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sleva až 35 %

Záloha 990 kč

100% pojištění storna

Garance nejnižší ceny

Dítě ZDaRMa 
+ sleva až 10 % pro rodiče
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*Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev a výhod uvádíme na str. 293, 298, 299, 300, 301, 302 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz

SLEVY 
A VÝHODY 
V OBDOBÍ 
PŘEDPRODEJE

Slevy za včasný nákup až 35 %* 

Děti až do 14 let ZCELA ZDARMA* 

Změna zájezdu ZDARMA* 

Záloha 990 Kč* 

Parkování u letiště pro členy 
Clubu Čedok ZDARMA*

Pro členy Clubu Čedok 
slevy vyšší o 2 %*

800 112 112
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FANTASTICKÉ 
NABÍDKY PRO DĚTI

*Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev a výhod uvádíme na str. 298 a 299 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz

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

Pobyt až pro 2 děti ZDARMA*

www.cedok.cz

*Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev a výhod uvádíme na str. 293, 298, 299, 300, 301, 302 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz

Dítě do 7 let ZCELA ZDARMA*



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

Vy cestujete.
    My se staráme.

100% pojištění storna 

v případě vážných důvodů!



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

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

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

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

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

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

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

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

Limity plnění v Kč
100 000 000

Limity plnění v Kč
100 000 000

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

Toto pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh a asistenční služby

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

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

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

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

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

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

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



ŠPANĚLSKO – MALLORCA 
Splněný sen - to je MALLORCA, největší z Baleárských ostrovů, který svým návštěvníkům nabízí vše, co si mohou přát. Divoké skalnaté
pobřeží na západě ostrova, dlouhé pláže s jemným pískem na jihu a na severu, klidné a romantické zálivy ve východní části ostrova,
všudypřítomné průzračné moře, původní větrné mlýny ve vnitrozemí, turistická letoviska s různými kategoriemi hotelů, které uspokojí
i tu nejnáročnější klientelu i malé rybářské vesničky, kde se zastavil čas. K procházkám láká hlavní město Baleárských ostrovů – Palma de
Mallorca, jíž dominuje gotická katedrála La Seu a úzké uličky s mnoha obchůdky a restauracemi lákajícími k posezení. Kdo je unaven
rušnějším prostředím kosmopolitního města, může relaxovat třeba pozorováním ptáků v přírodní rezervaci S’Albufera na severu ostrova,
projíždkami na kole po četných turistických stezkách nebo při návštěvě podmořského světa v Aquariu, které nadchne děti i dospělé.
Mallorca zůstane už napořád ostrovem, na který nebudete moci zapomenout a na který se budete chtít vracet...

ŠPANĚLSKO | OSTROV MALLORCA

800 112 1126

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Příznivé klima na Mallorce nabízí široký výběr
sportovního vyžití za každého ročního období.
Na západním pobřeží ostrova se nachází pohoří
 Sierra de Tramuntana, které láká k vysokohor-
ským túrám s krásnými panoramatickými výhledy

a zajímavou středomořskou faunou a flórou.
Také mezi cyklisty je pohoří velmi oblíbené, neboť
si mohou vybrat náročnější i méně náročné trasy.
Na východě ostrova je velmi členité skalnaté po-
břeží s mnoha krápníkovými jeskyněmi. Mezi nej-
známější patří Dračí jeskyně a jeskyně Hams
u přístavního města Porto Cristo. V letním období
je tato část ostrova rájem potápěčů. Množství
potápěčských základen zajišťuje nejen kurzy pro
začátečníky, ale i ponory pro pokročilé. Sever
a jih ostrova se pyšní nejdelšími písečnými plá-
žemi, vybízejícími k vodním sportům (šlapadla,
vodní lyže, kajaky, parasailing, atd.) Povětrnostní
podmínky především na severním pobřeží v zálivu
Bahía de Alcudia jsou vhodné pro milovníky wind-
surfingu a plachtění. Nejpopulárnějším plážovým
sportem je bezesporu volejbal, který se hraje
opravdu všude. Mezi další celoroční sportovní
aktivity patří tenis, padel, squash a jízda na koni.

PO KOUPÁNÍ
Mallorca je známým zábavním turistickým cílem
ve Středomoří, takže nudit se zde návštěvník
rozhodně nebude. Centrem zábavy je hlavní
město Palma de Mallorca se čtvrtěmi plnými
barů, restaurací a diskoték. Klientům cestujícím
za zábavou doporučujeme zejména pobyty ve
střediscích Playa de Palma, Ca’n Pastilla, Torre-
nova a Magalluf. Až do ranních hodin si však
hosté mohou vyrazit i v dalších přímořských le-
toviscích, jejichž pobřežní promenády lemují
bary či diskotéky. Styl zábavy se podřizuje klien-
tele, nejčastěji německé či anglické. Rovněž hotely
nezůstávají pozadu a organizují pro své hosty
bohaté večerní  programy.
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
CALA D’OR (VÝCHOD)
Členité pobřeží se skalnatými útesy na východ-
ním pobřeží ostrova vytváří osm romantických
zálivů, z toho sedm s plážemi s jemným pískem.
V osmém, největším zálivu Cala Llonga, se na-
chází jeden z nejkrásnějších jachetních přístavů
na ostrově. Podél tohoto pobřeží se v délce 7 km
rozprostírá nejluxusnější a nejoblíbenější stře-
disko východního pobřeží. Dnes jsou zde rušné
obchůdky plné místního kouzla, diskotéky a zá-
bavní podniky. Ale je snadné najít zde i krásu
a klid přírodních rezervací v zátokách Cala Mond-
ragó a Cala S’Amarador. Je zde také široká na-
bídka sportovních možností - tenis, minigolf,
potápění, surf, golf, jízda na koni nebo na kole.
Bohaté animační programy jednotlivých hotelů
a dětské zábavní parky pamatují i na nejmenší.
Transfer z letiště trvá asi 60 minut.

PORTOCOLOM (VÝCHOD)
Velký rybářský přírodní přístav Portocolom se
nachází v hlubokém zálivu mezi turistickým le-
toviskem 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 atmo-
sféra tohoto městečka láká k romantickým pro-
cházkám po okolí či k večernímu posezení
v některém z přístavních barů. Transfer z letiště
trvá asi 60 minut. 

PALMANOVA / MAGALLUF (JIH)
Moderní vzájemně propojená letoviska Palma-
nova a Magalluf se nacházejí na západní straně
největšího zálivu ostrova Bahía de Palma a jsou
skvělým výchozím bodem pro výlety do horského
masívu Sierra de Tramuntana nebo do hl. města
Palma de Mallorca. K oblíbeným zpestřením po-
bytu patří vodní park Western Water Park,
delfinárium Marineland, Casino Paladium
a megadiskotéka BCM. Dvě dlouhé promenády
lákají k podvečerním procházkám a posezením
v okolních barech. Další zábavní, nákupní a spor-
tovní možnosti dokonale dotvářejí atmosféru le-
toviska. Transfer z letiště trvá asi 30 minut. 

PLAYA DE PALMA / ARENAL (JIH)
Na východní části největšího zálivu ostrova Bahía
de Palma se nachází osm kilometrů dlouhé tu-
ristické letovisko, známé pod společným názvem
Playa de Palma. Jednotlivá střediska této části
 zálivu propojuje šest kilometrů dlouhá písečná
pláž Playa de Mallorca, palmová promenáda

a turisticko-cyklistická stezka. Tato stezka pokra-
čuje až do hlavního města Palma de Mallorca
(cca 15 km), snadno dostupného též pravidelnou
městskou dopravou. Palmová promenáda je ruš-
nou 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.
Největší vodní park Aqualand El Arenal a pestrá
nabídka vodních sportů na pláži potěší nejen
rodiny s dětmi, ale i náročnější sportovce. Trans -
fer z letiště trvá asi 15 minut.

PALMA DE MALLORCA
Uprostřed největšího zálivu ostrova Bahía de
Palma se nachází hlavní město Palma de Mal-
lorca. Od historického centra města až po do-
pravní přístav se rozkládá velký jachetní přístav
lemovaný palmovou promenádou Paseo Marí-
timo. Obchodní a kulturní centrum města nabízí
veškeré nákupní a zábavní možnosti. V architek-
tonicky zajímavém centru města se nacházejí
hodnotné historické památky (např. katedrála
La Seo, zámek Bellver, Arabské lázně…), které
jsou vkusně doplněny množstvím novodobých
uměleckých děl a galerií. Cca 6 km od centra na
západ je 150 m dlouhá písčitá pláž v příměstském
turistickém  středisku Cala Mayor a 10 min autem
směrem na východ 6 km dlouhá písčitá pláž
Playa de Palma. Transfer z letiště trvá cca
10 minut.

CALA MILLOR (VÝCHOD)
Oblíbená turistická střediska ve východní části
ostrova Mallorca leží v zálivu Cala Millor, blízko
rybářského přístavu Porto Cristo se známými
krápníkovými jeskyněmi Cuevas del Drach. V blíz-
kosti se nachází Safaripark, kam je možné se vy-
pravit místní dopravou. V zálivu je několik
písečných pláží, podél hlavní kilometrové pláže
Arenal de Son Servera vede přímořská prome-
náda, která je doslova obklopena nejrůznějšími
obchody, restauracemi a bary a spojuje jednotlivá
střediska v celém zálivu. K oblíbeným zábavám
patří vodní sporty, vyjížďky na koních a kolech,
hraní golfu (do vzdálenosti 15 km je 5 golfových
hřišť). Vzdálenost od hlavního města Palma de
Mallorca je 70 km. Transfer z letiště trvá cca
60 minut.

Informace: Na místě se platí povinná pobytová
taxa v hotovosti v Eur, bližší informace u pro-
dejce.

ČEDOK PLUS
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort

za příplatek 3 590 Kč
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění
• výhodné parkování na letišti v Praze
• k odletu a příletu do Prahy přeprava autokarem

Čedok Expres – trasy 1, 2, 4 (více na str. 296)

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• příznivé klima po celý rok
• rozsáhlý výběr různorodých pláží
• bohaté sportovní zázemí 
• hotely s programem ALL INCLUSIVE
• ideální místo pro rodinou dovolenou
• široký výběr hotelů všech kategorií 

Středozemní moře
Palmanova
/Torrenova

/Magalluf

Portocolom
Cala d’Or

Cala Millor
MALLORCA

Playa de Palma
Ca’n Pastilla

ArenalCala Viňas

Ca’n Picafort

Alcudia
Playa de Muro

Palma 
de Mallorca

Sa Coma

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

ODLETY: 8/11/12/15 DNÍ Z PRAHY, 8/15 DNÍ Z BRNA A OSTRAVY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rozloha: 3 640 km2

Počet obyvatel: 750 tisíc
Úřední jazyk: španělština
Místní měna: euro
Časový posun v létě: žádný
Cílové letiště: Palma de Mallorca
Doba letu z Prahy: 2 hodiny 20 minut

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Hotel Alua Calvia Dreams **** AI 7 let 8
Hotel Barcelo Ponent Playa **** AI 12 let 9
Hotel Occ. Playa de Palma ***** AI - 10 
Hotel Occidental Cala Viňas **** AI - 11 
Hotel Bellevue Vistanova *** PL 7 let 12 
Hotel Bellevue Club *** AI 13 let 12 
Hotel Bellevue Belsana *** AI 7 let 13 
Hotel Sabina **** PL 7 let 14 
Hotel Sabina Playa **** PL 7 let 15 
Hotel Pinero Bahia de Palma *** AI 7 let 16
Hotel Pinero Tal *** PL 7 let 16
Hotel Bahamas *** PL 13 let 17
Aparthotel Playamar ** PL 7 let 17
Hotel Illusion Calma **** AI - 18
Hotel Illusion Markus Park **** AI - 19
Hotel Caballero **** PL 7 let 20
Hotel Java **** PL 7 let 21
Hotel Be Live Palace de Muro ***** SN - 22

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

zahrnuje bezplatné ubytování a stravování obsažené
v základní ceně zájezdu pro dítě ubytované v jednom
pokoji se dvěma dospělými. Dítě platí jen cenu
letenky nebo jízdenky, případně je u zájezdů s vlastní
dopravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí
této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu. 
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od 15 190 Kč*

* více na str. 302

HOTEL ALUA CALVIA DREAMS
**** MAGALLUF

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

POLOHA
Sedmipodlažní hotel tvořený dvěma budovami
se nachází cca 500 m od centra živého střediska
Magalluf s obchody a restauracemi, a cca 25 km
od letiště.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace, bary,
obchod, WiFi zdarma v prostoru recepce, internet
za poplatek, 2 bazény s dětskými brouzdališti,
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, šipky, kulečník, herna, animační

 programy pro děti a dospělé (v hlavní sezóně),
diskotéka; za poplatek tenisový kurt s osvětlením.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny klimatizací, SAT TV, fénem,
telefonem a balkonem, za poplatek je minibar
a trezor. Na vyžádání a za příplatek junior suite
až pro 4 osoby.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive v rozsahu plné penze bu-
fetovou formou, nealkoholické a alkoholické  nápoje
místní výroby v určených barech. V restauraci je

vyžadováno formální oblečení (pánové dlouhé
kalhoty).

PLÁŽ
Písčitá pláž Playa de Magalluf s pozvolným vstu-
pem do moře se nachází cca 200 m od hotelu,
přístup cestou podél svahu, možnost pronajmutí
lehátek a slunečníků za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8622.html

Rodinná SLEVA
Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 298
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HOTEL BARCELO PONENT PLAYA
**** CALA D’OR 

Standard: AA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

POLOHA
Příjemný kompletně klimatizovaný hotel se na-
chází přímo u písečné pláže v romantickém zá-
livu Cala Ferrera. Nákupní třída, začínající v blízkosti
hotelu, prochází živým nákupním a zábavním
centrem letoviska a pokračuje dále až do jachet-
ního přístavu v zálivu Cala Llonga (cca 20 minut).

VYBAVENÍ
V hlavní budově se nachází recepce, výtahy, inter -
net (za poplatek), WiFi na recepci zdarma, res-
taurace,  bar, vnitřní  bazén, sauna, masáže
a turecké lázně (vše za poplatek). V zahradě mezi
hotelem a pláží je snackbar s terasou. Hotelová
terasa s bazénem s brouzdalištěm pro děti, le-
hátka a slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy pro děti i dospělé, dětské
hřiště, stolní tenis (zdarma), plážový volejbal. Za
poplatek je tenis, minigolf, billiard. Na pláži půj-
čovna šlapadel, škola windsurfingu a potápění.
V centru jsou restaurace, bary a možnost nákupů. 

POKOJE
Pěkné a prostorné pokoje s možností přistýlky
pro dítě a s příslušenstvím jsou vybaveny tele-
fonem, SAT TV, klimatizací, trezorem (za poplatek)
a balkonem nebo terasou. Pokoje s výhledem
na moře jsou na vyžádání a za příplatek. 

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

PLÁŽ
Menší romantický písčitý záliv se nachází přímo
u hotelu (přístup hotelovým výtahem), další čtyři
zálivy s písečnými plážemi v dosahu pěšky.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3350.html

od 14 610 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298
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od 19 100 Kč*

* více na str. 302

HOTEL OCCIDENTAL PLAYA DE PALMA
***** PLAYA DE PALMA

Standard: AA Junior suite: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

POLOHA
Moderní hotelový komplex se skládá z hlavní
budovy a apartmentových bungalovů umístěných
v krásné rozlehlé zahradě. Nachází se v klidné
části živého střediska Playa de Palma, cca 12 km
od hlavního města a cca 6 km od letiště.

VYBAVENÍ
V hlavní budově je recepce a výtahy, restaurace,
bar, bar u bazénu, konferenční sál, WiFi zdarma
na recepci, internet (za poplatek). V zahradě se
nacházejí 2 bazény (jeden s možností zakrytí),
bazén pro děti, terasa na slunění s lehátky a slu-
nečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Velké sportovní zázemí přímo v hotelu (posilovna

zdarma, za poplatek wellness, sauna, turecké
lázně, masáže), cyklistické centrum s možností
půjčení kol (za poplatek), animační programy
pro děti i dospělé. Bohatý noční život na přilehlé
plážové promenádě, nabídka vodních sportů na
pláži (za poplatek).

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
jsou vybaveny SAT TV, telefonem, klimatizací,
fénem, trezorem (za poplatek) a balkonem nebo
terasou s výhledem do zahrady nebo na bazén.
Klimatizované apartmány (junior suite) až pro
4 osoby s oddělenou ložnicí mají obývací pokoj
s balkonem nebo terasou, rozkládací pohovku
(vhodné především jako přistýlka pro děti), jídelní
kout, kuchyň s vybavením (mikrovlnná trouba,

varná konvice a lednice), SAT TV, telefon, příslu-
šenství, fén.

STRAVOVÁNÍ
Kvalitní program all inclusive formou bufetové
plné penze s lehkým odpoledním občerstvením,
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v určených barech, show cooking.

PLÁŽ
Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem do
moře je vzdálena cca 250 m od hotelu, lehátka
a slunečníky za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8624.html
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HOTEL OCCIDENTAL CALA VIŇAS
**** CALA VIŇAS

Standard: AA|AAB     Rodinný pokoj: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

POLOHA
Moderní sedmipodlažní hotel je umístěný v mír-
ném kopci s krásným výhledem na moře a na-
chází se v zátoce cca 2 km od střediska Magalluf.

VYBAVENÍ 
Elegantní lobby s recepcí a směnárnou, výtah,
hlavní restaurace, bar u bazénu, snack bar na
pláži, lobby bar, obchod se suvenýry, minimar-
ket,dětské hřiště, miniclub, konferenční místnost,
WiFi v celém hotelu a internet (za poplatek).
Uprostřed hotelu je terasa se 2 bazény, brouz-
daliště pro děti, lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma, osušky za vratnou kauci. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, minigolf, posilovna; za poplatek bil-
liard, vodní sporty na pláži, moderní SPA (pro
osoby starší 18 let) - krytý bazén, vířivka, sauna,
fitness, bazén se slanou vodou, thalassoterapie,
kosmetika, masáže. Bohatý animační program
pro děti i dospělé.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky pro dítě jsou vybaveny kli-
matizací, TV, trezorem a minibarem (oboje za
poplatek) a balkonem nebo terasou s výhledem
na mořskou stranu nebo do okolí. Na vyžádání
a za příplatek možnost rodinných pokojů až
pro čtyři osoby s obývacím pokojem a oddělenou
ložnicí. 

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

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře je
přímo před hotelem. Lehátka a slunečníky jsou
k dispozici za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7851.html

od 17 990 Kč*

* více na str. 302
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HOTEL BELLEVUE VISTANOVA
*** MAGALLUF 

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: polopenze

POLOHA
Hotel s výbornou polohou v blízkosti rušnějšího
centra střediska s nabídkou restaurací, barů,
klubů a diskoték. Zastávka autobusu do Palma
de Mallorca se nachází cca 50 m od hotelu. 

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, restaurace s terasou, lobby bar,
disco bar, bar u bazénu, TV místnost; WiFi a in-
ternetový koutek za poplatek. Terasa s bazénem
s oddělenou částí pro děti, slunečníky a lehátka
u bazénu zdarma.   

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, večerní zábava; za poplatek billiard
a vodní sporty na pláži.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou vybaveny klimatizací,
TV, trezorem (oboje za poplatek), balkonem nebo
terasou.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem.

PLÁŽ
Písčitá pláž Magalluf s pozvolným vstupem do
moře se nachází cca 150 m od hotelu přes místní
komunikaci. Z hotelu je dostupná i pláž Son Ma-
tias. Na plážích možnost pronájmu lehátek a slu-
nečníků (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7853.html

HOTEL BELLEVUE CLUB
*** ALCUDIA

Studio, Apartmán: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

POLOHA
Velice rozlehlý komplex mnoha hotelových budov
a pavilonů je umístěný v subtropické zahradě
s mořskou lagunou a nachází se cca 5 km od
centra města Alcudia. V blízkém okolí se nachází
restaurace, bary a obchody.

VYBAVENÍ 
Centrální recepce u vchodu do areálu, centrální
restaurace, několik barů, pizzerie, kavárna,
 obchod se suvenýry, internetový koutek (za po-
platek), 8 bazénů, bazén pro děti, lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma.   

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, squash, minigolf (vše za poplatek), mini -
club, animační programy pro děti a dospělé. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje typu studio s příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou vybaveny TV, trezorem
(za poplatek) a balkonem nebo terasou. Prostor-
nější pokoje typu apartmán až pro 4 osoby s pří-
slušenstvím a s oddě lenou ložnicí. Úklid a výměna
ručníků probíhá pouze několikrát týdně.

STRAVOVÁNÍ
Jednodušší program all inclusive mj. zahrnuje
plnou penzi bufetovou formou, nealkoholické
a místní alkoholické nápoje. 

PLÁŽ
Nádherná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází v zálivu Alcúdia cca 800 m od
hotelu. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7854.html

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 298

Pobyt pro 2 děti
do 13/7 let ZDARMA

Více na str. 299

od 11 440 Kč*

* více na str. 302

od 13 100 Kč*

* více na str. 302 Typové foto pokoje
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HOTEL BELLEVUE BELSANA 
*** PORTOCOLOM

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

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

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, restaurace, bar u recepce a u ba-
zénu, salonek, WiFi za poplatek. Větší terasa 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 kli-
matizací, 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 pískem
a s pozvolným vstupem do moře se nachází cca
700 m od hotelu. Možnost pronajmutí lehátek
a slunečníků (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7855.html

od 11 920 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 298

DOVOLENÁ 55+
Platí pro odlety na 7 nocí: 30. 4., 7. 5., 19. 9., 23. 9. 2018

Více na str. 300
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od 20 490 Kč*

* více na str. 302

HOTEL SABINA
**** CALA MILLOR

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: polopenze

POLOHA
Kvalitní hotel s příjemnou atmosférou se nachází
přímo v centru střediska Cala Millor, na přímoř-
ské kolonádě, která odděluje tento hotel od cca
1 km dlouhé písečné pláže.

VYBAVENÍ
Hotel je kompletně klimatizován, vstupní hala
s recepcí, výtahy, hotelová restaurace, snack bar
u bazénu, salon s TV, WiFi zdarma v recepci,
inter net (za poplatek). Velká terasa s bazénem,
jacuzzi s vyhlídkou na promenádu a na moře,
dětský bazén, lehátka, slunečníky a ručníky
zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, sauna a vnitřní bazén s jacuzzi zdarma,
turecké lázně a masáže (vše za poplatek), ani-
mační programy. Na pláži vodní sporty, ve městě
půjčovna kol a motocyklů, tenis. V centru stře-
diska velké množství různých obchodů, barů,
restaurací, bohatý noční život. Hotel je ideální
pro milovníky golfu (několik golfových hřišť cca
15 km od střediska).

POKOJE
Standardní pokoje s možností přistýlky a s pří-
slušenstvím jsou vybaveny telefonem, SAT TV,
klimatizací, fénem, lednicí zdarma, trezorem (za
poplatek) a balkonem nebo terasou s výhledem
na moře, na bazén nebo do okolí.

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

PLÁŽ
Přímo před hotelem je 1 km dlouhá pláž s jem-
ným pískem, která se mírně svažuje do moře.
Pláž je oddělena od hotelu přímořskou pěší pro-
menádou se zákoutími k odpočinku, restaura-
cemi a obchůdky.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4170.html

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 298

2017

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 300
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HOTEL SABINA PLAYA
**** CALA MILLOR

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: polopenze

POLOHA
Kompletně zrenovovaný hotel s příjemnou atmo -
sférou je umístěn v blízkosti centra Cala Millor,
v druhé linii od pláže. Letovisko je vhodné nejen
pro rodinnou dovo lenou a pro milovníky odpo-
činku, 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, malý bazén
pro děti.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, posilovna, sauna a vnitřní bazén
s jacuzzi zdarma, billiard a masáže za po -
platek, animace. V blízkém centru jsou veškeré
nákupní i zábavní možnosti. Vodní sporty na
pláži. Krásná přímořská promenáda láká k dlou-
hým procházkám nebo i k projížďce na kole. Cca
15 km od střediska je několik golfových hřišť.

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 výhle-
dem 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). 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3172.html

od 16 790 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 298

Dítě do 7 let 
ZCELA ZDARMA

Více na str. 298

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 300

2017

DOVOLENÁ 55+
Platí pro odlety na 7 nocí: 3. 6., 6. 6., 19. 9., 23. 9. 2018

Více na str. 300
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HOTEL PINERO BAHIA DE PALMA
*** ARENAL 

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel se nachází v centru rušnějšího střediska
El Arenal nedaleko přístavu. Nákupní centrum
je cca 100 m od hotelu, aquapark Aqualand cca
800 m od hotelu. V blízkosti hotelu je zastávka
veřejného autobusu do Palma de Mallorca.

VYBAVENÍ 
Recepce, výtahy, hlavní restaurace, bar, TV míst-
nost, miniclub (pro děti 2-12 let); za poplatek
WiFi v prostoru recepce (omezený dosah) a in-
ternetový koutek. Terasa s bazénem a brouzda-
lištěm pro děti, k dispozici lehátka a slunečníky
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, animační programy pro dospělé
a děti, sportovní aktivity, večerní show a živá
hudba (2x týdně); za poplatek billiard a vodní
sporty na pláži.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou vybaveny klimatizací,
TV, trezorem (za poplatek) a balkonem nebo te-
rasou. 

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

PLÁŽ
Písčitá pláž El Arenal se nachází asi 250 m od
hotelu. Možnost pronajmutí lehátek a slunečníků
(za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7859.html

HOTEL PINERO TAL
*** ARENAL

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: polopenze

POLOHA
Desetipodlažní hotel se nachází v centru rušněj-
šího střediska El Arenal, cca 17 km od hlavního
města Palma de Mallorca a cca 11 km od letiště.

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, hlavní restaurace, bar, TV míst-
nost; za poplatek WiFi, internetový koutek a půj-
čovna aut. Bazén a brouzdaliště pro děti, lehátka
u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, šipky, herna, v hlavní sezóně ani-
mační programy pro děti a dospělé; za poplatek
billiard, sauna, možnost vodních sportů na pláži.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou vybaveny klimatizací,
SAT TV, telefonem, trezorem (za poplatek) a bal-
konem nebo terasou.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost
all inclusive, který mj. zahrnuje plnou penzi,
nealkoholické a alkoholické nápoje místní vý-
roby.

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 300 m od hotelu. Možnost prona-
jmutí lehátek a slunečníků (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8621.html

od 13 990 Kč*

* více na str. 302

od 14 260 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 298Dítě do 7 let 
ZCELA ZDARMA

Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 298



HOTEL BAHAMAS
*** ARENAL

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: polopenze

POLOHA
Jednodušší hotel se nachází v borovém háji
v okrajové části střediska El Arenal se širokou
nabídkou obchodů, restaurací, barů a diskoték,
nedaleko od zábavního vodního parku Aqualand. 

VYBAVENÍ 
Recepce, výtah, restaurace, bar, bar u bazénu,
TV místnost; za poplatek WiFi v prostoru recepce
a internetový koutek. Terasa s bazénem, bazén
pro děti, lehátka u bazénu zdarma.   

SPORT A ZÁBAVA
Denní zábavní 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 vy-
žádání 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.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7861.html

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 298Dovolená 55+
Platí pro odlety na 7 nocí: 30. 4., 7. 5., 19. 9., 23. 9. 2018

Více na str. 300

APARTHOTEL PLAYAMAR
** SA COMA

Apartmán: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: polopenze

POLOHA
Hotelový komplex tvořený třemi třípodlažními
budovami je umístěný v centru střediska Sa
Coma/S’Illot, v jeho okolí se nachází množství
obchodů, barů a restaurací, vzdálenost od letiště
je cca 70 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a trezory k pronájmu, res-
taurace, bar, bar u bazénu, TV koutek, WiFi za
poplatek, dva bazény, jeden s oddělenou částí
pro děti, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Herna pro děti, několikrát týdně večerní zábava.
V okolí hotelu se nachází tenisový kurt, minigolf,
billiard, stolní tenis (vše za poplatek).

UBYTOVÁNÍ
Apartmány s možností až dvou přistýlek pro děti
(rozkládací gauč) jsou vybaveny obývacím po-
kojem s kuchyňským koutem a oddělenou ložnicí,
SAT TV, balkonem; za poplatek je chladnička, tre-
zor a klimatizace.

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

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 200 m od hotelu. Lehátka a sluneč-
níky na pláži za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8619.html

Pobyt pro
2 děti do 7 let ZDARMA

Více na str. 299

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 17
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od 14 170 Kč*

* více na str. 302

od 12 740 Kč*

* více na str. 302

Dítě do 7 let 
ZCELA ZDARMA

Více na str. 298
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od 14 620 Kč*

* více na str. 302

HOTEL ILLUSION CALMA 
**** C’AN PASTILLA 

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

POLOHA
Zrenovovaný hotel má ideální polohu v centru
rušnějšího střediska nedaleko plážové prome-
nády s obchody, restauracemi a bary. Cca 100 m
od hotelu se nachází zastávka veřejné autobu-
sové dopravy.

VYBAVENÍ 
Lobby s recepcí a směnárnou, výtahy, hlavní res-
taurace, bar v lobby a u bazénu; WiFi a interne-
tový koutek za poplatek, terasa s výhledem na
bazén, bazén s oddělenou částí pro děti, lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, šipky, animační programy pro děti
a dospělé (v hlavní sezóně); za poplatek wellness
centrum, fitness, masáže, turecké lázně, vodní
sporty na pláži. 

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou vybaveny  klimatizací,
TV, trezorem (za poplatek) a balkonem nebo te-
rasou. Na vyžádání a za příplatek rodinné pokoje
s možností až dvou přistýlek pro děti.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
bufetovou formou, nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby, snack během dne. 

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 150 m od hotelu přes místní komu-
nikaci. Možnost pronajmutí lehátek a slunečníků
(za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7860.html
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HOTEL ILLUSION MARKUS PARK
**** C’AN PICAFORT

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel se nachází cca 200 m od centra střediska
Can Picafort, obchody, restaurace a bary se na-
cházejí asi 50 m od hotelu. V blízkosti hotelu je
zastávka veřejné autobusové linky do města
 Alcudia.

VYBAVENÍ 
Vstupní hala s recepcí a směnárnou, restaurace,
bar v lobby a snack bar u bazénu (otevřen se-
zónně), WiFi ve vyznačených prostorách hotelu
(za poplatek), půjčovna aut a jízdních kol (za po-
platek), terasa s bazénem a brouzdalištěm pro
děti, u bazénu jsou zdarma lehátka a slunečníky.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, fitness, wellness centrum, sauna,
vířivka (vše za poplatek).

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou vybaveny  klimatizací,
TV, trezorem (za poplatek) a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
bufetovým způsobem, nealkoholické a alkoho-
lické nápoje místní výroby, snack. U večeře je vy-
žadováno formálnější oblečení.

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 300 m od hotelu, slunečníky a lehátka
na pláži za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8662.html

od 14 230 Kč*

* více na str. 302
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od 17 620 Kč*

* více na str. 302

HOTEL CABALLERO
**** CAN PASTILLA

Standard: AA Junior suite: AA|AAA|AAB Dítě do: 15 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: polopenze

POLOHA
Zrenovovaný, stylově zařízený hotel se nachází
v centru střediska, poblíž rušnější promenády
s obchody a restauracemi.  

VYBAVENÍ 
Prostorné a elegantní lobby s recepcí a směnár-
nou, výtahy, hotelová restaurace, lobby bar a bar
u bazénu, TV místnost, konferenční sál, WiFi a in-
ternet za poplatek, terasa na slunění, bazén s od-
dělenou částí pro děti. Lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Minigolf, dětské hřiště, večerní zábava. Za po-
platek je wellness centrum, fitness, turecké lázně,
sauna, masáže, vodní sporty na pláži.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
jsou vybaveny klimatizací, SAT TV, trezorem a mi-
nibarem (oboje za poplatek) a balkonem nebo
terasou. Na vyžádání a za příplatek lze prostor-
nější junior suite s možností přistýlky. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem.

PLÁŽ
Písčitá pláž Playa de Palma s pozvolným vstupem
do moře se nachází cca 100 m od hotelu přes
místní komunikaci. Možnost pronajmutí lehátek
a slunečníků (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8679.html

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 298
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HOTEL JAVA
**** PLAYA DE PALMA 

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 15 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: polopenze

POLOHA
Pěkný hotel se nachází v klidnější části střediska,
které nabízí ideální podmínky pro zábavu i re-
laxaci, v blízkosti hotelu jsou obchody, bary a res-
taurace. Hotel se nachází cca 400 m od akvária
Palma Aquarium a nedaleko je zastávka auto-
busu. 

VYBAVENÍ 
Prostorná vstupní hala s recepcí, výtahy, hotelová
restaurace, TV místnost, WiFi a internet (za po-
platek), miniclub (pro děti 4-12 let), terasa na
slunění, bazén s oddělenou částí pro děti. Le-
hátka a slunečníky u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, malá posilovna, denní a večerní zá-
bava pro děti i dospělé, za poplatek sauna,
 bil liard, nabídka vodních sportů na pláži.

POKOJE
Pěkné standardní pokoje s  příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou vybaveny klimatizací,
TV, trezorem (za poplatek) a balkonem nebo te-
rasou s výhledem na bazén nebo do okolí. Na
vyžádání a za příplatek lze pokoje s výhledem
na moře.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem s částečnou
obsluhou.

PLÁŽ
Dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází cca 80 m od hotelu. Možnost
pronajmutí lehátek a slunečníků (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7863.html

od 17 400 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 298



HOTEL BE LIVE COLLECTION PALACE DE MURO
***** PLAYA DE MURO

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: snídaně

POLOHA
Luxusní rozlehlý hotelový komplex s příjemnou
atmosférou a kvalitními službami se nachází
přímo u pláže a v klidnější oblasti střediska
Playa de Muro. Nedaleko hotelu je minimarket,
obchůdky a restaurace. Od centra atraktivní Al-
cudie je vzdálen cca 6 km. Doporučujeme i pro
náročnější klienty.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, výtahy, bary,
hotelová restaurace, snack bar a restaurace à la
carte u bazénu, internet a WiFi (za poplatek), mi-
niclub, kadeřnictví, konferenční sály. Uprostřed
komplexu se nachází terasa s velkým bazénem
s oddělenou částí pro děti, lehátka, slunečníky

a osušky zdarma, vnitřní bazén a jacuzzi zdarma.
Z hotelové zahrady je přímý vstup na pláž.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna zdarma, billiard, půjčovna kol, SPA –
sauna,  turecké lázně, masáže (vše za poplatek),
večerní show a hudební program.    

POKOJE
Moderní prostorné pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou  vybaveny telefonem,
klimatizací, SAT TV, fénem,  minibarem a trezorem
(oboje za poplatek) a balkonem nebo terasou
s výhledem na moře, na bazén nebo do okolí.
Na vyžádání a za příplatek lze suite s oddělenou
ložnicí a bočním výhledem na moře. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem s bohatým výbě-
rem jídel, možnost dokoupení večeří, show co-
oking, vše ve výborné kvalitě. 

PLÁŽ
Přímo před hotelem se nachází dlouhá pláž se
světlým pískem a pozvolným vstupem do moře,
pláž je vhodná pro děti, možnost pronajmutí le-
hátek a slunečníků (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4086.html

od 22 540 Kč*

* více na str. 302

800 112 11222
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je opravdu silný 
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ŠPANĚLSKO – COSTA BRAVA
Katalánsko má ve Španělsku určité výsadní postavení, k němuž patří i vlastní jazyk. Je to nejrozvinutější oblast země, tvarem tvořící
trojúhelník mezi Francií, Andorrou a Středozemním mořem. Jedna z nejhezčích částí katalánského pobřeží se táhne od francouzských
hranic až k Barceloně, jeho pobřežní oblasti jsou porostlé středomořskou vegetací a rodí se v nich vynikající ovoce i víno. Jméno COSTA
BRAVA, což znamená Divoké pobřeží, je oprávněné pro drsnou krásu borovicemi porostlých skalisek, spadajících přímo do vody, mezi
kterými jsou rozeseta letoviska, která vznikla z malých městeček u zlatých pláží uprostřed bohaté středomořské vegetace. Historické
části malebných městeček jsou jako vystřiženy z obrazů starých malířů. Ale je zde i současné umění, reprezentované Picassem a Dalím,
Gaudím a Miróem. Na pobřeží COSTA BRAVA, na kterém se mj. nacházejí střediska Tossa de  Mar, Lloret de Mar a Blanes, navazuje COSTA
DEL MARESME (mořské pobřeží) se středisky Malgrat de Mar/Santa Susanna, Pineda de Mar a Calella.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Letoviska na pobřeží Costa Brava jsou správným
tipem pro aktivní dovolenou. Pláže  ve střediscích
Lloret de Mar, Malgrat de Mar nebo Calella jsou
doslova posety nabídkou nejrůznějších vodních

sportů a radovánek. Vodní lyže, motorové skútry,
jízda na banánu, kitesurfing, windsurfing a pa-
rasailing jsou pouhým zlomkem celkové nabídky.
Adre nalinovým zážitkem je zcela určitě i návštěva
vodního parku Water World. Na své si přijdou
i milovníci tenisu, plážového volejbalu či jízdy na
in-line bruslích. 

PO KOUPÁNÍ 
Hosté se jistě pobaví u animačních programů po-
řádaných v jednotlivých hotelových  komplexech

včetně večerních show nebo se mohou sami
vydat na pobřežní promenádu lemovanou ne-
sčetnými obchody, stánky se suvenýry či rychlým
občerstvením. Některé restaurace či bary pořá-
dají večery s ukázkou typického španělského
tance flamenca. Mekkou všech milovníků noč-
ního života je středisko Lloret de Mar. V dalších
větších střediscích jako jsou Blanes, Malgrat de
Mar a Calella však najdete rovněž množství dis-
koték a nočních barů, které jsou otevřeny až do
brzkých ranních hodin. 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Rozloha: 505 000 km2

Počet obyvatel: 45 milionů
Úřední jazyk: španělština (katalánština)
Místní měna: euro

Časový posun: žádný
Cílové letiště: Gerona
Doba letu z Prahy: 2 hodiny 10 minut
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Lloret de Mar

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
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 palmami
vede kolem dlouhé pláže. Centrum města tvoří
hlavní třída s mnoha turistickými atrakcemi a ve-
černími programy. Zájemci zde najdou i bo ha -
té mož nos ti  zába vy  v ba rech, ka vár nách
a dis ko té kách či mož nos ti ná ku pů v množ ství
ma lých ob chůd ků. Nedaleko je možno navštívit
aquapark Water World. Nepřeberné jsou mož-
nosti sportovního vyžití (tenis, jízda na vodních
lyžích, parasailing). Je to velmi vhodné místo pro
aktivní odpočinek. Transfer z letiště trvá asi
40 minut.

MAL GRAT DE MAR, SAN TA SU SAN NA
V poslední době stále oblíbenější místo zejména
pro rodiny s dětmi, je vzdálené cca 50 km od
Barcelony a chráněné pohořím Montenegre,
s několikakilometrovou členitou pláží lemovanou
krásnou pobřežní promenádou s ob chůd ky,  ba ry

a restauracemi. Městem probíhá železniční trať
ve směru Blanes - Barcelona.  Mari ne  land, který
se nachází v sousedním středisku Palafolls, má
vel ké kouz lo zvláš tě pro dě ti. Měs teč ko a je ho
oko lí má co nabídnout i milovníkům historie
a procházek. Transfer z letiště trvá cca 50 minut.

PI NE DA DE MAR
Čistá pláž s jemným pískem, azurová voda a stře-
domořská vegetace daly vzniknout tomuto krás-
nému a klidnému středisku cca 45 km severně
od Barcelony s několika novými hotely postave-
nými podél pobřežní promenády či v ho te lo vé
zás tav bě. Po dél po bře ží prochází železniční trať
ve směru Blanes - Barcelona. Centrum městečka
tvoří uličky s obchody, restauracemi a kavárnami.
Transfer z letiště trvá asi 60 minut.

Transfer z letiště Gerona na pobřeží Costa
Brava trvá cca 40 – 60 minut. 

Pro vlastní dopravu doporučujeme trasu ČR –
Německo – Francie – Španělsko. 

Cesta z Prahy autokarem trvá cca 23 hodin.

ČEDOK PLUS
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort

za příplatek 3 590 Kč
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• k odletu a příletu do Prahy přeprava auto-

karem Čedok Expres – trasy 1, 2, 5 (více na
str. 296)

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• široké písečné pláže 
• ideální místo pro rodinnou dovolenou
• atraktivní poloha nedaleko Barcelony
• bohatý noční život a zábava

DOPRAVA AUTOKAREM
• k vybraným hotelům označených symbolem

je organizována doprava autokarem. 
• přehled nástupních míst autokarových

 zájezdů na str. 294

Salou

Barcelona

Pineda de Mar

Lloret de Mar

Gerona

Malgrat de Mar
Santa Susanna

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

ZÁJEZDY: 8, 11, 12, 15 DNÍ Z PRAHY | 8, 15 DNÍ | 10 DNÍ

Informace: na místě se platí povinná pobytová
taxa v hotovosti v Eur, bližší informace u pro-
dejce.

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Hotel Caprici **** PL 11 let 27
Hotel Mercury **** PL 13 let 28
Hotel Caprici Verd **** PL 13 let 29 
Hotel Alhambra **** PL 11 let 30 
Hotel Reymar Playa *** PL 13 let 31 
Hotel Tropic Park **** PL 11 let 31 
Hotel Maripins **** AI - 32 
Hotel Papi **** PL 13 let 33 
Hotel Sorra D´or *** AI - 34
Hotel Amaraigua **** AI - 34
Hotel Sorra Daurada **** PL 12 let 35
Hotel Alegría Fenals Mar **** AI - 36
Hotel Mariner **** AI - 36
Hotel Sirius **** LAI 14 let  37
Hotel Rosamar Garden **** PL 13 let 38
Hotel Onabrava ***** PL 13 let 39
Hotel Tahiti Playa **** PL 8 let 40
Hotel Taurus Park **** PL 13 let 41

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

zahrnuje bezplatné ubytování a stravování obsažené
v základní ceně zájezdu pro dítě ubytované v jednom
pokoji se dvěma dospělými. Dítě platí jen cenu
letenky nebo jízdenky, případně je u zájezdů s vlastní
dopravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí
této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu. 
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PANORAMATICKÁ BARCELONA*
Celodenní výlet autokarem v rámci kterého
 uvidíte to nejlepší z katalánské metropole Bar-
celony, mj. si prohlédnete světoznámý moder-
nistický a dosud stále nedostavěný chrám
Sagrada Familia od architekta Antonia Gaudího,
projdete se po známé pěší zóně Ramblas, nav-
štívíte olympijský areál a z vrchu Montjuic,
odkud se otevírá nádherný pohled na město
a přístav, je možné vidět i nejdůležitější olym-
pijská sportoviště. Volný čas v centru města
můžete využít k procházce po Gotické čtvrti,
k nákupům nebo k návštěvě jednoho z největ-
ších akvárií v Evropě. 

BARCELONA A VEČERNÍ FONTÁNY*
Odpoledně-večerní výlet autokarem do katalán-
ské metropole je věnován jak nejlepším památ-
kám v Barceloně, tak možnosti navštívit ve
večerních hodinách nádherné barevně osvětlené
fontány s hudbou v okolí Španělského náměstí.
Prohlídka Barcelony mj. zahrnuje prohlídku svě-
toznámého a dosud stále nedostavěného
chrámu Sagrada Familia, výjezd na vrch Montjuic
s nádherným pohledem na město a přístav a ná-
vštěvu olympijského stadionu, projdete se po
známé pěší zóně Las Ramblas nebo je možné
volný čas v centru města využít k nákupům nebo
k návštěvě jednoho z největších akvárií v Evropě.

Následuje nádherné představení „magických“
fontán, návrat do hotelu v nočních hodinách.

WATER WORLD - VODNÍ PARK
Vodní park uprostřed přírody nabízí spoustu zá-
bavy pro děti i dospělé, mj. tobogány, bazény
s umělými vlnami, vzrušující kamikadze, neuvě-
řitelné vodní horské dráhy, raftová řeka a pro ne-
jmenší nechybí dětský ostrov s rodinnou lagunou.
Park se nachází ve středisku Lloret de Mar. 

MONTSERRAT* 
Během tohoto celodenního výletu autokarem
navštívíte jeden z nejproslulejších benediktinských
klášterů Montserrat, za lo žený před více než 1100
lety v podivuhodném pohoří, kam se dostanete
prostřednictvím moderní lanovky (ozubené
dráhy). V horském klášteře, který patří k význam-
ným poutním místům Katalánska, sídlí hudební
konzervatoř, jejíž dětský chlapecký sbor Escolania
má velkou tradici. Můžete navštívit i baziliku se
světoznámou Černou madonou, patronkou Ka-
talánska, při troše štěstí si poslechnete koncert
zpěváčků nebo můžete ochutnat místní likéry. 

GERONA - POLODENNÍ VÝLET* 
Polodenní výlet autokarem do jednoho z nej-
krásnějších měst Katalánska, nechte se okouzlit
historickým centrem městečka, židovskou čtvrtí,

která patří k nejzachovalejším v Evropě. Budete
mít možnost navštívit novogotickou katedrálu
z 15. století, arabské lázně, židovské muzeum,
německé zahrady nebo se projít po městských
hradbách. 

MARINELAND - ZÁBAVNÝ PARK 
Tento vodní park se zoologickou zahradou nabízí
mj. představení delfínů, papoušků a tuleňů a vy
tak můžete spojit radost z koupání s jedinečným
rodinným zážitkem, který uvítají zejména děti.
Park se nachází v městečku Pallafols (nedaleko
střediska Malgrat/Santa Susanna). 

Výlety označené * se konají s českým průvodcem
při min. počtu 16 osob. Výlety lze zakoupit na
místě v Eur. 

RENT-A-CAR 
Frekventovaně využívaná služba, kterou lze do-
poručit pro množství atraktivních míst ve vnit-
rozemí. 
Orientační cena za pronájem auta: 
Kia Picanto cca 46 Eur/1 den
Renault Clio cca 52 Eur/1 den
Opel Meriva cca 63 Eur/1 den
Peugeot 307 cca 70 Eur/1 den
Mercedez Benz cca 90 Eur/1 den

Barcelona Gerona

Montserrat Marineland

NABÍDKA VÝLETŮ
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HOTEL CAPRICI
**** SANTA SUSANNA

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 11 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Pěkný samostatně stojící hotel se nachází přímo
na pláži v klidnější části  střediska, na konci
krásné pobřežní promenády s restauracemi a ob-
chůdky, ke které se dostanete podchodem pod
lokální tratí. Pěší chůzí se dostanete do centra
za cca 15 minut. K hotelu je nutno dojít podcho-
dem pod tratí, autobus k hotelu obvykle nezajíždí. 

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, restaurace, bar u bazénu,
úschov na zavazadel, WiFi zdarma na recepci,
inter net (za poplatek). Bazén s terasou  s lehátky
zdarma, dětský bazén.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna zdarma, kulečník, stolní tenis a sauna
za poplatek, animace.

POKOJE
Pěkné standardní pokoje s možností až dvou
přistýlek pro děti s příslušenstvím, klimatizací,
telefonem,  SAT TV, trezorem (za poplatek) a bal-
konem s výhledem na moře, na bazén nebo do
okolí.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení soft all inclusive (plná penze s nápoji
víno a voda k hlavním jídům). 

PLÁŽ
Přímo u hotelu je více než 5 km dlouhá pláž
s hrubozrnným pískem a stupňovitým vstupem
do moře. Možnost pronajmutí lehátek a sluneč-
níků (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3216.html

od 13 200 Kč*

* více na str. 302

Rodinná SLEVA
Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 11 let ZDARMA

Více na str. 298

2017



POLOHA
Hotel s příjemnou atmosférou se nachází  v klid-
nější části moderní hotelové zástavby, na konci
pobřežní promenády s restauracemi, obchůdky
a bary.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, výtahy, hotelová
restaurace, bar na recepci a u bazénu, WiFi
zdarma na recepci, internet (za poplatek), míst-
nost s TV, úschovna zavazadel. Venkovní terasa
s bazénem a s lehátky zdarma, dětský bazén. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis a kulečník za poplatek, animace pro
děti i dospělé.  

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

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

PLÁŽ
Dlouhá a široká pláž s hrubozrnným pískem
a stupňovitým vstupem do moře se nachází cca
100 m od hotelu (podchodem pod lokální tratí).
Možnost pronajmutí lehátek a slunečníků (za
poplatek). 

800 112 11228
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od 14 600 Kč*

* více na str. 302

HOTEL MERCURY
**** SANTA SUSANNA

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3990.html

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 298
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HOTEL CAPRICI VERD
**** SANTA SUSANNA

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Velice pěkný hotelový komplex s příjemnou at-
mosférou a kvalitními službami patří k nejlepším
hotelům na pobřeží. Nachází se v klidnější části
moderní hotelové zástavby, přímo u pobřežní
promenády s obchody, restauracemi a bary.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, výtahy, bar na
recepci a u bazénu, restaurace, bankomat, mi-
niclub, internet (za poplatek), WiFi zdarma,
úschov na zavazadel, konferenční sál. Velký bazén
s terasou s lehátky a slunečníky zdarma, dětský
bazén a venkovní jacuzzi.

SPORT A ZÁBAVA
Menší posilovna a vnitřní bazén s jacuzzi zdarma,
stolní tenis, kulečník, sauna (vše za poplatek),
 animační programy pro děti i dospělé. 

POKOJE
Moderně zařízené standardní pokoje s příslu-
šenstvím a s možností až dvou přistýlek pro děti
jsou vybaveny telefonem,  klimatizací, SAT TV,
fénem, lednicí, trezorem (za poplatek) a balkonem
s výhledem na moře, na bazén nebo do okolí.
Na pokoji jsou umístěna dvě široká lůžka pro 
2-4 osoby. Na vyžádání a za příplatek lze zajistit
prostorné rodinné pokoje a propojené pokoje.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem s bohatým vý-
běrem jídel, možnost dokoupení all inclusive,
který mj. zahrnuje plnou penzi, nealkoholické
a místní alkoholické nápoje, snack, kávu. 

PLÁŽ
Pláž s hrubozrnným pískem a stupňovitým vstu-
pem do moře je vzdálena cca 100 m od hotelu
(podchodem pod lokální tratí), lehátka a sluneč-
níky (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3180.html

od 14 400 Kč*

* více na str. 302

Rodinná SLEVA
Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 298
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od 14 100 Kč*

* více na str. 302

HOTEL ALHAMBRA
**** SANTA SUSANNA

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 11 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Pěkný hotel s příjemnou atmosférou a výhodnou
polohou se nachází přímo u pobřežní prome-
nády s obchody, bary a restauracemi. Hotel je
vhodný pro rodinnou dovolenou.   

VYBAVENÍ
Hotel se skládá ze dvou budov, je zde prostorné
lobby, recepce, výtahy, hotelová restaurace, bar
v lobby a u bazénu, místnost s TV, WiFi u recepce
a internetový koutek (za poplatek), dětské hřiště,
úschovna zavazadel. Venkovní bazén s terasou
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, dětské
brouzdaliště.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, kulečník, sauna (vše za poplatek),
večerní zábava s hudbou a tancem.   

POKOJE
Pěkné standardní pokoje s příslušenstvím
a s možností až dvou přistýlek pro děti jsou vy-
baveny telefonem, klimatizací, SAT TV, trezorem
a lednicí (oboje za poplatek) a balkonem nebo
terasou s výhledem na bazén nebo do okolí. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost
 dokoupení soft all inclusive, který mj. zahrnuje
plnou penzi, limitované množství vody a vína
k obědu a večeři. 

PLÁŽ
Dlouhá a široká pláž s hrubozrnným pískem je
vzdálena cca 10 m od hotelu (podchodem pod
lokální železniční tratí), vstup do moře je stup-
ňovitý. Možnost pronajmutí lehátek a slunečníků
(za poplatek).  

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7964.html

Pobyt pro
dítě do 11 let ZDARMA

Více na str. 298



HOTEL REYMAR PLAYA
*** MALGRAT DE MAR

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Pěkný hotel rodinného typu se nachází přímo
na pobřežní promenádě s obchody, res -
tauracemi, kavárnami a bary. 

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, restaurace, bar, místnost s TV,
úschovna zavazadel, internet (za poplatek), WiFi
na recepci zdarma. Bazén s oddělenou částí pro
děti s terasou a lehátky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt, minigolf, squash a posilovna v blíz-
kosti hotelu (vše za poplatek), kulečník, animace. 

POKOJE
Standardně zařízené dvoulůžkové pokoje s mož-
ností až dvou přistýlek pro děti s příslušenstvím,
telefonem, klimatizací, SAT TV, trezorem (za po-
platek) a balkonem s výhledem na moře, na
bazén nebo do okolí. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem s možností vý-
běru oběda nebo večeře. Možnost dokoupení
obědů. 

PLÁŽ
Pláž je vzdálena cca 50 m od hotelu (podchodem
pod lokální tratí). Více než 5 km dlouhá pláž je
pokryta hrubozrnným pískem, vstup do moře
je stupňovitý, lehátka a slunečníky (za poplatek). 

HOTEL TROPIC PARK
**** MALGRAT DE MAR 

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 11 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Pěkný zrenovovaný hotel s příjemnou atmosfé-
rou se nachází přímo na pobřežní promenádě
s obchody, restauracemi, kavárnami a bary.

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, hotelová restaurace, bar na re-
cepci, WiFi zdarma na recepci, internet (za po-
platek), miniclub, úschovna zavazadel. Bazén
s terasou s lehátky a slunečníky zdarma, dětský
bazén a menší bazén s terasou na opalování na
střeše hotelu.

SPORT A ZÁBAVA
Menší posilovna zdarma, animace.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje typu superior s příslušen-
stvím a s možností až dvou přistýlek pro děti
jsou vybaveny telefonem, klimatizací, SAT TV,
fénem, trezorem a ledničkou (oboje za poplatek)
a balkonem nebo terasou s výhledem na bazén
nebo do okolí.

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

PLÁŽ
Dlouhá pláž s hrubozrnným pískem a stupňovi-
tým vstupem do moře se nachází cca 50 m od
hotelu (podchodem pod lokální tratí). Možnost
pronajmutí lehátek a slunečníků (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6614.html
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od 13 670 Kč*

* více na str. 302

od 16 150 Kč*

* více na str. 302

2017
Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 298Rodinná SLEVA Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 11 let ZDARMA

Více na str. 298

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4322.html



800 112 11232

ŠPANĚLSKO | COSTA BRAVA

od 9 830 Kč*

* více na str. 302

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4657.html

HOTEL MARIPINS
**** MALGRAT DE MAR

Standard: AA|AAA|AAB|AAAA|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) / 8 dní / 10 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Moderní hotel se nachází přímo na pobřežní
 promenádě, v okolí jsou obchody, restaurace,
kavárny a bary, vzdálenost od centra je asi
10 minut chůze. 

VYBAVENÍ 
Recepce, výtahy, restaurace, bar, místnost s TV,
miniclub, úschovna zavazadel, WiFi zdarma na
recepci, internet (za poplatek), terasa s bazénem
a s lehátky na slunění zdarma, dětský bazén.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, kulečník,  animační programy pro
děti i dospělé.

POKOJE
Pěkné pokoje s možností až dvou přistýlek s pří-
slušenstvím jsou vybaveny telefonem, SAT TV,
klima tizací, fénem, trezorem (za poplatek) a bal-
konem s výhledem na bazén nebo do okolí. 

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

PLÁŽ
Pláž je vzdálena cca 80 m od hotelu (podchodem
pod lokální tratí). Více než 5 km dlouhá pláž je
pokryta hrubozrnným pískem, vstup do moře
je stupňovitý, lehátka a slunečníky (za poplatek). 
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HOTEL PAPI
**** MALGRAT DE MAR

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Částečně zrenovovaný hotel, vhodný pro rodiny
s dětmi, se nachází v první linii přímo u dlouhé
promenády s obchody, restauracemi a bary. 

VYBAVENÍ 
Recepce, restaurace, bar, miniclub, místnost s TV,
úschovna zavazadel, WiFi zdarma na recepci, in-
ternet (za poplatek), fén na recepci (na vyžádání
zdarma). Velký bazén s terasou s lehátky a slu-
nečníky zdarma, menší bazén pro děti, bazének
s vířivkou na terase hotelu a bazén s vodními
atrakcemi pro děti.

SPORT A ZÁBAVA
Kulečník za poplatek,  animační programy pro
děti i dospělé.

POKOJE
Menší pokoje s možností až dvou přistýlek pro
děti, s příslušenstvím, telefonem, klimatizací,
SAT TV, trezorem (za poplatek), ledničkou (dle
možnosti, za poplatek) a balkonem s výhledem
na moře, na bazén nebo do okolí.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bu fe to vým způsobem s velice bo-
hatým výběrem jídel, vše ve výborné kvalitě.

V případě polopenze je možnost výběru oběda
nebo večeře. Možnost dokoupení obědů.

PLÁŽ
K pláži cca 100 m od hotelu se  dostanete pod-
chodem pod lokální železniční tratí. Na více než
5 km dlouhé pláži s hrubozrnným pískem a stup-
ňovitým vstupem do moře je možnost lehátek
a slunečníků (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3217.html

od 11 990 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 298



800 112 11234

ŠPANĚLSKO | COSTA BRAVA

HOTEL SORRA D’OR
*** MALGRAT DE MAR

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Pěkný hotel s příjemnou atmosférou a velmi
dobrou polohou se nachází v klidnější části stře-
diska, v 1. linii u pláže a cca 50 m od pěší pro-
menády s obchůdky, restauracemi a bary.
V blízkosti hotelu je zastávka vlaku.

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, bar, restaurace, místnost
s TV, internet a WiFi (za poplatek), miniclub.
Menší terasa s bazénem s oddělenou dětskou
částí a lehátky zdarma k dispozici. 

SPORT A ZÁBAVA
Kulečník za poplatek, animační programy pro
děti i dospělé. 

POKOJE
Menší účelně zařízené pokoje s příslušenstvím
a s možností až dvou přistýlek pro děti  jsou vy-
baveny telefonem, klima tizací, SAT TV, trezorem
(za poplatek) a balkonem s výhledem na moře,
na bazén nebo do okolí.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
bufetovým způsobem, nealkoholické a místní

alkoholické nápoje, snack, kávu, zmrzlinu pro
děti.

PLÁŽ
Dlouhá pláž s hrubozrnným pískem a stupňovi-
tým vstupem do moře se nachází přímo před
hotelem (podchodem pod lokální tratí), lehátka
a slunečníky (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4332.html

HOTEL AMARAIGUA
**** MALGRAT DE MAR

Standard: AA|AAA Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) / 8 dní / 10 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Menší dvoupatrový hotel s výhodnou polohou
přímo na pláži, na promenádu s obchody, res-
tauracemi a bary podchodem pod lokální tratí.
Do cen tra je to asi 15 minut chůze.

VYBAVENÍ
Recepce, výtah, bar v hotelu i u bazénu, restau-
race, salon s TV, úschovna zavazadel, internet
(za poplatek). V hotelové zahradě se nachází
menší terasa s bazénem a lehátky zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna a sauna zdarma, billiard za poplatek,
animace.  

POKOJE
Menší pokoje s příslušenstvím a s možností při-
stýlky jsou vybaveny telefonem, SAT TV, klima -
tizací, trezorem (za poplatek) a balkonem
s výhledem na moře, na bazén nebo do okolí.
Hotel je určený pouze pro dospělé osoby
(+16 let).   

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

PLÁŽ
Pěkná a dlouhá pláž s hrubozrnným pískem
a stupňovitým vstupem do moře se nachází
přímo u hotelu, z hotelové zahrady je přímý
vchod na pláž, lehátka a slunečníky (za poplatek). 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3176.html

od 14 990 Kč*

* více na str. 302

od 8 450 Kč*

* více na str. 302
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HOTEL SORRA DAURADA
**** MALGRAT DE MAR

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Pěkný částečně zrenovovaný hotelový komplex
s příjemnou atmosférou je vhodný pro rodiny
s dětmi a nachází se přímo na pobřežní prome-
nádě s obchody, restauracemi a bary. Centrum
střediska je vzdáleno asi 5 minut chůze.

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, hotelová restaurace, bar, WiFi
zdarma na recepci, internet (za poplatek), místnost
s TV, miniclub, úschovna zavazadel. Velká terasa
s bazénem a s lehátky zdarma, dětský bazén.
Součástí hotelu je nově otevřený AQUAPARK
se skluzavkami a vodními atrakcemi pro děti.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis a kulečník (za poplatek), animační
programy pro děti i dospělé.

POKOJE
Pěkné moderně zařízené pokoje s příslušenstvím
a s možností až dvou přistýlek pro děti jsou vy-
baveny telefonem, klimatizací, SAT TV, fénem,
trezorem a minibarem (za poplatek) a balkonem
s výhledem na moře, na bazén nebo do okolí.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem s bohatým vý-
běrem jídel, možnost dokoupení obědů.

PLÁŽ
Dlouhá a široká pláž s hrubozrnným pískem
a stupňovitým vstupem do moře se nachází cca
50 m od hotelu (podchodem pod lokální tratí).
Možnost pronajmutí lehátek a slunečníků (za po-
platek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8587.html

od 16 500 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298



800 112 11236

ŠPANĚLSKO | COSTA BRAVA

HOTEL ALEGRÍA FENALS MAR
**** LLORET DE MAR

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
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 restau-
race.

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

SPORT A ZÁBAVA
Kulečník za poplatek, animace.

POKOJE
Pěkné menší pokoje s příslušenstvím a možností
jedné přistýlky jsou vybaveny telefonem, klima-
tizací, SAT TV, fénem, trezorem (za poplatek)
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,
 lehátka a slunečníky (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8588.html

HOTEL MARINER
**** LLORET DE MAR

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Částečně zrenovovaný hotel se nachází v atrak-
tivní části střediska LLoret de Mar, v blízkosti
pláže a centra s obchody, restauracemi a bary.

VYBAVENÍ
Prostorná recepce, výtahy, hotelová restaurace,
bar na recepci a u bazénu, WiFi na recepci (za
poplatek), internet (za poplatek), úschovna za-
vazadel. Venkovní terasa s bazénem s oddělenou
částí pro děti a s lehátky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Animace.

POKOJE
Standardní menší pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou vybaveny telefonem,
klimatizací, fénem, SAT TV, ledničkou zdarma,
trezorem (za poplatek) a balkonem s výhledem
na moře, na bazén nebo do okolí.

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

PLÁŽ
Dlouhá pláž s hrubozrnným pískem a stupňovi-
tým vstupem do moře se nachází cca 80 m od
hotelu. Možnost pronajmutí lehátek a slunečníků
(za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4694.html

od 15 490 Kč*

* více na str. 302

od 15 990 Kč*

* více na str. 302

Dovolená 55+
Platí pro odlety na 7 nocí: 2. 6., 6. 6., 15. 9., 19. 9. 2018

Více na str. 300
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HOTEL SIRIUS
**** SANTA SUSANNA 

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: soft all inclusive

POLOHA
Velice pěkný hotel s příjemnou atmosférou a vý-
hodnou polohou se nachází přímo u pobřežní
promenády s obchody, bary a restauracemi.
Hotel je vhodný i pro náročnější klienty.  

VYBAVENÍ
Prostorné lobby, recepce, výtahy, hotelová res-
taurace, bar v lobby a u bazénu, WiFi u recepce
a internetový koutek (za poplatek), minimarket.
Venkovní bazén s terasou na slunění s lehátky
a slunečníky zdarma se nachází na terase hotelu,
půjčení osušek na kauci.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, kulečník, fitness, za poplatek je
sauna, vířivka. 

POKOJE
Pěkné standardní pokoje s příslušenstvím
a s možností až dvou přistýlek pro děti jsou vy-
baveny telefonem, klimatizací, SAT TV, fénem,
ledničkou, trezorem (za poplatek) a balkonem
nebo terasou s výhledem na bazén nebo do
okolí. 

STRAVOVÁNÍ
Program soft all inclusive mj. zahrnuje plnou

penzi formou švédských stolů, limitované množ-
ství vody a vína k obědu a večeři. 

PLÁŽ
Dlouhá a široká pláž s hrubozrnným pískem je
vzdálena cca 150 m od hotelu (podchodem pod
lokální železniční tratí), vstup do moře je stup-
ňovitý. Možnost pronajmutí lehátek a slunečníků
(za poplatek).  

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7965.html

od 16 400 Kč*

* více na str. 302

Rodinná SLEVA
Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 298



800 112 11238

ŠPANĚLSKO | COSTA BRAVA

od 6 890 Kč*

* více na str. 302

HOTEL ROSAMAR GARDEN RESORT 
**** LLORET DE MAR

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) / 8 dní / 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Větší hotelový komplex s příjemnou atmosférou
se nachází v hotelové části střediska, cca 250 m
od pláže a  asi 15 minut chůze od centra s ob-
chody, restauracemi a bary. Hotel je vhodný pro
rodiny s dětmi.

VYBAVENÍ 
Recepce, výtahy, hotelová restaurace, bar na re-
cepci a u bazénu, WiFi a internet (za poplatek),
místnost s TV, dětské hřiště a miniclub, úschovna
zavazadel. Uprostřed komplexu se nachází velká
terasa se dvěma bazény a s lehátky a slunečníky
zdarma, dětský bazén. Součástí hotelu je Aqua-
park s vodními atrakcemi a tobogány pro děti
i dospělé.    

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, posilovna, billiard, minigolf, sauna,
jacuzzi (vše za poplatek),  animační programy pro
děti i dospělé.     

POKOJE
Pěkné standardní pokoje s  příslušenstvím
a s možností až dvou přistýlek pro děti jsou vy-
baveny telefonem, klimatizací, SAT TV, fénem,
trezorem a minibarem (oboje za poplatek) a bal-
konem nebo terasou s výhledem na bazén nebo
do okolí.     

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení obědů nebo all inclusive, který mj.

 zahrnuje plnou penzi, nealkoholické a místní al-
koholické nápoje, kávu, snack.

PLÁŽ
Dlouhá pláž s hrubozrnným pískem a krásnou
palmovou promenádou se nachází cca 250 m
od hotelu. Možnost pronajmutí lehátek a slu-
nečníků (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6632.html

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 298
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HOTEL ONABRAVA
***** SANTA SUSANNA

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) / 8 dní / 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotelový komplex s příjemnou atmosférou patří
k nejlepším hotelům na pobřeží. Nachází se
v klidnější části moderní hotelové  zástavby, přímo
u pobřežní promenády s obchůdky, restauracemi
a bary. Hotel je vhodný i pro náročnější klienty.

VYBAVENÍ
Recepce, výtah, restaurace, kavárna, kosmetický
salon, internet a WiFi (za poplatek), úschovna
zavazadel. Velký bazén s terasou s lehátky a slu-
nečníky za poplatek, dětský bazén, vnitřní vyhří-
vaný bazén, miniclub.

SPORT A ZÁBAVA
Kulečník, SPA - posilovna, jacuzzi, sauna a masáže
(vše za poplatek), animace.

POKOJE
Moderní prostorné pokoje s příslušenstvím
a možností až dvou přistýlek pro děti jsou vyba-
veny klimatizací, telefonem, SAT TV, fénem,
 minibarem a trezorem (oboje za poplatek), a bal-
konem s výhledem na bazén nebo do okolí. V po-
koji je umístěno jedno nebo dvě široká lůžka pro
2-4 osoby. Lze vyžádat rodinné pokoje a suite
(za příplatek).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem s bohatým vý-
běrem jídel, vše ve výborné kvalitě. Možnost do-
koupení obědů.

PLÁŽ
Pláž s hrubozrnným pískem je vzdálena cca
150 m od hotelu (podchodem pod lokální tratí),
lehátka a slunečníky (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4183.html

od 7 810 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 298



800 112 11240

ŠPANĚLSKO | COSTA BRAVA

od 6 890 Kč*

* více na str. 302

HOTEL TAHITI PLAYA
**** SANTA SUSANNA

Superior: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 8 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) / 8 dní / 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Pěkný a velký hotelový komplex se nachází přímo
na pláži, na promenádu s obchody, restauracemi
a bary se dostanete podchodem pod lokální
tratí, do centra je to asi 10 minut chůze.

VYBAVENÍ
Re cep ce, vý ta hy, bar u bazénu, restaurace, 
TV místnost,  úschovna zavazadel, směnárna,
 miniclub, internet a WiFi (za poplatek) a mini-
market. Velký  panoramatický bazén s terasou 
s lehátky zdarma, dětský bazén, jacuzzi.

SPORT A ZÁBAVA
Kulečník, animační programy pro děti i dospělé. 

POKOJE
Pěkně pokoje s příslušenstvím a s možností při-
stýlky pro dítě (superior pokoj s výhledem do
okolí) nebo až dvou přistýlek pro děti (superior
pokoj s výhledem na bazén) jsou vybaveny te-
lefonem, klimatizací, SAT TV, ledničkou a trezo-
rem (oboje za poplatek) a balkonem. Pokoje
s výhledem na moře jsou na vyžádání a za pří-
platek.  

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem. Možnost do-
koupení obědů. 

PLÁŽ
Pláž s hrubozrnným pískem a stup ňo vi tým vstu-
pem do moře se nachází přímo u hotelu, mož-
nost lehátek (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4256.html

Pobyt pro
2 děti do 8 let ZDARMA

Více na str. 299
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HOTEL TAURUS PARK
**** PINEDA DE MAR

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) / 8 dní / 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Velice pěkný a velký hotelový komplex s příjem-
nou atmosférou a kvalitními  službami se nachází
v klid nější části a v první linii od pláže. Centrum
je asi 15 minut pěší chůze.

VYBAVENÍ
Recepce, směnárna, výtahy, restaurace, bar, TV
místnost, obchod se suvenýry, kadeřnictví, in-
ternet (za poplatek), WiFi zdarma na recepci,
úschov na zavazadel, miniclub, možnost použití
žehličky a pračky, bar u bazénu. Celkem 6 ba-
zénů, tj. 3 velké bazény s terasou a lehátky
zdarma, 2 dětské bazény, 1 vnitřní bazén,  jacuzzi,
mini zoo. Hotel je bezbariérový.

SPORT A ZÁBAVA
Kulečník, tenisové kurty, minigolf a půjčovna kol
(vše za poplatek), stolní tenis, animační programy
pro děti i dospělé.

POKOJE
Standardní pokoje s příslušenstvím a možností
až dvou přistýlek pro děti,  telefonem, SAT TV,
fénem, trezorem a minibarem (oboje za popla-
tek), klimatizací (v hlavní sezóně) a balkonem
s výhledem na bazén, na moře nebo do okolí.
Většina pokojů má výhled na bazén nebo na
moře. Jednolůžkové a čtyřlůžkové pokoje  nemají
balkon.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem s bohatým
 výběrem jídel.  Mož nost dokoupení obědů nebo
all inclusive, který mj. zahrnuje plnou penzi,
 nealkoholické a místní alkoholické nápoje, kávu,
snack, zmrzlinu.

PLÁŽ
K pláži přímo před hotelem se dostanete pod-
chodem pod lokální tratí. Více než 4 km pláž je
po kry ta hru bo z rnným pís kem, vstup do mo ře
je stupňovitý, lehátka a slunečníky (za poplatek). 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3179.html

od 7 810 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 298

Rodinná sleva
Více na str. 298



NABÍDKA VÝLETŮ
PANORAMATICKÁ BARCELONA
Celodenní výlet autokarem v rámci kterého uvi-
díte to nejlepší z katalánské metropole Barcelony,
mj. si prohlédnete světoznámý modernistický
a dosud stále nedostavěný chrám Sagrada Fa-
milia od architekta Antonia Gaudího, projdete
se po známé pěší zóně Ramblas, navštívíte olym-
pijský areál a z vrchu Montjuic, odkud se otevírá

nádherný pohled na město a přístav, je možné
vidět i nejdůležitější olympijská sportoviště. Volný
čas v centru města můžete využít k procházce
po Gotické čtvrti, k nákupům nebo k návštěvě
jednoho z největších akvárií v Evropě. 

