
VĚŘÍTE NÁM  OD ROKU 1920

POBYTOVÉ ZÁJEZDY LÉTO 2018

DOVOLENÁ 55+
SILVER CLUB

Výlety v ceně

Záloha 990 Kč

Programy 55+

Speciální nabídky 
za dotované ceny

Exkluzivní koncept 
Silver Club

BULHARSKO | ŘECKO | KYPR | ALBÁNIE | TURECKO | ŠPANĚLSKO | MADEIRA | ITÁLIE | CHORVATSKO



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



1

Úvodní stránky  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1–3 
Bulharsko  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4–7 
Řecko   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8–18 
Ostrov Korfu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8–9
Ostrov Zakynthos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
Ostrov Thassos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
Ostrov Lesbos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12
Ostrov Kréta   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13–15 
Ostrov Kos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16
Ostrov Rhodos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17–18

Kypr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .19 
Albánie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20–21 
Turecko  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22–25 
Turecká riviéra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22–24
Egejská riviéra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .25

Španělsko  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26–36 
Costa Brava   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26
Costa Dorada  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .27
Ostrov Mallorca   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28–30
Ostrov Menorca   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31
Alméria   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32–33
Andalusie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34–35
Mar Menor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36

Kanárské ostrovy   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37 
Fuerteventura   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37

Madeira  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38
Itálie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39–40
Kalábrie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39
Ostrov Ischia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .40

Chorvatsko  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41–42
Závěrečné stránky  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43–48 

OBSAH strana

Albánie (str. 20)

Zakynthos, Řecko (str. 10)

Side, Turecko (str. 22) Madeira, Portugalsko (str. 38)



2

Vážení a milí zákazníci 
právě otvíráte zcela nový specializovaný katalog zaměřený svou nabídkou na věkovou skupinu 55+. Na následu-
jících stránkách najdete atraktivní nabídku leteckých a autokarových zájezdů k moři v letní sezóně 2018. Vybírat 
budete moci ze 40 pečlivě vybraných hotelů s mimořádně atraktivními cenami zahrnujícími mj. zajímavé výlety 
a další benefity. V hotelech označených symbolem „Silver club“ je pak připraven unikátní a exklusivní koncept 
„Silver club“. Jedná se o ucelený program zahrnující animace v českém jazyce a celodenní aktivity zaměřené na 
věkovou skupinu 55+. Vše je uzpůsobeno Vašim potřebám. Věříme, že chvíle strávené v některém ze Silver Club 
hotelů pro Vás budou příjemným zážitkem a umožní Vám naplno a aktivně prožít Vaší dovolenou. Zažijte zába-
vu, vydejte se na výlety, poznejte nové přátele, užijte si dovolenou naplno, ochutnejte místní speciality, zahrajte 
si společenské hry, využijte bohaté sportovní aktivity nebo jen tak relaxujte, odpočívejte a objevujte krásy Vámi 
vybrané destinace. 

Výhody nabídky doVolená 55+ 
- atraktivní dotované ceny pro klienty ve věku od 55 let* 
- jedna doprovodná osoba mladší 55 let za stejných podmínek* 
- záloha 990 Kč*
- výlety v ceně* 

*Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev a výhod uvádíme na str. 44 a 45 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz

800 112 112
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hlaVní Výhody SilVeR clUb
- Pečlivě vybrané hotely 
- Česky mluvící profesionální animátor v hotelu 
- Neustálá asistence animátora 
- Bohatá nabídka volnočasových aktivit 
- Program přizpůsobený Vašim potřebám 
- Zábava 
- Relaxace 
- Pohyb  

PŘíklad PRoGRamU 
- 10:00–12:00, dopolední aktivity s animátorem na pláži 
- 14:00–15:00,  sportovní aktivity – pétanque, minigolf, základy jógy 
- 16:00–17:00, nordic walking do blízkého okolí 
- 20:00–21:00, bingo, kvízové hry 

*Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev a výhod uvádíme na str. 44 a 45 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz

www.cedok.cz
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BULHARSKO | ZLATÉ PÍSKY

od 9 990 Kč

HOTEL ŠIPKA
*** ZLATÉ PÍSKY

ZLATÉ PÍSKY
Rekreační středisko dostalo jméno od zlaté
barvy písku 4 km dlouhé pláže, řazené k nejlep-
ším v Evropě. Hotely jsou postaveny v přírod-
ním parku ve svahu nad pláží, která se svažuje
do moře příkřeji. Pláž je vybavena sprchami, ba-
zény a půjčovnami slunečníků. Příjemnou pro-
cházku skýtá pobřežní promenáda, pro večerní
chvíle jsou připraveny stylové podniky se speci-
alitami bulharské kuchyně a folklorním progra-
mem. Transfer z letiště trvá cca 30 minut.

POLOHA
Hotel se nachází v jižní části střediska Zlaté
Písky, ve vzdálenosti cca 200 m od centra
s řadou restaurací, stánků a obchodů.

VYBAVENÍ
Nová hala s recepcí, televizní kout, směnárna,
restaurace, lékař, lobby bar, obchody, kosme-
tický salon, balneologické centrum, WiFi v hale
zdarma, trezory v recepci za úhradu. 

SPORT A ZÁBAVA
Kulečník, bazén s dětskou částí, krytý bazén,
stolní tenis, posilovna. Vířivka a sauna pro kli-
enty hotelu zdarma. 
V období 5. 6. – 29. 6. a 7. 9. – 21. 9. 2018 bude
v hotelu otevřen Silver Club s česky mluvícím
animátorem.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s přistýlkou
(rozkládací křeslo) mají klimatizaci, SAT TV, tele-
fon, lednici, koupelnu se sprchou, WC. Všechny
pokoje mají balkony s bočním výhledem na
moře a okolí.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem v hotelové
restauraci. 

PLÁŽ
Písčitá dlouhá pláž se nachází cca 200 m od ho-
telu. Lehátka a slunečníky jsou za poplatek. 

Termíny Odlet Cena
5. 6. – 12. 6. 2018 PRG 9 990 Kč
8. 6. – 15. 6. 2018 PRG 9 990 Kč

12. 6. – 19. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR 10 990 Kč
15. 6. – 22. 6. 2018 PRG 10 990 Kč
19. 6. – 26. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR 11 990 Kč
22. 6. – 29. 6. 2018 PRG 11 990 Kč
7. 9. – 14. 9. 2018 PRG 10 990 Kč

11. 9. – 18. 9. 2018 PRG 9 990 Kč
14. 9. – 21. 9. 2018 PRG 9 990 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• transfery v cíli zájezdu
• 7 noclehů s polopenzí
• celodenní výlet do antického Nessebaru
• služby delegáta a animátora
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3875.html

výlet do antického
Nessebaru

Odlet z Prahy, Brna, Ostravy na 8 dní
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ZLATÉ PÍSKY | BULHARSKO

od 11 990 Kč

HOTEL LU NA 2017

**** ZLATÉ PÍSKY

ZLATÉ PÍSKY
Rekreační středisko dostalo jméno od zlaté
barvy písku 4 km dlouhé pláže, řazené k nejlep-
ším v Evropě. Hotely jsou postaveny v přírod-
ním parku ve svahu nad pláží, která se svažuje
do moře příkřeji. Pláž je vybavena sprchami, ba-
zény a půjčovnami slunečníků. Příjemnou pro-
cházku skýtá pobřežní promenáda, pro večerní
chvíle jsou připraveny stylové podniky se speci-
alitami bulharské kuchyně a folklorním progra-
mem. Transfer z letiště trvá cca 30 minut.

POLOHA
Moderní pětipatrový hotel leží 50 m od pláže.
K pláži se od hotelu sestupuje cca po 50 scho-
dech, nebo po cestě kolem hotelu.

VY BA VE NÍ
Re cep ce, smě nár na, dva panoramatické výtahy,
velkoplošná televize v recepci, optik, ho te lo vý
bar, re stau ra ce, bal neo lo gic ké cent rum, fit ness
cent rum,  ob chod se su ve ný ry, venkovní a krytý
bazén. WiFi v hale zdarma.

SPORT A ZÁ BA VA
Ve stře dis ku mi ni golf, te ni so vé kur ty, win d sur fing.
V období 5. 6. – 29. 6. a 7. 9. – 21. 9. 2018 bude
v hotelu otevřen Silver Club s česky mluvícím
animátorem.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje typu Standard nebo Superior (renovo-
vané) s možností přístýlky, s vlastním příslušen-
stvím (vana, umyvadlo, WC, vysoušeč vlasů)
a balkonem. Vybavené moderním nábytkem,
telefonem, SAT-TV, klimatizací, minibarem. Z ně-
kterých pokojů je výhled na moře a z některých
do parku.

STRA VO VÁ NÍ
All inclusive, plná penze bufetovým způsobem,
alkoholické a nealkoholické nápoje místní  výroby.  

PLÁŽ
Pís či tá pláž, sva žu jí cí se do mo ře přík ře ji. Půj čo -
vá ní le há tek a slu neč ní ků za po pla tek.

Termíny Odlet Cena
5. 6. – 12. 6. 2018 PRG 11 990 Kč
8. 6. – 15. 6. 2018 PRG 11 990 Kč

12. 6. – 19. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR 12 990 Kč
15. 6. – 22. 6. 2018 PRG 12 990 Kč
19. 6. – 26. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR 13 990 Kč
22. 6. – 29. 6. 2018 PRG 13 990 Kč
7. 9. – 14. 9. 2018 PRG 12 990 Kč

11. 9. – 18. 9. 2018 PRG 11 990 Kč
14. 9. – 21. 9. 2018 PRG 11 990 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• transfery v cíli zájezdu
• 7 noclehů s all inclusive
• celodenní výlet do antického Nessebaru
• služby delegáta a animátora
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3132.html

výlet do antického
Nessebaru

Odlet z Prahy, Brna, Ostravy na 8 dní

Pokoj standard



800 112 1126

BULHARSKO | OBZOR

od 9 490 Kč

HOTEL BLACK SEA
*** OBZOR

OBZOR
Přímořské městečko v centru Černomoří ležící
v těsné blízkosti Staré planiny. Blízko letoviska
leží rozvaliny římského Jupiterova chrámu. Díky
ideální poloze a překrásné 7 km dlouhé pláži se
proměnilo ve vyhledávané turistické středisko.
Menší centrum s řadou uliček, kterou jsou le-
movány mnoha restauracemi, kavárnami a ob-
chůdky, nabízí prožití krásné, klidné a idylické
dovolené. Transfer z letiště trvá cca 90 minut.

POLOHA
Rodinný hotel se nachází  150 metrů od písečné
pláže a od samotného centra letoviska Obzor
450 metrů, kde je řada obchodů, restaurací
a atrakcí. Vzdálenost od letiště ve Varně
i v Burgasu je 70 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a lobby barem, restau-
race, bar u bazénu, dětský koutek, venkovní
bazén z brouzdalištěm pro děti, slunečníky a le-
hátka u bazénu zdarma, venkovní posezení,
parkoviště, WiFi v celém hotelu. 

SPORT A ZÁBAVA
Na pláži možnost vodních sportů – za poplatek,
beach volejbal. V letovisku řada barů a diskoték.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou (rozkládací
křeslo), jsou vybaveny standardním nábytkem,
ledničkou, sejfem – za poplatek, koupelnou se
sprchou, klimatizací, kabe lovou televizí a balko-
nem. Možnost WiFi připojení. K dispozici jsou
i hotelové apartmány pro až 3 dospělé a 1 dítě,
které jsou na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu se  podávají v hotelové
restauraci, možnost stravování po celý den,
včetně večeří.

PLÁŽ
Rozlehlá písečná pláž se nachází 150 m od ho-
telu a patří k nejkrásnější na Černomoří, lehátka
a slunečníky na pláži za poplatek.

Termíny Odlet Cena
8. 6. – 15. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR 9 490 Kč

12. 6. – 19. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR 10 490 Kč
15. 6. – 22. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR 10 490 Kč
19. 6. – 26. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR* 10 490 Kč
22. 6. – 29. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR 10 490 Kč
7. 9. – 14. 9. 2018 PRG,BRQ,OSR 9 490 Kč

11. 9. – 18. 9. 2018 PRG,BRQ,OSR 9 490 Kč
14. 9. – 21. 9. 2018 PRG 9 490 Kč
* Odlety také z PED

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• transfery v cíli zájezdu
• 7 noclehů se snídaní
• možnost dokoupení polopenze 
• celodenní výlet do antického Nessebaru
• služby delegáta
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3975.html

výlet do antického
Nessebaru

Odlet z Prahy, Brna, Ostravy 
a Pardubic na 8 dní
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PRIMORSKO | BULHARSKO

od 13 990 Kč

HOTEL PERLA SUN
**** PRIMORSKO

PRIMORSKO
Známé turistické centrum leží 50 km jižně od
Burgasu v podhůří pohoří Strandža na poloost-
rově Kjuprija, k němuž ze severu a z jihu přilé-
hají dvě pláže s jemným pískem, čistou vodou
a pozvolným vstupem do moře. Na okraji měs-
tečka se vlévá do moře Ďavolská řeka. Asi 4 km
od městečka je známá přírodní rezervace řeky
Ropotamo, která je častým cílem výletů. Trans -
fer z letiště trvá cca 60 minut.

POLOHA
Hotel se nachází u jižní pláže v Primorsku, od
které jej odděluje řeka. Hotel zajišťuje vlastní
přívoz přes řeku, přímo na pláž. Alternativou je
cca 200 m vzdálený most. Centrum letoviska je
cca 600 m a letiště v Burgasu je ve vzdálenosti
60 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, směnárna, restaurace,
lobby bar, sky bar, bazén, bar u bazénu.

SPORT A ZÁBAVA
SPA centrum, finská sauna, parní lázeň, solá-
rium, fitness. Hotelová animace, hotelový dět-
ský klub, tenis, stolní tenis, půjčovna kol.
V období 5. 6. – 29. 6. a 7. 9. – 21. 9. 2018 bude
v hotelu otevřen Silver Club s česky mluvícím
animátorem.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s jednou přistýlkou mají ve
výbavě SAT TV, telefon, trezor, lednici, klimati-
zaci, vysoušeč vlasů. K dispozici jsou též větší
apartmány až pro čtyři osoby. Výhled je na
moře, nebo do okolí.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive bufetovou formou, včetně konzu-
mace alkoholických a nealkoholických nápojů
místní výroby a svačin mezi hlavními jídly.

PLÁŽ
2,5 km dlouhá písečná pláž je přes řeku cca 50 m
od hotelu. Hotel zajišťuje přepravu na pláž přívo-
zem. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.

Termíny Odlet Cena
8. 6. – 15. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR 13 990 Kč

12. 6. – 19. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR 13 990 Kč
15. 6. – 22. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR 13 990 Kč
19. 6. – 26. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR* 14 990 Kč
22. 6. – 29. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 990 Kč
7. 9. – 14. 9. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 990 Kč

11. 9. – 18. 9. 2018 PRG,BRQ,OSR 13 990 Kč
14. 9. – 21. 9. 2018 PRG 13 990 Kč
* Odlety také z PED

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• transfery v cíli zájezdu
• 7 noclehů s All inclusive 
• celodenní výlet do antického Nessebaru
• služby delegáta
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6568.html

výlet do antického
Nessebaru

Odlet z Prahy, Brna, Ostravy 
a Pardubic na 8 dní



HOTEL GELINA VILLAGE

Odlet z Prahy, Brna, Ostravy na 8 dní

výlet Kerkyra

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6550.html

ACHARAVI
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 řím-
ských lázní.
Naleznete zde dlouhou písčito-oblázkovou pláž,
která se vine až do blízkého městečka Roda.
Mělké pobřeží s postupným vstupem do prů-
zračně modrého moře dělá toto místo rájem
pro děti a jejich rodiče.

POLOHA
Hotel, s oficiální kategorií ***** se nachází na
okraji velmi příjemného a populárního letoviska
Acharavi, které je vyhlášené svými dlouhými
plážemi. Nejbližší nákupní možnosti jsou
cca 150 m 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 ba-
zény a dva pro děti – lehátka a slunečníky u ba-
zénů zdarma. Součástí hotelu je i standardní
aquapark „Hydropolis“, kde je vstup pro klienty
Čedoku zdarma. Dále k dispozici internetový
koutek (za poplatek), parkoviště, WiFi na recepci
a v lobby (za poplatek), lékařská asistence.

SPORT A ZÁBAVA
hlavní bazén, sladká voda, 2 vyhrazené části pro
děti, hl. 0,4-0,5 m, dětský bazén s malou skluzav-
kou, hl. 0,8 m, bazén Nereides, sladká voda, vy-
hrazená část pro děti, hl. 0,5 m, u bazénů
zdarma slunečníky a lehátka; 3 tenisové kurty
(1 zdarma, 2 placené – osvětlení) s půjčovnou

vybavení, plážový volejbal, basketbal, mini fot-
bal, stolní tenis, vodní pólo, aerobik, aqua aero-
bik, lukostřelba, šipky, boule; herna a dětské
hřiště, mini klub (3-12 let), amfiteátr, diskotéka,
mini zoo, zábava pro dospělé a děti (15.6.-15.9):
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, ka-
deřnictví (na vyžádání); klienti Čedoku mají volný
vstup (5x týdně) do aquaparku Hydropolis v ob-
dobí 15.6.-15.9. v závislosti na počasí, cca 200 m
od hotelu: velký bazén pro děti, bazén happe-
ning, líná řeka, 7 velkých tobogánů a několik
menších. V období 5. 6. – 15. 6. a 18. 9. – 28. 9. 2018
bude v hotelu otevřen Silver Club s česky
mluvícím animátorem.

UBYTOVÁNÍ
Studio: 2-os. (možnost 1-2 přistýlek), cca 35 m²,
udržované, individuálně nastavitelná klimatizace
(15.6.-15.9.), koupelna (sprchový kout, WC, fén),
TV-sat, telefon, lednička, kuchyňský kout; za po-
platek: trezor (cca 20 Eur/týdně); baby-cot
zdarma (nutno objednat předem); balkon nebo
terasa (stůl a židle). Standardní pokoj: 2 os. (mož-
nost 1 přistýlky), cca 28 m², vkusně zařízený, in-
dividuálně nastavitelná klimatizace (15.6.-15.9.),
koupelna (sprchový kout, WC, fén), TV-sat, tele-
fon, 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.
Spartmán standardní: 2 os. (možnost 1-2 přistý-
lek) cca 46 m², udržovaný, oddělená ložnice
a obývací pokoj, vybaven jako studio, navíc ku-
chyňský kout; apartmán standardní za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje: snídaně, pozdní snídaně,
obědy, večeře; lehké občerstvení během dne
mimo hlavní jídla, kávu, čaj, rozlévané nealko-

holické nápoje a vybrané alkoholické nápoje
místní výroby, lze čerpat v místech a časech ur-
čených hotelem (10.00 -24.00). 

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

**** ACHARAVI

od 12 290 Kč

ŘECKO | OSTROV KORFU

8 800 112 112

Termíny Odlet Cena
5. 6. – 12. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR 12 990 Kč
8. 6. – 15. 6. 2018 PRG 13 490 Kč

18. 9. – 25. 9. 2018 PRG,BRQ,OSR 13 490 Kč
21. 9. – 28. 9. 2018 PRG 12 290 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s all inclusive
• výlet Kerkyra
• služby delegáta a animátora 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz



MORAITIKA
Moraitika, ležící na východním pobřeží ostrova
Korfu, je sestřičkou nedalekého letoviska Mes-
songhi. Tato dvě letoviska, která od sebe dělí
řeka Messonghi, jsou si v mnohém podobná –
zvlněnou krajinou oplývající zelení olivových
hájů a azurovým mořem, a přesto odlišná. Pře-
devším letovisko Moraitika je oproti Messonghi
mnohem živější. Zdejší pláž je kombinací písku
a oblázků, mořské dno se svažuje jen velmi po-
zvolna, takže koupání si užijí hlavně děti a méně
zdatní plavci. V Moraitice si lze prohlédnout
zbytky antických staveb nebo se zajít podívat
k řece Messonghi a pozorovat místní rybáře při
práci. Mnohem zajímavější je ale původní ves-
nička Ano Moraitika, která leží výše nad letovis-
kem, cestou je možnost navštívit klášter
s pozoruhodnou zvonicí. Shora je krásný výhled
na moře a pobřeží. Samotná vesnice skrývá
mnoho krásy řecké tradice v podobě maleb-
ných domků, úzkých uliček a starých obchůdků
a taveren. 

POLOHA
Rozlehlý hotelový komplex je obklopen květino-
vými zahradami, mezi obcemi Moraitika a Mes-
songhi, přímo na písčité pláži Messonghi beach.
Vzdálenost od letiště cca 18 km, hlavní město
22 km a nákupní možnosti jsou vzdáleny pou-
hých 500 m od hotelu v centru městečka Mora-
itika.