TARRAGONA
Polodenní výlet autokarem do krásného měs-
tečka s bohatou historií – Tarragona, které se
nachází asi 10 km od střediska Salou, a kde si
mj. prohlédnete historickou část města z dob
Římanů, krásný amfiteátr, katedrálu nebo ry-
bářskou čtvrť. Na programu je i krátké volno
k prohlídce centra města. 

ŠPANĚLSKO – COSTA DORADA 
Costa Dorada nebo-li Zlaté pobřeží je oblast Katalánska nacházející se přibližně
110 kilometrů na jih od Barcelony. Díky širokým písečným plážím a stálému počasí je oblast
vyhledávaným místem odpočinku milovníků slunce a  koupání. Hlavním střediskem je
rušnější SALOU se spoustou moderně vybavených hotelů, ale i  obchodů, restaurací
s  výbornou středomořskou kuchyní, barů a  diskoték. Pravidelně upravované pláže se
zlatavým pískem mají pozvolný vstup do moře a nabízejí ideální podmínky pro koupání. Je
to ideální místo pro rodinnou dovolenou. Centrem oblasti je historická Tarragona s řadou
památek a pro milovníky nejrůznějších atrakcí doporučujeme zábavný park Port Aventura.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Salou je vhodné pro rodinnou dovolenou,
čemuž jsou přizpůsobeny i sportovně plážové

aktivity, např. jízda na vodním banánu, šlapadla,
plážový volejbal. Poblíž Salou jsou kvalitní gol-
fová hřiště.
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800 112 11242

ČEDOK PLUS
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění
• výhodné parkování na letišti v Praze
• nabídka atraktivních výletů 

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• široké písečné pláže a stálé počasí
• ideální místo pro rodiny s dětmi
• hotely s programem ALL INCLUSIVE 
• atraktivní poloha nedaleko Barcelony 

Salou

Barcelona

Calella
Pineda de Mar Malgrat de Mar

Santa Susanna

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

ODLETY: 8/15 DNÍ Z PRAHY

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Hotel Santa Monica Playa *** PL 12 let 43 
Hotel Playa Park *** PL 13 let 44
Hotel Calypso *** PL 12 let 44
Hotel Salou Park **** PL 13 let 45

PL = polopenze
* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu

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

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Rozloha: 505 000 km2

Počet obyvatel: 45 milionů
Úřední jazyk: španělština (katalánština)
Místní měna: euro

Časový posun: žádný
Cílové letiště: Barcelona
Doba letu z Prahy: 2 hodiny 20 minut

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
SALOU 
Oblíbené moderní a rušnější středisko na pobřeží
Costa Dorada s nádhernými písečnými plážemi
ležící asi 110 kilometrů jižně od Barcelony. Je to
ideální prázdninové místo pro rodinnou dovo-
lenou. Moderní výstavba desítek hotelů a apart-
mánů navazuje na historické centrum města.

K nejzajímavějším turistickým atrakcím patří svě-
telná fontána v Salou, starobylý 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 společenského vyžití. Transfer z letiště
na pobřeží Costa Dorada trvá cca 2 hodiny.
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HOTEL SANTA MONICA PLAYA
*** SALOU

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

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 ho-
telu.

VYBAVENÍ
Prostorné lobby, recepce, výtahy, hotelová res-
taurace, bar na recepci a u bazénu, WiFi v pro-
storu recepce zdarma (omezený dosah),
internetový koutek (za poplatek). Terasa s bazé-
nem, brouzdaliště pro děti, lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma.  

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 příslušenstvím
a s možností jedné přistýlky pro dospělého
nebo až dvou přistýlek pro děti jsou vybaveny
klimatizací, TV, trezorem (za poplatek) a balko-
nem. 

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

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 250 m od hotelu přes místní komu-
nikaci. Možnost pronajmutí lehátek a slunečníků
na pláži za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7848.html

od 13 270 Kč*

* více na str. 302

Rodinná sleva
Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

DOVOLENÁ 55+
Platí pro odlety na 7 nocí: 9. 6., 16. 6., 15. 9., 22. 9. 2018

Více na str. 300
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HOTEL PLAYA PARK
*** SALOU

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

POLOHA
Hotel se skládá ze dvou sedmipodlažních budov
a nachází se cca 400 m od centra střediska Salou,
poblíž restaurací a obchodů. Cca 30 m od hotelu
se nachází zastávka veřejné autobusové dopravy.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí a směnárnou,
výtahy, hlavní restaurace, bar s terasou, TV míst-
nost, WiFi ve veřejných prostorách zdarma, inter -
netový koutek za poplatek. Terasa se dvěma
bazény a brouzdalištěm pro děti, lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma k dispozici.

SPORT A ZÁBAVA
Herna a hřiště pro děti, miniclub (4-12 let), ani-
mační programy pro děti a dospělé, např. mini-
disco, fotbal, karaoke, flamenco; za poplatek
minigolf, stolní tenis, kulečník, herna.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
a možností jedné přistýlky pro dospělého nebo
až dvou přistýlek pro děti jsou vybaveny klima-
tizací, TV, trezorem a chladničkou (oboje za po-
platek) a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem. Možnost do-
koupení obědů.

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 100 m od hotelu přes místní komu-
nikaci a po schodech. Další pláže se nacházejí
cca 200, resp. 600 m od hotelu. Možnost prona-
jmutí lehátek a slunečníků na pláži za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8046.html

HOTEL CALYPSO
*** SALOU

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

POLOHA
Komplex dvou hotelových budov obklopených
zahradou se nachází v hotelové čtvrti cca 900 m
od centra. Obchody jsou cca 250 m od hotelu,
poblíž hotelu je zastávka veřejné autobusové
dopravy (do centra Salou, zábavního parku Port
Aventura, na pláž).

VYBAVENÍ
Prostorné lobby s recepcí, výtahy, hlavní restau-
race, restaurace a la carte (otevřeno v hlavní se-
zóně), bar na recepci a u bazénů, WiFi v recepci
zdarma (omezený dosah), internet (za poplatek),
obchod se suvenýry, terasa se dvěma bazény
pro dospělé, bazén pro děti. Lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Dětské hřiště, miniclub (6-12 let), animační pro-
gramy pro děti a dospělé.  Za poplatek bowling,
kulečník, stolní fotbal, herna.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
a s možností jedné přistýlky pro dospělého nebo
až dvou přistýlek pro děti jsou vybaveny klima-
tizací, TV, trezorem (za poplatek) a balkonem.
Na vyžádání a za příplatek lze zajistit prostornější
rodinné pokoje až pro 4 osoby. 

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

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 900 m od hotelu. Možnost lehátek
a slunečníků na pláži za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7850.html

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 298

od 13 760 Kč*

* více na str. 302

od 13 420 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298
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HOTEL SALOU PARK
**** SALOU

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

POLOHA
Hotelový komplex se skládá ze dvou hotelů a na-
chází se cca 200 m od centra města Salou s ob-
chody, restauracemi a bary, a asi 1 km od
zábavního parku Port Aventura. V blízkosti hotelu
je zastávka veřejné autobusové dopravy.

VYBAVENÍ
Šestipodlažní budova s recepcí, výtahy, restau-
race, piano bar s výhledem na moře, konferenční
místnost, WiFi v recepci zdarma (omezený
dosah), internet (za poplatek), bazén pro dospělé
a bazén pro děti, lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy pro děti a dospělé,  minic-
lub (4-10 let), SPA centrum v sousedním hotelu
- sauna, krytý bazén, procedury (vše za popla-
tek), možnost vodních sportů na pláži (za po-
platek).

POKOJE
Standardní pokoje s příslušenstvím a s možností
jedné přistýlky pro dospělého nebo až dvou při-
stýlek pro děti jsou vybaveny klimatizací, TV, tre-
zorem a lednicí (oboje za poplatek) a balkonem.
Pokoje s výhledem na moře jsou na vyžádání
a za poplatek.

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

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se na-
chází cca 100 m od hotelu přes místní komunikaci.
Možnost lehátek a slunečníků za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8028.html

od 15 980 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 298

Rodinná SLEVA
Více na str. 298



JIŽNÍ ŠPANĚLSKO – ANDALUSIE
Flamenco, kastaněty, tklivé kytarové balady, sněhobílé malebné vesničky uhnízděné vysoko v kopcích, býčí zápasy, téměř každý den
v některé vesnici fiesta, lenivé dny proložené siestou a bouřlivé večery s vínem a tancem, to je ANDALUSIE tak, jak ji zná snad každý
z literatury či filmu. Dnešní skutečnost lze snad jen doplnit o krásné dlouhé pláže, moře s průzračnou vodou, atraktivní památky, kvalitní
ubytování, stovky prosluněných dní a teplých večerů, pestrou nabídku zábavy, množství restaurací s vyhlášenou španělskou kuchyní,
barů s nabídkou světoznámých vín, diskoték a služby na úrovni nejlepších světových letovisek. V neposlední řadě je velkým magnetem
v Andalusii atraktivní nabídka výletů do historie, za horskými panoramaty nebo na proslulou pevnost Gibraltar.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Na plážích jsou k dispozici různé druhy nemoto-
rizovaných vodních sportů jako jsou  šlapadla a ka-
jaky. Na místa vhodná pro klasický surfing,
windsurfing a kitesurfing se dojíždí na Tarifu cca
150 km. Z motorizovaných sportů nabízejí některé
pláže  paragliding a jízdu na vodních skútrech. Na
pláži je možno si zahrát plážový volejbal. 

PO KOUPÁNÍ
Téměř všechny hotely nabízejí bohaté  animační
programy pro děti i dospělé, které se pořádají
uvnitř hotelových areálů.  Klienti  ubytovaní ve
středisku Torremolinos  a Benal ma dena Costa
mohou docházet nebo dojíždět do známého pří-
stavu Puerto Marina. Tento sportovní přístav
nabízí nejrůznější obchody, bary, restaurace,
noční kluby, diskotéky a také podmořské akvá-
rium Sea Life. Fuengirola je další známé přímoř-
ské letovisko. Zde se nacházejí obchody,
restaurace, kluby a Zoo v africkém stylu. Klienti
ubytovaní v přímořském letovisku Marbella
mohou  navštívit starou rybářskou část nebo

centrum, kde se nachází široká škála rybích
 restaurací a obchodů. Cca 8 km od centra Mar-
belly leží přístav milionářů Puerto Banús s lu-
xusními obchody, restauracemi a kluby. 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Rozloha: 505 000 km2

Počet obyvatel: 45 milionů
Úřední jazyk: španělština
Místní měna: euro

Časový posun v létě: žádný
Cílové letiště: Malaga
Doba letu z Prahy: 3 hodiny 10 minut



Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Hotel Balmoral *** PL 7 let 48
Hotel Bali *** PL 13 let 49
Hotel Lago Rojo **** PL - 50 
Hotel Pez Espada **** PL 13 let 51 
Hotel Fuengirola Park **** PL 13 let 52 
Hotel Palmasol *** PL - 53
Hotel Amaragua ***** SN - 54 
Hotel Puente Real **** AI - 55
Hotel Parasol Garden *** PL 13 let 56 
Hotel VIK Gran Costa del Sol **** PL - 57 
Hotel Sol Don Pablo **** PL 12 let 58
Hotel San Fermin *** PL 7 let 58 
Hotel Sol Principe **** PL 12 let 59

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

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

za příplatek 3 590 Kč
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodné parkování na letišti v Praze
• k odletu a příletu do Prahy přeprava autokarem

Čedok Expres – trasy 1, 2, 5 (více na str. 296)

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• krásné dlouhé písečné pláže 
• atraktivní památky v okolí 
• slunné klima po celou sezónu
• hotely s programem ALL INCLUSIVE
• golfový ráj Evropy
• široká nabídka výletů 

Valencia

Granada
Sevilla

Benalmadena

Fuengirola

Torremolinos

Mijas
Marbella

Gibraltar

Cordoba

Malaga

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

ODLETY: 8/11/12/15 DNÍ Z PRAHY

NABÍDKA VÝLETŮ
GRANADA *
Celodenní výlet autokarem bez oběda. 
Cestou do krásného města Granada je na pro-
gramu krátká zastávka v restauraci Río Frío, po-
kračování a příjezd do Granady. Následuje krátká
pěší prohlídka města a odjezd k atraktivnímu
cíli mnoha turistů - k prohlídce arabského sídel-
ního paláce Alhambra, paláce Carlose V. a pro-
hlídka překrásných zahrad Generalife. Poté
návrat zpět do města, individuální volno a v od-
poledních hodinách odjezd zpět do letoviska.

GIBRALTAR - ROCK TOUR * 
Celodenní výlet autokarem bez oběda. 
Odjezd k prohlídce britské kolonie Gibraltar, nej-
jižnějšího místa evropského kontinentu. Krátká
prohlídka města a poté následuje atraktivní pro-

jížďka minibusem na skály Gibraltaru s názvem
Punta Europa, při které si můžete mj. prohlédnout
celé město i jeho okolí z vyhlídkové terasy, při
dobré viditelnosti lze dohlédnout až na Afriku,
dále  navštívit jeskyni San Miguel nebo obdivovat
přírodní rezervaci opiček. Po skončení projížďky
je volno s možností procházky městem, posezení
v některé z mnoha restaurací nebo výhodné ná-
kupy na obchodní třídě. Odjezd zpět v odpoledních
hodinách, při návratu je dle časových možností
zařazena krátká zastávka v atraktivním přístavu
Puerto Banús v luxus ním středisku Marbella. Pro
vjezd na Gibraltar je nutný platný cestovní doklad.

*  Výlety označené * se konají s českým průvod-
cem při min. počtu 16 osob. Výlety lze zakoupit
na místě v Eur. 

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
Andalusie je atraktivní oblast na jihu Španělska
s pobřežím Costa del Sol (Sluneční pobřeží),
které má 160 km pláží a malých zátok, a které
mj. nabízí obdivuhodné pamětihodnosti a nád-
hernou přírodu. Sevilla, Cordoba i Granada
patří mezi unikáty světového významu a lákají
k zajímavým výletům stejně jako nedaleká britská
kolonie Gibraltar, v jehož blízkosti se nachází
největší delfinárium v Evropě, nebo Malaga -
rodiště malíře Picassa. 
Andalusie je i rájem sportovců, nabízí prakticky
všechny druhy vodních sportů a atrakcí, je zde
11 sportovních přístavů, a upevňuje si postavení
největší golfové oblasti v Evropě - je zde více
než 40 kvalitních golfových hřišť, nejlepší z nich
jsou v oblasti Marbelly. Do této oblasti nabízíme
přímé lety Praha-Malaga-Praha. Transfer z le-
tiště Malaga trvá cca 20–40 minut.

TORREMOLINOS
Atraktivní a turisty vyhledávané letovisko s krás-
nými písčitými plážemi, v němž se kloubí mo-
derní architektura hotelů, restaurací a barů
ve čtvrti Torre s možnostmi noční zábavy, změk-
čena  rybářskou čtvrtí La Carihuela, která dává
pohled na život místních obyvatel. Podél celého
 pobřeží vede krásná pěší promenáda 
s obchůdky, restauracemi a bary, která  spojuje
Torremolinos se sousední Benalmadenou.

 Samozřejmostí je bohatá nabídka zábavných
a sportovních aktivit včetně aquaparku Aqua-
land, parku s krokodýly a i představení flamenca.
Turistika je zde díky báječným klimatickým pod-
mínkám téměř celoroční. Nachází se v blízkosti
Malagy a transfer z letiště trvá asi 20 minut.

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. Bylo vystavěno jako součást horské ves-
ničky Benalmadena Pueblo, vzdálené od pobřeží
asi 2 km. Je zde atraktivní přístaviště Puerto
Marina s kotvícími jachtami, obchody, restau-
racemi, 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. Trans -
fer z letiště trvá asi 30 minut.

FUENGIROLA
Moderní turistické městečko s množstvím res-
taurací, barů, obchůdků a s přístavištěm pro
jachty, kde lze najít typicky uvolněnou atmosféru
letní Andalusie a dlouhou promenádu vedoucí
podél písčitých pláží. Transfer z letiště trvá asi
40 minut.

Granada
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od 13 300 Kč*

* více na str. 302

HOTEL BALMORAL
*** BENALMADENA COSTA

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

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 **, hotelovým vy-
bavením a službami odpovídá ***. 

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

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

POKOJE
Zrenovované menší, ale účelně  zařízené pokoje
s možností jedné přistýlky a s příslušenstvím
jsou vybaveny telefonem, klimatizací, SAT TV,
trezorem (za poplatek) a balkonem s výhledem
na  mořskou stranu, do zahrady s bazénem nebo
do okolí. Na vyžádání a za příplatek lze pokoje
s výhledem na moře.

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

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 50 m od hotelu, je oddělena pobřežní
promenádou a silnicí, lehátka a slunečníky za
poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4305.html

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 298

2017

DOVOLENÁ 55+
Platí pro odlety na 7 nocí: 25. 5., 28. 5., 15. 10., 19. 10. 2018

Více na str. 300
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HOTEL BALI
*** BENALMADENA COSTA

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Větší hotelový komplex s příjemnou atmosférou
je vhodný zejména pro rodinnou dovolenou.
Hotel má atraktivní umístění nedaleko přístavu
Puerto Marina, které je centrem turistického
dění se spoustou obchůdků, restaurací a barů,
a nachází se v mírném kopci cca 300 m od pláže
a pobřežní promenády.

VYBAVENÍ
Hotelový komplex se skládá ze dvou budov. Pro-
storná recepce, výtahy, hotelová restaurace, bary
u bazénu a na recepci, kavárna, WiFi zdarma
v celém hotelu, internet za poplatek, sál s TV, dět-
ské hřiště, miniclub, úschovna zavazadel. Velká
terasa se 2 bazény a s lehátky a slunečníky
zdarma, dětský bazén s vodními atrakcemi.  

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis zdarma, billiard a minigolf za popla-
tek, animační programy pro děti i dospělé. Ne-
daleko jsou golfová hřiště. 

POKOJE
Standardní pokoje s příslušenstvím a s možností
až dvou  přistýlek pro děti jsou vybaveny telefo-
nem,  klimatizací, SAT TV, fénem, trezorem (za
poplatek) a balkonem s výhledem na mořskou
stranu, do zahrady s bazénem nebo do okolí.
Na vyžádání lze junior suite. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení soft all inclusive (plná penze s nápoji,
voda a víno k obědu a večeři) nebo all inclusive,

který mj. zahrnuje plnou penzi,  nealkoholické
a místní alkoholické nápoje, kávu, snack, zmrzlinu. 

PLÁŽ
Pěkná písčitá pláž s pozvolným  vstupem do moře
se nachází cca 300 m od hotelu. Možnost pro-
najmutí lehátek a slunečníků (za poplatek). 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3184.html

od 13 400 Kč*

* více na str. 302

Rodinná sleva
Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 298

2017
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od 18 610 Kč*

* více na str. 302

HOTEL LAGO ROJO
**** TORREMOLINOS

Standard: AA|AAA Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Nově zrenovovaný hotel s příjemnou atmosférou,
kvalitními službami a velice dobrým umístěním
v atraktivní čtvrti Carihuela, a pouze 50 m od
pláže  a promenády, na které najdete spoustu
obchůdků, restau rací a kaváren. Rušnější ob-
chodní  centrum je vzdáleno asi 400 m.

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy,  hotelová restaurace, snack bar,
místnost s TV, internet a WiFi (za poplatek). Menší
terasa s bazénem a s lehátky zdarma. Nově otev-
řená terasa s jacuzzi a lehátky na slunění na
střeše hotelu.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, kulečník,  animace. 

POKOJE
Pěkné, zrenovované a moderně zařízené dvou-
úrovňové pokoje s příslušenstvím a možností
přistýlky jsou vybaveny telefonem, klimatizací,
fénem, SAT TV, trezorem a ledničkou  (za popla-
tek) a balkonem s výhledem na bazén nebo do
ulice. Na vyžádání a za příplatek lze pokoje su-
perior v nejvyšším patře. Hotel je určený pouze
pro dospělé osoby (18+).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem s bohatým vý-
běrem jídel. Možnost dokoupení obědů.

PLÁŽ
Pěkná a dlouhá písečná pláž s pozvolným vstu-
pem do moře je vzdálena cca 50 m od hotelu,
podél pláže vede krásná pobřežní promenáda.
Možnost pronajmutí lehátek a slunečníků (za po-
platek). 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4300.html
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HOTEL PEZ ESPADA
**** TORREMOLINOS

Standard: AA  Premium pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Větší hotelový komplex s příjemnou atmosférou
a atraktivním umístěním se nachází v klidnější
části střediska v oblasti Carihuela, přímo u pláže
a dlouhé promenády s obchůdky, restauracemi
a plážovými bary. Obchodní centrum, kam lze dojet
autobusem, je vzdáleno cca 2 km. Atraktivní cent-
rum Puerto Marina je vzdáleno cca 5 minut chůze.

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, restaurace, bar na recepci
a u bazénu, internet (za poplatek), WiFi zdarma
na recepci, obchody se suvenýry,  kadeřnictví.
V krásné hotelové zahradě se nacházejí dva ba-
zény s terasou s lehátky a slu nečníky zdarma,
dětský bazén, vnitřní bazén.

SPORT A ZÁBAVA
Minigolf, sauna a masáže (vše za poplatek), ani-
mační programy.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
jsou vybaveny telefonem, klimatizací, fénem,
SAT TV, ledničkou a trezorem (oboje za poplatek)
a balkonem s výhledem do zahrady nebo do
okolí. Na vyžádání a za příplatek lze zajistit pre-
mium pokoje s možností přistýlky a s výhledem
do zahrady, na bazén, do okolí nebo na moře.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem s bohatým vý-
běrem jídel.

PLÁŽ
Pěkná, široká a dlouhá písčitá pláž s pozvolným
vstupem do moře se nachází přímo před hote-
lem, je oddělena pouze pobřežní promenádou.
Možnost pronajmutí lehátek a slunečníků (za
poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8583.html

od 16 400 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 298
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od 15 090 Kč*

* více na str. 302

HOTEL FUENGIROLA PARK
**** FUENGIROLA

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Větší nedávno zrekonstruovaný hotelový kom-
plex, který se skládá ze dvou budov, se nachází
ve středisku Fuengirola, cca 150 m od pláže a pro-
menády, na kterou lze dojít přes místní komu-
nikaci. Nedaleko hotelu jsou obchody, restaurace
a bary.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtahy, hotelová restau-
race, bar, snack bar, WiFi na recepci zdarma,
 internet (za poplatek), obchod se suvenýry, míst-
nost s TV, úschovna zavazadel. Uprostřed kom-
plexu se nachází terasa s bazénem a s lehátky
a slunečníky zdarma, dětský bazén.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, billiard a tenisový kurt (vše za po-
platek), animační programy pro děti i dospělé.

POKOJE
Pěkné účelně zařízené standardní pokoje s pří-
slušenstvím a s možností přistýlky jsou vybaveny
telefonem, klimatizací, SAT TV, fénem, ledničkou
a trezorem (oboje za poplatek) a balkonem s vý-
hledem na bazén, do okolí nebo na moře. Na
vyžádání a za příplatek lze zajistit pokoje až pro
4 osoby (ubytování dětí na palandě).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost dokou-
pení all inclusive, který mj. zahrnuje plnou penzi,
nealkoholické a místní alkoholické nápoje, snack.

PLÁŽ
Pěkná, široká a dlouhá písčitá pláž s pozvolným
vstupem do moře se nachází cca 150 m od hotelu,
přechodem přes místní komunikaci. Možnost pro-
najmutí lehátek a slunečníků (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8164.html

Rodinná SLEVA
Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 298
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HOTEL PALMASOL 
*** BENALMADENA COSTA

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 11 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Pěkný hotel s příjemnou atmosférou a atrak-
tivním umístěním se nachází nedaleko přístavu
Puerto Marina, které je centrem turistického
dění v této oblasti se spoustou obchodů, res-
taurací, barů a kaváren. 

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, hotelová restaurace, bar na re-
cepci a u bazénu, internet a WiFi (za poplatek),
obchod se suvenýry, kadeřnictví. V krásné ho-
telové zahradě se nachází bazén s terasou na
slunění s lehátky zdarma a venkovní jacuzzi.

SPORT A ZÁBAVA
Menší posilovna, sauna a vnitřní bazén zdarma,
dále stolní tenis a billiard za poplatek, animace.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
a s možností až dvou přistýlek pro děti jsou vy-
baveny telefonem, klimatizací, fénem, SAT TV,
trezorem (za poplatek) a balkonem s výhledem
na moře, na bazén nebo do okolí. V pokoji
mohou být umístěna dvě široká lůžka pro 2-4
osoby. Pokoje s výhledem na bazén jsou za pří-
platek a na vyžádání. Na vyžádání a za příplatek
lze zajistit junior suite.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení obědů nebo all inclusive, který mj. za-
hrnuje plnou penzi, nealkoholické a místní
alkoholické nápoje, snack.

PLÁŽ
Pěkná písečná pláž s pozvolným  vstupem do
moře se nachází cca 250 m od hotelu, možnost
pronajmutí lehátek a slunečníků (za poplatek). 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4304.html

od 16 900 Kč*

* více na str. 302

2017
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od 19 670 Kč*

* více na str. 302

HOTEL AMARAGUA
***** TORREMOLINOS

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Velice pěkný moderní hotelový komplex s pří-
jemnou atmosférou a kvalitními službami se na-
chází v klidné části střediska v oblasti Carihuela,
přímo u pláže a promenády s obchůdky, res-
tauracemi a bary. Obchodní centrum, kam lze
dojet autobusem, je vzdáleno cca 2 km. Hotel
tvoří dvě navzájem propojené budovy a patří
k nejlepším z naší nabídky. 

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace à la carte, bar, kavárna, ka-
deřnictví,  internet (za poplatek), WiFi zdarma,
možnost parkování (za poplatek). Krásná zahrada
a terasa s velkým bazénem s lehátky, slunečníky
a ručníky zdarma, dětský bazén.

SPORT A ZÁBAVA
Relax a lázeňské centrum SPA - vnitřní vyhří-
vaný bazén, jacuzzi, sauna, posilovna (vše
zdarma); za poplatek jsou masáže a konzultace
s odborným lékařem. Hotel pořádá večery s živou
hudbou. Asi 5 km od hotelu se nachází golfové
hřiště. 

POKOJE
Moderní a prostorné pokoje s příslušenstvím
a možností přistýlky jsou vybaveny telefonem,
fénem, klimatizací, SAT TV, minibarem a trezorem
(za poplatek) a balkonem. Většina pokojů má
přímý nebo boční výhled na mořskou stranu,
část pokojů má výhled do okolí. Na vyžádání a za
 příplatek lze propojený pokoj nebo suite. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány bufetovým způsobem
s bohatým výběrem jídel, možnost dokoupení
 večeří bufetovým způsobem.

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází přímo u hotelu. Možnost  pronajmutí le-
hátek a slunečníků (za poplatek). 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4000.html
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HOTEL PUENTE REAL
**** TORREMOLINOS

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Větší hotelový komplex se skládá ze dvou budov,
nachází se v klidnější části na konci střediska,
v zóně Playamar, a má atraktivní umístění v první
linii u pláže a dlouhé pobřežní promenády s res-
tauracemi a bary. Obchodní centrum je vzdáleno
cca 1,5 km, centrum střediska cca 2,5 km (lze
dojet místním autobusem).   

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, restaurace, bar na recepci
a u bazénu, WiFi zdarma na recepci, internet (za
poplatek), miniclub, dětské hřiště a úschovna
zavazadel. Velká terasa se 2 bazény a s lehátky
a slunečníky zdarma,  dětský bazén. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis zdarma, billiard a tenisový kurt (za
poplatek), animační programy pro děti i dospělé,
diskotéka. Nedaleko hotelu se nachází golfové
hřiště.  

POKOJE
Pěkné moderně zařízené standardní pokoje s pří-
slušenstvím a s možností až dvou přistýlek pro
děti jsou vybaveny telefonem, klimatizací (v hlavní
sezóně), SAT TV, fénem, ledničkou zdarma, tre-
zorem (za poplatek) a balkonem s výhledem na
moře, na bazén nebo do okolí. 

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

PLÁŽ
Pěkná, široká a dlouhá písčitá pláž s pozvolným
vstupem do moře se nachází přímo před hote-
lem, oddělená silnicí a pobřežní promenádou.
Možnost pronajmutí lehátek a slunečníků (za
poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3188.html

od 18 900 Kč*

* více na str. 302

2017

Typové foto
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od 14 200 Kč*

* více na str. 302

HOTEL PARASOL GARDEN
*** TORREMOLINOS

Standard: AA|AAA|AAB Superior: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází v klidnější části střediska, v zóně
Playamar. Promenáda s obchody, restauracemi
a bary je vzdálena asi 200 m.

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, restaurace, bar u recepce a u ba-
zénu, místnost s TV, obchod se suvenýry, WiFi
zdarma v celém hotelu, internet (za poplatek).
Zahrada s bazénem a lehátky zdarma, dětský
bazén, venkovní jacuzzi, dětské hřiště.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, kulečník za poplatek, animace.

POKOJE
Menší účelně zařízené pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky (standardní pokoje) nebo
s možností až dvou přistýlek pro děti (větší pokoje
superior, na vyžádání) jsou vybaveny telefonem,
SAT TV, klimatizací, fénem, trezorem (za poplatek)
a balkonem s výhledem na moře, na bazén, do
zahrady nebo do okolí. Některé pokoje jsou star-
šího typu.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení all inclusive, které mj. zahrnuje plnou
penzi, nealkoholické a místní alkoholické nápoje,
snack.

PLÁŽ
Pěkná, široká a dlouhá písečná pláž s pozvolným
vstupem do moře je vzdálena cca 100 m od hotelu,
podél pláže vede krásná pobřežní promenáda. Mož-
nost pronajmutí lehátek a slunečníků (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8469.html

Rodinná SLEVA
Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 298



POLOHA
Hotel se nachází přímo u pláže, obchody a res-
taurace cca 600 m od hotelu. Aquapark Mijas
cca 8 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 místnost,
úschovna zavazadel, obchod se suvenýry, WiFi
zdarma v celém hotelu, lékařská služba na vy-
žádání. Uprostřed hotelu se nachází bazén s te-
rasou, lehátka a slunečníky zdarma, osušky na
kauci.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, plážový volejbal, animační programy;
za poplatek je billiard; vodní sporty na pláži. Ne-
daleko 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 vy-
žádání 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 slu-
nečníků (za poplatek).
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HOTEL VIK GRAN COSTA DEL SOL
**** MIJAS

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8191.html

od 15 490 Kč*

* více na str. 302

DOVOLENÁ 55+
Platí pro odlety na 7 nocí: 28. 5., 1. 6., 21. 9., 24. 9. 2018

Více na str. 300
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JIŽNÍ ŠPANĚLSKO | ANDALUSIE

HOTEL SOL DON PABLO
**** TORREMOLINOS

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Hotel s příjemnou atmosférou a kvalitními služ-
bami se nachází přímo u pobřežní promenády
s obchody, bary a restauracemi, a cca 800 m od
centra střediska. Letiště Malaga je vzdáleno asi
7 km. V blízkosti hotelu je autobusová zastávka.

VYBAVENÍ
Hlavní budova s recepcí, výtahy, restaurace
s mezinárodní kuchyní. Hotel je součástí velkého
komplexu, ve kterém je několik barů včetně
baru u bazénu, obchody se suvenýry, TV sál,
dětské hřiště a miniclub, konferenční centrum,
zahrada, WiFi zdarma na recepci, za poplatek
internet,  kadeřnictví. V celém komplexu se na-
chází 6 bazénů pro  dospělé a 3 bazény pro

děti, slunečníky a lehátka u bazénů zdarma,
osušky na zálohu.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, stolní tenis, jóga, šipky; za poplatek
je tenisový kurt. V blízkosti hotelu je plážový vo-
lejbal, minigolf, půjčovna jízdních kol. Animační
programy, diskotéka. Nedaleko hotelu je golfové
hřiště.

POKOJE
Pěkné standardní pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou vybaveny klimatizací,
telefonem, fénem, SAT TV, za poplatek je trezor
a minibar, a balkonem s bočním výhledem na
moře.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení all inclusive, které mj. zahrnuje plnou
penzi, nealkoholické a místní alkoholické nápoje,
snack.

PLÁŽ
Pěkná, široká veřejná písčitá pláž s pozvolným
vstupem do moře se nachází cca 20 m od hotelu,
přístup přes ulici a promenádu, možnost slu-
nečníků a lehátek za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,5949.html

HOTEL SAN FERMIN
*** BENALMADENA COSTA

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází v pěkné zahradě, v blízkosti
centra Benalmadeny s obchody a restauracemi,
nedaleko písčité pláže a cca 700 m od přístavu
Puerto Marina, které je centrem turistického
dění se spoustou obchůdků, restaurací a barů.
Hotel se nachází v mírném kopci.

VYBAVENÍ
Hotel se skládá ze dvou budov, recepce, výtahy,
restaurace, bar u recepce a u bazénu, rozlehlá
zahrada, WiFi zdarma na recepci a v baru; za po-
platek je internet na recepci. Uprostřed hotelu
se nachází bazén, dětské brouzdaliště, u bazénu
slunečníky a lehátka za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Hřiště pro děti, třikrát týdně večerní animace
(např. flamenco, živá hudba); za poplatek je ku-
lečník.

POKOJE
Menší účelně zařízené standardní pokoje s pří-
slušenstvím a s možností přistýlky jsou vybaveny
klimatizací, SAT TV, telefonem, fénem, trezorem
(za poplatek) a balkonem.

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

PLÁŽ
Pěkná písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře
se nachází cca 400 m od hotelu. Možnost pro-
najmutí lehátek a slunečníků (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8213.html

od 18 900 Kč*

* více na str. 302

od 13 800 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 298
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HOTEL SOL PRINCIPE
**** TORREMOLINOS

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Velký hotelový komplex s příjemnou atmosférou
službami se nachází v první linii přímo u po-
břežní promenády, v zóně  Playamar. Obchody,
restaurace a bary jsou vzdáleny cca 200 m, ruš-
nější centrum střediska asi 1,5 km.

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, bankomat, restaurace, několik
barů, kavárna, obchody se suvenýry, minimar-
ket, internet a WiFi (za popla tek). V zahradě je
celkem 5 bazénů, z toho 1 velký bazén se třemi
jacuzzi, 1 vyhřívaný bazén, 2 bazény pro děti
a jeden bazén v klidnější části, terasa s lehátky
a slunečníky zdarma, dětské hřiště, miniclub.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, SPA - sauna, jacuzzi, masáže (vše za
poplatek), diskotéka, animační programy pro
děti i dospělé.

POKOJE
Pěkné standardní pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou vybaveny telefonem,
klimatizací, SAT TV, fénem, ledničkou, trezorem
(za poplatek) a balkonem. Většina pokojů má vý-
hled na mořskou stranu, některé pokoje mají
výhled do okolí. Přímý výhled na moře za pří-
platek (na vyžádání). Rodinný pokoj až pro 4
osoby je na vyžádání a za příplatek.

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

PLÁŽ
Pěkná, široká a dlouhá písečná pláž s pozvolným
vstupem do moře se nachází v bezprostřední
blízkosti hotelu, je oddělena pouze pobřežní pro-
menádou. Možnost pronajmutí lehátek a slu-
nečníků (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4003.html

od 19 000 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298



JIŽNÍ ŠPANĚLSKO – ALMERÍA
COSTA DE ALMERÍA najdete v jihovýchodní části Andalusie, která patří mezi nejslunnější oblasti s polopouštní krajinou. Najdete tu typické
bílé vesničky stavěné na kopcích, dlouhé písečné pláže, moře s průzračnou vodou, atraktivní památky a v neposlední řadě kvalitní
ubytování. Dlouhé krásné pláže, teplé večery, pestrá nabídka zábavy a vyhlášená španělská kuchyně jsou hlavní lákadla ke strávení
příjemné dovolené na pobřeží Costa de Almería. Tato oblast nenabízí jen pobyt u moře, ale i možnosti relaxačních pobytů a sportovního
vyžití, jako třeba golf. V neposlední řadě je velkým magnetem atraktivní nabídka výletů. 

JIŽNÍ ŠPANĚLSKO | ALMERÍA

800 112 11260

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Na plážích si můžete vyzkoušet různé druhy
nemotorizovaných vodních sportů, jako jsou
šlapadla a kajaky. Z motorizovaných sportů na-
bízejí některé pláže paragliding a jízdu na vod-
ních skútrech. Vyznavači golfu zde najdou
všechny typy hřišť, od  jednodušších s rovným
greenem až po hřiště pro náročné golfisty se
stromy a jezírky.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Rozloha: 505 000 km2

Počet obyvatel: 45 milionů
Úřední jazyk: španělština
Místní měna: euro
Časový posun: žádný
Cílové letiště: Almería
Doba letu z Prahy: 3 hodiny

Promenáda v Roquetas de Mar

Alhambra



GRANADA * 
Celodenní výlet autokarem bez oběda do jed-
noho ze symbolů Andalusie a především maur-
ské historie jižního Španělska, do města
Granada. Výlet zahrnuje komentovanou pro-
hlídku rozsáhlého palácového komplexu Al-
hambra, kde jsou ke zhlédnutí největší skvosty
maurské architektury. Součástí výletu je rovněž

návštěva centra města, kde je možné mj. nav-
štívit Katedrálu a Královskou kapli, volno k pro-
hlídce města. 

SIERRA NEVADA & GUADIX * 
Celodenní výlet autokarem bez oběda do pohoří
Sierra Nevada, jednoho z nejkrásnějších pohoří
v Evropě, s úchvatnými výhledy na vrcholky hor
a to včetně nejvyšší hory pevninského Španělska,
Mulhacén (3 479 m n. m.). První zastávka je v ke-
ramické dílně s tradiční pestrobarevnou kera-
mikou. Následuje návštěva města Guadix, které
proslulo svými stovky let starými, nadále funkč-
ními jeskynními domy, jenž se během výletu nav-
štíví. V centru města Guadix lze během volného
času navštívit významnou katedrálu. Během
cesty přes serpentýny masivu Sierra Nevada se
vystoupá do nadmořské výšky 2 000 m n. m.
Součástí výletu je i ochutnávka místních vín ve
vinařství Laujar. 

CABO DE GATA *
Cabo de Gata nebo-li kočičí mys byl vůbec první
chráněnou oblastí ve Španělsku a současně jed-
nou z největších chráněných oblastí v západním

Středomoří. Součástí celodenního výletu je ná-
vštěva městečka Níjar a Motýlí farmy, kde jsou
ke zhlédnutí desítky druhů pestrobarevných mo-
týlů. Navštíví se vyhlídky na panenskou přírodu
vulkanického původu s vlastním mikroklimatem,
součástí výletu je i volný čas na koupání. Jednou
ze zastávek je i vyhlídka u majáku, kde se nachází
hnízdiště plameňáků. Výlet se pořádá pouze
z oblasti Roquetas de Mar (v případě dostateč-
ného zájmu klientů lze zajistit výlet i ze střediska
Mojácar).

GIBRALTAR – ROCK TOUR * 
Celodenní výlet autokarem bez oběda. Odjezd
k prohlídce britské kolonie Gibraltar, nejjižnějšího
místa evropského kontinentu. Krátká prohlídka
města, následuje atraktivní projížďka minibusem
na skály, volno s možností nákupů. Výlet se koná
pouze z oblasti Roquetas de Mar. Pro vjezd na
Gibraltar je nutný platný cestovní doklad. 

*  Výlety označené * se konají s českým průvod-
cem při min. počtu 16 osob z daného stře-
diska. Výlety lze zakoupit na místě v Eur.

ALMERÍA | JIŽNÍ ŠPANĚLSKO
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Mojácar

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
MOJÁCAR
Letovisko Mojácar se táhne podél krásných pís-
čitých a oblázkových pláží v délce cca 8 km, a leží
nedaleko městečka Mojácar, jenž je umístěno
na kopci ve vnitrozemí. Samotné městečko je
malebnou ukázkou andaluské architektury
s maurskými vlivy s typickými sněhově bílými
domy, úzkými uličkami a pamětihodnostmi. Le-
tovisko, které lemuje úchvatné pláže, se vyzna-
čuje výborným klimatem a nadstandardním
počtem slunečních hodin. Podél hotelů a pláží
je veškerá vybavenost s obchody, bary, restau-
racemi 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.  

ROQUETAS DE MAR 
Dřívější malá rybářská vesnice, nyní moderní tu-
ristické středisko s písečnými plážemi a krásnou
pobřežní promenádou, se v posledních letech stává
vyhledávaným letoviskem. Celá oblast se vyznačuje
výborným klimatem a nadstandardním počtem
slunečních hodin. Vhodné místo nejen pro klasické
pobyty u moře, ale i pro aktivní dovolenou. Zde
můžete vyzkoušet potápění, vodní lyžování či sur-
fování. Tato oblast nabízí i mnoho golfových hřišť,
od jednodušších s rovným greenem až po hřiště
pro náročné golfisty. Za návštěvu stojí i historické
centrum města s hradem Castillo. Roquetas de
Mar je rušnější středisko, kde najdete restaurace,
bary či obchody. Transfer z letiště trvá cca 40 minut.

NABÍDKA VÝLETŮ

ČEDOK PLUS
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort

za příplatek 3 590 Kč
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění 
• výhodné parkování na letišti v Praze 
• k odletu a příletu do Prahy přeprava

autokarem Čedok Expres – trasa 1, 2, 4
(více na str. 296) 

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• krásné dlouhé písečné pláže 
• slunné klima po většinu sezóny 
• hotely s programem ALL INCLUSIVE 
• nabídka atraktivních výletů 
• golfový ráj Evropy 

Madrid

Gibraltar

Malaga

Roquetas
de Mar

Almería

Mojácar
Vera

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

ODLETY: 8/11/12/15 DNÍ Z PRAHY, 11/12 DNÍ Z BRNA A OSTRAVY

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Hotel Playadulce **** AI - 62
Hotel Playacapricho **** PL - 63
Hotel Best Roquetas **** PL 13 let 64 
Hotel Best Sabinal **** AI 12 let 65 
Hotel Playalinda **** PL - 66 
Hotel Playasol **** PL - 67 
Hotel Roc Golf Trinidad **** AI 12 let 68
Hotel Protur Roquetas ***** AI 7 let 69 
Hotel Best Pueblo Indalo **** PL 12 let 70
Hotel Zimbali Playa Spa ***** PL - 70
Hotel Best Indalo **** AI 12 let 71
Hotel Fenix Family **** PL 12 let 72 
Hotel Best Oasis Tropical **** PL 13 let 72
Hotel Best Mojacar **** PL 12 let 73

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

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



800 112 11262

JIŽNÍ ŠPANĚLSKO | ALMERÍA

od 17 990 Kč*

* více na str. 302

HOTEL PLAYADULCE
**** AGUADULCE

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8/11/12/15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Pěkný hotelový komplex se nachází v klidnější
oblasti a přímo u pláže, která je od hotelu od-
dělena pouze promenádou a nefrekventovanou
silnicí. Promenáda vede od klidnějšího letoviska
Aguadulce až do střediska Roquetas de Mar,
které je vzdáleno cca 10 km. V okolí hotelu jsou
restaurace, bary, přístav a další nákupní mož-
nosti. Město Almería je vzdáleno cca 12 km.
Hotel je vhodný pro rodinnou dovolenou. 

VYBAVENÍ 
Recepce, výtahy, hotelová restaurace, bar u re-
cepce a u bazénu, WiFi v recepci zdarma (60 mi -
nut denně), internet za poplatek, úschovna
zavazadel, obchod se suvenýry, dětské hřiště
a miniclub. Venkovní bazén s jacuzzi a s terasou
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, dětský
bazén se skluzavkami a tobogány.  

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, minigolf, za poplatek je tenisový
kurt. Animační programy pro děti i dospělé. Ne-
daleko hotelu je 18jamkové golfové hřiště.

POKOJE
Pěkné standardní pokoje s příslušenstvím
a s možností až dvou dětí na společném
 dvojlůžku jsou vybaveny klimatizací, telefonem,
SAT TV, fénem, trezorem a minibarem (oboje za
poplatek) a balkonem nebo terasou s výhledem
do zahrady nebo do okolí. Na vyžádání a za pří-
platek lze zajistit pokoje s výhledem na moře.
V pokoji jsou umístěna dvě široká dvojlůžka pro
2–4 osoby, přistýlka není možná.  

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

PLÁŽ
Pěkná dlouhá pláž s hrubozrnným pískem a po-
zvolným vstupem do moře se nachází přímo
před hotelem, od hotelu je oddělena pouze pro-
menádou a nefrekventovanou silnicí, možnost
pronajmutí lehátek a slunečníků (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7812.html
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HOTEL PLAYACAPRICHO
**** ROQUETAS DE MAR

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABBB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8/11/12/15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Velice pěkný hotelový komplex s příjemnou at-
mosférou a kvalitními službami se nachází
v první linii u pláže a dlouhé plážové prome-
nády s obchůdky, restauracemi a bary.  

VYBAVENÍ 
Recepce, výtahy, snack bar, restaurace, pub,
miniclub, obchod se suvenýry, WiFi v recepci
zdarma (60 minut denně), internet (za popla-
tek). Uprostřed komplexu v krásné palmové
zahradě se nachází velký bazén s terasou s le-
hátky zdarma, jacuzzi a dětský bazén se sklu-
zavkami. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, billiard, minigolf (vše za poplatek),
animační programy pro děti i dospělé. 

POKOJE
Pěkné pokoje s příslušenstvím a s možností až
dvou dětí na společném dvojlůžku jsou vybaveny
telefonem, klimatizací, fénem, SAT TV, trezorem
a minibarem (oboje za po platek) a balkonem
nebo terasou s výhledem do zahrady nebo do
okolí, pokoje s výhledem na bazén nebo na moře
jsou na vyžádání a za příplatek. V pokoji jsou
umístěna dvě široká dvojlůžka pro 2-4 osoby,
přistýlka není možná.    

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

PLÁŽ
Pěkná dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře se nachází přímo před hotelem a je
vhodná pro děti, možnost lehátek a slunečníků
(za poplatek). 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3155.html

od 14 230 Kč*

* více na str. 302

2017
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od 14 750 Kč*

* více na str. 302

HOTEL BEST ROQUETAS
**** ROQUETAS DE MAR

Standard: AA|AAA|AAB Apartmán: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8/11/12/15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: polopenze

POLOHA
Pěkný hotelový komplex s příjemnou atmosférou
a kvalitními službami se nachází v první linii
u pláže a dlouhé plážové promenády s obchůd -
ky, restauracemi a bary. 

VYBAVENÍ 
Recepce, výtahy, bar, restaurace, pub, miniclub,
obchod se suvenýry, WiFi v recepci zdarma
(30 minut denně), internet (za poplatek). Upro-
střed  komplexu se nachází velký bazén s terasou
s lehátky zdarma, jacuzzi a dětský bazén se sklu-
zavkami. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, billiard,  minigolf (vše za poplatek),
animační programy pro děti i dospělé. 

POKOJE
Standardní pokoje s příslušenstvím a s možností
přistýlky pro dítě jsou vybaveny telefonem, SAT
TV, fénem, klimatizací, minibarem a trezorem
(oboje za poplatek), a balkonem nebo terasou
s bočním výhledem na moře, na bazén nebo do
okolí. Rodinné apartmány až pro 4 osoby s od-
dělenou  ložnicí, obývacím pokojem s rozkládací
pohovkou, kuchyňským koutem s lednicí,  telefonem,
SAT TV, klimatizací a balkonem nebo terasou.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost
all inclusive, který mj. zahrnuje plnou penzi,
nealkoholické a místní alkoholické nápoje, snack.

PLÁŽ
Pěkná dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře se nachází přímo před hotelem a je
vhodná pro děti, možnost lehátek a slunečníků
(za poplatek). 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3922.html

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 298
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HOTEL BEST SABINAL 
**** ROQUETAS DE MAR

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8/11/12/15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

POLOHA
Pěkný částečně zrenovovaný hotelový komplex
s příjemnou atmosférou se nachází v první linii
u pláže a dlouhé plážové promenády s obchůd -
ky, restauracemi a bary. Hotel je vhodný pro ro-
dinnou dovolenou.

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, bar v lobby a u bazénu, hotelová
restaurace, miniclub, WiFi zdarma v celém hotelu,
internet (za poplatek), úschovna zavazadel. Upro-
střed komplexu se nachází velká terasa s bazé-
nem s lehátky a slunečníky zdarma, je zde i nově
otevřený dětský bazén s vodními atrakcemi
a skluzavkami. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, billiard, posilovna, SPA - sauna, ja-
cuzzi, masáže (vše za poplatek), animační pro-
gramy pro děti i dospělé.

POKOJE
Pěkné standardní pokoje s příslušenstvím
a s možností až dvou dětí na společném dvou-
lůžku jsou vybaveny telefonem, klimatizací,
fénem, SAT TV, ledničkou, trezorem a balkonem
nebo terasou s výhledem do okolí. Na vyžádání
a za příplatek lze pokoje s výhledem na bazén
a na moře. V pokoji jsou umístěna dvě široká
dvojlůžka pro 2 – 4 osoby, přistýlka není možná.   

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

PLÁŽ
Pěkná dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře se nachází přímo před hotelem a je
vhodná pro děti, možnost pronajmutí lehátek
a slunečníků (za poplatek). 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6633.html

od 19 900 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

2017
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od 15 890 Kč*

* více na str. 302

HOTEL PLAYALINDA
**** ROQUETAS DE MAR

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8/11/12/15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: polopenze

POLOHA
Pěkný hotel s atraktivním umístěním se nachází
přímo u pláže a dlouhé plážové promenády,
v blízkosti jsou obchůdky, restaurace a bary.
Hotel je vhodný pro rodinnou dovolenou.   

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, hotelová restaurace, bar u re-
cepce a u bazénu, WiFi v recepci zdarma
(60 minut denně), internet za poplatek, úschovna
zavazadel, obchod se suvenýry, dětské hřiště
a miniclub, klidnější bazén s terasou s lehátky
a slunečníky zdarma. Klienti mohou využívat
i velký bazén s jacuzzi, dětský bazén a bazén
s 6 tobogány a skluzavkami pro děti i dospělé
(vstup pro děti od výšky 120 cm) v sousedním
hotelu Playasol ****.  

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, minigolf, za poplatek je billiard.
 Animační programy pro děti i dospělé v soused-
ním hotelu Playasol. Nedaleko hotelu je 18jam-
kové golfové hřiště.

POKOJE
Pěkné standardní pokoje s příslušenstvím
a s možností až dvou dětí na společném dvoj-
lůžku jsou vybaveny klimatizací, telefonem,
SAT TV, fénem, trezorem a minibarem (oboje za
poplatek) a balkonem nebo terasou s výhledem
na moře, do zahrady nebo do okolí. V pokoji jsou
umístěna dvě široká dvojlůžka pro 2-4 osoby,
přistýlka není možná.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení all inclusive, který mj. zahrnuje plnou
penzi, nealkoholické a místní alkoholické nápoje,
snack, kávu, čaj. 

PLÁŽ
Pěkná dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem
do moře se nachází přímo před hotelem a je
vhodná pro děti, možnost pronajmutí lehátek
a slunečníků (za poplatek). 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7693.html
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HOTEL PLAYASOL
**** ROQUETAS DE MAR

Standard: AA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8/11/12/15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Hotelový komplex s příjemnou atmosférou
a atraktivním umístěním se nachází v první linii
u pláže a dlouhé plážové promenády s obchůd -
ky, restauracemi a bary. Hotel je vhodný pro ro-
dinnou dovolenou.

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, restaurace, bary, dětské hřiště
a miniclub, obchod se suvenýry, WiFi v recepci
zdarma (60 minut denně), kadeřnictví. Uprostřed
komplexu v krásné palmové zahradě se nacházejí
dva velké bazény se skluzavkami, terasa s lehátky
zdarma, venkovní jacuzzi a dětský bazén. Součástí
hotelu je bazén s 6 tobogány a skluzavkami pro
děti i dospělé (vstup pro děti od výšky 120 cm).

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, minigolf, SPA – sauna, masáže, vnitřní
bazén (vše za poplatek), animační programy pro
děti i dospělé. 

POKOJE
Standardní pokoje s příslušenstvím a s možností
přistýlky pro dítě jsou vybaveny telefonem, kli-
matizací, fénem, SAT TV, trezorem a minibarem
(oboje za poplatek) a balkonem nebo terasou
s výhledem na bazén, do okolí nebo na moře
(na vyžádání a za příplatek). Na vyžádání lze pro-
pojené pokoje nebo suite.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost
all inclusive, který mj. zahrnuje plnou penzi,
nealkoholické a místní alkoholické nápoje, kávu,
snack, zmrzlinu.

PLÁŽ
Pěkná dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře se nachází přímo před hotelem a je
vhodná pro děti, možnost pronajmutí lehátek
a slunečníků (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3893.html

od 14 600 Kč*

* více na str. 302
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od 19 300 Kč*

* více na str. 302

HOTEL ROC GOLF TRINIDAD
**** ROQUETAS DE MAR

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8/11/12/15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

POLOHA
Pěkný hotelový komplex s příjemnou atmosférou
a atraktivním umístěním se nachází v první linii
u pláže a dlouhé plážové promenády s restau-
racemi a bary. Z hotelu je přímý vstup na pláž.
Hotel je vhodný pro rodinnou dovolenou.

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, bar u recepce a u bazénů, ho-
telová restaurace, dětské hřiště a miniclub, WiFi
a internet (za poplatek), úschovna zavazadel.
Uprostřed komplexu se nachází velká terasa se
2 bazény a s lehátky zdarma, dětský bazén se
skluzavkami a vodními atrakcemi.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis zdarma, billiard, posilovna a tenisový
kurt (vše za poplatek), animační programy pro
děti a dospělé.   

POKOJE
Prostorné pokoje s příslušenstvím a s možností
až dvou přistýlek pro děti jsou vybaveny telefo-
nem, klimatizací, fénem, SAT TV, trezorem a led-
ničkou (oboje za poplatek) a balkonem nebo
terasou s výhledem na moře, na bazén nebo do
okolí. Na vyžádání a za příplatek lze zajistit junior
suite s oddělenou ložnicí. 

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
bufetovým způsobem, nealkoholické a místní al-
koholické nápoje, kávu, snack a zmrzlinu pro děti.

PLÁŽ
Pěkná dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře se nachází přímo před hotelem a je
vhodná pro děti, možnost pronajmutí lehátek
a slunečníků (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3803.html

2017

Rodinná SLEVA
Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298
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HOTEL PROTUR ROQUETAS
***** ROQUETAS DE MAR

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8/11/12/15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

POLOHA
Velice pěkný hotelový komplex s příjemnou at-
mosférou, kvalitními službami a atraktivním umís-
těním se nachází v první linii u pláže a dlouhé
plážové promenády s restauracemi a bary. Hotel
je vhodný pro rodinnou dovolenou.

VYBAVENÍ 
Recepce, výtahy, bar u bazénu a na recepci, ho-
telová restaurace, dětské hřiště a miniclub, WiFi
zdarma, internet (za poplatek), úschov na zava-
zadel. Hotel tvoří dvě budovy s pokoji, uprostřed
kterých je velká terasa se 2 bazény a s lehátky
zdarma, dětský bazén, vnitřní vyhřívaný bazén.
Součástí komplexu je i bazén Splash se sklu-
zavkami a vodními atrakcemi pro děti. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis a posilovna zdarma, SPA – sauna, ja-
cuzzi a masáže (za poplatek), animační programy
pro děti i dospělé. 

POKOJE
Pěkné moderní pokoje s příslušenstvím jsou vy-
baveny telefonem, klimatizací, fénem, SAT TV,
trezorem, varnou konvicí, ledničkou a balkonem
nebo terasou s výhledem na moře, na bazén
nebo do okolí. Nabízíme pokoje standard (2+0)
a prostornější pokoje premium (2+1). Na vyžá-
dání a za příplatek lze zajistit junior suite.

STRAVOVÁNÍ
Kvalitní program all inclusive mj. zahrnuje plnou
penzi bufetovým způsobem, nealkoholické
a místní alkoholické nápoje, kávu, snack a zmrz-
linu pro děti.

PLÁŽ
Pěkná dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře se nachází přímo před hotelem a je
vhodná pro děti, možnost pronajmutí lehátek
a slunečníků (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3830.html

od 23 200 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 298
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HOTELOVÝ KOMPLEX BEST PUEBLO INDALO
**** MOJÁCAR

Apartmány: AA|AAA|AAB|AAAB|AAAA|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8/11/12/15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: polopenze

POLOHA
Rozlehlý hotelový komplex postavený v arab-
sko-andaluzském stylu a nachází se v první linii
u pláže. Jedná se o členitý komplex, který se
skládá z mnoha vilek, restaurací, uliček a náměstí,
a který připomíná samostatnou vesničku. Uby-
tování je zajištěno v apartmánech ve vilkách roz-
místěných po celém areálu.

VYBAVENÍ 
Recepce, snack bar, restaurace, WiFi v recepci
zdarma, internet (za poplatek), dva velké bazény
s terasou s lehátky a slunečníky zdarma, dětský
bazén, dětské hřiště a miniclub, krásně upravená
zahrada, obchod se suvenýry, supermarket. 

APARTMÁNY
Dvoupokojové apartmány s příslušenstvím pro
2-4 osoby. Apartmán se skládá z ložnice
se dvěma lůžky, obývacího pokoje s rozkládací
pohovkou, telefonem, SAT TV, klimatizace (pouze
v hlavní sezóně), kuchyňský kout s mikrovlnnou
troubou a lednicí, většina pokojů má balkon
nebo terasu s výhledem do zahrady nebo do
okolí. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení obědů nebo all inclusive, který mj. za-
hrnuje plnou penzi, nealkoholické a místní
alkoholické nápoje, kávu a snack. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, billiard, tenisový kurt (vše za popla-
tek), animace. 

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 sluneč-
níků (za poplatek). 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3889.html

HOTEL ZIMBALI PLAYA SPA
***** VERA

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 15 let Zájezdy: 8/11/12/15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: polopenze

POLOHA
Velice pěkný hotelový komplex s africkými motivy
se nachází v krásné palmové zahradě, v klidnější
oblasti a přímo u pláže. Menší a klidnější stře-
disko Vera se nachází asi 15 minut jízdy od Mo-
jácaru. Hotel je vhodný pro rodinnou dovolenou. 

VYBAVENÍ 
Recepce, výtahy, restaurace, bar u recepce a u ba-
zénu, italská restaurace a la carte, WiFi v recepci
zdarma (30 minut denně), internet za poplatek,
obchod se suvenýry, dětské hřiště a miniclub,
kadeřnictví. Uprostřed komplexu se nachází
velký členitý bazén s tobogány, skluzavkami
a jacuzzi, terasa s lehátky a slunečníky zdarma,
dětský bazén.   

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

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, posilovna a minigolf; za poplatek je
billiard, SPA a wellness centrum – sauna, masáže,
vnitřní bazén.  Animační programy pro děti i do-
spělé. 

POKOJE
Standardní pokoje s příslušenstvím a s možností
až dvou dětí na společném dvojlůžku jsou vybaveny
klimatizací, telefonem, SAT TV, fénem; trezorem

a minibarem (oboje za poplatek) a balkonem nebo
terasou. V pokoji jsou umístěna dvě široká dvojlůžka
pro 2-4 osoby, přistýlka není možná.  Na vyžádání
a za příplatek lze zajistit pokoje s výhledem na moře
nebo do zahrady, a suite s oddělenou ložnicí.

PLÁŽ
Pěkná dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem
do moře se nachází přímo před hotelem, přímý
vstup z hotelu, možnost pronajmutí lehátek a slu-
nečníků (za poplatek). 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7694.html

od 14 420 Kč*

* více na str. 302

od 15 490 Kč*

* více na str. 302
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HOTEL BEST INDALO
**** MOJÁCAR

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8/11/12/15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

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 terasou
s lehátky zdarma, miniclub a dětské hřiště, ob-
chůdek 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 dvojlůžka
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 sluneč-
níků (za poplatek). 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3149.html

od 19 500 Kč*

* více na str. 302

2017

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

DOVOLENÁ 55+
Platí pro odlety na 7 nocí: 27. 5., 31. 5., 20. 9., 23. 9.  2018

Více na str. 300
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JIŽNÍ ŠPANĚLSKO | ALMERÍA

HOTEL FENIX FAMILY
**** ROQUETAS DE MAR

Standard: AA|AAB Studio: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 15 let Zájezdy: 8/11/12/15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: polopenze

POLOHA
Pěkný hotelový komplex s příjemnou atmosférou
se nachází v klidnější oblasti a nedaleko pláže
a dlouhé plážové promenády s obchůdky a res-
tauracemi. Hotel je vhodný pro rodiny s dětmi.

VYBAVENÍ
Prostorná recepce, výtahy, restaurace, bar u re-
cepce a u bazénu, miniclub, WiFi v celém hotelu
zdarma, internet (za poplatek). Uprostřed komplexu
se nachází velký bazén s terasou s lehátky a slu-
nečníky zdarma, a dětský bazén s tobogánem.

SPORT A ZÁBAVA
Billiard, herna a tenisové kurty v blízkosti (vše
za poplatek), animační programy pro děti i do-
spělé.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky pro dítě jsou vybaveny te-
lefonem, klimatizací, fénem, SAT TV, trezorem
(za poplatek) a balkonem s výhledem na bazén.
Prostornější studia s možností až dvou přistýlek
pro děti, s kuchyňským koutem a balkonem s vý-
hledem do okolí (za příplatek).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem s nápoji (ne-
alko, pivo, víno), možnost dokoupení obědů.

PLÁŽ
Pěkná dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem
do moře se nachází cca 350 m od hotelu a je
vhodná pro děti. Možnost pronajmutí lehátek
a slunečníků (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8584.html

HOTEL BEST OASIS TROPICAL
**** MOJÁCAR

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8/11/12/15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: polopenze

POLOHA
Pěkný hotelový komplex s příjemnou atmosférou
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, obchod
se suvenýry, miniclub, WiFi v recepci zdarma, in-
ternet (za poplatek). Uprostřed komplexu se na-
chází velký bazén s terasou s lehátky a slunečníky
zdarma, jacuzzi a dětský bazén. 

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, za poplatek sauna a masáže, tenisové
kurty v blízkosti hotelu, animace.

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 bazén nebo do okolí. Na
vyžádání a za příplatek pokoje s výhledem na moře.
V pokoji jsou umístěna dvě široká dvojlůžka pro
2-4 osoby, přistýlka není možná. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem se španělskou
i mezinárodní kuchyní, možnost dokoupení
obědů. 

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). 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3900.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

Rodinná SLEVA
Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 298

od 15 090 Kč*

* více na str. 302

od 15 820 Kč*

* více na str. 302
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HOTEL BEST MOJACAR
**** MOJÁCAR

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8/11/12/15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: polopenze

POLOHA
Pěkný hotelový komplex s příjemnou atmosférou
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, obchod
se suvenýry, miniclub, WiFi v recepci zdarma,
inter net (za poplatek). Uprostřed komplexu
v krásné zahradě se nachází velký bazén s terasou
s lehátky a slunečníky zdarma, dětský bazén. 

POKOJE
Prostorné pokoje s příslušenstvím a s možností
až dvou dětí na společném dvojlůžku jsou vyba-
veny telefonem, klimatizací, fénem, SAT TV, tre-
zorem 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, možnost all in -
clusive, který mj. zahrnuje plnou penzi, nealko-
holické 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). 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3911.html

od 16 400 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

DOVOLENÁ 55+
Platí pro odlety na 7 nocí: 27. 5., 31. 5., 20. 9., 23. 9.  2018

Více na str. 300



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

KANÁRSKÉ OSTROVY | FUERTEVENTURA

800 112 11274

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

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

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

PO KOUPÁNÍ
Ve večerním a nočním životě Kanárských ostrovů
se nezapře španělský vliv. V turistických centrech
je k dispozici rozsáhlá nabídka nočních, barů,
klubů a diskoték se živou hudbou a tancem. Ši-
rokou nabídku animace nabízejí svým hostům
i velké hotelové komplexy. K dispozici je výběr
folklorních i mezinárodních show. Na hlavních
ostrovech jsou k dispozici i akvaparky, zoologické
a botanické zahrady.
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Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)
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31 31
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
7 hlavních vulkanických ostrovů: 
Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteven-
tura, Gomera, La Palma El Hierro
Rozloha souostroví: 7 273 km2

Počet obyvatel souostroví: 2 miliony

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



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

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

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

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

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

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

ČEDOK PLUS
• česky mluvící delegát
• stálé klima po celou sezónu 
• hotely s programem ALL INCLUSIVE 
• vhodné pro milovníky golfu 
• autokarová doprava Čedok Expres na

letiště v Praze – trasa 1 (více na str. 296)

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

Caleta de Fuste

Morro Jable

OSTROV FUERTEVENTURA

Costa Calma

Tarajalejo

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU, FUERTEVENTURA

ODLETY: 8/15 DNÍ Z PRAHY

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

FUERTEVENTURA
Hotel R2 Rio Calma **** PL 12 let 76
Hotel R2 Pajara Beach ***** AI 12 let 78
Castillo Beach Bungalows ** AI 6 let 80
R2 Bahia Playa Design **** AI - 81
SBH Costa Calma Beach **** AI - 82
Sheraton Fuerteventura ***** SN 13 let 83
Occidental Jandia Playa ***** AI 13 let 84

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

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

FUERTEVENTURA | KANÁRSKÉ OSTROVY
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od 17 850 Kč*

* více na str. 302

HOTEL R2 RIO CALMA 2017

**** COSTA CALMA

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

POLOHA
Hotel se nachází na jihovýchodním pobřeží,
cca 62 km od letiště, cca 1,5 km nákupní centrum.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtahy, internet za po-
platek, WiFi na recepci zdarma, restaurace, ně-
kolik barů, obchody, miniclub, půjčovna aut,
relaxační SPA centrum za poplatek, dva bazény
(jeden v zimě vyhřívaný a jeden s mořskou
vodou), terasa s lehátky a slunečníky zdarma,
dětský bazén.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, víceúčelové hřiště, minigolf,
volejbal, tenisový kurt, posilovna zdarma.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny klimatizací, SAT TV, telefo-
nem, trezorem za poplatek, vlastním sociálním
zařízením, fénem, minibarem, balkonem s vý-
hledem do zahrady. Na vyžádání a za příplatek
pokoje s výhledem na moře a rodinné pokoje
až pro 4 osoby.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem s bohatým vý-
běrem jídel.

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

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

Rodinná SLEVA
Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298
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od 19 090 Kč*

* více na str. 302

HOTEL R2 PA JARA BEACH 2017

***** COSTA CALMA

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

POLOHA
Velice pěkný hotel se nachází cca 70 km od letiště
na jihovýchodním pobřeží, nejbližší obchůdky
jsou vzdáleny cca 30 m, větší obchodní centrum
se nachází cca 2 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtah, WiFi zdarma v lobby,
internet za poplatek, bary, restaurace, půjčovna
aut, 3 bazény v hotelové zahradě (dva z toho se
slanou vodou, jeden v zimě vyhřívaný), dětský
bazén. 

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy pro dospělé a děti, posilovna
zdarma, 2 tenisové kurty, víceúčelové hřiště,
stolní tenis, aerobic, šnorchlování, windsurfin-
gové kurzy, dětský klub, SPA a welness centrum.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností
 přistýlky jsou vybaveny klimatizací, SAT TV, tele-
fonem, WiFi za poplatek, trezorem za poplatek,
balkonem. Na vyžádání a za příplatek pokoj s vý-
hledem na moře a rodinné pokoje až pro
4 osoby.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive formou plné penze s leh-
kým občerstvením, nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby. Hotel vyžaduje u večeře
formální oblečení (pánové dlouhé kalhoty).

PLÁŽ
Menší písčitá pláž se nachází v zátoce se skálami
v blízkosti hotelu, přístupná po schodech.

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

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

Rodinná SLEVA
Více na str. 298
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od 18 280 Kč*

* více na str. 302

HOTEL CASTILLO BEACH BUNGALOWS
** CALETA DE FUSTE

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 6 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Bungalovy jsou postaveny v typickém kanár-
ském stylu, cca 1 km se nachází přístav Playa
del Castillo, obchody, bary a restaurace jsou
cca 1,5 km vzdáleném centru Caleta de Fuste,
nejbližší supermarket cca 100 m, autobusová
zastávka cca 900 m od hotelu, v okolí dvě gol-
fová hřiště.

VYBAVENÍ
Hlavní budova s recepcí, několik přízemních bun-
galovů s apartmány, restaurace, internet (za po-
platek), WiFi zdarma na recepci, 5 bazénů,
brouzdaliště, lehátka u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Víceúčelové sportovní hřiště, tenisový kurt za
poplatek, menší posilovna zdarma, sauna a ma-
sáže za poplatek.

POKOJE
Prostorné apartmány až pro 4 osoby (dospělé
osoby maximálně 3 plus dítě) jsou vybaveny obý-
vacím pokojem s kuchyňským koutem a oddě-
lenou ložnicí, vlastním sociálním zařízením, TV,
lednicí, trezorem (za poplatek) a terasou. Úklid
probíhá 3x týdně.

STRAVOVÁNÍ
Jednodušší program all inclusive bufetovým
způsobem, snack mezi hlavními jídly, alkoholické
a nealkoholické nápoje místní výroby.

PLÁŽ
Veřejná, písečná, mírně se svažující pláž Playa del
Castillo se nachází cca 1,5 km od hotelu, přístup
po chodníku, lehátka a slunečníky za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7414.html

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 298
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HOTEL R2 BAHIA PLAYA DESIGN
**** TARAJALEJO

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

POLOHA
Moderní hotel se nachází cca 200 m od centra
města TARAJALEJO, v klidné malé rybářské ves-
nici, přímo u moře s pobřežní promenádou;
cca 100 m od autobusové zastávky. Vynikající
pro nezapomenutelnou dovolenou ve dvou, ale
také pro jednotlivce. Hotel je možný pouze pro
dospělé osoby (18+).

VYBAVENÍ
Moderní hotel je vybaven výtahy, elegantní pro-
storné lobby, 24h. recepce, hlavní restaurace,
několik barů,společenská místnost, směnárna,
WiFi zdarma v lobby, malá zahrada, parkoviště;

za poplatek je internetový koutek, půjčovna kol
a aut. Součástí hotelu jsou 2 bazény se sladkou
vodou (jeden sezónně vyhřívaný), terasa s lehátky
a slunečníky zdarma, osušky na kauci.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, kulečník za poplatek, posilovna s vý-
hledem na oceán; dobře vybavené SPA (za po-
platek) - masáže, kosmetické procedury, vířivky,
sauna, turecké lázně; diskotéka, animace pro
dospělé, aerobic. Nedaleko hotelu se nachází
golfové hřiště (cca 15 km), vodní sporty, mj. po-
tápění, windsurfing, kitesurfing.

POKOJE
Pěkné, moderně zařízené standardní dvoulůž-
kové pokoje jsou vybaveny telefonem, klimatizací,
koupelnou (vana nebo sprchový kout, WC, fén),
SAT TV, minibarem; za poplatek WiFi, trezor,
a balkonem nebo terasou. Na vyžádání a za pří-
platek lze zajistit pokoje s výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje snídaně,
oběd, večeře formou švédských stolů v hlavní
restauraci, mezinárodní kuchyně, vegetariánské
menu (na vyžádání); snack, káva, čaj, alkoholické
a nealkoholické nápoje servírované v barech,
k jídlu v hlavní restauraci je podávané víno, pivo,
voda, nealkoholické nápoje.

PLÁŽ
Veřejná přírodní pláž s tmavým pískem s kameny
se nachází před hotelem, bez plážového servisu.
Další pláž Playa de Sotavento, s bílým pískem,
nejkrásnější na ostrově, cca 15 km od hotelu
(přístup městskou hromadnou dopravou), oce-
něna certifikátem Modrá vlajka, lehátka a slu-
nečníky za poplatek.

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

od 18 950 Kč*

* více na str. 302
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od 20 140 Kč*

* více na str. 302

HOTEL SBH COSTA CALMA BEACH
**** COSTA CALMA

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

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

VYBAVENÍ
Součástí hotelového komplexu jsou 4 budovy,
je zde vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace,
několik barů včetně baru u bazénů, minimarket,
konferenční místnost. Za poplatek je WiFi ve
vstupní hale, internetová kavárna, půjčovna kol
a aut. V hotelu se nacházejí 3 velké bazény (1 se-
zónně vyhřívaný), 2 dětská brouzdaliště, terasa
s lehátky a slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, tenisové kurty, stolní tenis, vířivka,
sauna, miniclub, dětské hřiště, animační pro-
gramy pro děti a dospělé. Na pláži je škola wind-
surfingu a potápění (za poplatek).

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

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive formou bufetové plné

penze, odpolední lehké občerstvení, nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby ve vyznačených
barech. Hotel vyžaduje v restauraci u večeře for-
mální oblečení (pánové dlouhé kalhoty).

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8565.html
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od 22 050 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 298

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

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

POLOHA
Velice pěkný hotelový komplex se nachází
cca 1 km od centra střediska Caleta de Fuste
s obchody, restauracemi a bary. Vhodné i pro
náročnější klienty.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, hotelová res-
taurace, 3 a la carte restaurace, bar na recepci
a u bazénu, WiFi zdarma na recepci, kadeřnictví.
V komplexu jsou 2 velké bazény a dětský bazén,
terasa s lehátky a slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Minigolf, posilovna, plážový volejbal, dětské hřiště

a miniclub, animace pro děti i dospělé. Za po-
platek je k dispozici tenisový kurt, pronájem kol,
SPA centrum a Thalasso SPA (vnitřní bazén, ja-
cuzzi, sauna, masáže), možnost vodních sportů
a windsurfing na pláži. V blízkosti hotelu se na-
chází 18jamkové golfové hřiště.

POKOJE
Velice pěkné standardní pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou vybaveny telefonem,
klimatizací, SAT TV, fénem, trezorem a minibarem
(oboje za poplatek) a balkonem nebo terasou
s výhledem do okolí. Pokoje s výhledem na moře
a junior suite jsou na vyžádání a za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, možnost dokoupení obědů a večeří.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází před hotelem, možnost pronajmutí
 lehátek a slunečníků (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7439.html
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od 20 390 Kč*

* více na str. 302

HOTEL OCCIDENTAL JANDÍA MAR
***** MORRO JABLE

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

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.
Letiště Puerto del Rosario je vzdáleno cca 80 km.

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 (jeden sezónně
vyhřívaný), dětský bazén, terasa na slunění s le-
hátky 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 koupací če-
pice), vířivkou, masáže, sauna, fitness centrum.
V blízkosti hotelu půjčovna jízdních kol a čtyřko-
lek. Možnost vodních sportů na pláži - potápění,
šnorchlování, windsurfing, kitesurfing (vše za
poplatek).

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

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 hotelu,
po ulici nebo podchodem, zdarma hotelový au-
tobus několikrát denně. Možnost pronajmutí le-
hátek a slunečníků (za poplatek).

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

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 298

DOVOLENÁ 55+
Platí pro odlety na 7 nocí: 10. 5., 17. 5., 11.10., 18.10. 2018

Více na str. 300
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OSTROV MADEIRA
Madeira je vzdá le ná 545 km od po bře ží Afri ky a 978 km od Por tu gal ska. Roz lo ha Ma dei ry je 741 km2 a má 260 tisíc oby va tel. Rtuť tep lo mě -
ru do sa hu je 20 °C v zi mě, v lé tě je prů měr ná tep lo ta vzdu chu cca 24 °C. Tep lo ta vo dy se po hy bu je od 17 °C v zi mě po 23°C v lé tě. Na Ma dei ře
se vy sky tu je uni kát ní fló ra: na 700 dru hů kvě te ny, ka pra din, růz né dru hy ja lov ce a vav ří nu. Ni kde jin de ne uvi dí te v ta ko vém množ ství
kvést or chi de je, li lie, mag no lie, azal ky. Pří ro da Vás na Ma dei ře ob klo pu je do slo va na kaž dém kro ku. Ma dei ra je rá jem pro vy zna va če tu -
ris ti ky. Nád her né sce né rie se před Vá mi ob je ví ve vnit ro ze mí v ho rách. Z nej vyš ších vr cho lů ost ro va Pi co Ruivo a Pi co do Ariei ro je
ne za po me nu tel né sle do vat vý chod slun ce. Na bí zí se Vám mož nost vy zkou šet pa rag li ding, hor ská ko la, jíz du na ko ni či te nis. Ostrov má
dvě gol fo vá hřiš tě. San to da Ser ra je umís tě no v le se, té měř 700 m nad mo řem a pra vi del ně hos tí vý znam né evrop ské tur na je. Dru hé hřiš -
tě by lo ote vře no v ro ce 1993, pou hých 15 min. jíz dy od hl. měs ta Fun cha lu. Sa mo zřej mos tí pro Ma dei ru je ne pře ber né množ ství vod ních
spor tů  např.: vod ní ly že, surf, po tá pě ní, vod ní skútr, vod ní ba nán... Vý bor né jsou i pod mín ky na ry bo lov.

ZEMĚ A JEJÍ LIDÉ
Vulkanické souostroví v severním Atlantickém
oceánu situované 1000 km západně od Por-
tugalska a 550 km od břehů Afriky objevili a ob-
sadili Portugalci kolem roku 1419. Když
Portugalsko začalo v 2. polovině 20. století svá
koloniální pouta v Africe a Asii uvolňovat, Ma-
deira, strategicky položená v Atlantickém oce-
ánu a politicky i kulturně patřící k Evropě,
zůstala spolu s Azorami nadále ve svazku jeho
teritorií a má od r. 1976 postavení autonomní
oblasti s vlastní vládou a zákonodárným sbo-
rem. Trvale obydlené jsou pouze dva hlavní
ostrovy Madeira a Porto Santo. Ostrov Made-
ira je 57 km dlouhý a 22 km široký a skrývá
hornaté vnitrozemí s vrcholy dosahujícími bez-
mála 1900 metrů nad mořem. Žijí zde jak po-
tomci portugalských  osadníků, kteří připluli

s prvními loděmi a založili prosperující země-
dělství, tak i potomci evropských a asijských
obchodníků.

HORSKÁ TURISTIKA 
Horský terén a nádherná věčně zelená 
příroda nabízejí ideální podmínky pro pěší tu-
ristiku. Její výhodou je i příznivé klima. V horách
je vždy o něco chladněji než na pobřeží a všu-
dypřítomný větřík zpříjemní každý turistický
pochod. Z nepřeberné palety výletů a vycházek
doporučujeme zejména výstup na nejvyšší vr-
chol ostrova - Pico Ruivo, který lze zdolat 7 ki-
lometrovým pochodem z hory Pico do Ariero,
kam lze dojet autem nebo busem. Ideální jsou
i výlety v národním parku Queimadas, zejména
výstup k nádhernému vodopádu Caldeirao
Verde.

SPORTOVNÍ AKTIVITY 
Většina hotelů na Madeiře nabízí sportovní vyžití
v podobě volejbalu, tenisu, případně možnosti
pronájmu jízdních kol. Z vodních sportů zde do-
minuje vodní lyžování či surfing. Pro zájemce je
možné zajistit hlubinný rybolov. Obě golfová
hřiště jsou snadno dosažitelná ze všech nabíze-
ných hotelů. Specialitou a hlavní atrakcí ostrova
jsou tzv. levády. Jedná se o unikátní zavlažovací
systém vybudovaný v 16. století, který tvoří úzké
kanály, akvadukty, tunely a přepady. Podél těchto
kanálů je vybudována hustá síť stezek, která láká
k unikátním procházkám uprostřed nádherné
přírody. 

OSTROV MADEIRA
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
FUNCHAL
Malebné přístavní město, chráněno sopečnými
úbočími,  se nachází v jihovýchodní části ostrova.
Funchal je hlavním a zároveň největším městem
Madeiry. Jeho úzké dlážděné uličky zdobí histo-
rické domy s balkony, zatímco na strmých svazích
nad městem jsou rozesety bílé vilky. Historické
centrum města disponuje několika významnými
památkami, mezi které patří například katedrála
Sé z 15. století nebo pevnost Palácio de Sao Lou-
renco ze 16. století. Kromě památek a muzeí na-
bízí Funchal veškeré zázemí moderního města.
K dispozici jsou nákupní centra, obchody, tržnice,
restaurace, bary a tzv. lido, tj. veřejné koupaliště

v podobě 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. 

CANICO DO BAIXO 
Kdysi malá vesnička, kde si převážně zámožní
cizinci pořizovali svá prázdninová sídla, se během
několika let stala rezidenčním centrem, plným
krásných vilek a kvalitních hotelů. Canico do
Baixo nabízí klidnou dovolenou v menším stře-
disku plném zeleně, kde zábava a vyžití mimo

hotely je pouze v omezené míře. Centrum s ně-
kolika obchůdky a restauracemi je od pobřeží
vzdáleno cca 3 kilometry. Pokud však zatoužíte
po společnosti a nočním životě, můžete se vydat
do nedalekého Funchalu, kam se taxíkem do-
stanete za cca 10 minut. 
Transfer z letiště trvá cca 15 minut.

SANTA CRUZ 
Menší vesnička s typickou ostrovní atmosférou,
kde je k dispozici malé centrum s několika ob-
chůdky, se nachází cca 10 kilometrů od Funchalu
a v bezprostřední blízkosti letiště. 
Transfer z letiště trvá cca 5 minut. 

NABÍDKA VÝLETŮ
FUNCHAL
Polodenní výlet zahrnující  vyhlídku v parku
sv.Kateřiny,  procházku ke  katedrále Sé, radniční
náměstí,  degustaci madeirského vína ve vinařství
Oliveiras,  tržnici,  staré město a botanickou za-
hradu.
Orientační cena: cca 25 Eur

ZÁPADNÍ  OKRUH OSTROVEM
Celodenní  výlet  začíná   odjezdem  z Funchalu
do rybářské osady  Camara de  Lobos,  procházka
přístavem a možnost ochutnávky ovocného kok-
tejlu  poncha. Poté  zamíříme divokým  údolím
řeky Ribeira Brava přes průsmyk Encumeada na
náhorní plošinu Paúl da Serra.  Ve Fanalu se pro-
jdeme nejstaršími vavříny ostrova a krásnými
horskými scenériemi sjedeme do  malebného
Porto Moniz,  kde   bude  dostatek času na  oběd
i úžasné koupání v lávových jezírcích. Zpátky

 pojedeme pod  útesy  severního pobřeží s mnoha
vodopády, zastávka u vodopádu Véu da  Noiva
a na  závěr  dne  vystoupáme vinicemi a baná-
novými plantážemi na prosklenou plošinu 580
m  vysokého mysu  Cabo Girao. 
Orientační cena: cca 34 Eur

EIRA DO SERRADO, MONTE
Polodenní výlet začíná  ráno výjezdem  do  hor
na vyhlídku Eira do Serrado s výhledem do hlu-
bokého Údolí jeptišek. Cestou plnou  eukalyptů
se přesuneme do  Monte,  kde  navštívíme Tro-
pickou  zahradu (vstup do zahrady cca 10,- Eur
není v ceně). Adrenalin  na závěr vám zvedne
jízda na tradičních proutěných saních.
Orientační cena
(včetně jízdy na saních): cca 40 Eur

VÝCHODNÍ OKRUH OSTROVEM
Nejprve  vyjedeme na  třetí  nejvyšší horu Ma-
deiry, Pico do Areeiro  1818 m, odkud se otevírá
úchvatný pohled na nejvyšší horu,  okolní masívy
a údolí. Lesní krajinou  dále  do  Ribeiro Frio, kde
jsou  sádky  na pstruhy, s možností 45 minutové
procházky na krásnou vyhlídku Balcoes.  Přesun
na severní pobřeží do Santany, proslulé typickými
domky s doškovými  střechami. Návštěva krásné
vesnice  Porto da  Cruz, procházka podél pobřeží
a poslední panoramata nás  čekají na nejvýchod-
nějším mysu  ostrova, Ponta de  Sao Lourenco.
Orientační cena: cca 34 Eur

Výlety se konají s českým průvodcem při min.
počtu 16 osob.

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Hotel Vidamar Resort ***** PL 12 let 88
Hotelový komplex Dorisol *** PL 6 let 89
Hotel Terrace Mar **** SN 13 let 90
Hotel Vila Gale Santa Cruz **** AI 14 let 90
Hotel Roca Mar/Royal Orchid **** PL 6 let 91
Hotel Four Views Oasis **** PL 13 let 92
Hotel Four Views Baia **** PL 7 let 92
Hotel Quinta do Lorde ***** SN 12 let 93
Hotel Pestana Bay **** AI - 94
Hotel Pestana Carlton ***** SN - 95
Hotel Castanheiro ***** PL 13 let 96
Hotel Madeira Panoramico**** PL 6 let 96
Hotel Girassol *** SN 6 let 97  
Hotel Melia Madeira Mare ***** PL 14 let 98 
Hotel Savoy Calheta Beach **** AI - 99

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

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

za příplatek 3 590 Kč
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu 
• výhodná cena cestovního pojištění
• výhodné parkování na letišti v Praze
• k odletu a příletu do Prahy přeprava autokarem

Čedok Expres – trasy 2, 4, 5 (více na str. 296)

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• věčně zelený ostrov plný květin
• výlety do nádherné přírody
• možnost pěší turistiky 
• trvale svěží jarní podnebí
• kombinace koupání a poznávání

MADEIRA

Atlantický oceán

Santa Cruz

Porto Moniz

Calheta

Ponta Delgada

Canical

Funchal
Canico do Baixo

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

ODLETY: 8/11/12/15 DNÍ Z PRAHY

I II III IV V VI VII VIII IX XIIX XI

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

20 20 20
21 21 21

22 22
24 24

25 25

18
17

18
19

20
21 21

22 22
23

2019

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Rozloha ostrova: 828 km2

Počet obyvatel souostroví: 245 tisíc
Úřední jazyk: portugalština
Místní měna: euro
Časový posun v létě: SELČ mínus 1 hod.
Cílové letiště: Funchal
Doba letu z Prahy: 4 hodiny 30 minut



800 112 11288

OSTROV MADEIRA

od 20 400 Kč*

* více na str. 302

HOTEL VIDAMAR RESORT
***** FUNCHAL

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Moderní hotel, sestávající ze dvou šestipatrových
budov, je vystavěn na skalnatém výběžku přímo
nad mořem v hotelové části Funchalu cca 2 ki-
lometry od jeho historického centra. 

VYBAVENÍ HOTELU
Prostorná vstupní hala s recepcí, WiFi v lobby
zdarma, výtahy, tři restaurace, dva bazény s moř-
skou vodou (jeden z nich vyhřívaný), dva dětské
bazény, vnitřní bazén se sladkou vodou, jacuzzi,
business centrum, konferenční místnost, par-
koviště zdarma (místa jsou k dispozici do napl-
nění kapacity parkoviště). 

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, squash, stolní tenis, fitness, sauna, vířivka,
kulečník (za poplatek), potápěčské centrum (za
poplatek), velké lázeňské centrum s celou řadou
služeb a procedur (za poplatek), každodenní
krátké programy jako např. aerobik, vodní gym-
nastika atd. 

POKOJE
Prostorné, moderně zařízené dvoulůžkové po-
koje s možností až dvou přistýlek pro děti jsou
vybaveny koupelnou, WC, fénem, klimatizací,
minibarem, WiFi za poplatek, SAT TV, telefonem,
trezorem a balkonem. Na vyžádání a za poplatek
pokoje s výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, snídaně jsou podávány bufetovým
způsobem, večeře střídavě výběrem z menu
nebo bufetovým způsobem. Možnost dokoupení
all inclusive.

PLÁŽ
Hotel se nachází na útesu přímo nad mořem.
Z terasy pod hotelem, kam je přístup dvěma vý-
tahy, je přímý vstup do moře po schodech nebo
žebříku. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7939.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298
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HOTELOVÝ KOMPLEX DORISOL 2017

*** FUNCHAL

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

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). Hotel Dorisol Estrelicia je
vhodný pro rodinnou dovolenou.   

VYBAVENÍ HOTELU
Moderní výškový hotel, lobby, recepce, výtahy, ho-
telová restaurace, restaurace a la carte, bar u re-
cepce 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 program
pro dospělé. Za poplatek je tenisový kurt, well-
ness centrum – sauna, jacuzzi, masáže (vše za
 poplatek). Cca 10 km od hotelu se nachází 18jam-
kové 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
dokoupení all inclusive, který mj. zahrnuje plnou
penzi, nealkoholické a místní alkoholické nápoje.    

PLÁŽ
V oblasti Funchalu se nachází jen pár kamenitých
pláží. Cca 600 m od hotelu se nachází koupaliště
Ponta Gorda s terasou a několika bazény s moř-
skou vodou a tobogán u bazénu pro děti. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7947.html

od 16 400 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 298

DOVOLENÁ 55+
Platí pro odlety na 7 nocí: 14. 5., 21. 5., 8.10., 15.10.  2018

Více na str. 300
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HOTEL TERRACE MAR
**** FUNCHAL

Studio: AA|AAA|AAB  Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází v oblíbené části hlavního města
Funchal, cca 2 km od centra s obchody a restau-
racemi a několik minut chůze od pláže. Hotel
byl v roce 2016 zrenovován a je vhodný pro ro-
dinnou dovolenou.

VYBAVENÍ
Recepce 24 hodin, výtahy, hotelová restaurace,
bar, WiFi zdarma. Součástí hotelu je střešní bazén
s terasou a s venkovní vířivkou, lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma. Z terasy je krásný vý-
hled na Funchal a na oceán.

SPORT A ZÁBAVA
Za poplatek je sauna, masáže a jacuzzi. Cca 1 km
od hotelu se nachází Casino.

POKOJE
Pěkné moderní pokoje, k dispozici jsou 2 typy
pokojů: studio až pro 3 osoby (dvě lůžka a při-
stýlka formou sofa) a s příslušenstvím je vyba-
veno telefonem, TV, klimatizací, fénem, trezorem,
kuchyňským koutem s lednicí, mikrovlnnou trou-
bou, minibarem (za poplatek) a balkonem nebo
terasou. Na vyžádání lze zajistit prostornější
apartmán až pro 4 osoby.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem, možnost dokou-
pení servírovaných večeří.

PLÁŽ
Hotel se nachází cca 600 m od pláže.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8134.html

od 15 960 Kč*

* více na str. 302

od 24 900 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 298

HOTEL VILA GALE SANTA CRUZ
**** SANTA CRUZ

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

POLOHA
Moderní hotel se nachází přímo u moře a po-
břežní promenády v malebné vesničce Santa
Cruz, jejíž centrum s několika obchůdky a res-
tauracemi je vzdáleno cca 5 minut chůze. Fun-
chal, kam je každý den zajištěna doprava
hotelovým minibusem zdarma, je vzdálen
cca 10 kilometrů. Letiště se nachází cca 5 minut
jízdy od hotelu. 

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, výtahy, hlavní restaurace, restaurace
a la carte, tři bary, dětský klub, golfový klub,
 business centrum (za poplatek), WiFi v recepční
hale (za poplatek), bazén se sladkou vodou,

 terasou a lehátky, dětský bazén a vnitřní bazén
v rámci wellness centra (za poplatek). 

SPORT A ZÁBAVA
Wellness centrum s fitness, saunou, vířivkou,
masážemi a salonem krásy (za poplatek), spe-
ciální slevy na green fee a odvoz na golfové hřiště
(cca 15 km) zdarma. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro
dítě jsou vybaveny moderním nábytkem, kou-
pelnou, WC, vysoušečem vlasů, SAT TV, klimati-
zací, minibarem, trezorem a balkonem nebo
terasou. 

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

PLÁŽ
Přímo před hotelem přes promenádu se nachází
kamenitá pláž s molem a schůdky usnadňujícími
vstup do moře. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7940.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 298



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 91

OSTROV MADEIRA

Pobyt pro
2 děti do 6 let ZDARMA

HOTELOVÝ KOMPLEX ROYAL ORCHID/ROCAMAR
**** CANICO DO BAIXO

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

POLOHA
Oblíbené hotely jsou vystavěny na útesech nad
hladinou oceánu ve středisku Canico do Baixo,
cca 2,5 km od jeho centra. Nedaleký Funchal je
snadno dosažitelný hotelovým minibusem
cca 10 minut cesty.

VYBAVENÍ HOTELŮ
Vstupní hala s recepcí, výtah, společenská míst-
nost, konferenční sál, WiFi připojení v prostorách
recepce a v lobby za poplatek. Hotelová restau-
race, bar, snack bar. Venkovní bazén,   terasa na
slunění s lehátky a slunečníky, osušky u bazénu
(zdarma), vnitřní vyhřívaný bazén,  jacuzzi.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness centrum, aerobic, sauna, parní lázeň,
 solárium, masáže (za poplatek), potápěčské cent-
rum (za poplatek), v blízkosti hotelu golfové
hřiště.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek pro děti jsou vybaveny koupelnou
se sprchou, WC, vysoušečem vlasů, SAT TV, kli-
matizací, telefonem,  minibarem a trezorem (za
poplatek). Některé pokoje mají balkon. Pokoje
s výhledem na oceán za příplatek. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze je podávána v hotelové restauraci
bufetovým způsobem. Možnost all inclusive,

který mj. zahrnuje plnou penzi, nealkoholické
a místní alkoholické nápoje, kávu, snack.

PLÁŽ
Hotely jsou vystavěny na skalnatých útesech
nad oceánem. Z terasy pod hotelem, kam je pří-
stup výtahem nebo po schodech je přímý vstup
do moře po žebříku. Na terase jsou k dispozici
lehátka.

Roca Mar/Royal Orchid Bazén u hotelu Royal OrchidPokoj v hotelu Roca Mar

Hotel Roca Mar

Hotel Royal Orchid

od 17 500 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
2 děti do 6 let ZDARMA

Více na str. 299

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7951.html



HOTEL FOUR VIEWS BAIA
Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Nejnovější hotel skupiny Four Views s příjemnou
atmosférou a kvalitními službami se nachází na
kopci nad silnicí, cca 500 m od centra Funchalu,
hlavní město ostrova plné památek zábavy,
s krásným výhledem na oceán, ostrovy a hory.
Cca 200 m od hotelu je autobusová zastávka (za
poplatek). Hotelový autobus do Funchalu jezdí
zdarma několikrát denně.

VYBAVENÍ
Moderní hotel ve kterém se nachází prostorná
recepce, výtahy, hotelová restaurace, bar na re-
cepci a snack bar u bazénu, WiFi zdarma, internet
za poplatek, obchod se suvenýry, konferenční
místnost. Na terase se nachází bazén a dětské
brouzdaliště, lehátka u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis zdarma, animační programy a taneční
večery pro dospělé, za poplatek je centrum SPA,
masáže a sauna.

POKOJE
Standardní pokoje s možností přistýlky a s pří-
slušenstvím jsou vybaveny klimatizací, SAT TV,
fénem, trezorem a minibarem (oboje za poplatek)
a balkonem nebo terasou s výhledem do okolí.
Na vyžádání a za příplatek lze zajistit pokoje s vý-
hledem na moře nebo studio, které je navíc vy-
baveno kuchyňským koutem a lednicí.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení obědů.

PLÁŽ
V oblasti Funchalu se nachází několik kamenitých
pláží. Cca 2 km od hotelu se nachází koupaliště
Ponta Gorda s terasou a několika bazény s moř-
skou vodou a bazény pro děti.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7942.html

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 298

HOTEL FOUR VIEWS OASIS
**** CANICO DO BAIXO

**** FUNCHAL

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Pěkný hotel s příjemnou atmosférou se nachází
v klidnější oblasti a na promenádě, cca 3 km od
centra střediska Canico a cca 12 km od Funchalu,
hlavní město ostrova plné památek zábavy,
s krásným výhledem na oceán, ostrovy a hory.
V blízkosti hotelu je autobusová zastávka (za po-
platek). Hotelový autobus do Funchalu jezdí
zdarma několikrát denně.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, výtahy, hotelová restaurace, restaurace
a la carte, bar na recepci a snack bar u bazénu,
dětské hřiště, internet za poplatek, obchod se
suvenýry, kadeřnictví, konferenční místnost.

Uprostřed hotelového komplexu se nachází
bazén s terasou a s lehátky a slunečníky zdarma,
dětský bazén, vnitřní bazén.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis zdarma, za poplatek je potápěčská
škola.

POKOJE
Standardní pokoje s možností přistýlky a s pří-
slušenstvím jsou vybaveny telefonem, klimatizací,
TV, fénem, trezorem a minibarem (oboje za po-
platek) a balkonem nebo terasou s výhledem do
zahrady nebo do okolí. Na vyžádání a za příplatek
lze zajistit pokoje s výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení obědů.

PLÁŽ
Veřejná kamenitá pláž se nachází cca 150 m od
hotelu, přístup po promenádě nebo po místní
komunikaci. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7943.html

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 298

800 112 11292

OSTROV MADEIRA

od 19 590 Kč*

* více na str. 302

od 20 250 Kč*

* více na str. 302
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od 17 220 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

HOTEL QUINTA DO LORDE
***** CANICAL

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

POLOHA
Velice pěkný luxusní hotelový komplex s příjem-
nou atmosférou a kvalitními službami se nachází
přímo na útesu nad oceánem, ve východní části
ostrova cca 2,5 km od centra střediska Canical
s několika obchody a bary. V blízkosti hotelu je
autobusová zastávka a také se zde nachází sou-
kromý přístav.

VYBAVENÍ HOTELU
Hotel se skládá z pěti samostatných budov, jedna
hlavní budova a čtyři budovy s pokoji. Je zde re-
cepce, výtahy, hotelová restaurace, restaurace
a la carte, bar na recepci a u bazénu, dětské
hřiště, WiFi zdarma. Součástí komplexu jsou dva
bazény, lehátka zdarma k dispozici.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt a wellness centrum (oboje za po-
platek). V blízkosti hotelu se nachází golfové
hřiště.

POKOJE
Pěkné moderně zařízené standardní pokoje s pří-
slušenstvím a s možností přistýlky pro dítě jsou
vybaveny telefonem, klimatizací, SAT TV, fénem,
trezorem a minibarem (oboje za poplatek) a bal-
konem nebo terasou s výhledem do zahrady,
do okolí nebo na moře. Na vyžádání a za přípla-
tek lze zajistit ubytování ve suite až pro 4 osoby
s výhledem na bazén nebo na moře.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i fakultativní večeře bufetovým způso-
bem nebo servírované, možnost dokoupení
obědů, vše ve výborné kvalitě.

PLÁŽ
Přímo před hotelem se nachází veřejná kamenitá
pláž. Cca 1 km od hotelu se nachází přírodní pláž
s černým pískem a pozvolným vstupem do moře.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7944.html
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od 21 800 Kč*

* více na str. 302

HOTEL PESTANA BAY 2017

**** FUNCHAL

Standard: AA Junior suite: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Výborně situovaný hotel je vystavěn nad pláží
Praia Formosa, která je jednou z nejlepších pláží
na Madeiře. Hotel nabízí jedinečný výhled na At-
lantik. Vzdálenost od historického centra Fun-
chalu je cca 5 km, spojení zajišťuje hotelový
autobus. 

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, výtahy, restaurace, bar u recepce a u ba-
zénu, 2 venkovní bazény se sladkou vodou s částí
pro děti, konferenční místnost, parkování v areálu
hotelu, WiFi v prostorách recepce a v hale a trezor
(oboje za poplatek). 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, herna, billiard (za poplatek), fitness
centrum, wellness centrum, jacuzzi, sauna. Mož-
nost golfu na hřištích Palheiro Golf (cca 15 km)
a Santo da Serra Golf (cca 30 km). 

POKOJE
Dvoulůžková studia jsou vybavena  koupelnou,
WC, kuchyňským koutem se základním vybave-
ním, TV, telefonem a balkonem. Všechny pokoje
v hotelu mají krásný výhled na oceán. Na vyžá-
dání a za příplatek možnost pokojů Junior Suite
a Suite, které mají stejné vybavení, ale jsou pro-
stornější.

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive zahrnující plnou penzi for-
mou bufetu,  nealkoholické a alkoholické nápoje
místní výroby, kávu, čaj na baru od 11:00 do
23:00 hod.

PLÁŽ
Přímo před hotelem se nachází nádherná obláz-
kovopísčitá pláž Praia Formosa, která je jednou
z nejhezčích pláží na Madeiře. Na tuto známou
pláž navazuje další pláž s vulkanickým pískem. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,797.html
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HOTEL PESTANA CARLTON
***** FUNCHAL

Standard, Standard s výhledem na moře: AA Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Jeden z nejluxusnějších hotelů na Madeiře je vy-
stavěn přímo nad mořem ve vzdálenosti cca 10
až 15 minut chůze od historického centra města. 

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, výtahy, dvě restaurace, bar, snack bar,
obchod se suvenýry, kadeřník, dětské hřiště, dva
venkovní bazény se slanou vodou, dětský bazén
a vnitřní bazén se sladkou vodou. WiFi
k dispozici za poplatek ve veřejných prostorách
v šestém a sedmém patře. 

POKOJE
Luxusní dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny kou-
pelnou, WC, fénem, TV, telefonem, klimatizací,
minibarem, varnou konvicí, trezorem a balkonem
nebo  terasou. Přípojka na internet za poplatek.
Pokoje s výhledem na moře (na vyžádání a za
příplatek).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány bufetovým způsobem,
fakultativní večeře střídavě výběrem z menu
nebo bufetovým způsobem. 

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, minigolf, sauna, vířivka, fitness, masáže
(za poplatek). Potápěčské centrum (za popla-
tek).

PLÁŽ
Hotel se nachází na útesu přímo nad mořem.
K dispozici je betonová terasa, na které je u mís-
těn jeden z bazénů. Z této terasy je přímý vstup
do moře po žebřících.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7949.html

od 21 000 Kč*

* více na str. 302
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HOTEL CASTANHEIRO
***** FUNCHAL

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

POLOHA
Velice pěkný stylový hotel se nachází v historickém
centru hlavního města Funchal s obchody a res-
tauracemi, asi 3 km od botanické zahrady. V blíz-
kosti hotelu je autobusová zastávka (za poplatek).     

VYBAVENÍ HOTELU
Hotel se skládá z pěti propojených budov, je zde
recepce, hotelová restaurace, restaurace a la
carte, bary, WiFi zdarma na recepci, úschovna
zavazadel. V hotelu se nachází bazén infinity,
 lehátka a slunečníky zdarma k dispozici. 

SPORT A ZÁBAVA
Za poplatek je posilovna, SPA centrum - vnitřní

bazén, sauna, masáže. Cca 10 km od hotelu se
nachází 18jamkové golfové hřiště.  

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s mořností při-
stýlky s příslušenstvím jsou vybaveny telefonem,
klimatizací, SAT TV, fénem, WiFi, trezorem, mi-
nibarem (za poplatek) a menším balkonem (jen
některé pokoje). Na vyžádání a za příplatek lze
zajistit ubytování v pokoji deluxe nebo v junior
suite (možnost až dvou přistýlek).      

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou švédských stolů, možnost
dokoupení soft all inclusive, který mj. zahrnuje

plnou penzi (obědy a večeře servírované), nápoje
k hlavním jídlům (1/2 lahve vína nebo dvě piva
nebo dva nealkoholické nápoje).    

PLÁŽ
Pláž Barreirinha, štukované terasy na opalování,
dětský bazén s mořskou vodou. Pláž se nachází
cca 1,5 km od hotelu, přístup do oceánu po scho-
dech, slunečníky a lehátka za poplatek. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7948.html

HOTEL MADEIRA PANORAMICO
**** FUNCHAL

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Pěkný hotel s příjemnou atmosférou se nachází
na kopci, ze kterého je krásný výhled na oceán,
cca 3 km od centra hlavního města Funchal, ob-
chody a restaurace jsou asi 500 m od hotelu.
V blízkosti hotelu je autobusová zastávka (zdarma
do centra města).    

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, výtahy, hotelová restaurace, restaurace
a la carte, bar na recepci a u bazénu, internet
a WiFi za poplatek. V hotelu se nachází terasa
s bazénem, lehátka a slunečníky zdarma k dis-
pozici, vnitřní bazén. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, animační program pro dospělé. Te-
nisový kurt, posilovna, billiard, sauna a masáže
(vše za poplatek).  

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek pro děti a s příslušenstvím jsou
vybaveny telefonem, klimatizací, SAT TV, fénem,
trezorem a minibarem (oboje za poplatek) a bal-
konem nebo terasou s výhledem do zahrady, na
bazén nebo do okolí. Na vyžádání a za příplatek
lze zajistit ubytování v pokoji s výhledem na
moře.      

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou švédských stolů.     

PLÁŽ
V oblasti Funchalu se nachází jen pár kamenitých
pláží. Cca 2 km od hotelu se nachází koupaliště
Ponta Gorda s terasou a několika bazény s moř-
skou vodou a bazény pro děti. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7945.html

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 298

od 21 920 Kč*

* více na str. 302

od 19 430 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
2 děti do 6 let ZDARMA

Více na str. 299
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HOTEL GIRASSOL
*** FUNCHAL

Suite: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Jedenáctipatrový hotel se nachází v hotelové
části  Funchalu, cca 2 kilometry od jeho histo-
rického centra. V okolí hotelu najdeme obchody,
restaurace a autobusovou zastávku. 

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, WiFi v lobby zdarma, výtahy, restaurace,
bar, snack bar, skotská hospoda, internetový
koutek (za poplatek), bazén se sladkou vodou,
terasa na opalování, slunečníky a lehátka zdarma,
dětské brouzdaliště. 

POKOJE
Pěkné zrenovované suity až pro 4 osoby se sklá-
dají z obývacího pokoje s rozkládací pohovkou
a ložnice a jsou vybaveny moderním  nábytkem,
koupelnou, WC, fénem, TV, minibarem, telefo-
nem, trezorem (za poplatek), balkonem a strop-
ním větrákem (v ložnici). Hotel disponuje také
několika standardními pokoji bez možnosti při-
stýlky, které nejsou renovované a nemají obývací
místnost. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i fakultativní večeře jsou podávány v ho-
telové restauraci bufetovým způsobem. Možnost
dokoupení all inclusive. 

SPORT A ZÁBAVA
Kulečník (za poplatek), sauna, fitness, masáže
(za poplatek). Hotel pořádá příležitostně večerní
zábavu jako např. tanec, folklórní večery atd. 

PLÁŽ
Kamenitá pláž s betonovou terasou a betonovým
molem do moře je vzdálena cca 10 minut. Vzdá-
lenost od pláže Praia Formosa je cca 2,5 kilo-
metru.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,236.html

od 18 520 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
2 děti do 6 let ZDARMA

Více na str. 299
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od 21 300 Kč*

* více na str. 302

HOTEL MELIA MADEIRA MARE
***** FUNCHAL

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Velice pěkný hotelový komplex s příjemnou at-
mosférou a kvalitními službami se nachází v blíz-
kosti hlavního města Funchal, u přímořské
promenády a v blízkosti obchodů, restaurací
a barů. V blízkosti hotelu je autobusová zastávka
(za poplatek).   

VYBAVENÍ HOTELU
Prostorné lobby, recepce, výtahy, hotelová res-
taurace, restaurace a la carte, bar na recepci
a u bazénu, obchod se suvenýry, WiFi zdarma
na recepci. V hotelu se nachází terasa s bazénem,
lehátka a slunečníky zdarma k dispozici, dětské
brouzdaliště.

SPORT A ZÁBAVA
Billiard za poplatek, moderní SPA – krytý bazén,
sauna, vířivka, thalassoterapie, masáže, posilovna
(vše za poplatek).

POKOJE
Moderní a elegantní dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím a s možností až dvou přistýlek pro
děti jsou vybaveny telefonem, klimatizací, SAT
TV, fénem, varnou konvicí, trezorem a minibarem
(oboje za poplatek) a balkonem nebo terasou
s výhledem do zahrady nebo do okolí. Na vyžá-
dání a za příplatek lze zajistit ubytování v pokoji
s výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou švédských stolů, možnost
dokoupení soft all inclusive, který mj. zahrnuje
plnou penzi, nápoje k hlavním jídlům (1/2 lahve
vína nebo dvě piva nebo dva nealkoholické ná-
poje).    

PLÁŽ
Menší veřejná kamenitá pláž se nachází cca 50 m
od hotelu, přístup po schodech, bez plážového
servisu. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7946.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 298
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HOTEL SAVOY CALHETA BEACH
**** CALHETA

Standard: AA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel rodinného typu se nachází v klidné oblasti,
mezi horami a písčitou pláží, ideální pro vyzna-
vače plážového volejbalu nebo vodních sportů.
Hotel se nachází cca 2,5 km od centra města
Calheta, cca 20 m od několika místních obchodů
a barů, cca 33 km od Funchalu. Hotelový autobus
do Funchalu (za poplatek).

VYBAVENÍ
Prostorné lobby, recepce, výtahy, hlavní restau-
race s mezinárodní kuchyní, a la carte rybí res-
taurace, bar, konferenční místnost, bezplatný
internetový koutek; WiFi za poplatek, parkoviště,
půjčovna aut. Bazén, dětské brouzdaliště, slu-
nečníky, lehátka a osušky u bazénů zdarma, krytý
vyhřívaný bazén.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, plážový volejbal, stolní tenis, biliard;
dětské hřiště, animační program pro dospělé
a pro děti u bazénu, večer živá hudba v baru. Za
poplatek vodní sporty, potápění, windsurfing,
spa centrum - sauna, turecké lázně, vířivka, pro-
cedury s produkty na bázi mořských řas, ma-
sáže.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, klimatizace, koupelna (sprchový kout, WC,
fén), SAT TV, telefon; za poplatek je trezor a mi-
nibar; balkon s výhledem na hory nebo do okolí.
Na vyžádání a za příplatek lze pokoje s výhledem
na moře a apartmány až pro 4 osoby (obývací
pokoj a ložnice zařízené jako standardní pokoj,
navíc kuchyňský kout).

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
formou švédských stolů, snack v odpoledních
hodinách, nealkoholické a alkoholické nápoje
místní výroby ve vyznačeném baru.

PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází cca 10 m od hotelu, přístup ho-
telovou stezkou, slunečníky, lehátka a matrace
za poplatek; bar na pláži (otevřeno v hlavní se-
zóně).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8128.html

od 24 700 Kč*

* více na str. 302



ITÁLIE – KALÁBRIE
Průzračně čisté moře, panenské pláže a nedotčená příroda Kalábrie láká stále více cestovatelů díky svým nádherným plážím a svéráznému
koloritu místního života, který není dosud stále ještě narušen vpádem turistického průmyslu. Nejjižnější část apeninského poloostrova
se vyznačuje krásnou přírodou a převážně hornatou krajinou, jež má většinou zemědělský ráz a velmi málo průmyslu. Na severu, kterému
védodí mocné masívy Monte Pollino, sousedí s regionem Basilicata, na západě je omývána Tyrhénským mořem a na východě mořem
Jónským. Původně obývali tuto zemi staří Řekové, Římané, Byzantinci a Normanové, dnes jsou vesnice, které jakoby byly zapomenuty
v čase, obydleny prostými lidmi. Překvapením pro návštěvníky, vydajících se do vnitrozemí, budou zcela jistě široká pásma lesů a jedinečné
pohledy z horských vrcholků na Tyrhénské a Jónské moře. Kalábrie nabízí celkem 780 kilometrů pobřeží nedotčených pláží a osamocených
zátok, které z ní dělají ráj pro milovníky slunce. Snad nejvyhlášenějším místem je Capo Vaticano, kde se snoubí moře všech odstínů modré
barvy se skalisky vystupujícími přímo z vody a bělostnými písečnými plážemi v jednotlivých zátokách. Romantickou atmosféru tohoto
místa ještě podtrhuje úchvatná podívaná na nedaleké Liparské ostrovy se stále činnou sopkou Stromboli. Naproti tomu pobřeží Jonského
moře nabízí svým návštěvníkům široké písčitooblázkové pláže s průzračně čistou vodou. Hlavním městem regionu je město Catanzaro,
které bylo bohužel silně poničeno za druhé světové války, nicméně dnes je plně se rozvíjejícím průmyslovým centrem Kalábrie. Za návštěvu
určitě stojí romantické městečko Tropea, rozkládající se na útesu nad mořem, jež přímo vybízí k procházkám ve svých úzkých uličkách
plných suvenýrů a místních specialit a jemuž vévodí normanská katedrála z 11. století, či Reggio di Calabria se svým muzeem Museo
Nazionale della Magna Grecia.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Pobyt v Kalábrii lze spojit s aktivním odpočin-
kem. Téměř všechny turistické lokality nabízejí
zázemí k provozování vodních sportů. Příznivé
podmínky zde naleznou především milovníci
podmořského života. V Kalábrii lze absolvovat
i kurzy potápění s následnými ponory ve vybra-
ných lokalitách. 

PO KOUPÁNÍ
Kromě animačních programů, organizovaných
jednotlivými ubytovacími kapacitami, se lze vy-
pravit na některý ze zajímavých výletů, které
uvádíme na následující straně tohoto katalogu.
Za návštěvu také určitě stojí některé z místních
městeček se svou osobitou atmosférou.

VI VII VIII IX

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

25 25

28 28

22 22
23 23
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
KALÁBRIE
Nejjižnější část apeninského poloostrova s krás-
nou přírodou a převážně hornatou krajinou. Vy-
značuje se teplým a příjemným podnebím od
dubna do října a křišťálově čistým mořem.

OBLAST CAPO VATICANO/RICADI
Nádherná přírodní oblast proslavená krásnými
písčitými plážemi, skalnatými útesy a křišťálovým
mořem. Capo Vaticano je obklopeno rozmanitou
zelení a poskytuje romantický výhled na Liparské
ostrovy a z některých míst až na Sicílii. Transfer
z letiště trvá cca 60 minut.

TROPEA
Historické město plné památek z 11. století, jež
je lemováno úzkými uličkami. Pobřeží je vyhle-
dáváno kvůli křišťálovému moři a plážím s bílým

 pískem. Město nabízí zábavní podniky a restau-
race podávající tamní speciality. Transfer z letiště
trvá cca 60 minut.

BRIATICO
Briatico se nachází jen pár kilometrů od Tropey
a svým návštěvníkům nabízí krásné písčité pláže,
které se střídají se skalnatými úseky, i dostatek
večerní zábavy. Transfer z letiště trvá cca
40 minut.

PIZZO
Původně středověké rybářské městečko Pizzo
se rozprostírá na skalnaté plošině nad zálivem
Golfo di Sant´Eufemia. Dominantou města je
gotická aragonská pevnost. Pod historickou zá-
stavbou města se nacházejí menší pláže s hru-
bým pískem.Transfer z letiště trvá cca 30 min.

NABÍDKA VÝLETŮ
VÝLETY Z OBLASTÍ 
CAPO VATICANO /MARINA DI ZAMBRONE
PARGHELIA /BRIATICO

COST TO COST – POBŘEŽÍ BOHŮ 
– PŮLDENNÍ VÝLET    
Orientační cena: 35 Eur dosp., 20 Eur děti

LIPARSKÉ OSTROVY – VULCANO, LIPARI,
STROMBOLI – CELODENNÍ VÝLET
Orientační cena: 60 Eur dosp., 40 Eur děti

+5 Eur pobyt. taxa

STROMBOLI BY NIGHT – PŮLDENNÍ VÝLET    
Orientační cena: 60 Eur dosp., 40 Eur děti

+5 Eur pobyt. taxa

SICÍLIE – TAORMINA – CELODENNÍ VÝLET
Orientační cena: 60 Eur dosp., 40 Eur děti

PIKANTNÍ TROPEA – PŮLDENNÍ VÝLET    
Orientační cena: 40 Eur dosp., 25 Eur děti

REGGIO CALABRIA A SCILLA – CELODENNÍ
VÝLET
Orientační cena: 50 Eur dosp., 30 Eur děti

ČEDOK PLUS
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort

za příplatek 3 590 Kč
• česky hovořící asistence v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění
• výhodné parkování u letiště v Praze

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• krásné pláže
• romantická a klidná dovolená
• možnost zajímavých fakultativních výletů

ISCHIA

SICÍLIE

Tyrhénské moře

Lamezia
Terme

Tropea

Briatico

Capo Vaticano - Ricadi

Parghelia

Pizzo

ODLETY: 8/11/12/15 DNÍ Z PRAHY

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Rozloha: 15 081 km2

Počet obyvatel: 2 milióny
Úřední jazyk: italština
Místní měna: Euro
Časový posun: žádný
Cílové letiště: Lamezia Terme
Doba letu z Prahy: 2 hodiny 5 minut

KALÁBRIE| JIŽNÍ ITÁLIE | ITÁLIE
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UPOZORNĚNÍ
Na území skoro celé Itálie je nutné používat
koupací čepice při vstupu do bazénů. Toto
nařízení se týká i hotelových bazénů (nejen
veřejných)! Většina veřejných pláží je zpo-
platněna. Dle vyhlášky místních úřadů se
platí případná pobytová taxa. Tato taxa je
splatná na místě v hotovosti, v Eur. Upozor-
ňujeme, že zavedení taxy a její výše může
být úpravou místní vyhlášky i v průběhu se-
zóny kdykoliv změněna. Aktuální informace
budou k dispozici vždy po příjezdu na uby-
tování.

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Hotel San Giuseppe **** LAI 12 let 102
Hotel Sole Mare *** PL 12 let 104
Hotel Dolomiti sul Mare *** LAI 14 let 106
Hotel Porto Ada **** LAI 12 let 107
Hotel Rosette Resort **** LAI 13 let 108

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

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

Tropea



800 112 112102

ITÁLIE | JIŽNÍ ITÁLIE | KALÁBRIE

od 16 400 Kč*

* více na str. 302

HOTEL VILLAGGIO SAN GIUSEPPE 
**** BRIATICO

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní Strava: light all inclusive

POLOHA
Toto nové villaggio, skládající se z centrální části
s pokoji typu Turchese a z depandance s pokoji
typu Smeraldo, se nachází cca 15 km od Tropey
a Capo Vaticano.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace s výhledem na moře, bar,
swim up bar, dětský koutek, bazén s dětskou
částí, parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, dětský bazén, bar, animace a miniclub
(červenec - srpen), plážový volejbal, kurzy potá-
pění.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek (i pa-
landa) jsou vybaveny vlastním příslušenstvím,
klimatizací, TV, fénem, telefonem, minibarem.
Pokoje typu Smeraldo mají balkon či společnou
terasu okolo bazénu v závislosti na umístění.
Jsou vzdálené cca 250 - 300 m od pláže. Pokoje
typu Turchese mají stejné vybavení a nacházejí
se v bezprostřední blízkosti pláže a jsou na vy-
žádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou kontinentálního bufetu, večeře
servírované menu na základě výběru z jídelního
lístku. Možnost dokoupení plné penze.

PLÁŽ
Pláž s bílým pískem se nachází přímo u villaggia.
Plážový servis (slunečník, 2 plážová křesílka)
v ceně.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7842.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

Rodinná SLEVA
Více na str. 298

Dítě do 7 let
ZCELA ZDARMA

Více na str. 298
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od 15 210 Kč*

* více na str. 302

HOTEL SOLE MARE 
*** CAPO VATICANO

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní Strava: polopenze

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 Lamezia
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. Dětský klub v italském
jazyce.

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.
Výhled na moře za příplatek.

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. NA VYŽÁDÁNÍ:
dětská postýlka 7 Eur/den.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7838.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

Rodinná SLEVA
Více na str. 298
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Pokoj standard

DOVOLENÁ 55+
Platí pro odlety na 7 nocí: 7. 6., 11. 6., 14. 6., 18. 6., 10. 9., 13. 9.,
17. 9., 20. 9. 2018

Více na str. 300

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 300



800 112 112106

ITÁLIE | JIŽNÍ ITÁLIE | KALÁBRIE

od 15 580 Kč*

* více na str. 302

APARTHOTEL DOLOMITI SUL MARE
*** BRIATICO

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: light all inclusive

POLOHA
Hotelový komplex je obklopen zelení a olivovým
hájem a nachází se u jedné z nejkrásnějších
zátok na pobřeží Tyrhénského moře. Do centra
městečka Briatico jsou to cca 2 km, kde nalez-
nete obchůdky, restaurace a bary. Oblíbené his-
torické město Tropea je vzdáleno cca 14 km od
hotelu. Vzdálenost od letiště v Lamezia Terme
je cca 40 km.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, amfiteátr, bazén pro
dospělé i děti s vířivou částí, WiFi za poplatek,
minimarket, parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, fotbalové hřiště, dětský park,
animační program a miniklub v italštině, bocce,
šipky, střelba z luku, kanoe, šlapadla, plážový
volejbal.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, ventilá-
torem, fénem, chladničkou, TV, trezorem.

STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive. Snídaně, oběd a večeře for-
mou bufetu. Od 10:00 do 22:00 v ceně nealko-
holické nápoje a víno.

PLÁŽ
Písčitá pláž, dlouhá 800 metrů, je ohraničená
dvěma útesy, s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 150-300 metrů od ubytování. Slu-
nečník a 2 plážová křesílka v ceně.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7841.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 298

light

Rodinná SLEVA
Více na str. 298

Dítě do 7 let
ZCELA ZDARMA

Více na str. 298
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HOTEL PORTO ADA
**** PIZZO

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní Strava: light all inclusive

POLOHA
Rozlehlý a oblíbený prázdninový komplex se na-
chází necelých 10 kilometrů od městečka Pizzo
a tvoří jej dvoupodlažní budovy umístěné v roz-
lehlém areálu plném zeleně. Pláž je vzdálena cca
500 m od komplexu a je přístupná pohodlnou
procházkou přes borovicový háj. Rodiny s dětmi
ocení širokou nabídku sportovních a rekreačních
aktivit, miniklub a animační programy. Hotel na-
bízí za poplatek dopravu do centra Pizza.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace a res-
taurace na pláži, bar, bazény, minimarket.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, dětský bazén, dětské hřiště, animační

programy, volejbal, plážový volejbal, tenis, stolní
tenis, basketbal, fotbal, za poplatek půjčovna
kol a motorek.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek
jsou vybaveny klimatizací, TV, telefonem, trezo-
rem (za poplatek), ledničkou, balkonem nebo
společným pátiem, koupelnou se sprchou
a fénem.

STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive, které zahrnuje snídaně, obědy
a večeře formou bufetu, během obědů a večeří
nealkoholické nápoje, voda a víno. 10.00 - 12.00
a 15.00 - 22.00 neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických nápojů a alkoholických

nápojů místní výroby (pivo, víno). Lze čerpat
v místech a časech určených hotelem.

PLÁŽ
Písčitooblázková pláž se nachází cca 500 metrů
od resortu. Plážový servis (slunečník a 2 plážová
křesílka) zahrnut v ceně od druhé řady.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Dětská po-
stýlka na vyžádání.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8594.html

od 17 600 Kč*

* více na str. 302
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od 17 410 Kč*

* více na str. 302

HOTEL ROSETTE RESORT
**** PARGHELIA

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní Strava: light all inclusive

POLOHA
Hotel leží na útesu, na pobřeží Tyrhénského
moře, v klidném městečku Parghelia, 1 km do
nejbližších obchodů a restaurací, 3 km od centra
města Tropea s obchody, restauracemi a bary.
55 km od letiště v Lamezia Terme.

VYBAVENÍ
Čtyřhvězdičkový elegantní hotel postavený
v roce 2010 a renovovaný v roce 2013. Skládá
se z 35 budov a 115 pokojů. K dispozici lobby,
24h. recepce, hlavní restaurace, 2 bary: Magna
Grecia a Stromboli na pláži, terasa s výhledem
na moře a hory, WiFi zdarma (omezený rozsah).

SPORT A ZÁBAVA
Bazén se sladkou vodou, cca 400 m², dětský
bazén se sladkou vodou, cca 100 m², hloubka
0,5 m, slunečníky a lehátka v omezeném množ-
ství u bazénu zdarma, osušky na zálohu, teni-
sový kurt (osvětlení placené), volejbalové hřiště,
půjčovna kol (omezený počet); dětské hřiště,
miniklub v italském jazyce (6-12 let; provozní
doba: 10.00-12.00, 16.00-22.00), diskotéka na
pláži, amfiteátr, hry, aquaaerobic.

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj pro 2 osoby (možnost 1 při-
stýlky pro dítě). Klimatizace, sociální zařízení
(sprcha, wc, fén), TV/SAT, telefon, trezor, WiFi za

poplatek, minibar, dětská postýlka (nutno ob-
jednat předem). Téměř všechny pokoje mají
balkón nebo terasu.

STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive. Snídaně, obědy a večeře for-
mou švédských stolů. K obědu a večeři neome-
zená konzumace vody, vína, nealkoholických
nápojů. Neomezená konzumace nealkoholic-
kých nápojů místní výroby a místního vína
a piva v baru u bazénu (10.00-22.00) a v plážo-
vém baru (10.00-18.00).

PLÁŽ
Písčitooblázková, místy i kamenitá pláž 200 m
od hotelu,  doporučujeme ochrannou obuv. Do-
stupnost bezplatným hotelovým shuttle busem
nebo hotelovou cestičkou, slunečníky a lehátka
v omezeném počtu zdarma, osušky za poplatek
a na zálohu, plážový bar Stromboli.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7839.html

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 298

Rodinná SLEVA
Více na str. 298
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ITÁLIE – OSTROV SICÍLIE
Největší ostrov ve Středozemním moři, který je od kontinentální Itálie oddělen Messinskou úžinou. I když plavba přes úžinu trvá necelou
půlhodinku, je rozdíl mezi Sicílií a zbytkem Itálie zřejmý. Místní obyvatelé s nadsázkou tvrdí, že Sicílie je vlastně malý kontinent. Jedná se
o nesmírně rozmanitý ostrov, který má skutečně co nabídnout. „To své“ si zde najde každý cestovatel! Přírodní bohatství je reprezentováno
např. vysokými horami, řekami či neodmyslitelnými vulkány, včetně největší činné evropské sopky Etny. K příjemnému osvěžení a plavání
v moři lákají dlouhé kilometry pláží, jež jsou omývané Tyrhénským, Jónským a Středozemním mořem. Skutečným pokladem je však, dle
názoru mnohých, velké množství památek, ať již antických či středověkých. Většina z nás má o Sicílii zažitou představu jako o uzavřeném
společenství lidí, kde je nejvyšším nepsaným zákonem tzv. omerta, tj.  zásada absolutního mlčení. Je to důsledek pohnuté historie ostrova
spojené s chudobou místního obyvatelstva, která společně s izolovaností ostrova přispěla ke vzniku paralelní vládnoucí struktury, jež se
vymezovala vůči státní moci. Atmosféra, kterou známe z mnoha filmů a seriálů, se však postupně stává minulostí a můžeme ji „nasávat“
již jen v odlehlých vesničkách řídce osídleného vnitrozemí. Jak jsme již uvedli, dnešní Sicílie, kromě svých přírodních krás a památek, nabízí
také moderní infrastrukturu turistických letovisek. Čedok pro letošní sezónu připravil atraktivní letecké zájezdy směřující do
severovýchodní části ostrova. Všechna naše pobytová místa jsou současně ideálními výchozími body k poznávání východní části ostrova.
Nikdo by si neměl nechat ujít výlet ke zdejší dominantě, kterou je majestátně se tyčící Etna či romantické městečko  Taormina. Ti zvídavější
se jistě vydají také do vzdálenějších Syrakus.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Pobyt na Sicílii lze velmi snadno spojit s aktivním
odpočinkem. Téměř všechny hlavní turistické lo-
kality ostrova disponují výborným zázemím
k provozování vodních sportů a radovánek. Příz-
nivé podmínky zde naleznou především milov-
níci windsurfingu a  surfování. Na ostrově lze
absolvovat i kurzy potápění s následnými ponory
ve vybraných lokalitách. Kopcovitý ráz ostrova
nabízí spoustu možností k podnikání cyklistic-
kých výletů a to během celého roku. Populárními
sporty jsou rovněž fotbal a tenis, pro které mají
dobré zázemí i některé hotelové komplexy.

PO KOUPÁNÍ
Kromě animačních programů organizovaných
jednotlivými hotely se lze vypravit do víru noč-
ního života ve většině větších turistických stře-
disek, kde návštěvníci naleznou typické místní
restaurace, bary a diskotéky. Milovníkům noč-
ního života doporučujeme pobyt ve střediscích
kolem Taorminy, tj. Giardini Naxos a Letojani.
Sicílie je ostrovem lpícím na tradicích, takže
během letní sezóny se zde pořádá velké množ-
ství různých místních slavností a veselic. Dopo-
ručit lze návštěvu nejrůznějších hudebních
koncertů či sezónních divadelních představení.

VI VII VIII IX

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

25

28

22
23 23

22

25

28
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NABÍDKA VÝLETŮ
LIPARSKÉ OSTROVY/LIPARY A VULKANO
Celodenní lodní výlet na ostrovy Lipary a Vul-
kano.

ETNA
Půldenní výlet na nejvyšší sopku v Evropě – Etnu.
Prohlídka kráterů i oblasti lávových polí.

SYRAKUSY
Výlet do historického města Syrakusy, jež je za-
psáno na seznamu dědictví UNESCO. Návštěva
nejvýznamnějších památek. 

PALERMO A CEFALU
Návštěva hlavního města Sicílie – Palerma vč.
nejvýznamnějších památek. Zastávka ve středo-
věkém městě Cefalu.

ČEDOK PLUS
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodné parkování u letiště v Praze
• výhodné ceny cestovního pojištění

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• krásné pláže
• antické i středověké památky
• romantická a klidná dovolená
• možnost výletu na Etnu, 

nejvyšší aktivní sopku v Evropě

SICÍLIE
Catania

Taormina

Palermo

Cefalú

Campofelice 
di Roccella

Terrasini 
Favarotta Santa 

Flavia

Butera Brucoli
Fontane 
Bianche

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

ODLETY: 8/15 DNÍ Z PRAHY

OSTROV SICÍLIE | ITÁLIE
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
OBLAST PALERMO
CEFALÚ
Cefalú je historické město rozkládající se 50 km
od hlavního města Palerma na severním po-
břeží Sicílie. Má jedinečnou polohu na břehu
moře s krásnými a udržovanými kilometry pláží.
Nenajdete zde žádné moderní hotely ani novou
zástavbu, proto si Cefalú do dnešních dní ucho-
valo svou malebnost a středověkou atmosféru.
Nad městem se tyčí zajímavý útes La Rocca po-
dobající se pevnosti, kde se kdysi vypínal Dianin
chrám. Pobřeží je lemováno několika krásnými
písčitými plážemi. Cefalú je skvělým místem
odkud se dají podnikat zajímavé výlety do okolí.
Je zde mnoho přírodních atraktivit, ale také dal-
ších historicky cenných měst. Transfer z letiště
trvá cca 90 min.

TERRASINI FAVAROTTA
Malebné městečko Terrasini se rozkládá na ji-
hozápadním pobřeží Sicílie v zálivu Castellam-
mare. Panuje zde typická sicilská atmosféra
a místní obyvatelé jsou velice milí, pohostinní
a přívětiví. Nejčastěji je uvidíte posedávat na zá-
praží svých domků nebo v barech. Podél měs-
tečka se táhne krásná přímořská promenáda
lemovaná obchůdky, restauracemi a bary, které
nabízejí posezení s výhledem na záliv Castel-
lammare. Okolí Terrasini nabízí skvělé výletní
možnosti podél celého pobřeží. Pokud si prona-
jmete auto nebo motorku můžete se vydat do
24 km vzdáleného Palerma. Transfer z letiště
trvá cca 15 min.

SANTA FLAVIA
Město leží mezi zálivem Palermo a městem
s horkými prameny známými jako Termini

Imerese. Uvnitř města se nachází pozůstatky
starobylého města Soluntum. Hlavním pro-
duktem této oblasti je grep. Navíc je město
i díky své poloze na pobřeží známé svou distri-
bucí čerstvých ryb. Transfer z letiště trvá cca
45 min.

OBLAST KATÁNIE
BRUCOLI
Na východním pobřeží Sicílie se v krásné zá-
toce mezi Catanií a Syrakusami nachází měs-
tečko Brucoli. Asi 5 km směrem na sever se
rozkládá město Augusta a 37 km odtud leží Sy-
rakusy. Pobřeží u vesničky Brucoli je omýváno
průzračně čistými vodami Jónského moře. Na-
jdeme zde písčité i kamenité pláže s pozvol-
ným vstupem do moře. Na své si tak přijdou
nejen rodiny s malými dětmi, ale i méně
zdatní plavci. Brucoli je navíc také skvělým vý-
chozím místem pro poznávání dalších zajíma-
vých míst této části ostrova. Transfer z letiště
trvá cca 40 min.

FONTANE BIANCHE
Na východním pobřeží ostrova Sicílie se roz-
kládá malá rekreační oblast Fontane Bianche,
která je vyhlášená zejména svými bělostnými
písčitými plážemi lemovanými skalnatými
útesy. Pobřeží je omýváno průzračně čistými
vodami teplého Jónského moře. Tato lokalita je
proto vyhledávaná milovníky rybaření a potá-
pění. V městečku se nachází supermarkety i ob-
chůdky lákající k nákupům nejrůznějších
suvenýrů. Asi 15 km severně od Fontane Bian-
che se nachází historicky cenné město Syra-
kusy, které jistě stojí za návštěvu. Transfer
z letiště trvá cca 60 min.

UPOZORNĚNÍ
Na území skoro celé Itálie je nutné používat kou-
pací čepice při vstupu do bazénů. Toto nařízení
se týká i hotelových bazénů (nejen veřejných)!
Většina veřejných pláží je zpoplatněna. Dle vy-
hlášky místních úřadů se platí případná pobytová
taxa. Tato taxa je splatná na místě v hotovosti,
v Eur. 
Upozorňujeme, že zavedení taxy a její výše může
být úpravou místní vyhlášky i v průběhu sezóny
kdykoliv změněna. Aktuální informace budou
k dispozici vždy po příjezdu na ubytování.

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Sikania Resort & Spa **** LAI 12 let 112
Brucoli Village **** PP 13 let 113
Futura Club Victoria Resort **** LAI 16 let 114
Fiesta Resort Sicilia **** PL 12 let 115
Pollina Resort **** PP 7 let 116
Baia del Capitano **** PL 7 let 118
Domina Coral Bay Sicília **** LAI 12 let 119
Santa Lucia Le Sabbie D’Oro *** PL 12 let 120
Citta del Mare **** PL 7 let 121

PP = plná penze, PL = polopenze, LAI = light all inclusive
* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu

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

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Rozloha ostrova: 26 000 km2

Počet obyvatel: 5 milionů
Úřední jazyk: italština
Místní měna: euro
Časový posun: žádný
Cílové letiště: Catania
Doba letu z Prahy: 2 hodiny 20 minut
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od 20 140 Kč*

* více na str. 302

HOTEL SIKANIA RESORT & SPA 
**** LICATA/BUTERA

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: light all inclusive

POLOHA
Hotelový resort se nachází cca 3 minuty chůze
od pláže. Sikania se nachází uprostřed poddaj-
ných středomořských dun, pouhých 200 metrů
od vlastní pláže a 10 km od města Falconara.

VYBAVENÍ
Hotel nabízí hostům celkem 218 pokojů. Vstupní
hala s recepcí, do většiny pater vede výtah,
 restaurace, bar, dětská herna, konferenční míst-
nost a divadelní sál. Ve společných prostorách

je možnost internetového připojení přes WiFi,
wellness centrum, posilovna.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek
(pro děti) jsou klimatizované, většina má bal-
kón, vlastní koupelnu, LCD TV.

STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, dětská postýlka
na vyžádání.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8572.html
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HOTEL BRUCOLI VILLAGE
**** BRUCOLI

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: plná penze

POLOHA
Hotel se nachází na mírném kopci, cca 2,5 km
od vesničky Brucoli s několika obchody, restau-
racemi a bary, cca 40 km od Syrakus a cca 40 km
od letiště v Katánii.

VYBAVENÍ
Částečně renovovaný hotel má k dispozici
448 pokojů v hlavní budově s několika křídly,
2 patra, velké lobby s 24 h. recepcí, hlavní res-
taurace, a la carte restaurace La Griglia di Net-
tuno s výhledem na moře (nutná rezervace
předem), bar, televizní místnost, butik, parkoviště,
internet zdarma v lobby.

SPORT A ZÁBAVA
Velký bazén s dětským brouzdalištěm, volejbalové
a basketbalové hřiště, fotbalové mini hřiště, 3 te-
nisové kurty (za poplatek osvětlení a zapůjčení

 vybavení, nutná rezervace předem), stolní tenis,
pétanque, lukostřelba, mini klub (4–12 let), dětské
hřiště, amfiteátr, diskotéka, hotelové animace
pro dospělé i děti (harmonogram a program ur-
čuje hotel).

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností 1 při-
stýlky pro dospělou osobu nebo 2 přistýlek pro
děti, manuálně ovládaná klimatizace (dálkový
ovladač na recepci na kauci cca 20 Eur/ pokoj),
koupelna se sprchou a WC, fén, televize, trezor,
lednička.

STRAVOVÁNÍ
Plná penze formou švédských stolů v hlavní res-
tauraci, k obědu a večeři omezené množství vody
a vína. Za příplatek možnost all inclusive, které
navíc zahrnuje vyznačené nealkoholické a místní

alkoholické nápoje v určeném baru (cca od
10.00–24.00).

PLÁŽ
U hotelu se nachází skalní útes a plošina se sluneční
terasou, vstup do vody po žebříku z útesu, dopo-
ručujeme obuv do vody. Cca 100  až 500 metrů
od hotelu v závislosti na umístění pokoje se na-
cházejí slunečníky a lehátka zdarma.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, dětská postýlka
zdarma na vyžádání.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8516.html

od 19 750 Kč*

* více na str. 302

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 300
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HOTEL FUTURA CLUB VICTORIA RESORT 
**** FONTANE BIANCHE

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 16 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: light all inclusive

POLOHA
Hotel se nachází cca 3 km od centra městečka
Cassibile s několika restauracemi, bary a ob-
chody, v přímořské čtvrti Fontane Bianche,
u místní komunikace, cca 15 km od Syrakus, cca
70 km od letiště v Katánii, autobusová zastávka
cca 100 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Hotel, otevřený v letech 2015/2016, má 96 pokojů
ve 2 třípatrových budovách, výtah, lobby, 24h.
recepci, restauraci, bar u bazénu, obchod se su-
venýry a novinami, parkoviště, zahradu, bez-
platné bezdrátové připojení k internetu ve
veřejných prostorech.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén pro dospělé s hydromasáží, vyhrazená

část pro děti, osušky za poplatek (vyžadována
kauce), tenisový kurt (nutná rezervace předem),
posilovna, stolní tenis, volejbal, dětský koutek,
miniklub (3–11 let), sportovně-rekreační aktivity
a večerní zábavné programy (animační program
a jeho frekvenci určuje hotel), piano bar, amfi-
teátr, za poplatek: wellness centrum – sauna,
turecká lázeň, hydroterapie, léčebné procedury,
masáže.

UBYTOVÁNÍ
Hotelové pokoje - standard jsou pro 2 osoby
s možností 1 nebo 2 přistýlek pro děti - (patrová
postel nebo dvoulůžková pohovka), individuálně
nastavitelná klimatizace, koupelna (vana nebo
sprchový kout, WC, fén), TV, telefon, za poplatek:
minibar (na vyžádání), trezor, dětská postýlka
zdarma (nutno objednat předem), balkon.

STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive formou švédských stolů v res-
tauraci, k obědu a večeři víno a pivo místní vý-
roby, voda, vybrané nealkoholické nápoje, snack
v určených hodinách ve vyznačeném baru, vy-
brané nealkoholické nápoje a alkoholické ná-
poje místní výroby ve vyznačeném baru (cca
10.00–24.00).

PLÁŽ
Fontane Bianche, veřejná pláž s oddělenou ho-
telovou částí, v krásném zálivu, dlouhá, písčitá,
pozvolný vstup do moře, cca 200 m od hotelu.
Slunečníky a lehátka zdarma (2 lehátka a slu-
nečník/pokoj). Lehátka v 1. a 2. řadě za dodatečný
poplatek na místě, osušky za poplatek (vyžado-
vaná kauce).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, akceptována
domácí zvířata do 5 kg (na vyžádání, za poplatek:
cca 50 Eur/týden).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8515.html

od 18 480 Kč*

* více na str. 302

Rodinná SLEVA
Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 16 let ZDARMA

Více na str. 298
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HOTEL FIESTA SICÍLIA RESORT    
**** CEFALÚ/CAMPOFELICE DI ROCCELLA

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

POLOHA
Hotel se nachází cca 4 km od městečka Campo-
felice di Roccella s několika restauracemi, bary
a obchody, cca 15 km od Cefalu a cca 45 km od
hlavního města Sicílie Palerma. Letiště je vzdá-
leno 70 km.

VYBAVENÍ
Hotel se skládá ze dvou částí: klidnější Fiesta
Garden Beach a animační Fiesta Athenne Pa-
lace. V části Fiesta Garden Beach se nachází
232 pokojů ve dvou budovách a patrových bun-
galovech, Fiesta Athennee Palace má k dispozici
273 pokojů. V každé části se nachází elegantní
lobby s barem, 24 h recepce, výtahy, restaurace.
V areálu hotelu je hostům k dispozici obchod se
suvenýry, pizzerie, 3 bary včetně plážového,
velká zahrada, konferenční centrum až pro
200 osob, WiFi na recepci. Za poplatek je k dis-
pozici prádelna, pronájem automobilů a kol.

SPORT A ZÁBAVA
3 bazény, dětský koutek, dětský bazén, krytý
bazén s vířivkou, posilovna, 3 tenisové kurty
(osvětlení za poplatek), stolní tenis, minigolf,
plážový volejbal, fotbal, lukostřelba, pétanque,
aerobic; dětské hřiště, mini klub (4–9 let), ve-
černí zábava v amfiteátru, piano bar, diskotéka,
mini disco, celodenní zábavní program pro do-
spělé a děti, jednou týdně sicilský večer s živou
hudbou a místními specialitami, wellness
a lázně (za poplatek, nutná rezervace): sauna,
masáže, ošetření obličeje a těla.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností
až 2 přistýlek se nacházejí v obou hotelových
částech jsou vybaveny klimatizací (cca od polo-
viny června do poloviny září), koupelnou se spr-
chovým koutem nebo vanou, fénem, sat-TV,
telefonem, malou ledničkou. Za poplatek je

k dispozici trezor, minibar (nutno objednat pře-
dem), Všechny pokoje mají balkon nebo terasu.
Pokoje s výhledem na moře jsou cenově odli-
šeny. Pokoje superior jsou také až pro 4 osoby,
mají stejné vybavení jako standardní pokoje, ale
nacházejí se v horních patrech v hlavní budově
Fiesta Garden Beach a Fiesta Athenee Palace.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze. Možnost doplatku na
plnou penzi nebo all inclusive.

PLÁŽ
Písčitooblázková pláž, místy kamenitá, se na-
chází přímo u hotelu (cca 300 m v závislosti na
ubytování), slunečníky a lehátka na pláži
zdarma.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, dětská postýlka
na vyžádání a za příplatek, osušky za příplatek
+ eventuálně každá výměna. All inclusive zahr-
nuje nealkoholické nápoje a místní alkoholické
nápoje ve vyznačených barech, trezor zdarma,
minibar doplňovaný jednou za dva dny vodou
a nealkoholickými nápoji.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8501.html

od 17 820 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 300



800 112 112116

ITÁLIE | OSTROV SICÍLIE | PALERMO

od 23 490 Kč*

* více na str. 302

HOTEL POLLINA RESORT
**** FINALE

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 7 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: plná penze

POLOHA
Hotel se nachází na útesu, cca 2,5 km od centra
města Finale s řadou obchodů, cca 13 km od
historického města Cefalú a cca 115 km od letiště
v Palermu.