VYBAVENÍ
8 budov a několik bungalovů, 2–5 pater, výtah
v hlavní budově a budově Riverside, prostorné
lobby, 24h. recepce, hlavní restaurace Ullysses
a Nafsika – stravování formou švédských stolů,
mezinárodní kuchyně, k dispozici židličky pro
děti; Nafsika, Night Club Bar & Disco - zde ne-
platí 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), dětský klub Čedok
Scooby Doo s českými animátory (v provozu od

poloviny června do poloviny září), prádelna, tre-
zor na recepci (za poplatek), lékařská služby na
telefonu, kadeřnictví, minimarket, butik, klenot-
nictví, parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
4 bazény: bazén se 3 skluzavkami (při koupi zá-
jezdu do 30.4.2017 zdarma, při koupi zájezdu od
1.5.2017 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, 2 dětská brouzdaliště, sladká voda,
cca 40 m² a cca 30 m², hl. 0,6 m a mini aquapark
pro děti: bazén se skluzavkou a vodními hřiby,
cca 235 m², hl. 0,5 m, slunečníky a lehátka u ba-
zénu zdarma; 3 tenisové kurty s půjčovnou vy-
bavení (cca 6 Eur/hod./ komplet), posilovna,
víceúčelové sportovní hřiště: basketbal, fotbal,
kriket, pétanque, plážový volejbal; herna a dět-
ské hřiště, mini klub (4-12 let), diskotéka, diva-
dlo, sportovně-rekreační animace pro děti
a dospělé; za poplatek: spa centrum, vířivka,
masáže, procedury na obličej, manikúra, pedi-
kúra, fish spa, kadeřnictví; vodní sporty a potá-
pěčské centrum (externí nabídka).
V období 5. 6. – 15. 6. a 18. 9. – 28. 9. 2018 bude
v hotelu otevřen  Silver Club s česky mluvícím
animátorem. 

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj: 2 os. (možnost 1 přistýlky),
cca 19 m², jednoduchý, individuálně nastavi-
telná klimatizace, koupelna (sprchový kout, WC,
fén k zapůjčení na recepci, nutná kauce), TV-sat,
telefon, lednička; za poplatek: bezdrátové při-
pojení k internetu (cca 5 Eur/3 dny); dětská po-
stýlka zdarma (nutno objednat předem); balkón
nebo terasa (stůl a židle); výhled do zahrady
nebo na bazén. Rodinný pokoj (jedna místnost)
2 os. (možnost 2 přistýlek – patrové lůžko), vy-
bavení jako standardní pokoje; výhled do za-
hrady nebo na bazén.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje: snídaně, obědy, večeře
formou bufetu; lehké občerstvení během dne

mimo hlavní jídla, kávu, čaj, rozlévané nealko-
holické nápoje a vybrané alkoholické nápoje
místní výroby, lze čerpat v místech a časech ur-
čených 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 hotelo-
vou zahradou, slunečníky a lehátka za poplatek
(6 Eur za set s výjimkou lehátek, které patří
klubu Marmara).

Odlet z Prahy, Brna, Ostravy na 8 dní

výlet Kerkyra

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3187.html

Termíny Odlet Cena
5. 6. – 12. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 490 Kč
8. 6. – 15. 6. 2018 PRG 14 990 Kč

18. 9. – 25. 9. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 990 Kč
21. 9. – 28. 9. 2018 PRG 14 490 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s all inclusive
• výlet Kerkyra
• služby delegáta a animátora 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

*** MORAITIKA

HOTEL MESSONGHI BEACH

od 14 490 Kč

OSTROV KORFU | ŘECKO
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LAGANAS
Laganas je jedno z nejznámějších a nejoblíbeněj-
ších dovolenkových destinací ostrova Zakynthos.
Leží v jižní části ostrova u unikátní téměř 10 km
dlouhé pláže, která díky své délce patří k těm ne-
jdelším na celém řeckém území. Zejména pro
děti a méně zdatné plavce je zde ideální vstup
do vody, který je velmi pozvolný a mělký. Laga-
nas je trochu kuriozní letovisko, hlavní silnice zde
například končí v moři a další kuriozitou jsou
mořské želvy. Směrem na Kalamaki lze v návaz-
nosti na roční období na pláži vidět trojnožky,
které upozorňují na želví hnízda. Brzy ráno nebo
během dopoledne, při troše štěstí lze spatřit
právě vylíhnutou želvičku mířící do moře.

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, in-
ternet (za poplatek), WiFi na recepci za popla-
tek,  snack bar u bazénu, restaurace s terasou,
bazén s dětskou částí, terasa a zahrada na opa-
lování, slunečníky a lehátka u bazénu zdarma,
vířivka a dětské hřiště.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, nepravidelný tvar, sladká voda, cca 220 m²,
hl. 1,5-3 m, hydromasáž, oddělená část pro děti,
hl. 0,6 m, dětské brouzdaliště hl. 0,9 m, u bazénu
slunečníky, lehátka a matrace zdarma; stolní

tenis, šipky; dětské hřiště a herna pro děti, mini
klub (4-12 let), animace u bazénu: hry, zábavy
a sportovní aktivity; za poplatek: kulečník. 
V období 4. 6. – 14. 6. a 17. 9. – 27. 9. 2018 bude
v hotelu otevřen Silver Club s česky mluvícím
animátorem. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky
pro dospělou osobu nebo dvou přistýlek v po-
době palandy pro děti jsou vybaveny koupel-
nou, 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, pozdní snídaně,
obědy, večeře formou bufetu; lehké občer-
stvení během dne mimo hlavní jídla, kávu, čaj,
rozlévané nealkoholické nápoje a vybrané alko-
holické nápoje místní výroby, lze čerpat v mís-
tech a časech určených hotelem (10.00-22.30).

PLÁŽ
Hotelový areál přímo na dlouhé a široké písčité
pláži s pozvolným vstupem do moře. Sluneč-
níky a lehátka za poplatek.

800 112 11210

ŘECKO | OSTROV ZAKYNTHOS

od 14 990 Kč

HOTEL POSEIDON
*** LAGANAS

Termíny Odlet Cena
4. 6. – 11. 6. 2018 PRG 14 990 Kč
5. 6. – 12. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 990 Kč
7. 6. – 14. 6. 2018 PRG 15 490 Kč

17. 9. – 24. 9. 2018 PRG 15 490 Kč
18. 9. – 25. 9. 2018 PRG,BRQ,OSR 15 490 Kč
20. 9. – 27. 9. 2018 PRG 14 990 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s all inclusive
• výlet Večerní Zakynthos
• služby delegáta a animátora 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7968.html

výlet 
Večerní Zakynthos

Odlet z Prahy na 8 dní
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OSTROV THASSOS | ŘECKO

od 11 590 Kč

HOTEL ASTRIS SUN
*** POTOS

POTOS
Velmi oblíbené a jedno živějších letovisek na
ostrově Thassos. Nachází se na jihu ostrova
a dnes už by asi nikdo nevěřil, že původně býval
tento rušný resort místem, kde žili hlavně rybáři
a odkud vyráželi za svou denní obživou. V úz-
kých uličkách města se nachází spousta příleži-
tostí k nákupům i příjemnému posezení
v některé z taveren. Ve středisku Potos se na-
cházejí tři pláže, všechny jen kousek od centra.
Největší z nich je několik kilometrů dlouhá, po-
krytá hrubším pískem, kamínky a v některých
částech pískem jemnějším.  

POLOHA
Rodinný dvoupatrový hotel se nachází v zahradě
a v blízkosti moře, 5 km od střediska Potos.
Vzdálenost z přístavu Limenas je cca 50 km.

VYBAVENÍ
Hotelová hala s recepcí, SAT-TV, bezdrátový in-
ternet WiFi v lobby zdarma, trezor za poplatek,
výtah, hotelová restaurace s barem a venkovní
terasou, bazén s dětskou částí, bar u bazénu,
dětský koutek.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, tenis za poplatek, menší hřiště na ko-
šíkovou a vodní sporty na pláži. Možnost indivi-
duální návštěvy střediska Potos a Limenaria
cca 9 km – zastávka autobusové linky je nedaleko
hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Standardní, zrenovované dvou a třílůžkové po-
koje (1 manželská postel a lůžko) mají SAT-TV,
telefon, individuální klimatizaci, lednici, kou-
pelnu se sprchou a balkon.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře ser-
vírované - jednotné menu (předkrm, hlavní
jídlo, salát a zákusek).
Hotelová restaurace je otevřená i přes poledne
- možnost obědů servírovaným způsobem
(platba na místě).

PLÁŽ
Písečná pláž je vzdálená cca 100 m od hotelu
přes silnici. Jedna z nejkrásnějších pláží ostrova
Psili Amos je vzdálena cca 10 minut chůze. Na
této pláži je možnost pronájmu lehátek a slu-
nečníků za poplatek.

Termíny Cena
4. 6. – 11. 6. 2018 11 990 Kč

11. 6. – 18. 6. 2018 12 490 Kč
17. 9. – 24. 9. 2018 11 590 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s polopenzí 
• výlet Tradiční vesnice
• služby delegáta
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.  

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6488.html

výlet 
Tradiční vesnice

Odlet z Prahy na 8 dní
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ŘECKO | OSTROV LESBOS

od 12 490 Kč

HOTEL THEOFILOS CLASSIC
*** PETRA

PETRA
Jméno střediska je odvozeno od mohutné skály
(Petra – řecky skála), která se vypíná uprostřed
vesničky. Na vrcholu se nachází pravoslavný
kostel Panagia Glykophilousa, který je dosaži-
telný strmou uličkou s více než stovkou schodů.
Centru střediska je malé, ale poměrně živé. Na
okrajích střediska je pláž širší, v centru má úzké
úseky, je pokrytá tmavším pískem a má mírnou
svažitost dna. Transfer z letiště trvá cca 100
minut.

POLOHA
Hotel obklopený zelenými horami, spolu se ses-
terským hotelem Theofilos Superior, zajistí klid-
nou dovolenou v uvolněné rodinné atmosféře.
Nachází se v blízkosti (cca 400 m) kouzelného
letoviska Petra, nejbližší obchůdky a bary jsou
vzdáleny cca 200 m a letiště cca 65 km.

VYBAVENÍ
Recepce se vstupní halou, bar, restuarace,
bazén, lehátka a slunečníky u bazénu (zdarma),
terasa s výhledem na moře, WiFi (zdarma), tre-
zor na recepci (za poplatek cca 10 Eur/týden),
 lékařská služba na telefonu, prádelna, nedopo-
ručujeme pro klienty s omezenou schopností
pohybu.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži (za poplatek).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním sociálním zařízením, vysou-
šečem vlasů, individuálně nastavitelnou klima-
tizací, TV, ledničkou, balkonem s posezením,
v nabídce jsou i Rodinné pokoje pro až 3 do-
spělé a 1 dítě.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze v hotelové restauraci.

PLÁŽ
Veřejná písečná pláž Petra s pozvolným vstu-
pem do moře se nachází od hotelu cca 400 m
po příjezdové cestě. Veřejná písečná pláž
 Anaxos s pozvolným vstupem do moře se na-
chází cca 1 km od hotelu, dostupná autobusem
(za poplatek). Slunečníky a lehátka na pláži (za
poplatek cca 12 Eur/set).

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7792.html

výlet
po Západním Lesbosu

Odlet z Prahy na 8 dní

Termíny Cena
5. 6. – 12. 6. 2018 12 490 Kč

12. 6. – 19. 6. 2018 12 490 Kč
19. 6. – 26. 6. 2018 13 990 Kč
11. 9. – 18. 9. 2018 12 490 Kč
18. 9. – 25. 9. 2018 12 490 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• transfery v cíli zájezdu
• 7 noclehů s polopenzí
• celodenní výlet po Západním Lesbosu
• služby delegáta
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz
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OSTROV KRÉTA | ŘECKO

od 16 490 Kč

HOTEL KALYPSO BEACH
**** PLAKIAS

PLAKIAS
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 moderněj-
ším střediskům, kde naleznete klidné posezení
v tavernách a prostor pro procházky po osvět-
lené kolonádě, tak i množství živé zábavy a noč-
ního 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 vi-
dění je velké množství ryb a mořských živočichů.
Horské vrcholy v okolí nabízí úžasný pohled. Pla-
kias je příjemné přímořské letovisko vhodné pro
klidnou i aktivní dovolenou. 

POLOHA
Krásný hotelový komplex umístěný ve skalách
s výhledem na Středozemní moře. Hotel se na-
chází v jižní části Kréty, vedle rybářské vesničky
Plakias, nabízí nádherné koupání v křišťálově
čistém moři s možností šnorchlování. Leží
31 km jižně od města Rethymno a 115 km od
letiště v Heraklionu. 
Karavos pláž je impozantní přírodní park, kde
tyčící se skály (fjordy) tvoří důležitou pozorovací
oblast ve středu Středozemního moře. Tuto ob-
last 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 res-
taurace s barem, restaurace a la carte, kavárna,
lobby bar s velkou terasou a výhledem na Stře-
dozemní moře. Několik bazénů, amfiteátr,
 minimarket, konferenční centrum, WiFi ve spo-
lečných prostorách zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Animace se třemi speciálními večery týdne: gri-
lování, Krétský večer a folklórní večer. Zdarma
- 11 sportovních lezeckých stěn, fitness, stolní
tenis, volejbal, tenisový kurt, diskotéka. Za po-
platek - škola potápění a potápěčské centrum
s možností získání diplomu PADI, zapůjčení kol
je možné v Plakiasu, wellness centrum, jízda na
koni v okolí.
V období 27. 5. – 13. 6. a 16. 9. – 30. 9. 2018
bude v hotelu otevřen Silver Club s česky
mluvícím animátorem. 

UBYTOVÁNÍ
Rodinné pokoje (jedna větší místnost, opticky
oddělená ložnice a obývací prostor) jsou orien-
tované na mořskou stranu - koupelna s WC, fén,
klimatizace, chladnička, TV-SAT, rádio, trezor za
poplatek, balkon nebo terasa. Přistýlky buď
jedno oddělené lůžko nebo dvě větší dvoulůžka
vedle sebe.

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 sou-
částí 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. Další
veřejná oblázkovo - 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.

Termíny Odlet Cena
27. 5. – 3. 6. 2018 PRG 16 490 Kč
3. 6. – 10. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR 16 490 Kč
6. 6. – 13. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR* 16 990 Kč

16. 9. – 23. 9. 2018 PRG,BRQ,OSR 16 990 Kč
19. 9. – 26. 9. 2018 PRG,BRQ,OSR 16 490 Kč
23. 9. – 30. 9. 2018 PRG,BRQ,OSR 16 490 Kč
* Odlety také z PED

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s all inclusive 
• výlet na pláž Elafonisi
• služby delegáta a animátora 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8176.html

Odlet z Prahy, Brna, Ostravy 
a Pardubic na 8 dní

výlet na pláž
Elafonisi
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ŘECKO | OSTROV KRÉTA

od 15 990 Kč

HOTEL DIMITRIOS VILLAGE BEACH RESORT 
**** RETHYMNO

RETHYMNO
Krásné město na severním pobřeží Kréty, ležící
mezi Heraklionem a Chanií. Dominantou Ret-
hymna je benátsko-turecká pevnost na vyvýše-
nině nad mořem. Ve městě lze najít řadu dalších
významných architektonických památek: kostely,
turecké lázně, školu. Orientální dojem je umoc-
něn i přítomností několika mešit a minaretu.
Staré město je spletí úzkých uliček i větších ná-
městí zaplněných dnes obchody a hospůdkami.
Kromě archeologického muzea je zde i muzeum
dějin a lidového umění Rethymna. Doporuču-
jeme také prohlídku Benátského přístavu, který
se nachází stranou od hlavního přístavu. Tran-
sfer z letiště trvá cca 90 minut.

POLOHA
Na první pohled originální hotel Dimitrios Village
Beach koncipovaný jako „vesnička“ leží v klidné
části letoviska Misiría nedaleko Rethymna. Leto-
visko je vyhlášené svými typickými úzkými ulič-
kami, romantickým prostředím a spoustou
historických památek v okolí. Hotelový areál tvoří
hlavní budova s recepcí a několik menších
budov, to vše obklopené zelení. Příjemný hotel
s rodinnou atmosférou leží přímo u pláže a na-
bízí skvělý servis, venkovní bazén se skluzavkami
pro děti a restauraci s terasou. Má skvělou vý-
chozí polohu jak pro pohodovou dovolenou tak
i pro výlety za poznáním. Nedaleko hotelu je sta-
noviště taxi a začíná pobřežní promenáda, po
které se můžete procházet směrem na Ret-
hymno nebo si zajít až do jeho centra cca 3 km.

VYBAVENÍ
Recepce, hlavní restaurace, taverna, bar u ba-
zénu, internetový koutek, společenská místnost,
bazén, dětský bazén se skluzavkami, lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma, dětský klub, dět-
ské hřiště, krytý bazén, konferenční místnost,
prádelna, zahradní šachy, stolní tenis, půjčovna
aut. Internetový koutek na recepci zdarma a WiFi
v celém hotelu za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Zahradní šachy, stolní tenis. Za poplatek: SPA
centrum se saunou, vodní sporty na pláži, fit-
ness a masáže.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové studio - koupelna se sprchou a WC,
SAT/ TV, klimatizace, fén, telefon, kávovar, vyba-
vený kuchyňský kout, chladnička, trezor za popla-
tek, balkon nebo terasa s  výhledem do okolí.
Apartmán (možnost až 3 přistýlek) za příplatek.
Oba typy mají stejné vybavení, pouze apartmán
má navíc samostatnou ložnici.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, obědy a večeře formou
bufetu, místní nealkoholické a alkoholické ná-
poje, odpolední čaj a káva, lehké občerstvení
během dne, ovoce a zmzlina.

PLÁŽ
Písčito-oblázková pláž přímo u hotelu. Lehátka
a slunečníky na pláži za poplatek.

Termíny Odlet Cena
27. 5. – 3. 6. 2018 PRG 15 990 Kč
3. 6. – 10. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR 16 490 Kč
6. 6. – 13. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR* 16 490 Kč

16. 9. – 23. 9. 2018 PRG,BRQ,OSR 16 490 Kč
19. 9. – 26. 9. 2018 PRG,BRQ,OSR 16 490 Kč
23. 9. – 30. 9. 2018 PRG,BRQ,OSR 15 990 Kč
* Odlety také z PED

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s all inclusive
• výlet na pláž Elafonisi
• služby delegáta 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7974.html

výlet na pláž
Elafonisi 

Odlet z Prahy, Brna, Ostravy 
a Pardubic na 8 dní
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OSTROV KRÉTA | ŘECKO

od 12 990 Kč

HOTEL PANORAMA VILLAGE 
*** AGIA PELAGIA

AGIA PELAGIA
Původně rybářská vesnička Agia Pelagia, dnes
menší prázdninové letovisko s několika taver-
nami, restauracemi a supermarkety, si dosud
zachovalo typickou krétskou atmosféru. Leží
cca 20 kilometrů na západ od hlavního města
Heraklionu, kam je pravidelné autobusové spo-
jení linkovým autobusem. Na převážně písči-
tých plážích lze aktivně sportovat nebo jen
v klidu relaxovat. Vzhledem k členitému pobřeží
je tato oblast vhodná i pro milovníky potápění,
v nedaleké Lygarii působí i potápěčský klub.
Transfer z letiště cca 40 min.

POLOHA
Hotel Panorama Village se nachází v letovisku
Agia Pelagia cca 18 km od Heraklionu. Je posta-
ven na kopci ve stylu amfiteátru s krásným vý-
hledem na zátoky Agia Pelagia a Lygaria, které
tvoří jedinečný panoramatický výhled na Stře-
dozemní moře. Hotel je obklopen citrusovými
háji, nabízí pohodlné pokoje a také přátelský
a ochotný personál. Skládá se z hlavní budovy
a 5 vedlejších patrových budov. Příjemný dojem
dotváří zahrada a několik bazénů na různých
úrovních. Hotel zajišťuje kyvadlovou přepravu
na pláž několikrát denně. Před hotelem je au-
tobusová zastávka, odkud jezdí pravidelné
spoje do Heraklionu (cca 15 km) Hotel Pano-
rama Village je ideálním místem pro ty, kteří
hledají odpočinek i aktivní dovolenou na Krétě.

VYBAVENÍ
Recepce, 2 výtahy, prostorné lobby, TV koutek,
internetový koutek za poplatek, trezor na re-
cepci za poplatek, 2 bazény, brouzdaliště pro
děti, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma,

 terasa s výhledem na moře, zahrada, restau-
race, 3 bary, animační programy - aqua aerobik,
disco, soutěže, krétské večery, miniklub, mini-
market, masáže, kadeřník, kosmetika, mani-
kúra, pedikúra za poplatek, půjčovna aut.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, šipky, stolní fotbal; dětské hřiště,
animační programy – aqua aerobik, dísco sou-
těže, krétské večery. Za poplatek: kulečník, vide-
ohry, vodní sporty na pláži.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkový pokoj - koupelna se sprchou a WC,
fén, TV-sat, minibar, WiFi za poplatek, trezor za
popl., ind. klimatizace, balkon nebo terasa s vý-
hledem do zahrady, nebo na mořskou stranu za
příplatek. Možnost 1 přistýlky.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, oběd a večeře formou
bufetu v hlavní restauraci, káva a zákusky
v baru u bazénu, nealkoholické nápoje a místní
alkoholické nápoje: pivo, víno, rakija, ouzo
v hlavním baru a u bazénu, alkoholické drinky
s vodkou (od 19.00 hod.).

PLÁŽ
Veřejná pláž v zátoce, písčito-oblázková, po-
zvolný vstup do moře, cca 800 m od hotelu, pří-
stup přes ulici, bezplatná kyvadlová autobusová
doprava několikrát denně, lehátka a slunečníky
za poplatek.