VYBAVENÍ
Kompletně rekonstruovaný hotel má k dispozici
346 pokojů v několika budovách, prostorné a ele-
gantní lobby, výtah, restaurace, bar v lobby, ob-
chod se suvenýry, sluneční terasa, bezplatné
WiFi, autopůjčovna (za poplatek).

SPORT A ZÁBAVA
Bazén pro dospělé, dětský bazén, bezplatné slu-
nečníky a lehátka, osušky za poplatek (cca 5 Eur,
požadovaná kauce cca 15 Eur, každá výměna
cca 5 Eur), 7 tenisových kurtů (nutná   rezervace

předem), stolní tenis (záloha), lukostřelba, vo-
lejbal, fotbal, kanoistika, dětské hřiště, mini klub
(4-12 let), několikrát týdně animace pro děti i do-
spělé, sportovní a rekreační aktivity a večerní
zábava (program a harmonogram animací určuje
hotel), disko, amfiteátr.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkový pokoj s možností při-
stýlky pro dítě, individuálně nastavitelná klima-
tizace, koupelna se sprchovým koutem, WC, fén,
TV- sat, telefon, lednice, trezor, většina pokojů
má balkón nebo terasu.

STRAVOVÁNÍ
Plná penze s nápoji formou švédských stolů
(omezené množství vína a vody v době obědů
a večeří).

PLÁŽ
V krásné zátoce se nachází veřejná pláž Torre Conca
s vymezenou částí pro hotel. Písečná pláž s oblázky
a místy s kameny se nachází cca 500-700 metrů
od hotelu v závislosti na umístění pokoje. Přístup
cestou nebo sjezd výtahem. Lehátka a slunečníky
na pláži zdarma.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, dětská postýlka
zdarma/na vyžádání.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8513.html

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 298
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od 16 280 Kč*

* více na str. 302

HOTEL BAIA DEL CAPITANO 
***** CEFALÚ/CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 7 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází pouze 5 km od středověkého
centra města Cefalú, 65 km od Palerma a cca
90 km od letiště. Autobusová zastávka se nachází
cca 150 m od hotelu. Hotel je určený pro milov-
níky relaxace v typickém sicilském prostředí.

VYBAVENÍ
Hotel nabízí 52 pokojů v 3 patrové hlavní budově
s výtahem a ve vedlejších budovách (přístup přes
ulici). Hotelovým hostům je k dispozici 24 h re-
cepce, lobby s WiFi, restaurace, 2 bary, včetně
baru u bazénu, parkoviště, konferenční místnost
pro 50 osob, terasa s nezapomenutelným vý-
hledem na moře a město Cefalú.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén se sladkou vodou, stolní tenis, dětské
hřiště, piano bar, tenis (za poplatek).

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou umístěny v hlavní nebo vedlejší bu-
dově, klimatizace, koupelna s vanou nebo
sprchovým koutem, fénem, SAT TV, telefon, tre-
zor, chladnička. Pokoje superior jsou umístěny
pouze v hlavní budově. Vybavení pokojů je stejné,
navíc mají balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Hotelová pláž, písčitooblázková, skalnatý přístup
do moře - doporučujeme ochranou obuv, se na-
chází cca 400 m od hotelu. V hlavní sezóně je
k dispozici kyvadlová doprava (na vyžádání a v pří-
padě volných míst). Lehátka a slunečníky na ho-
telové pláži zdarma zhruba od poloviny června
do poloviny září. Cca 150 m od hotelu se nachází
skalní přístup k moři, není zde plážový servis.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, dětská postýlka na
vyžádání a za poplatek, plážové osušky za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8500.html

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 298
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HOTEL DOMINA CORAL BAY SICÍLIA
**** PALERMO/SANTA FLAVIA

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: light all inclusive

POLOHA
Hotel se nachází na nábřeží v krásné zátoce
Porticello, v blízkosti centra Santa Flavia s ob-
chody a restauracemi, cca 20 km od Palerma
a cca 45 km od letiště.

VYBAVENÍ
Nedávno renovovaný moderní hotel má každé
patro jinak tematicky uspořádáno. Hlavní bu-
dova ve tvaru půlměsíce, 5 pater včetně pří-
zemí, výtah, prostorné lobby s recepcí, hlavní
restaurace, restaurace a la carte, bar u bazénu,
obchody, konferenční místnost až pro
900 osob. K dispozici hostům je velký bazénový
komplex s lehátky a slunečníky, který nabízí
nádherný výhled na pobřeží. K dispozici je také
tenisový kurt a fitness centrum s posilovnou.

SPORT A ZÁBAVA
Hlavní bazén, plavecký bazén na ploše na opa-
lování, dětský bazén, tenis (za poplatek), stolní
tenis, fitness centrum, víceúčelové hřiště, mini
klub, animační program pro děti i dospělé,
vodní sporty na pláži (za poplatek).

UBYTOVÁNÍ
Elegantní pokoje jsou vybaveny veškerým kom-
fortem pro krásnou dovolenou. Standardní
dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky mají
individuálně nastavitelnou klimatizaci, kou-
pelnu s vanou nebo sprchovým koutem, fén,
WiFi (v závislosti na poloze pokoje), satelitní TV,
trezor, minibar (za poplatek). Pokoje s výhle-
dem na moře, pokoje s balkónem nebo pokoje
bez balkónu jsou cenově rozlišeny.

STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive formou švédských stolů, malý
salátový bufet, k obědu a večeři omezené
množství vody a vína.

PLÁŽ
Platforma se sluneční terasou, sestup do vody po
schodech, ve vodě místy kameny - doporučujeme
ochrannou obuv, lehátka a slunečníky zdarma.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, dětská postýlka
na vyžádání a za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8499.html

od 15 910 Kč*

* více na str. 302

Rodinná SLEVA
Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298



800 112 112120

ITÁLIE | OSTROV SICÍLIE | PALERMO

od 13 860 Kč*

* více na str. 302

HOTEL SANTA LUCIA LE SABBIE D’ORO
*** CEFALÚ/CAMPOFELICE DI ROCCELLA

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

POLOHA
Hotel se nachází pouze cca 1,5 km od centra
města Cefalú, které je plné života a restaurací,
barů a obchodů, cca 70 km od hlavního města
Palermo a cca 100 km od letiště. Autobusová
zastávka přímo u hotelu. Nedaleko od hotelu
vede železniční trať, která však nemá velký rušivý
element.

VYBAVENÍ
Hotel má k dispozici 257 pokojů ve 2 vzájemně
propojených budovách (6 a 3 patra), 24h recepce,
lobby, výtah, restaurace, bary, internetové při-
pojení na recepci, trezor na recepci za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén i s dětskou částí, stolní tenis, animace pro
děti i dospělé (v určitém období dané hotelem).

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností 2 při-
stýlek mají vlastní sociální zařízení (vana nebo
sprchový kout), fén, satelitní TV, minibar (za po-
platek). Pokoje s balkonem a pokoje s balkonem
a výhledem na moře jsou cenově rozlišeny.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze. Možnost doplatku plné
penze nebo light all inclusive. V rámci light all
inclusive je k obědu a večeři omezené množství
vody a vína.

PLÁŽ
Písčitokamenitooblázková pláž je přístupná po
cca 100 schodech (počet kamenů závisí na ročním
období a mořských proudech - doporučujeme
ochrannou obuv do vody). Lehátka a slunečníky
na pláži v omezeném množství zdarma zhruba
od poloviny černa do poloviny července.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, dětská postýlka
na vyžádání a za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8502.html

Rodinná SLEVA
Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298
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HOTEL CITTA DEL MARE   
**** TERRASINI FAVAROTTA

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

POLOHA
Hotel se nachází na útesu ve městě Terrasini Fa-
varotta, 19 km od palermského letiště. Hotel je
obklopen přírodním parkem o rozloze 27 hek-
tarů. Na vlakové nádraží v Cinisi-Terrasini je to
7 km.

VYBAVENÍ
K vybavení hotelu patří recepce, restaurace, gril
bar, pizzerie, bar u bazénu, 3 bazény, tobogán
se 3 skluzavkami vedoucími až k moři, wellness,
SPA, půjčovna aut a kol (za poplatek), minimarket,
suvenýry, butik, WiFi.

SPORT A ZÁBAVA
Bazény, wellness centrum, animační programy,
tenis, volejbal.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
vlastní soc. zařízení (sprcha, WC, fén), klimatizaci,
TV, telefon, trezor, miniledničku, minibar (na vy-
žádání), balkón nebo terasa s výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze (snídaně, večeře – bufet, k večeři voda
a víno), za příplatek plná penze (obědy - bufet).

PLÁŽ
Vlastní hotelová písečná pláž dostupná kyvadlovou
dopravou zdarma (cesta 7 min., každých 20 min.),
lehátka, slunečníky, sprchy i toalety zdarma, na
pláži občerstvení a molo na opalování.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, dětská postýlka
zdarma/na vyžádání.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8582.html

od 17 160 Kč*

* více na str. 302



ITÁLIE - OSTROV SARDINIE
„Evropský Karibik“ - ostrov s nejkrásnějšími plážemi ve středomoří leží západně od pobřeží Itálie na dohled břehům francouzského ostrova
Korsiky. Má rozmanitý povrch od horstev protkaných četnými kaňony a dosahujících výše našich Krkonoš až po náhorní plošiny a nížiny.
Z prehistorického osídlení se zachovaly četné kultovní stavby, shlédnout lze též antické vykopávky i řadu středověkých památek. Současný
život ostrova láká svými typickými civilizací dosud nedotčenými horskými i rybářskými vesničkami. Skutečným skvostem ostrova jsou
ovšem duhové zálivy s plážemi pokrytými běloskvoucím pískem. Není jiného místa ve středomoří, kde byste našli tak překrásné koupání
s vodou přecházející všemi odstíny od azurově modré až po temně zelenou.

ITÁLIE | OSTROV SARDINIE

800 112 112122

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Sardinie skýtá neomezené možnosti pro aktivní
strávení dovolené. Sportem číslo jedna, s více
než třicetiletou tradicí, je golf. Mírné podnebí
a dostatek slunečných dní zaručuje ideální pod-
mínky pro provozování golfu během celého
roku, o čemž se můžete přesvědčit v některém
z výborně vybavených golfových klubů – např.

Pevero Golf Club na severu, Is Arenas na západě
či Is Molas na jihu. Milovníci bohatého podmoř-
ského života, potápění a vodních sportů si při-
jdou na své ve všech částech ostrova, jmenujme
alespoň město Alghero a jeho Korálovou riviéru,
pobřeží regionu Oristano, které je rájem surfařů,
lokality Costa Paradiso, Stintino či Cala Gonone.
Téměř v každém městečku najdete půjčovny vy-
bavení na vodní sporty a agentury nabízející
sportovní vyžití. Sardinie nabízí nezapomenu-
telné zážitky i milovníkům jízdy na koních, trek-
kingu, horolezectví nebo cyklistiky.

PO KOUPÁNÍ
Zábavních možností je na Sardinii široké spekt-
rum. Mnohé hotely nabízejí klientům denní i ve-
černí animační programy pro dospělé i děti,
fakultativní výlety a hudební večery. Kdo se che
bavit individuálně, nejvíce možností najde ve
větších turistických centrech, kde jsou rozmanité
bary, restaurace, diskotéky a noční kluby – na se-
veru jmenujme proslulou oblast Costa Sme-
ralda, letoviska Porto Rotondo a Porto Cervo,
město Olbia, na západě města Alghero s jedi-
nečnou katalánskou atmosférou či Oristano. 
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Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)
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29 29
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Rozloha ostrova: 24 090 km2

Počet obyvatel ostrova: 1 675 tisíc
Úřední jazyk: italština
Místní měna: euro

Časový posun v létě: není
Cílové letiště: Olbia
Doba letu z Prahy: 2 hodiny 15 minut



Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Club Esse Shardana **** LAI 12 let 124
San Paolo **** LAI 16 let 125
Blu Laconia **** LAI 15 let 126
Blu Resort & Morisco Baja **** LAI 15 let 127

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

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

OSTROV SARDINIE | ITÁLIE
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
CANNIGIONE
Kdysi malá rybářská vesnička s množstvím res-
taurací, kaváren a obchůdků. Díky své poloze
a členitosti je Cannigione dobře chráněno proti
nepříznivým povětrnostním podmínkám. Vzdá-
lenost od letiště v Olbii je cca 30 km.

SANTA TERESA GALLURA
Na severu Sardinie se nachází jedno z nejoblíbe-
nějších a nejvyhledávanějších pobřeží – Costa Pa-
radiso. Tuto jedinečnou oblast ohraničují města
Castelsardo a Santa Teresa di Gallura. Na své si
zde přijdou všichni milovníci přírody, klidu a po-
hody, kteří si chtějí odpočinout od ruchu velkých
měst a turistických letovisek. Původně zde stá-
vala jen rybářská vesnička, která se proměnila na
příjemné prázdninové středisko poskytující ná-
vštěvníkům vše potřebné pro strávení ničím ne-
rušené dovolené. Santa Teresa leží v zálivu, kde
jsou skvělé možnosti pro koupání. Najdete zde
mírně se svažující pláž, která je tak vhodná i pro
malé děti a nezkušené plavce. Mezi nejnavštěvo-
vanější pláže patří Rena Bianca se španělskou

obrannou věží, Marmorata nebo Santa Reparata,
které jsou obklopeny granitovými skalními
útvary. Kromě skvělých možností relaxace
u moře nabízí městečko také spoustu zábavy
a služeb, jako jsou restaurace, bary, diskotéky, ka-
várny a pizzerie.

PORTO SAN PAOLO
Na východním pobřeží Sardinie se rozkládá pří-
jemné lázeňské městečko a přístav Porto San
Paolo. Městečko leží na malé vyvýšenině
a táhne se podél pobřeží Costa Dorada. Odtud
se návštěvníkům naskýtá krásný výhled na pro-
tější ostrov Tavolara, ze kterého je do Porto San
Paolo zajištěna pravidelná lodní doprava. Pů-
vodní rybářská vesnice se postupem času s roz-
vojem turistického ruchu na ostrově proměnila
v klidné prázdninové středisko poskytující ná-
vštěvníkům dostatečné zázemí. Jednotlivá uby-
tovací zařízení byla vystavěna v mezi žulovými
skalami v souladu s okolní přírodou. Každý
hotel nebo apartmán je obklopen pečlivě udr-
žovanou zahradou.

NABÍDKA VÝLETŮ
KORSIKA
Celodenní výlet na francouzský ostrov Korsika.

LA MADDALENA
Lodní výlet na blízký ostrov La Maddalena se
stejnojmenným městem a kouzelnými plážemi,
kde jsou zastávky na koupání.

COSTA SMERALDA
Celodenní lodní výlet podél Smaragdového po-
břeží se zastávkami v Porto Cervo a Porto Rotondo.

UPOZORNĚNÍ: Výše uvedené výlety mají pouze
informativní charakter, konkrétní nabídka bude
předložena delegátem v místě pobytu.

ČEDOK PLUS
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort

za příplatek 3 590 Kč
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• krásné pláže a azurové moře
• 300 slunečných dní v roce
• vynikající kuchyně a vína
• bohatá historie počínající již 

v období neolitu

SARDINIE

Olbia

CannigioneSanta Teresa Gallura
Baja Sardinia

Porto Cervo

Alghero

Is Arenas

Porto San Paolo

ODLETY: 8/15 DNÍ Z PRAHY

UPOZORNĚNÍ
Na území skoro celé Itálie je nutné používat kou-
pací čepice při vstupu do bazénů. Toto nařízení
se týká i hotelových bazénů (nejen veřejných)!
Většina veřejných pláží je zpoplatněna. Dle vy-
hlášky místních úřadů se platí případná pobytová
taxa. Tato taxa je splatná na místě v hotovosti,
v Eur. Upozorňujeme, že zavedení taxy a její výše
může být úpravou místní vyhlášky i v průběhu se-
zóny kdykoliv změněna. Aktuální informace
budou k dispozici vždy po příjezdu na ubytování.
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HOTEL CLUB ESSE SHARDANA 
**** SANTA TERESA GALLURA

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: light all inclusive

POLOHA
Velmi oblíbený klubový hotel je situovaný na se-
veru Sardinie, přímo v zálivu Baia Santa Repa-
rata, obklopen bohatým porostem jalovců
a myrty, na dosah turisty oblíbených městeček
se zázemím obchodů, restaurací a barů - Capo
Testa 1 km, Santa Teresa di Gallura 3 km, Palau
25 km. Hotel je svojí pozicí ideální pro trekking
a výlety za krásami členitého pobřeží. Vzdálenost
od letiště v Olbii je cca 66 km (cca 1 h 25 min).

VYBAVENÍ
Hostům je k dispozici non-stop recepce, trezor,
klimatizovaná restaurace s úchvatným výhle-
dem na moře, piano bar, společenský salonek
s biliárem, TV místnost, bazén (cca 9-19 h, po-
vinná koupací čepice), amfiteátr, nekryté parko-
viště. WiFi zdarma v oblasti recepce.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, kánoe, skupinové lekce gymnastiky,

 posilování, tance, denní a večerní hry a turnaje,
piano bar, večerní představení. 

UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí celkem 75 útulných pokojů pro 
2–4 osoby (3. a 4. lůžko/palanda), zařízených
v sardinském stylu.  Pokoje jsou umístěny ve
zděných bungalovech vystavěných ve svahu
postupně kle sajícím k moři. Z bungalovů situo-
vaných výše, přístupných po chodníčcích a ka-
menných schůdcích se nabízí nádherný výhled
na záliv. Pokoje Standard: pokoj se samostat-
ným vchodem má telefon, TV, mini lednici, kli-
matizaci, stropní ventilátor, koupelnu s fénem
a sprchou. Jednolůžkové pokoje na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive- formou bufetu vč. vybra-
ných nápojů. Snídaně, oběd i večeře formou
bufetu - bohatý výběr předkrmů, 1. a 2. chodů,
příloh, a dezertů (večer). Nápoje k jídlu v ceně:

filtrovaná voda, světlé pivo, místní bílé a čer-
vené víno v karafě. 

PLÁŽ
Přímo u hotelu se rozprostírá veřejná písečná
pláž, část je volná, část zařízená lehátky a sluneč-
níky za poplatek (není provozováno hotelem).
Vstup do moře je postupný, vhodný i pro děti.
Ve skalách obklopujících pláž jsou opalovací
mola s přístupem do vody s lehátky a sluneč-
níky zdarma (omezená kapacita).

INFORMACE
Povinný příplatek za infanta cca 7 Eur/den se
hradí na místě (zahrnuje dětskou postýlku + pří-
stup do dětské kuchyňky).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8206.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

Rodinná SLEVA
Více na str. 298

od 21 280 Kč*

* více na str. 302
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HOTEL SAN PAOLO 
**** PORTO SAN PAOLO

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: light all inclusive

POLOHA
Hotel leží pouhých 250 m od centra Porto San
Paolo s bary, restauracemi a obchody. 14 km od
letiště ve městě Olbia. Autobusový transfer ne-
přijíždí až k hotelu, ale staví cca 200 m od hotelu
- nutno jít se zavazadly pěšky. Autobusová za-
stávka 800 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Tříhvězdičkový útulný hotel, který byl v roce
2008 renovovaný. Hotel nabízí 45 pokojů, k dis-
pozici lobby, 24h. recepce, restaurace s terasou
a výhledem na moře, bar, trezor na recepci, te-
rasa s výhledem na moře a do zahrady, WiFi
zdarma v lobby a na zahradě.

SPORT A ZÁBAVA
Přes den probíhá v hotelu animační program

(hry, soutěže), do cca 23 h také hudební repro-
dukce. Externí nabídka: 300 m od hotelu mož-
nost potápění. Dále je ve středisku půjčovna
kol, nafukovacích člunů, plachetnic, zařízení pro
surfování; V blízkosti Olbie 9 jamkové golfové
hřiště Puntaldia.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje s 2 lůžky a možností až 2 přistýlek jsou
jednoduše, ale funkčně vybaveny. K dispozici
klimatizace, sociální zařízení (sprchový kout,
WC, fén), TV, telefon, minibar (za poplatek dle
spotřeby). Výhled na moře za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive. Snídaně, oběd a večeře jsou
podávány v restauraci formou švédských stolů
nebo servírované (v závislosti na obsazenosti

hotelu). K obědům a večeřím pivo, víno a lehké
nealkoholické nápoje.

PLÁŽ
Přímo u hotelu leží užší písčitá pláž, místy skály.
Plážový servis zdarma (v hotelové zahradě
u pláže). V blízkosti hotelu se nachází několik
dalších pláží, mimo jiné v Porto San Paolo
a Porto Taverna.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8083.html

od 20 000 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

Rodinná SLEVA
Více na str. 298

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 300
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od 17 100 Kč*

* více na str. 302

HOTEL BLU LACONIA 
**** CANNIGIONE

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: light all inclusive

POLOHA
Hotel se nachází na severovýchodním pobřeží
Sardinie v zálivu Golfo di Arzachena, 2 km od
centra živého typického městečka Cannigione,
kde najdete spoustu restaurací, obchůdků a tu-
ristický přístav. Zastávka autobusu se nachází
20 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Hotel je koncipován tak, aby plně vyhovoval ro-
dinám s dětmi. V centrální části najdete recepci
a TV sál, na náměstíčku bazén pro dospělé
a bazén pro děti, miniclub pro děti od 4 do 12 let,
dětské hřiště, piano bar (večer s živou hudbou).
Prosvětlená restaurace je složena z vnitřních
a venkovních prostor, nabízí výběr regionálních
pokrmů a národních specialit. Klienti mohou vy-
užít WiFi na recepci zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
V období od června do poloviny září velký výběr
aktivit na povinnou klubovou kartu (pro klienty
Čedoku zdarma): hry a turnaje, kurzy aerobiku
a plavání, fotbal. Na pláži jsou k dispozici tři po-
tápěčská centra (za poplatek). Pro milovníky golfu
je pár minut autem vzdálený prestižní golfový
club Il Pevero Golf Club s 18jamkovým hřištěm.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje jsou v hlavní budově a v bungalovech.
Všechny jsou vybaveny vlastním příslušenstvím,
fénem. telefonem, TV, klimatizací, trezorem
a ledničkou. Vícelůžkové pokoje mají palandu.

STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive: snídaně, oběd a večeře formou

bufetu. K obědu a večeři omezené množství vody
a vína.

PLÁŽ
Soukromá písečná pláž je vzdálená 50 metrů od
hotelu, je rezervovaná pro klienty hotelu a vy-
bavená slunečníky a lehátky (za poplatek). Od
června do září je k dispozici shuttle bus na další
krásnou pláž Spiaggia Bianca.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6662.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

Rodinná SLEVA
Více na str. 298
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HOTEL BLU RESORT MORISCO & BA JA    
**** CANNIGIONE

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: light all inclusive

POLOHA
Hotel se nachází v centru Cannigione Di Arza-
chena s malým přístavem, bary, restauracemi
a obchody. 35 km od letiště ve městě Olbia. Au-
tobusová zastávka 100 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Čtyřhvězdičkový dobře udržovaný hotel byl vy-
stavěn v letech 2006-2007. Skládá se z dvou ně-
kolikapatrových budov Baja a Morisco. Hotel
disponuje 225 pokoji, 24h. recepcí. Restaurace
se nachází v budově Morisco. Dále k dispozici
TV místnost, parkování. WiFi ve vstupní hale. 

SPORT A ZÁBAVA
2 bazény v části Morisco s jacuzzi a dětským ba-
zénem, druhý bazén v části Baja, v obou bazénech
vyžadované koupací čepice (možnost zakoupit

na recepci); u bazénu lehátka a slunečníky
zdarma, osušky (za příplatek a na kauci: 2 Eur);
víceúčelové hřiště (tenis, volejbal, fotbal); dětské
hřiště, piano bar; za poplatek: posilovna wellness
centrum; sauna, turecké lázně, procedury a ma-
sáže; externí nabídka: vodní sporty na pláži: po-
tápění, surfování, plachtění.

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj pro 2 osoby (možnost 1 nebo
2 přistýlek), klimatizace, sociální zařízení (vana
nebo sprchový kout, WC, fén), TV SAT, trezor.
Dětská postýlka (nutno objednat předem), boční
výhled na moře na vyžádání, za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive. Snídaně, oběd a večeře formou
švédských stolů, mezinárodní a středomořská

kuchyně. K obědu a večeři omezené množství
vody a vína. 

PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž Cannigione s pozvolným
vstupem do moře se nachází 400 m od hotelu.
Písčitá pláž Spiaggia Bianca s pozvolným vstupem
do moře je vzdálena 5 km od hotelu - doprava
zdarma hotelovým shuttle busem. Na plážích
jsou slunečníky a lehátka za poplatek.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7829.html

od 16 720 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

Rodinná SLEVA
Více na str. 298



ITÁLIE – OSTROV ISCHIA
Největší ostrov v Neapolském zálivu láká stále více návštěvníků díky své zcela unikátní kombinaci přírodních a rekreačních vlastností, 
které nemají v žádném místě na světě obdoby. Cílem pobytů je totiž kombinace koupání ve vodách termálních pramenů s koupáním 
v moři a pobytem na slaném mořském vzduchu. K dispozici jsou rovněž vysoce účinné lázeňské procedury, díky nimž omládne skutečně
každý. Není divu, že těchto léčivých vlastností využívali již římští císařové.  Ostrov disponuje nejvyšší koncentrací horkých pramenů
v Evropě, kterých po celém ostrově vyvěrá více než stovka. Jsou využívány jak v hotelích, vybudovaných přímo u jejich vývěru, tak v šesti
atraktivních termálních parcích, mezi nimiž vynikají proslulé Poseidonovy, Afroditiny, Apolonovy zahrady nebo zahrady Castiglione či
Negombo. Bohatství pramenů doplňují písčité i kamenité pláže s možností přímého koupání v moři nebo kombinace obou atraktivit,
tj. koupání v moři v místech, kde termální prameny vyvěrají přímo z mořského dna. Hornatému ostrovu porostlému svěží zelenou vegetací
vévodí vyhaslý vulkán Epomeo (788 metrů). Doprava po ostrově je velmi jednoduchá díky husté síti místních busů, které objíždějí ostrov
v obou směrech v pravidelných intervalech. Vysoce atraktivním doplňkem pobytů na tomto ostrově jsou hodnotné výlety ať již na nedaleký
ostrov Capri, k antickým vykopávkám v Pompejích, ke kráteru vulkánu Vesuv nebo do svérázného středověkého Amalfi.

ITÁLIE | OSTROV ISCHIA

800 112 112128

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Ischia není pouze ostrovem, kde lze relaxovat
v termálních parcích s dokonalým zázemím, ale

návštěvník může odpočinek spojit se sportovními
aktivitami. V Ischia Porto je potápěčské centrum,
ze kterého lze vyrážet na ponory do sedmi zají-
mavých lokalit v okolí ostrova či dokonce k Neapoli
a na ostrov Capri. Potápění, jachting, parasailing
či vodní lyže jsou jen zlomkem z bohaté nabídky.
Na své si přijdou i milovníci horských kol, pro
které je zvlněný reliéf ostrova ideálním  terénem
k podnikání výletů do okolí. Tenisové kurty jsou
obvykle nedílnou sou částí hotelů, mimo to můžete
bílý sport provozovat i ve sportovních klubech.

PO KOUPÁNÍ 
Ischia každé léto ožívá s příjezdem návštěvníků
z celé Evropy, kteří se při večerních toulkách za zá-
bavou úspěšně mísí s italskými milovníky bujarého

nočního života. Důkazem jsou plné bary, restau-
race, kavárny a diskotéky, ve kterých je živo až do
časných ranních hodin (příkladem může být klub
Calise v Ischia Ponte). Za shlédnutí stojí be ze spo -
ru červencová slavnost u příležitosti sv. Anny s lod-
ním korzem a ohňostrojem v Ischia Ponte.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Rozloha ostrova: 48 km2

Počet obyvatel: 60 tisíc
Úřední jazyk: italština
Místní měna: euro
Časový posun: žádný
Cílové letiště: Neapol
Doba letu z Prahy: 2 hodiny
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
ISCHIA
Hlavní město ostrova s historickými památ-
kami, jimž vévodí Aragonský hrad.
Transfer z letiště trvá cca 2,5 hodiny
(bus + trajekt).

CASAMICCIOLA TERME
Významný přístav, ležící v osadě, s četnými vý-
věry termálních pramenů.
Vzdálenost z Prahy je 1 510 km, cca 16 h jízdy.
Transfer z letiště trvá cca 3 hodiny (bus + trajekt).

SANT’ANGELO
Romantické městečko, jež je vyhlášeno nejen
svými plážemi a termálními prameny, ale také
množstvím luxusních obchodů a restaurací.
Transfer z letiště trvá cca 3 hodiny (bus + trajekt).

FORIO
Rozsáhlé středisko s historickou i lázeňskou
částí, táhnoucí se podél známé pláže „Citara“.
Transfer z letiště trvá cca 3 hodiny (bus + trajekt).

ČEDOK PLUS
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort

za příplatek 3 590 Kč
• česky hovořící asistence v cíli zájezdu
• výhodné parkování u letiště v Praze

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• koupání v termálních pramenech
• možnost výletu na ostrov Capri 
• romantická a klidná dovolená
• příjemné klima

DOPRAVA AUTOKAREM
• k vybraným hotelům označených symbo-

lem je organizována doprava autoka-
rem – přehled nástupních míst na
www.cedok.cz

OSTROV ISCHIA

Tyrhénské moře

Forio

Sant’ Angelo

Casamicciola Terme

Ischia 

Epomeo (788 m)

ZÁJEZDY: | 8, 15 DNÍ | 10 DNÍ

NABÍDKA VÝLETŮ
PŮLDENNÍ VÝLET KOLEM OSTROVA ISCHIA
Autobusový výlet s českým průvodcem. Během
výletu ochutnávka místních vín a likérů.
Orientační cena: 20 Eur

VÝLET DO POMPEJÍ A NA VESUV
Celodenní výlet k místům připomínající přírodní
katastrofu z roku 79 n. l.
Orientační cena: 55 Eur
Cena zahrnuje: dopravu, doprovod delegáta.
Cena nezahrnuje: oběd a vstupné.

CELODENNÍ VÝLET NA CAPRI
Celodenní výlet na ostrov římských císařů, Capri,
perlu Tyrhénského moře.
Orientační cena: 62 Eur
Cena zahrnuje: dopravu, doprovod delegáta.
Cena nezahrnuje: oběd a vstupné.

ARAGONSKÝ HRAD
Půldenní výlet se zastávkou v malebné vesnici
Borgo di Celsa a návštěvou Aragonského hradu.
Orientační cena: 15 Eur
Cena zahrnuje: dopravu, doprovod delegáta.
Cena nezahrnuje: oběd a vstupné do hradu.

TERMÁLNÍ PARK OASI CASTIGLIONE
Celodenní návštěva termálního parku s mírně
radioaktivními termálními vodami.
Orientační cena: 26 Eur
Cena zahrnuje: dopravu, celodenní vstupné.
Cena nezahrnuje: koupací čepici (možné vzít si
vlastní či zakoupit na místě).

Aragonský hrad

UPOZORNĚNÍ
Na území skoro celé Itálie je nutné používat kou-
pací čepice při vstupu do bazénů. Toto nařízení se
týká i hotelových bazénů (nejen veřejných)! Vět-
šina veřejných pláží je zpoplatněna. Dle vyhlášky
místních úřadů se platí případná pobytová taxa.
Tato taxa je splatná na místě v hotovosti v Eur. 
Upozorňujeme, že zavedení taxy a její výše může
být úpravou místní vyhlášky i v průběhu sezóny
kdykoliv změněna. Aktuální informace budou
k dispozici vždy po příjezdu na ubytování.

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Corona *** PL – 130
Cesotta **** PL – 131
La Bagatella **** PL 5 let 132
Terme Villa Teresa *** PL – 133
La Scogliera **** PL – 134
Terme Tritone **** PL – 135
Citara *** PL – 136
Park Victoria *** PL – 136
Providence **** PL – 137
Costa Citara *** PL – 137
Apollon Club **** SN – 138
Miramare Sea Resort & Spa **** SN – 139
Parco Smeraldo **** PL – 140
Casa Rosa *** PL – 140
Vittorio *** SN – 141
Oasi &Parco **** PL – 141
Termale Castiglione

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

zahrnuje bezplatné ubytování a stravování obsažené
v základní ceně zájezdu pro dítě ubytované v jednom
pokoji se dvěma dospělými. Dítě platí jen cenu
letenky nebo jízdenky, případně je u zájezdů s vlastní
dopravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí
této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu. 
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od 6 800 Kč*

* více na str. 302

HOTEL CORONA
*** FORIO

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) / 8, 15 dní / 10 dní Strava: polopenze

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 hydroma-
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 hydromasáží, 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
Kontinentální snídaně, obědy a večeře 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.

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

DOVOLENÁ 55+
Platí pro odlety na 7 nocí: 2. 6., 9. 6., 15. 9., 22. 9. 2018

Více na str. 300
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HOTEL CESOTTA
*** FORIO

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) / 8, 15 dní / 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Menší *** hotel se nachází 50 m od písečné
pláže S. Francesco, ke které vede soukromá ho-
telová cesta. Nabízí příjemnou rodinnou atmo-
sféru, klid a zároveň blízkost centra města
Forio. Od centra Foria je hotel vzdálen 1,5 km,
(20 min procházkou podél pobřeží). Autobu-
sová zastávka je přímo u hotelu (veřejné mini-
busy do centra) nebo 300 m na hlavní silnici.

VYBAVENÍ
Venkovní bazén s lehátky a slunečníky, vnitřní
termální bazén o teplotě 33 stupňů, sluneční te-
rasa. Bar, TV místnost, WiFi zdarma, klimatizo-
vaná restaurace.

SPORT A ZÁBAVA
Venkovní bazén a vnitřní termální bazén.

UBYTOVÁNÍ
Jednoduše zařízené pokoje s vlastní koupelnou
se sprchovým koutem a stropním ventilátorem.
Pokoje v přízemí mají terasu, v patře menší bal-
kon.

STRAVOVÁNÍ
Kontinentální snídaně formou bufetu, večeře
výběr ze dvou menu.

PLÁŽ
Písečná pláž je 50 m hotelu. Lehátka a sluneč-
níky za poplatek.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8570.html

od 7 720 Kč*

* více na str. 302
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od 8 640 Kč*

* více na str. 302

HOTEL LA BAGATELLA
**** FORIO

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) / 8, 15 dní / 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází v klidném místě plném středo-
mořské zeleně. Pěšky se od hotelu dostanete
20minutovou procházkou podél pobřeží do ma-
lebného centra města Forio. V pěší dostupnosti
od hotelu jsou též slavné botanické zahrady La
Mortella. V okolí veškerá občanská vybavenost,
autobusová zastávka cca 5 min pěšky. Hotel
vhodný pro milovníky klidu, pohody, moře a pro-
cházek do blízkého centra města Forio d’Ischia.

VYBAVENÍ
Prostorná hala s WiFi připojením na internet
zdarma. Bar, klimatizovaná restaurace. Ven-
kovní minerální bazén se sladkou vodou. Vnitřní
termální bazén o teplotě cca 30 °C. Vnitřní
bazén je přes polední pauzu zavřený od 13.00
do 17.00. Hotelové parkoviště za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Venkovní sladkovodní i vnitřní termální bazén
(32 °C). Nepravidelně v hotelu probíhají večery
s živou hudbou.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje standard jsou stylově vybavené - pře-
vážně starožitným nábytkem. Jsou umístěné
v přízemních bungalovech v zahradě s teráskou
a venkovním posezením. Minibar, trezor a kli-
matizace, která je v ceně od poloviny června do
poloviny září. TV/SAT, fén, koupelna převážně se
sprchovým boxem. Pokoje v hlavní budově mají
připojení na WiFi a jsou za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Rozšířené kontinentální snídaně s nabídkou sla-
ných a sladkých pokrmů. Večeře formou výběru

z menu ze dvou prvních chodů, dvou druhých
chodů a zeleninový bufet. Nepravidelně pořádá
hotel tematické večeře, kdy je před zraky hostů
připravována pravá neapolská pizza.

PLÁŽ
Hotel se nachází 200 metrů od písečné pláže
San Francesco s možností plážového servisu za
poplatek. Cca 600 m od hotelu se nachází také
prostorná a široká písečná pláž Chiaia, která
končí před samotným centrem města Forio.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7783.html

Pobyt pro
dítě do 5 let ZDARMA

Více na str. 298



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 133

OSTROV ISCHIA | ITÁLIE

HOTEL TERME VILLA TERESA
*** FORIO

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) / 8, 15 dní / 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Kvalitní a oblíbený hotel se nachází na výhod-
ném místě 500 m nad zátokou Citara s píseč-
nou pláží a termálními parky Poseidonovy
zahrady. Hotelový minibus zdarma sváží klienty
na pláž a k Poseidonovým zahradám. Od hotelu
dobrá dostupnost města Forio (pěšky cca
30 min nebo autobusem). V okolí hotelu veš-
kerá občanská vybavenost. Autobusová za-
stávka 150 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Recepce, dva bazény s termální vodou (venkovní
a krytý) s lehátky a slunečníky, bar, snack bar
u bazénu s hudebními večery, internet point
(prvních 30 min zdarma), lázeňské centrum

s možností procedur. Klimatizovaná restaurace
s výbornou obsluhou. TV room, kulečník. Výtah,
parkoviště. 

SPORT A ZÁBAVA
Termální ostrov Ischia je ideální k návštěvě zdej-
ších vyhlášených termálních parků, kterých je
na ostrově několik, ale i jako výchozí bod
k mnoha výletům, včetně Pompejí či ostrova
Capri.

UBYTOVÁNÍ
Pohodlně zařízené pokoje s vlastní koupelnou,
fén, TV/sat, klimatizace (od poloviny června po
polovinu září, za příplatek). Všechny pokoje mají
balkón, pokoje umístěné v přízemí terasu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu a večeře typická středo-
mořská kuchyně s výběrem menu a bufetem.

PLÁŽ
Pláž Citara se nachází 500 m od hotelu po silnici
nebo hotelovým minibusem v pravidelných ter-
mínech zdarma.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3609.html

od 7 080 Kč*

* více na str. 302
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od 9 100 Kč*

* více na str. 302

HOTEL LA SCOGLIERA
**** FORIO

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) / 8, 15 dní / 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Ideální místo pro ty, kteří chtějí být blízko
u moře a současně nedaleko centra města
(molo nad mořem dostupné podchodem pod
místní méně frekventovanou komunikací, pí-
sečná pláž cca 200 metrů, historické centrum
cca 15 minut pěšky podél moře).

VYBAVENÍ
Recepce, WiFi, restaurace, piano bar, bar u ba-
zénu, 2 venkovní bazény (minerální a termální
s přírodní termální vodou), vnitřní bazén o tep-
lotě 32 stupňů, sluneční terasa, hydromasáže.

SPORT A ZÁBAVA
Přírodní termální voda v jednom z bazénů po-
skytuje dostatek možnosti k relaxaci. Milovníci
večerního života a nákupů jistě ocení pěší do-
stupnost centra Foria.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje zařízené v jihoitalském
stylu s možností přistýlky jsou umístěné v hlavní
budově či v přízemních bungalovech a mají
vlastní příslušenství, SAT TV, klimatizaci, trezor,
minibar a balkon či terasu (někdy společnou).
Výhled na moře za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu,
salátový bufet. Fakultativně je možné dokoupit
plnou penzi.

PLÁŽ
Písečná pláž Ciaia se nachází cca 200 metrů od
hotelu, písečná pláž San Francesco cca 500 metrů
od hotelu.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3645.html



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 135

OSTROV ISCHIA | ITÁLIE

HOTEL TERME TRITONE
**** FORIO

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) / 8, 15 dní / 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Tento příjemný hotel se nachází přímo na pláži
San Francesco, nedaleko botanické zahrady La
Mortella.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, piano bar, konferenční sál,
3 venkovní bazény (včetně jednoho vhodného
pro děti) a 2 vnitřní termální bazény, vířivka,
kneippovy lázně, pára, sauna, posilovna, solá-
rium, lázeňské a kosmetické centrum, terasa se
slunečníky a lehátky, internet a WiFi, parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Relaxační centrum, termální ostrov Ischia je ide-
ální nejen k návštěvě zdejších vyhlášených ter-
málních parků, kterých je na ostrově hned
několik, ale i jako výchozí bod k mnoha výletům,
včetně Pompejí či ostrova Capri.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny příslušenstvím, SAT TV, telefonem,
fénem, minibarem, klimatizací, trezorem a bal-
konem nebo malou terasou (pokoje v přízemí).
Za příplatek pokoje s bočním nebo přímým vý-
hledem na moře, pokoje typu superior (nové,
luxusní vybavení, v hotelovém parku) a suite.

STRAVOVÁNÍ
Formou polopenze. Snídaně bufetové, večeře
servírované s výběrem z menu.

PLÁŽ
Hotel se nachází přímo na pláži, slunečníky a le-
hátka na pláži (v červenci a srpnu za poplatek).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3764.html

od 16 280 Kč*

* více na str. 302

Pokoj typu superior
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HOTEL CITARA
*** FORIO

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) / 8, 15 dní / 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Tento příjemný hotel, složený z hlavní budovy
a depandance (20 m vzdálené), se nachází na
klidném místě v těsné blízkosti stejnojmenné
pláže Citara s věhlasnými Poseidonovými za-
hradami. Centrum města Forio je vzdáleno cca
20 minut chůze, zastávka autobusu, zajišťující
výhodné spoje po celém ostrově, se nacházejí
přímo u hotelu.

VYBAVENÍ
Recepce, bazén s minerální vodou a sluneční te-
rasou, vnitřní termální bazén, panoramatická
restaurace s typickou jihoitalskou kuchyní, ame-
rický bar, TV místnost, výtah, parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Vyhlášené Poseidonovy lázně v těsné blízkosti,
dostatek nákupních možností a večerní zábavy
v centru Foria.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje umístěné v hlavní budově
či depandanci (s rovnocennou kvalitou) s mož-
ností 2 přistýlek jsou vybaveny vlastním příslu-
šenstvím, telefonem, TV SAT a klimatizací. Za
příplatek pokoje s výhledem na mořskou stranu
a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem, večeře servíro-
vané s výběrem z menu.

PLÁŽ
Písečná pláž Citara se nachází cca 100 m od  hotelu.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, klimatizace
v provozu od cca 17.6.–16.9.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3837.html

HOTEL PARK VICTORIA *** FORIO

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) / 8, 15 dní / 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Tento pěkný hotel má ideální polohu, v pěší do-
stupnosti jsou písečné pláže a zároveň histo-
rické centrum města Forio. Písečná pláž Cava
del Isola je vzdálená cca 600 m a 50 schodů, pláž
Citara se slavnými Poseidonovými zahradami
cca 800 m pohodlné chůze podél pobřeží po ši-
rokém chodníku. Centrum města Forio je pří-
stupné podél pobřeží nebo klidnou ulicí. Hotel
se nachází v širším centru městečka Forio.

VYBAVENÍ
Hotel se skládá ze dvou rovnocenných budov,
které se nacházejí v pěkné zahradě pod středo-
věkou saracénskou věží. V budově s recepcí,
restaurací a barem se nachází vnitřní termální
bazén o teplotě cca 35 °C. Venkovní termální

bazén o teplotě 30 °C má často až hnědou
vodu, tak, jak vychází z podzemního zdroje. Le-
hátka a slunečníky kolem bazénu zdarma. Ho-
telové parkoviště zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Termální ostrov Ischia je ideální nejen k ná-
vštěvě zdejších vyhlášených termálních parků,
kterých je na ostrově hned několik, ale i jako vý-
chozí bod k mnoha výletům, včetně Pompejí či
ostrova Capri.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje standard mají okno a jsou s vlastním so-
ciálním zařízením, TV SAT, klimatizací a telefo-
nem. Pokoje za příplatek mají balkon. Pokoje
jsou poměrně moderně a účelově zařízené.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu a večeře výběr z menu
a zeleninový bufet.

PLÁŽ
Písečná pláž Cava del Isola cca 600 m a 50 schodů.
Pláž Citara cca 800 m. Centrum města Forio cca
700 m. Pláž Cava del Isola je celá veřejná. Pláž Ci-
tara má úseky veřejné a úseky za poplatek.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6578.html

od 9 100 Kč*

* více na str. 302

od 6 620 Kč*

* více na str. 302



HOTEL PROVIDENCE **** FORIO

Standard: AA Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) / 8, 15 dní / 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Na panoramatickém místě nad mořem, v pěší
dostupnosti centra města Forio d’Ischia – cca
900 m, kam se dojde během cca 20 min pěšky
po chodníku u vedlejší silnice nad mořem. Au-
tobusová zastávka cca 300 m o hotelu.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, bar, tv místnost, knihovna,
pizzeria, klimatizovaná restaurace, panorama-
tická terasa nad mořem, 1 venkovní bazén s ter-
mální železitou vodou cca 35 °C, Kneippovy lázně
cca 35 °C, vnitřní termální bazén 36 °C, solární te-
rasa s lehátky a slunečníky, posilovna, lázeňské
centrum s možností léčebných procedur. Výtah.
WiFi ve společných prostorách hotelu. Sauna. Par-
koviště. V blízkosti tenisové kurty (za poplatek).

SPORT A ZÁBAVA
Vyhlášené Poseidonovy lázně v blízkosti, dosta-
tek nákupních možností a večerní zábavy
v centru Foria.

UBYTOVÁNÍ
Příjemně zařízené pokoje jsou jak v hlavní bu-
dově, tak v bungalovech v zahradě. Většina
s balkonem nebo terasou. Za příplatek výhled
na moře. Klimatizované pokoje s vlastním so -
ciál ním zařízením, trezor, fén, TV SAT, telefon.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně bufet. Večeře výběr z něko-
lika druhů menu se zeleninovým bufetem. Fa-
kultativně je možné dokoupit plnou penzi.

PLÁŽ
Písečná pláž Cava del Isola 150 m pod hotelem
cca 70 schodů. Pláž Citara cca 500 m, Poseido-
novy zahrady cca 700 m pěšky po komunikaci
podél moře.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3784.html

HOTEL COSTA CITARA
*** FORIO

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 8 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) / 8, 15 dní / 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Tento příjemný hotel se nachází nad slavnou zá-
tokou Citara s písečnou pláží a známými termál-
ními parky Poseidonovy zahrady. Přímo před
hotelem je autobusová zastávka s výhodnými
spoji po celém ostrově. Nedaleko hotelu je též
menší nákupní centrum a několik restaurací.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, restaurace, centrální trezor, ven-
kovní termální bazén o teplotě 30-35 °C s le-
hátky a slunečníky, od léta 2017 k dispozici také
krytý termální bazén, parkoviště, WiFi. Hotelový
minibus za mírný poplatek 0,50 Eur rozváží kli-
enty na pláž Citara nebo ve večerních hodinách
za 1 Eur do centra Foria a zpět.

SPORT A ZÁBAVA
Termální ostrov Ischia je ideální nejen k ná-
vštěvě zdejších vyhlášených termálních parků,
kterých je na ostrově hned několik, ale i jako vý-
chozí bod k mnoha výletům, včetně Pompejí či
ostrova Capri.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností  přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím, TV, telefo-
nem, fénem, klimatizací (na vyžádání za přípla-
tek) a většinou balkonem nebo terasou. Pokoj
na mořskou stranu za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Formou polopenze, snídaně rozšířená konti-
nentální, večeře servírovaná výběr ze 2 menu.

PLÁŽ
Pláž se nachází cca 600 metrů od hotelu či cca
400 metrů s využitím místních cca 250 schodů,
možnost využití místní hromadné dopravy.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3629.html
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od 12 600 Kč*

* více na str. 302

od 7 100 Kč*

* více na str. 302
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od 18 490 Kč*

* více na str. 302

HOTEL APOLLON CLUB
**** ST. ANGELO

Classic: AA|AAA|AAAA Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) / 8, 15 dní / 10 dní Strava: snídaně

POLOHA
Za pár minut chůze soukromou cestou podél
pobřeží od přístavního městečka Sant Angelo
dojdete po 800 m k hotelu Apollon Club na nej -
delší pláži ostrova Maronti. Celý komplex je v pře-
krásném prostředí romantického skalnatého
pobřeží na jižní části ostrova Ischia, vše mimo
dosah rušných silnic.

VYBAVENÍ
Recepce, tři bary, dvě restaurace a kongresový
sál pro více než 250 osob. WiFi k disopozici
zdarma v baru. Klienti mohou využívat veškerý
komfort Miramare Sea Resort & Spa, jehož sou-
částí je i vyhlášený park Aphrodite-Apollon s ter-
málními bazény s teplotou od 26-40 °C,
termálním a wellness centrem. K dispozici je
také tenisový kurt, římské jeskyně s termální
párou a vybavená soukromá pláž, kamenné molo
s lehátky a slunečníky.

SPORT A ZÁBAVA
Termální park přímo v objektu s neomezeným
množstvím návštěv, možnost zajímavých výletů
po okolí. Za poplatek si hosté mohou užívat lázně
se shiatsu masážemi, ajurvédskými i bahenními,
aerosolovou terapii a inhalace a termální beauty
centrum.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje jsou rozdělené do čtyř vil na pár kroků od
pláže Maronti. Všechny pokoje jsou orientované
s přímým výhledem na moře a vybavené mini-
barem, TV SKY, digitálním trezorem, telefonem,
fénem, sprchovým koutem nebo vanou. Na všech
pokojích je WiFi, topení a klimatizace.

STRAVOVÁNÍ
Hosté se stravují v restauraci přímo nad pláží,
kde je také bar a recepce. K dispozici sladký
a slaný snídaňový bufet. Fakultativně možnost

doplatku večeří – výběr z menu s bohatým ze-
leninovým bufetem.

PLÁŽ
Kamenné molo s přístupem do moře po scho-
dech a s lehátky a slunečníky hotelu Miramare,
nebo soukromý plážový servis přímo na pláži
Maronti v blízkosti fumarol.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa, povinná úhrada
elektrovozíku při příjezdu a odjezdu cca 6,50 Eur/
osoba/směr. Hotel pouze pro dospělé osoby.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3705.html
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HOTEL MIRAMARE SEA RESORT & SPA
**** ST. ANGELO

Classic: AA|AAA|AAAA Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) / 8, 15 dní / 10 dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází přímo v krásném přístavním
městečku Sant Angelo. Je vybudovaný v so-
pečné skále, která dává jedinečnou a romantic-
kou atmosféru celému jižnímu pobřeží ostrova.
Díky své unikátní poloze je už od roku 1933 vy-
hledáván světovou elitou (např. Hugo Boss, An-
gela Merkel). Okolí je velice klidné, bez hluku
a znečištění z rušných silnic, protože celé měs-
tečko je určeno výhradně pěším návštěvníkům.
Hotelový komplex je vystavěn v různých terén-
ních úrovních pohodlně dostupných výtahy.

VYBAVENÍ
Recepce, tři bary, dvě restaurace a kongresový sál
pro více než 250 osob. WiFi k disopozici zdarma
v baru. Klienti mohou využívat veškerý komfort
Miramare Sea Resort & Spa, jehož součástí je i vy-
hlášený park Aphrodite-Apollon s termálními ba-
zény s teplotou od 26-40°C, termálním a wellness
centrem. K dispozici je také tenisový kurt, římské

jeskyně s termální párou a vybavená soukromá
pláž, kamenné molo s lehátky a slunečníky.

SPORT A ZÁBAVA
Termální park přímo v objektu s neomezeným
množstvím návštěv, možnost zajímavých výletů
po okolí. Za poplatek si hosté mohou užívat
lázně se shiatsu masážemi, ajurvédskými i ba-
henními, aerosolovou terapii a inhalace a ter-
mální beauty centrum.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek
jsou prostorné a moderně vybavené, s balko-
nem nebo terasou, s přímým výhledem na
moře. Disponují minibarem, TV SKY, digitálním
trezorem, telefonem, fénem, sprchovým kou-
tem nebo vanou. Na všech pokojích je WiFi, to-
pení a klimatizace. Pokoje Junior Suite jsou dva
dvoulůžkové pokoje, na požádání navíc ke kla-
sickému vybavení je také venkovní vířivka.

STRAVOVÁNÍ
Bohatý sladký a slaný snídaňový bufet, možnost
doplatku večeří – výběr z menu s bohatým ze-
leninovým bufetem.

PLÁŽ
Součástí hotelu je kamenné molo s přístupem
do moře po schodech, nebo soukromý plážový
servis přímo na pláži Maronti v blízkosti fumarol
(„horkých písků“).

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa, povinná
úhrada elektrovozíku při příjezdu a odjezdu cca
6,50 Eur/osoba/směr. Hotel pouze pro do-
spělé osoby.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3650.html

od 23 270 Kč*

* více na str. 302
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HOTEL PARCO SMERALDO **** MARONTI / ST. ANGELO

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 11 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) / 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel přímo u největší pláže ostrova Ischia – Ma-
ronti, s vlastním plážovým servisem. Od hotelo-
vého venkovního bazénu se vchází přímo na
pláž, kde pro každého z hotelových hostů je při-
praveno lehátko a slunečník.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s americkým barem, kde
Vám slavný hotelový barman Vincenzo rád při-
praví caffé schiumato. Dva vnitřní termální ba-
zény s vířivkami, kneippovy lázně, lázeňské
centrum s možností procedur, venkovní bazén
se sluneční terasou, lehátky a slunečníky.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, venkovní i vnitřní bazény, lázně.

UBYTOVÁNÍ
Většina z pokojů má balkon nebo terasu. Na po-
kojích TV SAT, tel, trezor, fén, klimatizace či vytá-
pění. Pokoje standard jsou orientované do
vnitrobloku s výhledem do zeleně nebo zahrady.
Pokoje s příplatkem za výhled na moře jsou ori-
entované směrem k pláži Maronti. Pokoje supe-
rior s výhledem na moře jsou orientované
v prvním nebo druhém patře hlavní budovy, mají
jiné vybavení než ostatní pokoje a v ceně TV SKY.

STRAVOVÁNÍ
Bohatý snídaňový bufet, večeře výběr z menu

s bohatým zeleninovým bufetem. Hotel do své
kuchyně využívá zemědělské produkty z vlastní
farmy.

PLÁŽ
Přímo u hotelu se nachází písčitá pláž s plážovým
servisem v ceně pro každého z hotelových hostů.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6576.html

HOTEL CASA ROSA *** ST. ANGELO

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) / 8, 15 dní / 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází v terasách přímo nad věhlas-
nou pláží Maronti, v těsné blízkosti termálního
parku Afrodite Apollon a slavných fumarol, vý-
věrů horkých termálních par přímo uprostřed
pláže. Krátkou procházkou se z hotelu dosta-
nete do centra městečka Sant Angelo, odkud
jsou autobusové spoje po celém ostrově. Přímo
pod hotelem se dá zastavit i taxi loď, která za
menší poplatek rozváží po pláži Maronti a do
zátoky horkých pramenů Sorgeto.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, klimatizovaná restaurace, terasa
s přenádherným výhledem na moře, zátoku
a ostrov Capri. Vnitřní termální bazén s hydro-
masáží o teplotě 35 °C celoročně. WiFi připojení
na internet zdarma. Termální centrum s mož-
ností procedur.

SPORT A ZÁBAVA
Termální ostrov Ischia je ideální k návštěvě zdej-
ších vyhlášených termálních parků, kterých je na
ostrově několik, ale i jako výchozí bod k mnoha
výletům, včetně Pompejí či ostrova Capri.

UBYTOVÁNÍ
Hotel disponuje 50 pokoji s vlastním sociálním
zařízením, přičemž každý z pokojů má balkon
a výhled na moře. Pokoj Standard má TV, fén
a stropní ventilátor. Pokoje Superior jsou za
příplatek a mají navíc klimatizaci a lednici. Cent-
rální trezor, poplatek cca 1 Eur/den.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetového stylu s nabídkou sladkých
a slaných pokrmů. Večeře výběr z menu s na-
bídkou zeleninového bufetu. Za příplatek do-
koupení plné penze.

PLÁŽ
Hotel disponuje vlastním úsekem pláže, která je
součástí největší pláže ostrova Maronti. Plážový ser-
vis za poplatek, cena přibližně 5 Eur na osobu/den.
Na sluneční terase, která je cca 10 schodů nad pláží
jsou lehátka a slunečníky zdarma. 20 m od vstupu
do hotelu Casa Rosa se pak nachází vstup do oblí-
bených termálních parků Afrodite Apollon, které
disponují cca 5 přístupnými bazény a saunou.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, povinná
úhrada elektrovozíku při příjezdu a odjezdu cca
7 Eur/osoba/směr.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3776.html

od 27 040 Kč*

* více na str. 302

od 12 140 Kč*

* více na str. 302



HOTEL VITTORIO *** MARONTI / ST. ANGELO

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) / 8, 15 dní / 10 dní Strava: snídaně

POLOHA
Tento hotel se nachází přímo uprostřed největší
pláže ostrova – pláže Maronti. K hotelu se jde
od nejbližší autobusové zastávky a parkoviště
cca 5-10 minut po plážovém chodníku (hotel za-
jišťuje přepravu zavazadel). Chodník, který vede
podél kraje pláže, může být při rozbouřeném
moři vlnami poškozen a je nutné potom jít
přímo po pláži. Nevhodné pro osoby se sníže-
nou pohyblivostí. Centrum hlavního města Is-
chia Porto cca 20 minut místní hromadnou
dopravou, centrum romantického městečka
Sant Angelo cca 20 minut pěšky po pláži.

VYBAVENÍ
Recepce, klimatizovaná restaurace, terasa
s barem přímo nad pláží, 2 termální bazény,
centrální trezor a telefon, parkoviště cca 10
minut pěší chůze.

SPORT A ZÁBAVA
Sauna, aerosol, možnost lázeňských procedur.
Možnost večerní zábavy v romantickém měs-
tečku Sant Angelo či v hlavním městě.

UBYTOVÁNÍ
Jednoduše zařízené dvoulůžkové pokoje s vlast-
ním balkónem, stropním ventilátorem, vlastní
příslušenství a sprchový kout. Všechny pokoje
mají přímý výhled na moře. Pokoje se nacházejí
ve třech patrech bez výtahu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, večeře servírované
menu s bohatou nabídkou bufetu předkrmů
a zeleniny. Večeře možno vyměnit za obědy. Ve-
čeře za příplatek.

PLÁŽ
Přímo na pláži, plážový servis v ceně.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3836.html

HOTEL OASI & PARCO TERMALE CASTIGLIONE
**** CASAMICCIOLA TERME

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) / 8, 15 dní / 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Ve svahu nad mořem v zeleném parku s bujnou
vegetací a jeho součástí je překrásný termální
park Castiglione. Hotel se nachází asi 2 km od
střediska Casamicciola a 3 km od střediska Is-
chia Porto. Nad hotelem je autobusová za-
stávka, kam se dostanete lanovkou.

VYBAVENÍ
Součástí termálního parku Castiglione, kam mají
hosté přístup zdarma. Areál je tvořen termál-
ními prameny, které znali již Strabo a Plinius.
Deset bazénů, z nichž 8 má termální vodu o tep-
lotě 30-40 °C, jeden bazén s mořskou a jeden se
sladkou vodou. Dva kryté bazény, dva s vířiv-
kami, dvě sauny, balneoterapie, restaurace nad
mořem, internet (za poplatek), parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Termální park přímo v objektu s neomezeným
množstvím návštěv, možnost zajímavých výletů
po okolí.

UBYTOVÁNÍ
Přízemní klimatizované dobře vybavené dvou-
lůžkové bungalovy s vlastním příslušenstvím
a možností 2 přistýlek zasazené do terénu,
tj. zadní trakt je bez oken. Před bungalovy jsou
terasy. Moderní nábytek, TV, lednička, telefon,
fén, příslušenství. Výhled na moře, bungalovy su-
perior a apartmány za příplatek a na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně, večeře s obsluhou výběrem
z menu.

PLÁŽ
Přímo pod areálem jsou dřevěná plata se
vstupy do vody (od poloviny června do poloviny
září), kamenité dno. Nejbližší písčitá pláž je ve
středisku Casamicciola (3 km).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3797.html
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od 10 580 Kč*

* více na str. 302

od 18 670 Kč*

* více na str. 302



ITÁLIE – Toskánská & Ligurská riviéra

ITÁLIE | TOSKÁNSKÁ & LIGURSKÁ RIVIÉRA

800 112 112142

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
TOSKÁNSKÁ RIVIÉRA
Jižní Toskánsko – oblast Monte Argentaria (Al-
binia, Marina di Montalto, Pescia Romana). 
Oblast vyniká zejména svými stříbřitými plážemi
a téměř neporušenou přírodou a středověkými
městečky. Vzdálenost z Prahy je 1 200 km (doba
jízdy cca 13 hodin).

Calambrone
Městečko leží pouhých pár kilometrů od Pisy
a Livorna. Vzdálenost z Prahy je 1 100 km (doba
jízdy cca 13 hodin).

PIETRA LIGURE 
Menší městečko, navštěvované v průběhu ce-
lého roku a nacházející se v části Ligurské riviéry
zvané Riviera delle Palme („riviéra palem“), zís-
kalo své jméno díky troskám antického hradu,
jež dodnes tvoří spolu s apeninským pohořím
dominantu tohoto místa. Milovníky večerních

procházek zcela jistě uchvátí promenáda podél
moře lemovaná palmami, která se v tuto dobu
mění v poměrně rušné korzo, či historické cent-
rum s nepřeberným množstvím uliček, náměstí
a romantických zákoutí. Vzdálenost z Prahy je
cca 1 060 km, doba jízdy činí cca12 hodin.

FINALE LIGURE
Finale Ligure se rozkládá nedaleko města Sa-
vona ve středu severoitalského regionu Ligurie.
Jeho klidné podnebí z něj dělá jednu z nejkrás-
nějších perel Ligurie. O tomto místu se často
říká, že to je „hora u moře“ nebo ještě lépe
„moře v hoře“. Památky, moře a pláže, kultura. 
Jak už to bývá téměř u všech ligurských letovi-
sek, i Finale Ligure je úzký pás obydlené zóny
obklopené zelenými pahorky. Místo bylo obyd-
leno již v době paleolitu, na což tu stále existují
historické památky, ale město vám připomene
i středověk a vliv Benátské republiky. VI VII VIII IX X

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

25
27

29

25

20
22 23

20

21

17

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Na území skoro celé Itálie je nutné používat kou-
pací čepice při vstupu do bazénů. Toto nařízení
se týká i hotelových bazénů (nejen veřejných)!
Většina veřejných pláží je zpoplatněna. Dle vy-
hlášky místních úřadů se platí případná poby-
tová taxa. Tato taxa je splatná na místě
v hotovosti, v Eur. 
Upozorňujeme, že zavedení taxy a její výše může
být úpravou místní vyhlášky i v průběhu sezóny
kdykoliv změněna. Aktuální informace budou
k dispozici vždy po příjezdu na ubytování.
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NABÍDKA VÝLETŮ
CINQUETERRE
Malá městečka obklopená vinicemi, jež jsou za-
psána na seznamu Světového dědictví UNESCO.

PISA
Známá toskánská metropole s mnoha památ-
kami v čele se slavnou šikmou věží.

FLORENCIE
Město, jež je považováno za kolébku renesance,
s mnoha světoznámými památkami.

CARRARA
Menší městečko proslulé svými bílými mramo-
rovými lomy, v nichž hledal materiál pro svá díla
i slavný Michelangelo.

SIENA
Okouzlující historické město zapsané na se-
znamu Světového dědictví UNESCO.

PŘÍRODNÍ LÁZNĚ SATURNIA
Horké prameny, vyvěrající z vulkanického krá-
teru, tvoří cca 500 metrové území s jednotlivými
jezírky.

OSTROV GIGLIO
Ostrov je díky svému podmořskému životu vy-
hledávaným místem všech potápěčů.

Výše uvedené výlety mají pouze informativní
charakter a nejsou organizovány naší CK.

ČEDOK PLUS
• pečlivý výběr pěkných středisek
• k vybraným kapacitám možnost

 autokarové dopravy
• snadná dostupnost z ČR
• koupání a poznávání

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• koupání a poznávání
• vynikající kuchyně a vyhlášená vína
• bohatá historie již od dob Etrusků

Albinia
Marina di Montalto

Lazio -
Pescia Romana

ITÁLIE

Řím

Ligurské
moře

Torino
ITÁLIE

Ligurské moře

Janov

Diano Marina

Ceriale
Pietra Ligure

Albenga

Borgio Verezzi
Finale Ligure

ZÁJEZDY: 8, 15 DNÍ 

TOSKÁNSKÁ RIVIÉRA

LIGURSKÁ RIVIÉRA

Pisa

Cinqueterre

Hotel Kategorie Strava str.

Villaggio California Camping Village *** BS 144
Villaggio Argentario *** BS 145
Villaggio Club degli Amici *** BS 146
Rezidence Hermitage **** BS 147
Hotel Corallo *** PL 147

PL = polopenze, BS = bez stravování
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od 10 120 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302

VILLAGGIO CALIFORNIA CAMPING VILLAGE
*** LAZIO - MARINA DI MONTALTO

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Tento nedávno postavený rozlehlý areál, obklo-
pený zelení piniových hájů a olivovníků, se na-
chází přímo u písečné pláže, na pomezí italských
regionů Toskánsko a Lazio.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace/pizzerie, bar, 2 bazény
(1 z toho pro děti se skluzavkou, včetně hydro-
masážního koutku), obchod, amfiteátr, v hlavní
sezoně denní a večerní animační programy, vy-
hrazené parkoviště, za poplatek prádelna.

SPORT A ZÁBAVA
Aerobik, lukostřelba, tenisové kurty, basketbal,
fotbal, stolní tenis, nemotorizované vodní sporty
na pláži v ceně (šlapadla, kanoe, plážový volejbal).

Speciální ceny pro jízdy na koních, rybaření, po-
tápění, výlety do etruských nekropolí Tarquinie
a Vulci, ochutnávky typických místních produktů
a vín.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány typu bilo pro 4 osoby se skládá z lož-
nice s manželskou postelí a obývacího pokoje
se 2 oddělenými lůžky. Trilo pro 6 osob má navíc
další ložnici se 2 oddělenými lůžky. Všechny
apartmány mají vlastní příslušenství, menší ku-
chyňský kout, klimatizaci a terasu.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. Možnost dokoupení polopenze
či plné penze.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází přímo u areálu. Plážový servis v ceně.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. Od 1.6. plážový servis v ceně. Možnost
grilování. NA VYŽÁDÁNÍ: Ložní a koupelnové
prádlo 10 Eur/osoba/výměna, postýlka 40 Eur/
týden, WiFi 12h/10 Eur, 24h/15 Eur, 60h/25 Eur,
polopenze 20 Eur/osoba/den a dítě 3-11 let
12 Eur/den, plná penze 33 Eur/osoba/den a dítě
3-11 let 20 Eur/den. Není delegát.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3513.html
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VILLAGGIO ARGENTARIO
*** ALBINIA

Apartmán: A – AAAA Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Toto velmi pěkné středisko, obklopené stoletými
piniemi, se nachází přímo u krásné písečné pláže
v romantické oblasti Argentaria, mezi ostrovy
Giglio, Giannutri a Montecristo.

VYBAVENÍ
Recepce, 3 restaurace, 2 bazény (1 olympijský,
1 dětský), vířivka, amfiteátr, obchod, miniklub,
juniorklub, dětské hřiště, potápěčské centrum,
vyhrazené parkoviště, bankomat, za poplatek
prádelna, WiFi zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Volejbal, fotbal, stolní tenis, plážový volejbal, denní
a večerní animační programy (tematické večery,
karaoke, letní kino), nemotorizované vodní sporty
na pláži v ceně (šlapadla, kanoe), možnosti vychá-
zek či projížďky na koních v národním parku

 Orbetello, lekce potápění, zajímavé výlety do blíz-
kého i vzdálenějšího okolí (přírodní termální lázně
Saturnia, farma La Parrina).

UBYTOVÁNÍ
Apartmány typu bilo GIANNUTRI  pro 4 osoby
jsou menší než apartmány typu bilo GIGLIO pro
4 osoby. Všechny apartmány se skládají z ložnice
s manželskou postelí a obývacího pokoje se
dvěma oddělenými lůžky či rozkládacím gaučem.
Jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, menším
kuchyňským koutem, klimatizací, TV a menší te-
rasou. Apartmány Giglio mají navíc fén, telefon,
ložní a koupelnové prádlo.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. Možnost dokoupení polopenze
či plné penze.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází přímo u villaggia. Nemotorizované vodní
sporty a plážový servis v ceně.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. Od 1.6. plážový servis v ceně. Možnost
grilování. NA VYŽÁDÁNÍ: Ložní a koupelnové
prádlo 10 Eur/osoba/výměna, postýlka 40 Eur/
týden, polopenze 20 Eur/osoba/den a dítě 
3-11 let 12 Eur/den, plná penze 33 Eur/osoba/
den a dítě 3-11 let 20 Eur/den. Není delegát.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3520.html

od 10 120 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302
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od 9 380 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302

VILLAGGIO CLUB DEGLI AMICI
*** LAZIO - PESCIA ROMANA

Apartmán: A – AAAA Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Menší areál, obklopený přírodou, na pomezí ital-
ských regionů Toskánska a Lazia, jen několik ki-
lometrů od vyhlášených kulturních a historických
městeček, od pláže je oddělen pouze piniovým
porostem.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace/pizzerie, bar, amfiteátr, dět-
ské hřiště, v hlavní sezoně denní a večerní ani-
mační programy, obchod, vyhrazené parkoviště,
za poplatek prádelna, WiFi zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Fotbal, volejbal, basketbal, tenisové kurty, stolní
tenis, biliár, nemotorizované vodní sporty na

pláži v ceně (šlapadla, kánoe), tematické večery
(kabaret, karaoke), speciální ceny na potápění,
lekce plachtění, rybaření, výlety do etruských
nekropolí (Tarquinia a Vulci), ochutnávky typicky
místních produktů a vín.

UBYTOVÁNÍ
Apartmán typu bilo pro 4 osoby se skládá z lož-
nice s manželskou postelí a obývacího pokoje
se dvěma oddělenými lůžky či rozkládacím dvou-
lůžkem. Vlastní příslušenství, menší kuchyňský
kout, klimatizace a menší terasa.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. Možnost dokoupení polopenze
či plné penze.

PLÁŽ
Písečná pláž je oddělena od villaggia pouze pi-
niovým porostem. Plážový servis a nemotorizo-
vané vodní sporty v ceně.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. Od 1.6. plážový servis v ceně. Možnost
grilování. NA VYŽÁDÁNÍ: Ložní a koupelnové
prádlo 10 Eur/osoba/výměna, polopenze 20 Eur/
osoba/den a dítě 3-11 let 12 Eur/den, plná penze
33 Eur/osoba/den a dítě 3-11 let 20 Eur/den,
malá zvířata povolena. Není delegát.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3518.html



REZIDENCE HERMITAGE **** PIETRA LIGURE

Dvoulůžkový pokoj: A|AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Rezidence, tvořená 3 budovami v zahradě, je si-
tuována v klidné části, cca 150 m od moře a cca
800 m od centra střediska.

VYBAVENÍ
Recepce, WiFi v hale zdarma, společenská místnost
s Tv, sluneční terasa, výtah, prádelna a parking za
poplatek. Bazén pro dospělé s dětským bazénkem
v provozu cca od května do poloviny září.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, možnost zapůjčení kol či
tenisu za poplatek. Široká nabídka zábavy
v centru střediska.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány typu BILO 4 - cca 28 m2, ložnice

s manž. postelí, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, so-
ciální zařízení, balkon či francouzské okno. BILO
4 Superior mají stejné vybavení, ale jsou zre-
konstruované. Mono 2/3 - obývací pokoj s ku-
chyňským koutem a rozkl. gaučem pro 2 osoby
a případně přistýlka pro 1 osobu, sociální zařízení,
balkon či francouzské okno. Trilo 6/7 - cca 48
až 58 m2 má 2 ložnice, obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby.
Všechny apartmány mají sat TV, telefon, fén. Po-
koje Superior navíc WiFi (za poplatek), trezor
a klimatizaci.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Pláž se nachází cca 250 m od rezidence. Hostům
je k dispozici plážový servis zdarma (slunečník,
lehátko a plážové křesílko).

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa, vratná kauce
100 Eur/apartmán, dětská postýlka 15 Eur/pobyt,
parkoviště 30 Eur/týden (pro pobyty 29.7.-2.9.),
ostatní termíny 20 Eur, povinný příplatek za závě-
rečný úklid 30 Eur/mono, 40 Eur/bilo, 50 Eur/trilo.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3280.html

HOTEL CORALLO
*** FINALE LIGURE

Dvoulůžkový pokoj: A|AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází ve středisku Finale Ligure, cca
800 metrů od centra střediska.

VYBAVENÍ
Recepce, WiFi, restaurace, bar/společenská
 místnost, terasa, veřejné parkoviště (počet míst
omezen).

SPORT A ZÁBAVA
Menší posilovna, zapůjčení jízdních kol (do vy-
čerpání), za poplatek pronájem tenisových kurtů
ve vzdálenosti cca 500 m, golfové hřiště Garlenda
cca 39 km.

UBYTOVÁNÍ
P2M balkon - pokoj s manželskou postelí, sociální
zařízení s vanou či sprchou, balkon s bočním či čel-
ním výhledem na moře, možnost 3. a 4. lůžka for-
mou přistýlky či palandy na vyžádání. Všechny
pokoje mají sat TV, trezor, telefon, fén a klimatizaci.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou kontinentálního bufetu, večeře
- salátový bufet, servírovaný teplý předkrm a hlavní
jídlo s přílohou, dezert. Nápoje za poplatek.

PLÁŽ
Pláž s hrubším pískem a oblázky se nachází cca
50 m od hotelu.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa, dětská postýlka
zdarma, garážové stání 15 Eur/den, klimatizace
zdarma, malá zvířata povolena - na vyžádání.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7695.html
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od 5 700 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302

od 7 370 Kč*

* více na str. 302



ITÁLIE – SEVERNÍ JADRAN
V posledních letech se turistická střediska Severního Jadranu, táhnoucí se od Terstu až po Anconu, stávají opět populárními mezi
návštěvníky z celé Evropy. Snadná dostupnost, velmi dobrá infrastruktura i široká nabídka ubytování v nejrůznějších cenových relacích
jsou ideální kombinací ke strávení příjemné dovolené. Moderní střediska jako Bibione, Caorle či Fano s písečnými plážemi s pozvolným
vstupem do vody a nabídkou nejrůznějších sportovních a vodních radovánek nabízejí vhodné zázemí pro rodinnou dovolenou. Pobřežní
promenády jsou lemovány obchody a restauracemi s výbornou italskou kuchyní, které vévodí těstoviny na sto způsobů. Návštěvníci však
nejsou odkázáni pouze na odpočinek a lenošení na pláži. Oblast Severního Jadranu se totiž pyšní i kulturní a historickou tradicí.
Nejnavštěvovanějším místem, které by si řádný návštěvník neměl nechat ujít, jsou romantické Benátky se svými kanály a gondolami.
Milovníci umění mohou také obdivovat starobylé památky a muzea s bohatými sbírkami v Ravenně, Rimini či Modeně. Atraktivní variantou
jednodenních výletů je návštěva italských Dolomitů, které nabízejí nepřeberné možnosti pěších túr ve vysokohorské přírodě s využitím
rozsáhlé sítě lanovek.  Mnozí návštěvníci věnují jeden nebo více dnů ze své dovolené návštěvě nedalekého Slovinska s jeho mondéními
lázněmi Portorož a chovem koní v Lipici. Dovolená zde se jednoduše vyplatí.
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
BIBIONE
Českými návštěvníky trvale oblíbené středisko,
vzdálené pouhých 100 km od Benátek. Ploché
pobřeží s krásnými plážemi je obklopeno zelení,
v níž je vybudována řada hotelů a apartmáno-
vých domů, jež jsou promíseny s hustou sítí ob-
chodů a restaurací. Sportovně založení klienti
mohou využít kvalitních cyklostezek. Vzdálenost
z Prahy činí 760 km (cca 10 hodin jízdy).

CAORLE
Letovisko Caorle leží na severním pobřeží Jadranu,
70 km jihovýchodně od Benátek. Mimo dlouhých
písčitých pláží s pozvolným vstupem do moře je
Caorle známé pro své 2000 let staré historické
centrum, jež bývá často označováno za „malé Be-
nátky“. Caorle je vyhlášeným rybářským městem
a nabízí tak velké množství výborných rybích res-
taurací. Navštívit lze také oblíbený vodní park Ac-
quafollie. Vzdálenost z Prahy činí 780 km (cca
10 hodin jízdy).
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ROSOLINA MARE
Středisko ležící v deltě řeky Pád (chráněné
území), 70 km jižně od Benátek. Vhodné pro
 klienty, kteří vyhledávají klidnou dovolenou
s dobrou úrovní služeb. Vhodné jako výchozí bod
k mnoha výletům do okolí (Benátky, Chioggia,
Padova, Ravenna, Ferrara). Vzdálenost z Prahy
činí 880 km (cca 14 hodin jízdy).

RIMINI
Známé lázeňské město ležící na břehu moře v ji-
hovýchodním cípu Pádské nížiny s téměř 20 km
dlouhými písčitými plážemi. Při výletech do
okolí je nejvíce navštěvován 25 km vzdálený
městský stát San Marino. Vzdálenost z Prahy je
1050 km (cca 16 hodin jízdy).

BENÁTKY
Celodenní výlet s česky hovořícím průvodcem.
Orientační cena: 600 Kč + 20 Eur loď

BENÁTSKÉ OSTROVY
Výlet na nejznámější ostrovy v benátské laguně
- Murano a Burano se zastávkou na náměstí
San Marco.
Orientační cena: 600 Kč + 20 Eur loď

TERST, MIRAMARE A AQUILEA
Prohlídka Terstu, zámku Miramare a starého
římského městečka Aquilea.
Orientační cena: 600 Kč

VERONA
Výlet do středověkého města Monteků a Ka -
pu le tů.
Orientační cena: 750 Kč

SAN MARINO
Polodenní výlet za nákupy do San Marina 
– malebného hlavního města stejnojmenné
 republiky.
Orientační cena: 24 Eur/dospělý

18 Eur/dítě

ČEDOK PLUS
• česky hovořící delegát ve většině cílů

 zájezdů

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• krátká dojezdová vzdálenost z ČR
• výlety do Benátek, Verony, Padovy

DOPRAVA AUTOKAREM
• k vybraným hotelům označených symbolem

je organizována doprava autokarem. 
• přehled nástupních míst autokarových

 zájezdů na str. 295

Řím

Bibione
Benátky

Rosolina Mare

Rimini

ITÁLIE Ancona

Caorle
Porto Santa Margherita

NABÍDKA VÝLETŮ

DOPRAVNÍ INFORMACE
• Vzdálenost z Prahy: 730 - 1 200 km
• Doba jízdy z Prahy: 11 - 18 hod.

ZÁJEZDY: 8, 15 DNÍ | 10 DNÍ

UPOZORNĚNÍ
Na území skoro celé Itálie je nutné používat kou-
pací čepice při vstupu do bazénů. Toto nařízení
se týká i hotelových bazénů (nejen veřejných)!
Většina veřejných pláží je zpoplatněna. Dle vy-
hlášky místních úřadů se platí případná poby-
tová taxa. Tato taxa je splatná na místě
v hotovosti, v Eur. 
Upozorňujeme, že zavedení taxy a její výše může
být úpravou místní vyhlášky i v průběhu sezóny
kdykoliv změněna. Aktuální informace budou
k dispozici vždy po příjezdu na ubytování.

Hotel Kategorie Strava str.

Villaggio Ai Girasoli *** BS 150
Villaggio Lido del Sole *** BS 150
Rezidence Itaka *** BS 151
Hotel Ambassador *** PL 151
Atollo/Bilba/Carina a Landora ** BS 152
Apartmány Bibione ** BS 152
Apartmánové domy Girasole *** BS 153
Apt. domy Athena/Isola Clara *** BS 153
Villaggio Tivoli *** BS 154
Michelangelo/San Saro *** BS 154
Villaggio Ai Pini *** BS 155
Villaggio La Quercia *** BS 155
Rezidence Robinia *** BS 156
Villaggio AI Ginepri *** BS 156
Hotel Maregolf *** SN 157
Villaggio Luna *** BS 157
Rezidence Gran Mado *** BS 158
Rezidence Roberta *** BS 159
Villaggio Solmare *** BS 160
Apartmány Rosolina Mare ** BS 160
Hotel Sole *** PL 161
Hotel Blumen *** PL 161

BS = bez stravování, SN = snídaně, PL = polopenze
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VILLAGGIO AI GIRASOLI *** BIBIONE

Apatmán: A – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Komplex jednopatrových řadových vilek je situ-
ován v části Bibione – Terme.

VYBAVENÍ
Bazén s lehátky a slunečníky, dětský bazének,
dětské hřiště, podzemní parkoviště, jedno par-
kovací místo na apartmán. Nadstandardně vy-
bavené apartmány mají SAT TV, fén, trezor,
kávovar a klimatizaci.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti tenis, plážový volejbal, vodní sporty
na pláži, minigolf, trampolína, půjčovna kol, dět-
ská hřiště. V širším okolí diskotéka, rozsáhlý
vodní park Aquasplash, lunapark, Pohádkový
svět Gulliverlandia, trh a koncerty.

UBYTOVÁNÍ
Bilo pro 5 osob: V přízemí obývací pokoj s ku-
chyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2
osoby, předzahrádka. V patře ložnice s manžel-
skou postelí a 1 samostatným lůžkem, příslu-
šenstvím, balkon. Trilo pro 6 osob: V přízemí
obývací pokoj s kuch. koutem a rozkládacím gau-
čem pro 1 osobu, příslušenstvím (jen WC a umy-
vadlo), předzahrádka. V patře ložnice s manž.
postelí a 1 samostatným lůžkem, ložnice se
2 samostatnými lůžky, příslušenstvím, zpravidla
balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Široká písčitá pláž ve vzdálenosti 500 m od apart-
mánů. Možnost příplatku za plážový servis, který
zahrnuje jeden slunečník, lehátko a plážové
křeslo.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. NA VYŽÁDÁNÍ:
ložní prádlo 240,- Kč, plážový servis (slunečník
+ lehátko + plážové křeslo) 1 990,- Kč/týden, dět-
ská postýlka 690,- Kč/týden.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4338.html

VILLAGGIO LIDO DEL SOLE *** BIBIONE

Apatmán: A – AAAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Dva sousední komplexy sestávající se z jednopat-
rových vil (dvoupodlažní apartmány, označeny VIL)
a dvoupatrových rezidencí (jednopodlažní apart-
mány) jsou situovány v západní části Bibione.

VYBAVENÍ
Bazén s vířivkou, lehátky a slunečníky, dětský
bazének, dětské hřiště, rozlehlá zahrada, bar-
becue, výtah (jen u rezidencí), 1 parkovací stání
na apartmán, za poplatek prádelna.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti tenis, plážový volejbal, vodní sporty
na pláži, minigolf, trampolína, půjčovna kol, dět-
ská hřiště. V širším okolí diskotéka, rozsáhlý
vodní park Aquasplash, lunapark, Pohádkový
svět Gulliverlandia, trh a koncerty.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány mají klimatizaci, SAT TV, trezor, zřídka
fén, příslušenství a balkon či terasu či předza-
hrádku. 
Bilo pro 5 osob: Ložnice s manželskou postelí
a samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby
(i typ „šuplík“). 
Bilo pro 5 osob (VIL): V přízemí obývací pokoj
s kuchyň. koutem a rozkl. gaučem pro 2 osoby,
předzahrádka. V 1. patře ložnice s manželskou
postelí a samostatným lůžkem. 
Apartmány trilo pro 7 osob: Ložnice s manžel-
skou postelí a samostatným lůžkem, ložnice se
2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Široká písčitá pláž ve vzdálenosti 500 m od apart-
mánů. Možnost příplatku za plážový servis.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa, vratná kauce
za apartmán 100 Eur.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4343.html

od 6 070 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302

od 5 700 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302



REZIDENCE ITACA *** BIBIONE

Apartmán: A – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Rezidence se nachází v centru střediska a přímo
u pláže.

VYBAVENÍ
Střešní sluneční terasa s lehátky a výhledem na
moře, výtah, 1 vyhrazené kryté či venkovní par-
kovací stání/apartmán (další parkování ve vzdá-
lenosti cca 300 m).

SPORT A ZÁBAVA
Bazén atypického tvaru s dětským bazénkem,
vodní sporty na pláži.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje typu mono pro 2 – 4 osoby mají obývací
pokoj s kuchyňským koutem a 2 rozkládacími
gauči (možnost typ „šuplík“) pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou, balkon. Pokoje typu bilo až
pro 6 osob mají ložnici s manželskou postelí
a palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem (možnost typ „šuplík“)
pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon.
Všechny apartmány mají TV, trezor, klimatizaci
za příplatek a na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do vody se
nachází přímo před rezidencí.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. Malé zvíře 1 150 Kč (na vyžádání). Dětská
postýlka 690 Kč/týden.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4341.html

HOTEL AMBASSADOR **** BIBIONE – LIDO DEL SOLE

Pokoje: AA|AAB|AABB Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází cca 200 metrů od centra střediska.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, vnitřní bar, venkovní snack
bar, dětské hřiště, dětská herna s videohrami,
další společenské prostory, animační programy
(od 1.6. do 15.9.), půjčovna jízdních kol, internet
point, WiFi připojení k internetu, výtah, garážová
stání; převážná většina společných prostor hotelu
je klimatizovaná.

SPORT A ZÁBAVA
Venkovní bazén na střeše hotelu 60 m² s velkou ví-
řivkou a dětským bazénkem, lehátky a slunečníky
(v případě nepřízně počasí krytý), wellness centrum
(posilovna, hydromasážní vana, relaxační koutek
s lehátky; služby za příplatek - solárium, masáže

a široká nabídka kosmetických služeb a zdravotních
kúr. Zdarma k dispozici též některé nápoje.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje P2/3 balkon - 11 až 14 m² - pokoj s man-
želskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální
zařízení se sprchou, balkon; 3. lůžko formou při-
stýlky nebo na vyžádání pokoje P4 Family - 22
až 25 m² - pokoj s manželskou postelí a pokoj se
2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se spr-
chou, balkon. Všechny pokoje mají klimatizaci,
WiFi připojení k internetu, LCD TV sat., telefon,
trezor, fén, nápojovou ledničku (minibar); u po-
kojů Family - župan, pantofle a plážová taška.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bohatého mezinárodního bu-
fetu včetně nápojů, v ceně také odpolední snack.

Za příplatek je možno dokoupit obědy a večeře -
formou bohatých švédských stolů (studené i teplé
předkrmy, 3 až 5 hlavních jídel s přílohou), široká
nabídka zeleniny, ovoce, dezertů atd., minerální
voda; ostatní nápoje za poplatek.

PLÁŽ
Hotel se nachází přímo u krásné široké písčité
pláže, kde má vyhrazen vlastní úsek s plážovým
servisem.

INFORMACE 
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3646.html
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od 5 510 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302

od 8 370 Kč*

* více na str. 302
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APARTMÁNY ATOLLO, BILOBA, CARINA A LANDORA ** BIBIONE

Apartmán: A – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Téměř identické sousedící domy situované na
okraji Bibione v klidné vilové čtvrti Lido dei Pini.

VYBAVENÍ
Zpravidla parkovací místo na apartmán, výtah,
některé apartmány se starším vybavením,
všechny s příslušenstvím a balkonem či předza-
hrádkou.

SPORT A ZÁBAVA
Ve středisku je nepřeberné množství restaurací,
kavárniček, cukráren, provozování vodních
sportů, půjčovny kol, aut a motocyklů, disko-
téky, zábavní park – Lunapark, tenisové kurty
a další. Možnost návštěvy aquaparku v nedale-
kém Lignanu.

UBYTOVÁNÍ
Mono pro 3-4 osoby: Obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem, rozkládacím gaučem pro
2 osoby a dalším rozkládacím gaučem pro 1 či
2 osoby (i typ „šuplík“) nebo palandou. Bilo pro
4-5 osob: Ložnice s manželskou postelí a pří-
padně 1 lůžkem či přistýlkou, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 1 či 2 osoby (i typ „šuplík“). Některé apart-
mány jsou dvoupodlažní, v patře ložnice. Trilo
pro 6 osob: Ložnice s manželskou postelí,
menší ložnice se 2 samostatnými lůžky či pa-
landou, obývací pokoj s rozkládacím gaučem
pro 2 osoby (i typ „šuplík“), samostatná ku-
chyňka či kuchyň. kout v rámci obývacího po-
koje. Některé apartmány jsou dvoupodlažní,
v patře ložnice a příslušenství.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Široké písčité pláže 50 m od apartmánů. Možnost
příplatku za plážový servis, (slunečník, lehátko
a plážové křeslo). Nedaleko též pláž pro psy.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. Malá zvířata povolena za poplatek
1 150 Kč/týden (na vyžádání).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4357.html

APARTMÁNY BIBIONE ** BIBIONE

Apartmán: A – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Apartmány se nacházejí v řadových vilkách či
více apartmánových domech po celém středisku,
a jsou nabízeny v následujících kategoriích: ka-
tegorie VM: s bazénem, 150 až 600 m od pláže,
kategorie VO: s bazénem, 600 až 950 m od
pláže, kategorie M: bez bazénu, 0 až 250 m od
pláže, vilky 150 až 400 m od pláže, kategorie
O: bez bazénu, 250 až 950 m od pláže.

VYBAVENÍ
Všechny apartmány mají běžně vybavené ku-
chyňské kouty, u většiny apartmánů je zajištěno
místo na parkování osobního automobilu. Typ
mono pro 2-4 osoby: Menší obývací pokoj s ku-
chyňským koutem, 1 či 2 rozkládacími gauči (i typ
„šuplík“) pro 1 či 2 osoby a případně  palandou,

vlastní příslušenství, zpravidla balkon či předza-
hrádka. Typ bilo pro 3-5 osob: Ložnice s man-
želskou postelí a  případně 1 samostatným
lůžkem, obývací  pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby (i typ
„šuplík“), vlastní příslušenství, zpravidla balkon
či předzahrádka. 
Rozšířený popis ubytování na www.cedok.cz.

SPORT A ZÁBAVA
Ve středisku je nepřeberné množství restaurací,
provozování vodních sportů, půjčovny kol, aut
a motocyklů, zábavní park – Lunapark, tenisové
kurty a další. 

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Široké písčité pláže s pozvolným  vstupem do
moře jsou vzdáleny dle jednotlivých typů objektů.
Možnost příplatku za plážový servis – slunečník
s jedním lehátkem a křesílkem. 

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4382.html

od 4 600 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302

od 3 770 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302 Typové foto



APARTMÁNOVÉ DOMY GIRASOLE 
*** BIBIONE

Apartmán: A – AAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Apartmány se nacházejí v centrální části stře-
diska, centrum s obchody a restauracemi je vzdá-
leno cca 400 metrů. Jedná se o 1 čtyřpodlažní
a 3 šestipodlažní apartmánové domy v první linii
od pláže.

VYBAVENÍ
Zpravidla výtah (ve 3 domech nabízející typy trilo
5 a trilo 6), 1 vyhrazené parkovací stání / apart-
mán (další parkování ve vzdálenosti 300 m), malá
technická místnost (komora) v přízemí

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, bary, restaurace a večerní
zábava v nedalekém centru střediska.

UBYTOVÁNÍ
Trilo 5 - 55 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
1 osobu, sociální zařízení se sprchou, 2x terasa.
Trilo 6 - 60 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
a zpravidla 1 samostatným lůžkem, 1 ložnice se
2 či 3 samostatnými lůžky či palandou a 1 samo-
statným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, so-
ciální zařízení se sprchou, 2x terasa. Quadrilo 7 -
68 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky, 1 menší ložnice s palan-
dou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a roz-
kládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení
se sprchou, 2x terasa, 1x balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Pláž se nachází cca 30 metrů. Plážový servis
v ceně (1 slunečník, lehátko a plážové křeslo/
apartmán).

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa, vratná kauce
100 Eur.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8752.html

APT. DOMY ATHENA/ISOLA CLARA
*** BIBIONE

Apartmán: A – AAAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Téměř identické sousední apartmánové domy
leží v centru Bibione.

VYBAVENÍ
Výtah, 1 vyhrazené kryté či venkovní parkovací
stání/apartmán (další parkování v blízkosti).

UBYTOVÁNÍ
Mono 2 - 20 m² - obývací pokoj s kuchyňským
koutem, rozkládacím gaučem (možnost typ „šup-
lík“) pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou,
balkon; apartmány jsou jen v domě Athena. Bilo

4/5 - 35 až 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
a případně 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
(možnost typ „šuplík“) pro 2 osoby, sociální za-
řízení se sprchou, balkon. Trilo 6/7 - 50 m² - 1
ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 sa-
mostatnými lůžky či 1 samostatným lůžkem a pa-
landou, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem (možnost typ „šuplík“)
pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon;
apartmány trilo 7 jsou jen v domě Isola Clara.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písčitá pláž je 200 m od apartmánů.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8640.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 153

SEVERNÍ JADRAN | ITÁLIE

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 153

od 4 320 Kč*

* více na str. 302

od 4 410 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302



800 112 112154

ITÁLIE | SEVERNÍ JADRAN

VILLAGGIO TIVOLI
*** BIBIONE

Apartmán: A – AAAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Villaggio se nachází v blízkosti centra Bibione
a 550 m od pláže.

VYBAVENÍ
Dětské hřiště, dětský animační program Mini
Orange v českém jazyce, 1 vyhrazené parkovací
stání/apartmán (další parkování v blízkosti).

SPORT A ZÁBAVA
2x bazén 20 x 10 m, 2x dětský bazének.

UBYTOVÁNÍ
Mono 4 - 25 m² - obývací pokoj s kuchyňským

koutem a 2 rozkládacími gauči pro 2 osoby,
 sociální zařízení se sprchou, menší terasa a před-
zahrádka. Bilo 5 - 32 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí a 1 samostatným lůžkem či palandou, obý-
vací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení se spr-
chou, menší terasa a předzahrádka. Trilo 6/7 -
52 m² - přízemí: obývací pokoj s rozkládacím gau-
čem (možnost typ „šuplík“) pro 2 osoby, samo-
statný kuchyňský kout či kuchyňský kout v rámci
obývacího pokoje, terasa a předzahrádka; 1. patro:
1 ložnice s manželskou postelí a případně 1 sa-
mostatným lůžkem, 1 ložnice se 2 samostatnými
lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písčitá pláž je 550 m daleko.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8135.html

VILLAGGIO MICHELANGELO/SAN SIRO *** BIBIONE

Apartmán: A – AAAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Villaggio se nachází 450 m od centra Bibione
a 700 m od pláže.

VYBAVENÍ
Dětské hřiště (jen Michelangelo), 1 vyhrazené
parkovací stání/apartmán (další parkování v blíz-
kosti).

SPORT A ZÁBAVA
Několik různě velkých bazénů a dětských ba-
zénků.

UBYTOVÁNÍ
Mono 4 - 25 m² - obývací pokoj s kuchyňským
koutem a 2 rozkládacími gauči (možnost typ
„šuplík“) pro 2 osoby či 1 rozkládacím gaučem

(možnost typ „šuplík“) a palandou, sociální zaří-
zení se sprchou, předzahrádka; apartmány jsou
výhradně ve Villaggiu San Siro. Bilo 3/4/5 - 35 m²
- 1 ložnice s manželskou postelí a případně 1 sa-
mostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby
(možnost typ „šuplík“), sociální zařízení se spr-
chou, balkon či předzahrádka případně s terasou;
apartmány jsou převážně ve Villaggio San Siro.
Trilo 5/6/7 - 45 až 55 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky či 1 sa-
mostatným lůžkem a palandou délky 180 cm,
obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 1 či
2 osoby (možnost typ „šuplík“), samostatný ku-
chyňský kout či kuchyňský kout v rámci obývacího
pokoje, sociální zařízení se sprchou, balkon či
terasa a před zahrádka;  některé apartmány jsou

dvoupodlažní, když ve 2. podlaží jsou obě ložnice
a sociální zařízení.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písčitá pláž je vzdálena 700 m.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8718.html

od 4 690 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302

od 4 690 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302



VILLAGGIO AI PINI *** CAORLE-ALTANEA

Apartmán: A – AAAAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Komplex dvoupodlažních apartmánů v rámci řa-
dových vilek (označení V), dvoupodlažních apart-
mánů v rámci třípodlažních rezidencí (označení
Z) a jednopodlažních apartmánů v rámci tří a čtyř-
podlažních rezidencí (označení R).

VYBAVENÍ
Bazén s lehátky a slunečníky, dětský bazének
a hřiště, restaurace/pizzerie s barem, 1 vyhrazené
parkovací stání/apt. (další parkování v blízkosti),
WiFi.

SPORT A ZÁBAVA
Dětský zábavný klub - animace v českém jazyce,
vodní park, půjčovna kol a kolečkových bruslí,
cyklistická stezka, diskotéka, zábavní park, mi-
nigolf a další – vše za poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Všechny apartmány mají SAT - TV, trezor, mik-
rovlnnou troubu, kávovar, fén, klimatizaci.
Bilo 5Z / bilo 5V - 44 m² - přízemí: obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, terasa a předzahrádka; 1. patro:
1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným
lůžkem, sociální zařízení se sprchou, balkon.
Trilo 7Z / trilo 7V - 60 m² - přízemí: obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, sociální zařízení (jen umyvadlo a to-
aleta), terasa a předzahrádka; 1. patro: 1 ložnice
s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky (v některých
případech je tato ložnice v přízemí), sociální za-
řízení se sprchou, balkon.
Rozšířený popis ubytování na www.cedok.cz.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Široké písčité pláže ve vzdálenosti 200 m. Mož-
nost příplatku za plážový servis (slunečník, le-
hátko a plážové křeslo). 

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. NA VYŽÁDÁNÍ: postýlka 730 Kč, plážový
servis 1 780 Kč/týden (slunečník + 2 lehátka).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4037.html

VILLAGGIO LA QUERCIA *** CAORLE - ALTANEA

Apartmán: A – AAAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Komplex s vyvýšeným bazénem a sluneční te-
rasou vybudovaný na bocích velkého obchodního
centra. Jižní část se skládá z mezonetových bytů
situovaných do vilek (VIL). Severní část je tvořena
z mezonetových apartmánů a apartmánů ve tří-
podlažní rezidenci. Jedno parkovací místo na
apartmán.

VYBAVENÍ
Klimatizace, trezor, SAT TV, fén, kávovar.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní park, tenis, golf, jízda na koních, půjčovna
kol a kolečkových bruslí, cyklistická stezka, dis-
kotéka, zábavní park, atletické dráhy, minigolf
a další – vše za poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Bilo pro 5 osob (VIL): Mezonetové, v přízemí
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkláda-
cím gaučem pro 2 osoby, předzahrádka, v 1. patře
ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným
lůžkem, příslušenství, balkon. Trilo R7 pro 6–7
osob: Ložnice s manželskou postelí a samostat-
ným lůžkem, ložnice se 2 samostatnými lůžky,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkláda-
cím gaučem pro 2 osoby, příslušenství, terasa či
balkon. Trilo V7 pro 6–7 osob: Mezonetové, v pří-
zemí obývací pokoj s kuchyňským koutem a roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby, příslušenství,
předzahrádka, v 1. patře ložnice s manželskou
postelí a samostatným lůžkem, ložnice se 2 sa-
mostatnými lůžky, příslušenství, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře
vhodným i pro neplavce 300 m od rezidence.
K dispozici jsou jak pláže veřejné, tak i pláže sou-
kromé s plážovým servisem a sportovním vyba-
vením (za poplatek).

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. NA VYŽÁDÁNÍ: postýlka 960 Kč, plážový
servis 1 860 Kč/týden v období 10.6. - 1.9.2017,
1 340 Kč/týden v období do 9.6., 2.9. - 22.9. 2017
(slunečník + 2 lehátka).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4047.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 155

SEVERNÍ JADRAN | ITÁLIE

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 155

od 6 800 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302

od 6 250 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302



800 112 112156

ITÁLIE | SEVERNÍ JADRAN

REZIDENCE ROBINIA*** CAORLE - ALTANEA

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Nedávno postavená rezidence v blízkosti ob-
chodního centra. Třípodlažní, apartmány v pří-
zemí a prvním patře jsou mezonetové.

VYBAVENÍ
Klimatizace, trezor, SAT TV, příslušenství, fén, ká-
vovar, 1 parkovací místo.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní park, tenis, golf, jízda na koních, půjčovna
kol a kolečkových bruslí, cyklistická stezka, dis-
kotéka, zábavní park, atletické dráhy, minigolf
a další – vše za poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Bilo pro 4 osoby: Ložnice s manželskou postelí
(u mezonetu v patře), obývací pokoj s rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, kuchyňský kout, balkon
nebo předzahrádka. 
Trilo pro 6 osob: Třílůžková ložnice, ložnice pro
1-2 osoby (u mezonetu obě ložnice v patře), obý-
vací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
kuchyňský kout (u mezonetu 2. koupelna v patře),
terasa.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
18 km dlouhá písečná pláž s pozvolným a bezpeč-
ným vstupem do moře, vhodným i pro neplavce,
se nachází 300 m od rezidence. K dispozici jsou
jak pláže veřejné, tak i pláže s plážovým servisem
a sportovním vybavením (za poplatek).

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. NA VYŽÁDÁNÍ: postýlka 730 Kč, plážový
servis 1 780 Kč/týden (slunečník + 2 lehátka).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4049.html

VILLAGGIO AI GINEPRI *** CAORLE – ALTANEA

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Komplex dvoupodlažních apartmánů v rámci řa-
dových vilek (označení VIL) a jednopodlažních
apartmánů v rámci 3 třípodlažních rezidencí
kolem bazénu a prostoru s parkovou úpravou
se nachází ve vzálenosti 600 m od pláže.

VYBAVENÍ
K vybavení villaggia Ai Ginepri patří bazén cca
300 m2 se slunečníky a lehátky, dětský bazének,
dětské hřiště. Apartmány jsou vybaveny klima-
tizací, SAT TV, fénem, trezorem, mikrovlnnou
troubou a elektrickým kávovarem. Jedno parko-
vací místo na apartmán.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní park Aquafollie, tenis, jízda na koních, půj-
čovna kol a kolečkových bruslí.

UBYTOVÁNÍ
Bilo pro 4 osoby: Ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozklá-
dacím gaučem pro 2 osoby, příslušenství, balkon
či terasa.
Bilo pro 5 osob (VIL): V přízemí obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, příslušenství (jen umyvadlo a WC),
předzahrádka. V 1. patře ložnice s manželskou
postelí a samostatným lůžkem, příslušenství,
balkon. 
Trilo pro 6 osob (VIL): V přízemí obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, příslušenství (jen umyvadlo a WC),
předzahrádka. V 1. patře ložnice s manželskou
postelí, ložnice se 2 samostatnými lůžky, příslu-
šenství, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Široké písčité pláže ve vzdálenosti 600 m od
apartmánů.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. NA VYŽÁDÁNÍ: postýlka 960 Kč, plážový
servis 1 860 Kč/týden (slunečník + 2 lehátka).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4043.html

od 4 140 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302

od 6 160 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302



HOTEL MAREGOLF
**** CAORLE – ALTANEA

Standard: A|AA|AAA|AAAA|AABB|AAAB Dítě do: 7/13 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází v části Caorle zvané Altanea
v těsném sousedství golfového hřiště.

VYBAVENÍ
Recepce, bazén s vířivkou, dětský bazén, sluneční
terasa s lehátky a slunečníky, restaurace, bar,
společenská místnost, dětské hřiště, miniclub,
výtah, vyhrazené parkoviště, garážové stání (za
poplatek).

SPORT A ZÁBAVA
V těsném sousedství golfové hřiště, v širším okolí
vodní park Aquafollie, tenis, jízda na koních,

 půjčovna kol a kolečkových bruslí, cyklistická
stezka, diskotéka, zábavní park a další – vše za
poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Moderní dvoulůžkové pokoje s možností 2 při-
stýlek jsou vybaveny balkonem, klimatizací, SAT
TV, fénem, trezorem a ledničkou s nápoji. Za pří-
platek výhled na moře či golfové hřiště. K dispozici
též pokoje typu mansardy bez výhledu (2P).

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně. Za příplatek též polopenze či
plná penze.

PLÁŽ
Široké písčité pláže ve vzdálenosti 150 m od ho-
telu. Plážový servis v ceně (slunečník, lehátko
a plážové křeslo).

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. NA VYŽÁDÁNÍ: dětská postýlka (zdarma),
klimatizace (zdarma), garážové stání 4 Eur/den.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4052.html

VILLAGGIO LUNA *** CAORLE

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Toto villaggio tvoří cca 100 m široký a 200 m
dlouhý komplex, skládající se z dvoupodlažních
apartmánů (označení VIL) v rámci řadových vilek
a jednopodlažních apartmánů v rámci čtyř patrové
budovy. Nachází se v části Caorle – Ponente cca
2 km od centra Caorle.

VYBAVENÍ
Bazén se slunečníky a lehátky, dětský bazének,
restaurace/pizzerie s barem, dětské hřiště, výtah
(jen u čtyřpatrové budovy), 1 vyhrazené venkovní
či garážové parkovací stání na apartmán (další
parkovací místa v blízkosti).

SPORT A ZÁBAVA
Obchody a restaurace v nedalekém centru, vodní
sporty na pláži.

UBYTOVÁNÍ
Mono 4R - 25 m² - obývací pokoj s kuchyňským
koutem, rozkládacím gaučem pro 2 osoby, roz-
kládacím křeslem pro 1 osobu a skříňovým lůž-
kem pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou,
balkon. Bilo 4R - 35 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální za-
řízení se sprchou, balkon. Bilo 5V - 35 m² - pří-
zemí: obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, terasa či
předzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou
postelí a 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení
se sprchou, balkon. Trilo 6V - 45 m² - přízemí:
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozklá-
dacím gaučem pro 2 osoby, terasa či předza-
hrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí,

1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, so ciální za-
řízení se sprchou, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Široká písečná pláže se nachází cca 100 m od
villaggia. Možnost příplatku za plážový servis.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4051.html
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od 9 660 Kč*

* více na str. 302

od 4 500 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302
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od 7 990 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302

REZIDENCE GRAN MADO
*** CAORLE

Apartmán: AA – AAAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Rezidence se nachází cca 400 metrů od histo-
rického centra Caorle a cca 200 metrů od pláže.

VYBAVENÍ
Recepce, bazén pro děti a dospělé, 1 parkovací
místo/apartmán.

SPORT A ZÁBAVA
Dostatek zábavy v centru městečka, nedaleko
aquapark a lunapark. Možnost návštěvy neda-
lekých Benátek.

UBYTOVÁNÍ
Apartmán typu mono pro 2-4 osoby se skládá
z obývací místnosti s kuchyňským koutem,

rozkládacím gaučem a manželským lůžkem.
Apartmán typu bilo pro 4-5 osob se skládá
z obývací místnosti s kuchyňským koutem a roz-
kládacím dvoulůžkem a ložnice s manželským
lůžkem a případně 1 samostatným lůžkem.
Apartmán typu trilo pro 7 osob se skládá z obý-
vací místnosti s kuchyňským koutem a rozklá-
dacím dvoulůžkem, ložnice s manželským
lůžkem a dalším samostatným lůžkem, další
ložnice s palandou. Všechny apartmány mají
vlastní příslušenství, klimatizaci, SAT TV, pračku,
trezor a terasu nebo balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 200 metrů od rezidence, plážový
servis v ceně.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
není vyžadována. Povinný poplatek za spotřeby
energií 50 Eur/apartmán. NA VYŽÁDÁNÍ: Ložní
prádlo 35 Eur/MONO a 45 Eur/BILO, postýlka
10 Eur/týden, zvířata nejsou povolena.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8603.html
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REZIDENCE ROBERTA
*** CAORLE

Apartmán: AA – AAAAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Tato nedávno postavená a velmi moderní rezidence
se nachází cca 400 metrů od centra Caor le a cca
200 metrů od pláže.

VYBAVENÍ
Bazén se sluneční terasou, 1 parkovací místo/
apartmán.

SPORT A ZÁBAVA
Nedaleko tenisové kurty, pro klienty naší CK slevy
na golf a do restaurace. Dostatek další zábavy
v nedalekém centru střediska.

UBYTOVÁNÍ
Apartmán typu bilo pro 4-5 osob se skládá z lož-
nice s manželskou postelí a samostatného lůžka,
obývacího pokoje s rozkládacím dvoulůžkem a
terasy. Apartmán typu trilo pro 6-8 osob se skládá
ze 2 ložnic s manželskou postelí a palandou,
obývacího pokoje a 2 balkonů. Všechny apart-
mány mají vlastní příslušenství (typ trilo 2x), ku-
chyňský kout, klimatizaci, TV a balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 200 metrů. Plážový servis v ceně.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
není vyžadována. Plážový servis a závěrečný
úklid v ceně. Povinný poplatek za spotřeby energií
50 Eur/apartmán. NA VYŽÁDÁNÍ: Ložní prádlo
45 Eur/apartmán, postýlka 10 Eur/týden, zvířata
nejsou povolena.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3691.html

od 7 540 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302
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VILLAGGIO SOLMARE *** ROSOLINA MARE

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Rezidenční komplex jednopatrových vilek, vybu-
dovaných v klidné lokalitě kolem bazénu, asi
250 m od centra střediska.

VYBAVENÍ
Bazén 25 x 12 m, dětský bazének, slunečníky, le-
hátka (za poplatek), vyhrazené parkoviště. Apart-
mány mají TV, mikrovlnnou troubu a kávovar.

SPORT A ZÁBAVA
Ve středisku tenis, plážový volejbal, vodní sporty
na pláži, minigolf, golf, diskotéka, dětské parky,
malý vodní park s tobogánem na pláži, koncerty,
botanická zahrada.

UBYTOVÁNÍ
Bilo pro 4 osoby: Ložnice s manželskou postelí

a případně samostatným lůžkem, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 1 či 2 osoby, příslušenství, balkon či malá
terasa. Trilo pro 6 osob: Ložnice s manželskou
postelí, ložnice se 2 samostatnými lůžky či pa-
landou, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vlastní pří-
slušenství, balkon či malá terasa. Trilo 4 - 1 lož-
nice s manželskou postelí, 1 ložnice se
2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem, sociální zařízení se sprchou, bal-
kon. Quadrilo 8 - 1. patro: 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální za-
řízení se sprchou, balkon; 2.patro: 1 ložnice
s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro
1 osobu, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, so-
ciální zařízení se sprchou.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je
vzdálena 700 m.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4246.html

APARTMÁNY ROSOLINA MARE ** ROSOLINA MARE

Apartmán: A – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Vícepodlažní budovy nebo jednopatrové vilky,
které jsou různě situovány ve středisku Rosolina
Mare ve vzdálenosti do 700 m od moře. Jsou na-
bízeny v následujících kategoriích: 
kategorie O – apartmánový dům bez bazénu,
kategorie VIL – více apartmánová vila bez bazénu,
kategorie V – apartmánový dům s bazénem. 

VYBAVENÍ
Prakticky a funkčně zařízené apartmány mají
běžně vybavený kuchyňský kout, vybavením od-
povídající velikosti apartmánu. U většiny apart-
mánů jsou zdarma k dispozici venkovní parkovací
místa. 

SPORT A ZÁBAVA
Viz Villaggio Solmare.

UBYTOVÁNÍ
Bilo pro 3 až 4 osoby: Ložnice pro 2-3 osoby,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a případně
1 lůžkem (možno i rozkládací) nebo rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, příslušenství, balkon či te-
rasa. Trilo pro 4 až 6 osob: Dvě ložnice pro 
1-3 osoby (možno i palanda, 2. ložnice zpravidla
menší), obývací pokoj s kuchyňským koutem
a případně 1-2 lůžky (možno i rozkládacími), pří-
slušenství, balkon či terasa. Na vyžádání též
apartmány až pro 8 osob.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. 

PLÁŽ
8 km dlouhá písečná pláž místy dosahující šířky
i přes 100 m s pozvolným a bezpečným vstupem
do moře.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4251.html

od 3 950 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302

od 3 220 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302

Typové foto Typové foto



HOTEL SOLE
*** ROSOLINA MARE

Standard: A|AA|AAA|AAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází přímo v centru Rosolina Mare,
na hlavní třídě vedoucí na pláž.

VYBAVENÍ
Recepce, vstupní hala, klimatizovaná restaurace,
bar, dva výtahy, TV místnost, vyhrazené parko-
viště (počet míst omezen, další parkování v blíz-
kosti), zvýhodněný vstup do veřejného bazénu.

SPORT A ZÁBAVA
Plážové sporty na pláži, možnost pronájmu
 tenisových kurtů a jízdních kol ve středisku.

 Zvýhodněný vstup do bazénového komplexu
u pláže.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek
a vlastním sociálním zařízením jsou jednoduše
zařízeny a vybaveny telefonem s přímou volbou,
televizí a balkonem. Klimatizace za příplatek.
Čtyřlůžkové pokoje na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou kontinent. bufetu, večeře ser-
vírovanou formou. 1/4 l vína a voda v ceně.

PLÁŽ
Dlouhá široká písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře je od hotelu vzdálena asi 350 m. K dis-
pozici soukromé (placené) i veřejné pláže.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4085.html

HOTEL BLUMEN
*** RIMINI – VISERBA

Standard: A|AA|AAA|AAAA|AABB|AAAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází v přímořské části Rimini – Vi-
serba.

VYBAVENÍ
K dispozici je 84 pokojů, recepce, restaurace,
bar, TV místnost, výtah, WiFi zdarma, soukromé
kabinky na převlékání na pláži.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, dostatek denní i večerní
zábavy v centru střediska. Možnost zajímavých
výletů do okolí, jako např. San Marina apod.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistýlek
mají vlastní sociální zařízení, TV a balkon. Všechny
pokoje jsou po rekonstrukci.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze.

PLÁŽ
Hotel se nachází přímo u pláže s pozvolným vstu-
pem do moře. Plážový servis v ceně.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. Plážový servis
zdarma. NA VYŽÁDÁNÍ: Klimatizace 40 Eur/
týden, minibar 35 Eur/týden.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3760.html
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od 6 160 Kč*

* více na str. 302

od 4 780 Kč*

* více na str. 302
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
SILVI MARINA
Přímořské letovisko situované asi 15 km severně
od Pesary a 220 km od Říma (možnost výletů).
Městečko s historickou částí a dlouhou pěší pro-
menádou s obchůdky a restauracemi. Pláž je
pokryta jemným pískem, moře má mírnou sva-
žitost a je vhodné zejména pro děti. Vzdálenost
z Prahy je 1300 km (cca 16-19 hodin jízdy).

PINETO
Pineto je známé zejména pro svůj bujný piniový
háj, který odděluje písečnou pláž od jeho centra
s množstvím restaurací, kaváren a obchodů.
Vzdálenost z Prahy je 1 300 km (cca 15–18 hodin
jízdy).

VI VII VIII IX X

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

23

28
30
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19

22
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24

DOPRAVNÍ INFORMACE
• vzdálenost z Prahy: 1 250–1 300 km
• doba jízdy z Prahy: 15–19 hod. 

ITÁLIE – PALMOVÁ RIVIÉRA
Gar gan ské po ho ří, vy bí ha jí cí 65 km do Ja der ské ho mo ře ja ko ostru ha, chrá ní pod svý mi sva hy pře krás nou ob last Itá lie – Pal mo vou  ri vié ru.
Krás né plá že, kte ré rá mu je stře do moř ská ve ge ta ce, bo ro vi co vé po ros ty a pal mo vé pro me ná dy při spí va jí k pří jem né mu od po čin ku a opa -
lo vá ní u křiš ťá lo vě průz rač né ho mo ře. Atraktivní název získala oblast díky uměle vysázenému pásu palem, který lemuje promenády
jednotlivých středisek táhnoucích se podél široké písčité pláže v délce asi 30 km.

Hotel Kategorie Strava str.

Apartmány IN Silvi Marina *** BS 164
Rezidence Leonardo/Green Marine *** BS 165
Rezidence Timoteo *** BS 166
Rezidence Green Bay *** BS 166
Rezidence Holiday Rendez Vous *** BS 167
Rezidence Med Resort *** BS 167

BS = bez stravování

Řím – Fontána di Trevi
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NABÍDKA VÝLETŮ
OFFIDA
Polodenní výlet do města Offida, proslulého
svými krajkami a dobrým vínem.
Orientační cena: 18 Eur/dospělý

12 Eur/dítě do 10 let

ŘÍM A VATIKÁN
Celodenní výlet s odborným průvodcem.
Orientační cena: 42 Eur/dospělý

30 Eur/dítě do 10 let 

GRAN SASSO
Celodenní výlet k nejvyšší hoře ve střední Itálii
(2912 m n. m.).
Orientační cena: 42 Eur/dospělý

26 Eur/dítě do 10 let

VODNÍ PARK ONDABLU
Celodenní výlet do zábavního parku.
Orientační cena: 24 Eur/dospělý,

12 Eur/dítě do 100 cm výšky
(V ceně vstup + slunečník se 2 lehátky)

JESKYNĚ FRASASSI
Polodenní výlet. Prohlídka trvá cca 1,5 hodiny.
Orientační cena: 44 Eur/dospělý

32 Eur/dítě do 6 let

ASCOLI PICENO
Polodenní výlet do města „sta věží“.
Orientační cena: 18 Eur/dospělý

12 Eur/dítě do 10 let

LORETO
Polodenní výlet na světoznámé poutní místo.
Orientační cena: 24 Eur/dospělý

18 Eur/dítě do 10 let

ČEDOK PLUS
• výhodná poloha apartmánů
• hotely s bazény blízko pláže 

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• slunné mikroklima, široké písčité pláže
• blízko do Říma i Apenin

DOPRAVA AUTOKAREM
• k vybraným hotelům označených symbolem

je organizována doprava autokarem. 
• přehled nástupních míst autokarových

 zájezdů na str. 295

Silvi Marina
Pineto

Řím

Jaderské moře

ZÁJEZDY: 8, 15 DNÍ | 10 DNÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Na území skoro celé Itálie je nutné používat koupací čepice při vstupu do bazénů.
Toto nařízení se týká i hotelových bazénů (nejen veřejných)! Většina veřejných pláží je
zpoplatněna. Dle vyhlášky místních úřadů se platí případná pobytová taxa. Tato taxa je
splatná na místě v hotovosti, v Eur. Upozorňujeme, že zavedení taxy a její výše může být
úpravou místní vyhlášky i v průběhu sezóny kdykoliv změněna. Aktuální informace
budou k dispozici vždy po příjezdu na ubytování.

Ascoli Piceno
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od 6 710 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302

APARTMÁNY IN SILVI MARINA 
*** SILVI MARINA

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Pěkně a funkčně zařízené apartmány situované
v jedno až třípatrových rezidenčních domech
v klidnější části (vždy v docházkové vzdálenosti
od centra) nebo v živějším centru se nachází
přímo u pláže či max. do 200 m od pláže v leto-
visku Silvi Marina - region Abruzzo.

VYBAVENÍ
Všechny apartmány mají vybavený kuchyňský
kout v obývacím pokoji/místnosti, vlastní soci-
ální zařízení, balkon nebo terasu se zahradním
nábytkem.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži. Řada obchůdků, restau-
rací a barů v okolí.

UBYTOVÁNÍ
IN MONO 2/3: 1 obytná místnost s kuchyň-
ským koutem a dvoulůžkovou pohovkou nebo
manželským lůžkem, možnost přistýlky pouze
pro dítě. BILO 4/5: obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou,
1 ložnice s manželským lůžkem, možnost při-
stýlky pouze pro dítě. TRILO 6/7: obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládací dvoulůžko-
vou pohovkou, 1 ložnice s manželským lůžkem,
1 pokoj se 2 lůžky nebo palandou, možnost při-
stýlky pouze pro dítě.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Apartmány IN se nacházejí přímo nebo do 200 m

od písečné pláže s pozvolným vstupem do moře.
Plážový servis v ceně max. 150 m od rezidence
(do 30. 6. a od 1. 9.).

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. NA VYŽÁDÁNÍ:
postýlka 25 Eur/týden, TV zdarma (do vyčer-
pání), pračka zdarma (do vyčerpání), povlečení
vlastní nebo za 10 Eur/osoba/týden, plážový ser-
vis 50 Eur/týden v období 30.6. - 28.7., 100 Eur/
týden v období 28.7. - 1.9., zvířata 30 Eur/pobyt,
vratná kauce se nevyžaduje.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3694.html
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REZIDENCE LEONARDO / GREEN MARINE
**** SILVI MARINA

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní   Strava: bez stravování

POLOHA
Velice oblíbené rezidenční komplexy dvoupat-
rových budov se nachází přímo u pláže (bez pře-
cházení silnice) v letovisku Silvi Marina (residence
Leonardo: cca 500 m od centra, residence Green
Marine: cca 1 km od centra). Rezidence jsou ob-
klopeny nádhernou udržovanou zahradou se
spoustou palem a dalších krásných rostlin.

VYBAVENÍ
Zahrada, garáže (za poplatek). Všechny apart-
mány mají vybavený kuchyňský kout v obývacím
pokoji/místnosti, vlastní sociální zařízení, balkon
nebo terasu se zahradním nábytkem.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, v blízkosti se nachází řada
obchodů, barů a restaurací, tenisové kurty a fot-
balové hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány MONO 2: 1 obytná místnost s ku-
chyňským koutem a dvoulůžkovou pohovkou
nebo manželským lůžkem. BILO 4: obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládací dvoulůžkovou
pohovkou, 1 ložnice s manželským lůžkem.
TRILO 6: obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou, 1 ložnice
s manželským lůžkem, 1 pokoj se 2 lůžky.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Obě rezidence se nachází přímo u písečné pláže
s pozvolným vstupem do moře s možností plá-
žového servisu za poplatek.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. NA VYŽÁDÁNÍ:
postýlka 25 Eur/týden, TV zdarma (do vyčerpání),
pračka zdarma (do vyčerpání), povlečení vlastní
nebo za 10 Eur/osoba/týden, garáž 10 Eur/den,
plážový servis 50 Eur/týden v období 30.6. - 28.7.,
100 Eur/týden v období 28.7. - 1.9., zvířata 30  Eur/
pobyt, vratná kauce se nevyžaduje.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3675.html

od 6 710 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302
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ITÁLIE | PALMOVÁ RIVIÉRA

REZIDENCE TIMOTEO
*** SILVI MARINA

Apartmán: AA|AAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní    Strava: bez stravování

POLOHA
Velice oblíbená rezidence, je oddělená od písečné
pláže pouze promenádou. Nachází se v severní
části letoviska Silvi Marina, cca 800 m od centra,
nedaleko piniového háje. Tato zóna je méně pře-
plněná turisty, zde se nachází nejširší pláže v celé
Silvi Marina. Představuje ideální řešení pro ty,
kteří hledají klid a vychutnání si teplých italských
večerů na balkoně.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, možnosti nákupů a zábavy
v 800 m vzdáleném centru střediska.

UBYTOVÁNÍ
Všechny vkusně zařízené apartmány typu BILO
4/5 mají obývací pokoj s vybaveným kuchyňským
koutem a rozkládací dvoulůžkovou  pohovkou,
1 ložnici s manželským lůžkem (možnost při-
stýlky), vlastní sociální zařízení, prostorný balkon
s výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
30 m, písečná pláž s pozvolným vstupem do
moře a plážový servis v ceně (1 slunečník a 2 kře-
sílka/apartmán).

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. NA VYŽÁDÁNÍ:
postýlka 25 Eur/týden, TV zdarma (do vyčerpání),
pračka zdarma (do vyčerpání), povlečení vlastní
nebo 10 Eur/osoba/výměna, malá zvířata 30 Eur/
týden, plážový servis 50 Eur/pobyt v období
30.6.-28.7., 100 Eur/pobyt v období 28.7.-1.9.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3676.html

REZIDENCE GREEN BAY *** PINETO

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Moderní komplex s bazénem se nachází na klid-
ném, slunečném místě s krásným výhledem na
moře na okraji letoviska Pineto (nejbližší obchod
cca 500 m, supermarket 2 km, centrum městečka
cca 3 km). Místo je ideální pro rodinnou dovo-
lenou i pro náročnější klienty.

VYBAVENÍ
Bazén (v provozu zpravidla od poloviny června do
poloviny září - dle počasí), sluneční terasa, společná
pračka za poplatek, parkoviště (v ceně do vyčerpání
míst) a garáže (za poplatek, do vyčerpání míst).

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, řada obchůdků a restaurací
v centru města a okolí.

UBYTOVÁNÍ
Všechny moderně zařízené apartmány jsou kli-
matizované, mají vybavený kuchyňský kout
v obývacím pokoji, vlastní sociální zařízení, TV
a balkon se zahradním nábytkem. BILO 2/4:
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací
dvoulůžkovou pohovkou, ložnici s manželským
lůžkem. TRILO4/6: má navíc pokoj s palandou.

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře
a plážovým servisem v ceně se nachází cca 200
metrů od rezidence.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa, povinné platby
na místě v Eur: závěrečný úklid 15 Eur/osoba,
NA VYŽÁDÁNÍ: povlečení 10 Eur/osoba/výměna,
koupelnové prádlo 5 Eur/osoba/výměna, postýlka
50 Eur/týden, klimatizace 50 Eur/týden (23.6.-8.9.),
garáž 50 Eur/týden, malá zvířata 30 Eur/pobyt,
vratná kauce 100 Eur/apartmán.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3278.html

od 8 090 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302

od 8 090 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302



REZIDENCE HOLIDAY RENDEZ VOUS *** PINETO

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Pěkná, moderní, nová rezidence obklopená zelení
se nachází v klidnější části letoviska Pineto, cca
200 m od centra. Nedaleko vede železniční trať,
která však díky důmyslné konstrukci nenaruší
jinak klid této rezidence.

VYBAVENÍ
Bazén s lehátky a slunečníky (v provozu od za-
čátku června do poloviny září - dle počasí),
 recepce výtah, zahrada, miniklub pro děti, par-
koviště a garáže.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, řada obchůdků a restaurací
v centru města a okolí.

UBYTOVÁNÍ
Všechny pěkně a moderně zařízené, klimatizované
apartmány mají vybavený kuchyňský kout v obý-
vacím pokoji, vlastní sociální zařízení, TV, pračku,
balkon se zahradním nábytkem. K dispozici jsou
pokoje BILO 2/4:obývací pokoj s kuchyňským kou-
tem a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou, 1 ložnice
s manželským lůžkem. TRILO 4/6: obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládací dvoulůžkovou
pohovkou, 1 ložnice s manželským lůžkem, 1 pokoj
se 2 lůžky (může být palanda).

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře

a plážovým servisem v ceně (slunečník a 2 plážová
křesílka/apt.) se nachází cca 50 m od rezidence.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, povinný po-
platek za závěrečný úklid 15 Eur/osoba, NA
VYŽÁDÁNÍ: povlečení 10 Eur/osoba/výměna,
koupelnové prádlo 5 Eur/osoba/výměna,
 postýlka/přistýlka 50 Eur/týden, klimatizace
50 Eur/týden (23.6.-8.9.), garáž 50 Eur/týden,
parking 30 Eur/týden, malá zvířata 30 Eur/týden,
vratná kauce 100 Eur/apartmán.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3277.html

MED RESORT *** PINETO

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Tento pěkný residenční komplex se nachází ne-
daleko písčité pláže v jižní části letoviska Pineto,
cca 50 m od centra a skládá se ze tří residenčních
částí: Micaene, Myconos a Samos. V blízkosti
komplexu vede železniční trať, která však díky
důmyslné konstrukci nemá velký rušivý element.

VYBAVENÍ
Každá rezidence disponuje vlastním bazénem
(v provozu zpravidla od června do poloviny září
- dle počasí) a zahradou. V blízkosti je restaurace
a bar.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, řada obchůdků a restaurací
v centru města a okolí.

UBYTOVÁNÍ
Všechny pěkně a vkusně zařízené klimatizované
apartmány mají vybavený kuchyňský kout v obý-
vacím pokoji, vlastní sociální zařízení, TV, pračku,
balkon (1. a 2. patro) nebo zahrádku (přízemí)
se zahradním nábytkem. Všechny apartmány
typu TRILO jsou dvoupatrové. V části Myconos
a Samos jsou pouze apartmány typu BILO, v Mi-
caene (BILA a TRILA).
BILO 2/4 se skládá z obývacího pokoje s kuchyň-
ským koutem a rozkládací dvoulůžkovou pohov-
kou a samostatné ložnice s manželskou postelí.
TRILO 4/6 má navíc pokoj se 2 lůžky.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Dlouhá písčitá pláž s plážovým servisem v ceně
se nachází 50 m od residencí Micaene a Myconos
a 200 metrů od pokojů v residenci Samos.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, povinný poplatek
za závěrečný úklid 15 Eur/osoba. NA VYŽÁDÁNÍ:
ložní prádlo 10 Eur/osoba/výměna, koupelnové
prádlo 5 Eur/osoba/výměna, postýlka/ přistýlka
50 Eur/týden, klimatizace 50 (23.6.-8.9.) Eur/
týden, garáž 50 Eur/týden, nekryté parkoviště
30 Eur/týden, malá zvířata 30 Eur/pobyt, vratná
kauce 100 Eur/apartmán.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3262.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 167
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od 8 550 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302

od 8 550 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302

Rezidence Micaene Rezidence Samos Rezidence Myconos



NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
APULIE 
Jedna z nejjižnějších a nejexotičtějších oblastí Itá-
lie, kde je dodnes silně cítit tradice, folklor a pravá
středomořská atmosféra. V severní části leží hor-
natý poloostrov Gargano a jižní část tvoří malebný
poloostrov Salento, který bývá často právem pře-
zdívám jako „Karibik středomoří“. 

SAN MENAIO
Malé středisko jež je obklopeno pahorky pokry-
tými piniovými lesíky. Ve středisku je 6 km dlouhá
pláž o šíři cca 50 metrů s jemným bílým pískem.
Vzdálenost z Prahy je 1 500 km, doba jízdy asi
18 až 20 hodin. 

VIESTE
Původně rybářské a zemědělské středisko, kde
se do dnešní doby dochovaly typické bílé budovy,
vystavěné v orientálním stylu. Dominantou Vieste
je místní přístav s majákem, posazeným na pro-
tějším skalnatém útesu. Vzdálenost z Prahy je
1 500 km, doba jízdy asi 18 až 20 hodin. 
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DOPRAVNÍ INFORMACE
• Vzdálenost z Prahy: 1 500–2 000 km
• Doba jízdy z Prahy: 18–26 hod.

ITÁLIE – GARGANO

ITÁLIE | GARGANO

800 112 112168

Oblast jižní Itálie turisticky vymezují především kraje Apulie, Kalábrie a Kampánie, které se v posledních letech dostávají do popředí zájmu
cestovatelů z celé Evropy. Oproti více komerční severní části Itálie si ta jižní uchovává i v dnešních dnech typický italský kolorit podtržený
krásnými přírodními scenériemi a průzračným mořem. Neznamená to však, že by sem neměli zavítat náročnější cestovatelé. Gargano,
Tropea, Scalea či Capo Vaticano nabízejí svým návštěvníkům kvalitní služby téměř ve všem, na co si návštěvník během své dovolené
vzpomene. Nabídka je totiž opravdu široká. Milovníci dávné historie by si jistě neměli nechat ujít návštěvu bájných Pompejí či starobylých
městeček ve vnitrozemí, které ukrývají četné architektonické skvosty. Oblíbeným výletním cílem je i město na úpatí Vesuvu Neapol nebo
jeden z nejkrásnějších ostrovů ve Středozemním moři Capri s Modrou jeskyní. Jednoduše řečeno, na jihu návštěvník pozná tu pravou Itálii.



ČEDOK PLUS
• ve vybraných místech česky hovořící delegát

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• vynikající klimatické podmínky
• romantická a klidná dovolená
• divoké nedotčené pláže
• skvělé výlety: Pompeje, Capri, Sicílie, Vesuv,

Neapol, Amalfi
• slunné počasí i na okrajích sezóny
• možnost pěší turistiky v horách

DOPRAVA AUTOKAREM
• k vybraným hotelům označených symbolem

je organizována doprava autokarem. 
• přehled nástupních míst autokarových

 zájezdů na str. 295

Rodi Garganico
Lido del Sole

Peschici

Vieste
Jadranské moře

Torre Rinalda

Otranto

KAMPÁNIE

BASILICATA Gallipoli

Torre dell’Orso

APULIE

KALÁBRIE

Tyrhénské
moře

San Menaio

ZÁJEZDY: 8, 15 DNÍ | 10 DNÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Na území skoro celé Itálie je nutné používat
koupací čepice při vstupu do bazénů. Toto
 nařízení se týká i hotelových bazénů (nejen
veřejných)! Většina veřejných pláží je zpoplat-
něna. Dle vyhlášky místních úřadů se platí pří-
padná pobytová taxa. Tato taxa je splatná na
místě v hotovosti, v Eur. 
Upozorňujeme, že zavedení taxy a její výše může
být úpravou místní vyhlášky i v průběhu sezóny
kdykoliv změněna. Aktuální informace budou
k dispozici vždy po příjezdu na ubytování.

LODNÍ VÝLET 
PODÉL POBŘEŽÍ MOŘSKÉ JESKYNĚ
Půldenní výlet otevřenou lodí podél pobřeží.
Orientační cena: cca 20 Eur dospělý

cca 10 Eur dítě do 12 let

CELODENNÍ VÝLET 
NA VESUV A DO POMPEJÍ
Orientační cena: cca 40 Eur dospělý

35 Eur dítě do 12 let

CELODENNÍ VÝLET 
NA OSTROVY TREMITI
Vhodné pro vyznavače potápění a šnorchlo-
vání.
Orientační cena: cca 40 Eur dospělý

30 Eur dítě do 12 let

Upozornění: 
Ceny výletů jsou pouze orientační. K reali-
zaci je třeba minimální počet 20 účastníků. 

NABÍDKA
VÝLETŮ

GARGANO | ITÁLIE
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Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Hotel a Rezidence *** BS/PP 12 let 170
Marechiaro 
Rezidence Pellegrino *** BS, – 170
a Hotel Palace Pellegrino **** PL
Hotel Pineta *** PP 2 děti do 7 let 171
Rezidence Casanova ** BS – 171

SN = snídaně, PL = polopenze, PP = plná penze
* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu

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

Vieste



800 112 112170

ITÁLIE | GARGANO

HOTEL A REZIDENCE MARECHIARO
*** SAN MENAIO

Apartmán: AAA-AAAAAAAA Standard: AA|AAA|AAAB Dítě do: 7 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování/plná penze

POLOHA
Cca 600 m od centra střediska.

VYBAVENÍ
Recepce, společenská místnost se SAT TV, 2x
výtah, restaurace, na vyhraz. pláži přes ulici piz-
zerie s barem, diskobarem a několika terasami
a TV, parkoviště (cca 250 m), za poplatek prá-
delna, 2 vířivky, WiFi a půjčovna jízdních kol.

SPORT A ZÁBAVA
Aerobic, stolní tenis, plážový volejbal, vodní
sporty na pláži, animační programy (od 1.6. do
7.9.), dětské hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek (i roz-
kládací gauč) mají klimatizaci, SAT TV, telefon,
fén, trezor, minibar, WiFi (za poplatek).
Bilo pro 4 – 5 osob se skládá z ložnice s man-
želskou postelí a případně 1 samostatným lůž-
kem, obývacího pokoje s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby a francouz-
ského či standardního (typ A) či balkonu (typ B).
Trilo pro 8 osob má navíc ložnici se 2-3 samo-
statnými lůžky a ve 2. ložnici 1-2 další samostatná
lůžka.
Všechny apartmány mají příslušenství, SAT TV,
fén, telefon, trezor a WiFi a internet (za poplatek).

STRAVOVÁNÍ
Jen pokoje: plná penze (bufet. snídaně, obědy

a večeře formou servírovaného menu, 0,5 l vody
v ceně). Rezidence bez stravování.

PLÁŽ
Soukromá pláž s plážovým servisem v ceně
a v období 1.6.-7.9. animačními programy, je od-
dělena od rezidence jen místní komunikací.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. NA VYŽÁDÁNÍ:
Malé zvíře 25 Eur/pobyt. Ložní prádlo 5 Eur/
os./výměna.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3859.html

REZIDENCE PELLEGRINO|HOTEL PALACE PELLEGRINO
***/**** VIESTE

Standard: AB|AAB Apartmán: AAA-AAAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní  Strava: bez stravování/plná penze

POLOHA
Tento hotel, složený ze třípatrové centrální bu-
dovy a samostatných zděných vilek, se nachází
v zeleni, přímo u dlouhé písečné pláže s pobřežní
promenádou, proslulou skalním útvarem, typic-
kým pro Vieste. Historické centrum Vieste se na-
chází cca 1,5 km.

VYBAVENÍ
Recepce/WiFi, bar, restaurace, společenská míst -
nost, animační programy (od 24.06. do 09.09.),
dětské hřiště, 1 vyhrazené parkovací stání/pokoj.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén 25 x 12,5 m a dětský bazének se sluneč-
níky a lehátky (od 10.06. do 09.09.), tenisový
kurt, petanque, stolní tenis.

UBYTOVÁNÍ
Hotelové pokoje P2/3/4 balkon - pokoj s man-
želskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální
zařízení se sprchou, balkon; 3. a 4. lůžko formou
pevného lůžka, klimatizace, TV sat., telefon, WiFi,
trezor, fén, minibar.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů,
obědy a večeře - servírované menu s výběrem
z 3 zpravidla teplých předrkrmů a 3 hlavních
jídel s přílohou, servírovaný dezert, salátový
bufet, další přílohy formou bufetu, 0,5 l neperlivé
vody; ostatní nápoje za poplatek.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře cca

40 m dle umístění pokoje. Plážový servis (slu-
nečník a 2 lehátka/apartmán v ceně od 20.05.
do 16.09.) na vyhrazené pláži.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se hradí pobytová taxa. Povinný popla-
tek za závěrečný úklid 40 Eur. NA VYŽÁDÁNÍ:
Dětská postýlka 10 Eur/den.

od 4 780 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302

od 9 660 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302

Hotelový pokoj

HOTEL: Pobyt pro
2 děti do 7 let ZDARMA

Více na str. 299

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7651.html
www.cedok.cz/dovolena/,7667.html



HOTEL PINETA
*** SAN MENAIO

Standard: AA|AAA|AABB Dítě do: 7 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní  Strava: plná penze

POLOHA
Hotel, skládající se z hlavní budovy a depandance,
se nachází cca 20 metrů od centra a cca 250
metrů od pláže.

VYBAVENÍ
Recepce s barem, SAT TV a WiFi, restaurace, jí-
delna pro snídaně, výtah (jen v hl. budově), bazén
s vířivkou (u depandance), vyhrazené parkoviště
(počet míst omezen, další parkování cca 150 m).

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt (cca 150 m), za poplatek půjčovna
jízdních kol.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek
(i atypický rozkládací gauč na palandu) jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím, klimatizací,
SAT TV, telefonem, fénem, trezorem, miniba-
rem, WiFi a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou kontinentálního bufetu, obědy
servírované menu s výběrem z několika variant
(1/2 l vody v ceně), večeře servírované menu
s výběrem z několika variant (1/2 l vody v ceně,
dětem servírováno dle věku dětské či juniorské
menu).

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře cca
250 metrů, soukromá pláž s plážovým servisem
cca 350 metrů.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3857.html

Pobyt pro
2 děti do 7 let ZDARMA

Více na str. 299

REZIDENCE CASANOVA
** VIESTE

Apartmán: AA-AAAAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Centrum střediska je vzdáleno 2,5 km.

VYBAVENÍ
Recepce (funčkní jen v sobotu), bazén se sklu-
zavkou, vířivka, dětský bazének, dětský koutek,
barbecue, 1 parkovací místo/apartmán, vyhra-
zené parkoviště před rezidencí. Apartmány jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím, klimatizací
(funkční minimálně od půlky června do konce
srpna), SAT TV, troubou a terasou.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, stolní fotbal, vodní sporty na pláži.

UBYTOVÁNÍ
Bilo pro 4 osoby: Ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozklá-
dacím lůžkem pro 2 osoby. 
Trilo pro 6 osob: Dvě ložnice s manželskou po-
stelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby, 2x příslušenství.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písčitá pláž ve vzdálenosti 400 m.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa. NA VYŽÁDÁNÍ:
Ložní prádlo 6 Eur/osoba/výměna. Malé zvíře
25 Eur/pobyt.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3858.html
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od 5 700 Kč*

* více na str. 302

od 3 860 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302



NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
ITALSKÉ DOLOMITY
Nedotčená panenská příroda, rozsáhlá síť turis-
tických stezek, slunné počasí a krátká dojezdová
vzdálenost z ČR. To jsou důvody, proč je tato de-
stinace vyhledávaným cílem českých turistů. Po-
hoří se rozkládá v severovýchodním cípu Itálie
u hranic s Rakouskem. Zároveň je odsud blízko
k atraktivitám severní Itálie. Navštívit lze např.
Benátky, Padovu, Veronu a mnohá další vý-
znamná místa.

LAGO DI GARDA
Největší severoitalské jezero leží na pomezí Lom-
bardska a Benátska. Severní část připomíná svým
úzkým zářezem do hor fjordy, na jihu se rozšiřuje
a vytváří půvabnou Brescianskou riviéru. Jezerní
klima je velmi mírné a přilehlá vegetace již při-
pomíná blízké Středomoří.

SIRMIONE
Romantické městečko nacházející se na polo-
ostrově v jižní části jezera. Sirmione je známé
díky svým lázním, fascinující historií, nádherné

přírodě a unikátní gastronomii. Vzdálenost
z Prahy je 820 km (cca 9 hodin jízdy).

MALCESINE
Jedno z nejkrásnějších městeček na jezeře Lago
di Garda. Dominantou města je středověký hrad
Castello Scaligero, jenž je obehnán hradbami.
Město je plné romantických uliček s obchůdky
a vynikajícími restauracemi. Vzdálenost z Prahy
je 780 km (cca 9 hodin jízdy).

TORBOLE SUL GARDA
Městečko ležící v severní části jezera je vyhledá-
váno zejména vyznavači windsurfingu a jiných
vodních sportů. Vzdálenost z Prahy je 760 km
(cca 9 hodin jízdy).

GARDA
Městečko Garda se nachází na východním po-
břeží stejnojmenného jezera. Nabízí široké mož-
nosti sportovního vyžití i posezení v místních
kavárnách a restauracích. Vzdálenost z Prahy je
800 km (cca 9 hodin jízdy).

ITÁLIE – JEZERO LAGO DI GARDA A DOLOMITY

ITÁLIE | JEZERO LAGO DI GARDA | DOLOMITY 

800 112 112172



NABÍDKA VÝLETŮ
ZÁBAVNÍ PARK GARDALAND
Vyhlášený zábavní park pro mladé i dospělé.
Vstupné na celý den cca 40 Eur.

POZZOLENGO
Starobylé městečko, charakteristické nejen svými
hradbami a starobylými stavbami, ale také pro-
dukcí sušenek Pozzolengo a salámu Morenico.

DESENZANO DEL GARDA
Městečko na břehu jezera, jež nabízí snad nej-
krásnější výhled na Lago di Garda. Proslulé je
také produkcí pravého krále mezi sýry – sýrem
Grana Padano.

LONATO DEL GARDA
Stará vesnička se zachovalými památkami až
z 5. století.

BRIXEN
Městečko známé zejména nedobrovolným po-
bytem Karla Havlíčka Borovského.