Termíny Odlet Cena
27. 5. – 3. 6. 2018 PRG 12 990 Kč
3. 6. – 10. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR 13 990 Kč
6. 6. – 13. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR* 14 490 Kč

10. 6. – 17. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 490 Kč
13. 6. – 20. 7. 2018 PRG,BRQ,OSR* 14 990 Kč
9. 9. – 16. 9. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 990 Kč

12. 9. – 19. 9. 2018 PRG,BRQ,OSR* 14 490 Kč
16. 9. – 23. 9. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 490 Kč
19. 9. – 26. 9. 2018 PRG,BRQ,OSR 13 990 Kč
23. 9. – 30. 9. 2018 PRG,BRQ,OSR 13 990 Kč
* Odlety také z PED

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s all inclusive
• výlet na ostrov Spinalonga 
• služby delegáta 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7930.html

výlet na ostrov
Spinalonga

Odlet z Prahy, Brna, Ostravy 
a Pardubic na 8 dní
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ŘECKO | OSTROV KOS

od 12 990 Kč

SOVEREIGN BEACH HOTEL
**** KARDAMENA

KARDAMENA
Přímořská vesnice Kardamena se nachází v jižní
části ostrova přímo u Egejského moře, jen 24 kilo-
metrů od města Kos a 5 kilometrů od mezinárod-
ního letiště „Hippokrates“. Nachází se zde zbytky
chrámu Apollóna, který je zachován až do dneš-
ních dnů potvrzuje, že místo bylo významným ná-
boženským centrem. Jsou zde také základy
starověkého divadla a tří křes ťanských bazilik. 
Kardamena je jedním z nejvýznamnějších turis-
tických částí ostrova s řadou restaurací nabíze-
jících vynikající místní kuchyni a kvalitní  služby
za velmi přijatelné ceny. Najdeme zde  krásné
písečné pláže s křišťálově čistým mořem podél
pobřeží s délkou 5 km. Transfer z letiště trvá cca
20 minut.

POLOHA
Příjemný hotelový areál se nachází v klidné části
střediska Kardamena cca 2 km od městečka,
kam se lze dostat hotelovým minibusem. Vzdá-
lenost od letiště je cca 8 kilometrů a od hlav-
ního města cca 34 kilometrů.

VYBAVENÍ
24 hodinová recepce, hlavní restaurace, 2 à la
carte restaurace (řecká a italská), bazén, dětský
bazén, bar, snack bar, plážový bar, internetový
koutek (za poplatek), WiFi (za poplatek), smě-
nárna, půjčovna kol, obchod.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, malé hřiště na fotbal, tělocvična,
2 tenisové kurty, vodní sporty (za poplatek), dět-
ský klub, šipky, jacuzzi, volejbal. Večerní zábava.

V období 1. 6. – 19. 6. a 4. 9. – 21. 9. 2018 bude
v hotelu otevřen Silver Club s česky mluvícím
animátorem. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny koupelnou se sprchou a vanou, WC,
SAT televizí, trezorem (za poplatek), ledničkou,
telefonem a klimatizací. K dispozici jsou také ro-
dinné pokoje (jedná větší místnost 26 m2, man-
želská postel, přistýlka a rozkládací gauč).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bu-
fetu s kávou, čajem, nealkoholickými a alkoho-
lickými nápoji místní výroby od 10:00 do 23:00
hod. Dopolední a odpolední občerstvení (snack)
zahrnuje 3 druhy zmrzliny, sendviče, sušenky
a další. Dávkovač vody.

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

Termíny Odlet Cena
1. 6. – 8. 6. 2018 PRG 12 990 Kč
5. 6. – 12. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR 15 490 Kč
8. 6. – 15. 6. 2018 PRG 15 990 Kč

12. 6. – 19. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR 15 990 Kč
4. 9. – 11. 9. 2018 PRG,BRQ,OSR 15 990 Kč
7. 9. – 14. 9. 2018 PRG 15 490 Kč

11. 9. – 18. 9. 2018 PRG,BRQ,OSR 15 490 Kč
14. 9. – 21. 9. 2018 PRG 15 490 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s all inclusive 
• výlet Nissyros
• služby delegáta a animátora 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6905.html

výlet Nissyros

Odlet z Prahy, Brna a Ostravy na 8 dní
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OSTROV RHODOS | ŘECKO

od 14 490 Kč

HOTEL KOLYMBIA SUN
**** KOLYMBIA

KOLYMBIA
Středisko Kolymbia se nachází na jižním pobřeží
ostrova Rhodos, cca 25 km od hlavního města
a jde o jedno z nejoblíbenějších středisek ostrova
– spojuje se zde klid, hezké prostředí a turistický
ruch a zábava. Do Kolymbia se dostanete po Eu-
kalyptu street – dvoukilometrové velmi úzké pří-
jezdové 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 sa-
mozřejmě zapůjčeným autem. Právě k cestování
po ostrově je toto středisko velmi vhodným vý-
chozím bodem – prakticky kamkoliv na ostrově
Rhodos je to odtud kousek. 

POLOHA
Hotel se nachází v centru letoviska Kolymbia,
250 m od písečné pláže. V letovisku je řada res-
taurací, barů a obchodů. Hotel je známý svojí
přátelskou atmosférou a výhodou je také česky
a slovensky mluvící personál.

VYBAVENÍ
Klimatizovaná vstupní hala s recepcí, restau-
race, internetový koutek (za poplatek), WiFi
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.
V období 25.5. – 18.6. a 17.9. – 5.10.2018 bude
v hotelu otevřen Silver Club s česky mluvícím
animátorem. 

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj s možností až 2 přistýlek -
palanda nebo přistýlka (3 přistýlky na vyžádání)
je vybaven jednoduchým nábytkem, koupelnou
se sprchou nebo vanou a WC, vysoušečem
vlasů, ledničkou, klimatizací zdarma, telefonem,
TV/SAT, trezorem zdarma,  balkonem nebo te-
rasou. Pokoje s přistýlkami mají stejnou velikost
jako pokoje dvoulůžkové, některé mohou být si-
tuovány v bungalovech.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje: snídaně, obědy, večeře
formou švédských stolů; lehké občerstvení
během dne mimo hlavní jídla, kávu, čaj, zmrz-
lina 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, označená Modrou vlaj-
kou, je vzdálena cca 250 metrů od hotelu.
V blízké vzdálenosti od hotelu cca do 400 metrů
další dvě pláže. Lehátka a slunečníky za popla-
tek. Možnost vodních sportů (za poplatek).

Termíny Odlet Cena
25. 5. – 1. 6. 2018 PRG 14 490 Kč
28. 5. – 4. 6. 2018 PRG 14 490 Kč

4. 6. – 11. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 990 Kč 
11. 6. – 18. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR* 14 490 Kč 
17. 9. – 24. 9. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 990 Kč
21. 9. – 28. 9. 2018 PRG 14 990 Kč
24. 9. – 1.10. 2018 PRG 14 490 Kč
28. 9. – 5.10. 2018 PRG 14 990 Kč
* Odlety také z PED

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s all inclusive 
• výlet Večerní Rhodos
• služby delegáta a  animátora 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8019.html

výlet
Večerní Rhodos

Odlet z Prahy, Brna, Ostravy 
a Pardubic na 8 dní

Lindos
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ŘECKO | OSTROV RHODOS

od 15 990 Kč

HOTEL BLUE SEA BEACH
**** FALIRAKI

FALIRAKI
Faliraki je asi nejvíce turistické středisko na ost-
rově Rhodos s velkým sortimentem prázdni-
nové zábavy. Po celé délce Faliraki se táhne
široká pláž lemovaná stromy a zelení. Pláž je
dlouhá cca 5 kilometrů, je převážně písčitá
a vstup do vody bývá velmi pozvolný. Samozřej-
mostí zde je plážový servis a provozovny nejrůz-
nějších vodních sportů. Středisko je vhodné pro
všechny, kdo vyhledávají zábavu, zároveň se
rádi koupou a tráví čas na pláži. Velkou atrakcí
je zde i známý aquapark. 

POLOHA
Hotelový areál je tvořený třemi hlavními budo-
vami **** a částí annex ****, která je umís-
těna přes místní hlavní komunikaci (část annex
se skládá z hlavní budovy a bungalovů). Hote-
lový areál je vystavěn v zahradě v hotelové
zóně střediska Faliraki, jehož živé centrum je
vzdáleno cca 2 kilometry. Areál hlavní části ho-
telu je od písčité pláže vzdálen cca 20 m, od
ubytování v závislosti na umístění pokojů. Hotel
je vzdálen 8km od letiště, 12 km od hlavního
města  Rhodos.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby bar, výtahy, internetový koutek
(za poplatek), WiFi internetové připojení v are-
álu celého hotelu zdarma, hlavní restaurace,
bar u bazénu, plážový bar, slunečníky a lehátka
u bazénu zdarma, 2 venkovní bazény, 1 vnitřní
bazén, 2 dětské bazény, minimarket, butik a ka-
deřnictví. Část annex **** - recepce, bazén,
WiFi připojení zdarma. Klienti využívají všechny
služby hlavního hotelového areálu.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, squash, basketbalové hřiště, fotbalové
hřiště, plážový volejbal, stolní tenis, kulečník (za
poplatek), Spa centrum (sauna, fitness, vířivka,
squash- zdarma, vnitřní bazén - za poplatek),
vodní sporty na pláži (za poplatek). 

UBYTOVÁNÍ
Standardní nebo superior dvoulůžkové pokoje
s možností až 2 přistýlek (palanda) jsou vyba-
veny koupelnou se sprchou a WC, klimatizací,
lednicí, telefonem, vysoušečem vlasů, WiFi při-
pojení zdarma, trezorem, TV-SAT, telefonem
a balkonem. Pokoje superior (za příplatek) jsou
umístěny v hlavních třech budovách hotelové
části Blue Sea Beach (nemají výhled na moře),
pokoje standard (annex) jsou umístěny ve ved-
lejší budově a bungalovech přes místní hlavní
komunikaci, jsou kategorie ****. Možnost
ubytování v rodinném pokoji na vyžádání za pří-
platek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive ultra zahrnuje: snídaně, obědy, ve-
čeře formou bufetu; lehké občerstvení během
dne mimo hlavní jídla, kávu, čaj, rozlévané ne-
alkoholické nápoje a vybrané alkoholické ná-
poje místní výroby, lze čerpat v místech
a časech určených hotelem (07.00-23.30).

PLÁŽ
Dlouhá a široká písčitá pláže s oblázky, která
získala certifikát Modré vlajky. Slunečníky a le-
hátka jsou k dispozici zdarma.

Termíny Odlet Cena
25. 5. – 1. 6. 2018 PRG 15 990 Kč
28. 5. – 4. 6. 2018 PRG 15 990 Kč

4. 6. – 11. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR 16 490 Kč 
11. 6. – 18. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR* 16 490 Kč 
17. 9. – 24. 9. 2018 PRG,BRQ,OSR 16 490 Kč
21. 9. – 28. 9. 2018 PRG 16 490 Kč
24. 9. – 1.10. 2018 PRG 15 990 Kč
28. 9. – 5.10. 2018 PRG 15 990 Kč
* Odlety také z PED

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s all inclusive 
• výlet Večerní Rhodos
• služby delegáta
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8006.html

výlet
Večerní Rhodos

Odlet z Prahy, Brna, Ostravy 
a Pardubic na 8 dní



www.cedok.cz 19

KYPR

od 14 990 Kč

HOTEL CHRYSTALLA
*** PROTARAS

PROTARAS
Menší malebné letovisko se rozprostírá na vý-
chodě ostrova. V Protarasu najdeme dlouhou
písčitou pláž, ale i řadu menších pláží umístě-
ných v  nesčetných zálivech, které jsou lemo-
vány rozeklanými skalními útesy. Samotné
centrum je tvořeno tzv. „stripem“, tj. rušnou
ulicí, kde je soustředěno velké monožstí večerní
zábavy. Najdeme zde obchody, restaurace,
bary. Dovolenou v  letovisku doporučujeme
těm, kteří hledají klidnější prostředí s  množ-
stvím večerní zábavy. Letiště v Larnace je vzdá-
leno cca 50 km, transfer trvá cca 70 minut.

POLOHA
Příjemný hotel se nachází na okraji střediska
Protaras. Hlavní třída s obchody, restauracemi
a veškerou zábavou, která tvoří centrum leto-
viska, je od hotelu vzdálena cca 50 m.

VYBAVENÍ
K vybavení hotelu patří menší vstupní hala s re-
cepcí, internetový kout (za popl.), WiFi připojení
zdarma, restaurace s terasou, výtahy, bar, snack
bar, bazén s terasou na opalování a dětský bazén.

SPORT A ZÁBAVA
V hotelu je k dispozici kulečník, fitness, sauna,
vířivka. Vodní sporty na pláži (za poplatek). Mož-
nost další zábavy v nedalekém centru střediska.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností
 přistýlky v podobě lehátka jsou vybaveny kou-
pelnou, WC, televizí, klimatizací, lednicí (za po-
platek), varnou konvicí + šálky na přípravu kávy
(čaje), trezorem (za poplatek) a balkonem nebo
terasou. K dispozici i pokoje superior za přípla-
tek se stejným vybavením a trezorem a lednicí
zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou menšího bufetu. Fakulta-
tivně plná penze – výběr z menu.

PLÁŽ
Krásná písečná pláž „Fig Tree Bay“, situovaná
v zálivu, je od hotelu vzdálena cca 100 m. Slu-
nečníky a lehátka za poplatek.

Termíny Cena
17. 5. – 24. 5. 2018 14 990 Kč
21. 5. – 28. 5. 2018 14 990 Kč
24. 5. – 31. 5. 2018 15 490 Kč
28. 5. – 4. 6. 2018 15 490 Kč

1.10. – 8.10. 2018 15 490 Kč
4.10. – 11.10. 2018 15 490 Kč
8.10. – 15.10. 2018 15 490 Kč

11.10. – 18.10. 2018 14 990 Kč
15.10. – 22.10. 2018 14 990 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• lodní výlet Discovery
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů  s polopenzí
• služby delegáta 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8497.html

lodní výlet 
Discovery

Odlet z Prahy na 8 dní
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ALBÁNIE

od 13 990 Kč

   RAFAELO RESORT
     ****/**** SHËNGJIN

SHËNGJIN
Pobřežní město Shëngjin se nachází v severo-
západní Albánii. Má tisíce let starou historii, pří-
jemné jadranské klima a v blízkosti přírodní
rezervace s bujnou vegetací. Rozvíjí se zde mo-
derní cestovní ruch, letovisko má pobřežní pro-
menádu s restauracemi a obchody a veřejné
pláže s mírným vstupem do moře. Transfer z le-
tiště trvá cca 60 minut.

POLOHA
Cca 1 km od centra města Shëngjin, nejbližší
obchody a bary cca 50 m od hotelu, cca 55 km
od letiště v Tiraně, autobusová zastávka cca
50 m od hotelu (MHD, cca 1 Eur).

VYBAVENÍ
Hotelový resort se skládá z několika budov, ve
kterých ubytování odpovídá standardu ****

a ****.  12 výtahů, velká, elegantní vstupní
hala, 24h recepce, několik restaurací,  k dispo-
zici židličky pro děti, Pizza & Fast food, rychlé
občerstvení a pizza na pláži, několik  barů, mini-
market Rafaelo, parkoviště, směnárna, kongre-
sové centrum pro 250 osob, za poplatek:
prádelna. Bezplatný WiFi internet v lobby.

SPORT A ZÁBAVA
Hlavní vnější bazén se sladkou vodou, s oddě-
lenou částí pro děti, bazén 5 stars se sladkou
vodou. Hosté standardních pokojů mohou vy-
užívat pouze hlavní bazén a brouzdaliště pro
děti, u bazénů zdarma slunečníky a lehátka,
hřiště pro děti.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje ve **** části
s 1 až 2 přistýlkami, cca 30 m2, klimatizace, kou-
pelna (vana nebo sprchový kout, WC, fén),
SAT TV, balkon nebo terasa, výhled na mořskou
stranu nebo do okolí, dvoulůžkové pokoje supe-
rior ve **** části (možnost 1 přistýlky - po-
hovka), cca 40 m2, moderní, vybavení funkčně
stejné jako u standardních pokojů, executive po-
koje – dvoulůžkové ve **** části resortu, vyba-
vení funkčně stejné jako u standardních pokojů,
možnost 1 přistýlky. Junior suite ****: pro 2 os.
(možnost 1 nebo 2 přistýlek pro děti), cca 50 m²,
moderní a luxusní, vybavení funkčně stejné jako
ve standardním pokoji, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive bufetovou formou zahrnuje
snídaně, obědy a večeře v hlavní restauraci.
Pivo, bílé a červené víno a nealkoholické nápoje
místní výroby v rozmezí 10:00-22:00; nutno
nosit náramky all inclusive.

PLÁŽ
Rafaelo Beach, písečná, pozvolné klesání do
moře, přímo u hotelu, přístup širokou promená-
dou, slunečníky a lehátka zdarma, plážový bar.

Termíny Cena
14. 6. – 21. 6. 2018 13 990 Kč
18. 6. – 25. 6. 2018 13 990 Kč
21. 6. – 28. 6. 2018 14 490 Kč
25. 6. –   2. 7. 2018 14 490 Kč
3. 9. – 10. 9. 2018 13 990 Kč

13. 9. – 20. 9. 2018 13 990 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• transfery v cíli zájezdu
• 7 noclehů s light all inclusive
• výlet do Tirany a Kruje
• služby delegáta
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8585.html

výlet do 
Tirany a Kruje

Odlet z Prahy na 8 dní
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ALBÁNIE

od 14 490 Kč

HOTEL VIVAS
**** DÜRRES

DÜRRES
Rekreační středisko na Jadranu s mnoha bary
a restauracemi, známe pro jeho přístav a řím-
ské památky. Veřejné pláže s mírným vstupem
do moře s oddělenými částmi pro hotelové
hosty – zdarma plážový servis pro hotelové
hosty. Transfer z letiště trvá cca 35 minut.

POLOHA
Hotel disponující 73 pokoji sestávající z jedné
pětipatrové budovy se nachází cca 2 km od
města Dürres, nejbližší obchůdky a bary jsou od
hotelu vzdáleny cca 50 m. Letiště v Tiraně je
vzdáleno cca 33 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, bar,
bazén se sladkou vodou, brouzdaliště, sluneč-
níky a lehátka u bazénu (zdarma), směnárna,
parkoviště, konferenční místnost, WiFi.

SPORT A ZÁBAVA
Malá posilovna, dětské hřiště.

V období 14. 6. – 28. 6. a 3. 9. – 20. 9. 2018 bude
v hotelu otevřen Silver Club s česky mluvícím
animátorem. 

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky – rozkládací gauč (cca 24 m2) jsou vyba-
veny vlastním sociálním zařízením, vysoušečem
vlasů, individuálně ovladatelnou klimatizací,
WiFi (zdarma), chladničkou, balkonem s pose-
zením, výhled je do okolí. Výhled na moře za
příplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze, alkoholické
a nealkoholické nápoje místní výroby, odpo-
lední snack.

PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž přímo u hotelu Vivas s vy-
mezenou částí pro hotelové hosty je na uměle
vytvořené terase, vstup do moře po schodech,
dno moře je písečné s pozvolným sestupem.
Slunečníky a lehátka na pláži (zdarma).

Termíny Cena
14. 6. – 21. 6. 2018 14 490 Kč
18. 6. – 25. 6. 2018 14 490 Kč
21. 6. – 28. 6. 2018 14 990 Kč
25. 6. –   2. 7. 2018 14 990 Kč
3. 9. – 10. 9. 2018 14 490 Kč

13. 9. – 20. 9. 2018 14 490 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• transfery v cíli zájezdu
• 7 noclehů s all inclusive
• výlet do Tirany a Kruje
• služby delegáta a animátora
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8198.html

výlet do 
Tirany a Kruje

Odlet z Prahy na 8 dní
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TURECKO | TURECKÁ RIVIÉRA

od 14 490 Kč

HOTEL TTH FAMILY LIFE PASCHA BAY
***** ALANYA – KONAKLI

ALANYA
Turecká riviéra je nejvýznamnější oblastí letní
rekreace v Turecké republice. Oblast je vyhledá-
vána klienty z celé Evropy zejména pro možnost
prožití nádherné dovolené u moře s nefalšova-
nou chutí orientu. Konakli je malebné městečko
ležící přibližně 13 km od Alanye a 112 km od le-
tiště v Antalyi. Je zde řada hotelů a nákupní a zá-
bavní centrum nedaleko krásných písečných
pláží. Toto středisko je vyhledávané turisty
nejen k prožití klidné dovolené, ale i díky blíz-
kosti historického a obchodního centra oblíbe-
ného města Alanya.

POLOHA
Hotelový resort clubového typu leží přímo na
pláži v rozsáhlé tropické zahradě, 5 km od pří-
staviště v Alanyi a od nákupních možností, au-
tobusová zastávka je před hotelem.

VYBAVENÍ
Recepce s lobby barem, hlavní bufetová restau-
race, restaurace s obsluhou (pizza, grill), bar
u bazénu, bazén pro dospělé, bazén pro děti,
aquapark, konferenční místnost, prádelna, tu-
recké lázně, parní lázně, masáže (za poplatek),
kadeřník, lékařské služby, posilovna s výhledem
na moře, bankomat, knihovna, WiFi v areálu ho-
telu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, večerní show, kino na
mole, živé koncerty, tenisový kurt, vodní pólo

v bazénu, aerobic, stolní tenis, minigolf, kuleč-
ník, volejbal, šipky, fitness, aqua-aerobik, bas-
ketbal, streaching, plážový volejbal; mini klub
(4-12 let), volejbal, basketbal. 
V období 2. 6. –16. 6. a 15. 9. – 6. 10. 2018 bude
v hotelu otevřen  Silver Club s česky mluvícím
animátorem.