BOLZANO – MUZEUM ÖTZIHO
Expozice věnovaná slavnému archeologickému
nálezu.

SKANZEN V BRUNECK – DIENTENHEIM
Tradiční lidové stavby.

MESSNEROVO MUZEUM V BRUNECKU
Messnerovo muzeum hor umístěné na hradě
v Brunecku.

CORTINA D’AMPEZZO
Dějiště zimních olympijských her v roce 1956.

VERONA
Město věčných milenců, které se může pochlubit
mnoha historickými památkami.

Výše uvedené výlety mají pouze informativní
charakter a nejsou pořádány naší CK.

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• kombinace koupání v jezerech

a pěší turistiky
• krátká dojezdová vzdálenost z ČR
• výhodná poloha k výletům do Benátek,

 Verony a dalších míst
• romantické prostředí  Dolomitů

DOPRAVNÍ INFORMACE
• vzdálenost z Prahy: 600-700 km
• doba jízdy z Prahy: 9-10 hod.

Lago di Garda

ITÁLIE

Milano

Penia di
Canazei

RAKOUSKO

ŠVÝCARSKO
Cortina 
ď Ampezzo

Marmolada

Vall di Fiemme

Bruneck

ZÁJEZDY: OD 2, 3 A VÍCE NOCÍ

JEZERO LAGO DI GARDA | DOLOMITY | ITÁLIE
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Důležité upozornění: Na území skoro celé Itálie je nutné používat koupací čepice při vstupu
do bazénů. Toto nařízení se týká i hotelových bazénů (nejen veřejných)! Většina veřejných
pláží je zpoplatněna. Dle vyhlášky místních úřadů se platí případná pobytová taxa. Tato
taxa je splatná na místě v hotovosti, v Eur. 
Upozorňujeme, že zavedení taxy a její výše může být úpravou místní vyhlášky i v průběhu
sezóny kdykoliv změněna. Aktuální informace budou k dispozici vždy po příjezdu na
ubytování.

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Hotel Dolomiti *** PL – 174
Hotel Koflerhof Wellnes & Spa **** PL – 174
Hotel Bellamonte **** PL 8 let 174 
Garda Village **** BS – 175 
Hotel Du Parc **** SN – 175 
Hotel Geier *** SN – 176
Rezidence Doria *** BS – 176 
Hotel Angelini *** PL – 177
Hotel Du Lac *** SN 6 let 177

SN = snídaně, PL = polopenze, BS = bez stravování
* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu

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



ITÁLIE | DOLOMITY

800 112 112174

HOTEL DOLOMITI
*** VAL DI FIEMME

Standard: A|AA|AAA|AAB Dítě do: 11 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Tento pěkný horský hotel se nachází v centru
malé vesničky Capriana v údolí Val di Fiemme.

Je obklopený zelení a díky své poloze na hra-
nici národního parku Monte Corno je ideálním
výchozím bodem k pěším a cyklistickým výle-
tům po zdejších překrásných zalesněných
 kopcích.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, restaurace/pizzerie, výtah, spole-
čenská místnost, sluneční terasa, parkoviště,
garáž na motorky (za poplatek cca 2,50 Eur/den).

SPORT A ZÁBAVA
Možnost pěších túr a cykloturistiky po blízkém
i vzdálenějším okolí, včetně výjezdu na slavný
ledovec Marmolada.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, tele-
fonem, TV a někdy balkonem.

STRAVOVÁNÍ 
Snídaně rozšířená kontinentální formou bufetu,
večeře výběrem z menu. 1x týdně pizza a nápoj
(pivo/víno či nealko).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8614.html

od 2 180 Kč*

* více na str. 302

HOTEL KOFLERHOF WELLNES & SPA
**** KRONPLATZ

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se 37 pokoji, rozmístěnými ve 2 budovách,
se nachází v lokalitě Rasun-Anterselva, asi 6 km
od lanovky na Kronplatz.

VYBAVENÍ
Recepce, vstupní hala, výtah, bar, připojení na
internet WiFi (zdarma, dle dosahu), restaurace,
sluneční terasa, parkoviště. Wellness centrum
(zdarma): krytý bazén, 3 sauny, turecké lázně,
Kneippův chodník, zážitková  sprcha, posilovna.

UBYTOVÁNÍ
Všechny pokoje s vlastním příslušenstvím, fénem,
TV, telefonem, trezorem, topením, připojením
na internet WiFi (zdarma, dle dosahu) a balkó-
nem nebo terasou. Pokoje Margherita jsou ma-
ximálně pro 3 osoby a nacházejí se ve vedlejší
budově, pokoje Family jsou maximálně pro
4 osoby.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, večeře menu (4 chody),
zeleninový bufet. Odpolední snack 16:00-17:00
(čaj a sladké a slané chuťovky).

INFORMACE (orientační ceny)
Povolena jsou malá zvířata za poplatek cca
10 Eur/den, pouze v pokojích Margherita. Na
místě se platí povinná pobytová taxa. Jednolůž-
kový pokoj - stejná cena jako pokoj FAMILY, pokoj
je bez balkónu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8615.html

od 4 180 Kč*

* více na str. 302

HOTEL BELLAMONTE
**** VAL DI FIEMME

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se 43 pokoji postavený u hlavní silnice
v klidné lokalitě Bellamonte, která je vzdálena
asi 3 km od centra Predazza, známého střediska
ve Val di Fiemme.

VYBAVENÍ
Recepce, vstupní hala, výtah, bar, restaurace,
dětský koutek, parkoviště. Wellness centrum
(zdarma): krytý bazén, sauna , turecké lázně, ví-
řivka, Kneippův chodník.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje s vlastním příslušenstvím, fénem, TV, te-
lefonem, trezorem, minibarem a topením. Pokoje
standard jsou pro max. 2 osoby (plocha 22 m2),
superior pro max. 3 osoby (plocha 30 m2), family

pro 4 osoby (plocha 34 m2) a family suite pro
4 osoby (plocha 35 m2) – 2 místnosti, mohou být
i ve dvou patrech.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu
(3 chody), zeleninový bufet. Odpolední snack
15:00-17:00 (čaj a sladké a slané chuťovky).

INFORMACE (orientační ceny)
Povolena malá zvířata za poplatek cca 15 Eur/den.
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8613.html

od 3 180 Kč*

* více na str. 302



GARDA VILLAGE
**** SIRMIONE

Apartmán: AA – AAAA Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
Velmi pěkné středisko se rozkládá přímo u jezera,
na pozemku o 16 hektarech, jen 3,5 km od his-
torického centra Sirmione. 

VYBAVENÍ
Recepce, bar, restaurace, supermarket, trafika,
3 bazény + dětský bazén (16.5.-15.10.), animace
(20.5.-15.9.), tenisové kurty (za poplatek cca
10 Eur za hodinu, večerní osvětlení + 3 Eur za
hodinu), multifunkční hřiště, dětské hřiště, mi-
nigolf (za poplatek cca 3 Eur za 1 hru), plážový
volejbal, soukromá pláž, připojení na internet
WiFi ve společných prostorách (za poplatek cca
3 Eur za hodinu), pračky na žetony (2,50 Eur za
1 vyprání), parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, 3 bazény a dětský bazén, multi-
funkční hřiště, minigolf, plážový volejbal, ani-
mace.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování v přízemních řadových vilkách typu
standard vybavených klimatizací, telefonem a TV.
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským
koutem a rozkládací pohovkou na způsob pa-
landy, ložnice, koupelna, zastřešená veranda se
zahradním nábytkem.

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.

PLÁŽ
Přímo u jezera s oblázkovou pláží.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa, vratná kauce
100 Eur/týden (platba pouze kreditní kartou),
povinný poplatek za závěrečný úklid 25 Eur, po-
stýlka 8 Eur/den (nad max. obsazenost pouze
na vyžádání), výměna povlečení 10 Eur/osoba,
ručníky 5 Eur/osoba. Zvířata nejsou povolena.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8610.html

HOTEL DU PARC 
**** SIRMIONE

Economy/Classic: AA|AAA|AAB Suite: AA|AAA|AAAA|AAAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Pěkný čtyřhvězdičkový hotel s bazénem u jach-
tového přístavu v části Colombare di Sirmione.
Nachází se přibližně 3 km od Scaligerského
hradu, který se považuje za bránu do starého
Sirmione. Řadí se k tzv. Bike Hotels s velkým
množstvím služeb pro cyklisty.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, restaurace, bazén, dětský koutek,
dětské hřiště, půjčovna kol (za popl.), posilovna
(zdarma), připojení na internet WiFi (ve společných
prostorách zdarma), parkoviště (zdarma), garáže
(za popl. od 5 Eur za den), doprava do historického
centra Sirmione (zdarma, v určených hodinách).

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, půjčovna kol.

UBYTOVÁNÍ
S vlastním příslušenstvím, fénem, telefonem,
TV, trezorem, klimatizací, minibarem a balkónem
nebo terasou s výhledem do zahrady. Pokoje
Economy (cca 17 m2) a Classic (cca 5 let po re-
konstrukci, 20 m2) jsou max pro 2 osoby Junior
Suite (cca 29 m2) pro 4 osoby (min. 3 plné ceny).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně rozšířená kontinentální formou bufetu,
večeře tříchodové menu. Nápoje nejsou zahrnuty
v ceně.

PLÁŽ
Vzdálenost od jezera: 200 metrů.

INFORMACE 
Na místě se platí pobytová taxa, zvířata nejsou
povolena.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8609.html
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od 1 380 Kč*

* více na str. 302

od 4 180 Kč*

* více na str. 302
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ITÁLIE | JEZERO LAGO DI GARDA

HOTEL GEIER
*** TORBOLE SUL GARDA

Standard: A|AA|AAA|AAB Superior: AA|AAA|AAB Dítě do: 7/14 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Typický hotel v samém centru městečka Torbole
přímo u břehu gardského jezera. Nachází se při-
bližně 100 m od pláže a v blízkosti obchodů,
barů a restaurací.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, restaurace, výtah, TV místnost,
 internet point, úschovna kol a surfů, parkoviště
(omezená kapacita).

SPORT A ZÁBAVA
Jízda na kole, WiFi, vodní sporty na jezeře. Ob-
chody, restaurace a bary v těsné blízkosti.

UBYTOVÁNÍ
Nabízí ubytování v celkem 40 pokojích typu STAN-
DARD a SUPERIOR. Pokoje Standard: s vlastním
příslušenstvím, fénem, telefonem, satelitní TV,
trezorem, přípojením na internet WiFi a klima-
tizací. Pokoje typu SUPERIOR jsou navíc s výhle-
dem na jezero.

STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně formou bufetu.

PLÁŽ
Přímo u jezera.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa, malá zvířata
povolena na vyžádání za 5 Eur/den.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8608.html

REZIDENCE DORIA
*** GARDA

Apartmán: AA – AAAA Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
Velmi pěkná menší residence s 24 apartmány
je postavená jen pár kroků od centra městečka
Garda a přibližně 350 m od jezera.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, společenská místnost s TV, výtah,
snídaňový sál, sluneční terasa, parkoviště (do
 vyčerpání míst), garáže (za poplatek). Bazén
a fitness jsou ve vzdálenosti cca 50 m od rezi-
dence v hotelu Imperial (vstup zdarma).

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty, bazén a fitness.

UBYTOVÁNÍ
Všechny apartmány jsou vybaveny fénem, tele-
fonem, satelitní TV, trezorem a klimatizací (za
příplatek). Bilo pro 3 osoby: obytná místnost
s kuchyňským koutem a rozkládacím lůžkem,
ložnice, koupelna, balkón nebo terasa. Bilo pro
4 osoby: obytná místnost s kuchyňským kou-
tem a  rozkládacím dvojlůžkem, ložnice, kou-
pelna, balkón nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ
Vlastní. Na místě možnost dokoupení snídaní
za cca 5 Eur/osoba/den (platba na místě).

PLÁŽ
Vzdálenost od jezera 350 m.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa, malá zvířata
povolena - na vyžádání, vratná kauce 100 Eur/
apartmán, klimatizace 8 Eur/den, dětská po-
stýlka - na vyžádání, zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8611.html

od 2 780 Kč*

* více na str. 302

od 1 780 Kč*

* více na str. 302



HOTEL ANGELINI 
*** TORBOLE SUL GARDA

Standard: A|AA|AAA|AAB Dítě do: 6/13 let Zájezdy: 7 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Menší dvoupatrový hotel se 32 pokoji se nachází
ve výhodné pozici u hlavní silnice, přibližně 3 km
od městečka Riva del Garda a 800 m od centra
letoviska. Dobrý výchozí bod pro výlety po zá-
padním a východním břehu jezera.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, restaurace, společenská místnost
s TV, výtah, bezbariérový přístup, internet WiFi,
bazén se slunečníky a lehátky, sluneční terasa,
zahrada, parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Široká nabídka vodních sportů na jezeře, cyklo-
turistika, pěší turistika.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
vlastní příslušenství, telefon, SAT TV, trezor, při-
pojení k WiFi dle dosahu (za poplatek), fén, bal-
kón nebo terasu.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Rozšířená kontinentální snídaně
formou bufetu, večeře výběr z menu a salátový
bufet.

PLÁŽ
Vzdálenost od jezera 250 m.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, malá zvířata na
vyžádání.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8612.html

HOTEL DU LAC 
*** GARDONE RIVIERA

Standard A+B: A|AA|AAA|AAAA|AAB|AABB Dítě do: 6/11 let Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Příjemný hotel v těsné blízkosti jezera v centru
malebného městečka Gardone Riviera na zá-
padní straně gardského jezera. Známá botanická
zahrada Vittoriale degli Italiani se nachází při-
bližně 15 minut chůze od hotelu.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, restaurace, výtah, TV místnost, při-
pojení na internet WiFi (ve společných prostorách
zdarma), trezor na recepci (zdarma), úschovna
kol, garáže na vyžádání (za poplatek cca 10 Eur
za den). Parkování zdarma v této lokalitě je téměř
nemožné.

SPORT A ZÁBAVA
Výlety do okolí, cykloturistika, vodní sporty na
jezeře.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje standard A: s vlastním příslušenstvím,
fénem, telefonem, satelitní TV, klimatizací a při-
pojením na internet WiFi. Pokoje typu standard B
jsou navíc s balkónem a bočním výhledem na
jezero a pokoje standard C jsou s balkónem
nebo terasou a výhledem na jezero.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - rozšířená kontinentální formou bufetu.

PLÁŽ
Vzdálenost od jezera 10 m.

INFORMACE (orientační ceny)
Na místě se platí pobytová taxa, malá zvířata na
vyžádání za 10 Eur/den.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8607.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 177
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Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 177

od 8 340 Kč*

* více na str. 302

od 1 490 Kč*

* více na str. 302
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CHORVATSKO – ISTRIE
Is trie je roz sáh lý troj úhel ní ko vý po lo ost rov v se ver ní čás ti Ja der ské ho mo ře, ze se ve ru ohra ni če ný Ter stským zá li vem, na zá pa dě Ja der -
ským mo řem a na vý cho dě Kvar ner ským zá li vem. Po bře ží, zvláš tě na zá pa dě, je pře váž ně níz ké a bo ha tě čle ně né čet ný mi zá to ka mi.
Pa mát ky a ar chi tek tu ra mno hých míst sa ha jí hlu bo ko do his to rie. Me zi Po re čí a nej již něj ším my sem po lo ost ro va jsou ma lé sku pi ny ostrův -
ků, z nichž nej zná měj ší jsou Brijuni, kte ré nás uchvá tí svou pří rod ní krá sou, pro kte rou by ly vy hlá še ny ná rod ním par kem. Hlu bo ký mod rý
 záliv na vý cho dě po lo ost ro va skrý vá množ ství ostro vů s ob láz ko vý mi plá že mi, ze le ný mi po ros ty bo ro vic, dob ře vy ba ve ný mi ho te ly i mi lý -
mi lid mi. Oblast hraničí na východě s významným přístavem severního Chorvatska – Rijekou. Doslova před branami aglomerace Rijeky
pod svahy pohoří Učka najdeme mondénní středisko Opatija s tradicí lázeňské aktivity sahající až do 19. století. Tomu odpovídá i kolorit
klasických hotelů a sanatorií těchto klimatických lázní, připomínající naše Karlovy Vary.

PRODEJ ZPÁTEČNÍCH AUTOKAROVÝCH JÍZDENEK
Z ČESKA DO CHORVATSKA ZA SUPERCENU

NA PŘÁNÍ VÁM ZA JISTÍME ZKRÁCENÝ NEBO PRODLOUŽENÝ
POBYT O LIBOVOLNÝ POČET NOCÍ V JAKÉMKOLIV TERMÍNU

VI VII VIII IX X

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

23

27

30 30

18

22
24 24

25

22

DOPRAVNÍ INFORMACE
• Vzdálenost od Prahy: 850–950 km
• Doba jízdy busem z Prahy: 15–20 hod.

Pula
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
UMAG
Na úz kém vý běž ku zá pad ní ho po bře ží Is trie le ží
měs teč ko Umag, v je hož do mech se ucho va ly čet -
né sto py go tic kých, ro mán ských a ba rok ních sta -
veb ních prv ků. Již ní stra na vý běž ku tvo ří měl kou
zá to ku, na je jíž za les ně né stra ně je tu ris tic ká část
s ho te ly, kem py, apar tmá ny, res tau ra ce mi, zá bav -
ní mi a spor tov ní mi cent ry. Ta to se ve ro zá pad ní
část Is trie je zá ro veň pro na še tu ris ty  nejlé pe do -
sa ži tel ná.

NO VIG RAD
Ma lé měs teč ko se na chá zí asi 13 km již ně od
Uma gu na za les ně ném po lo ostro vě. Má vý raz ně
stře do vě ký ráz svý mi ma leb ný mi  úzký mi ulič-
ka mi, po břež ní pro me ná dou a bo ha tý mi his to -
ric ký mi pa mát ka mi z do by Be nát ské re pub li ky. 

PO REČ
Nej na vště vo va něj ší mís to Is trie le ží asi 16 km
již ně od No vig ra du. Do dnes jsou zde pa tr né
zbyt ky sta veb ní čin nos ti Ří ma nů, me zi be nát-
ské pa lá ce se mí sí stře do vě ké vě že. Ro mán ská
ba zi li ka sv. Euf ra zia ze 6. sto le tí je mis trov ským
dí lem umě ní by zant ské mo zai ky. Tu ris té mo -
hou  bě hem své ho po by tu v Po re či vy užít bo -
ha té  na bíd ky  ho te lo vých za ří ze ní po dél
čle ni té ho ze le né ho po bře ží. Střediska jsou umís-
těna v malých zálivech s příjemnými plážemi,
obklopenými borovicemi.

RO VINJ
Ma leb né měs teč ko, je hož his to ric ké jád ro je kul -
tur ní pa mát kou, by lo vy sta vě no pů vod ně na
ostrův ku, kte rý byl až v 18. sto le tí spo jen s pev ni -
nou. Čet né ostrův ky a chrá ně né  zátoky s prů zrač -
ným mo řem lá ka jí po tá pě če a mi lov ní ky všech
vod ních spor tů, na své si při jdou i vy zna va či kul -
tur ní ho vy ži tí a noč ní ho ži vo ta. Za ná vště vu sto jí
blíz ký Lim ský fjord - ča ro krás né dí lo pří ro dy, vy -
zna va či tu ris ti ky jis tě na vští ví jed nu z nej bo hat-
ších ze le ných oáz Jad ra nu, Zla tý mys, kte rý byl
vy hlá šen pří rod ním par kem. 

PU LA
V době římské nadvlády nad Istrií měla Pula vý-
značné postavení, po němž zůstalo množství
historických památek. K nejznámějším patří
aréna z doby císaře Augusta, kde se konají v se-
zoně koncerty s nezapomenutelnou atmosférou.
Historie se zde snoubí s moderními turistickými
středisky, s kilometry  pláží lemovanými medi-
teránskou přírodou s průzračně čistým mořem.

RA BAC
Jedno z nejoblíbenějších letovisek na Istrii, roz-
kládající se pod starobylým městem Labin, Vás
přivítá již při příjezdu úchvatným výhledem na
zátočiny, u kterých vyrostlo. Křišťálově čisté prů-
zračné moře azurové barvy omývá překrásné
pláže oblázkového typu oceněné čtyřmi modrými
vlajkami (používá se pro označení těch nejkva-
litnějších pláží – v celém Chorvatsku se jich na-
chází asi 50). 

ČEDOK PLUS
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění 

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• nejblíže k chorvatskému moři
• bohatá nabídka výletů
• kvalitní hotely i služby
• živější oblast s nočním životem

DOPRAVA AUTOKAREM
• k vybraným hotelům označených symbo-

lem je organizována doprava autoka-
rem

• přehled nástupních míst autokarových
 zájezdů na str. 294

Opatija

Umag

Novigrad

Poreč

Vrsar

Rovinj

Pula

Medulin

Rabac

Rijeka

ISTRIE

SLOVINSKO

Medveja
Moščenická
Draga

ZÁJEZDY: 8, 15 DNÍ | 10 DNÍ

NOVÝ AQUAPARK NA ISTRII

Výletní místo Limski fjord

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Mojmir ** PL 12 let 180
Bung. Savudrija ** PL 12 let 180
Apt. Savudrija ** BS – 181
Bung. Kanegra ** BS – 181
Vila Danex **** BS – 182
Vila Danex Stella **** BS – 182
Apt. Sunny Punta *** BS – 183
Apt. Stella Maris *** BS – 184
Apt. Polynesia ** BS – 185
Sol Katoro **** BS – 185
Sol Garden Istra **** PL 2 děti do 12 let 186
Sol Aurora **** AI 12 let 187
Sipar **** PL 12 let 187
Adriatic ** PL 14 let 188
Dep. Jadran * PL 14 let 188
Aminess Laguna *** PL 14 let 189
Aminess Maestral **** PL 14 let 189
Apt. Lanterna ** BS – 190
Apt. Astra * BS – 190
Laguna Istra *** PL 12 let 191
Laguna Materada *** PL 12 let 191
Delfin ** PL 12 let 192
Valamar Rubin *** PL 14 let 193
Laguna Albatros **** AI 14 let 194
Funtana *** AI 12 let 195
Resort Amarin **** BS 12 let 195
Bung. Amarin **** PL 12 let 195
Family Amarin **** PP 4 děti do 14 let 196
Pavilony Villas Rubin *** PL 10 let 197
Apt. Villas Rubin *** BS – 197
Brioni ** PL – 198
Apt. Horizont ** BS – 198
Holiday *** AI – 199
Park Plaza Belvedere **** PL – 199
Allegro/ Miramar *** PL 14 let 200
Narcis **** AI 7 let 201
Hedera **** PL 7 let 201
Mimosa **** PL 7 let 201
Bung. Medveja *** PL 12 let 202
Apt. Medveja *** BS – 202
Opatija ** SN – 202
Marina **** AI 14 let 203
Mediteran *** PL 12 let 203

BS = bez stravování, SN = snídaně, PL = polopenze, 
PP = plná penze, AI = all inclusive
* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje

bezplatné ubytování a stravování obsažené v základní ceně
zájezdu pro dítě ubytované v jednom pokoji se dvěma
dospělými. Dítě platí jen cenu letenky nebo jízdenky, případně
je u zájezdů s vlastní dopravou zcela zdarma. Další podmínky
poskytnutí této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu. 
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od 6 250 Kč*

* více na str. 302

HOTEL MOJ MIR & BUNGALOVY SAVUDRIJA
** UMAG - SAVUDRIJA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Samostatný areál (společně s  apartmány Sa-
vudrija) na okraji borového lesa, asi 9 km od
centra Umagu.

VYBAVENÍ AREÁLU
Centrální recepce a restaurace s terasou přímo
na břehu moře. Areál je tvořen dvoupatrovým
pavilonem bez výtahu a přilehlými  přízemními
bungalovy situovanými v borovém lese blízko
moře. Možnost parkování. WiFi za poplatek.
Bazén s mořskou vodou v ceně, lehátka u ba-
zénu za poplatek.

SPORT
Tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, plážový vo-
lejbal, vodní sporty.

HOTELOVÉ POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s  možností přistýlky
a vlastním příslušenstvím. Telefon, SAT TV, bal-
kon, v přízemí terasa.

BUNGALOVY
Dvoulůžkové přízemní bungalovy tvořené jed-
nou místností bez kuchyňky s vlast ním příslu-
šenstvím. Možnost přistýlky, telefon, SAT TV,
terasa. Některé bungalovy mají  venkovní krb.
Výhodou pokojů v bungalovech jsou jejich větší
rozměry v porovnání s pavilonem a možnost
posezení na terase.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze včetně neomezeného
množství nápojů k večeři (víno, pivo, nealkoho-
lické nápoje) v restauraci s terasou u moře.

PLÁŽ
Kamenitá pláž lemovaná plochými kamennými
plat y se vstupy do vody asi 150 m od pavilonu
a bungalovů. V blízkosti je neoficiální nudistická
pláž.

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3761.html
www.cedok.cz/dovolena/,3765.html

Hotel Moj Mir

Bungalovy Savudrija



APARTMÁNY SAVUDRIJA ** UMAG - SAVUDRIJA

Apartmány: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Samostatný areál, situovaný na výběžku pev-
niny, na okraji borového lesa s bujnou vegetací,
asi 9 km od centra Umagu, v oblasti Basanija.

VYBAVENÍ AREÁLU
Malá apartmánová osada tvořená dvoupodlaž-
ními vilami s apartmány v přízemí i patře. Mož-
nost využít blízkou restauraci s terasou přímo
na moři. Možnost parkování, WiFi za poplatek.
Bazén s mořskou vodou v ceně, lehátka u ba-
zénu za poplatek.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
Apartmány jsou  vybaveny lednicí, zákl.nádo-
bím a lůžkovinami, dále k vybavení patří SAT TV

a telefon. V přízemí je terasa, v patře balkon,
všechny apartmány mají krb.

SPORT
Tenisové kurty, minigolf, plážový volejbal, vodní
sporty.

UBYTOVÁNÍ
Čtyřlůžkové apartmány mají ložnici se dvěma
lůžky, obývací pokoj s  kuchyňským koutem
a dalšími dvěma lůžky, vlastní příslušenství. 
Šestilůžkové apartmány mají dvě ložnice,
v každé po dvou lůžkách, obývací pokoj s ku-
chyňským koutem a  dalšími dvěma lůžky,
vlastní příslušenství.

STRAVOVÁNÍ
Individuální, možnost dokoupení bufetové po-
lopenze v centrální restauraci. Večeře zahrnují
i neomezené množství nápojů (víno, pivo, neal-
koholické nápoje).

PLÁŽ
Kamenitá pláž, lemovaná plochými kamennými
platy, se vstupy do vody asi 150 m od apart-
mánů. V blízkosti je neoficiální nudistická pláž.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3768.html

BUNGALOVY KANEGRA ** UMAG - KANEGRA

Apartmány: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
V Piranském zálivu, ve svahu nad mořem, upro-
střed borového háje, asi 12  km severně od
Umagu. 

VYBAVENÍ AREÁLU
Centrální recepce, 4 restaurace s terasami, gril,
diskotéka, supermarket, pošta.

VYBAVENÍ BUNGALOVŮ
Prostorné bungalovy vybavené starším nábyt-
kem, lůžkovinami a základním nádobím. Mají
vlastní vchod, terasu nebo balkon, SAT TV a te-
lefon. Koupelny s vanou a bojlerem. Parkování
přímo u bungalovů. WiFi je k dispozici na recepci
za poplatek.

SPORT
Sportovní centrum s tenisovými kurty, stolním
tenisem a minigolfem na kraji střediska. 

UBYTOVÁNÍ
Bungalov pro 4 osoby: Obývací místnost se
dvěma lůžky a kuch. koutem, vařičem a miniled-
ničkou, ložnice se dvěma lůžky, předsíň a příslu-
šenství. 
Bungalov pro 5 osob: Dvě ložnice, v  každé
z nich jsou dvě lůžka. Obý vací místnost s jedním
lůžkem, kuch. koutem, vařičem a  minilednič-
kou, předsíň a příslušenství. 
Bungalov pro 6 osob: Dvě ložnice, v  každé
z  nich jsou dvě lůžka. Obý vací místnost se
dvěma lůžky, kuch. koutem, vařičem a miniled-
ničkou, předsíň a příslušenství.

STRAVOVÁNÍ
Individuální, možnost dokoupení bufetové po-
lopenze v centrální restauraci. Večeře zahrnují
i neomezené množství nápojů (víno, pivo, neal-
koholické nápoje).

PLÁŽ
Kamenitá pláž s  malou oblázkovou zátokou
vhodnou i pro děti je asi 200 m od bungalovů.
Další druhy pláží jsou ve vzdálenosti 200 – 300
metrů. Nudistická pláž v kempu vedle střediska.
Vhodná je obuv do vody.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3404.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 181
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od 2 160 Kč*

* více na str. 302

od 2 300 Kč*

* více na str. 302
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VILA DANEX **** UMAG - PUNTA

Apartmány: AA – AAAAAA Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Obě vilky jsou situovány v klidné oblasti Umag-
Punta, ve vilové čtvrti v blízkosti moře i centra
městečaka. 

VYBAVENÍ STŘEDISKA
V turistickém středisku Punta jsou obchody, ba-
zény pro dospělé i děti, sportovní středisko, te-
nisové kurty, plážový volejbal, minigolf, diskotéka,
restaurace, animační středisko, obchody se su-
venýry, kadeřnický a kosmetický salon. V blízkosti
je za stávka turistického vláčku a přístav pro
menší lodě a plachetnice.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
Klimatizované apartmány mají kompletně vyba-

venou kuchyňku včetně lednice, mikrovlnné
trouby a kávovaru. Samozřejmostí je ložní prádlo
a ručníky, v ceně je dále zahrnuto po uží vá ní le-
hátek a slunečníků u bazénku. K vybavení patří
fén, SAT TV a telefon, vlastní parkovací místo,
velká terasa, možnost grilování na zahradě. WiFi
zdarma. 

UBYTOVÁNÍ
Apartmán pro 4 osoby (cca 50 m2) se skládá
z obývacího pokoje s rozkládacím gaučem pro
dvě osoby (součástí tohoto pokoje je kompletně
vybavený kuchyňský kout) a ložnice s dalšími
dvěma lůžky. Vlastní příslušenství. Apartmán
pro 6 osob (cca 65 m2) má navíc další ložnici se
dvěma lůžky, příslušenství má oddělené WC.

STRAVOVÁNÍ
Individuální, možnost dokoupení bufetové po-
lopenze v sousedním hotelu SOL Umag.

PLÁŽ
Upravená kamenitá pláž místy s drobnými ka-
mínky, navezeným pískem nebo vstupy po žeb-
říku je vzdálena asi 300 m.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3410.html

VILA DANEX STELLA MARIS
**** UMAG - PUNTA

Apartmány: AAA – AAAA Zájezdy: 8, 15 dní Strava: snídaně

POLOHA
Vilka je situována přímo u komplexu Sol Stella
Maris asi 2 km od centra městečka Umag
u uměle utvořené zátoky s mořskou vodou
a krásnou oblázkovou pláží.

VYBAVENÍ
Klienti mohou využívat nabídku služeb střediska
Stella Maris - obchody, stánky s občerstvením,
restaurace, půjčovnu sportovních potřeb, ba-
zény. V blízkosti je stanice turistického vláčku,
který zajišťuje spojení do centra městečka.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty, 18 tenisových kurtů včetně centrál-
ního kurtu, kde se každoročně konají mezinárodní

turnaje, hřiště na volejbal, košíkovou, půjčování
loděk, potápěčské centrum, taneční terasy
a diskotéky ve středisku Stella Maris.

APARTMÁNY
V prvním patře jsou dva apartmány typu 2+2
(cca 40 m2), s jednou ložnici se dvěma lůžky, den-
ním pokojem s rozkládacím gaučem (vhodným
pro 2 děti nebo 1 dospělého), vlastní příslušen-
ství. Součástí apartmánu je kuchyňka určená
k základnímu vaření, chladnička, SAT TV, balkon.
WiFi v ceně. V přízemí je větší apartmán pre-
mium 2+2 (cca 75 m2) s podobným, ale kvalit-
nějším vybavením, mnohem větších rozměrů.
Výhodou je velká terasa k posezení a kamenný
krb, přímý přístup k bazénu. Apartmány mají

vlastní parkovací místo, společný venkovní
bazén s lehátky a slunečníky.

STRAVOVÁNÍ
Individuální.

PLÁŽ
Krásná oblázková pláž v uměle vytvořené la-
guně i kamenité pláže s betonovými platy jsou
vzdáleny asi 400 metrů. Přístup do moře je po-
zvolný, místy jsou v moři i písčitá dna.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8618.html

od 2 250 Kč*

* více na str. 302

od 2 700 Kč*

* více na str. 302



APARTMÁNY DANEX STELLA MARIS *** UMAG - PUNTA

Apartmány: AAAA – AAAAA Zájezdy: 8, 15 dní Strava: snídaně

POLOHA
Apartmány leží přímo u komplexu Sol Stella Maris
asi 2 km od centra městečka Umag u uměle
utvořené zátoky s mořskou vodou a krásnou ob-
lázkovou pláží.

VYBAVENÍ
Klienti mohou využívat nabídku služeb střediska
Stella Maris - obchody, stánky s občerstvením,
restaurace, půjčovnu sportovních potřeb, bazény.
V blízkosti je stanice turistického vláčku, který
zajišťuje spojení do centra městečka.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty, 18 tenisových kurtů včetně centrál-
ního kurtu, kde se každoročně konají mezinárodní

turnaje, hřiště na volejbal, košíkovou, půjčování
loděk, potápěčské centrum, taneční terasy a dis-
kotéky ve středisku Stella Maris.

APARTMÁNY
K dispozici jsou dva apartmány typu 2+2, s jed-
nou ložnici se dvěma lůžky, denním pokojem
s rozkládacím gaučem (vhodným pro 2 děti nebo
1 dospělého), vlastní příslušenství. Součástí apart-
mánu je kuchyňka určená k základnímu vaření,
terasa k posezení, malá zahrádka a společný krb
pro dva apartmány. Apartmán pro 4-5 osob
má ložnici se třemi lůžky a obývací pokoj s roz-
kládacím gaučem (vhodným pro 2 děti nebo 1
dospělého), kuchyňku a příslušenství, menší te-
rasu k posezení.

Všechny apartmány jsou vybaveny chladničkou,
SAT TV, klimatizací, mají parkovací místo. WiFi
v objektu zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Individuální.

PLÁŽ
Krásná oblázková pláž v uměle vytvořené laguně
i kamenité pláže s betonovými platy jsou vzdá-
leny asi 400 metrů. Přístup do moře je pozvolný,
místy jsou v moři i písčitá dna.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7807.html

APARTMÁNY SUNNY PUNTA
*** UMAG - PUNTA

Apartmány: AAAA – AAAAAA Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Vilka má výhodnou polohu v klidné čtvrti Umag-
Punta v blízkosti centra městečka i moře.

VYBAVENÍ
Ve středisku Punta jsou obchody, tenisové
kurty, různá hřiště, restaurace, obchody se su-
venýry. V blízkosti je také zastávka turistického
vláčku a přístav pro plachetnice.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti jsou různá sportoviště, možnost vod-
ních sportů, pronájmu jízdních kol, diskotéky
a animace. Okolí je vhodné pro jogging a jízdu
na kolečkových bruslích.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány pro 4-6 osob (cca 70 m2) mají dvě
ložnice, každou se dvěma lůžky, obývací pokoj
s rozkládacím gaučem pro další 2 osoby, klima-
tizaci, vybavenou kuchyňskou linku, chladničku,
vlastní příslušenství, balkon nebo terasu s ven-
kovním nábytkem, SAT TV, WiFi (zdarma).

STRAVOVÁNÍ
Individuální, možnost dokoupení bufetové po-
lopenze v blízkém hotelu Sol Umag.

PLÁŽ
Upravená kamenitá pláž, místy s  navezeným
pískem nebo vstupy do vody po žebříku je vzdá-
lena asi 300 metrů od apartmánového domu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7638.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 183

ISTRIE | CHORVATSKO

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 183

od 2 260 Kč*

* více na str. 302

od 2 520 Kč*

* více na str. 302
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od 4 220 Kč*

* více na str. 302

APARTMÁNY SOL STELLA MARIS
*** UMAG - PUNTA

Apartmány: AA – AAAAAA Zájezdy:/ 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Kom plex vil, apar tmá nů a bun ga lo vů v pře krás -
né zá to ce, asi 2 km vzdá le né od Uma gu, v bez -
pro střed ní blíz kos ti mo ře a umě le vy tvo ře né
zá to ky s moř skou vo dou a pěk nou ob láz ko vou
plá ží. Apartmány Stella jsou umístěny v několi-
kapatrových pavilonech.

VY BA VE NÍ STŘE DIS KA
K dispozici jsou dva otevřené bazény s mořskou
vodou, dětský bazén, tobogán, dále krytý vyhřívaný
bazén se sladkou vodou (za poplatek), malé ob-
chodní centrum La gu na s re stau ra cí pří mo na plá -
ži, piz ze rií, cuk rár nou, poš tou a ban kou. Tu ris tic ký
vlá ček do cent ra Uma gu, potápěčské centrum.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
Apartmány jsou  vybaveny lůžkovinami a základ-
ním nádobím podle počtu osob, pro který jsou
určeny. Všechny apartmány mají kuchyňský kout
s vařičem a ledničkou, dále balkon nebo terasu,
SAT TV, telefon. Parkování je možné přímo
u apartmánů. Apartmány jsou renovované a vy-
bavené klimatizací. WiFi zdarma. 

SPORT A ZÁ BA VA
18 te ni so vých kur tů a cent rál ní kurt s 3500 mís -
ty pro di vá ky, kde se kaž do roč ně ko na jí me zi ná -
rod ní tur na je, dá le hřiš tě na vo lej bal, ko ší ko vou,
stol ní te nis, půj čo vá ní lo děk a kol, ta neč ní te ra sy
a dis ko té ka, potápěčské centrum.

UBYTOVÁNÍ
Apartmán Stella pro 2-3 osoby se skládá z ložnice
se dvěma lůžky a obývacího pokoje s dalším lůž-
kem. Apartmán Stella pro 2-4 osoby má jednu
ložnici a v obývacím pokoji další 2 lůžka (rozkládací
gauč). Apartmány Amfora pro 5 a 6 osob se sklá-
dají ze dvou ložnic a obývacího pokoje s rozklá-
dacím gaučem, některé jsou patrové. Na vyžádání
lze zajistit samostatné vilky s terasou (Melia
Istrian Villas) pro 4-6 osob.

STRAVOVÁNÍ
Individuální, možnost dokoupení bufetové po-
lopenze v centrální restauraci.

PLÁŽ
Krásná oblázková pláž v uměle vytvořené laguně
a dále i kamenité pláže s betonovými platy jsou
vzdáleny asi 100-200 m. Přístup do moře je po-
zvolný, místy jsou písčitá dna. V blízkosti je
i uměle vytvořená písčitá pláž.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3419.html
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APARTMÁNY POLYNESIA/SOL KATORO
**/**** UMAG - KATORO

Apartmány: AA – AAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Uprostřed borového háje, asi 3 km severně od
městečka Umag. S cent rem je stře dis ko spo je no
tu ris tic kým vláč kem.

VYBAVENÍ AREÁLU
Cent rál ní re cep ce se smě nár nou, re stau ra ce, ka -
vár na. Ve stře dis ku Ka to ro je dá le su per mar ket,
ob chod se su ve ný ry, no vi no vé stán ky, lé kař, ba -
zén se slad kou vo dou včet ně dět ské ho ba zén ku,
to bo gán. Dal ší ba zén se slad kou vo dou je pří mo
u plá že. Par ko vá ní je mož né u apar tmá nů. Mož -
nost po by tu psa za po pla tek (pla tí se na mís tě).
Internetový koutek na recepci. Nově možnost
pronájmu mechanického nebo elektrického kola
(automat s několika stanovišti v okolí Umagu).

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
Ve středisku jsou apartmány dvojího typu – starší
apartmány Polynesia a nově renovované apart-
mány Sol Katoro. Všechny apartmány jsou vyba-
veny lůžkovinami a základním nádobím na vaření.
Mají jídelní kout, kuchyňskou linku s minilednič-
kou (umístěnou v předsíni), vlastní příslušenství,
SAT TV, telefon, balkon nebo terasu. 

SPORT A ZÁ BA VA
Te ni so vé kur ty, mi ni golf, stol ní te nis, půj čov na kol,
to bo gán. Ta neč ní te ra sy a ne da le ko dis ko té ka.

UBYTOVÁNÍ
Studio pro 2 – 3 osoby má v denním pokoji dvě
lůžka a rozkládací křeslo. Apartmán pro 3 osoby

má v denním pokoji jedno lůžko a oddělenou
ložnici se dvěma lůžky. Apartmán pro 4 – 5 osob
má v denním pokoji dvě lůžka a případně další
rozkládací lůžko, oddělenou ložnici se dvěma
lůžky. Apartmány Sol Katoro pro 4 – 5 osob
jsou renovované,  vybavené klimatizací, novým
nábytkem, mají nové koupelny. Mají ložnici
a denní pokoj, oproti  standardním apartmánům
jsou vybavené LCD TV, kávovarem, mikrovlnnou
troubou, sejfem, jsou umístěné blíže k moři. 

STRAVOVÁNÍ
Individuální, možnost dokoupení bufetové po-
lopenze v centrální restauraci střediska.

PLÁŽ
Roz sáh lá pří rod ní ka me ni tá pláž včet ně umě le vy -
tvo ře ných betonových ploch na slu ně ní se na chá zí
ve vzdá le nos ti 100–500 m od apar tmá nů. Dno je
mís ty pís či té a mír ně se sva žu jí cí do mo ře.

od 2 770 Kč*

* více na str. 302

Apartmány Katoro

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3782.html
www.cedok.cz/dovolena/,3409.html
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od 8 870 Kč*

* více na str. 302

HOTEL A DEPANDANCE SOL GARDEN ISTRA
**** UMAG - KATORO

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Renovovaný hotel s depandancí leží v travna-
tém borovicovém areálu asi 3 km severně od
centra Umagu, se kterým je spojen vláčkem.

VYBAVENÍ HOTELU
Klimatizovaný hotel má prostornou stylovou re-
cepci, restauraci s terasou, napojení na inter-
net, obchod se suvenýry, atypické venkovní
bazény se sladkou vodou s  terasou, lehátky
a slunečníky. Vnitřní bazén a welness centrum
(sauna, vířivka,  masáže). Fitness. Možnost hlí-
daného parkoviště za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
V  areálu jsou tenisové kurty, minigolf, stolní

tenis, vodní sporty, kuželky, jízdárna. Tobogány
pro děti.

POKOJE
Prostorné dvoulůžkové klimatizované pokoje
s příslušenstvím a možností přistýlky jsou vyba-
veny SAT TV (v hotelu plazmové), sejfem, mini-
barem, v koupelně je fén.  Pokoje mají balkony,
přízemní pokoje v depandanci terasy. Na vyžá-
dání jsou možné pokoje pro invalidy. V depan-
danci jsou k  dispozici i  rodinné pokoje
s oddělenou ložnicí a dvěma přistýlkami. Hotel
nemá jednolůžkové pokoje.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze. Děti ve věku 5–12 let mají

k dispozici v odpoledních hodinách menší ob-
čerstvení, nápoje a zmrzlinu.

PLÁŽ
Istrijské kamenité a skalnaté pláže s travnatými
plochami, betonovými a  kamennými platy
a vstupy do vody jsou vzdáleny cca 300 m od
hotelu.

Pobyt pro
2 děti do 12 let ZDARMA

Více na str. 299

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3413.html
www.cedok.cz/dovolena/,XXXX.html

Depandance Sol Garden Istra



HOTEL SOL AURORA
**** UMAG - KATORO

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel obklopený zahradou je situován přímo
u moře ve středisku Katoro asi 2,5 km od centra
Umagu.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, restaurace, snack bar, venkovní bazén
včetně bazénku pro děti, sál k večerní zábavě,
masáže. WiFi v celém hotelu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
V ceně je zahrnuto – tenis, stolní tenis, badmin-
ton, kulečník, různé hry (šachy, domino), zapůj-
čení kol, využití bazénů, lehátka u  bazénu,
fitness program pro dospělé, animace pro děti,

mini klub pro děti. Možnost využití aquaparku
u hotelu Garden Istra.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky a vlastním příslušenstvím jsou vyba-
vené SAT TV, minibarem,  sejfem, v koupelně je
fén. Balkon. Lze zajistit i  pokoje pro invalidy
nebo větší pokoje pro rodiny s  dětmi (jedna
místnost se dvěma lůžky a s palandou pro děti).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bu-
fetu včetně nápojů (víno, pivo, nealkoholické
nápoje, alkohol domácí výroby, káva, čaj), rychlé

občerstvení u bazénu (10 – 18 h), nápoje v lobby
baru po celý den (8 – 24 h). Stravování končí sní-
daní poslední den pobytu.

PLÁŽ
Přímo před hotelem jsou upravené plochy na
slunění a pláž s pozvolným vstupem do vody,
na dně je místy písek, k dispozici je i pláž s na-
vezeným pískem vhodná pro děti. Lehátka na
pláži se platí.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3416.html

HOTEL SOL SIPAR
**** UMAG - PUNTA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Nově renovovaný hotel s rodinnou atmosférou
a službami na dobré úrovni má výbornou po-
lohu v těsné blízkosti pláže asi 15 minut chůze
od centra města.

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, bar,
kavárna, kosmetický salon, dva venkovní ba-
zény s mořskou vodou. Malé fitness.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti jsou tenisové kurty, stolní tenis, mi-
nigolf, půjčovna malých motorových člunů
a šlapadel, taneční terasa, diskotéka.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s vlastním
příslušenstvím a možností přistýlky, SAT TV, te-
lefon, balkon. K dispozici jsou i rodinné pokoje
se dvěma přistýlkami (ložnice a denní pokoj
s rozkládacím gaučem).

STRAVOVÁNÍ
Bohatá bufetová polopenze.

PLÁŽ
Přímo před hotelem jsou upravené betonové
plochy na slunění i kamenité pláže s místy pís-
čitým dnem. Vstup do vody je možný po žeb-
říku, k dispozici je i pozvolný vstup vhodný pro
děti.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3775.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 187

ISTRIE | CHORVATSKO

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 187

od 13 750 Kč*

* více na str. 302

od 9 670 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298
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od 5 150 Kč*

* více na str. 302

HOTEL ADRIATIC & DEPANDANCE JADRAN
**/* UMAG - PUNTA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Starší hotel s  depandancí (oficiální označení
„guest house“) je situován asi 1 km od centra
Umagu v bezprostřední blízkosti moře.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, prostorný lobby bar s TV, venkovní te-
rasa, klimatizovaná restaurace, kadeřník. Sejf
a internetový koutek na recepci za poplatek.
Úklid a výměna ručníků pouze 1x týdně.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti tenisové kurty, minigolf, stolní tenis,
půjčovna šlapadel a člunů,  taneční terasy, dis-
kotéka.

POKOJE
V hotelu jsou jednoduše vybavené pokoje
s vlastním příslušenstvím a možností přistýlky,
možnost doplatku za balkon a mořskou stranu.
Na vyžádání lze zajistit i prostornou suitu s od-
dělenou ložnicí a denním pokojem pro rodiny
s dětmi. Pokoje v depandanci jsou menší, mají
starší vybavení a balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze včetně neomezeného
množství nápojů k večeři (víno, pivo, nealkoho-
lické  nápoje).

PLÁŽ
Pláž je přímo před hotelem, kde jsou betonová
plata upravená na slunění. V blízkosti je též pláž
s kamínky a částečně písčitým dnem.

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 298

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 300

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3772.html
www.cedok.cz/dovolena/,3780.html

Pokoj v hotelu



AMINESS HOTEL LAGUNA
*** NOVIGRAD

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Na volném prostranství na okraji borového
háje. S centrem městečka vzdáleným asi 1,5 km
je spojen turistickým vláčkem a pobřežní pro-
menádou.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, restaurace, aperitiv bar, společenská
míst nost, obchod se suvenýry, směnárna, ven-
kovní bazén s terasou, dětský bazén.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, minigolf, půjčovna sportovních
potřeb, fitness, taneční terasa u sousedního ho-
telu Maestral.

POKOJE
Menší dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
pouze pro dítě (po dodání při stýlky je nutné po-
čítat s omezenou  plochou pokoje), vlastní pří-
slušenství, SAT TV, telefon, klimatizace, většinou
balkon. Možnost pronájmu chladničky za po -
platek.
Best price room – nejlevnější pokoje, nelze ná-
rokovat balkon nebo mořskou stranu.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze včetně nápojů k večeři –
víno, pivo, nealkoholické nápoje.

PLÁŽ
Travnatá, přírodní oblázková i kamenitá pláž je
vzdálena asi 100 m od hotelu. Pláž byla oce-
něna modrou vlajkou.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3799.html

AMINESS HOTEL MAESTRAL
**** NOVIGRAD

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Renovovaný hotel leží přímo na břehu moře na
okraji borového háje asi 1 km od centra.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, restaurace, aperitiv bar, vnitřní bazén
s mořskou vodou, atypický venkovní bazén se
sladkou vodou, terasa na slunění vybavená le-
hátky a slunečníky, sauna, masáže, fitness za
poplatek, WiFi v hotelové hale zdarma. Dále je
zde kadeřník, dětské hřiště, sportovní centrum.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty, půjčovna kol, tenis, minigolf,  fitness,

taneční terasa, mini klub pro děti, animace, živá
hudba, výlety.

POKOJE
Menší renovované pokoje s novým nábytkem,
přísl. a možností přistýlky jsou klimatizované,
vybavené LCD TV, minibarem, telefonem, sejfem,
většinou mají balkon. K dispozici jsou i prostorné
rodinné pokoje s oddělenou denní místností
s rozkládacím gaučem  vhodným pro děti. Inter-
net za  poplatek.
Best price room – nejlevnější pokoje, nelze ná-
rokovat balkon nebo mořskou stranu.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Přímo před hotelem je přírodní kamenitá, místy
oblázková pláž vhodná i pro děti oceněná mod-
rou vlajkou.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3801.html
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od 7 540 Kč*

* více na str. 302

od 10 300 Kč*

* více na str. 302

Hotel Laguna

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 298
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APARTMÁNY LANTERNA
**/*** POREČ - LANTERNA

Apartmány: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Jedno z  největších středisek klubového typu
s rozsáhlým komplexem apartmánů leží na za-
lesněném poloostrově, asi 13  km od Poreče.
Dobré spojení autobusem.

VYBAVENÍ AREÁLU
Recepce, obchody, diskotéka, pošta, herna, res-
taurace, kavárny a bary, hlídané parkoviště. WiFi
na recepci zdarma k dispozici.

VY BA VE NÍ APAR TMÁ NŮ
Všechny apartmány jsou vybaveny lůžkovinami,
ručníky a základním nádobím.

SPORT A ZÁ BA VA
Te ni so vé kur ty, stol ní te nis, mi ni golf, půj čov na
pla chet nic a člu nů, kol, vod ních ly ží, win dsur fing. 

UBYTOVÁNÍ
Typ 1/3 (cca 30 m2) pro 3 oso by se sklá dá z obý -
va cí míst nos ti se dvě ma lůž ky, ku chyň ského kou -
tu s  va ři čem a  led ni cí v  před sí ni, dá le je zde
lož ni ce s jed ním lůž kem, pří slu šen ství a lod žie
ne bo te ra sa. Typ 1/4 (cca 43 m2) pro 4 oso by se
sklá dá z obý va cí míst nos ti se dvě ma lůž ky, ku -
chyň ského kou tu s va ři čem a led ni cí v před sí ni,
dá le je zde lož ni ce se dvě ma lůž ky, pří slu šen ství
a lod žie ne bo te ra sa. Typ 1/6 (63 m2) pro 6 osob
má navíc další ložnici a koupelnu.

Apartmány typu A jsou částečně renovované.

STRAVOVÁNÍ
Individuální, možnost  za koupení bufetové polo-
penze podávané v centrální restauraci střediska.

PLÁŽ
ří rod ní skal na tá pláž včet ně ploch na slu ně ní asi
3  km dlou há je vzdá le ná 100 až 200  m od
 apar t má nů. Ne da le ko je ta ké nu dis tic ká pláž.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3426.html

APARTMÁNY ASTRA
* POREČ - ZELENA LAGUNA

Apartmány: AA – AAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Starší, patrové vilky jsou rozmístěny na příjem-
ném, borovicemi zastíněném poloostrůvku
v oblasti Zelena Laguna asi 5 km jižně od centra
Poreče nedaleko hotelu Delfin.

VYBAVENÍ AREÁLU
V blízkosti je obchod, pizzerie, terasa s grilem,
restaurace, kavárna, cukrárna a pivnice. Klienti
mohou využívat bazén u hotelu Delfin. WiFi na
recepci zdarma. Parkování se platí 1 Eur za
den.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, hřiště na míčové sporty, možnost

pronajmutí kola, půjčovna potřeb pro vod ní
sporty. Taneční terasy u okolních hotelů.

UBYTOVÁNÍ
Čtyřlůžkové apartmány jsou vybavené ložním
prádlem, skládají se ze dvou místností (v každé
jsou dvě lůžka), mají vybavený kuchyňský kout,
vlastní příslušenství včetně fénu v koupelně,
SAT TV, terasu s venkovním nábytkem. Možnost
přistýlky.

STRAVOVÁNÍ
Individuální, možnost dokoupení bufetové po-
lopenze v hotelu Delfin.

PLÁŽ
Kamenitá, místy oblázková pláž je vzdálena 100
až 200 m od apartmánů.

INFORMACE
Za pobyt se psem se platí na místě 8 Eur za noc
(platí i pro apartmány Lanterna).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3806.html

od 2 520 Kč*

* více na str. 302

od 2 900 Kč*

* více na str. 302



HOTEL LAGUNA ISTRA
*** POREČ - ZELENA LAGUNA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Kvalitní hotel, postavený na svahu v zeleni, po-
blíž centra Zelené Laguny, asi 5 km od centra
Poreče.

VYBAVENÍ HOTELU
Restaurace, bar, venkovní bazén pro dospělé
i děti s terasou na slunění a lehátky (zdarma),
prodejna suvenýrů. Možnost zapůjčení chlad-
ničky za poplatek. Parkoviště za poplatek 1 Eur
za den.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti tenisové kurty, minigolf, vodní sporty,
bazén pro dospělé, bazének pro děti se sladkou
vodou.

POKOJE
Pěkně vybavené, dvoulůžkové klimatizované
pokoje s možností přistýlky. Příslušenství, tele-
fon, SAT TV, fén, balkon. K dispozici je i větší ro-
dinný pokoj sestávající se z ložnice se dvěma
lůžky a obývacího pokoje s rozkládacím gaučem
pro dvě děti. Pokoje nemají přímý výhled na
moře.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze včetně neomezeného
množství nápojů k večeři (víno, pivo, nealkoho-
lické nápoje). Lehká odpolední svačina (sendvič,
koláč) a přivítací drink v ceně.

PLÁŽ
Kamenitá a částečně oblázková pláž ve vzdále-
nosti asi 200  m od hotelu. Travnaté plochy
u pláže.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3826.html

HOTEL LAGUNA MATERADA
*** POREČ - ŠPADIČI 

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Renovovaný příjemný hotel leží asi 2 km severně
od centra Poreče v oblasti Špadiči.

VYBAVENÍ HOTELU
Klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, kavárna,
prodejna suvenýrů, kadeřník, směnárna, prostory
pro děti, video hry, ambulance. Otevřený bazén
se sladkou vodou a bazénkem pro děti, terasa
s hudbou, kde se konají zábavné programy. V ceně
je zahrnuta animace pro děti 3–7 let a 7–14 let
včetně malého občerstvení. Parkoviště za poplatek
1 Eur za den.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, stolní tenis, minigolf, plážový volejbal, dět-
ské hřiště. Možnost zapůjčení potřeb pro vodní
sporty a kol. Hudba na terase.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností  přistýlky a vlast-
ním příslušenstvím jsou  klimatizované, mají SAT
TV, telefon, v koupelně fén, balkon. Možnost za-
půjčení  chladničky za poplatek. Rodinné pokoje
 (ložnice a obývací pokoj) na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze včetně neomezeného množ-
ství nápojů k večeři(víno, pivo, nealkoholické ná-
poje). Lehká odpolední svačina pro děti (sendvič,
koláč) v ceně.

PLÁŽ
Travnaté prostory na opalování a kamenité pří-
rodní pláže s betonovými upravenými platy jsou
asi 100 m od hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3829.html
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od 7 350 Kč*

* více na str. 302

od 9 280 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298
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od 5 790 Kč*

* více na str. 302

HOTEL DELFIN
** POREČ - ZELENA LAGUNA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Starší hotel je situován v parku na poloostrově,
blízko centra střediska Zelená Laguna, asi 5 km
jižně od centra Poreče.

VYBAVENÍ HOTELU
Tři restaurace, aperitiv bar, pivnice, taverna, res-
taurace s grilem, TV sál, sauna, kadeřnický salon,
bazén s mořskou vodou. WiFi na recepci zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkém sportovním centru je k dispozici několik
tenisových kurtů, minigolf, stolní tenis, možnost
provozování vodních sportů, v blízkosti je vlek
na vodní lyžování. Kavárna s taneční hudbou.

Blízko je velké  zábavní středisko International
Club. 

POKOJE
Menší dvou lůžkové pokoje s možností přistýlky,
vhodné pouze pro dítě, vlastní příslušenství. Při
obsazení pokoje třemi osobami je nutno počítat
s omezenou plochou pokoje. Některé pokoje
mají balkon. Jednolůžkové pokoje nemají výhled
na moře.

STRAVOVÁNÍ
V hotelové restauraci, snídaně i večeře bufetovým
způsobem. Možnost dokoupení obědů.

PLÁŽ
Přírodní pláž, místy doplněná štěrkem a uměle
vytvořenými plochami na slunění, je od hotelu
vzdálena asi 150 m. V blízkosti se nachází nudi-
stická pláž.

INFORMACE
Parkoviště za poplatek 1 Eur za den. Pobyt se
psem možný, platí se na místě cca 10 Eur za den.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3822.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298
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HOTEL VALAMAR RUBIN
*** POREČ-BRULO

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel má výbornou polohu v  oblasti Brulo
 pouhých 15 minut chůze do centra jednoho z nej-
krásnějších istrijských měst s mnoha paměti-
hodnostmi.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace s venkovní terasou, bar u ba-
zénu, venkovní bazén s dětským bazénkem (le-
hátka u bazénu zdarma), krytý bazén v hotelu
Diamant za poplatek, WiFi na recepci zdarma,
dětské hřiště, wellness v hotelu Diamant, sejf
na recepci. Parkování u hotelu za poplatek 3 Eur
denně.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti je sportovní centrum s nabídkou mini
golfu, stolního tenisu, různých vodních sportů,
tenisové kurty, možnost zapůjčení kol, hudební
produkce a různé animace v hotelu Diamant,
dětský klub Maro, široká možnost výletů (lodní
výlet do Benátek, Pula, Motovun, národní park
Brijuni).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
a manželskou postelí mají balkon, klimatizaci,
SAT TV, telefon, fén, kabelové připojení na inter-
net Jednolůžkové pokoje jsou většinou bez bal-
konu. K dispozici jsou i rodinné pokoje. Pokoje
superior mají navíc sejf a minibar.

STRAVOVÁNÍ
Bohatá bufetová polopenze s místní i meziná-
rodní kuchyní. Lze domluvit i zajištění speciální
diety.

PLÁŽ
Kamenitá upravená pláž oceněná modrou vlaj-
kou se nachází přímo před hotelem. Je vybavena
sprchami i kabinkami na převlékání, lehátka
a slunečníky za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7801.html

od 11 130 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 298
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od 12 230 Kč*

* více na str. 302

HOTEL LAGUNA ALBATROS
**** POREČ-ZELENA LAGUNA

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Renovovaný hotel leží v oblíbené oblasti Zelena
Laguna asi 5 km od centra městečka Poreč, kam
se lze dopravit turistickým vláčkem, místním au-
tobusem nebo pravidelnou lodní dopravou.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, venkovní bazény včetně
dětského se sladkou vodou, sluneční terasa, WiFi
v celém hotelu zdarma. V blízkosti obchody, bo-
haté sportovní možnosti.

SPORT A ZÁBAVA
V ceně je zahrnuto využití těchto sportovních ak-
tivit (zdarma 2 hodiny týdně, rezervace nutná
 dopředu na recepci): tenis, stolní tenis, bowling,
squash, košíková, mini golf, šlapadla. Zapůjčení
kola 3 hodiny týdně v ceně. Animace pro děti i do-
spělé, ranní gymnastika, živá hudba k poslechu
i tanci v ceně. Další vodní sporty za poplatek.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s vlastním
příslušenstvím jsou vybaveny SAT TV, sejfem, te-
lefonem, minibarem, v koupelně je fén.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu,
nápoje po celý den od 8 do 23 hodin (pivo, víno,
místní alkoholické i nealkoholické nápoje, čaj,
káva). 

PLÁŽ
Asi 200 m od hotelu (přes místní komunikaci) je
pozvolná pláž vhodná i pro děti. Další druhy pláží
jsou po celém pobřeží střediska Zelena Laguna
ve vzdálenosti cca 500 metrů a dále.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8625.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 298



HOTEL FUNTANA
*** VRSAR - FUNTANA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel pavilonového typu se nachází uprostřed
zeleně na pěkném a klidném místě asi 10 minut
chůze od městečka Funtana a 3 km od Vrsaru.

VYBAVENÍ HOTELU
V hlavní budově je recepce a restaurace, kavárna
a směnárna, WiFi na recepci zdarma, ubytování
je ve čtyřech pavilonech v blízkosti. K dispozici
je venkovní bazén se slanou vodou a terasou,
zastřešené parkoviště, miniklub pro děti, mini
obchod, pizzerie, taverna. 

SPORT A ZÁBAVA
Vybavení střediska je k dispozici bez doplatku

(pouze omezeno počtem rekvizit) – hřiště, stolní
tenis, dětské hřiště, minigolf, pronájem kol. Vodní
sporty, taneční terasa, dětský klub, animace.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
(pokoje superior s možností přistýlky), klimati-
zace, SAT TV, fén, telefon, menší balkon, možnost
pronajmutí ledničky za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje bufetovou plnou penzi
včetně nápojů (nealko, pivo, víno, čaj, káva), celé
odpoledne nabídka těstovin, salátů, grilovaného
masa, dále pizza, sendviče, zákusky a zmrzlina.

Nápoje jsou k dispozici celý den od 08:00 do
23:00 hodin (káva, čaj, víno, pivo, nealko, místní
alkoholické nápoje).

PLÁŽ
Upravená pláž vhodná i pro děti je vzdálena 50-
100 m. Je částečně zastíněná, s betonovými plo-
chami i s kamínky, k dispozici jsou sprchy, lehátka
se neplatí.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3448.html

RESORT AMARIN
**** ROVINJ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Apartmány: AA – AAAAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: polopenze/bez stravování

POLOHA
3 km severně od centra městečka.

VYBAVENÍ STŘEDISKA
Kompletně vybavené středisko s bazénem s moř-
skou vodou, tobogánem, dětským bazénkem.
Centrální restaurace, snack bar s terasou, dva
bary na pláži, kavárna, dětské hřiště, supermar-
ket, ambulance, možnost pronajmutí slunečníků
a lehátek na pláži. WiFi zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, stolní tenis, plážový volejbal, mini golf,
pronájem kol a potřeb pro vodní sporty, ani-
mace.

VYBAVENÍ POKOJŮ
Renovované dvoulůžkové pokoje s vlastním

 příslušenstvím (některé s možností přistýlky)
jsou klimatizované, mají SAT TV, telefon, sejf,
malou kuchyňku vybavenou mikrovlnnou trou-
bou, kávovarem a chladničkou, balkon nebo te-
rasu. Pokoje jsou v přízemí i v patře.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
Pěkné, renovované a klimatizované apartmány
jsou vybavené SAT TV a telefonem. Všechny
apartmány mají vybavení na základní vaření,
vlastní příslušenství, kuchyňku s chladničkou,
terasu nebo balkon k posezení. Studio pro 2–3
osoby se skládá z denní místnosti s manželským
lůžkem a rozkládacím křeslem.
Apartmán pro 3–4 osoby se skládá z ložnice se
dvěma lůžky a denního pokoje s dalším  jedním
až dvěma lůžky (rozkládací gauč). Apartmán
pro 5–6 osob má navíc další ložnici.

STRAVOVÁNÍ
Pokoje – bufetová polopenze. Apartmány – in-
dividuální, na místě lze dokoupit bufetová po-
lopenze.

PLÁŽ
Přírodní kamenitá pláž je vzdálena 300–500 m.
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od 10 480 Kč*

* více na str. 302

od 4 590 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3846.html
www.cedok.cz/dovolena/,3842.html
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od 22 720 Kč*

* více na str. 302

FAMILY HOTEL AMARIN
**** ROVINJ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AABB|AABBB|AABBBB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: plná penze

POLOHA
Zcela nový zajímavě řešený moderní rodinný
hotel leží poblíž střediska Amarin asi 3 km se-
verně od centra městečka Rovinj, kam se lze do-
stat pohodlně pravidelnou lodní dopravou.

VYBAVENÍ
Hotel je zaměřený především na rodiny s dětmi,
nabízí tedy četná dětská hřiště, herny zaměřené
na různé věkové skupiny dětí, několik krytých i ven-
kovních bazénů, wellness s odpočinkovou částí
o velikosti 1 500 čtverečních metrů. Samozřejmostí
je speciální dětské menu, animace pro děti, dětské
kluby, hlídání dětí a spousta dalších služeb. Res-
taurace, bary, parkování zdarma u hotelu.

SPORT A ZÁBAVA
Ve středisku je sportovní klub s možností zapůj-
čení různých rekvizit pro vodní sporty, hřiště na
tenis, plážový volejbal, animace, hudební pro-
dukce. Rozsáhlé wellness, bazény, dětská hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Moderně řešené pokoje jsou klimatizované, mají
SAT TV s plochou obrazovkou, sejf, telefon, bal-
kon, koupelnu vybavenou toaletními potřebami,
fénem, k dispozici je i župan a přezůvky. WiFi
zdarma. Hotel disponuje i rodinnými pokoji
(jeden větší prostor se dvěma lůžky a dvěma při-
stýlkami) a suitami (dva propojené pokoje).

STRAVOVÁNÍ
Bohatá plná penze. Dětské menu, výběr jídel
vhodných pro děti.

PLÁŽ
Přírodní kamenitá i oblázková pláž s výhledem
na historické centrum městečka a s průzračně
čistým mořem je přímo před hotelem. Sprchy,
lehátka, slunečníky a ručníky k dispozici zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7645.html

Pobyt pro 
až 4 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 299
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PAVILONY A APARTMÁNY VILLAS RUBIN
*** ROVINJ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Apartmány: AA – AAAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze/bez stravování

POLOHA
Kompletně vybavené středisko leží přímo na
pláži asi 3 km jižně od centra Rovinje zastíněné
borovicemi a olivami.

VYBAVENÍ STŘEDISKA
Restaurace, pizzerie, bary, internetový koutek,
parkoviště, dětská hřiště, ambulance, obchody,
venkovní bazény s mořskou vodou, tobogán.
WiFi na recepci zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, různá hřiště, stolní tenis, mini golf, potá-
pění, vodní sporty, animace, mini klub pro děti,

pronájem kol a člunů, videohry, trampolína.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje, renovované v roce 2011
(cca 20 m2) s možností přistýlky a vlastním pří-
slušenstvím mají telefon, SAT TV, klimatizaci,
chladničku, balkon nebo terasu. Pokoje jsou
v přízemí i v patře.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
Klimatizované apartmány jsou v přízemí
i v patře. Všechny apartmány mají kuchyňský
kout se základním vybavením na vaření, chlad-
ničku, SAT TV, telefon, terasu.

Studio pro 2-3 osoby (cca 30 m2) má jednu
místnost se dvěma lůžky a gaučem nebo rozklá-
dacím křeslem. 
Apartmán pro 4 osoby (cca 33 m2) má jednu
dvoulůžkovou ložnici a denní pokoj s rozkláda-
cím gaučem pro další dvě osoby. 
Apartmán pro 5 osob (cca 40 m2) má dvě lož-
nice (buď 2x dvoulůžkovou nebo dvoulůžkovou
a jednolůžkovou), v denním pokoji rozkládací
křeslo nebo gauč. 

STRAVOVÁNÍ
V pokojích bufetová polopenze, apartmány jsou
bez stravování s možností dokoupení polo-
penze. 

PLÁŽ
Pláž oceněná Modrou vlajkou je většinou skal-
natá, místy s oblázkovými vstupy, travnaté plo-
chy střídají betonová plata na opalování a mola
s žebříky do vody,k dispozici jsou lehátka za po-
platek. Vzdálenost od objektů 100–300 metrů. 

od 4 320 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 10 let ZDARMA

Více na str. 298

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3839.html
www.cedok.cz/dovolena/,3841.html
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HOTEL BRIONI
** PULA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AB Zájezdy: 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Klidnější hotel, obklopený zelení leží asi 4 km od
centra Puly, na svahu nad mořem.

VYBAVENÍ HOTELU
Restaurace, bar, vnitřní i venkovní bazén s moř-
skou vodou, směnárna, sejf, kongresová míst-
nost, sluneční terasa, sauna, masáže, whirpool,
prodejna suvenýrů, WiFi v hale za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Možnost sportovního vyžití v nedalekém stře-
disku Punta Verudela –  paragliding, vodní lyže,
tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, kopaná,

košíková, diskotéka, taneční večery na terase,
dětské hřiště. Pronájem kol, potápění.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
jsou vybavené SAT TV, telefonem, mají balkon.
Na vyžádání jsou možné i suity a apartmány.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze včetně nápojů k  večeři
(víno, pivo, nealkoholické nápoje).

PLÁŽ
Převážně kamenité pláže včetně menší obláz-
kové asi 100 m od hotelu. Na některých místech
jsou vstupy do vody po žebřících. Pláž byla oce-
něna modrou vlajkou.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3454.html

APARTMÁNY HORIZONT ** PULA

Apartmány: AA–AAAAA Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Komplex apartmánů tvořený jednopatrovými
bungalovy zasazenými v zeleni lesoparku asi
4 km od centra Puly v klidnějším středisku
Zlatne Stijene.

VYBAVENÍ AREÁLU
Centrální recepce se směnárnou, restaurace,
kavárny, minimarket, centrální parkoviště, ven-
kovní bazén s mořskou vodou, dětský bazének.

SPORT A ZÁBAVA
Možnost sportovního vyžití v nedalekém stře-
disku Punta Verudela (1,5 km) – paragliding, vodní
lyže, tenisové kurty, stolní  tenis, minigolf, kopaná,
 košíková, squash, diskotéka, v blízkosti taneční ve-
čery na terase. V blízkosti je diskotéka Piramida.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
Apartmány jsou vybaveny ložním prádlem, ku-
chyňským koutem s  nádobím a chladničkou,
vlastním příslušenstvím, mají  balkon nebo te-
rasu.
Studio pro 2–3 osoby (cca 25 m2) má pokoj se
dvěma lůžky a možnost přistýlky.
Apartmán pro 4 osoby (35–40 m2) má ložnici se
dvěma lůžky, v obývacím pokoji je rozkládací gauč.
Na místě lze dokoupit klimatizaci (7 Eur za noc).
Apartmán pro 4–5 osob (cca 40 m2) má ložnici
se dvěma lůžky a denní pokoj s  rozkládacím
gaučem, možnost přistýlky.

STRAVOVÁNÍ
Individuální. Možnost dokoupení  bufetové po-
lopenze.

PLÁŽ
Přírodní kamenitá pláž, místy uměle vytvořené
plochy na slunění asi 100–300 m od apart-
mánů. Vhodná je obuv do vody.