POKOJE
Standard - dvoulůžkové pokoje s možností 2 při-
stýlek mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci,
WiFi, trezor, telefon, minibar, SAT/TV, balkon.
Swim up - pokoje se vstupem do bazénu sdíle-
ného i s jinými pokoji, možnost 1 přistýlky, vy-
bavení stejné jako standardní pokoj, Deluxe -
vybavení stejné jako standardní pokoj, navíc ká-
vovar, X-Box a WiFi pro více přijímačů. Rodinné
pokoje - oddělená ložnice, vybavení stejné jako
standardní pokoje.

STRAVOVÁNÍ
Bohatý program all inclusive nabízí plnou penzi
formou bufetu (snídaně, obědy, večeře) v hlavní
restauraci, pozdní snídaně, odpolední občer-
stvení (káva, čaj, zákusek), místní alkoholické
a nealkoholické nápoje zdarma (v určených ba-
rech a hodinách) v době od 10:00 až 24:00.

PLÁŽ
Písečno-oblázková pláž před hotelem, lehátka a slu-
nečníky zdarma. Odpočinkové molo se slunečníky
a lehátky.

Termíny Odlet Cena
2. 6. –   9.   6. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 490 Kč 
6. 6. – 13.   6. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 990 Kč 
9. 6. – 16.   6. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 990 Kč 

15. 9. – 22.   9. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 990 Kč 
19. 9. – 26.   9. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 990 Kč 
22. 9. – 29.   9. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 990 Kč 
26. 9. – 3. 10. 2018 PRG 14 490 Kč 
29. 9. – 6. 10. 2018 PRG 14 490 Kč 

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s all inclusive 
• polodenní výlet prohlídka města
• služby delegáta a animátora 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7551.html

polodenní výlet
prohlídka města

Odlet z Prahy, Brna a Ostravy na 8 dní
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TURECKÁ RIVIÉRA | TURECKO

od 13 990 Kč

HOTEL CLUB KASTALIA
***** ALANYA – KONAKLI

ALANYA
Turecká riviéra je nejvýznamnější oblastí letní
rekreace v Turecké republice. Oblast je vyhledá-
vána klienty z celé Evropy zejména pro možnost
prožití nádherné dovolené u moře s nefalšova-
nou chutí orientu. Konakli je malebné městečko
ležící přibližně 13 km od Alanye a 112 km od le-
tiště v Antalyi. Je zde řada hotelů a nákupní a zá-
bavní centrum nedaleko krásných písečných
pláží. Toto středisko je vyhledávané turisty
nejen k prožití klidné dovolené, ale i díky blíz-
kosti historického a obchodního centra oblíbe-
ného 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 autobusů, jejichž
zastávka je u hotelu.

VYBAVENÍ
Areál se skládá z části, kde se nacházejí dvou-
patrové vilky a v nich standardní 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, disko-
téka, obchod se suvenýry, kadeřnictví, WiFi na
recepci a u bazénu za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, večerní show, kino na
mole, živé koncerty, tenisový kurt, vodní pólo,
aerobic, aqua aerobic, stolní tenis, plážový vo-
lejbal, mini klub. Vodní sporty, masáže a SPA za
poplatek.
V období 2. 6. –16. 6. a 15. 9. – 6. 10. 2018 bude
v hotelu otevřen  Silver Club s česky mluvícím
animátorem.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje superior s možností dvou
přistýlek mají vlastní sociální zařízení, klimati-
zaci, trezor, telefon, minibar, SAT/TV, balkon
nebo terasa.

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

PLÁŽ
Písečno-oblázková pláž u hotelu (s možností ka-
menných plat při vstupu), lehátka a slunečníky
zdarma. Plážové osušky za vratnou kauci. 

Termíny Odlet Cena
2. 6. –   9.   6. 2018 PRG,BRQ,OSR 13 990 Kč 
6. 6. – 13.   6. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 490 Kč 
9. 6. – 16.   6. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 490 Kč 

15. 9. – 22.   9. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 490 Kč 
19. 9. – 26.   9. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 490 Kč 
22. 9. – 29.   9. 2018 PRG,BRQ,OSR 13 990 Kč 
26. 9. – 3. 10. 2018 PRG 13 990 Kč 
29. 9. – 6. 10. 2018 PRG 13 990 Kč 

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s all inclusive 
• polodenní výlet prohlídka města
• služby delegáta a animátora 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8574.html

polodenní výlet
prohlídka města

Odlet z Prahy, Brna a Ostravy na 8 dní
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TURECKO | TURECKÁ RIVIÉRA

od 13 990 Kč

HOTEL PGS KIRIS
***** KEMER

KEMER
Turecká riviéra je nejvýznamnější oblastí letní
rekreace v Turecké republice. Oblast je vyhledá-
vána klienty z celé Evropy zejména pro možnost
prožití nádherné dovolené u moře s nefalšova-
nou chutí orientu. Středisko Kemer se vyzna-
čuje úchvatnou přírodou na pozadí pohoří
Taurus, které se zde přibližuje až k moři. Cent-
rum letoviska je soustředěné kolem pěší zóny
a nabízí nepřeberné množství zábavy – restau-
race, bary, kavárny a obchůdky.

POLOHA
Moderní hotel se nachází v oblasti Kemer, kde
se modrá hladina středozemního moře snoubí
s tisíci odstíny zeleně a vytváří jedinečné pro-
středí 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 ně-
kolika 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, odpočin-
kové molo v moři, obchod se suvenýry, mini-
market, kadeřnictví.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, večerní show, tenisový
kurt, fitness, vodní pólo, aqua aerobic, stolní
tenis, plážový volejbal, mini klub. Vodní sporty,
karaoke, biliár, masáže a SPA za poplatek.
V období 2. 6. –16. 6. a 15. 9. – 6. 10. 2018 bude
v hotelu otevřen  Silver Club s česky mluvícím
animátorem.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností
2 přistýlek mají vlastní sociální zařízení, klimati-
zaci, trezor, telefon, minibar, SAT/TV, balkon
nebo terasu. Za poplatek nabízíme ubytování
v rodinných pokojích s možností až 2 přistýlek.

STRAVOVÁNÍ
Bohatý program all inclusive nabízí plnou penzi
formou bufetu (snídaně, obědy, večeře) v hlavní
restauraci, pozdní snídaně, dopolední a odpo-
lední svačinu, odpolední občerstvení (káva, čaj,
zákusek), půlnoční občerstvení, turecké speciality,
místní alkoholické a nealkoholické nápoje (v ur-
čených barech a hodinách) 10:00 až 24:00 hodin.

PLÁŽ
Oblázkovo-písečná pláž u hotelu u hotelu, le-
hátka, slunečníky a plážové osušky zdarma. Na
pláži je i relaxační molo. Vstup do moře s oblázky.

Termíny Odlet Cena
2. 6. –   9.   6. 2018 PRG,BRQ,OSR 13 990 Kč 
6. 6. – 13.   6. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 490 Kč 
9. 6. – 16.   6. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 490 Kč 

15. 9. – 22.   9. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 490 Kč 
19. 9. – 26.   9. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 490 Kč 
22. 9. – 29.   9. 2018 PRG,BRQ,OSR 13 990 Kč 
26. 9. – 3. 10. 2018 PRG 13 990 Kč 
29. 9. – 6. 10. 2018 PRG 13 990 Kč 

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s all inclusive 
• polodenní výlet prohlídka města
• služby delegáta a animátora 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8575.html

polodenní výlet
prohlídka města

Odlet z Prahy, Brna a Ostravy na 8 dní
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EGEJSKÁ RIVIÉRA | TURECKO

od 14 490 Kč

HOTEL TURUNC
***** MARMARIS – TURUNC

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

POLOHA
V romantickém zálivu umístěný hotel s překrás-
nými vyhlídkami na okolní zelené kopce, které
se odrážejí v průzračných vodách Středozem-
ního moře. Hotel je ideálním místo pro všechny,
kdo hledají relaxaci, klid a pohodu. Do centra
letoviska Turunc se dostanete příjemnou pro-
cházkou po cca 1km, odkud se pak můžete do-
stat místní lodní dopravou do Marmarisu. Hotel
je velice vyhledávaný pro svou jedinečnou po-
lohu, pro chutné a bohaté jídlo a vysokou úro-
veň poskytovaných služeb.

VYBAVENÍ
Lobby s recepcí, hlavní restaurace, 2 à 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 skluzavkami; směnárna, mar-
ket, butik, fotograf; terasa s výhledem na záliv,
bezplatné WiFi v lobby; za poplatek: kadeřnictví.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, šipky, plážový 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 popla-
tek: 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.
V období 7. 6. – 14. 6. a 20. 9. – 27. 9. 2018
bude v hotelu otevřen Silver Club s česky
mluvícím animátorem. 

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností 1 při-
stýlky, klimatizace, koupelna (vana nebo sprchový
kout, WC, fén), TV-sat, telefon, minibar, balkon
Rodinný pokoj, 2 ložnice oddělené dveřmi, vyba-
vení jako ve standardním pokoji. Rodinný pokoj
za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive 24 hodin denně. Snídaně (7.00
až 10.00), oběd (12.45-14.00), večeře (19.30-21.30)
formou švédských stolů v hlavní restauraci; po-
zdní 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 nealko-
holických nápojů (24 hodin) ve vyznačeném baru,
místní 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 po-
zvolným vstupem do moře. Slunečníky, lehátka
a matrace zdarma, osušky na kauci.

Termíny Cena
7. 6. – 14.   6. 2018 14 490 Kč 

20. 9. – 27.   9. 2018 14 490 Kč 

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s all inclusive 
• polodenní výlet prohlídka města
• služby delegáta a animátora 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7562.html

polodenní výlet
prohlídka města

Odlet z Prahy na 8 dní
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ŠPANĚLSKO | COSTA BRAVA

od 13 990 Kč

HOTEL ALEGRÍA FENALS MAR
**** LLORET DE MAR

LLO RET DE MAR 
Jedno z nejoblíbenějších a turisticky atraktiv-
ních letovisek na po bře ží lá ká k po by tu turisty
z celé Evropy. Nachází se 70 km severně od Bar-
celony a je zasazeno do mírně zvlněné kra ji ny,
kte rá u mo ře vy tvá ří mís ty malebné zátoky se
skalami. Krásná pobřežní promenáda s pal-
mami vede kolem dlouhé pláže. Centrum
města tvoří hlavní třída s mnoha turistickými
atrakcemi a večerními programy. Zájemci zde
najdou i bo ha té mož nos ti  zába vy či mož nos ti
ná ku pů v množ ství ma lých ob chůd ků. Neda-
leko je možno navštívit aquapark Water
World. Nepřeberné jsou možnosti sportovního
vyžití (tenis, jízda na vodních lyžích, parasailing).
Je to velmi vhodné místo pro aktivní odpočinek.
Transfer z letiště trvá asi 40 minut.

POLOHA
Pěkný hotel je umístěn v klidné zahradní čtvrti
v části Fanals, cesta do centra města trvá pěšky
přibližně 15 minut. V okolí hotelu se nacházejí
obchody se suvenýry, menší supermarket, bary
a restaurace.

VYBAVENÍ
Recepce, výtah, restaurace, bar, kavárna, TV
místnost, internet (za poplatek), WiFi na recepci
(za poplatek), úschovna zavazadel. Menší bazén
s oddělenou částí pro děti s terasou a s lehátky
na slunění.

SPORT A ZÁBAVA
Kulečník za poplatek, animace.

POKOJE
Pěkné menší pokoje s příslušenstvím a mož-
ností jedné přistýlky jsou vybaveny telefonem,
klimatizací, SAT TV, fénem, trezorem (za popla-
tek) a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
bufetovým způsobem, nealkoholické a místní
alkoholické nápoje, kávu, snack.

PLÁŽ
Hotel se nachází cca 100 m od pláže s hrubo-
zrnným pískem, vstup do moře je stupňovitý, le-
hátka a slunečníky (za poplatek).

Termíny Cena
2. 6. – 9. 6. 2018 13 990 Kč 
6. 6. – 13. 6. 2018 14 990 Kč 

15. 9. – 22. 9. 2018 14 990 Kč 
19. 9. – 26. 9. 2018 14 490 Kč 

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s all inclusive 
• polodenní výlet do města Gerona  
• služby delegáta 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.  

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8588.html

polodenní výlet
do města Gerona 

Odlet z Prahy na 8 dní
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COSTA DORADA | ŠPANĚLSKO

od 12 990 Kč

HOTEL SANTA MONICA PLAYA
*** SALOU

SALOU 
Oblíbené moderní a rušnější středisko na po-
břeží Costa Dorada s nádhernými písečnými
plážemi ležící  asi 110 kilometrů jižně od
Barcelony. Je to ideální prázdninové místo pro
rodinnou dovolenou. Moderní výstavba desítek
hotelů a apartmánů navazuje na historické
centrum města. K nejzajímavějším turistickým
atrakcím patří světelná fontána v Salou, staro-
bylý rybářský přístav v Cambrils a velkolepý
vodní park Aquopolis v La Pinedě. Nepřeberné
množství restaurací, barů, diskoték a obchodů
jsou zárukou zábavy i pro milovníky společen-
ského vyžití. Transfer z letiště na pobřeží Costa
Dorada trvá cca 2 hodiny. 

POLOHA
Pěkný pětipodlažní hotel se nachází v hotelové
čtvrti cca 300 m od centra města Salou, nejbližší
obchody a bary ve vzdálenosti cca 50 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Prostorné lobby, recepce se směnárnou, vý-
tahy, hotelová restaurace, bar na recepci
a u bazénu, WiFi v prostoru recepce zdarma
(omezený dosah), internetový koutek (za po-
platek). Terasa s  bazénem, brouzdaliště pro
děti, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
k dispozici.  

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, herna pro děti, miniclub (4-12 let),
animační programy pro děti a dospělé (pouze
v hlavní sezóně).

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s  příslušen-
stvím a s možností jedné přistýlky pro dospě-
lého nebo až dvou přistýlek pro děti jsou
vybaveny klimatizací, TV, trezorem (za popla-
tek) a balkonem. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou švédských stolů, možnost
dokoupení all inclusive, který mj. zahrnuje
plnou penzi, nealkoholické a alkoholické ná-
poje místní výroby, snack.

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 250 m od hotelu přes místní ko-
munikaci. Možnost pronajmutí lehátek a slu-
nečníků na pláži za poplatek.

Termíny Cena
9. 6. – 16. 6. 2018 12 990 Kč 

16. 6. – 23. 6. 2018 13 990 Kč 
15. 9. – 22. 9. 2018 13 990 Kč 
22. 9. – 29. 9. 2018 13 490 Kč 

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s polopenzí 
• polodenní výlet do města Tarragona   
• služby delegáta 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.  

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48. 

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz  

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7848.html

polodenní výlet 
do města Tarragona

Odlet z Prahy na 8 dní
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ŠPANĚLSKO | MALLORCA

od 14 990 Kč

HOTEL SABINA PLAYA
**** CALA MILLOR

CALA MILLOR
Oblíbené turistické středisko ve východní části
ostrova Mallorca leží v zálivu Cala Millor, blízko
rybářského přístavu Porto Cristo se známými
krápníkovými jeskyněmi Cuevas del Drach. V zá-
livu je několik písečných pláží, podél hlavní kilo-
metrové pláže vede přímořská promenáda,
která je doslova obklopena nejrůznějšími ob-
chody, restauracemi a bary. K oblíbeným zába-
vám patří vodní sporty, vyjížďky na koních
a kolech, hraní golfu (do vzdálenosti 15 km je
několik golfových hřišť). Vzdálenost od hlavního
města Palma de Mallorca je 70 km. Transfer
z letiště trvá cca 60 minut.

POLOHA
Kompletně zrenovovaný hotel s příjemnou at-
mosférou je umístěn v blízkosti centra Cala Mil-
lor, v druhé linii od pláže. Letovisko je vhodné
nejen pro rodinnou dovo lenou a pro milovníky
odpočinku, ale nedaleká centra v Cala Millor
a v Cala Bona poskytují i výhody živého střediska.

VYBAVENÍ 
Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace, salon
s TV, snack bar, WiFi zdarma v recepci, internet
(za poplatek), úschovna zavazadel. Bazén  s te-
rasou s lehátky a slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis,  posilovna, sauna  a vnitřní bazén
s jacuzzi zdarma, billiard a masáže za poplatek,

animace. V blízkém centru jsou veškeré ná-
kupní i zábavní možnosti. Vodní sporty na pláži.
Krásná přímořská promenáda láká k dlouhým
procházkám nebo i k projížďce na kole.

POKOJE
Pěkné dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
a s příslušenstvím jsou vybaveny telefonem,
SAT TV, klimatizací, fénem, trezorem a lednicí
(oboje za poplatek) a balkonem nebo terasou
s výhledem na moře nebo do okolí. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem s bohatým vý-
běrem jídel, show cooking. 

PLÁŽ
Hotel se nachází cca 350 m od menší pláže.
Pěkná písečná pláž je pak od hotelu vzdálena cca
10 minut chůze. Možnost pronajmutí lehátek
a slunečníků (za poplatek). 

Termíny Odlet Cena
3. 6. – 10. 6. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 990 Kč 
6. 6. – 13. 6. 2018 PRG 15 990 Kč 

19. 9. – 26. 9. 2018 PRG 15 990 Kč 
23. 9. – 30. 9. 2018 PRG,BRQ,OSR 14 990 Kč 

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s polopenzí 
• výlet do Dračí jeskyně   
• služby delegáta 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.  

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48. 

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz  

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3172.html

výlet 
do Dračí jeskyně  

Odlet z Prahy, Brna, Ostravy na 8 dní

2017
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MALLORCA | ŠPANĚLSKO

od 12 990 Kč

HOTEL BELLEVUE BELSANA
*** PORTOCOLOM

PORTOCOLOM
Velký rybářský přírodní přístav Portocolom se
nachází ve východní části ostrova, v hlubokém
zálivu mezi turistickým letoviskem Cala d’Or
a městečkem Porto Cristo (známé překrásnými
krápníkovými jeskyněmi). Vedle staré přístavní
části vyrostla u písečného zálivu Cala Marsal
nová vilová čtvrť s několika turistickými hotely.
Klidná a romantická atmosféra tohoto měs-
tečka láká k romantickým procházkám po okolí
či k večernímu posezení v některém z přístav-
ních barů. Transfer z letiště trvá asi 60 minut. 

POLOHA
Hotel rodinného typu s krásným panoramatickým
výhledem na moře se nachází v krásné rybářské
vesnici Portocolom, v klidnější části a přímo na
okraji útesů nad mořem. Vzdálenost od centra
Portocolom je cca 500 m, nejbližší obchody a bary
jsou ve vzdálenosti asi 200 m od hotelu. 

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, restaurace, bar u recepce
a u bazénu, salonek, WiFi za poplatek. Větší te-
rasa na slunění s bazénem s oddělenou částí
pro děti a s lehátky a slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, za poplatek je kulečník a tenisový
kurt s půjčovnou vybavení, půjčovna kol, vodní
sporty na pláži.

POKOJE
Menší účelně zařízené standardní dvoulůžkové
pokoje s příslušenstvím a s možností přistýlky
(může být i rozkládací gauč) jsou vybaveny klima-
tizací, TV, trezorem (za poplatek) a balkonem nebo
terasou s výhledem na bazén nebo do okolí.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
bufetovým způsobem, nealkoholické a alkoho-
lické nápoje místní výroby, snack během dne.

PLÁŽ
Písčitá pláž v zálivu Cala Marcal s jemným pís-
kem a s pozvolným vstupem do moře se na-
chází cca 700 m od hotelu. Možnost pronajmutí
lehátek a slunečníků (za poplatek).

Termíny Odlet Cena
30. 4. – 7. 5. 2018 PRG 12 990 Kč 

7. 5. – 14. 5. 2018 PRG 13 490 Kč 
19. 9. – 26. 9. 2018 PRG 13 990 Kč 
23. 9. – 30. 9. 2018 PRG,BRQ,OSR 13 990 Kč 

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s all inclusive  
• výlet do Dračí jeskyně   
• služby delegáta 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.  

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48. 

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7855.html

výlet 
do Dračí jeskyně   

Odlet z Prahy na 8 dní
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ŠPANĚLSKO | MALLORCA

od 12 990 Kč

HOTEL BAHAMAS
*** ARENAL

PLAYA DE PALMA / ARENAL 
V jižní části ostrova a největšího zálivu Bahía de
Palma se nachází osm kilometrů dlouhé turistické
letovisko, známé pod společným názvem Playa
de Palma/Arenal. Jednotlivá střediska této části
 zálivu propojuje šest kilometrů dlouhá písečná
pláž Playa de Mallorca, palmová promenáda a tu-
risticko-cyklistická stezka, která pokračuje až do
hlavního města Palma de Mallorca (cca 15 km),
snadno dostupného též pravidelnou městskou
dopravou. Palmová promenáda je rušnou tepnou
střediska, po které neustále  proudí život a zábava
- nepřeberné množství diskoték, barů, restaurací,
hospůdek a obchůdků uspokojí i ty nejnáročnější
milovníky denní i noční zábavy. Transfer z letiště
trvá asi 15 minut.

POLOHA
Šestipodlažní hotel se nachází v borovém háji
v okrajové části střediska Arenal se širokou na-
bídkou obchodů, restaurací, barů a diskoték, ne-
daleko od zábavního vodního parku Aqualand. 

VYBAVENÍ 
Vstupní hala s recepcí a směnárnou, výtah, res-
taurace, bar, bar u bazénu, TV místnost; za po-
platek WiFi v prostoru recepce a internetový
koutek. Terasa s bazénem, bazén pro děti, le-
hátka u bazénu zdarma k dispozici.   

SPORT A ZÁBAVA
Denní program pro děti i dospělé, za poplatek
posilovna, wellness centrum, sauna a jacuzzi.  

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou vybavené klimatizací,
TV, trezorem (za poplatek) a balkonem. Na vyžá-
dání a za příplatek pokoje s výhledem na moře. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení all inclusive, který mj. zahrnuje plnou
penzi bufetovým způsobem, nealkoholické a al-
koholické nápoje místní výroby, snack.

PLÁŽ
Písčitá pláž El Arenal s pozvolným vstupem do
moře se nachází cca 600 m od hotelu. Hotel za-
jišťuje bezplatnou dopravu na pláž.

Termíny Odlet Cena
30. 4. – 7. 5. 2018 PRG 12 990 Kč 

7. 5. – 14. 5. 2018 PRG 13 490 Kč 
19. 9. – 26. 9. 2018 PRG 13 490 Kč 
23. 9. – 30. 9. 2018 PRG,BRQ,OSR 12 990 Kč 

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s polopenzí   
• výlet do Dračí jeskyně   
• služby delegáta 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.  

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48. 

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7861.html

výlet 
do Dračí jeskyně

Odlet z Prahy, Brna, Ostravy na 8 dní
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OSTROV MENORCA | ŠPANĚLSKO

od 15 490 Kč

HOTEL (TYPOVÝ NÁZEV HOTELU VACANCES MENORCA RESORT) 
**** OSTROV MENORCA

OSTROV MENORCA
Druhý největší ostrov z Baleárského souostroví,
který se nachází asi 40 km severovýchodně od
Mallorky. Název ostrova pochází z dob Římanů,
pojmenovali ostrov „Minor“ (menší), aby jej odli-
šili od sousední Mallorky (větší). Vnitrozemí ost-
rova je tvořeno mírně zvlněnou krajinou, na
severu ostrova jsou pláže pokryté hrubším pís-
kem a pobřeží je zde lemováno skalami. Na jihu
najdete vápencové skály s roklemi a na plážích
je jemný bílý písek. Moře je téměř všude prů-
zračně modré. Menorca ale nejsou jen pláže.
Z prehistorického období se zachovaly kamenné
památky, na které tu narazíte na každém kroku.
Turistický ruch je na Menorce čím dál znatelnější,
na ostrově je silné ekologické hnutí, díky kte-
rému byla Menorca prohlášena biosférickou re-
zervací. Hlavní město Mahon má příjemnou
atmosféru, pěkný přístav s mnoha restauracemi,
který je považován za největší přírodní přístav na
světě. Ciutadella je krásné historické město
s mnoha paláci, uličkami, katedrálou a přísta-
vem. Binibeca je romantická rybářská vesnička
s krásnými bílými domky, malými uličkami. 

POPIS TYPOVÉHO HOTELU
VACANCES MENORCA RESORT: 

POLOHA
Pěkný hotelový komplex se nachází v městečku
Cala Blanca a cca 50 m od menší písčité pláže,
malebné město Ciutadela je vzdáleno pouze
2 km. V okolí se nacházejí bary, restaurace, su-
permarket a autobusová zastávka. Resort se
skládá ze tří budov - Blanc Palace, Blanc Cottage
a Caleta Playa. Transfer z letiště trvá cca 60 minut. 

VYBAVENÍ 
Recepce, výtahy, restaurace, bar, bar u bazénu,
TV místnost, WiFi zóna zdarma, internet (za po-
platek). Uprostřed komplexu se nacházejí 2 velké
bazény a terasa s lehátky a slunečníky zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Sauna, jacuzzi a posilovna (vše za poplatek).

POKOJE
Ubytování je zajištěno v některé z budov rozmístě-
ných po celém areálu. Pokoje typu  apartmá s pří-
slušenstvím a s možností přistýlky jsou vybaveny
telefonem, klimatizací, fénem, oddělenou obývací
místností s jídelním koutem, plně vybavenou ku-
chyňkou (elektr. vařič, mikrovlnná trouba, lednice),
SAT TV, trezorem (za poplatek) a balkonem nebo
terasou s výhledem na bazén nebo do okolí. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem a nápoje k ve-
čeři (voda a víno), možnost dokoupení obědů. 

PLÁŽ
Menší písčitá pláž s průzračným mořem se na-
chází cca 50 m od hotelu. 

Termíny Cena
27. 5. – 3. 6.2018 16 490 Kč

3. 6. – 10. 6.2018 17 690 Kč
23. 9. – 30. 9.2018 17 690 Kč
30. 9. – 7.10.2018 15 490 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s polopenzí 
• nápoje k večeři (voda 0,35 l a víno 0,2 l na

osobu)  
• výlet Menorca Expres  
• služby delegáta 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.  

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let

a je nutno mít trvalý pobyt v některé ze
zemí EU

• uvedený název hotelu a popis je orien-
tační, konkrétní název bude upřesněn cca
7 dní před odletem

• zájezdy pořádáme ve spolupráci
s CK Quality Tours

• případné ceny přistýlek a fakultativních
příplatků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6555.html

výlet 
Menorca Expres

Odlet z Prahy na 8 dní

Typové foto pokoje 

Typové foto pláže 

Typové foto hotelu 
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ŠPANĚLSKO | ALMERÍA

od 15 990 Kč

HOTEL BEST MOJACAR
**** MOJÁCAR

MOJÁCAR
Letovisko Mojácar se táhne podél krásných pís-
čitých a oblázkových pláží v délce cca 8 km,
a leží nedaleko městečka Mojácar, jenž je umís-
těno na kopci ve vnitrozemí. Samotné měs-
tečko je malebnou ukázkou andaluské
architektury s maurskými vlivy s typickými sně-
hově bílými domy, úzkými uličkami a paměti-
hodnostmi.  Letovisko, které lemuje úchvatné
pláže, se vyznačuje výborným klimatem a nad-
standardním počtem slunečních hodin. Podél
hotelů a pláží je veškerá vybavenost s obchody,
bary, restauracemi či dětskými hřišti. V okolí
najdete i golfová hřiště. Mojácar leží cca 80 km
od hlavního města Almería a transfer z letiště
trvá cca 70 minut.  

POLOHA
Pěkný hotelový komplex s příjemnou atmosfé-
rou a krásnou zahradou se nachází v klidnější
oblasti a v první linii u pláže, v části střediska
Marina de la Torre. 

VYBAVENÍ 
Recepce, výtahy, snack bar, restaurace, miniclub,
obchod se suvenýry, WiFi v recepci zdarma, in-
ternet (za poplatek). Uprostřed komplexu
v krásné zahradě se nachází velký bazén s tera-
sou s lehátky a slunečníky zdarma, dětský bazén. 

POKOJE
Prostorné pokoje s příslušenstvím a s možností až
dvou dětí na společném dvojlůžku jsou vybaveny

telefonem, klimatizací, fénem, SAT TV, trezorem
a minibarem (oboje za poplatek) a balkonem
nebo terasou s výhledem na moře, na bazén
nebo do okolí. V pokoji jsou umístěna dvě široká
dvojlůžka pro 2-4 osoby, přistýlka není možná. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem se španělskou
i mezinárodní kuchyní, možnost all inclusive,
který mj. zahrnuje plnou penzi, nealkoholické
a místní alkoholické nápoje, kávu, snack.  

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti hotelu jsou tenisové kurty, sauna
a masáže (vše za poplatek), animační programy.   

PLÁŽ
Pěkná dlouhá písečná pláž se nachází přímo
před hotelem, od hotelového komplexu je od-
dělena místní komunikací. Možnost pronajmutí
lehátek a slunečníků (za poplatek).

Termíny Cena
27. 5. – 3. 6. 2018 15 990 Kč 
31. 5. – 7. 6.2018 16 990 Kč 
20. 9. – 27. 9. 2018 15 990 Kč 
23. 9. – 30. 9. 2018 16 990 Kč 

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s polopenzí 
• polodenní výlet Mojácar
• služby delegáta 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.  

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48. 

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3911.html

polodenní výlet
Mojácar

Odlet z Prahy na 8 dní
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ALMERÍA | ŠPANĚLSKO

od 16 990 Kč

HOTEL BEST INDALO
**** MOJÁCAR

MOJÁCAR
Letovisko Mojácar se táhne podél krásných pís-
čitých a oblázkových pláží v délce cca 8 km,
a leží nedaleko městečka Mojácar, jenž je umís-
těno na kopci ve vnitrozemí. Samotné měs-
tečko je malebnou ukázkou andaluské
architektury s maurskými vlivy s typickými sně-
hově bílými domy, úzkými uličkami a paměti-
hodnostmi. Letovisko, které lemuje úchvatné
pláže, se vyznačuje výborným klimatem a nad-
standardním počtem slunečních hodin. Podél
hotelů a pláží je veškerá vybavenost s obchody,
bary, restauracemi či dětskými hřišti. V okolí
najdete i golfová hřiště. Mojácar leží cca 80 km
od hlavního města Almería a transfer z letiště
trvá cca 70 minut. 

POLOHA
Hotelový komplex s příjemnou atmosférou se
nachází v první linii u pláže a je situován na konci
střediska, nedaleko hotelu jsou obchody a res-
taurace. 

VYBAVENÍ 
Recepce, bar, výtah, restaurace, bazén s tera-
sou s lehátky zdarma, miniclub a dětské hřiště,
obchůdek se suvenýry, WiFi v recepci zdarma.

POKOJE
Pěkné pokoje s příslušenstvím a s možností až
dvou dětí na společném dvojlůžku jsou vybaveny
telefonem, klimatizací (pouze v hlavní  sezóně),
SAT TV, trezorem (za poplatek) a balkonem nebo

terasou s výhledem na moře, na bazén nebo do
okolí. V pokoji jsou umístěna dvě široká dvoj-
lůžka pro 2-4 osoby, přistýlka není možná. 

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
bufetovým způsobem, nealkoholické a místní
alkoholické nápoje, kávu, snack.    

SPORT A ZÁBAVA
Sauna, jacuzzi a masáže (vše za poplatek), ani-
mace. 

PLÁŽ
Pěkná dlouhá písečná pláž se stupňovitým vstu-
pem do moře se nachází přímo před hotelem,
od hotelového komplexu je oddělena místní ko-
munikací. Možnost pronajmutí lehátek a slu-
nečníků (za poplatek). 

Termíny Cena
27. 5. – 3. 6. 2018 16 990 Kč 
31. 5. – 7. 6. 2018 17 990 Kč 
20. 9. – 27. 9. 2018 16 990 Kč 
23. 9. – 30. 9. 2018 17 990 Kč 

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s all inclusive  
• polodenní výlet Mojácar
• služby delegáta 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.  

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48. 

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3149.html

polodenní výlet
Mojácar

Odlet z Prahy na 8 dní

2017
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ŠPANĚLSKO | ANDALUSIE

od 12 990 Kč

HOTEL BALMORAL
*** BENALMADENA COSTA

BENALMADENA COSTA
Středisko vzdálené asi 3 km od centra Torremo-
linos s ním téměř splývá. Jsou zde dvě velké
pláže a několik menších pláží s roztroušenými
skalisky. Je zde atraktivní přístaviště Puerto
Marina s kotvícími jachtami, obchody, restaura-
cemi, zábavným parkem Tivoli World, kasi-
nem, nočními kluby, ale také golfová hřiště
a široká nabídka vodních sportů. Z vesničky Be-
nalmadena Pueb lo je krásný rozhled nejen
na pobřeží, ale i na pohoří Sierra Nevada. Tran-
sfer z letiště trvá asi 30 minut.

POLOHA
Zrenovovaný hotel s příjemnou atmosférou se
nachází nedaleko pláže, v okolí jsou obchůdky,
restaurace a bary. Pěkné a rušnější centrum Be-
nalmadeny se sportovním přístavem Puerto
Marina je od hotelu vzdáleno asi 20 minut
chůzí. Oficiální kategorie hotelu je **, hotelo-
vým vybavením a službami odpovídá ***. 

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, restaurace, bar u bazénu, sál
s TV, WiFi zdarma v celém hotelu, internet za
poplatek, kadeřnictví, úschovna zavazadel. Za-
hrada s bazénem a s terasou s lehátky zdarma,
dětský bazén.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis a kulečník (za poplatek), animace.

POKOJE
Zrenovované menší, ale účelně  zařízené pokoje
s možností přistýlky a s příslušenstvím jsou vy-
baveny telefonem, klimatizací, SAT TV, trezorem
(za poplatek) a balkonem s výhledem na  moř-
skou stranu, do zahrady s bazénem nebo do
okolí. Na vyžádání a za příplatek lze pokoje s vý-
hledem na moře.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem. Možnost do-
koupení soft all inclusive (plná penze s nápoji
voda a víno k jídlu). 

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se na-
chází cca 50 m od hotelu, je oddělena pobřežní
promenádou a silnicí, lehátka a slunečníky za po-
platek.

Termíny Cena
25. 5. – 1. 6. 2018 12 990 Kč 
28. 5. – 4. 6. 2018 13 490 Kč 
15.10. – 22.10. 2018 13 490 Kč 
19.10. – 26.10. 2018 12 990 Kč 

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s polopenzí 
• celodenní výlet Gibraltar 
• služby delegáta 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.  

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48. 

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4305.html

celodenní výlet
Gibraltar 

Odlet z Prahy na 8 dní

2017
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ANDALUSIE | ŠPANĚLSKO

od 13 990 Kč

HOTEL VIK GRAN COSTA DEL SOL
**** MIJAS

MIJAS
Menší turistické městečko s hlavní ulicí s restau-
racemi, bary a obchůdky a promenádou podél
krásné písčité pláže. Transfer z letiště trvá asi
50 minut.      

POLOHA
Hotel se nachází přímo u pláže, obchody a restau-
race cca 1 km od hotelu. Fuengirola Zoo cca 8 km
od hotelu, autobusová zastávka cca 500 m od ho-
telu. Hotel je vhodný pro rodinnou dovolenou
a všechny věkové kategorie.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, výtahy, hlavní
restaurace, lobby bar, bar u bazénu, TV míst-
nost, úschovna zavazadel, obchod se suvenýry,
WiFi zdarma v celém hotelu, lékařská služba na
vyžádání. Uprostřed hotelu se nachází bazén
s terasou na slunění, lehátka a slunečníky
zdarma, osušky na kauci.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, plážový volejbal, animace pro děti
i dospělé; za poplatek je billiard; vodní sporty
na pláži. Nedaleko od hotelu se nachází několik
golfových hřišť (cca 5 km od hotelu).

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek pro děti a s příslušenstvím jsou
vybaveny telefonem, klimatizací, fénem, SAT TV,
ledničkou, trezorem (za poplatek) a balkonem.

Většina pokojů má boční výhled na moře. Na
vyžádání a za příplatek lze zajistit rodinný pokoj.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení all inclusive, který mj. zahrnuje plnou
penzi bufetovým způsobem, nealkoholické
a místní alkoholické nápoje ve vyznačených ba-
rech, zmrzlinu, snack.

PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo před hotelem, přímý
vstup z hotelu. Možnost pronajmutí lehátek
a slunečníků (za poplatek).

Termíny Cena
28. 5. – 4. 6. 2018 13 990 Kč 

1. 6. – 8. 6. 2018 14 990 Kč 
21. 9. – 28. 9. 2018 14 990 Kč 
24. 9. – 1.10. 2018 13 990 Kč 

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s polopenzí 
• celodenní výlet Gibraltar 
• služby delegáta 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.  

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48. 

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8191.html

celodenní výlet
Gibraltar

Odlet z Prahy na 8 dní
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ŠPANĚLSKO | MAR MENOR

od 14 990 Kč

HOTEL (TYPOVÝ NÁZEV HOTELU LAS GAVIOTAS) 55+
**** MAR MENOR – LA MANGA

MAR MENOR 
Je nádherné  přírodní jezero, kde voda je velmi
čistá, klidná, mělká a teplejší než v moři a má lé-
čebné účinky díky větší koncentraci soli a minerál-
ních látek. Obzvlášť účinné jsou léčivé účinky
bahna. Přímo ve středisku La Manga je hodně res-
taurací a barů, je zde i možnost půjčení auta nebo
kola. Transfer z letiště trvá cca 30 minut. 

POLOOSTROV LA MANGA 
Cca 22 km dlouhý a po obou stranách je lemo-
vaný krásnými písečnými plážemi. Je to nád-
herné a  geograficky neopakovatelné místo
s mnoha zajímavostmi. La Manga del Mar Menor
se vine na sever, kdy rozděluje Středozemní
moře a menší lagunu „Mar Menor“. 

POPIS TYPOVÉHO HOTELU LAS GAVIOTAS:

POLOHA
Pěkný hotel se nachází přímo v oblasti La Manga
a nabízí nádherný výhled na moře. Vzdálenost
hotelu od pláží obou moří je cca 150 - 200 metrů.
V  okolí se nachází velké množství restaurací
a barů. Pár zastávek od hotelu se nachází tzv.
Jelení ostrov s ložiskem léčivého bahna. Centrum
městečka La Manga je vzdáleno pouhý kilometr
od hotelu. Hotel je svou polohou ideálním vý-
chozím bodem pro výlety do nedaleké historické
Cartageny a ideálním místem k  odpočinku,
ozdravným pobytům a objevování nevšedních
zajímavostí, kterými se tato oblast pyšní. 

VYBAVENÍ 
Recepce, výtah, restaurace, bar, sluneční terasa,
konferenční sál, trezor, úschovna zavazadel,
 venkovní bazén.

POKOJE
Pěkné účelně zařízené dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím a s možností přistýlky jsou vyba  ve ny
telefonem, SAT TV, klimatizací, fénem, minilednič-
kou a balkonem s výhledem na mořskou stranu,
na bazén nebo do okolí.

STRAVOVÁNÍ
Plná penze bufetovým způsobem a nápoje k ve-
čeři (voda a víno). 

PLÁŽ
Písečné pláže lagun Mar Menor a Středozemního
moře se nacházejí cca 150 - 200 m od hotelu. 

Termíny Cena
4. 6. – 11. 6.2018 15 990 Kč

11. 6. – 18. 6.2018 16 990 Kč
18. 6. – 25. 6.2018 17 490 Kč

3. 9. - 10. 9.2018 17 490 Kč
10. 9. – 17. 9.2018 16 990 Kč
17. 9. – 24. 9.2018 16 490 Kč
24. 9. – 1.10.2018 15 490 Kč

1.10. – 8.10.2018 14 990 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s plnou penzí 
• nápoje k obědu a večeři (voda 0,35 l a víno

0,2 l na osobu)  
• pěší výlet za léčivým bahnem na Jelení ostrov
• pěší výlet na trhy v Capo de Palos  
• služby delegáta 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let a je

nutno mít trvalý pobyt v některé ze zemí EU
• uvedený název hotelu a popis je orientační,

konkrétní název bude upřesněn cca 7 dní
před odletem

• zájezdy pořádáme ve spolupráci
s CK Quality Tours

• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-
platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6415.html

pěší výlet na Jelení ostrov 

Odlet z Prahy na 8 dní

Typové foto hotelu Typové foto pokoje 
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FUERTEVENTURA | KANÁRSKÉ OSTROVY

HOTEL OCCIDENTAL JANDÍA MAR
***** MORRO JABLE

MORRO JABLE
Velice atraktivní středisko nabízí několik kilo-
metrů dlouhých písčitých pláží, promenádu se
spoustou obchodů, barů, restaurací a diskoték
a uspokojí i náročnější klienty. Nachází se
cca 100 km od letiště směrem na jih ostrova.
V tomto malebném městečku lze vyzkoušet
vodní sporty (windsurfing, vyjížďky na katama-
ránech). Transfer z letiště trvá asi 50 minut.

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

VYBAVENÍ
Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace,
a la carte restaurace (za poplatek), několik barů
včetně baru u bazénu, disco bar (nápoje nejsou
v rámci all inclusive), WiFi zdarma ve společných
prostorách, internetový koutek (za poplatek).
V hotelu se nacházjí 2 bazény (1 sezónně vyhří-
vaný), dětský bazén, terasa na slunění s lehátky
a slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Dětské hřiště, miniclub, animační programy pro
děti a dospělé. Za poplatek minigolf, billiard,
SPA centrum s vnitřním bazénem (nutná kou-
pací čepice), vířivkou, masáže, sauna, fitness
centrum. V blízkosti hotelu půjčovna jízdních

kol a čtyřkolek. Možnost vodních sportů na pláži
- potápění, šnorchlování, windsurfing, kitesur-
fing (vše za poplatek).

POKOJE
Pěkné standardní pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou vybaveny klimatizací,
SAT TV, telefonem, fénem, trezorem a ledničkou
(za poplatek) a balkonem s výhledem do za-
hrady nebo do okolí. Pokoje s výhledem na
moře jsou za příplatek. Na vyžádání a za přípla-
tek lze zajistit rodinné pokoje až pro 4 osoby
s oddělenou ložnicí.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
bufetovým způsobem, snack, nealkoholické
a místní alkoholické nápoje (ve vyznačených ba-
rech). V restauraci je u večeře vyžadováno for-
mální oblečení (pánové dlouhé kalhoty).