INFORMACE
Pobyt se psem – platí se na místě cca 12 Eur za den.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3459.html

od 7 540 Kč*

* více na str. 302

od 1 930 Kč*

* více na str. 302



HOTEL HOLIDAY
*** PULA - MEDULIN

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: plná penze

POLOHA
Rodinný hotel má výbornou polohu u  pře-
krásné pláže s hrubým pískem asi 500 metrů od
centru Medulinu a  pouhých 150 metrů od
moře. Do centra starobylé Puly je to asi 10 km.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, restaurace, aperitiv bar, prostranná
venkovní terasa, bar u bazénu, dva venkovní ba-
zény s mořskou vodou, internetový koutek.

SPORT A ZÁBAVA
V okolí hotelu jsou hřiště na fotbal, tenis, odbí-
jenou, plážový volejbal, stolní tenis. Animační

program, zábavné hry pro děti, vodní sporty.
Hudba a tanec.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
a možností přistýlky jsou klimatizované, vyba-
vené SAT TV, telefonem, v koupelně je fén. Po-
koje na mořskou stranu mají balkon. Rodinné
pokoje nejsou k dispozici.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová plná penze včetně nápojů (víno, pivo,
nealkoholické nápoje). Odpolední svačina.

PLÁŽ
Hotel leží 150 metrů od moře, k dispozici jsou
oblázkové i kamenité pláže s  travnatými plo-
chami a také překrásná pláž s hrubým pískem
a  pozvolným vstupem do vody vhodná i  pro
malé děti, vzdálená od hotelu cca 400 metrů.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3457.html

HOTEL PARK PLAZA BELVEDERE
**** PULA - MEDULIN

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Renovovaný hotel je situovaný v malém měs-
tečku Medulin asi 600 metrů od centra a 10 km
od historického města Pula. Spojení s městem
je zajištěno autobusovou dopravou.

VYBAVENÍ
Hotel zaměřený na aktivní trávení dovolené na-
bízí kromě komfortního ubytování i  mnoho
druhů sportů, zejména vodní sporty, tenis, různá
hřiště, fitness a wellness zonu. Několik restau-
rací, bar, terasa s  pohledem na moře, vnitřní
i venkovní bazén, parkoviště, WiFi zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, fotbalová hřiště, stolní tenis, vo-
lejbal, plážový volejbal, atletické hřiště, mini
golf. Vodní sporty, windsurfing, vodní lyžování,
potápění, paintball, jízda na koni, cyklistika.
Hudba a animace dle aktuální nabídky.

UBYTOVÁNÍ
Moderní dvoulůžkové pokoje s vlastním příslu-
šenstvím jsou vybaveny LCD TV, mini barem,
sejfem, mají klimatizaci, v koupelně fén, WiFi je
zdarma. Větší pokoje superior mají možnost
přistýlky a balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Nově upravená pláž se nachází asi 150 metrů
od hotelu, je vybavená lehátky a slunečníky (za
poplatek), plážovým barem a WiFi. V blízkosti
jsou také částečně zastíněné travnaté plochy.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7647.html
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od 11 310 Kč*

* více na str. 302

od 10 940 Kč*

* více na str. 302
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od 5 970 Kč*

* více na str. 302

HOTEL ALLEGRO / MIRAMAR
*** RABAC

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Oba prakticky totožné hotely leží nedaleko hlavní
promenády asi 600 metrů od centra městečka.
Do centra 5 km vzdáleného historického měs-
tečka Labinu lze dojít pěší stezkou nebo se do-
pravit autobusem.

VYBAVENÍ HOTELU
Restaurace, výtah, taneční  terasa, aperitiv bar,
venkovní bazén s mořskou  vodou s lehátky a slu-
nečníky včetně bazénku pro děti. WiFi na recepci
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti tenis, minigolf, stolní tenis,  vodní
sporty, taneční hudba, půjčovna kol.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky a vlastním příslušenstvím, SAT TV, telefon,
v koupelně je fén. Většina pokojů má balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bohatá bufetová polopenze.

PLÁŽ
Přírodní kamenitá i oblázková pláž je vzdálena
asi 100 m od hotelu.

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 298

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6155.html
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HOTELY NARCIS, MIMOSA & HEDERA
**** RABAC

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze/all inclusive

POLOHA
Hotely jsou umístěny vedle sebe obklopeny upra-
venou zelení a bazény, asi 700 metrů od centra.

VYBAVENÍ HOTELŮ
Každý hotel má svou vlastní recepci, restauraci
a výtah, internet za poplatek. Dále je k dispozici
aperitiv bar, kavárna, kadeřnictví, kosmetický
salon, cukrárna, kongresový sál, prodejna suve-
nýrů, su per market, vnitřní i venkovní bazén se
sladkou i slanou vodou. Zdarma k dispozici le-
hátka u bazénu a dětský klub pro děti 6–12 let
včetně malého občerstvení, sauna. V hotelu Nar-
cis je kasino a ruleta. Na pláži je plážová restau-
race a soukromý tobogán. WiFi je zdarma,
v hotelu Narcis a Mimosa  na pokojích, v hotelu
Hedera na recepci.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, hřiště na košíkovou, minigolf,

 fitness, v sezoně hudba, diskotéka. U pláže pěkný
bazén s toboganem, lehátky a restaurací. Pro-
menáda podél moře kolem celého pobřeží.

POKOJE
Dvoulůžkové klimatizované pokoje s vlastním
příslušenstvím (některé s možností přistýlky)
jsou vybaveny fénem, SAT TV, telefonem, sejfem.
Pokoje jsou většinou situovány na mořskou
stranu, některé mají balkon. Nejlevnější dvou-
lůžkové pokoje bez balkonu jsou situovány nad
rušnější příjezdovou cestou k hotelu. Jsou menší
a nemají možnost přistýlky. Hotel Hedera
– u pokojů typu 2+2 je přistýlka pro děti řešena
většinou palandou. Pokoje v hotelu Narcis a Mi-
mosa jsou nově renovované, klimatizované a vy-
bavené novým nábytkem. Pokoje typu superior
2+2 jsou větší, na přistýlce (rozkládací gauč)
mohou být dvě děti.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, v ceně je za-
hrnuta i odpolední svačina (káva nebo čaj a zá-
kusek) a pití k večeři (pivo, víno nebo
nealkoholický nápoj). Doplatit lze plnou penzi
(Hedera) nebo all inclusive (Mimosa, Narcis) –
zahrnuje plnou penzi bufetovým způsobem
včetně nápojů (nealkoholické nápoje, místní pivo
a víno), odpolední svačinu, otevřený bar od 11
do 22 hod. (nealko, víno, místní destiláty). V ceně
jsou animace, lehátka u bazénu, dětský klub,
tenis, minigolf, fitness.

PLÁŽ
Pěkná oblázková pláž je ve vzdálenosti 100 až
200 m od hotelů.

INFORMACE
V nabídce jsou i mobilehome za výhodnou cenu
(Karavany Oliva). Více informací na www.cedok.cz.

od 8 640 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 298

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3871.html
www.cedok.cz/dovolena/,3870.html
www.cedok.cz/dovolena/,3868.html
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STŘEDISKO MEDVEJA ** OPATIJA - MEDVEJA 

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Apartmány: AA – AAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Bungalovy a apartmány leží v kempu v roman-
tickém prostředí v kaňonu pod masívem pohoří
Učka. V přední části kempu je centrální budova
s restaurací, bungalovy jsou rozmístěny v zadní
klidnější části. Areál je situován u překrásné
mořské zátoky v malém středisku Medveja asi
2 km od Lovranu, ze kterého vede pěší prome-
náda až do Opatije. Opatija vzdálená cca 9 km
je dosažitelná pravidelnou městskou dopravou.

VYBAVENÍ AREÁLU
Recepce, restaurace, směnárna, dětské hřiště,
hned za kempem je minimarket a obchod s no-
vinami, na pláži bar a půjčovna sportovních po-
třeb, plážový volejbal, lehátka a slunečníky. Na
recepci je možno pronajmout sejf, WiFi a parko-
vání zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty, volejbal, možnost potápění, upra-
vená promenáda z Lovranu do Opatije, mož-
nost pěších výletů do okolních hor.

BUNGALOVY
V renovovaných patrových budovách jsou vždy
dva pokoje v přízemí a dva v prvním patře. Po-
koje jsou s vlastním příslušenstvím a možností
přistýlky, s novým vybavením. Mají klimatizaci,
SAT TV, fén, terasu k posezení. Možnost proná-
jmu chladničky (cca 5 Eur za den).

APARTMÁNY
V některých domcích jsou i apartmány s ku-
chyňkou typu 2+2 (ložnice, obývací pokoj – vždy
celé patro domku), lze zajistit na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Apartmány individuální, bungalovy v centrální
restauraci, snídaně bufet, večeře výběr ze dvou
chodů.

PLÁŽ
Pěkná oblázková pláž vybavená slunečníky
a různými typy lehátek (za poplatek) je asi
200–400 metrů od bungalovů.

HOTEL OPATIJA
** OPATIJA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel městského typu je situován přímo upro-
střed lázní ve středu všeho dění. Nedaleko leží
překrásná botanická zahrada, v blízkosti jsou
obchody, restaurace, kavárny, čoko bar, dobře
vybavený supermarket.

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí, restaurace, aperitiv bar,
kavárna, krytý bazén s mořskou vodou, masáže,
parkoviště za poplatek cca 15 Eur denně. Část
hotelu byla renovována a pokoje vybaveny kli-
matizací. Hotel přijímá menší domácí mazlíčky
(platí se na místě, 10 Eur/noc). Internet možný
za poplatek. WiFi na recepci zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, vodní sporty, potápění, jogging po 12 km
dlouhé upravené promenádě, noční kluby a ka-
sina, taneční večery, divadelní scéna, lodní výlety.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
a možností přistýlky, telefon, SAT TV. Nejlevnější
pokoje jsou v podkroví. Možnost doplatku za
 klimatizaci a za pokoj situovaný na mořskou
stranu. Pokoje s přistýlkou na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně, možnost dokoupení bufeto-
vých večeří.

PLÁŽ
Klienti mohou používat betonové pláže se
schody do moře asi 200 až 300 m od hotelu.
Dno je místy písečné a mírně se svažující do
moře. Další místy oblázkové pláže jsou dosaži-
telné pěšky podél promenády nebo busem,
který  zajišťuje spojení až do městečka Mošče-
nicka Draga. Do po ručujeme zejména oblázkové
pláže ve středisku Ičiči, Lovran, Medveja a Moš-
čenicka Draga.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3471.html

od 6 520 Kč*

* více na str. 302

od 5 510 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3462.html
www.cedok.cz/dovolena/,3470.html



HOTEL MARINA **** MOŠČENICKA DRAGA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: plná penze

Doporučujeme i klientům, kteří hledají
 alternativu ke středisku Baška.

POLOHA
Atriový hotel leží přímo na kraji pláže v maleb-
ném městečku Moščenicka Draga, které je na-
zýváno perlou Opatijské riviery a svým
charakterem připomíná oblíbené středisko
Baška na ostrově Krku. Spojení s 14 km vzdále-
nou Opatijí je autobusovou linkou.

VYBAVENÍ HOTELU
Restaurace, terasa, aperitiv bar, pizzeria, ambu-
lance, lékarna, směnárna, kadeřník, vnitřní
bazén s mořskou vodou, dětský venkovní bazé-
nek, za příplatek wellness. V ceně je zahrnuta
sauna,  fitnes, lehátka u bazénu, stolní tenis,

pronájem kol a hůlek na nordic walking (ome-
zeno počtem rekvizit). Parkování za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti jsou tenisové terény, hřiště na mí-
čové hry, stolní tenis, kulečník, půjčovna kol
a potřeb pro vodní sporty, taneční terasa. Škola
potápění, animace pro děti i dospělé. 

POKOJE
Renovované dvoulůžkové pokoje s vlastním pří-
slušenstvím jsou klimatizované, mají SAT TV, te-
lefon, minibar, sejf, v koupelně fén, možnost
napojení na internet. Pokoje s výhledem do
atria jsou menší a nemají možnost přistýlky,
 postranní pokoje jsou větší, mají balkon a mož-
nost přistýlky. 

STRAVOVÁNÍ
Plná penze včetně neomezeného množství ná-
pojů (víno, pivo, nealkoholické nápoje).

PLÁŽ
Překrásná asi 1 km dlouhá oblázková pláž s pro-
menádou a obchůdky je přímo před hotelem.
Na kraji je menší nudistická pláž.

INFORMACE
Parkování se platí 10 Eur za den.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3473.html

HOTEL MEDITERAN
*** MOŠČENICKA DRAGA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Přímo u moře v městečku Moščenicka Draga
nedaleko hotelu Marina asi 14 km od Opatije.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, restaurace, kavárna, výtah, terasa,
WiFi na terase zdarma, parkování za poplatek.
Další služby v hotelu Marina včetně možnosti
využití bazénu. V blízkosti jsou obchůdky, banka
a bankomat, lékařská ordinace.

SPORT A ZÁBAVA
V hotelu Marina jsou různé animace pro děti i do-
spělé, gymnastika, joga, hudba i tanec, pronájem
byciklů. V blízkosti jsou tenisová hřiště, škola po-
tápění, vodní sporty.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
a možností přistýlky mají SAT TV, telefon, fén,
pokoje obrácené k moři balkon. Přistýlky jen na
vyžádání, většina pokojů je jen čistě dvou -
lůžkových.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Krásná asi 1 km dlouhá oblázková pláž s pro-
menádou a obchůdky je asi 100 m od hotelu.
Vyobrazení pláže výše, pláž je společná s ho-
telem Marina.

INFORMACE
Parkování se platí 10 Eur za den.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3477.html
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od 14 070 Kč*

* více na str. 302

od 6 250 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298



CHORVATSKO od Rijeky po Zadar
Oblast pobřeží a ostrovů severního Jadranu, která je v mapách zanesena pod geografickým názvem Kvarner, zahrnuje místa plná kontrastů.
Od živých klimatických lázní s tradicí ozdravných pobytů u moře od počátku minulého století až po civilizací nedotčené romantické zálivy
s křišťálově čistou vodou a neobyčejně kvalitním přímořských ovzduším na výběžcích ostrovů Cres a Lošinj. V neposlední řadě je třeba
zmínit i pásmo vnitřních ostrovů Krk, Rab, Pag a Ugljan, které nabízejí příjemné koupání ve chráněných zálivech připomínajících fjordy.
Typickým rysem koupání v této části Chorvatska je možno výběru charakteru pláží - od písčitých skrývajících se v zálivech přilehlých
k pevnině až po oblázkové a kamínkové, které najdeme na pobřežích ostrovů orientovaných směrem k otevřenému moři. Zkrátka každý
milovník vodních radovánek si zde vybere přesně podle svého gusta.

CHORVATSKO | OD RIJEKY PO ZADAR

800 112 112204

BÁJEČNÁ NABÍDKA PRO RODINY S DĚTMI 
HOTEL CORINTHIA POBYT AŽ PRO 2 DĚTI DO 15 LET ZDARMA

NABÍDKA VÝLETŮ
PLITVICKÁ JEZERA
Celodenní výlet autokarem zahrnuje dopravu,
pojištění a vstupné. Prohlédnete si unikátní
soustavu 16 jezer s průzračnou vodou navzá-
jem propojených kaskádami a vodopády, pro-
jedete se lodí po největším z jezer a svezete se
i elektrickým busem. Národní park Plitvická je-
zera je zařazen na listinu UNESCO.
Orientační cena: 1 900 Kč 
(z různých míst se cena může lišit)
Děti do 10 let: 950 Kč

VÝLET Z KRKU NA ČTYŘI OSTROVY
Celodenní výlet lodí kolem 4 ostrovů (Prvić, Goli, Rab,
Sv. Grgar) zahrnuje uvítací aperitiv, oběd a malou
svačinu. Shlédnete překrásné panorama největšího
ostrova Krk, zastavíte se na prohlídku bývalého vě-
zení na ostrově Goli a absolvujete asi dvouhodino-
vou prohlídku historického městečka Rab. 
Orientační cena: 1 400 Kč
Děti do 10 let: 700 Kč

NOČNÍ RYBOLOV (Z OSTROVA KRK)
Polodenní výlet lodí s aperitivem a večeří (z čer-
stvých ulovených ryb). Odplutí ve večerních ho-
dinách, návrat kolem půlnoci.
Orientační cena: 1 500 Kč
Děti do 10 let: 800 Kč
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PRODEJ ZPÁTEČNÍCH AUTOKAROVÝCH JÍZDENEK
Z ČESKA DO CHORVATSKA ZA SUPERCENU

NA PŘÁNÍ VÁM ZA JISTÍME ZKRÁCENÝ NEBO PRODLOUŽENÝ
POBYT O LIBOVOLNÝ POČET NOCÍ V JAKÉMKOLIV TERMÍNU



BS = bez stravování, PL = polopenze
* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu

zahrnuje bezplatné ubytování a stravování obsažené
v základní ceně zájezdu pro dítě ubytované v jednom
pokoji se dvěma dospělými. Dítě platí jen cenu
letenky nebo jízdenky, případně je u zájezdů s vlastní
dopravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí
této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu. 
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ČEDOK PLUS
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění
• možnost cvičení JOGY s cvičitelkou

v červnu a ve druhé polovině srpna za
poplatek

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• dostupnost ostrovů bez nutnosti použití

trajektů (Krk, Pag)
• písčité pláže (ostrov Rab)
• dobrá dostupnost vzhledem k nové dálnici

do Zadaru
• k dispozici jsou i klidnější místa

nepřeplněná turisty

DOPRAVNÍ INFORMACE
• vzdálenost z Prahy: 850-1 050 km
• doba jízdy busem z Prahy: 16-22 hod.

DOPRAVA AUTOKAREM
• k vybraným hotelům označených symbolem

je organizována doprava autokarem. 
• přehled nástupních míst autokarových

 zájezdů na str. 294

Ugljan (město)

Rijeka

Crikvenica
Njivice

Cres

CRES

KRK

Krk Baška

Suha
Punta

LOPAR

RAB

LOŠINJ

Mali Lošinj
Novalja

PAG

Petrčane

Zaton

Pag

Zadar

Kukljica

UGLJAN

ISTRIE

Pohoří
Velebit

Národní
Park

Paklenica

Jaderské moře

Jakišnica

Starigrad

Punta 
Skala

ZÁJEZDY: 8, 15 DNÍ | 10 DNÍ

Njivice

Jablanac a pohoří Velebit

OSTROVY LODÍ (Z OSTROVA RAB)
Celodenní výlet lodí kolem ostrova Rab s kou-
páním a obědem (fjord Zavratnica, ostrov Goli
a Sv. Grgur).
Orientační cena: od 800 Kč
Děti do 12 let: od 400 Kč

VÝLET LODÍ Z OSTROVA RAB
Polodenní výlet lodí do starobylého městečka
Rab s prohlídkou městečka. Nebo opalování na
jachtě a koupání v písčitých zátokách (lze při-
způsobit i pro naturisty).
Orientační cena: od 400 Kč
Děti do 12 let: od 200 Kč

OSTROVY KORNATI 
(Z OSTROVŮ PAG A UGLJAN)
Celodenní výlet autokarem a lodí do národního
parku Kornati s návštěvou pitoreskních ost-
růvků s nádhernými příležitostmi ke koupání
a potápění. Oběd.
Orientační cena: od 1 400 - 1 600 Kč

(dle místa odjezdu)

OSTROV SUSAK (Z OSTROVA LOŠINJ)
Celodenní výlet lodí na překrásný ostrov s kva-
litními písčitými plážemi. Koupání a oběd.
Orientační cena: od 1 200 Kč
Děti do 12 let: od 600 Kč

ILOVIK A SILBA (Z OSTROVA LOŠINJ)
Celodenní výlet lodí na dva svérázné ostrovy
v otevřeném Jaderském moři. Ilovik - ostrov kvě-
tin s překrásnou subtropickou florou a koupá-
ním. Silba - ostrov s historickým koloritem.
Orientační cena: od 1 200 Kč
Děti do 12 let: od 600 Kč

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Pavilony Ad Turres ** PL 6 let 207
Apt. Malinska *** BS – 207
Htl. Beli Kamik *** PL 2 děti do 7 let 208
Htl. Jadran *** PL 7 let 209
Apt. Njivice *** BS – 210
Htl. Dražica *** PL 12 let 211
Htl. Malin **** PL 12 let 211
Htl. Zvonimir **** PL 15 let 212
Htl. Corinthia *** PL 2 děti do 15 let 213
Apt. Baška *** BS – 214
Htl. Carolina **** PL 12 let 215
Htl. Padova **** PL 12 let 216
Htl. Valamar Imperial **** PL – 216
Htl. komplex San Marino *** PL 12 let 217
Htl. Eva ** PL 2 děti do 12 let 218
Apt. Snježana Pela *** BS – 219
Apt. Toni *** BS – 219
Pavilony Suha Punta *** PL 12 let 220
Apt. Suha Punta *** BS – 220
Htl. Vespera **** PL 7 let 221
Htl. Aurora **** PL 12 let 221
Htl. Meridijan **** PL – 222
Apt. Pag *** BS – 222
Apt. Zelena Punta *** PL 12 let 223
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VELEBITSKÁ RIVIÉRA
Crik ve ni ca
Vel ké a ruš né lá zeň ské stře dis ko s vý bor ný mi
kli ma tic ký mi pod mín ka mi pů so bí cí mi bla ho dár -
ně na lid ský or ga nis mus je za sa ze no v ma leb -
né kra ji ně s buj nou ve ge ta cí.

OSTROV KRK
Naši turisté objevili půvab ostrova brzy po
vzniku republiky, kdy sem jezdili strávit léto na
slunci u čirého moře, v nenarušené romantické
přírodě. Ostrov má krásné oblázkové pláže,
místy s hrubým pískem, zejména v malebném
městečku Baška, kde jsou i značené turistické
cesty pro klienty, kteří se nespokojí jen s pasiv-
ním odpočinkem u moře. Njivice mají zase chrá-
něnou polohu umožňující rekreaci od časného
jara do podzimu. V okolí jsou pěkné cyklostezky,
které vedou až do městečka Punat.

OSTROV RAB
Rab patří mezi nejkrásnější a ekologicky nej-
čistší ostrovy Jadranu. Průzračně čisté moře
omývá romantické skalnaté pláže, které střídají
oblázkové zátoky a v oblasti Loparu i překrásná

písčitá pláž vhodná i pro neplavce a malé děti.
Ostrov má příznivé klimatické podmínky pro
alergiky, astmatiky, jsou zde i ideální podmínky
pro naturisty. Nejatraktivnějším místem je sta-
robylé městečko Rab, kde ve starých uličkách
plných historie zažijete tu pravou jadranskou
atmosféru. Trajektové spojení na ostrov trvá asi
10 minut.

OSTRO V LO ŠINJ
Ostrov vyniká speciálním léčivým klimatem.
Různorodá vegetace společně s mořským vzdu-
chem působí blahodárně zejména při dýcha-
cích obtížích a alergických reakcích na pyly.
Specifické mikroklima s  čistým vzduchem je
způsobeno situováním ostrova daleko od pev-
niny uprostřed otevřeného Jaderského moře.
Spojení na ostrov je zajištěno z pevniny i z ost-
rova Krk a trvá asi 15 minut.

OSTROV PAG
Výrazně středomořské klima s maximálním po-
čtem hodin slunečního svitu a průzračně čisté
moře jsou hlavními lákadly tohoto ostrova.
V údolích se pěstuje vinná réva, zelenina, ovoce

a olivy. Chovají se zde ovce, z jejichž mléka se
vyrábí známý Pažský sýr. Spojení je možné tra-
jektem z městečka Žigljen, ale i po Maslenickém
mostě ve směru od Zadaru.

OSTROV UGLJAN
Přímo proti starobylému městu Zadar leží tento
svěží a zelený ostrov, který je vstupní branou do
národního parku Kornati s desítkami malých
ostrůvků. Spojení je možné trajektem ze Za-
daru, plavba trvá asi 10 minut.

ZADARSKÁ RIVIÉRA
Zadar a okolí
Pás pobřeží v blízkosti starobylého města Zadar
se vyznačuje přírodními skalnatými a oblázko-
vými plážemi zasazenými do prostředí zelených
lesoparků a travnatých ploch. Výhodou je
snadná dostupnost tří národních parků v okolí.
Je to zejména národní park Paklenica zaměřený
na vysokohorskou turistiku, národní park Krka
se známými vodopády a Kornati, stovky ost-
růvků v blankytně modrém moři. Oblast je ide-
ální pro jachting, rybolov nebo windsurfing.

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA

Veli Lošinj Mali LošinjRab



PAVILONY AD TURRES
** CRIKVENICA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8,15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Pavilony jsou umís těny na kra ji lá zeň ské ho
měs teč ka v prudším sva hu nad plá ží asi 2 km
od cent ra Crik ve ni ce.

VYBAVENÍ
Recepce, klimatizovaná restaurace, internetový
koutek (za poplatek), venkovní bazén,  parko-
viště zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti jsou tenisové kurty, hřiště na malý
fotbal, stolní tenis, mini-golf, vodní sporty, ta-
neční terasa, adrenalinový park.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje v  pavilonech jsou velmi
jednoduše zařízeny, mají vlastní příslušenství,
možnost přistýlky a většina i balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Krásná oblázková pláž přecházející v hrubý písek
se nachází asi 300-400 m od hotelu. Pláž je čás-
tečně stíněna jednotlivými stromy. Plážový bar
k dispozici.

INFORMACE
Pobyt se psem – na místě se platí 10 Eur za noc.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3580.html

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 298

SOUKROMÉ APARTMÁNY
*** MALINSKA - OSTROV KRK

Apartmány : AA–AAAAAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8,15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Apartmány jsou v soukromých vilkách, většinou
rozmístěných ve vzdálenosti 250–500 metrů od
moře a do 800 metrů od centra městečka Malinska,
kde se nacházejí obchody, restaurace a kavárny.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
Všechny apartmány jsou vybaveny lůžkovinami,
kuchyňský kout je zařízený pro základní vaření, je
zde chladnička a vařič, vlastní příslušenství, mož-
nost parkování. Apartmány mají terasu nebo bal-
kon, u většiny je SAT TV, možnost grilování
a možnost dokoupení klimatizace (5 Eur za den).

SPORT A ZÁBAVA
Klienti soukromých apartmánů mohou využít
 nabídku sportovního vyžití u okolních hotelů 
– tenis, bowling, mini golf, jízdu na koni. Středisko

je známé dobrými podmínkami pro potápění.
Z Malinske vede promenáda do městečka Njivice,
která je vhodná i pro cyklisty. Vodní sporty, výlety
na okolní ostrovy.

POKOJE
Apartmán typu studio pro 2-3 osoby má
jeden prostor se dvěma lůžky a možností při-
stýlky.
Apartmán pro 2-3 osoby má ložnici se dvěma
lůžky a denní pokoj s možností přistýlky.
Apartmán pro 4-5 osob má dvě ložnice a mož-
nost přistýlky.
Apartmán pro 6-7 osob má tři ložnice, dvě
koupelny, denní pokoj s možností přistýlky.

STRAVOVÁNÍ
Individuální.

PLÁŽ
Pláže za městem jsou převážně oblázkové a pří-
rodní, ve městě je upravená betonová prome-
náda, moře je vzdálené asi 250–700 metrů od
apartmánů. 

INFORMACE
Na místě se platí přihlašovací poplatek 2 Eur na
osobu a týden. Za dítě bez lůžka nad kapacitu
apartmánu se platí 3 Eur za noc.
Za pobyt se psem se platí na místě 7 Eur za noc
(na vyžádání).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3586.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 207
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od 4 320 Kč*

* více na str. 302

od 3 030 Kč*

* více na str. 302

Pavilon Ad Turres

Typové foto
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od 5 050 Kč*

* více na str. 302

HOTEL BELI KAMIK
*** NJIVICE - OSTROV KRK

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AA|AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel je umístěn v zalesněném zálivu asi 150 m
od moře a 10 minut chůze od centra městečka.
Skládá se ze dvou propojených budov.

VYBAVENÍ
Klimatizovaná vstupní hala s recepcí, klimatizo-
vaná restaurace, aperitiv bar, kavárna, kulturní
sál, výtah. WiFi v  celém hotelu k  dispozici
zdarma. Hotel byl renovován, má obnovené
koupelny a nová okna.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti hotelu se nacházejí tenisové kurty,
stolní tenis, půjčovna člunů, kol,  para gliding.
V sezoně animace pro děti a možnost cvičení

(aerobic). Nově vybudované cyklistické stezky
po celém ostrově. Dětské hřiště a menší tram-
polína mezi hotely Beli Kamik a Jadran.

POKOJE
Prostorné klimatizované pokoje s možností při-
stýlky a vlastním příslušenstvím mají nový náby-
tek, jsou vybavené SAT TV a telefonem. Pokoje
superior mají balkon a minibar, k dispozici jsou
i prostorné pokoje se dvěma přistýlkami (rozklá-
dací gauč vhodný pro dvě děti nebo jednoho do-
spělého) Pokoje standard jsou bez balkonu, za
doplatek lze zajistit pokoje s balkonem na moř-
skou stranu. Pokoje na park většinou nemají bal-
kony. Pronájem chladničky je možný za poplatek
5 Eur za den.

STRAVOVÁNÍ
Bohatá bufetová polopenze. K večeři je zahr-
nuto v ceně i neomezené množství nápojů –
víno, pivo, nealkoholické nápoje.

PLÁŽ
Ve vzdálenosti asi 150 m je menší oblázková
pláž. Podél promenády jsou asi 2 km dlouhé ka-
menité pláže s malými zátokami a upravenými
místy na slunění vybavené sprchami. Nedaleko
je neoficiální nudistická pláž.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3562.html

Pobyt pro
2 děti do 7 let ZDARMA

Více na str. 299



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 209

OD RIJEKY PO ZADAR | CHORVATSKO

HOTEL JADRAN
*** NJIVICE - OSTROV KRK

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Moderní hotel se nachází na okraji městečka
přímo u pobřežní promenády.

VYBAVENÍ
Pěkná vstupní hala s recepcí a aperitiv barem, res-
taurace, bar s terasou,  kavárna, směnárna, hote-
lový lékař,   kadeřnictví, kosmetický salon. Hala
a restaurace jsou klimatizované. WiFi v celém ho-
telu k dispozici zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti hotelu se  nacházejí tenisové kurty,
stolní tenis,  půjčovna člunů, kol, paragliding.

V sezóně taneční a zábavní večery. Dětské
hřiště a menší trampolína mezi hotelem Jadran
a Beli Kamik.

POKOJE
Dvoulůžkové klimatizované pokoje s vlastním
příslušenstvím a možností přistýlky jsou vyba-
vené SAT TV, minibarem, telefonem. Část po-
kojů je obrácená směrem na moře, některé
pokoje na park mají balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze včetně neomezeného množ-
ství nápojů k večeři (víno, pivo, nealko nápoje).

PLÁŽ
Přímo před hotelem je nově upravená pláž s le-
hátky i menší oblázková pláž. Podél promenády
jsou asi 2 km dlouhé kamenité pláže s malými zá-
tokami a upravenými místy na slunění vybavené
sprchami. Nedaleko je také neoficiální nudistická
pláž.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3527.html

od 5 790 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 298
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od 2 750 Kč*

* více na str. 302

SOUKROMÉ APARTMÁNY
*** NJIVICE-OSTROV KRK

Apartmány: AA–AAAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Soukromé apartmány jsou situovány ve vilkách
v městečku Njivice v různých vzdálenostech od
pláží a centra městečka.

VYBAVENÍ
Apartmány jsou standardně vybaveny lůžkovi-
nami, mají vlastní příslušenství, kuchyňku vyba-
venou pro základní vaření, možnost parkování.
Každý apartmán má terasu nebo balkon, vět-
šina i SAT TV, možnost grilování. V městečku
jsou obchody, restaurace, cukrárny, u moře
možnost rychlého občerstvení.

APARTMÁNY
Apartmány FIŠTER pro 4-5 osob mají klimati-
zaci, SAT-TV, krb, dvě ložnice a možnost při-
stýlky. Pláž je asi 300 m od apartmánů, obchod,
centrum a restaurace 400 metrů. Vhodné i pro
klienty autokarem.
Apartmány IVANKA (Vukovič) – studio pro 2

osoby (dražší má klimatizaci) je jen 100 metrů
od moře a prakticky v centru městečka, vhodné
pro klienty autokarem. Klienti vlastní dopravou
parkují auto asi 100 m od apartmánu.
Apartmány KOŠTA pro 2-3 osoby jsou dál od
moře v mírném svahu. K dispozici je i apartmán
s klimatizací. Klidnější místo dál od centra je
vhodné pro klienty vlastní dopravou. Parkování
přímo u apartmánu.

SPORT A ZÁBAVA
U moře poblíž hotelových kapacit jsou tenisové
kurty, půjčovna člunů, kol, vybavení na vodní
sporty. Po celém ostrově jsou vybudované cyk-
listické stezky, které jsou vhodné i pro kolečkové
brusle. Mezi hotely Beli Kamik a Jadran je dět-
ské hřiště a menší trampolína.

PLÁŽ
Ve vzdálenosti od 200 metrů do 1 km jsou
menší oblázkové pláže, dále podél promenády

jsou různě velké kamenité pláže s upravenými
místy na slunění vybavené sprchami. Na okraji
městečka je i neoficiální nudistická pláž.

INFORMACE
U apartmánů se na místě platí přihlašovací po-
platek 3 Eur na osobu a pobyt.
Dítě bez lůžka platí 3 Eur za noc.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8167.html

Ve středisku Njivice nabízíme i oblíbené
mobilhome (karavany Njivice). 
Více informací na www.cedok.cz

– vzhledem k velkému zájmu doporučujeme
rezervovat včas.

Apartmán Košta

Apartmán Košta

Apartmán Ivanka



Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8627.html

HOTEL MALIN
**** MALINSKÁ-OSTROV KRK

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AA|AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Elegantní klimatizovaný hotel má výbornou po-
lohu na zalesněném výběžku asi 500 metrů od
centra městečka.

VYBAVENÍ
Klimatizovaná recepce, velká restaurace, menší
welness (sauna, vířivka, kosmetický salon za po-
platek), fitness a WiFi zdarma, bar, letní terasa.

SPORT A ZÁBAVA
V okolí hotelu jsou sportovní terény, cyklistické
i pěší stezky, možnost potápění, vodní sporty.
Večerní zábava - letní terasa, animace pro děti,

hudba, rybářské večery, bary, disko klub. Výlety
na okolní ostrovy Cres a Lošinj.

POKOJE
V hotelu jsou různé typy pokojů od nejlevnějších
dvoulůžkových bez balkonu až po luxusní suity.
Všechny pokoje jsou klimatizované, s vlastním
příslušenstvím, vybavené SAT TV, minibarem,
sejfem, v koupelně je fén. Některé pokoje mají
balkon nebo jsou situovány na mořskou stranu.

STRAVOVÁNÍ
Bohatá bufetová polopenze včetně nápojů k večeři.

PLÁŽ
Upravená pláž vhodná i pro děti se nachází asi
200 metrů od hotelu.

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti za poplatek
4 Eur za den, v garáži za 10 Eur za den. Pobytová
taxa cca 1,2 Eur na osobu a noc se platí na místě.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8628.html
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od 10 020 Kč*

* více na str. 302

od 9 190 Kč*

* více na str. 302

HOTEL DRAŽICA
*** KRK-OSTROV KRK

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB Rodinný pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel s depandancí Lovorka leží přímo u moře
a pobřežní promenády asi 800 metrů od centra
městečka Krk.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, terasa s výhledem na
moře, bar, směnárna, dva bazény se sladkou
vodou, tobogán, sportovní terény, fitness.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, mini golf, plážový volejbal, stolní tenis, ve-
černí programy s živou hudbou, animace, dět-
ské hřiště, potápěčské středisko, vodní sporty,
stezky pro kola. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
a možností přistýlky (vhodné pouze pro dítě)
jsou vybavené LCD SAT TV, klimatizací, telefo-
nem, k dispozici je sejf i menší chladnička,
v koupelně je fén. WiFi zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Přímo před hotelem je skalnatá upravená pláž
s místy pro slunění vybavená lehátky i sluneč-
níky (za poplatek).

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti za poplatek
4 Eur za den.

Depandance Lovorka – více informací na
www.cedok.cz.

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298
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od 8 920 Kč*

* více na str. 302

HOTEL ZVONIMIR
**** BAŠKA - OSTROV KRK

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 15 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Menší příjemný hotel přímo u krásné oblázkové
až písčité pláže, od které je oddělen jen parčí-
kem a promenádou. Centrum je vzdálené pou-
hých 5 minut chůze od hotelu. 

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, výtah, bar.
Klienti mohou využívat veškeré služby hotelu
Corinthia včetně venkovního bazénu a dět-
ského bazénku. Masáže, sauna a lehátka u ba-
zénu za poplatek. Zdarma je k dispozici vnitřní
vyhřívaný bazén v hotelu Corinthia. Parkování
na parkovišti pod závorou se platí 2 Eur za den. 

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, bowling, minigolf, windsurfing,
tobogán, taneční večery. Značené turistické
stezky po okolí Bašky.

POKOJE
Moderně zařízené klimatizované dvoulůžkové
pokoje s  vlastním příslušenstvím a  možností
přistýlky mají SAT TV, telefon,  minibar, fén, tre-
zor. Většina pokojů má lodžii na mořskou
stranu, pokoje bez výhledu na moře jsou v pří-
zemí nebo 1. patře, nejlevnější pokoje jsou
mansardy bez balkonu. Na  vyžádání jsou
možné suity.

STRAVOVÁNÍ
Výborná bufetová polopenze.

PLÁŽ
Krásná oblázková pláž asi 2 km dlouhá v roman-
tické zátoce pod pohořím se nachází přímo
před hotelem. V kempu asi 2 km vzdáleném je
nudistická pláž.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3575.html

Pobyt pro
dítě do 15 let ZDARMA

Více na str. 298
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HOTEL CORINTHIA
*** BAŠKA - OSTROV KRK

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 15 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotelový komplex skládající se ze tří částí se na-
chází asi 100 m od moře a přibližně 5 minut
chůze od centra městečka.

VYBAVENÍ
Velká vstupní hala s recepcí, směnárna, výtahy,
restaurace, aperitiv bar, kadeřník, obchod s časo-
pisy a suvenýry, kosmetický salon. Vnitřní a ven-
kovní bazén včetně bazénku pro děti se sladkou
vodou, whirpool a fitness zdarma, za poplatek je
sauna, různé druhy masáží a lehátka u bazénu.
WiFi na recepci zdarma. Parkoviště pod závorou
za poplatek 2 Eur za den.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, bowling, minigolf, windsurfing,
hudba a taneční večery. Značené turistické
stezky po okolí Bašky. 

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s  vlastním
příslušenstvím a možností až dvou přistýlek jsou
vybavené SAT TV (české  programy), telefonem,
sejfem a balkonem, v koupelně je fén. Chlad-
ničku lze pronajmout na místě za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Bohatá bufetová polopenze. K večeři je v ceně
i neomezené množství nápojů – víno, pivo,

nealkoholické nápoje. Možnost dokoupení
obědů včetně nápojů.

PLÁŽ
Krásná oblázková pláž asi 2 km dlouhá v roman-
tické zátoce pod pohořím se nachází asi 100 m
od hotelu. V kempu Bunculuka vzdáleném asi
2 km od hotelu je nudistická pláž a restaurace
(vstup pro klienty hotelu zdarma).

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

od 8 640 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
2 děti do 15 let ZDARMA

Více na str. 299

Pláž Baška

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
BÁ JEČNÁ NABÍDKA 
PRO RODINY S DĚTMI
POBYT až pro 2 DĚTI 
do 15 let  ZDARMA

DOVOLENÁ 55+
Platí pro odjezdy na 7 nocí: 8. 6., 15. 6., 7. 9. 2018

Více na str. 300
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od 2 940 Kč*

* více na str. 302

SOUKROMÉ APARTMÁNY
*** BAŠKA - OSTROV KRK

Apartmány: AA–AAAAAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Apartmány jsou v domcích a vilách rozmístěných
kolem Bašky ve vzdálenosti většinou 300 – 800 m
od moře a asi 1 km od centra městečka.

VYBAVENÍ
Všechny apartmány mají samostatný vchod
a možnost parkování v blízkosti domu. Jsou vy-
baveny ložním prádlem a nádobím na základní
vaření. Apartmány mají klimatizaci, na vyžádání
jsou možné i levnější apartmány bez klimatizace.
Supermarkety, restaurace, obchody se suvenýry
a dalším zbožím jsou v celém městečku. Typ
studio pro dvě osoby má obývací místnost
s manželským lůžkem, kuchyňský kout s vařičem
a minilednicí, vlastní příslušenství. Apartmán
pro 2–3 osoby se skládá z ložnice se dvěma
lůžky,  obývací míst nosti s kuchyňským  koutem

s vařičem, minilednicí a možností přistýlky, vlastní
příslušenství. Apartmán pro 4–5 osob má dvě
ložnice (každá se dvěma lůžky), obývací místnost
s kuchyňským  koutem s lednicí, vařičem a gau-
čem nebo rozkládacím křeslem, příslušenství,
balkon nebo terasa. Apartmán pro 6–7 osob
se skládá ze tří dvoulůžkových ložnic, obývacího
pokoje s jídelním koutem, kuchyňskou linkou
s vařičem a lednicí,  koupelna s WC, balkon nebo
terasa. Možnost  přistýlky.

SPORT A ZÁBAVA
V okolí je tobogán, možnost vodních sportů, vý-
lety do hor po značených turistických stezkách. 

STRAVOVÁNÍ
Individuální.

PLÁŽ
Krásná oblázková pláž asi 2 km dlouhá v roman-
tické zátoce pod pohořím se nachází ve vzdále-
nosti od 300 do 800 m od apartmánů. Další
zobrazení pláže viz hotel Zvonimir a Corinthia.

INFORMACE
Na místě se platí přihlašovací a ekologická taxa
ve výši cca 5 Eur za osobu a týden. Za dítě bez
lůžka nad kapacitu apartmánu se platí 5 Eur za
noc.
Pobyt se psem možný na vyžádání, platí se na
místě cca 10 Eur za den.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4425.html

Typové foto Pláž střediska Baška Typové foto
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HOTEL CAROLINA
**** SUHA PUNTA - OSTROV RAB

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AAABB|AAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Klidnější hotel obklopený ze tří stran mořem
leží v nejkrásnější části na mysu zalesněného a
romantického polo ostrova Suha Punta v blíz-
kosti otevřeného moře i zátoky. Hotel je vzdá-
lený asi 5 km od městečka Rab.

VYBAVENÍ
Restaurace, bar, výtah, kiosek se suvenýry, ma-
sáže, venkovní bazén se sladkou vodou a  le-
hátky zdarma. Snackbar přímo u moře. WiFi na
recepci i na pokojích zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, stolní tenis, minigolf, plážový volejbal,
venkovní bazén, živá hudba na terase. Možnosti
výletů do okolí ostrova a na blízké ostrovy Lo-
šinj, Pag a Krk.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky a s vlast ním příslušenstvím, SAT TV, te-
lefon, fén, minibar, balkon. Jednolůžkové po-
koje jsou situované na park. Na vyžádání lze
zajistit i suity pro rodiny s dětmi (dvě oddělené
místnosti, možnost přistýlky.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Kamenitá pláž a menší písčitá pláž ve vzdále-
nosti asi 150 m od hotelu. Na okraji střediska je
k dispozici i nudistická pláž. V blízkosti jsou nád-
herné zátoky se všemi druhy pláží. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3616.html

od 8 920 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298
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HOTEL PADOVA
**** RAB – OSTROV RAB

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Nově renovovaný hotel má výhodnou polohu
přímo u moře s výhledem na starobylé město
Rab, kam se lze dostat pěšky za 15 minut nebo
použít taxi-člun.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, aperitiv bar, vnitřní i nový
venkovní bazén se sladkou vodou, welness
(sauny, masáže, solárium), prodejny suvenýrů
a tisku, kadeřník, kongerové sály. Internerový
koutek a WiFi na recepci i na pokojích zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
V sezoně živá hudba, taneční a zábavní večery,
animace, vodní sporty, pronájem kol, lodní vý-
lety, procházky po nočním Rabu. Asi 20 min.
chůze od hotelu jsou tenisové kurty.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
a možností přistýlky jsou klimatizované a vyba-
vené fénem, SAT TV, sejfem, minibarem, mají
nový nábytek a balkon. Na vyžádání jsou možné
i suity pro rodiny s dětmi s oddělenou ložnicí
a denním pokojem s rozkládacím gaučem.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Přímo před hotelem. Písčitá pláž ve vzdálenosti
cca 200 m od hotelu. V sezoně zdarma organi-
zovaná doprava lodí na písčité i oblázkové pláže
Suha Punta.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3598.html

HOTEL VALAMAR IMPERIAL
**** RAB – OSTROV RAB

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Renovovaný hotel s dlouholetou tradicí má vý-
bornou polohu nedaleko centra města, přitom
však na klidném místě uprostřed překrásné za-
hrady s exotickými palmami a středomořskou
vegetací. Hotel je určen pouze pro osoby starší
18 let.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, nové luxusní wellness cent-
rum nabízí (za poplatek) různé druhy sauny,
 hydromasáže, whirpool, solárium, masážní a kos-
metický salon, fitness. Terasa na posezení, piano
bar, kadeřník. Menší vnitřní bazén s protiproudem

a venkovní bazén s whirpoolem, denní bar, slu-
neční terasa a lehátka u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Hudební večery na terase hotelu, různé druhy
zábavy ve starobylém městě Rab, tenisové kurty
u hotelu, vodní sporty, lodní výlety.

POKOJE
Renovované klimatizované dvoulůžkové pokoje
s vlastním příslušenstvím a některé s možností
přistýlky mají telefon, SAT TV, mini bar a sejf.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Městská pláž je hned pod parkem, asi 10 minut
pěšky od hotelu. V sezoně je organizován za po-
platek převoz lodí na jednu z nejkrásnějších pláží
ostrova Frkanj, kde je zároveň i nudistická pláž.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3610.html

od 10 850 Kč*

* více na str. 302

od 10 020 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298



POLOHA
Pavilony hotelového typu Lopar/Plaža, Sa-
hara/Rab a Veli Mel jsou situ ovány přímo nad
oblíbenými písečnými plážemi polo ostrova
Lopar, asi 15 km od městečka Rab, s nímž je
spojeno autobusovou linkou. Středisko je ide-
ální pro rodiny s malými dětmi a seniory.

VYBAVENÍ
Větší středisko klubového typu je vybaveno
vším potřebným pro strávení kvalitní dovolené.
Restaurace s novou pěknou terasou je ve vzdá-
lenosti 50 – 200 m od jednotlivých pavilonů. Pa-
vilony jsou třípatrové, Plaža, Lopar a Veli Mel
mají výtah, Sahara a Rab jsou bez výtahu, každý
pavilon má svou recepci. Parkování je možné
u pavilonů. WiFi k dispozici zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, hřiště na volejbal, minigolf, půjčování
člunů. Další druhy vodních sportů včetně vod-
ního skútru a paraglidingu, pro děti trampolína,
nafukovací skluzavky, autíčka. Taneční terasa. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a vlast-
ním příslušenstvím. Pavilon Lopar a Plaža je re-
novovaný a zmodernizovaný především pro
rodiny s dětmi, většina klimatizovaných pokojů
jsou suity o ploše cca 37 m2 sestávající se z lož-
nice se dvěma lůžky a denního pokoje s mož-
ností až tří přistýlek (pokoje nejsou oddělené
dveřmi), dva balkony. K dispozici jsou i dvoulůž-
kové pokoje s možností přistýlky, na vyžádání
jsou  suity superior pro max. 6 osob. Pavilony Sa-
hara a Rab jsou renovované, vybavené novým
nábytkem a klimatizací, bez balkonu, pavilon Veli
Mel je také po renovaci, má klimatizaci i balkony.

STRAVOVÁNÍ
Bohatá polopenze bufetovým způsobem, k ve-
čeři je v ceně neomezené množství nealkoho-
lických nápojů, vína a piva.

PLÁŽ
Překrásná písčitá pláž dlouhá asi 2 km ve vzdá-
lenosti asi 300 m od pavilonů, tobogan. Moře je
velmi mělké i dále od břehu, takže jsou pláže
vhodné i pro koupání malých dětí. Další písčité
i kamenité pláže včetně nudistické pláže jsou ve
vzdálenosti od půl do dvou kilometrů.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 217
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HOTELOVÝ KOMPLEX SAN MARINO
*** LOPAR - OSTROV RAB

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA–AAAAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3631.html
www.cedok.cz/dovolena/,3636.html
www.cedok.cz/dovolena/,3635.html

od 7 260 Kč*

* více na str. 302

Lopar suiteHotel Sahara

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298



800 112 112218

CHORVATSKO | OD RIJEKY PO ZADAR

od 5 700 Kč*

* více na str. 302

HOTEL EVA
** SUHA PUNTA – OSTROV RAB

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel obklopený středomořskou zelení je po-
staven na začátku mysu Suha Punta, asi 4,5 km
od města Rabu. 

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, TV sál. WiFi na recepci
k dispozici zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, stolní tenis, minigolf, cyklistika, možnost
výletů po ostrově i na okolní ostrovy (Lošinj, Krk,
Pag), v sezoně hudba a animační programy v ho-
telu Carolina. Lokalita je vhodná pro zájmové
skupiny – joga, aerobic apod.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, vlast-
ním příslušenstvím a balkonem. K dispozici jsou
i pokoje se dvěma přistýlkami vhodné pro ro-
diny s dětmi. Přistýlky jsou většinou řešeny for-
mou palandy. Možnost příplatku za pokoj
situovaný na mořskou stranu (z nižších pater
není přímý výhled na moře), SAT-TV.

STRAVOVÁNÍ
Výborná kuchyně – polopenze bufetovým způ-
sobem včetně neomezeného množství nealko
nápojů, vína a piva k večeři.

PLÁŽ
Pěkná kamenitá pláž je situována asi 100 m od
hotelu. V přilehlých zátokách jsou všechny druhy
pláží – kamenité, s vybetonovanými plochami,
oblázkové až písčité. Nedaleko je také oficiální
nudistická pláž. Křišťálově čisté moře – oceněné
modrou vlajkou.

INFORMACE
Možnost cvičení JOGY v červnu a druhé po-
lovině srpna s českou cvičitelkou (poplatek
na místě).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3621.html

Pobyt pro
2 děti do 12 let ZDARMA

Více na str. 299



APARTMÁNY SNJEŽANA PELA
*** LOPAR - OSTROV RAB

Apartmány: AA–AAAAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Apartmánový dům je situován na mírném ko-
pečku na klidném místě v blízkosti nejkrásnější
písčité pláže ostrova (Rajska plaža). Obchody
a restaurace jsou od 100-500 metrů od apart-
mánů. 

SPORT A ZÁBAVA
V nedalekém středisku San Marino je sportovní
centrum, na pláži možnost vodních sportů, půj-
čovna sportovních potřeb, dětské atrakce. Vý-
lety do starobylého Rabu, lodní výlety na okolní
ostrovy.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
U domu je parkoviště, příjemná zastíněná terasa
na posezení, gril. Všechny apartmány mají ku-
chyňku vybavenou pro základní vaření, chlad-
ničku, vlastní příslušenství, SAT TV  a  balkon.
Klimatizace za poplatek (platí se na místě 5 Eur
za noc). WiFi k dispozici zdarma. Apartmán pro
2-4 osoby má jednu ložnici se dvěma lůžky a roz-
kládací gauč pro další 2 osoby v denní místnosti.
Apartmán pro 4-6 osob má dvě ložnice a denní
pokoj s rozkládacím gaučem. Apartmán pro 6-
8 osob má tři ložnice a denní pokoj s rozkláda-
cím gaučem, dvě koupelny s WC a dva balkony.

STRAVOVÁNÍ
Individuální. 

PLÁŽ
Krásná písčitá pláž je vzdálena asi 550 metrů od
apartmánů. K dispozici jsou různé druhy pláží,
i s velmi pozvolným vstupem do vody vhodná
zejména pro malé děti a  neplavce. Lehátka
a slunečníky za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3711.html

APARTMÁNY TONI
*** LOPAR - OSTROV RAB

Apartmány: AA–AAAAA Zájezdy: 8,15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Nově postavený apartmánový dům má výbor-
nou polohu v blízkosti nejkrásnější pláže ost-
rova – Rajska plaža a v poměrně klidném místě
v městečku Lopar. Obchod je asi 200 m od vilky,
v blízkosti jsou také restaurace.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti je sportovní centrum, na pláži je mož-
nost pronájmu sportovních potřeb, vodní
sporty, hudba a tanec ve středisku San Marino.
Lodní výlety na ostrovy, výlet do starobylého
Rabu.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
V domku jsou tři apartmány, vlastník bydlí v sou-
sedním domě. Za domem je parkoviště zastíněné
vinnou révou, ve dvoře je k dispozici gril. Apart-
mán pro 4-5 osob má dvě dvoulůžkové ložnice,
 obývací pokoj s gaučem a plně vybaveným ku-
chyňským koutem včetně chladničky, trouby
a rychlovarné konvice, SAT TV, prostorný balkon
s venkovním nábytkem, vlastní příslušenství.

STRAVOVÁNÍ
Individuální.

PLÁŽ
Krásná dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstu-
pem do vody vhodná i pro malé děti a neplavce
(foto u komplexu San Marino) je asi 200 m od
apartmánů. Možnost pronájmu lehátek a slu-
nečníků.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3707.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 219
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od 5 510 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302

od 7 810 Kč*

cena za apartmán * více na str. 302



800 112 112220

CHORVATSKO | OD RIJEKY PO ZADAR

PAVILONY SUHA PUNTA
*** SUHA PUNTA - OSTROV RAB

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Patrové řadové domky leží v zalesněné části ro-
mantického a klidného poloostrova Suha Punta
mezi hotely Carolina a Eva do vzdálenosti
200 m od moře. Vzdálenost do města Rab je asi
4,5 km, doprava je možná busem nebo taxi.

VYBAVENÍ
Centrální recepce, restaurace, bary, minimar-
ket, stánek s ovocem a zeleninou. Možnost vy-
užití spor tovních areálů v blízkosti hotelů Eva
a Carolina a také jejich služeb a barů. Parkoviště
v areálu. 

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, minigolf, cyklistika, výlety lodí do města
Rab i do blízkých zátok, na ostrov Lošinj, Pag
a Krk.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním  příslušenstvím
a možností přistýlky jsou vybavené SAT TV a te-
rasou na posezení.

STRAVOVÁNÍ
V restauraci hotelu Eva formou bohaté bufe-
tové polopenze včetně neomezeného množství
nealkoholických nápojů, piva a vína k večeři. 

PLÁŽ
Pěkné kamenité pláže do 200 m, v přilehlých zá-
tokách jsou všechny druhy pláží – kamenité, s vy-
betonovanými plochami, oblázkové až písčité.
Nedaleko je také oficiální nudistická pláž. Křišťá-
lově čisté moře – oceněné modrou vlajkou.

INFORMACE
Možnost cvičení JOGY v červnu a druhé polovině
srpna s českou cvičitelkou (poplatek na místě).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3623.html

APARTMÁNY SUHA PUNTA
*** SUHA PUNTA - OSTROV RAB

Apartmány: AA–AAAAA Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Samostatné domky a pavilony jsou poblíž bun-
galovů, v zeleni mezi hotelem Eva a Carolina.

VYBAVENÍ STŘEDISKA
Centrální recepce a restaurace, minimarket, par-
koviště, sportovní terény u hotelu Carolina a Eva.

SPORT A ZÁBAVA
U hotelů jsou za úplatu k dispozici tenisové kurty,
minigolf, stolní tenis, půjčovna kol. Lze využívat
venkovní bazén u hotelu Carolina. Možnost výletů
do okolí a na ostatní ostrovy – Lošinj, Krk, Pag.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
Apartmány jsou všechny vybavené klimatizací,

mají kuchyňku vybavenou pro základní vaření,
vlastní příslušenství, chladničku, SAT TV. Apart-
mán pro 2-4 osoby typu bungalov má dvoulůž-
kovou ložnici, v denním pokoji je gauč vhodný
pro jedno větší nebo dvě menší děti, terasa
k posezení. Apartmán pro 4-5 osob typu bun-
galov má navíc další ložnici. V bungalovech je
možnost umístění jednoho malého dítěte bez
lůžka nebo v postýlce (za poplatek). Apartmán
pro 2-4 osoby má dvoulůžkovou ložnici, v den-
ním pokoji je gauč (1,60 x 1,80 m) vhodný pro
jedno větší nebo dvě menší děti. Apartmány
v 1. patře nemají  balkon, v přízemí mají terasu.

STRAVOVÁNÍ
Individuální, možnost dokoupení bufetové

 polopenze včetně neomezeného množství ná-
pojů (nealko, pivo, víno) v hotelu Eva.

PLÁŽ
Pěkné kamenité pláže do 300 m, v přilehlých zá-
tokách jsou všechny druhy pláží – kamenité, ob-
lázkové až písčité. Nedaleko je také  ofi ciální
nudistická pláž. Křišťálově čisté moře.

INFORMACE
Pobyt se psem – platí se na místě 10 Eur za den.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3638.html

od 5 420 Kč*

* více na str. 302

od 2 750 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298



HOTEL VESPERA
**** MALI LOŠINJ - OSTROV LOŠINJ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8,15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Renovovaný rodinný hotel zaměřený především
na rodiny s dětmi leží v zálivu Sunčana uvala,
asi 2 km od městečka Mali Lošinj, obklopený
 zelení. 

VYBAVENÍ
Hotelová restaurace s terasou s výhledem na
moře, bar, vybavení pro děti, kluby, hřiště, smě-
nárna, internetový koutek, prodejna suvenýrů.
Nové venkovní bazény s mořskou vodou s ba-
zénkem pro děti, vodopády a jacuzzi. Krytý
bazén v hotelu Aurora.

SPORT A ZÁBAVA
V ceně jsou zahrnuty dětské kluby (sportovní
i zábavní program, hry). Baby a mini klub zahr-
nuje i svačinu. V blízkosti jsou tenisové kurty,
škola tenisu, plážový volejbal, mini golf, stolní
tenis, vodní sporty, pronájem kol, pěší stezky.

POKOJE
Moderní prostorné klimatizované dvoulůžkové
pokoje s vlastním příslu šenstvím a některé
s možností přistýlky jsou vybavené SAT TV, tele-
fonem, minibarem, sejfem, fénem, přípojkou
k internetu,  balkonem. Pro rodiny s dětmi jsou
k dispozici propojené rodinné pokoje.

STRAVOVÁNÍ
Bohatá bufetová polopenze včetně nealkoholic-
kých nápojů k večeři.

PLÁŽ
Přímo před hotelem je upravená pláž (oceněná
modrou vlajkou), většinou kamenitá s rovnými
místy na slunění, k dispozici jsou i dvě menší
oblázkové pláže vhodné pro děti. V blízkosti je
nudistická pláž. Foto pláže u hotelu Aurora.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3303.html

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 298

HOTEL AURORA
**** MALI LOŠINJ - OSTROV LOŠINJ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8,15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Renovovaný hotel situovaný v borovém háji má
výbornou polohu přímo u moře a asi 2 km od
městečka Mali Lošinj.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, aperitiv bar, překrásná slu-
neční terasa s výhledem na moře, kongresové
místnosti, wellness. V ceně je zahrnuto využití
vnitřního i venkovního bazénu s terasou, lehátka
i slunečníky u bazénu, sauna a relaxační zona,
fitness,  plážový ručník, WiFi na recepci, přípojka
k internetu na pokoji, mini klub pro děti.

SPORT A ZÁBAVA
Zábavné a sportovní kluby pro děti i teenagery,
fitness, tenis, kuželky, stolní tenis, mini golf, plá-
žový volejbal, vodní sporty. Wellness, různé
druhy sauny, masáže. Hudba a taneční večery.

POKOJE
Dvoulůžkové klimatizované pokoje s vlastním
příslušenstvím jsou zcela nově vybaveny, k dis-
pozici je minibar,  sejf, SAT TV, přípojka na inter-
net, v  koupelně je fén. Pokoje typu superior
mají možnost přistýlky (rozkládací křeslo pro
menší dítě). Pro rodiny s dětmi jsou k dispozici
suity obrácené na mořskou stranu, skládající se
z  ložnice se dvěma lůžky a obývacího pokoje
s gaučem vhodným pro dvě děti.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Většinou kamenité, ale i menší oblázkové pláže
jsou přímo pod areálem hotelu. Možnost využití
oddělené nudistické pláže. Dlouhá promenáda
podél moře.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3298.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 221
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od 9 190 Kč*

* více na str. 302

od 9 750 Kč*

* více na str. 302

Panorama bazénů, využívaných i hosty
hotelu Aurora

Hotel Vespera
Hotel Aurora
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CHORVATSKO | OD RIJEKY PO ZADAR

HOTEL MERIDIJAN
**** PAG - OSTROV PAG

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA Zájezdy: 8,15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Moderní útulný hotel leží proti hotelu Pagus
v blízkosti středověkého jádra města jen pár
metrů od moře. Hotel je určen pouze pro osoby
starší než 16 let.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, aperitiv bar, směnárna, ban-
komat, výtah, možnost pronájmu kol. Ve vybavení
je vyhřívaný venkovní bazén a wellness centrum
(masáže, whirpool, pedikúra). Hotel poskytuje
nadstandardní služby jako praní prádla, odesílání
faxů, kopírování, organizování výletů. Za úplatu
je také možné využít krytou podzemní garáž.

SPORT A ZÁBAVA
Možnost zapůjčení motorových člunů, rybaření
a výletů. Ve městě tenisové kurty, diskotéka.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním  příslušenstvím
a možností přistýlky jsou vybavené stylovým dře-
věným nábytkem, klimatizací, minibarem, SAT TV,
telefonem, sejfem. Všechny pokoje mají balkon
a možnost napojení na internet, koupelny mají
vanu a fén.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Částečně oblázková, místy písčitá pláž 50 m od
hotelu. Další romantické plážičky jsou dosažitelné
pěšky nebo pomocí motorového člunu.

INFORMACE
Za parkování se na místě platí 5 – 7 Eur za den,
parkování v garáži 12 – 16 Eur.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3284.html

SOUKROMÉ APARTMÁNY
*** PAG - OSTROV PAG

Apartmány: AA–AAAAAAA Zájezdy: 8,15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Privátní apartmány jsou rozmístěny kolem klid-
ného zálivu na kraji městečka Pag ve vzdálenosti
do 1 km od centra. Jedná se o apartmány větši-
nou ve vilové zástavbě. 

SPORT A ZÁBAVA
Možnost zapůjčení motorových člunů u hotelu
Pagus, rybaření a výletů. Ve městě sportovní stře-
disko s hřišti a stolním tenisem. Diskotéka ve městě.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
Všechny apartmány mají samostatný vchod
a možnost parkování přímo před domem, jsou
vybaveny ložním prádlem a základním nádobím.
Restaurace, obchody se suvenýry, směnárna,

supermarket, pošta a další obchody jsou v měs-
tečku. Apartmán pro 2–3 osoby se skládá z lož-
nice se dvěma lůžky, obývací místnosti
s kuchyňským koutem s vařičem, minilednicí
a možností přistýlky, vlastní příslušenství. Apart-
mán pro 4–5 osob se skládá z ložnice se dvěma
lůžky, obývací místnosti se dvěma lůžky, kuchyň-
ským koutem s vařičem, minilednicí, vlastní pří-
slušenství, balkon nebo terasa. Možnost přistýlky.
Apartmán pro 6–7 osob má navíc další ložnici.
Lze vyžádat i klimatizované apartmány za pří-
platek.

STRAVOVÁNÍ
Individuální, možnost dokoupení bufetové po-
lopenze v hotelu Meridijan.

PLÁŽ
Krásná částečně oblázková, částečně písčitá pláž
v maximální vzdálenosti 500 m od apartmánů.
Další romantické plážičky jsou dosažitelné pěšky
nebo pomocí motorového člunu.

INFORMACE
Pobyt se psem je možný na vyžádání, platí se na
místě 7 Eur za den. Klimatizace – na vyžádání za
poplatek 8 Eur za noc.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3275.html

od 5 510 Kč*

* více na str. 302

od 1 740 Kč*

* více na str. 302

Příklad plážeTypové foto
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APARTMÁNY ZELENA PUNTA
*** KUKLJICA - OSTROV UGLJAN

Apartmány: AA–AAAAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8,15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Oblíbené apartmány jsou umístěny na samo-
statném zalesněném pahorku a poloostrově nad
mořem. Leží v blízkosti pláže na okraji svahu asi
2 km od městečka Kukljica.

VYBAVENÍ
Klimatizované apartmány s vlastním příslušen-
stvím a kompletně vybavenou kuchyňkou na va-
ření včetně mikrovlnné trouby a chladničky,
SAT-TV, telefon, sejf, fén, ložní prádlo a ručníky.
Balkon nebo terasa s venkovním nábytkem k po-
sezení.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, plážový
 volejbal, košíková, potápění, vodní sporty - možnost

pronájmu plavidel. Hudba a taneční večery na
terase. Cyklistika a výlety do okolí.

UBYTOVÁNÍ
Apartmán typ A pro 2 - 3 osoby (32 m2) má lož-
nici se dvěma lůžky a denní pokoj s jídelnou
a gaučem vhodným pro jednoho dospělého
nebo dvě děti.
Apartmán typ B pro 2 - 4 osoby (40 - 45 m2)
má jednu ložnici se dvěma lůžky a denní pokoj
s jídelnou a rozkládacím gaučem pro další dvě
osoby.
Apartmán typ C pro 4 - 5 osob (50 m2) je pro-
stornější a má navíc rozkládací křeslo o délce
cca 150 cm - vhodné pouze pro menší dítě.

STRAVOVÁNÍ
Bohatá bufetová polopenze v centrální restauraci
střediska.

PLÁŽ
Pěkná oblázková pláž s kamenitými plošinami
a vstupy do vody vzdálená od apartmánů 100
až 300 metrů.

INFORMACE
Menší pes možný za poplatek cca 15 Eur za den
(platí se na místě).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3274.html

od 8 270 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298



CHORVATSKO – Dalmácie
Není snad tradičnějšího místa, které by tolik symbolizovalo letní dovolenou u moře, jako je Dalmácie. Již více než sto let sem z celé naší
vlasti každoročně směřují celé generace příznivců vodních radovánek a to všemi druhy dopravy. Proč právě tato místa tolik přirostla
k srdci našim milovníkům slunce a moře?  Je tomu tak pro vzácnou harmonii všech přírodních i civilizačních prvků, které v této oblasti
vytvářejí neopakovatelnou atmosféru přímořské rekreace. Bezpočet malých zálivů s oblázkovými plážemi a křišťálově čistou vodou střídají
rázovité rybářské vesničky s neopakovatelným dalmatským koloritem. Vše lemují zelená návrší nebo vysoké horské hřebeny, které se
tyčí strmě k nebi bezprostředně za čarou pobřeží. Zkrátka přímořská idyla, jejíž ekvivalent jinde ve světě určitě nenajdete.

CHORVATSKO | DALMÁCIE
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PRODEJ ZPÁTEČNÍCH AUTOKAROVÝCH JÍZDENEK
Z ČESKA DO CHORVATSKA ZA SUPERCENU

NA PŘÁNÍ VÁM ZA JISTÍME ZKRÁCENÝ NEBO PRODLOUŽENÝ
POBYT O LIBOVOLNÝ POČET NOCÍ V JAKÉMKOLIV TERMÍNU

NABÍDKA VÝLETŮ
DUBROVNÍK 
Celodenní výlet autokarem 
Výlet zahrnuje návštěvu historického města Dub-
rovníku, které je vedeno na seznamu světového
dědictví UNESCO. Prohlídka začíná na hlavní
třídě Stradum. Navštívíte velkou a malou Onof-
riovu kašnu, Palác Sponza ze 16. století, náměstí
Luža s Orlandovým sloupem a kostelem sv. Bla-
žeje, františkánský klášter a další pamětihodnosti.
Po skončení je individuální volno, které většina
turistů využívá k prohlídce středověkých hradeb
vedoucích kolem celého města. 
Orientační cena: cca 320 Kn 

KORČULA 
Celodenní výlet autokarem a lodí 
Při celodenním výletu navštívíte jeden z nejza-
jímavějších ostrovů v Jaderském moři. Prohlídka
hlavního města s bohatou historií. Korčula se
též nazývá „Malý Dubrovník“ a patří k nejcen-
nějším památkovým rezervacím Chorvatska. 
Orientační cena: 390 Kn 

KORČULA, MLJET 
Celodenní výlet autokarem a lodí 
Spojení prohlídky historické a prohlídkou národ-
ního parku Mljet – přírodní rezervace. 
Orientační cena: cca 600 Kn 
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RYBÍ PIKNIK 
Celodenní výlet lodí 
Toto je typický dalmatský výlet lodí, který je spojený
především s koupáním, sluněním, hudbou, dobrou
zábavou na lodi (ochutnávka místních nápojů)
a tradičně dobrou kuchyní z produktů moře. 
Orientační cena: cca 250 - 400 Kn 

OMIŠ A ŘEKA CETINA 
Celodenní výlet
Plavba lodičkou od mostu v centru města Omiš
proti proudu na Radmanovy Mlýny. Plavba je
dlouhá 7,5 km a trvá 45 min. Na Radvanových
Mlýnech je hodinová pauza na občerstvení v res-
tauraci, procházku kolem řeky nebo koupání.
Plavbu lze kombinovat s procházkou historickým
městem s průvodcem a českým výkladem. 
Orientační cena: cca 60 kn/dosp., 30 kn/děti 
Jako samostatný výlet lze na řece Cetina objednat
Canyoning na Rafting s místním průvodcem.
Orientační cena: cca 300 kn/canyoning

250 kn/rafting
SPLIT, TROGIR 
Celodenní výlet autokarem 
Během tohoto výletu navštívíte centra dvou his-
torických měst. Split – nejkrásnější přístavní
město Chorvatska je známe především Diokle-
ciánovým palácem Trogir - světové kulturní dě-
dictví UNESCO. Staré jádro je obklopeno zbytkem
opevnění z 13. – 16. století. 
Orientační cena: cca 280 Kn 

VODOPÁDY KRKA 
Celodenní výlet autokarem 
Hlavní náplní tohoto výletu je návštěva národního
parku Krka. Jedná se o přírodní ráj vodopádů
a soutěsek. Cestou k vodopádům Krka budou
realizovány krátké zastávky v historicky zajíma-
vých městech Primošten, Šibenik a Trogir. 
Orientační cena: cca 450 Kn 

VÝLET NA DALMATSKÝ STATEK 
V průběhu tohoto výletu, který se koná v odpo-
ledních hodinách, navštívíte starobylý dalmatský
statek v okolí Primoštenu. Zemědělská usedlost,
která připomíná skanzen, je dokladem toho, jak
zde lidé žili a pracovali v první polovině minulého
století. Včetně ochutnávky domácího pršutu, sýra,
chleba, vína Babič.
Orientační cena: cca 120 Kn 

ČEDOK PLUS
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění 
• autokarem z českých a moravských měst

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• po nové dálnici rychle a pohodlně 
• rodinná dovolená za dobrou cenu
• průzračná voda  a krásná příroda

DOPRAVNÍ INFORMACE
• vzdálenost od Prahy: 937–1 120 km
• doba jízdy busem z Prahy: 18–20 hod.
• doba letu: 1:30 hod.