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře, oce-
něna certifikátem Modrá vlajka, se nachází cca
300 m od hotelu. Přístup na pláž areálem ho-
telu, po ulici nebo podchodem, zdarma hotelový
autobus několikrát denně. Možnost pronajmutí
lehátek a slunečníků (za poplatek).

Termíny Cena
10. 5. – 17. 5. 2018 19 990 Kč 
17. 5. – 24. 5. 2018 19 990 Kč 
11.10. – 18.10. 2018 19 990 Kč 
18.10. – 25.10. 2018 19 990 Kč 

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s all inclusive  
• výlet Oasis Park
• služby delegáta 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.  

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48. 

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8566.html

výlet Oasis Park

Odlet z Prahy na 8 dní

od 19 990 Kč



HOTELOVÝ KOMPLEX DORISOL
*** FUNCHAL

FUNCHAL
Malebné přístavní město, chráněno sopečnými
úbočími,  se nachází v  jihovýchodní části ost-
rova. Funchal je hlavním a zároveň největším
městem Madeiry. Jeho úzké dlážděné uličky
zdobí historické domy s balkony, zatímco na str-
mých svazích nad městem jsou rozesety bílé
vilky. Historické centrum města disponuje něko-
lika významnými památkami, například kated-
rála Sé nebo pevnost ze 16. století. K dispozici
jsou nákupní centra, obchody, tržnice, restau-
race, bary a tzv. lido, tj. veřejné koupaliště v po-
době kamenité pláže a  betonových teras se
schůdky a žebříky usnadňující vstup do moře.
Na samém okraji hotelové zóny, která se roz-
prostírá v západní části Funchalu, najdeme rov-
něž známou, oblázkovou pláž Praia Formosa.
Transfer z letiště trvá cca 25 minut. 

POLOHA
Hotelový komplex se nachází v klidné oblasti
a zároveň nedaleko centra Funchalu (cca 2 km)
s mnoha obchody a bary. Skládá ze dvou samo-
statných hotelů, Dorisol Estrelicia a Dorisol
Buganvilia. Nedaleko hotelu je autobusová za-
stávka (za poplatek).   

VYBAVENÍ 
Moderní výškový hotel, lobby, recepce, výtahy,
hotelová restaurace, restaurace a la carte, bar
u recepce a u bazénu, WiFi zdarma na recepci,
dětské hřiště, obchod se suvenýry. Součástí
komplexu jsou dva bazény s terasou a s lehátky

a slunečníky zdarma, dětské brouzdaliště,
vnitřní bazén. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, biliard, posilovna, animační pro-
gram pro dospělé. Za poplatek je tenisový kurt,
wellness centrum – sauna, jacuzzi, masáže (vše
za  poplatek). Cca 10 km od hotelu se nachází
18jamkové golfové hřiště.      

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou vybaveny telefonem,
SAT TV, fénem, trezorem (za poplatek) a balko-
nem s výhledem do zahrady nebo do okolí. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou švédských stolů, možnost
all inclusive, který mj. zahrnuje plnou penzi,
nealkoholické a místní alkoholické nápoje.    

PLÁŽ
V oblasti Funchalu se nachází jen pár kameni-
tých pláží. Cca 600 m od hotelu se nachází kou-
paliště Ponta Gorda s terasou a několika bazény
s mořskou vodou a tobogán u bazénu pro děti.

Termíny Cena
14. 5. – 21. 5. 2018 15 990 Kč 
21. 5. – 28. 5. 2018 15 990 Kč 

8.10. – 15.10. 2018 15 490 Kč 
15.10. – 22.10. 2018 15 490 Kč 

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s polopenzí  
• polodenní výlet Funchal
• služby delegáta 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.  

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48. 

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7947.html

polodenní výlet
Funchal 

Odlet z Prahy na 8 dní

2017

od 15 490 Kč

800 112 11238
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od 13 990 Kč

HOTEL SOLE MARE 
*** CAPO VATICANO

CAPO VATICANO
Nádherná přírodní oblast proslavená krásnými
písčitými plážemi, skalnatými útesy a křišťálo-
vým mořem. Capo Vaticano je obklopeno roz-
manitou zelení a poskytuje romantický výhled
na Liparské ostrovy a z některých míst až na
Sicílii. Transfer z letiště trvá cca 60 minut.

POLOHA
Hotel leží cca 2 km od centra městečka San Ni-
cola di Ricadi v zátoce Baia del Tonto, cca 8 km
od města Tropea a 70 km km od letiště v Lame-
zia Terme.

VYBAVENÍ
Částečně renovovaný hotel je postaven jako tu-
ristická vesnička. Skládá se z několika dvoupat-
rových budov a má celkem 50 pokojů. Lobby,
restaurace, plážový bar, trezor na recepci, mini
market. WiFi (cca 15 Eur/ týden).

SPORT A ZÁBAVA
Hotel má 3 vzájemně propojené bazény o celkové
ploše 850 m². Lehátka a slunečníky v omezeném

množství zdarma. Víceúčelové sportovní hřiště,
dětské hřiště, amfiteátr.

UBYTOVÁNÍ
Standard pro 2 osoby (možnost 1 nebo 2 přistý-
lek pro děti). Funkčně zařízený pokoj s klimati-
zací, TV/SAT, telefonem, minibarem a trezorem
za poplatek (cca 15 Eur/týden). Sociální zařízení
(sprchový kout, WC, fén). Balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem.

PLÁŽ
Krásná soukromá písečno - oblázková pláž s po-
zvolným vstupem do moře cca 50 m od hotelu.
Dno je místy kamenité (doporučujeme obuv do
vody). Lehátka a slunečníky v omezeném množ-
ství zdarma.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Termíny Cena
7. 6. – 14. 6. 2018 13 990 Kč

11. 6. – 18. 6. 2018 13 990 Kč 
14. 6. – 21. 6. 2018 14 490 Kč
18. 6. – 25. 6. 2018 14 490 Kč
10. 9. – 17. 9. 2018 14 490 Kč
13. 9. – 20. 9. 2018 14 490 Kč
17. 9. – 24. 9. 2018 13 990 Kč
20. 9. – 27. 9. 2018 13 990 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• transfery v cíli zájezdu
• 7 noclehů 
• stravování v rozsahu uvedeném u ubytova-

cího zařízení
• služby delegáta
• polodenní výlet Pikantní Tropea s degustací 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7838.html

polodenní výlet 
Pikantní Tropea s degustací

Odlet z Prahy na 8 dní



HOTEL CORONA
*** FORIO

FORIO
Městečko, které má kolem 8 tisíc stálých obyva-
tel, se stalo jednou z nejvyhledávanějších lokalit
na ostrově. Turisty sem přitahují především dvě
rozlehlé písečné pláže San Francesco a Citara.
Tyto pláže mají pozvolný vstup do čistých vod
Tyrhénského moře.
Proslavilo se také známými termálními lázněmi
„Poseidonovy zahrady“ nacházejícími se neda-
leko pláže Citara. Jde o rozsáhlý komplex 20 ba-
zénů s vodami různých teplot a složení.  Také
milovníci historie si ve Foriu přijdou na své. Ur-
čitě si nenechte ujít návštěvu kostela Santa
Maria del Soccorso, který je veřejnosti známý
především z filmu Nebožtíci přejí lásce. Při zá-
padu slunce zde můžete sledovat místní zvlášt-
nost, a to tzv. „zelený paprsek“, což je přírodní
jev objevující se pouze na třech místech na
světě.   

POLOHA
Příjemný *** hotel se nachází v pěší dostup-
nosti centra města Forio (přes soukromou
cestu z hotelové zahrady cca 600 m) a zároveň
v těsné blízkosti autobusové zastávky (cca
150 m nad hotelem). Hotel se skládá z hlavní
budovy a vedlejších přízemních budov upro-
střed krásné travnaté zahrady.

VYBAVENÍ
Klimatizovaná restaurace, bar, TV místnost, slu-
neční terasa s lehátky a slunečníky, 2 bazény,

venkovní minerální a vnitřní termální hydro-ma-
sáží, prostorná zahrada s jemným trávníkem,
vhodné pro skupiny zaměřené na cvičení. Sou-
kromá cesta z hotelové zahrady. Parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
2 bazény, venkovní minerální a vnitřní termální
s hydro-masáží, prostorná zahrada s jemným
trávníkem, vhodné pro skupiny zaměřené na
cvičení.

UBYTOVÁNÍ
2 lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek, příslu-
šenstvím se sprchou, TV, klimatizací na vyžádání
se nacházejí v hlavní budově nebo v přízemních
budovách v zahradě. Pokoje v hlavní budově
v přízemí mají pouze okno, ve vyšším patře bal-
kon a výhled na moře (za příplatek). Přízemní po-
koje v zahradě mají terasu.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Kontinentální snídaně, obědy a ve-
čeře výběr z menu, salátový bufet.

PLÁŽ
Od hotelu vede soukromá cesta k písečné pláži
Cava del Isola (cca 350 m), písečná pláž v zátoce
Citara a známé termální parky Poseidonovy za-
hrady cca 600 m.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Termíny Cena
2. 6. – 9. 6. 2018 13 990 Kč
9. 6. – 16. 6. 2018 14 490 Kč

15. 9. – 22. 9. 2018 14 490 Kč
22. 9. – 29. 9. 2018 13 990 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• výlet Okruh kolem Ischie autobusem
• transfery v cíli zájezdu 
• 7 noclehů s polopenzí 
• služby delegáta 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8571.html

výlet Okruh kolem
Ischie autobusem

Odlet z Prahy na 8 dní

od 13 990 Kč

800 112 11240

ITÁLIE | OSTROV ISCHIA
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od 8 990 Kč

HOTEL CORINTHIA
*** BAŠKA

BAŠKA
Malebné městečko v zátoce, nad kterou se vypíná
pohoří Velebit, objevili čeští turisté již ve 20. letech
minulého století. Překrásná 2 km dlouhá přírodní
oblázková pláž s místy hrubým pískem a pozvol-
ným klesáním do moře je vhodná pro děti i seni-
ory. V okolí je několik značených turistických cest
pro sportovně založené klienty, kteří se nespokojí
s pasivním odpočinkem u moře. Příjemnou pro-
menádou lze za 20 minut dojít k naturistickému
kempu Buzuluka, kde je pěkná nudistická pláž
(pro klienty hotelu zdarma).

POLOHA
Hotelový komplex leží asi 100 metrů od moře
a pět minut chůze do centra městečka. V okolí
je spousta obchůdků, restaurací a barů. Přímo
v hotelu je k dispozici český průvodce.

VYBAVENÍ
Klimatizovaná vstupní hala s recepcí, restau-
race, bar, obchod se suvenýry, vnitřní i venkovní
bazén se sladkou vodou, whirpool a fitness
zdarma, za poplatek jsou masáže, sauna a le-
hátka u bazénu. WiFi na recepci zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, bowling, minigolf, vodní sporty,
hudba a taneční večery. Značené turistické
stezky po okolí.
V období 8. 6. – 24. 6. a 7. 9. – 16. 9. 2018 bude
v hotelu otevřen Silver Club s česky mluvícím
animátorem.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s balkonem,
SAT-TV, telefon, sejf, v koupelně je fén. Možnost
pronajmutí chladničky za poplatek. Přistýlkové
pokoje za příplatek, až dvě děti na přistýlkách
mají pobyt zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Bohatá bufetová polopenze, k večeři je v ceně
neomezené množství nápojů – víno, pivo, neal-
koholické nápoje. Možnost dokoupení obědů
včetně nápojů. 

PLÁŽ
Krásná oblázková a místy písčitá pláž asi 2 km
dlouhá v romantické zátoce pod pohořím leží
asi 100 metrů od hotelu. V kempu Bunzuluka
asi 2 km od hotelu je pěkná nudistická pláž
a restaurace (pro klienty hotelu zdarma).

Termíny Cena
8. 6. – 17. 6. 2018 8 990 Kč 

15. 6. – 24. 6. 2018 9 990 Kč 
7. 9. – 16. 9. 2018 9 990 Kč

Cena zahrnuje
• autokarovou dopravu
• pobytovou taxu
• 7 noclehů s polopenzí ve dvoulůžkovém

pokoji
• plavbu lodí a pěší prohlídku městečka
• služby delegáta a animátora
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3573.html

výlet
plavba lodí

Odjezd z Prahy a dalších míst v Čechách
i na Moravě na 10 dní/7 nocí 
přehled nástupních míst na str. 45



od 6 990 Kč

PAVILONY RIVIJERA
** MAKARSKA

MAKARSKA
Živé rekreační středisko uprostřed borových
lesů a olivových hájů, asi 60 km na jih od Splitu,
centrum Makarské riviéry. Pozadí dokresluje
hradba pohoří Biokovo, chránící celou oblast
před nepříznivými větry z vnitrozemí. Kolem ob-
lázkové pláže, jejíž okraje jsou chráněny pi -
niemi, jsou v zeleném porostu rozmístěny
hotely, penziony a vily. Průzračná voda zátoky
umožňuje výborné koupání, centrum města na-
bízí kulturní zážitky. Vzdálenost z Prahy je
1 081 km, doba jízdy z Prahy cca 11,5, hodin.
Transfer z letiště trvá asi 100 minut.

POLOHA
Dvou- a třípodlažní pavilony bez výtahu leží
v zahradě, v klidné severní části střediska Ma-
karska, v oploceném areálu, ve svahu, přímo
u pláže. Vzhledem k tomu, že se jedná o nízké
budovy, není z žádného pokoje přímý výhled na
moře. Dosažitelnost centra střediska Makarska
volnou chůzí cca 30 min.

VYBAVENÍ
Centrální recepce, klimatizovaná restaurace,
směnárna, gril, pivnice, parkování přímo v areálu,
sejf v recepci, internetový koutek, WiFi připojení
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, hřiště na minigolf, vodní sporty
na pláži, hřiště pro děti, lezecká stěna, minigolf
a minikuželky (za poplatek). V Makarské disko-
téka, stylové vinárny, cukrárny apod.

POKOJE
Superior – pokoje 1+0, dvoulůžkové pokoje, ně-
které s možností přistýlky (pouze pro děti do
12 let), jsou umístěny v novějších pavilonech,
mají balkon, sociální zařízení, ledničku, telefon,
ventilátor.
Standard – pokoje jsou ve starších pavilonech.
Pokoje 2+0 s balkonem (přistýlka není možná),
pokoje 2+1 bez balkonu (přistýlka vhodná i pro
dospělého) a 2+2 s balkonem (2 místnosti, ne-
jsou oddělené dveřmi). Pokoje mají sociální za-
řízení, ledničku, telefon, ventilátor.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem, večeře – salát,
polévky, předkrmy a moučníky bufetovým způ-
sobem, hlavní jídlo výběrem z několika menu.
V ceně večeře je zahrnut 1 nápoj na osobu
(2 dcl vína, 3 dcl piva, 2 dcl ovocné šťávy, 2,5 dcl
minerálky). Každou středu je podávána spe -
ciální tématická večeře.

PLÁŽ
Krásná oblázková pláž ve vzdálenosti cca 100 až
300 m od hotelu s pozvolným vstupem do vody
je částečně doplněna betonovými platy.

Termíny Cena
25. 5. – 3. 6. 2018 6 990 Kč

1. 6. – 10. 6. 2018 7 590 Kč
8. 6. – 17. 6. 2018 7 590 Kč

15. 6. – 24. 6. 2018 7 990 Kč

Cena zahrnuje
• autobusovou přepravu
• 7 noclehů s polopenzí
• návštěvu botanické zahrady a výrobny moř-

ské soli
• služby delegáta
• pojištění dle zák.č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena na druhé straně obálky
a na straně 48.

Informace
• případné ceny přistýlek a fakultativních pří-

platků uvádíme na www.cedok.cz
• je možná i letecká doprava – cena letenky

na vyžádání

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7889.html

návštěva botanické
zahrady a výrobny mořské
soli

Odjezd z Prahy a dalších míst v Čechách
i na Moravě na 10 dní/7 nocí 
přehled nástupních míst na str. 45

800 112 11242

CHORVATSKO | MAKARSKA
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Přehled výletů zahrnutých v ceně zájezdů

Bulharsko
antický nessebar – výlet do jednoho z  nejstarších 
a  romantických měs Evropy – Nessebaru. Město se 
nachází na nevelkém poloostrově a  je proslulé svou 
starobylou architekturou, množstvím kostelů a histo-
rických budov z různých období dějin.

Řecko – ostrov korfu 
výlet Kerkyra – půldenní výlet do hlavního města 
ostrova Kerkyry, krásného starobylého města, jehož 
vznik se datuje až do 7. století př.n.l. Zde se kloubí dě-
dictví několika kultur, benátské, anglické, francouzské 
a řecké.

Řecko – ostrov Zakynthos
večerní zakynthos – výlet do hlavního města Za-
kynthos, návštěva klášterního kostela Sv. Dionýsose, 
pěší procházka po nábřeží na Solomosovo náměstí 
s krátkým výkladem, pokračování na Náměstí Svatého 
Marka.

Řecko – ostrov thassos
večerní návštěva tradičních vesnic ostrova thas-
sos – po večeři odjezd do tradiční řecké vesnice Teo-
logogos, která kdysi bývala hlavním městem ostrova, 
zde možnost procházky místními uličkami. Následuje 
přejezd do střediska Potos, známého turistického 
letoviska s  možností nákupů či posezení v  některé 
z místních taveren.

Řecko – ostrov Lesbos
západ ostrova lesbos – výlet do sopečné části ostro-
va s návštěvou klášterů „Limonos Monastery“ a „Moni 
Ypsilou“, stojícího na vrcholu nevybuchlé sopky s nej-
krásnějším výhledem na ostrov. Následuje návštěva 
vesničky Sigri, s  muzeem tzv. „ Zkamenělého lesa“ 
– unikátního přírodního úkazu. Oběd – za příplatek. 
Koupání ve Skala Eressos.

Řecko – ostrov kréta 
elafonisi – cesta do jihozápadního vnitrozemí ostrova. 
Návštěva krápníkové jeskyně Ag. Sofia v soutěsce To-
polia. Odpoledne volný čas na koupání na pláži ostrův-
ku Elafonisi s růžovým pískem. Zastávka u nejstaršího 
olivovníku Kréty a  v malém vinařství na ochutnávku 
vín. Výlet je nabízen z hotelů Dimitrios a Kalypso. 
Spinalonga – výlet na malebný ostrov Spinalonga, 
kterému dominuje benátská pevnost. Místní atmosfé-
ru dokresluje historie malomocných, kteří zde byli izo-
lováni na počátku minulého století. Po cestě zastávka 
v malebném městečku Agios Nikolaos. Výlet je nabí-
zen z hotelu Panorama. 

Řecko – ostrov kos 
nissyros – celodenní výlet na sousední ostrov Nissy-
ros, který je také přezdíván spící sopkou, nachází se 
zde několik kráterů. 

Řecko – ostrov rhodos
večerní rhodos – polodenní výlet do hlavního města. 
Zastávka v přístavu Mandraki, ve kterém stával jeden 
ze sedmi divů světa Kolos Rhódský. Prohlídka rhódské 
akropole, nové a staré části města. Odjezd se starého 
města v 21:00.

kypr 
lodní výlet discovery – polodenní výlet s koupáním. 
Vyplouváme z přístavu Ayia Napa směrem k Famagus-
tě. Popluje se směrem k Protarasu, kolem zálivů Green 
Bay a Fig Tree Bay. Dostaneme se až za turistickou ob-
last, odkud uvidíme tzv. město duchů – Varoshu. 

aLbánie
hlavní město tirana, Kruja – návštěva historické 
pevnosti Kruja z  5. stol., muzeum národního hrdiny 
George Skanderbega, starý bazar. Možnost navštívit 
etnografické muzeum (příplatek 300 LEK), možnost 
dokoupit oběd (cca 10 EUR/os.). V Tiraně pak prohlíd-
ka centra města. 

turecko 
Prohlídka města – polodenní výlet za památkami 
některého z následujících měst: Alanye, Antalye nebo 
Marmaris – dle umístění jednotlivých hotelu, spojený 
s nákupy. 

ŠpaněLsko – costa brava 
výlet do města Gerona – polodenní výlet do jedno-
ho z  nejkrásnějších měst Katalánska, mj. prohlídka 
historického centra, židovské čtvrti, možnost navštívit 
katedrálu z 15. století, arabské lázně, zahrady nebo se 
projít po městských hradbách.  

ŠpaněLsko – costa dorada 
výlet do města tarragona – polodenní výlet do krás-
ného městečka s bohatou historií – Tarragona, kde si 
mj. prohlédnete historickou část města z dob Římanů, 
krásný amfiteátr, katedrálu nebo rybářskou čtvrť. Na 
programu je i krátké volno k prohlídce města. 

ŠpaněLsko – MaLLorca 
výlet do dračí jeskyně – výlet do krápníkových jesky-
ní Cuevas del Drach (Dračí jeskyně), které se nacházejí 
ve východní části ostrova. Prohlídku jeskyní zpestří vy-
stoupení hudebníků plujících na loďce po jezeře. 

ŠpaněLsko – Menorca
Menorca expres – po odjezdu z hotelu návštěva kos-
telíku na hoře Monte Toro, volno na panoramatickou 
vyhlídku, možnost oběda (rezervace předem). Pokra-
čování do Fornells, procházka rybářským městečkem 
směrem ke strážní věži. Dále do města Mahón, návště-
va přístavu, procházka směrem k historickému centru, 
Trh El Claustro, kostel St. María, volno na nákupy.

ŠpaněLsko – Mar Menor 
Pěší výlet na jelení ostrov – pěší procházka k Jelení-
mu ostrovu, kde se nacházejí ložiska léčivého bahna 
a kde si můžete vyzkoušet jeho účinky. Část cesty je 
potřeba přebrodit přes Mar Menor, proto doporuču-
jeme boty do vody. 

ŠpaněLsko – andaLusie 
celodenní výlet Gibraltar – odjezd autokarem k pro-
hlídce britské kolonie Gibraltar. Krátká prohlídka 
města s průvodcem, volno k procházce po obchodní 
třídě s možností nákupů. Možnost zakoupení atraktiv-
ní projížďky minibusem na skály Gibraltaru, při které 
si prohlédnete město i okolí z vyhlídkové terasy. Pro 
vjezd na Gibraltar je nezbytný platný cestovní pas. 

ŠpaněLsko – aLMería
Polodenní výlet Mojácar – odjezd autokarem do ro-
mantického městečka Mojácar, umístěného na skále, 
procházka po městečku křivolakými uličkami a s typic-
kými domovními znameními s panáčkem indalo. 

fuerteventura 
výlet Oasis Park – odjezd autokarem na polodenní 
výlet Oasis Park, návštěva největšího botanického par-
ku a ZOO parku na Kanárských ostrovech.  

Madeira
Polodenní výlet Funchal – polodenní výlet zahrnující 
vyhlídku v parku sv. Kateřiny, procházku ke katedrá-
le Sé, návštěvu radničního náměstí, degustaci made-
irského vína ve vinařství Oliveiras, prohlídku tržnice, 
starého města a botanické zahrady.

itáLie – kaLábrie 
Pikantní tropea – návštěva historického centra měs-
ta Tropea , kde můžeme obdivovat nádherné budovy, 
brány, emblémy jako rodinnou identitu místní staré 
aristokracie. Dále budeme pokračovat směr Ricadi 
na Capo Vaticano. Cestou se zastavíme na degustaci 
místních produktů s možností jejich zakoupení.

itáLie – ostrov ischia 
Okruh kolem Ischie autobusem – polodenní odpo-
lední okruh kolem ostrova. Prohlídky a  zastávky na 
nejzajímavějších místech ostrova např. Laco Ameno 
s  jeho dominantou Il Fungo, Casamicciola Terme na 
prohlídku centra a ochutnávku likérů, v Barano d´Is-
chia zastávka na nádherné panoramatické vyhlídce 
atd. 

chorvatsko – ostrov krk 
Panorama lodí – dvouhodinová panoramatická plav-
ba lodí kolem střediska Baška s  výhledem na okolní 
ostrovy a pláže. 
Pěší prohlídka střediska s  průvodcem, seznámení 
s  historií tohoto oblíbeného malebného městečka, 
které je spjato s unikátním nálezem jednoho z prvních 
písemných nápisů vytesaného do kamene v hlaholici 
(Baščanská ploča). Návštěva kostelíka, kde je uložena 
kopie této památky.

chorvatsko – Makarska
návštěva výrobny mořské soli – půldenní pěší výlet. 
Krásná procházka z  letoviska Makarska promenádou 
kolem moře, cca 3–4 km do letoviska Krvavica.
Botanická zahrada a  sběr bylin – půldenní pěší 
výlet pro zdatnější turisty. Cesta stoupá z Makarské 
mezi vinicemi a  olivovými háji do vesničky Makar, 
u které se nachází botanická zahrada. Prohlídka bo-
tanické zahrady a  sběr bylin s  odborným výkladem 
průvodkyně.
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Délka a rozsah zájezdu
Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní. Do celko-
vého počtu dní trvání zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro
cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je doprava
organizována v pozdních nočních hodinách, příp. časných ran-
ních hodinách.

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 katego-
rie ubytování se mohou v jednotlivých zemích výrazně lišit,
užívá Čedok pro hodnocení ubytovacích zařízení vlastní stup-
nici 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 dů-
kladně prohlédnou ubytovací objekty, v dané třídě apartmánů
či hotelů se snaží vybírat to nejlepší a v katalogu je pravdivosti
a přesnosti popisů ubytovacích objektů věnována dostatečná
péče, nemůže Čedok ovlivnit některé skutečnosti: 
• ve výjimečném případě, nikoli však vinou naší CK, může dojít

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

• doba určená k ubytování a opuštění pokoje nebo apartmánu
je stanovena hotelem tak, aby mohl být proveden řádný úklid.
Naší snahou je zkrátit Vám při příjezdu dobu čekání na 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 noč-
ními kluby, jejichž provoz je obvykle hlučný. V ubytovacích
objektech nemůže naše CK zajistit absolutní klid.• ačkoliv se
turistické destinace snaží ve většině případů provádět veš-
kerou údržbu a stavební činnost v ubytovacích zařízeních či
blízko nich mimo hlavní sezonu, může v místě pobytu v ja-
kékoliv době docházet ke stavební či jiné technické činnosti.
Na tuto skutečnost nemá CK Čedok žádný vliv a nemůže ji
nijak ovlivnit. 

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

• ve většině hotelů je možné si pronajmout hotelový trezor. Vy-
užijte této možnosti k úschově Vašich cestovních dokladů,
peněz a cenností. V opačném případě Vám doporučujeme
rozdělit uvedené věci a uschovávat je na více místech. Přede-
jdete tak případným nepříjemnostem spojeným se ztrátou
všech dokladů a finančních prostředků.

• v mnoha případech nelze označit vodu v ubytovacích objek-
tech za pitnou; o kvalitě vody se vždy informujte u delegáta.

U některých hotelů, především na ostrovech, může být voda
tekoucí z vodovodů slaná. Výjimečně může docházet i k pro-
blémům se zásobováním teplou vodou. 

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

• koupelny ubytovacích objektů nižších kategorií často nejsou
vybaveny mýdlem. Doporučujeme vzít s sebou vlastní hygie-
nické 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 vy-
sokých venkovních teplot nebo za příplatek. 

• ubytovací zvyklosti se mohou lišit od běžného standardu
České republiky. Pro některé destinace jsou typické poměrně
malé rozměry pokojů a úsporné řešení lůžek formou paland.
Některé pokoje mohou být vybaveny rozkládacím lůžkem
a obytný prostor pokojů s přistýlkami může být značně ome-
zený. Rovněž konfigurace koupelen bývá velmi úsporná
a často sprcha není oddělena sprchovým koutem. 

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

• další typ úsporného řešení lůžek je jejich instalace formou vy-
souvacího 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 po-
skytovat slevu z ceny. 
*ve vybraných hotelech a pokojích nabízíme možnost ubyto-

vání 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 vícelůž-
kovém pokoji se účtuje příplatek za neobsazené lůžko. V praxi
to znamená, že jednolůžkový pokoj a dvoulůžkový pokoj s do-
platkem na neobsazené lůžko jsou zcela rovnocenné a prodá-
vají se za stejnou cenu. Konkrétní přidělení příslušného typu
pokoje záleží výhradně na možnostech ubytovacího zařízení.
Standardní jednolůžkový pokoj je vždy menších rozměrů.

• pokoje, které jsou situovány na mořskou stranu, nemusejí
však mít i výhled na moře. Uvedená charakteristika znamená,
že pokoje jsou situovány v té části ubytovacího objektu, která
je orientována směrem k moři. Mezi mořem a okny pokoje
však mohou být překážky, např. stromy nebo stavby. Moře je
někdy z pokoje vidět jen částečně nebo není vidět vůbec.

• u hotelů mohou být kotviště lodí často v bezprostřední 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 po-
kojem, který je klientovi na místě přidělen. Přidělování
konkrétních ubytovacích kapacit, provádí zásadně provozova-
tel 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 ho-
telu. Použití lehátek a slunečníků může být podmíněno poplat-
kem, stejně jako využití sportovišť či zapůjčení sportovního
nářadí a to i když jsou možnosti sportování uvedeny u jednot-
livých 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 ubytova-
cím 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 ve-
čeři 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 za-
řízení. 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 inclu-
sive 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 kombino-
vaný. 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 zvo-
leného ubytovacího objektu. I stravovací zvyklosti se mohou
lišit od našeho způsobu stravování ve vydatnosti a pestrosti ně-
kterých denních jídel, tedy více zeleniny a méně masa. Zapla-
cený rozsah stravování zahrnuje počet penzí, který odpovídá
počtu noclehů. Při nástupu do hotelu a odjezdu z něj v atypic-
kých časech může být pravidelné jídlo nahrazeno balíčkem na
cestu nebo jiným typem jídla (občerstvení). V zařízení typu all
inclusive může čerpání služeb začínat až večer po příjezdu
a končit již ráno odjezdového dne. Bufetový způsob a stravo-
vání s obsluhou jsou cenově rovnocenné.

Doprava
Protože celkový dojem z Vaší dovolené nepochybně ovlivní kva-
lita dopravy, věnovali jsme v přípravě sezóny zvýšenou pozor-
nost 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.
Autokarovou přepravu na letiště v Praze zajišťujeme buď
vlastními autokary, nebo dopravními prostředky osvědčených
autobusových společností a rovněž využíváme i nabídky auto-
karové dopravy jiných CK. Naše CK používá na svých cestách
autokary v dálkové úpravě, která obvykle zahrnuje video a na-
bídku teplých a studených nápojů. Do vzdálenějších míst pak
i klimatizaci a WC. Všechna místa v autokaru mají stejnou hod-
notu a nelze požadovat slevu z ceny při přidělení místa v auto-
karu, které klientovi nevyhovuje. Při přidělování míst
v autokarech se snažíme vyhovět individuálním přáním klientů
s tím, že přednost při výběru sedadel mají klienti, kteří se na
zájezd přihlásí dříve.
V případě nízkého zájmu o dopravu svozem do centrálního od-
jezdového místa nebo na tuzemské letiště/z tuzemského letiště

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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může být doprava zrušena. Děje se tak, pokud počet zájemců
o tuto službu klesne pod 6 osob. V tomto případě bude klien-
tům vrácena částka, kterou za tuto službu uhradili.

Delegáti
Pokud v pobytovém středisku funguje střediskový delegát,
bude Vás po příjezdu kontaktovat a bude Vám nápomocen
v místě pobytu. Delegát má na starosti obvykle více ubytova-
cích objektů a do střediska dojíždí. Při úvodní informativní
schůzce Vás blíže seznámí s pobytovým místem a poskytova-
nými službami. Pro kontaktování střediskového delegáta do-
poručujeme 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
neodpovídá za případné vady služeb, které si klient zakoupí
v destinaci od místních poskytovatelů služeb.
V ceně většiny zájezdů publikovaných v tomto katalogu je za-
hrnut vybraný polodenní nebo celodenní výlet. Specifikace kon-
krétního výletu je uvedena u jednotlivých zájezdů. V rámci
těchto výletů nejsou do ceny zahrnuty případné vstupy (ty se
platí přímo na místě v hotovosti) a místní licencovaní průvodci.
Výlety jsou doprovázeny česky mluvícími delegáty, kteří podá-
vají výklad především v autokaru. 
V případě neúčasti klienta na výletě, který je součástí ceny zá-
jezdu není možné za takto nevyužitý výlet poskytnout finanční
ani jinou kompenzaci.
Výlety zahrnuté v ceně zájezdu se konají při minimálním počtu
16 osob ve skupině. V případě nižšího počtu účastníků ve sku-
pině může být klientům nabídnutý jiiný výlet.

Ceny služeb
Základní cena je cena uvedená v katalogu u konkrétního zá-
jezdu. Tato cena nezahrnuje fakultativní služby a nepovinné pří-
platky. Základní cena a zákazníkem zakoupené fakultativní
služby  tvoří cenu ve smyslu zákona. Všechny ceny uvedené
v tomto katalogu jsou uvedeny v Kč za jednu osobu.  
Nabídky „v poslední minutě“, „speciální nabídka“ atd., mohou
uvádět cenu nižší, než je cena uvedená v katalogu. 
Ceny uvedené v tomto katalogu jsou konečné. To znamená, že
z nich nejsou poskytovány žádné další slevy jako např. slevy za
včasný nákup apod. 
Nabídka platí do vyčerpání kapacity určené pro tuto akci (Do-
volená 55+), nejpozději však do 30.4.2018. 
Případné ceny přistýlek a fakultativních služeb, které nejsou
uvedeny v katalogu uvádíme na webových stránkách
www.cedok.cz.

Silver Club
Program „Silver Club“ bude realizován ve vybraných hotelech,
označených symbolem Silver Club v termínech uvedených v ka-
talogu u příslušných hotelů za předpokladu účasti minimálního
počtu 20 osob. V případě menšího počtu klientů může být pro-
gram „Silver Club“ zrušen. 

Snížená záloha  
Při zakoupení zájezdu z tohoto katalogu do 31.3.2018 nabí-
zíme možnost úhrady snížené zálohy ve výši 990,- Kč na
osobu při uzavření smlouvy o zájezdu. Další záloha ve výši
30 % z ceny zájezdu je splatná do 30 kalendářních dnů, pří-
padně může klient zaplatit pouze zálohu ve výši 30 % z ceny
zájezdu při uzavření smlouvy o zájezdu. Doplatek je splatný

nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu. Ustanovení Všeo-
becných smluvních podmínek cestovní kanceláře Čedok a.s.
(dále jen „VSP“) o splatnosti celkové ceny zájezdu nejsou
touto nabídkou dotčena. Nabídka platí do odvolání nejpo-
zději však do 31.3.2018.

Pasové a vízové formality pro držitele českých pasů
Udělení víz spadá do kompetence příslušných zastupitelských
úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový poplatek pro-
padá a CK tento poplatek nevrací. Rovněž tak nemůže refun-
dovat cenu zájezdu, pokud klient stornuje zájezd z titulu
neudělení vstupního víza, popřípadě je-li z určité země vyhoš-
těn. Podmínky pro udělení a platnost víz se mohou během
roku měnit a konzulární úřad není povinen nás o tom informo-
vat. Doporučujeme proto ověřit si potřebné informace vždy
předem 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 zakoupe-
ním zájezdu. Pokud si takový klient neopatří víza pro cílové
nebo tranzitní země a je ze zájezdu vyloučen, nese veškeré ná-
klady za storno zájezdu. V případě neudělení víza platí Všeo-
becné smluvní podmínky Čedoku a.s.
Pro vstup do Egypta je nutný cestovní pas s platností mini-
málně 6 měsíců po návratu ze zájezdu a turistické vízum, které
lze obdržet na egyptském velvyslanectví v Praze nebo po pří-
letu na mezinárodních letištích v Egyptě za poplatek cca 25 USD
(Hurghada, Marsa Alam). Rychlopasy pro cesty do Egypta ne-
jsou akceptovány. Vízum lze také zajistit prostřednictvím Če-
doku formou předplacené fakultativní služby, vízum Vám bude
předáno po příletu na letišti v Egyptě (více informací u pro-
dejce). 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 ce-
stovní 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 ví-
zové podmínky této destinace sami ještě před zakoupením zá-
jezdu. Pokud si klient, který není občanem ČR, neopatří víza a je
ze zájezdu vyloučen, nelze mu vrátit cenu zájezdu. V případě
neudělení víza platí Všeobecné smluvní podmínky Čedoku a.s.
V případě, že cena zájezdu zahrnuje obstarání víz do zemí s ví-
zovou povinností, jejich zakoupení ještě nezaručuje jejich udě-
lení. Udělení víz spadá do kompetence příslušných
zastupitelských úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový
poplatek propadá a CK nemůže jeho hodnotu vracet. Rovněž
tak CK nemůže vracet cenu zájezdu, pokud klient neobdrží
vstupní víza, popřípadě je-li ze státu destinace vyhoštěn, nebo
není-li do státu destinace vpuštěn. Podmínky pro udělení
a platnost víz se mohou během roku měnit a konzulární úřady
nejsou povinny nás o tom informovat. 

Očkování a léky
Doporučené univerzální léky proti střevním potížím: Endiaron,
Endiform, Diaryl, Reasec, Imodium. Konzultujte se svým léka-
řem 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 zabezpeče-
nou 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 vy-
dává Čedok samostatně nebo ve spolupráci se svými smluv-
ními partnery. Podmínky úhrady těmito poukázkami jsou
uvedeny přímo na každé poukázce. Poukázky nejsou směni-
telné 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 Čedo-
kem zmocněn výhradně k tomu, aby při uzavírání smlouvy o zá-
jezdu od klienta inkasoval pouze zálohu ve výši a lhůtách
stanovených ve smluvních podmínkách. Zbývající část ceny zá-
jezdu 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 ob-
chodnímu 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 dů-
vodu posílení jistoty všech klientů, že jejich finanční prostředky
budou sloužit výhradně k úhradě jimi zakoupených služeb.

Různé
Při posuzování reklamací postupujeme vždy v souladu se Vše-
obecnými 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 vý-
znamu jednotlivých komponentů služeb klientem nelze
bohužel brát zřetel. Stejně nemůžeme zohledňovat ani subjek-
tivní 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 re-
alizace zájezdu. Naše cestovní kancelář Vás proto, před sjed-
náním smlouvy o zájezdu, bude informovat o případných
změnách v katalogu uvedených informací. 

Nástupní místa k zájezdům do Chorvatska
Chorvatsko – Ostrov Krk 
Trasa cílového autokaru:
Hradec Králové – Pardubice – Kutná Hora – Kolín – Poděbrady
– Praha – Humpolec (dálnice) – Jihlava (dálnice) – Brno – Miku-
lov – Ostrov Krk
Odjezdy: 8. 6., 15. 6., 7. 9. 2018

Možnosti svozu zdarma po trasách do Prahy (uskuteční se
pouze v případě realizace cílového autokaru):
Trasa 1) Platí pro odjezdy 15. 6. a 7. 9.: Plzeň – Rokycany – Be-

roun (dálnice) – Praha (cílovým autokarem na Istrii)
Trasa 2) Platí pro odjezdy 8. 6. a 15. 6. včetně: Ústí nad

Labem – Teplice – Most – Chomutov – Louny – Slaný –
Kladno – Praha (cílovým autokarem na ostrov Rab)

Chorvatsko – Dalmácie 
Odjezdy: 26. 5., 2. 6., 9. 6.,  16. 6. 2018
z Čech: Benešov, Brandýs nad Labem, České Budějovice, Děčín,
Dobříš, Domažlice, Horažďovice, Hradec Králové, Chomutov, Jab-
lonec nad Nisou, Karlovy Vary, Klatovy, Kdyně, Liberec, Lovosice,
Mladá Boleslav, Most, Pardubice, Písek, Plzeň, Praha- Letňany,
Příbram, Strakonice, Tábor, Teplice, Turnov, Ústí nad Labem
z Moravy: Blansko, Boskovice, Brno, Frýdek Místek, Hranice,
Humpolec, Jihlava, Kroměříž, Kuřim, Mikulov, Nový Jičín, Olo-
mouc, Opava, Ostrava, Prostějov, Příbor, Svitavy, Uherské Hra-
diště, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Vyškov, Zlín
Vzhledem k velkému počtu vypsaných nástupních míst mohou
být svozy a rozvozy po ČR realizovány též pomocnými autokary,
mikrobusy či osobními auty s nutností přestupu. V případě
menšího počtu než 5 osob z některého z nástupních míst a ve
výjimečných případech organizačního charakteru si vyhrazu-
jeme právo na změnu nástupního místa.

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 26. 9. 2017. Čedok si vyhrazuje
právo na jejich změnu. Tiskové chyby jsou vyhrazeny. Katalog
je platný do 30. 4. 2018. 

Přehled symbolů používaných v tomto katalogu

Novinka

Senioři

Trezor

Wellness

Slunečníky a lehátka
na pláži ZDARMAZlatý tip Čedoku 

All inclusive 

Bazén

Bezbariérový přístup

Fitness

Klimatizace

Kuchyně

Lednice

Mikrovlnka

Přímo u pláže

Připojení na internet

Zkratky letišť uvedené v tomto katalogu: PRG = Praha, BRQ = Brno, OSR = Ostrava, PED = Pardubice.
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s. jsou platné

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Článek VIII – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
A ODSTUPNÉ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných
Čedokem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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!



AUTORIZOVANÍ PRODEJCI
Aš: AŠSKÁ CA s.r.o., Hlavní 2747, 354528825; BENEšOV: ADVENTURE PLUS, Václava ŘÍHOVÁ, Masarykovo náměstí 102, 317728443; MEDIATOUR, Juraj SCHUMMER, Tyršova 
175, 317725990; BEROUN: ČAS, Blanka KADEŘÁBKOVÁ, Havlíčkova 7, 311625762; JK TRAVEL, Jana KODADOVÁ, Husovo náměstí 175, 311600000; BÍlINA: AJA TOUR,  
Jaroslava FÁROVÁ, Komenského 27, 417535874; BlANskO: AIKO TOUR, Tomáš ZUKAL, Svitavská 1, 516418629; S-TOUR BLANSKO s.r.o., Rožmitálova 14, 516417035;  
BOhUmÍm: START, Ing. Eva ROZSYPALOVÁ, Studentská 1225, 604111252; BOskOVICE: SLUNCE A SNÍH, Mgr. Jana VÍTKOVÁ, Růžové náměstí 3, 605454249; BRANDýs NAD 
lABEm: NEON TRAVEL, Ondřej NĚMEČEK, Boleslavská 31, 733193991; PAO, Olga BAREŠOVÁ PAVLISOVÁ, Komenského náměstí 1267/7, 326902848; BRNO: ANET, Hana 
ADAMCOVÁ, Milady Horákové 8, 777674725; CÉ KÁ SERVIS s.r.o., Kotlářská 53, 541212779; INVIA.CZ, a.s., Cejl 105/107, 533111533; STUDENT AGENCY K.S., Náměstí  
Svobody 17, 542424242; VALDIVIA TOUR s.r.o., Železná 505/26, 543214800; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a.s., Veselá 199/5, 800656630; SUMMIT TOUR s.r.o., Zahradnická 223/6, 
773647900; BRUNTál: LUKEŠOVÁ, Monika LUKEŠOVÁ, Náměstí Míru 7, 554712847; Bystřice pod Hostýnem: KYŠÁKOVÁ, Lenka KYŠÁKOVÁ, Dolní 1567, 573378193; 
Čáslav: EL-TOUR, Ludmila ZÁRUBOVÁ, Nám. J. Žižky z Trocnova 172, 327314469; Čelákovice: KADLECOVÁ, Lenka KADLECOVÁ, Masarykova 780, 608303903; Červený 
kOsTElEC: SUR s.r.o., Havlíčkova 654, 498100657; Česká třeBová: ČILE, Lenka ČÍŽOVÁ, Hýblova 286, 777025093; Český Brod: ČESKOBRODSKÁ CA, Náměstí Arnošta 
z Pardubic 46, 321622651; Český těšín: VITALITA TRAVEL, JAROSLAV WALCZYSKO, Hlavní třída 31, 558711804; děČín: JATOUR, JUDr. Josef JANŮ, Masarykovo náměstí 
190/17, 412516313; doBříš: GLOBTOUR, Ing. Eva TRUBAČOVÁ, Pražská 1752, 318520059; domažlice: SUNNY.CZ, Barbora ŠEŠULKOVÁ, Náměstí Míru 129, 721177828; 
dvůr králové nad laBem: MENCLOVÁ CA, Jana MENCLOVÁ, Palackého 106, 499629139; FRýDEk - mÍsTEk: SLOVÍKOVÁ, Lucie SLOVÍKOVÁ, Radniční 10, 558633867; 
SLUNÍČKO, Renata SIKOROVÁ, Nádražní 1100, 558629104; Havířov: DIANA TOUR, Marcela DLOUHÁ, Dlouhá třída 470/17, 596813005; LETEM SVĚTEM, Silvie TROJANOVÁ, 
Dlouhá třída 29, 596812615; HavlíČkův Brod: ADA TOUR, Ing. Jana FISCHEROVÁ, CSc., Havlíčkovo náměstí 56, 569428464; M TOUR, Dolní 227, 569424267; HluČín:  
CIMEA, Anna TRÖSTROVÁ, Mírové náměstí 5/5, 595042240; RS TRAVEL, Anna SLIVKOVÁ, Hornická 5, 595046359; hODONÍN: LIDO, Jitka KRABIČKOVÁ, Nár. Třída 4, 
518342867; REDO, Jana RYŠAVÁ, Dolní Valy 1, 518343641; Horažďovice: CIAO - HŽ, Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o., Mírové náměstí 15, 376511999; Hradec králové: 
B&K TOUR, Komenského 249, 495408198; KAMILA, Švehlova 463, 495580252; hRANICE: VIA TOUR, Zdenka ZACHAROVÁ, Svatoplukova 79, 581601293; hUmPOlEC:  
ADORES s.r.o., Nerudova 185, 565533296; HLINÍK, Martina ŠIMONOVÁ, Svatopluka Čecha 665, 608222933; ChEB: LEVOROVÁ, Alexandra LEVOROVÁ, Svobody 31, 
723974484; ChlUmEC NAD CIDlINOU: CHLUMECKÁ CA, Lenka RAKOUSKÁ, Klicperovo náměstí 11, 495485764; cHoceň: MAUNA KEA, BcA. Veronika ŠTĚRBOVÁ, Tyršovo 
náměstí 298, 606076097; VS TOURS, Věra SCHMITTOVÁ, Kollárova 1045, 465471588; ChRUDIm: JAKUBÍKOVÁ, Ing. Ivana JAKUBÍKOVÁ, Filištínská 28, 469638788; ŠŤASTNÝ 
DEN s.r.o., Havlíčkova 99, 469333999; AGENTURA ŠŤEPÁNKA s.r.o., Břetislavova 61, 469622768; JABlONEC NAD NIsOU: CESTA SNŮ, Jan HÜBNER, Dvorská 8, 488572019; 
HONZOVÁ - SEDLÁKOVÁ, Lenka SEDLÁKOVÁ, E. Floriánové 2, 483320976; INDIVINDI s.r.o., Jiráskova 9, 483306627; LAGUNA CA, Helena NĚMEČKOVÁ, Dolní Náměstí 594/14, 
483315465; JEsENÍk: MONDI-TOUR s.r.o., Palackého 1333/1, 584409423; JiČín: FARSKÁ, Milena FARSKÁ, Valdštejnovo náměstí 88, 493538818; SPORTCENTRUM, Jan 
SOCHOR, Valdštejnovo náměstí 2, 493531977; ZÁJEZDY JIČÍN s.r.o., Židovská 68, 493525696; Jílové u  děČína: MC TRAVEL, Miluše CYRIUSOVÁ, Přemyslova 302/8, 
412551200; Jílové u praHy: AGENTURA 97 s.r.o., Chotouň 97, 241951214; JindřicHův Hradec: HRONOVÁ, Dana HRONOVÁ, Růžová 40/II, 384321649; kARVINá - 
nové město: SVATKA TOURS, Alena GONDEKOVÁ, Čapkova 1515/19, 596323151; kARVINá 1 - FRyšTáT: TOP TOUR, Danka MERTOVÁ, Karola Sliwky 128/14, 596315010; 
kdyně: CAMPANA, Náměstí 131, 379311272; klADNO: ALKA, Jitka HANZLOVÁ, Italská 2369, 312682349; MONTY s.r.o., Italská 2316, 311215900; STELLA, BIG TIME s.r.o., 
CA Stella, Kleinerova 1471, 312245270; SUNRISE, Laura KLOKOČNÍKOVÁ, Floriánská 576, 312249300; WTC, Náměstí Starosty Pavla 10, 312240285; Z-TOUR, Ing. Dana 
ZÍKOVÁ, Tyršova 1002, 312242651; klášterec nad oHří: CILINDR, Mgr. Jitka KUBRTOVÁ, Petlerská 416, 603757417; klATOVy: JAROŠÍK, Miloslav JAROŠÍK, Nám. Míru 64/I, 
376310279; kOlÍN: GLOBUS TOUR CZ spol. s.r.o., Na Hradbách 155, 321718718; ROJA TOUR, Jana SYŘÍNKOVÁ, Rubešova 61, 321623292; kopřivnice: CK Agentura Fox, 
s.r.o., Záhumenní 1152, 556808250; IMPULS, Vladimíra HOUŠŤAVOVÁ, Štefánikova 1155/27, 556808780; kOsTElEC NAD ORlICÍ: TANUS s.r.o., Dukelských hrdinů 900, 
494323493; kRAlOVICE: ANDRIAS Tour, s.r.o., Nám. Osvobození 35, 373317180; kRAlUPy NAD VlTAVOU: ABACA, Lenka MALÍKOVÁ, Jungmannova 89, 326550480; 
kroměříž: Kroměřížská CK TINA s.r.o., Farní 95, 573342244; láNy: BOČKOVÁ, Marie BOČKOVÁ, Lesní 362, 313502150; ledeČ nad sázavou: NONA, Ing. Jana NOVÁKOVÁ, 
Husovo náměstí 139, 569731087; lETOhRAD: SUPERPOBYTY, SECURITYNET.CZ s.r.o., Orlice 168, 734475747; lIBEREC: BELLA TOUR, Lenka DOBEŠOVÁ, Palachova 1404, 
486103007; lipník nad BeČvou: GTOUR group s.r.o., 28. října 602, 581771503; lITOVEl: BAVI, Viktor KOHOUT, Náměstí Přemysla Otakara 754, 585371076; lITVÍNOV: 
JORDAN, Lenka KARAGAVRILIDISOVÁ, 9. května 2041, 476732453; lOUNy: DANATOUR, Danuše KOBLIŽKOVÁ, Pražská 898, 415655906; IVA, Ivana BARTOŠOVÁ, Žatecká 
146, 415652848; TAM I ZPĚT, Jan GABRIEL, Vrchlického 781, 415652086; lysá NAD lABEm: EVENTOUR, Ing. Evžen ŠULC, Masarykova 209, 325551595; mariánské lázně: 
INFORMSERVIS, Ing. Alena DOLEŽALOVÁ, Hlavní 222, 603242564; TOUR CENTRUM, Irena HORÁČKOVÁ, Poštovní 160, 354622405; mělník: ASTRA TOUR, Stuff s.r.o., 
Náměstí Míru 4, 603142023; GALATOUR, Jakub INGALA, Nám. Karla IV. 3359, 315623915; mOhElNICE: TOURINFO, Vladimíra MACHÁLKOVÁ, Náměstí Tyrše a Fügnera 3, 
583430047; mOsT: ASPEN TOUR s.r.o., Radniční 1/2, 476000027; A-TURIST s r.o., Budovatelů 2375, 476700470; NáChOD: A - Z TRAVEL, Marcela DRAŠNAROVÁ, Palackého 
27, 491423688; nové město nad metuJí: CIS - cestovní agentura s.r.o., T.G.Masaryka 69, 491471073; nové strašecí: ALLEGRO, Ing. Ivana KAPKOVÁ, Čsl. armády 172, 
313573700; NymBURk: MATOUŠEK, Ing. Petr MATOUŠEK, Na Příkopě 61, 325616348; nýřany: RODATOUR, Dagmar SOJKOVÁ, Benešova 745, 377932266; opoČno: 
MARIN, Miroslava POČAROVSKÁ DiS., Nádražní 167, 494667848; orlová - lutyně: JEŽOVÁ, Věra JEŽOVÁ, Masarykova třída 1325, 596516387; SUN TRAVEL, Pavlína 
ŠORMOVÁ, F. S. Tůmy 1200, 597603619; OsTRAVA: AGENTURA Hana s.r.o., Dvořákova 12, 596120694; CK HB TOUR s.r.o., Francouzská 6167, 596913030; HRUBÁ, Alena 
HRUBÁ, Alšovo náměstí 691, 596911511; TRAVEL CENTRUM, Mgr. Hana PŘINDIŠOVÁ, Tyršova 20, 596111122; LUMIS, Lukáš SVĚTLÍK, Teslova 1129/2b, 603984297; OsTROV 
nad oHří: LEMON TOURS s.r.o., Hlavní třída 982, 353615255; PARDUBICE: STŘÍDOVÁ, Jaroslava STŘÍDOVÁ, Čadské 1120, 466304606; pelHřimov: KOTRČOVÁ, Marie 
KOTRČOVÁ, Růžová 82, 565323102; plzeň: A-TURIST P, Jana LEFLEROVÁ, Husova 5, 377222207; DUNA, spol.s r.o., Riegrova 10, 377226319; ENERGOSLUŽBY s.r.o., 
Guldenerova 17, 371102471; podBořany: AZURO, Marie KUNEŠOVÁ, Přátelství 411, 415722454; poděBrady: IVANKA, Barbora HELLEROVÁ, Havlíčkova 53, 606893670; 
PRAhA 1: INVIA.CZ, a.s., U Půjčovny 2, 226000622; Agentura ZÁJEZDY.CZ,a.s., Jindřišská 941/24, 565656761; PRAhA 10: Gala-travel, s.r.o., Švehlova 1391/32, 271752362; 
PRAhA 2: Cestuj.cz, s.r.o., Perucká 7, 224999550; PRAhA 3: SUPERZÁJEZDY.CZ, Lukáš ADÁMEK, Chrudimská 2a, 272743981; PRAhA 4: Cestovní kancelář FISCHER, a.s., 
Na Strži 65/1702, 596915232; FLY UNITED s.r.o., Bartůňkova 717/3, 271096360; NUBIS, Zdeněk KOCHTA, Arkalycká 757, 222365747; PRAhA 5: TRAVEL GROUP s.r.o. - 
Dovolenkování.cz, Pecháčkova 1242/4, 732402202; PRAhA 6: LAST.CZ, s.r.o., V Podbabě 118/25, 227222277; PRAhA 7: ESO-travel a.s., Korunovační 22, 233377711-15; 
LEVNÉ ZÁJEZDY s.r.o., Poupětova 1128/22, 270005170; PRAhA 8: iSTEP s.r.o., TRAVEL PORTAL, Karolínská 650/1, 234121121; PRAChATICE: OCEAN CZ, s.r.o., Zvolenská 30, 
388318746; přelouČ: ANNASTA, Anna ŠANDOVÁ, 28. října 146, 466958076; HOLIDAY TIP, Lenka VAŇKOVÁ, Perštýnské náměstí 181, 774075755; příBram: Lucie Travel, 
spol. s r.o., Václavské náměstí 144, 318630837; RAkOVNÍk: RASTA, Jana KOUTOVÁ DiS., Trojanova 37, 313517384; CK ROTERA s.r.o., Nádražní 4, 313513371; ROkyCANy: 
ŠKODA AVIA TOUR, Zdeněk ŽIVNÝ, Palackého 15, 371728777; ROUDNICE NAD lABEm: 1.CESTOVNÍ, František SCHERBAUM, Jungmannova 1033, 602260782; H-TOUR, Olga 
HOLUBOVÁ, Alej 17. listopadu 812, 416815590; rožnov pod radHoštěm: ARENDÁŠOVÁ, Jana ARENDÁŠOVÁ, Meziříčská 774, 571657080; říČany: BENONI, Marie 
BENONI, CA BENONI, 17. listopadu 243/15, 323604365; sedlČany: FRIEDOVÁ, Anna FRIEDOVÁ, Nám. T.G.M. 165, 735889444; slavČín: SUN TOUR s.r.o., Mladotické 
nábřeží 848, 604257087; soBěslav: EVA, Eva NEUMANNOVÁ, Náměstí Republiky 57, 777245568; sOkOlOV: F&K TRAVEL s.r.o., Staré náměstí 37, 352623319; M SPORT, 
Pavel KLEPIŠ, Nám. Budovatelů 1407, 733537287; sTARá BOlEslAV: BOHEMIA, Jana SVATOVÁ VÍCHOVÁ, Boleslavská 240, 608051562; sTRAkONICE: CIAO…, cestovní 
kancelář s.r.o., U Sv. Markéty 58, 383323450; STRAKOTOUR, s.r.o., Palackého náměstí 86, 383321964; sUšICE: TEMPO TOURS SUŠICE s.r.o., Náměstí Svobody 6, 376528389; 
sVITAVy: PALMA, Alena FRANCOVÁ, Nám. Míru 89, 461541000; šTERNBERk: BARTOŇKOVÁ, Eva BARTOŇKOVÁ, ČSA 7, 585013470; štětí: Štětská cestovní agentura s.r.o., 
Krátká 64, 416810605; TAChOV: ČERNÝ, Zdeněk ČERNÝ, K. H. Borovského 520, 374725707; TANVAlD: BEZVACESTOVÁNÍ.CZ, Klára ŠOURKOVÁ, Krkonošská 90, 608027703; 
TEPlICE: ASSIST- your way s.r.o., U Nemocnice 3064, 417532820; TEP TOUR, Anna SCHÖNMANNOVÁ, Masarykova třída 652/18, 417577738; TRUTNOV: CESTOVANÍ SNŮ, 
Miroslava KOHUTOVÁ, Smetanova 807, 724513656; GOJMI-TOUR s.r.o., Bulharská 61, 499818364; třeBíČ: ADRIATIC TOUR s.r.o., Smila Osovského 42/6, 568840340; 
ALCAMPOS, Ludmila NECHVÁTALOVÁ, Smila Osovského 40/10, 568840804; ANCLA TOUR, Marcela PRUKNEROVÁ, Soukupova 14/77, 723140370; LOSTRIS, Petr HÁJEK, 
Karlovo náměstí 33, 568841281; třinec: BESKYD-EURO s.r.o., Palackého 397, 558997200; ISLA, Michaela VILÍMOVÁ, Dukelská 1137, 558989858; MARTED, Miroslav JŮVA, 
Náměstí Svobody 528, 558321726; TýNEC NAD sáZAVOU: GLOBUS, Petra BOBKOVÁ, Jílovská 504, 317701888; uHerské Hradiště: KŘENOVÁ, Jitka KŘENOVÁ, Masarykovo 
náměstí 34, 572550420; UhERský BROD: DALIMA, Dagmar HRADECKÁ, Moravská 83, 572637026; ÚsTÍ NAD lABEm: URBÁNKOVÁ, Kamila URBÁNKOVÁ, Mírové náměstí 99/23, 
475213003; ÚsTÍ NAD ORlICÍ: Agentura CAM s.r.o., M.R. Štefánika 234, 465527696; valašské meziříČí: BOB TOUR, Vladimíra JUŘIČKOVÁ, Poláškova 32, 571620619; CA LAST 
MINUTE, s.r.o., Mostní 98/8, 571610111; VIA TOURS, Vlasta BĚLÍKOVÁ, Stříbrná 676, 571612606; VARNsDORF: TKÁČ, Bc. Milan TKÁČ, Třída Legií 2268, 412372755; velké 
meziříČí: NEKO TOUR, Ing. Jana NECIDOVÁ, Náměstí 165, 566524663; VImPERk: KCK cestovní kancelář s.r.o., 1. máje 74, 388411366; VlAšIm: YVETTA CA, Yveta KATROVÁ, 
Riegrova 1828, 317847132; VRChlABÍ: Vrchlabská CK, s.r.o., Krkonošská 203, 499421131; VsETÍN: VS TRAVEL CESTOVNÍ AGENTURA s.r.o, Nám. Svobody 1321, 571437721; 
VyškOV: COLUMBUS s.r.o., Masarykovo nám. 4, 517333255; SWISS SERVICE, JUDr. Josef GERYK, Masarykovo náměstí 42, 517333300; záBřeH: PRADĚD, Eva VALNOHOVÁ, Valová 
2, 583455596; zastávka u  Brna: HAVLÁT, Jiří HAVLÁT, Zakřany 157, 734695161; ZlÍN: YOUTOURS, s.r.o., Bartošova 15, 577210058; ZNOJmO: JINÁ, Jitka NAHODILOVÁ, 
Hakenova 25, 515227147; PARTNER AG, Leona VACULOVÁ, Horní náměstí 10, 515224663; žatec: JAROTOUR, Alena FENCLOVÁ, Nám. Svobody 42, 415710236; CK PALMERA, 
Jiří HARAJDA, Obránců Mírů 1924, 415710031



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 praHa
Otevřeno 7 dní v týdnu
Centrum Černý Most 
Chlumecká 765/6
198 00 Praha 9 – Černý Most
724 626 967
cedok-praha-cernymost@cedok.cz

ck Čedok táBor
Tř. 9. května 2471
390 02 Tábor
381 252 235
cedok-tabor@cedok.cz

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

ck Čedok Ústí nad laBem
Hrnčířská 57/10
400 01 Ústí nad Labem - centrum
475 220 382; 475 220 384
cedok-ustinl@cedok.cz

ck Čedok zlín
Kvítkova 80, 760 43 Zlín
577 210 567; 577 210 705
cedok-zlin@cedok.cz

ck Čedok žďár nad sázavou
Nám. Republiky 292/32
591 01 Žďár nad Sázavou
566 623 648
cedok-zdar@cedok.cz

BlANkA RAUDOVá,  
BENEšOVská CA
Pražská 1696/2 
256 01 Benešov
317 723 491
info@benesovskaca.cz

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

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

Ing. eva truBaČová
Pražská 1752
26301 Dobříš
318 520 059
ca.dobris@centrum.cz

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

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

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

alena košíČková
Valdštejnovo nám. 99
506 01 Jičín 
493 531 536
alfajicin@iol.cz 

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

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

mIChAElA WEIssOVá JElÍNkOVá, 
CA mk – TOUR
Kpt. Jaroše 510
432 01 Kadaň 
474 342 727
mktour@atlas.cz 

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

TOmáš ZAhálkA, CA 
EUROCENTRUm
Tyršova 880
517 41 Kostelec nad Orlicí 
494 323 878
eurocentrum@eurocentrum.cz 

JAROslAVA mAREšOVá, 
kUTNOhORská CA
Palackého náměstí 330
284 01 Kutná Hora 
327 512 331, 797 703 897
kca@atlas.cz 

lUDmIlA kEllEROVá, lm TOUR
Gen. Hlaďo 22
741 11 Nový Jičín 
556 701 598, 720 101 648
Ludmila.kellerova@seznam.cz 

mIROslAV GIllAR, lm TOUR
Gen. Hlaďo 22
741 11 Nový Jičín 
736 534 945
mirek.gillar@ktknet.cz

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

ck souČek s.r.o.
Palackého 20
750 02 Přerov
581 706 050
provck@soucek.cz 

TOmáš ZAhálkA,  
CA EUROCENTRUm
Svatohavelská 66
516 01 Rychnov nad Kněžnou
494 532 949
eurocentrum@eurocentrum.cz

IVETA RIChTEROVá, CA VITATUR
Masarykovo náměstí 138/13
274 01 Slaný
608 339 918
vitatur@cavitatur.cz

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

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

INTERNETOVý ON-lINE PRODEJ
24 hodin denně na www.cedok.cz
Telefonické informace a rezervace na modré lince Čedok 800 112 112

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