DOPRAVA AUTOKAREM
• k vybraným hotelům označených symbolem

je organizována doprava autokarem. 
• přehled nástupních míst autokarových

zájezdů na str. 294

Jaderské moře

Kornati

Zadar

Vodice
Pirovac

Podstrana

Primošten

Trogir

Split Omiš

BRAČ

HVAR

KORČULA
Gradac

Biograd na Moru
Murter

Solaris

BOSNA 
   A HERCEGOVINA

Baško PoljeBrela
Baška Voda

Makarska
Tučepi
Podgora

Nemira
Ruskamen

Drvenik

Rogoznica

Sv. Filip & Jakov

Kaštel Stafilič

Promajna

ZÁJEZDY: | 8, 15 DNÍ | 10 DNÍ

Vodopády řeky Krka

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Htl. Pinija **** PL – 228
Htl. Donat *** AL 2 děti do 7 let 229
Htl. Club Funimation **** AL 2 děti do 7 let 230
Htl. Diadora **** PP 2 děti do 7 let 230
Htl. Kornati **** PL 7 let 231
Htl. Adria *** AL 7 let 231
Htl. Angeli ** PL – 232
Std. Mlinár *** BS – 233
Apt. Dalmacija *** BS – 234
St. Džapo ** BS – 234
Amadria Park Hotel Ivan
a Amadria Park Hotel Jure ***** SN 13 let 235
Beach Hotel Niko *** PL 12 let 235
Amadria Park Hotel Jakov **** SN 12 let 235
Adriatiq htl. Zora *** PL 2 děti do 7 let 236
Pavilony Zora ** PL 7 let 237
Htl. Medena *** SN 14 let 238
Apt. Medena *** BS – 238
Apt. Slave *** BS – 239
Htl. a bung. Resnik ** AL 6 let 239
Pavilony Brzet *** PL 12 let 240
Htl. Plaža **** SN – 241
Htl. Pleter **** SN – 242
Htl. Villa Dvor *** SN – 242
Apt. Mala Luka ** BS – 243
Autokemp Galeb *** BS – 243
Turist. komp. Sagitta *** AL 2 děti do 7 let 244
Apt. Davor *** BS – 245
Htl. Bluesun Soline **** PL 12 let 246
Htl. Bluesun Marina *** PL 14 let 247
Htl. Biokovka *** PL 7 let 248
Apt. Ruža *** BS – 248
Htl. Alem ** PL 12 let 249
Htl. Dalmacija *** SN 12 let 250
Pavilony Rivijera ** PL 12 let 251
Htl. areál Bluesun Afrodita **** PL 3 děti do 14 let 252
Htl. Bluesun Alga **** PL 3 děti do 14 let 253
Htl. Bluesun Neptun **** AL 3 děti do 14 let 254
Depand. Maslinik *** AL 3 děti do 14 let 254
Htl. Medora Auri FBR **** SN 2 děti do 14 let 255
Htl. Podgorka ** PL – 255
Htl. Sensimar Adriatic B. **** AL – 256
Htl. Sensimar Makarska **** AL – 257
Htl. Laguna A ** PL 12 let 258
Htl. a dep. Labineca *** AL 2 děti do 12 let 259

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

zahrnuje bezplatné ubytování a stravování obsažené
v základní ceně zájezdu pro dítě ubytované v jednom
pokoji se dvěma dospělými. Dítě platí jen cenu
letenky nebo jízdenky, případně je u zájezdů s vlastní
dopravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí
této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu. 
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
DALMATSKÁ RIVIÉRA
Pás pobřeží ležící mezi městy  Zadar a Split. K jeho
výhodám patří ryze mediteranské klima se sub-
tropickými rysy a současně snadná dostupnost
z našeho území. Oblast je vhodná nejen pro kou-
pání, jachting, rybolov a windsurfing, ale i k hod-
notným výletům do tří okolních národních parků,
Paklenica, Krka  a Kornati.

Biograd na Moru
Městečko má charakter živých přímořských lázní,
které jsou vyhledávané zejména pro příjemné
koupání na písčito-oblázkových plážích a stra-
tegickou polohu umožňující atraktivní výlety.
Vzdálenost z Prahy je 937 km, doba jízdy z Prahy
cca 10 hod.

Vodice
Malebné rybářské městečko ležící v malém zálivu
obklopeném vinicemi a borovými háji asi 15 km
od města Šibenik Oblíbeným cílem procházek
je marina, kde v létě kotví řada výletních a ry-
bářských lodí a jachet a tržiště. 
Vzdálenost z Prahy je 961 km, doba jízdy z Prahy
cca 10,5 hodin.

Solaris
Komfortně vybavené hotelové městečko, které
se nachází cca 6 km od historického Šibeniku,
se kterým je spojen autobusovou dopravou.
Areál nabízí možnost širokého sportovního a spo-
lečenského vyžití. Součástí areálu je i aqupark
s četnými vodními atrakcemi. 
Vzdálenost z Prahy je 969 km, doba jízdy z Prahy
cca 10 hodin. Transfer z letiště trvá asi 50 minut.

Primošten
Vyhledávané letovisko, vzdálené asi 25 km od Ši-
beniku. Starý Primošten stál na ostrůvku spoje-
ném s pevninou mostem (odtud jeho jméno).
Letovisko je vybudováno na sousedním poloost-
rově Raduča, je obklopeno zelení borovic a jeho
pláže skýtají výborné podmínky ke koupání. 
Vzdálenost z Prahy je 990 km, doba jízdy z Prahy
cca 10,75 hodin. Transfer z letiště trvá asi 40
minut.

Rogoznica
Je menší, klidné turistické středisko, které je pova-
žováno za nejkrásnější jachtařský přístav Jadranu.
Přitažlivost osady spočívá v tom, že je položena
v hustých borovicových lesích a má krásné obláz-
kové pláže, které jsou vhodné i pro děti. 
Vzdálenost z Prahy je 1 000 km, doba jízdy cca 11
hodin.

Trogir
Dalmatské město na ostrůvku v úžině mezi pev-
ninou a ostrovem Čiovo. Části středověkých hra-
deb, pevnost Kamerlengo s věží sv. Marka,
historické domy v úzkých uličkách a kamenný
most, spojující ostrov s pevninou – to vše tvoří
unikátní celek zapsaný na seznamu památek
UNESCO. Turistické středisko Medena u staré
rybářské vesničky Seget, kam vede promenáda,
nabízí širokou škálu sportovních a zábavních pří-
ležitostí. 
Vzdálenost z Prahy je 1 010 km, doba jízdy
z Prahy cca 11,25 hodin.

Kaštel Štafilič
Obce a turistická střediska ležící na pobřeží Ja-
derského moře mezi Trogirem a Splitem jsou
nazývána Riviérou sedmi Kaštelů. Mezi nejzná-
mější patří Kaštel Štafilič. Pobřeží je lemováno
oblázkovými plážemi s pozvolným vstupem do
vody a borovicovými háji. 
Vzdálenost z Prahy je 1 005 km, doba jízdy
z Prahy cca 11,5 hodin. Transfer z letiště trvá asi
15 minut.

MAKARSKÁ RIVIÉRA
Nejkrásnější a nejvyhledávanější část Dalmácie,
pobřežní oblast pod pohořím Biokovo, jehož nej-
vyšší vrcholky dosahují výšky přes 1 700 m a vy-
tvářejí nádhernou kulisu nízko položené zelené
krajině u moře. Z mnoha míst se přes úžinu ote-
vírá pohled na ostrovy Brač, Hvar a hory Korčuly
v pozadí, i na masiv poloostrova Pelješac.

Split
Metropole Dalmácie a nejstarší přístav v této
části Jadranu. Město je ideálním místem k ná-

Omiš

Primošten
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vštěvě okolních ostrovů Brač, Hvar, Vis, Šolta
i Korčula. Snadno dosažitelná jsou i turistická
střediska na Makarské riviéře, dalmatské Pobřeží
mezi Trogirem a Šibenikem a národní park na
řece Krka. Vzdálenost z Prahy je 1 030 km, doba
jízdy z Prahy cca 11 hodin.

Omiš
Městečko s přístavem v ústí řeky Cetiny do moře,
25 km jihovýchodně od Splitu. Nánosy řeky Ce-
tiny vytvořily jedinou písečnou pláž v této oblasti.
V zátoce Brzet se nachází stejnojmenný hotel,
o 8 km dále je hotelové středisko Ruskamen,
dříve známé jako centrum naturistů. 
Vzdálenost z Prahy je 1 040 km, doba jízdy cca 11
hodin. Transfer z letiště trvá asi 60 minut.

Brela
Jedno z nejkrásnějších letovisek na dalmatském
pobřeží, ležící cca 50 km od Splitu. Největší před-
ností Brely jsou krásné pláže s drobnými oblázky
a křišťálově čistou vodou a pobřeží s členitými
zátokami, lemovanými borovými háji. 
Vzdálenost z Prahy je 1 066 km, doba jízdy
z Prahy cca 11 hodin. Transfer z letiště trvá asi
80 minut.

Baška Voda
Někdejší malá rybářská osada, asi 10 km vzdá-
lená od města Makarska, se proměnila v oblíbené
letovisko, ležící v klidné zátoce, chráněné ma-
jestátným pohořím Biokovo. Dlouhá pláž, moře
s čistou vodou, promenáda lemovaná hotely,
borové lesy, vinice i olivové háje v okolí. 
Vzdálenost z Prahy je 1 070 km, doba jízdy
z Prahy cca 11 hodin. Transfer z letiště trvá asi
90 minut.

Baško Polje
Malé, klidné, turistické středisko, kde se snoubí
moře s nedalekým pohořím Biokovo. Městečko
téměř navazuje na středisko Baška Voda, do
jehož centra se dá dojít za 20 min. pohodlnou
procházkou a využívat infrastrukturu tohoto stře-
diska. 
Vzdálenost z Prahy je 1 075 km, doba jízdy
z Prahy cca 11 hodin. Transfer z letiště trvá asi
90 minut.

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

Tučepi
Vyhledávané turistické středisko, asi 5 km na jih
od Makarské, která tomuto místu poskytuje živé
společenské zázemí. Je to moderní rekreační
středisko, rozložené malebně podél dlouhé i ši-
roké oblázkové pláže s průzračnou vodou lemo-
vané překrásnou promenádou. Hotely,
apartmány i vily jsou zde zasazeny do zeleného
porostu borovic, olivovníků a tamaryšků v okolí
pláže. Výhodou je nesporně přírodnější prostředí
a více klidu, než je tomu v kosmopolitní rušné
Makarské. 
Vzdálenost z Prahy je 1 086 km, doba jízdy
z Prahy cca 11,5 hodin. Transfer z letiště trvá asi
110 minut.

Podgora
Městečko jižně od Makarské, pod nejvyšší horou
pohoří Biokovo. Původní obec na horském úbočí
sestoupila dolů k vodě a vytvořila krásné rekre-
ační středisko v zálivu, tvořeném dlouhou pláží
z bílých oblázků
Vzdálenost z Prahy je 1 090 km, doba jízdy
z Prahy cca 11,5 hodin. Transfer z letiště trvá asi
120 minut.

Gradac
Příjemné letovisko, ležící pod masivem pohoří
Rilič, nedaleko ústí řeky Neretvy, je nejjižnějším
bodem Makarské riviéry. Krásná oblázková pláž
s mírným vstupem do moře Gornja Vala v jižní
části obce, na kterou je krásný pohled od pří-
stavu, je pokládána za jednu z nejpěknějších
v Dalmácii. 
Vzdálenost z Prahy je 1 120 km, doba jízdy
z Prahy cca 12 hodin. Transfer z letiště trvá asi
190 minut.

Makarska

Makarska
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od 11 030 Kč*

* více na str. 302

HOTEL PINIJA
**** PETRČANE

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel leží na romantickém přírodním  zalesněném
poloostrově asi 12 km severně od města Zadaru.
Romantické městečko Petrčane je vzdáleno asi
5 minut pěšky.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, venkovní bazén se sladkou
vodou a vířivkami, krytý bazén se sladkou vodou
(v letních měsících uzavřen). Výtah, WiFi zdarma
v recepci i na pokoji.

SPORT A ZÁBAVA
Diskotéka, sauna, masáže, solarium, fitnes cent-
rum, dětské hřiště, tři tenisové kurty, stolní

tenis, minigolf, plážový volejbal, vodní sporty
na pláži, pronájem  jízdních kol. Možnost pod-
nikání výletů do okolních národních parků, Pak-
lenica – vysokohorská turistika, k vodopádům
řeky Krka, na ostrůvky Kornati nebo do staro-
bylého Zadaru.

POKOJE
Komfortně zařízené klimatizované dvoulůžkové
pokoje s možností přistýlky jsou vybavené SAT
TV, telefonem, lednicí (na požádání se plní mi-
nibar), pěkné renovované koupelny mají fén.
K dispozici jsou i bezbariérové pokoje vhodné
pro vozíčkáře. Na vyžádání lze  zajistit i rodinné
pokoje se dvěma přistýlkami.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Přímo před hotelem částečně kamenitá a čás-
tečně oblázková pláž chráněná před větrem a vl-
nami. Kamenná plata střídají úseky s oblázky
a travnatými plochami. To vše na hranici pinio-
vého lesíka.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3266.html
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HOTEL DONAT
*** ZADAR - BORIK

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Příjemný hotel se skládá ze dvou samostatných
budov v borovém háji ve středisku Borik asi
3,5 km od Zadaru.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, aperitiv bar, směnárna, te-
rasa, venkovní bazén se sladkou vodou. Lehátka
u bazénu zdarma. Klienti mohou za poplatek vy-
užívat vnitřní bazén hotelu Club Funimation.

SPORT A ZÁBAVA
All inclusive zahrnuje bezplatné využívání bazénu,
organizované turnaje – míčové hry, badminton,
strečink, aerobic, stolní tenis. Animace a různé
soutěže pro děti. Za poplatek je využívání Spa
centra v hotelu Club Funimation – masáže všeho

druhu, pedikúra, manikúra, dále potápění, plach-
tění, surfování, půjčení člunu, výlety. 

POKOJE
Dvoulůžkové klimatizované pokoje s vlastním
příslušenstvím (některé s možností přistýlky)
jsou vybavené SAT TV s rádiopříjmem, telefonem,
některé pokoje mají balkon. K dispozici jsou též
rodinné pokoje s oddělenou ložnicí, obývacím
pokojem s rozkládacím gaučem, s malou ku-
chyňkou a chladničkou, klimatizací, telefonem,
TV s radiopříjmem. Část pokojů má balkon. Mož-
nost WiFi za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje bohatou bufetovou plnou
penzi včetně tuz. nápojů (víno, pivo, nealkoholické

nápoje), pití u baru (víno, pivo, nealk. nápoje, káva,
čaj) je od 10 do 22 hodin. Konzumace u baru Bar-
bara se platí.

PLÁŽ
Upravená, částečně písčitá i oblázková pláž
s možností slunění na travnatých plochách je
vzdálená cca 150 m od hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3252.html

od 7 080 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
2 děti do 7 let ZDARMA

Více na str. 299
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HOTEL CLUB FUNIMATION
**** ZADAR - BORIK

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AABB|AABBB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8,15 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Moderní komplex hotelů Falkensteiner a Well-
ness centra je situován ve středisku Borik asi
3,5 km od Zadaru.

VYBAVENÍ
Restaurace, recepce, aperitiv bar, směnárna,
moderní relaxační centrum s veškerým vybave-
ním, dětský klub. Vnitřní i venkovní bazén se
sladkou vodou.

SPORT A ZÁBAVA
All inclusive zahrnuje bezplatné využívání ba-
zénů, fitness, organizované turnaje – míčové hry,
badminton, strečink, gymnastiku ve vodě, aero-
bic, tenis, stolní tenis. Živá hudba na terase, ani-
mace, dětské kluby s různými programy pro děti.

Za poplatek je využívání Spa centra – masáže
všeho druhu, pedikúra, manikúra. Potápění,
plachtění, surfování, půjčování člunů, výlety. 

POKOJE
Všechny pokoje mají vlastní příslušenství, fén,
telefon, SAT TV s mezinárodním  rádiem, klima-
tizaci, minibar,  sejf, většina má balkon. Kromě
běžných dvoulůžkových pokojů jsou k dispozici
tyto pokoje: Mini Family: Pokoj má ložnici se
dvěma lůžky a oddělený menší prostor s palan-
dou pro dvě děti do výšky 160 cm, většina po-
kojů má balkon, některé jsou situovány na
mořskou stranu. Family suite: Má navíc obývací
pokoj. Maximální počet osob – 2 dospělí a 3 děti
(do 160 cm).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje bufetovou plnou penzi
s bohatým výběrem včetně tuzemských nápojů
(víno, pivo, nealkoholické nápoje), pití u baru
(víno, pivo, nealkoholické nápoje, káva, čaj) je
k dispozici od 10 do 22 hodin.

PLÁŽ
Pláž: Upravená, částečně písčitá i oblázková
pláž s možností slunění na travnatých plochách
je vzdálená cca 100 m od hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3258.html

HOTEL DIADORA
**** PUNTA SKALA

Rodinný pokoj: AA|AAA|AAB|AABBB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8,15 dní Strava: plná penze

POLOHA
Luxusní hotel leží na poloostrově Punta Skala
asi 12 km severně od Zadaru.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace s velkou terasou, bar, slu-
neční terasa, internetový koutek, několik ba-
zénů s různými atrakcemi se sladkou i slanou
vodou, tekoucí řeka, menší wellness se sau-
nami, fitness centrum, kompletně vybavený
areál pro rodiny s dětmi – dětský koutek, mož-
nost hlídání dětí, dětské kino, hřiště, diskotéka,
různé hry, animace. Parkování je možné pouze
na hlídaném zastřešeném parkovišti za popla-
tek 9,50 Eur za den.

SPORT A ZÁBAVA
Animace a programy pro dospělé i děti, hřiště
pro různé druhy sportů, tenis, dětské hřiště, půj-
čovna kol, potápěčské centrum, vodní sporty,
výlety do NP Paklenica, Kornati, Plitvice, Zadaru.

POKOJE
Rodinné pokoje s vlastním příslušenstvím mají
ložnici se dvěma lůžky, gauč k posezení, odděle-
nou dětskou ložnici s dalšími dvěma lůžky, pří-
slušenství má oddělené WC, v koupelně je fén.
Pokoje jsou klimatizované, mají satelitní plochou
TV, sejf, minibar, telefon, připojení na internet,
balkon nebo terasu. Rodinné pokoje 2+2 mají
plochu cca 33 m2, pokoje na park lze obsadit
i dvěma osobami, suite jsou prostornější, cca

43-47 m2 a jsou určeny pro minimálně 3 osoby,
maximálně zde mohou být 2 dospělí a 3 děti.

STRAVOVÁNÍ
Plná penze bufetovým způsobem včetně ná-
pojů (nealkoholické nápoje, pivo a víno).

PLÁŽ
Ve vzdálenosti 100–150 m od hotelu je kolem ce-
lého poloostrova upravená částečně skalnatá
a částečně oblázková pláž vhodná i pro malé děti.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3261.html

Pobyt pro
2 děti do 7 let ZDARMA

Více na str. 299

od 15 630 Kč*

* více na str. 302

od 19 820 Kč*

* více na str. 302



HOTEL KORNATI
**** BIOGRAD NA MORU

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 15 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel leží v centru živého střediska Biograd na
Moru na břehu moře.

VYBAVENÍ 
Výtah, klimatizovaná restaurace, vinárna a spo-
lečenská místnost.

SPORT A ZÁBAVA
V hlavní sezoně zde jsou animační programy vč.
různých sportovních soutěží. Poblíž hotelu je
venkovní bazén s mořskou vodou,  tenisové kurty,
potápěčské centrum a stolní tenis (za poplatek).

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
výhled na mořskou stranu a balkon. Pokoje 2+0
jsou bez balkonu s výhledem do okolí. Všechny
pokoje mají klimatizaci, TV, minibar, fén a pří-
pojku na internet. 

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně i večeře.

PLÁŽ
Pěkná pláž s drobnými kamínky přecházejícími
v hrubozrnný písek je vzdálena asi 150 m od ho-
telu. Pozvolný vstup do vody. Vhodné i pro menší
děti. Podél pláže je piniový lesík s trávou na slu-
nění. Blíže k hotelu jsou betonová plata se vstupy
do vody po žebřících.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7815.html

HOTEL ADRIA
*** BIOGRAD NA MORU

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 18 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel je umístěn v piniovém lesíku nedaleko od
pláže. Od centra Biogradu na Moru je vzdálen
cca 900 m. V hlavní sezoně jezdí městem turis-
tický vláček.

VYBAVENÍ 
Klimatizovaná hala s barem, recepce, směnárna,
dětský koutek, bazén s terasou na opalování,
sejf v recepci za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
V ceně all inclusive - stolní tenis, víceúčelové hřiště,
aerobik a fitness centrum. Lehátka a slunečníky

u bazénu zdarma. Denně animace pro děti i do-
spělé (mimo sobotu). Za poplatek – masáže, kou-
pele, beauty program atd., vodní sporty na pláži,
potápěčské centrum.

POKOJE
Dvou a třílůžkové pokoje s přistýlkou  mají kli-
matizaci, balkon, vlastní příslušenství a TV.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně,oběd a večeře bufetovým
způsobem. Odpolední svačina – lehké občerstvení,
káva a čaj,  alkoholické i nealkoholické nápoje místní
výroby u baru na terase (v určených časech).

PLÁŽ
Oblázkovo-písčitá pláž je od hotelu vzdálena
cca 300 m, pozvolný vstup do moře, tedy vhodný
i pro děti.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7816.html
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od 8 270 Kč*

* více na str. 302

od 7 350 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 298
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od 6 990 Kč*

* více na str. 302

HOTEL ANGELI
** VODICE

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel je umístěn v klidné vilové části Vodice, ob-
klopen velkou zahradou, pouhých 300 m od
pláže a nedaleko centra letoviska.

VYBAVENÍ
Recepce, klimatizovaná restaurace, hotelový in-
ternet(za poplatek), vlastní parkoviště a příjemné
posezení v zahradě. V blízkosti se nacházejí ka-
várny, restaurace a obchody.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, půjčovna šlapadel a loděk,
motorových člunů, skútrů, tobogán. Ve městě

se konají různé kulturní akce, např. Vodická ve-
selice(Vodička fešta) začátkem srpna nebo Vo-
dické hry(Vodičke igre) v první polovině srpna.
Dále výstavy nebo promenádní koncerty.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje, některé s možností jedné
přistýlky, sprcha, WC, balkon, lednice, TV/SAT,
telefon. Rodinné pokoje mají dvě oddělené lož-
nice, ledničku, TV SAT, sprchu, WC, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, večeře – polévka, hlavní
jídlo (výběr ze tří jídel, z toho jedno vegetariánské),

salátový bufet, dezert (moučník, ovoce nebo
zmrzlina).

PLÁŽ
Oblázková, lehátka a slunečníky za poplatek. Plá-
žové bary a restaurace k dispozici.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8645.html
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STUDIA MLINÁR
*** BIOGRAD NA MORU

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Studia Mlinár jsou situovány ve východní části
Biogradu, 300 m od centra, v klidné zóně u bo-
rovicového lesoparku, 250 m od pláže Dražica
a 300 m od pláže Soline. Parkování u domu
zdarma.

VYBAVENÍ 
Apartmánový dům na vlastním pozemku s mož-
ností parkování u domu.

SPORT A ZÁBAVA
Na pláži se nacházejí různé atrakce, bazén
s mořskou vodou ( vstupné zdarma), tobogán,
skluzavka, šlapadla, kánoe, vodní skútry, loďky.

Sportovní hřiště na plážový volejbal, dětské
houpačky, tenisové kurty. Podél celé délce pláže
vede promenáda s restauracemi, bary a kavár-
nami. Z přístavu ve městě vyplouvají trajekty na
blízký ostrov Pašman nebo do NP Kornati.

POKOJE
Dvou až třílůžková studia se sprchou a WC,
menší kuchyňská linka, lednice, balkon nebo te-
rasa, TV SAT, klimatizace.

STRAVOVÁNÍ
Vlastní nebo možnost dokoupení polopenze
v blízké restauraci.

PLÁŽ
V blízkosti se nacházejí Pláže Soline a Dražice.
Oblázkovo-písečná pláž Dražice s pozvolným
vstupem do moře již několik let dostává mod-
rou vlajku (ocenění čistoty).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8644.html

od 4 290 Kč*

* více na str. 302
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APARTMÁNY DALMACIJA
*** VODICE - SRIMA

Apartmán: AAAA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Apartmány se nacházejí v poklidném středisku
Srima, které je od Vodice vzdáleno cca 2 km. Na-
cházejí se přímo u pláže, od které je dělí pouze
pobřežní promenáda.

VYBAVENÍ
Komplex se skládá ze dvou propojených, za
sebou stojících budov. K dispozici je zahrada
s bazénem se sladkou vodou, dětský bazén, spr-
chy a lehátka (u bazénu zdarma). Dále jsou zde
2 grily s posezením, parkoviště. WiFi připojení
na společné terase zdarma. Podzemní garáže
za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Bohatá nabídka vodních sportů na pláži, v ne-
daleké Vodici jsou tenisové kurty, sportovní hřiště
a potápěčské centrum (za poplatek). Večerní
procházky možno využít i k posezení v místních
restauracích. 

APARTMÁNY
Pro 4-6 osob, mají 2 oddělené, dvoulůžkové lož-
nice a obývací pokoj s jídelním koutem a s roz-
kládacím lůžkem pro 2 děti. Apartmány mají
klimatizaci (za příplatek),  vlastní příslušenství,
TV a balkon. Kuchyňka je vybavena mikrovlnnou
troubou, chladničkou s mrazákem a základním
nádobím na vaření a stolování.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. Supermarket a pekárna je asi
250 m od apartmánů.

PLÁŽ
Oblázková pláž a pozvolným vstupem do vody.

INFORMACE
Parkování v podzemních garážích na vyžádání,
1 500 Kč/týden.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7888.html

STUDIA DŽAPO
** VODICE - SRIMA

Apartmán: AA – AAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
V klidné vilové čtvrti Srima, která je od centra
Vodice vzdálena cca 2 km.

SPORT A ZÁBAVA
Sportovní a zábavní možnosti v městě Vodice.
Dětské hřiště, půjčovna lehátek, slunečníků, šla-
padel, na pláži ve Vodici bohatý výběr vodních
sportů a sportovišť (tenisové kurty, volejbal, fot-
balové hřiště, potápění). Spousta raestaurací
a barů se nachází na promenádě podél pláže.

STUDIA
2+0, 3+0 a 4+0 (1 místnost s kuchyňským kou-
tem) jsou umístěna v  1. a  2. patře budovy
a všech na mají balkon, příslušenství a kuchyňský
kout s vařičem, ledničkou a základním nádobím.
Zařízení je jednoduché, ale účelné. V místě je
obchod s potravinami. Klimatizace za příplatek
(hradí se na místě).

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Oblázková pláž se nachází cca 200 m od studií
a jsou zde k dispozici lehátka a slunečníky za po-
platek a stánek s občerstvením.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7818.html

od 2 990 Kč*

* více na str. 302

od 1 590 Kč*

* více na str. 302



AMADRIA PARK HOTEL IVAN A AMADRIA PARK HOTEL JURE
***** AREÁL AMADRIA PARK U ŠIBENIKU

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 8, 15 dní Strava: snídaně

POLOHA
Jsou součástí hotelového areálu Amadria Park
– viz následující strana. Je umístěn v těsné blíz-
kosti wellness centra.   

VYBAVENÍ
Hotely jsou kompletně zrekonstruované. Re-
cepce, hotelová restaurace, lobby bar. WiFi v hale
zdarma, parkování za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Hotel má vlastní bazén a hosté mohou využívat
kulturní a sportovní zařízení celého hotelového
areálu Amadria Park - popis viz následující strana.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek pro
děti  jsou vybavené vlastním příslušenstvím, kli-
matizací, minibarem, sejfem, fénem a TV. WiFi
na pokoji za poplatek. Pokoje mají francouzské
okno.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – podávána bufetovým způsobem.
 Večeře lze doplatit.

PLÁŽ
Oblázková pláž proložená platy je vzdálena od
hotelu cca 50 m. Vstup do vody je pozvolný.
Možno využít i ostatní pláže areálu vč. tobogánu.

BEACH HOTEL NIKO A AMADRIA PARK HOTEL JAKOV
*** AREÁL AMADRIA PARK U ŠIBENIKU

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB|AA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotely jsou součástí rozsáhlého  hotelového
a sportovního komplexu Amadria Park, asi 6 km
od Ši beniku. Hotely jsou v blízkosti wellness
centra a centrální části areá lu.

VYBAVENÍ AREÁLU
Areál je tvořen 5 samostatnými hotely. Uprostřed
areálu je moderní wellness centrum, které dis-
ponuje krytými i otevřenými bazény se sladkou
i mořskou vodou, vířivkou a má fitness. Za každý
vstup se platí 20 Eur. Parkování za poplatek.

VYBAVENÍ HOTELŮ
Hotely mají vlastní recepci se  sejfem, interne-
tovým koutkem, směnárnu, restauraci, terasu,
obchod se suvenýry, parkoviště a bazén s moř-
skou vodou pro dospělé i děti. Hosté mohou vy-
užívat zdarma bazén u svého hotelu.

SPORT A ZÁBAVA
Využití nabídky Wellness centra (viz popis vyba-
vení areálu). K dispozici jsou tenisové kurty, stolní
tenis,  pirátský minigolf, trampolína, plážový
volejbal a vodní sporty. Animační programy pro
dospělé i děti, živá hudba. Součástí areálu je roz-
sáhlý aquapark s atrakcemi pro děti i dospělé.
Na atrakce vč. vstupu do aquaparku lze na místě
zakoupit cenově zvýhodněné balíčky vstupenek
(pasy).

POKOJE
Dvoulůžkové s možností přistýlky (1 pro dospě-
lého, 2 pro děti - rozkládací gauč nebo palanda)
mají vlastní příslušenství a jsou vybaveny klima-
tizací, fénem a TV. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře jsou podávány bufe-
tovým způsobem. V  areá lu je několik zařízení s rych-
lým občerstvením vč. stylové dalmatské vesnice.

PLÁŽ
Oblázková a kamínková pláž je vzdálena od ho-
telů asi 50 m přes borovicový háj. Na pláži se
střídají betonová plata s malými plážemi. Po-
zvolný vstup do vody. 
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od 10 260 Kč*

* více na str. 302

od 9 470 Kč*

* více na str. 302

Hotel Jure Hotel Ivan

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 298

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7820.html
www.cedok.cz/dovolena/,7821.html

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7823.html
www.cedok.cz/dovolena/,7819.html

Hotel Jakov Hotel Jakov - pokojSolaris, bílá pláž

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298
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od 9 840 Kč*

* více na str. 302

ADRIATIQ HOTEL ZORA
*** PRIMOŠTEN

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel skládající se z několika propojených budov,
táhnoucích se podél pláže, leží na romantickém
poloostrově porostlém piniovým lesíkem při-
bližně 5 minut chůze od centra městečka.

VYBAVENÍ 
Vstupní hala a aperitiv bar, restaurace, kavárna
na terase, obchod se suvenýry a recepce se smě-
nárnou a sejfy. V areálu je krytý bazén s mořskou
vodou a sauna. Masáže za poplatek. Dětský klub
s bazénky. Parkování v areálu za poplatek. Při-
pojení WiFi zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, fitnesscentrum zdarma. Te-
nisové kurty s umělým osvětlením, stolní tenis,
volejbal, minigolf, šlapadla, potápění za poplatek.
Večerní kulturní program u hotelu a na náměstí
v Primoštenu zdarma.

POKOJE
Pokoje Komfort: dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky a rodinné pokoje 2+2. Každý pokoj má
klimatizaci, balkon nebo terasu, telefon, TV a fén.
Pokoje Premier: na vyžádání. Dvoulůžkové pokoje
vyšší kategorie s možností přistýlky.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře je podávána formou bufetu
v hotelové restauraci.

PLÁŽ
Upravená pláž s jemným štěrkem. Slunečníky
a lehátka za poplatek. Pozvolný vstup do vody,
vhodné pro děti. Vzdálenost od hotelu 20 m.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7814.html

Pobyt pro
2 děti do 7 let ZDARMA

Více na str. 299



Pavilony Zora

Hotel Zora
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PAVILONY ZORA
** PRIMOŠTEN

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Jednopatrové domky, situované v piniovém lesíku
v klidné části romantického poloostrova, v blíz-
kosti pláží a nedaleko hotelu Zora. Areál je vzdá-
len od centra městečka asi 5 minut chůze. 

VYBAVENÍ
Velmi jednoduché vybavení, které je kompen-
zováno možností využívat všech služeb blízkého
hotelu Zora vč. bazénu a velmi kvalitního stra-
vování v hotelové restauraci. Parkování v areálu
za poplatek.

POKOJE
Velmi jednoduše vybavené dvou a třílůžkové po-
koje se sprchou, WC, telefonem a lednicí. Pokoje
jsou v přízemí a v prvním patře domků a mají
francouzská okna (od země ke stropu) se zábra-
dlím. Výhled do zeleně piniového lesíku.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu v hotelové restauraci,
cca 100 m od pavilonů. Možnost dokoupit obědy.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty s umělým osvětlením, stolní tenis,
volejbal, minigolf, šlapadla (za poplatek). V hlavní
sezoně večerní program a taneční hudba.

PLÁŽ
Upravená pláž s jemným štěrkem. Slunečníky
a lehátka za poplatek. Pozvolný vstup do vody,
vhodné pro děti. Vzdálenost od hotelu 50 m.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7825.html

od 6 900 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 298
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HOTEL MEDENA
*** TROGIR

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní / 8, 15 dní / 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Velký hotel je umístěn v  borovicovém parku.
Promenádou lze dojít do města Seget a dále po
silničce do Trogiru - cca 3 km. Od areálu jezdí
do Trogiru autobus.

VYBAVENÍ
Velká vstupní hala s recepcí a sejfy, směnárna,
výtah, restaurace, taverna, aperitiv bar, ka-
várna, kadeřník, TV sál, terasa a pizzerie. WiFi
zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Běžecká stezka, fitness, sauna, masáže, hřiště
pro děti, stolní tenis, tenisové kurty, hřiště na
házenou, minigolf, půjčování motorových
člunů, surfing (za poplatek). V sezoně taneční
hudba na terase, animační programy a disco.

POKOJE
Kli ma ti zo va né, dvoulůžkové pokoje kategorie
standard s možností 1 přistýlky jsou umístěny
v hlavní budově. Všechny pokoje mají balkon na
mořskou stranu a jsou vybavené televizí a tele-
fonem. Příslušenství je kompletně zrenovované
a má fén.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, snídaně a večeře jsou podávány bu-
fetovým způsobem v centrální restauraci ho-
telu.

PLÁŽ
Úzká oblázková pláž s pozvolným vstupem do
vody proložená betonovými platy cca 300 m od
hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7827.html

APARTMÁNY MEDENA
*** TROGIR

Apartmán: AA – AAAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 8, 15 dní / 10 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Cca 3 km od Trogiru.

VYBAVENÍ 
2 restaurace, supermarket, Parkování u apart-
mánů.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, hřiště na volejbal, košíkovou a fot-
bal, stolní tenis, minigolf, dětské hřiště, půjčovna
sportovních potřeb, možno využít hotelové fit-
ness centrum, saunu a masáže (za poplatek).

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ STANDARD
Lůžkoviny, ručníky, základní nádobí. Apartmány 
v přízemí mají terasu, v patře balkony. Možnost
pobytů menších psů na vyžádání a za poplatek.
Typ 2+1 pro 2–3 osoby má ložnici se dvěma lůžky,
obývák s kuchyňskou linkou s miniledničkou a jí-
delním koutem a dalším lůžkem, vlastní příslu-
šenství, terasu, klimatizaci a TV. Typ 4+1 pro 4–5
osob má dvě  ložnice – v každé dvě lůžka, obývák
s jedním lůžkem, kuchyňskou linkou s miniled-
ničkou a jídelním koutem, vlastní příslušenství,
 klimatizací a TV. Apartmány jsou v 1. patře a mají
balkon. Zařízeny jsou starším  nábytkem.

STRAVOVÁNÍ
Individuální, možnost dokoupit snídaně a večeře.

PLÁŽ
Oblázková pláž je vzdálena 100-400 m.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7826.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 298

od 8 450 Kč*

* více na str. 302

od 7 920 Kč*

* více na str. 302



APARTMÁNY SLAVE
*** ROGOZNICA

Apartmán: AA – AAAAAA   Studio: AA – AAAA Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Dvoupodlažní vila je umístěna v oplocené za-
hradě se vzrostlými stromy, cca 1,5 km od centra
Rogoznice.

VYBAVENÍ
Dům má pouze 2 čtyřlůžkové apartmány s mož-
ností 2 přistýlek, jeden je v přízemí a jeden v 1.
patře. V 2. patře je studio pro 3 osoby. Klientům
je k dispozici zahrada, kde je možné po dohodě
s majitelkou grilovat. Parkování přímo u objektu. 

SPORT A ZÁBAVA
Oblast je vhodná pro všechny vodní sporty. Mož-
nost výletů do Primoštenu (11 km) nebo do Ši-
beniku (35 km). V průběhu letní sezony se zde
konají lidové slavnosti.

APARTMÁNY A STUDIO
Apartmán A/4+2: Je v přízemí a má terasu. Skládá
se ze 2 ložnic (jedna ložnice má  manželské lůžko
a druhá ložnice rozkládací gauč) a obývací míst-
nosti, ve které je kuchyňský kout a další 2 lůžka
(rozkládací gauč). Apartmán má vlastní příslu-
šenství a TV. Nemá klimatizaci.
Apartmán A/5+1: Je v 1. patře a má balkon na
mořskou stranu. Skládá se ze 3 ložnic, v každé
jsou 2 lůžka (jedna ložnice manželské lůžko,
ostatní 2 rozkládací gauč). Dále má kuchyň,
vlastní příslušenství a klimatizaci (za příplatek)
a TV.
Studio 4+0: Je v 2. patře a má velikou terasu s vý-
hledem na moře. Skládá se z jedné místnosti,
kde jsou 4 lůžka (rozkládací gauče), kuchyňský
kout, TV a klimatizace (za příplatek).

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Oblázkové pláže, proložené skalisky cca 100 m
od apartmánů. Koupání vhodné i pro děti.

INFORMACE
Místní zpáteční transfer od Hotelu Zora 15 Eur
(platba na místě).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7835.html

HOTEL A BUNGALOVY RESNIK
** KAŠTEL ŠTAFILIČ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Apartmán: AA – AAAA Zájezdy: 8, 15 dní / 8, 15 dní / 10 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Turistický komplex Resnik je vzdálen od Trogiru
cca 5 km. Komplex je rozsáhlý, příjemný, umís-
těný v zeleni a tvoří jej hotelové pavilony a sa-
mostatné bungalovy. 

VYBAVENÍ 
Centrální budova s recepcí a směnárnou. Par-
koviště, restaurace, gril bar, obchod a TV míst-
nost. Internetový koutek za poplatek. WiFi
v recepční hale zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy pro děti i dospělé. Tenisové
kurty, stolní tenis a hřiště na míčové hry. 

POKOJE A BUNGALOVY
Hotelové pokoje - dvoulůžkové s možností 1 při-
stýlky, mají vlastní příslušenství, TV, telefon a bal-
kon. Klimatizované pokoje na vyžádání. 
Bungalovy studio 2+2 - 24 m2, 1 velká místnost
se 2 lůžky a 2 přistýlkami (rozkládací gauč). Má
vlastní příslušenství a terasu. 
Bungalovy apartmán 2+2 - 28 m2, se skládá ze
2 oddělených místností, každá má 2 lůžka. Má
 minikuchyňku a vlastní  příslušenství a terasu.
Klimatizované apartmány na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - plná penze  formou bufetu, ne -
alkoholické a alkoholické nápoje místní výroby

(v určených časech). All inclusive nezahrnuje kon-
zumaci v baru na pláži a restauraci à la carte.

PLÁŽ
Pláž je vzdálena cca 100 m. Je oblázková, prolo-
žená betonovými platy. Vstup do vody je po-
zvolný. Lehátka a slunečníky jsou za poplatek.
Pláž vhodná pro děti.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7834.html

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 298
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od 3 800 Kč*

* více na str. 302

od 7 380 Kč*

* více na str. 302



800 112 112240
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od 7 400 Kč*

* více na str. 302

PAVILONY BRZET
*** OMIŠ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel pavilonového typu leží pod svahem nad
krásnou oblázkovou pláží, asi 2 km od města
Omiš, přímo naproti ostrovu Brač. Mezi hotelem
a pláží probíhá místní komunikace. V těsném
sousedství se nachází vyhlášená restaurace
 Babylo.

VYBAVENÍ 
Centrální recepce se sejfem, klimatizovaná res-
taurace, terasa a parkoviště. WiFi připojení na
recepci. Cca 100 m od pavilonů je malá prodejna
s nápoji a pečivem. Půjčovna kol a malá prodejna
plážových pomůcek přímo v areálu.

SPORT A ZÁBAVA
Možnost procházek do nedalekého Omiše, kde
je možné při večerních procházkách posedět
v místních vinárnách. Rafting na řece Cetina.
V sezoně taneční večery s živou hudbou.

POKOJE
Menší dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky
(na zpětné ověření možno ubytovat i 2 děti na
přistýlkách), vlastním sociálním zařízením, TV
s místními programy, telefonem a malou lednicí.
Všechny pokoje mají balkon na mořskou stranu
a klimatizaci.

STRAVOVÁNÍ
V klimatizované hotelové restauraci, snídaně –
bufet, večeře salátový bufet, polévka, dezerty

a hlavní jídlo (výběr ze 3 menu) je s obsluhou.
U večeře je neomezená konzumace místních ná-
pojů – červené a bílé víno, ovocné šťávy a voda.

PLÁŽ
Před hotelem je krásná úzká oblázková pláž s nej-
čistější vodou na tomto úseku pobřeží. Pozvolný
vstup do moře – vhodné i pro děti. Na pláži jsou
plážové bary. Půjčování lehátek za poplatek. Cca
1 km od hotelu ve městě je velká písečná pláž.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7836.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298
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HOTEL PLAŽA
**** OMIŠ

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel leží 25 km od Splitu a 40 km od města Ma-
karska. Hotel má 85 pokojů a nachází se přímo
v centru města na písečné pláži.Vysoká úroveň
tohoto středomořského hotelu zaujme přede-
vším klienty vyhledávající relax i aktivní dovole-
nou a poznávání dalmátských krás.

VYBAVENÍ
Recepce 24 hodin denně s lobby barem, hlavní
restaurace (Plaža a pirátská taverna), fitness
centrum, wellness služby za poplatek (parní
sauna, masáže, vířivka, pedikúra, manikúra),
konferenční místnost. WiFi připojení a pokojová
služba za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Sportovní aktivity na pláži za poplatek, canyo-
ning a rafting na řece Cetina, turistika, výlety do
okolí. Hotel pořádá v hlavní sezóně taneční ve-
čery s živou hudbou.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností
jedné přistýlky jsou moderně a elegantně zaří-
zeny, mají klimatizaci a mají svoje vlastní soci-
ální zařízení (koupelna se sprchou, WC, fén),
satelitní televizor, minibar, telefon, trezor.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně. Polopenze formou širokého bufetu za
příplatek (vynikající mezinárodní kuchyně, ale
i domácí pečivo a koláče). Hlavní restaurace má
terasu s jedinečným výhledem na moře.

PLÁŽ
Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem do
vody, kterou ocení především rodiny s dětmi se
nachází přímo u hotelu. Půjčování lehátek na
pláž za poplatek v recepci.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7874.html

od 10 120 Kč*

* více na str. 302

Hotel Plaža
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HOTEL PLETER 
**** OMIŠ – MIMICE

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: snídaně

POLOHA
Nový, luxusní hotel přímo u oblázkové pláže na
klidném místě v malé vesnici Mimice. Hotel je
postavený v tradičním stylu chorvatské archi-
tektury, cca 10 km od rušného letoviska Omiš.
Pláž u hotelu využívají pouze hosté trávící zde
dovolenou a nebo místní obyvatelé.

VYBAVENÍ
Recepce 24 h, hlavní restaurace, denní bar, ka-
várna, restaurace à la carte, parkoviště (za po-
platek, pouze omezené množství parkovacích
míst), směnárna, obchod se suvenýry, konfe-
renční  místnost, úschovna zavazadel, výtah,

 pokojová služby, prádelna, menší SPA centrum,
sauna a WiFi.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness centrum, sportovní aktivity a vodní
sporty na pláži (rafting, rybaření, šnorchlování,
kanoistika), turistika a cyklistika.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje jsou elegantně
zařízeny, mají koupelnu s vanou nebo sprchou,
WC, fén, minibar, telefon, SAT TV, rádio, balkon,
dětská postýlka (na vyžádání).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, večeře za příplatek.

PLÁŽ
Úzká oblázková pláž se nachází přímo u hotelu.
Je využívaná především hotelovými hosty a míst-
ními obyvateli. Slunečníky a lehátka na pláži za
poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7873.html

HOTEL VILLA DVOR  
*** OMIŠ

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: snídaně

POLOHA
Rodinný hotel s 23 pokoji je navržen v tradičním
chorvatském stylu. Nachází se nedaleko sta-
rého historického města Omiš v blízkosti pí-
sečno-oblázkové pláže, na vyvýšené skále
s výhledem na ústí řeky Cetiny do moře. Vzdá-
lenost od letiště 38 km. Kavárny, bary, restau-
race a obchody jsou v docházkové vzdálenostií.
Hotel se pyšní certifikací „ekologicky přátelský
k životnímu prostředí“.

VYBAVENÍ
Recepce 24 h denně, hlavní restaurace s panora-
matickým výhledem z terasy, kongresový sál s au-
diovizuálním připojením, vířivka (zdarma), výtah,
WiFi (zdarma), parkování u hotelu (zdarma).

SPORT A ZÁBAVA
Sportovní vyžití na pláži (volně přístupné cvi-
čební nástroje), minigolf, šlapadla, aquapark (za
poplatek). Možnost využít pláže autokempu
Galeb, kde probíhají animační programy pro
dospělé i děti. Zde je k dispozici plážový volejbal
a tenisové kurty.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje mají koupelnu (se sprchou,
WC a fénem) klimatizaci, satelitní televizor, tre-
zor a WiFi. Pokoje mají výhled na řeku, výhled
na moře za příplatek. Možnost pokojové služby
za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu. Polopenze za příplatek.

PLÁŽ
500 od vily se nachází písečná pláž před hote-
lem Plaža. Klienti také mohou využít pláže u ho-
telu Brzet nebo v autokempu Galeb, obě jsou
v docházkové vzdálenosti.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7875.html

od 8 150 Kč*

* více na str. 302

od 6 940 Kč*

* více na str. 302



APARTMÁNY MALA LUKA 
** OMIŠ

Apartmán: AAAA|AAAABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Přímo na Omišské riviéře, 50 metrů od soukromé
pláže, která je součástí areálu v naprosto klidné
oblasti, 100 metrů od borového háje. Malá ves-
nička se nachází 3 km od živého centra města
Omiš, kde jsou všechny nákupní i zábavní mož-
nosti. Místo není vhodné pro osoby s omezenou
pohyblivostí.

VYBAVENÍ
Dva ubytovací komplexy, restaurace, bar, trezor
(za příplatek), parkování zajištěno před vikou.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži za poplatek.

POKOJE
Čtyřlůžkové apartmány s možností dvou přistý-
lek. Dvě ložnice a denní místnost s kuchyňským
koutem. Apartmány mají terasu nebo balkón
s výhledem na moře, televizor. Kuchyňský kout
je plně vybaven.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravy. Možnost dokoupení snídaní, obědů
a večeří v restauraci v areálu.

PLÁŽ
Oblázková úzká pláž s jemným kamínkem,
vhodná pro děti, je vzdálená 50 m. Velká pláž
Mala Luka 300 m a v Omiši (3 km) se nacházejí
dlouhé písečné pláže, které se pozvolně svažují
do moře.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7876.html

AUTOKEMP GALEB
*** OMIŠ

Mobilhome: AAAAAA|AAAAAABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Zmodernizovaný kemp je umístěn na břehu
moře s písčitou pláží v ústí řeky Cetiny v části
města Omiš, zvané Ribnjak. Promenádou po ná-
břeží řeky Cetiny se za 15 minut dostanete do
historického městečka Omiš.

VYBAVENÍ
Tenisové kurty s osvětlením vhodné pro denní
a noční hru, fotbalové hřiště s umělou trávou,
hřiště na plážový volejbal, dětské hřiště. Animace
pro děti a dospělé. (aerobic, aqua aerobic, gym-
nastiku,mini club, plaveckou školu, mini disco,
škola windsurfingu), 3 malé bazény vhodné
hlavně pro děti. Poplatek za závěrečný úklid.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty s osvětlením, fotbalové hřiště
s umělou trávou, hřiště na plážový volejbal, dětské
hřiště. Animační program pro děti a dospělé, ae-
robic, aqua aerobic, gymnastiku, mini club, pla-
veckou školu, mini disco, škola windsurfingu.

POKOJE
Mobilní domy PREMIUM Relax - pro 6 dospělcýh
osob (+dvě děti bez nároku na lůžko) má 3 ložnice,
denní místnost, vybavenou kuchyni s lednicí, sa-
telitní televizor, dvě koupelny (sprchový kout, WC)
a klimatizace. Na terase je zahradní nábytek a ja-
kuzzi. Domy jsou ve 2. a 3. linii, 50-70 m od písečné
pláže. PREMIUM Sunshine v 1. linii u pláže za pří-
platek. Mobilní domy CLASSIC až pro 6 osob mají

dvě ložnice s dvoulůžkem, vybavená kuchyňka
s ledničkou a rozkládací  sedačkou, satelitní televizor,
klimatizaci a zahradní nábytek.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravy. Snídaně, obědy a večeře za příplatek
v restauraci v kempu.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře.
Sprchy na pláži, plážová restaurace a bar.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7877.html
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od 2 980 Kč*

* více na str. 302

od 6 200 Kč*

* více na str. 302
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od 9 950 Kč*

* více na str. 302

TURISTICKÝ KOMPLEX SAGITTA
*** RUSKAMEN

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Bungalovy, apartmán: AA –AAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Areál je tvořen hlavní budovou, přilehlými bu-
dovami s apartmány a bungalovy. Je vzdálen
8 km od Omiše a leží na zalesněném svahu přímo
na pobřeží moře. Upo zorňujeme na kompliko-
vaný pohyb po areálu pro osoby se sníženou
pohyblivostí.

VYBAVENÍ 
Aperitiv bar, restaurace a terasy k posezení. Mini
obchod – občerstvení, kosmetika, suvenýry, po-
hlednice a noviny. Bazén se sladkou vodou. Bez-
platné parkoviště v areálu. Sejfy v recepci. 

SPORT A ZÁBAVA
Půjčovna kol/skútrů, míčové hry, stolní tenis,
dětské hřiště, vodní sporty, animace. Vhodné
pro windsurfing.

HOTELOVÉ POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
vlastní příslušenství, balkon, klimatizaci a TV.
Umístěny jsou v centrální budově.
Apartmány
V přízemí nebo v 1. patře, v okolních dvoupo-
dlažních pavilonech. Mají obývací pokoj se 2
lůžky (rozkládací gauč), kuchyňský a jídelní kout,
samostatnou  ložnici se 2 lůžky, vlastní příslu-
šenství, balkon, TV a klimatizaci.
Bungalovy
Samostatné malé chaty, které jsou rozmístěny
v borovicovém lesíku. Jsou 4 lůžkové, malá ložnice
se 2 lůžky a obývací  místnost s rozkládacím gau-
čem a nebo 3 lůžkové, které tvoří 1 místnost s 2-
3 lůžky, jejíž součástí je i kuchyňský a jídelní kout.
Všechny bungalovy jsou renovované, mají vlastní
příslušenství, terasu, TV a klimatizaci. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive: plná penze bufetovým způsobem,
odpolední káva, čaj a pečivo, nealkoholické i al-
koholické nápoje domácí výroby (v určených ča-
sech). U baru u bazénu není poskytována služba
all inclusive. 

PLÁŽ
Pěkná oblázková pláž volně navazuje na areál
a až k okraji pláže zasahuje piniový lesík. Vstup
do vody pozvolný. Koupání je vhodné i pro menší
děti. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek
(u hotelového bazénu zdarma).

Pobyt pro
2 děti do 7 let ZDARMA

Více na str. 299

Hotelový pokoj

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7880.html
www.cedok.cz/dovolena/,7878.html
www.cedok.cz/dovolena/,7879.html
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APARTMÁNY DAVOR
*** BRELA - STOMARICA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAAAB Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Dům v klidné osadě Stomarica – součást Brely.
Do centra Brely přímořskou promenádou – cca
30 min. chůze. Minimarket je od apartmánů
vzdálen cca 300 m a restaurace cca 1 km.
U domu je vlastní parkoviště. 

VYBAVENÍ 
V den příjezdu dostane každý uvítací přípitek
(aperitiv a džus). Na každý apartmán nebo pokoj
dostanou hosté 1,5 litry vína zdarma. WiFi
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Některé vodní sporty lze provozovat přímo na
pláži, další sporty a zábava v Brele (za poplatek). 
Studio 2+0 – přízemí. Místnost s příslušenstvím,
terasou, manželskou postelí, kuchyňským kou-
tem, TV a klimatizací. 

POKOJE
Studio 2+1 – 1. patro s velkou terasou. Obývací
místnost s rozkládacím gaučem a kuchyňským
koutem. Vlastní příslušenství.
Studio 2+1 – ve 2. poschodí, má příslušenství
a oddělenou kuchyň. Je vybaven 2 pevnými lůžky
s možností 1 přistýlky. Dále má TV, klimatizaci
a balkon s výhledem na moře.
Apartmán 2+2 – přízemí. Má velkou terasu na
mořskou stranu, ložnici se 2 lůžky a obývací pokoj
s rozkládacím gaučem, kuchyňským koutem, TV
a klimatizací.
Apartmán 2+2 – apartmány jsou umístěny v po-
schodí (1. a 2.), mají balkon s výhledem na moře,
příslušenství. Ložnice se 2 pevnými lůžky a obý-
vací pokoj s klimatizací, rozkládacím gaučem pro
2 osoby, kuchyňský kout a TV.
Pokoj 2+1 – Pokoje s příslušaenstvím jsou v po-
schodí (1. a 2.) Mají 2 lůžka s možností 1 přistýlky,
TV a klimatizaci. Výhled do okolí – bez balkonu. Tyto
 pokoje nemají kuchyňský kout, jsou vybaveny pouze

lednicí a varnou konvicí. Velikost rozkládacího
gauče u všech typů je cca 155 cm x 200 cm. Apt.
i pokoje jsou vybaveny ložním a koupelnovým
prádlem. Ve všech pokojích je volný přístup k in-
ternetu.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Pěkná pláž s oblázky a čistou vodou je cca 100 m
po schodech pod domem. Nedoporučujeme pro
lidi se sníženou pohyblivostí. Pobřeží lemují další
malé pláže téměř privátního charakteru. Na pláži
jsou sprchy. Pozvolný vstup do vody. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7881.html

od 3 500 Kč*

* více na str. 302

Apartmánový dům Davor
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od 17 060 Kč*

* více na str. 302

HOTEL BLUESUN SOLINE
**** BRELA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel leží v mírném svahu nedaleko pláže. Pod
hotelem probíhá pobřežní promenáda, která
vede do rázovité vesničky Stomarica s malými
plážemi privátního charakteru.

VYBAVENÍ 
Klimatizovaná restaurace, internetový koutek,
aperitiv bar, kavárna, snack bar, celoročně otev-
řený bazén se sladkou vodou, kadeřnictví, kos-
metický salon a ordinace lékaře, wellness.

POKOJE
Moderně vybavené, klimatizované dvoulůžkové
pokoje s přistýlkou a balkonem na mořskou
stranu nebo do okolí. Mají příslušenství, TV, te-
lefon, fén, sejf a minibar.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře podávané formou bufetu.
Možno dokoupit plnou penzi.

SPORT A ZÁBAVA
Wellness, sauna, fitness, pilates, indoor golf si-
mulátor, kulečník, stolní tenis a tenisové kurty
(za poplatek).

PLÁŽ
Nádherná pláž s drobnými oblázky přímo před
hotelem. Pozvolný vstup do vody. Čistotou vody
patří zdejší pláž mezi pět nejčistějších na Jadranu.
Nedaleko hotelu se nachází vyhlášená pláž Punta
Rata.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7883.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298
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HOTEL BLUESUN MARINA
**** BRELA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Pavilony hotelu obklopené borovicemi, leží v blíz-
kosti pláže, asi 10 min. chůze od centra střediska
po pěší promenádě.

VYBAVENÍ 
Vstupní hala s recepcí a sejfy, internetový koutek,
restaurace, kavárna, aperitiv bar, TV sál, kadeřník.
Solarium, sauna, masáže. Vlastní parkoviště. WiFi,
v hotelu je vyhlášené fyzio-masérské centrum.

SPORT A ZÁBAVA
Animační program. Tenisové kurty cca 5 minut
od hotelu. Možnost využití sportovního zázemí 
u nedalekého hotelu Maestral (stolní tenis, mi-
nigolf...). Vše za poplatek.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje (francouzská postel) s příslu-
šenstvím jsou vybavené moderním nábytkem, kli-
matizací, TV, minibarem, telefonem a fénem. Pokoje
mají balkon. V nabídce jsou pokoje orientované
na mořskou stranu nebo pokoje  orientované do
atria hotelu s výhledem na pokoje  protější strany
atriového bloku. Možnost přistýlky.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře podávané formou bufetu.

PLÁŽ
Pláž s jemnými oblázky je vzdálená cca 50 m,
částečně po schodech.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7882.html

od 13 710 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 298



HOTEL BIOKOVKA
*** MAKARSKA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
V borovicovém lesíku na okraji střediska Makar-
ska, asi 20 min. chůze do centra městečka Ma-
karska. 

VYBAVENÍ 
Vstupní hala, restaurace, aperitiv bar, kavárna,
čistírna, kadeřnictví, krytý bazén s mořskou
vodou, TV místnost, fitness, sauna. Parkoviště
pro hotelové hosty zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, minigolf, tenis, vod ní sporty na pláži
(za poplatek). Večer na terase živá hudba. V hotelu

je možné zajistit i léčebné a terapeutické proce-
dury, vodní i suché masáže. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou mají sociální
zařízení a TV. Lze vyžádat bezbariérový pokoj.
Pokoje v renovované části hotelu mají klimatizaci.
Všechny pokoje mají balkon směrovaný na moř-
skou stranu anebo do okolí (cenově  odlišeno).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře bufet. Možnost dokoupení
obědů.

PLÁŽ
Dlouhá, oblázková pláž, vzdálená asi 100 m od
hotelu s plošinou pro vozíčkáře.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7887.html

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 298
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APARTMÁNY RUŽA
*** BAŠKA VODA

Čtyřlůžkový apartmán: AA – AAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Pětipatrový apartmánový dům Nikolina se na-
chází v blízkosti hotelu Hrvatska a cca 150 m od
oblázkové pláže.

VYBAVENÍ
Apartmány mají v ceně WiFi, možnost parkování
před apartmány (za poplatek) a možnost použít
venkovní gril.

SPORT A ZÁBAVA
Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové kurty, na-
bídka vodních sportů, potápěčské centrum Po-
seidon - vše za poplatek.

POKOJE
Všechny apartmány jsou prostorné a moderně
zařízené. Mají ložnici s manželskou postelí, obý-
vací místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
plně vybavený kuchyňský kout, lednice, WC +
sprcha, SAT TV, WiFi, klimatizaci a balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravy, možnost dokoupit polopenzi formou
bufetu vč. 1 nápoje ve vedlejším hotelu.

PLÁŽ
Oblázková pláž je vzdálena asi 150 m od apart-
mánů.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7885.html

od 1 590 Kč*

* více na str. 302

Apartmány 
Ruža

od 8 090 Kč*

* více na str. 302
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HOTEL A DEPENDANCE ALEM
** BAŠKO POLE

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
V malém středisku Baško Polje. Je spojeno pří-
mořskou promenádou se střediskem Baška
Voda.

VYBAVENÍ
Hotelový komplex je tvořen hlavní třípatrovou
budovou bez výtahu a jednopatrovými pavilony
depandací, které leží v hustém lesoparku. Re-
cepce se sejfy, hotelová restaurace, kavárna.

SPORT A ZÁBAVA
Dětské hřiště, stolní tenis, potápěčské centrum
a hřiště na míčové hry.

POKOJE
Jednoduše zařízené dvoulůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky, mají vlastní sociální zařízení a bal-
kon. Pokoje v hlavní budově jsou orientovány
na mořskou stranu (za příplatek) nebo na hory.
Pokoje v depandanci jsou všechny orientované
na mořskou stranu (ve výhledu na moře brání
okolní zeleň).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu v hotelové restauraci.
K večeři 2 dcl piva nebo vína, vody nebo mine-
rálky.  

PLÁŽ
Oblázková pláž je od hotelu vzdálena cca 80 m
a je proložena betonovými platy. Pozvolný vstup
do vody, vhodné i pro menší děti.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7886.html

od 4 990 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298



800 112 112250

CHORVATSKO | DALMÁCIE

od 10 430 Kč*

* více na str. 302

HOTEL DALMACIJA
*** MAKARSKA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: snídaně

POLOHA
Nově zrekonstruovaný moderní hotel leží něko-
lik kroků od pláže a  asi 10 minut chůze od
centra města.

VYBAVENÍ 
Vstupní hala s recepcí a sejfem, internetovým
koutkem. Výtah, restaurace, snack-bar, otev-
řený bazén s velkou terasou. Parkování u hotelu
za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, minigolf, půjčování motorových
člunů a surfů v okolí hotelu, vlastní malý přístav.
V  hlavní sezoně animační programy pro děti
i dospělé.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s přistýlkou,
s  vlastním příslušenstvím, balkonem, miniba-
rem, TV, telefonem. WiFi připojení - za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány v hotelové restauraci
bufetovým způsobem. Možnost dokoupení ve-
čeří.

PLÁŽ
Drobné oblázky, betonová plocha na slunění
u hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7817.html
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PAVILONY RIVIJERA
*** MAKARSKA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA – AAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

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. Dosa žitelnost centra střediska Makarska
volnou chůzí cca 30 min. 

VYBAVENÍ
Centrální recepce, klimatizovaná res taurace,
směnárna, gril, pivnice, parkování přímo v are-
álu, sejf v recepci, internetový koutek, WiFi při-
pojení zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, hřiště na minigolf, vodní sporty
na pláži, hřiště pro děti, dětská lezecká stěna,

minigolf a minikuželky (za poplatek). V Makar-
ské diskotéka, stylové vinárny apod. V sezóně
animační programy pro děti i dospělé několi-
krát týdně vč. živé hudby.

POKOJE
Superior – pokoje 1+0, dvoulůžkové pokoje, ně-
které s možností přistýlky (pouze pro děti do 12
let), jsou umístěny v novějších  pavilonech, mají
balkón, sociální zařízení, ledničku, telefon, ven-
tilátor.
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 bufet, večeře – saláty, polévky, před-
krmy a moučníky bufet, hlavní jídlo – výběr z ně-
kolika menu. V ceně večeře je zahrnut 1 nápoj
na osobu (2 dl vína, 3 dl piva, 2 dl ovocné štávy,
2,5 dl minerálky). Každou středu je podávána
speciální večeře.

PLÁŽ
Krásná oblázková pláž ve vzdálenosti cca 100–
300 m s pozvolným vstupem do vody je čás-
tečně doplněna betonovými platy.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7889.html

od 6 500 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

Pláž Buba Beach

DOVOLENÁ 55+
Platí pro odjezdy na 7 nocí: 25. 5., 1. 6., 8. 6., 15. 6. 2018

Více na str. 300
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od 16 470 Kč*

* více na str. 302

HOTELOVÝ AREÁL BLUESUN AFRODITA
**** TUČEPI

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AABBB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Moderní a komfortní patrové pavilony se nachá-
zejí na mírném svahu nad mořem, v zahradě se
subtropickou vegetací. Vzdálenost od centra stř.
Tučepi cca 300 m.

VYBAVENÍ 
Klimatizovaná restaurace, internetový koutek,
aperitiv bar, venkovní bazén pro dospělé i děti,
whirlpool, sauna, masáže. Místnost na úschovu
kol, surfů atd. Parkování zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, minigolf a fitness (za poplatek).
Animační programy pro dospělé i děti. Cvičení
v bazénu.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky na moř-
skou stranu nebo do okolí mají příslušenství,
balkon, TV, klimatizaci, minibar, fén a trezor. WiFi
zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou podávány v hotelové res-
tauraci bufetovým způsobem. Možno doplatit
plnou penzi.

PLÁŽ
Oblázková pláž je od hotelu oddělena pouze po-
břežní promenádou.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7890.html

Pobyt pro
3 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 299
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HOTEL BLUESUN ALGA
**** TUČEPI

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel leží na úpatí pohoří Biokovo, v bezpro-
střední blízkosti pláže, asi 10 minut chůze od
centra městečka. Před hotelem podél celého
pobřeží prochází promenáda, která patří k nej-
krásnějším na celém pobřeží.

VYBAVENÍ 
Vstupní hala s recepcí,  restaurace, snack-bar,
kavárna, salon s TV, obchod se suvenýry, dětské
hřiště, místnost na úschovu kol, surfů atd. WiFi
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Venkovní bazén, solárium, sauna, masáže, vnitřní
bazén, fitness (za poplatek), dětský klub, animace
pro děti i dospělé. Sportovní areál 500 m od ho-
telu – tenisové kurty, fotbal, minigolf, vodní sporty
na pláži (za poplatek).

POKOJE
Dvoulůžkové plně klimatizované pokoje s mož-
ností přistýlky a pokoje 2+2/1 (rozkládací gauč -
možno umístit 2 děti do 14 let), s vlastním pří-
slušenstvím, TV, minibarem a telefonem.

STRAVOVÁNÍ
V hotelové restauraci, snídaně a večeře bufeto-
vým způsobem. Možno doplatit plnou penzi.

PLÁŽ
3 km dlouhá, mírně se svažující oblázková pláž
je od hotelu oddělena pobřežní promenádou.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7891.html

od 13 900 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 299
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od 14 300 Kč*

* více na str. 302

HOTEL BLUESUN NEPTUN A DEPANDANCE MASLINIK
****/**** STŘEDNÍ DALMÁCIE

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AABBB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Hotelový klub rodinného typu, situovaný v ho-
telové zahradě. Do centra střediska je to 10
min. procházkou.

VYBAVENÍ 
Hotelový areál má hlavní výškovou hotelovou
budovu a pět dvoupodlažních depandancí pavi-
lonového typu. Hotel má vstupní halu s recepcí,
sejfy a přípojkou k  internetu, klimatizovanou
restauraci, aperitiv bar, teens club, bar u ba-
zénu, směnárnu, TV sál, obchod se suvenýry,
velký a dětský bazén, dětský klub a hřiště, kon-
certní terasa a další služby klubového typu.

SPORT A ZÁBAVA
6x týdně denní a večerní animace, dětský klub,

dětská  animace a dětské disko, babysitting,
 bezplatný sejf na recepci, parkování, aerobik
a vodní gymnastika, dva pronájmy tenisových
kurtů, plážový volejbal, 2x stolní tenis, sluneč-
níky a lehátka u bazénu, kulečník a kuželky, hor-
ská kola. Za poplatek je pronájem tenisových
raket a míčků, tenisová škola, sparing partner,
vodní skútry, šlapadla, banán, vodní lyže.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky mají
sprchu, WC, balkon, klimatizaci a WiFi. 
V depandanci jsou i rodinné pokoje (2 místnosti
oddělené dveřmi) 2+3.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive (plná penze) bufetovým způsobem,

dále je v ceně zahrnuta dopolední i odpolední
svačina, noční občerstvení, dětské občerstvení,
konzumace nealkoholických nápojů a domácích
alkoholických nápojů (ve vyhrazených časech).
Jednou týdně dalmatská večeře s programem
u bazénu.

PLÁŽ
Oblázková pláž s pozvolným vstupem do vody
je vzdálena asi 50 m.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7892.html

Pobyt pro
3 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 299

Pokoj dep. Maslinik



HOTEL MEDORA AURI FAMILY BEACH RESORT
**** PODGORA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel leží na okraji městečka, na pobřežní pro-
menádě.

VYBAVENÍ 
Vstupní hala s recepcí, restaurace, aperitiv bar,
snack-bar, klimatizované společenské míst-
nosti, TV sál, výtah a internetový koutek. Bazén
pro dospělé i děti. Sluneční terasa. Parkování
u hotelu za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
V nedalekém sportovním středisku lze využívat
tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, půjčovnu

kol a windsurfing (za poplatek). V hlavní sezoně
taneční hudba na terase.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s přistýlkou
vybavené TV a příslušenstvím.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně. Večeře (za příplatek) jsou podávány
bufetovým způsobem.

PLÁŽ
Oblázková pláž s pozvolným vstupem do vody
se nachází před hotelem. Aktuální ceny na: 

www.cedok.cz/dovolena/,4466.html

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 299

HOTEL PODGORKA
** PODGORA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel leží v  centru na živé a  zejména v  noci
rušné pobřežní promenádě.

VYBAVENÍ 
Vstupní hala, restaurace, aperitiv bar, zahrada
s kavárnou, terasa, výtah a internetový koutek.

SPORT A ZÁBAVA
V nedalekém sportovním středisku jsou teni-
sové kurty, stolní tenis, minigolf, půjčovna kol
a windsurfing (za poplatek). V hlavní sezoně ta-
neční hudba na terase.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s  přistýlkou, příslušen-
stvím a stinnou lodžií s výhledem na mořskou
stranu nebo do okolí.

STRAVOVÁNÍ
V  hotelové restauraci, snídaně bufet, večeře
s obsluhou – výběr z menu, v sezoně bufet.

PLÁŽ
Oblázková pláž s pozvolným vstupem do vody
se nachází před hotelem. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7895.html
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od 12 430 Kč*

* více na str. 302

od 6 700 Kč*

* více na str. 302
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od 19 970 Kč*

* více na str. 302

HOTEL SENSIMAR ADRIATIC BEACH 
**** ŽIVOGOŠĆE

Dvoulůžkový pokoj: AA Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel se nachází v městečku Živogošće v krásné
zelené zahradě. Skládá se z hlavní budovy a ně-
kolika pavilonů a leží 50 m od dlouhé oblázkové
pláže. Do vedlejší vesnice Igrane vede cesta podél
pobřeží, kde najdete stánky, obchody, bary i res-
taurace. Živogošće leží 20 km od Makarské riviéry
a 80 km od Splitu.

VYBAVENÍ
Vstupní klimatizovaná hala s 24 hodinovou re-
cepcí, hlavní restaurace, lobby bar, snack bar
u pláže, kavárna, směnárna, sluneční terasa s ven-
kovním bazénem a jakuzzi, společenská místnost
s TV, tenisový kurt, posilovna, stolní tenis.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, potápění, půjčovna šla-
padel a člunů (za poplatek), pěší turistika.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje mají klimatizaci, s vlastní
koupelnou (sprcha nebo vana, WC), mají telefon,
satelitní televizor, balkon. Výhled na moře za
příplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi (snídaně,
obědy, večeře) formou bufetu, místní alkoholické
i nealkoholické nápoje a občerstvení během dne
v určitý barech a určitých hodinách.

PLÁŽ
2 km dlouhá oblázková pláž se nachází přímo
u hotelu (ve vzdálenosti 50 -200 m od hotelu)
a je přístupná po schodech. Lehátka a sluneč-
níky jsou za poplatek. Vodní sporty na pláži za
poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7896.html
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HOTEL SENSIMAR MAKARSKA
**** STŘEDNÍ DALMÁCIE

Dvoulůžkový pokoj: AA Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Moderní nově zrekonstruovaný hotel se 179 po-
koji se nachází přímo v letovisku Igrane. Je určený
pouze pro dospělé osoby a také pro náročnější
klientelu. Leží přímo u písečné pláže v zeleném
háji. Od Splitu je vzdálen 85 km, cca 2 hodiny.

VYBAVENÍ
Klimatizovaná vstupní hala s recepcí, hlavní res-
taurace, lobby bar, směnárna, sluneční terasa
s bazénem a výhledem na moře (lehátka a slu-
nečníky za poplatek), taneční terasa, letní kino,
směnárna, posilovna, půjčovna kol, tenisové
kurty, WiFi zdarma v lobby a na pokojích, wellness

služby za poplatek (sauna, masáže, kosmetické
procedury).

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, potápění, půjčovna šla-
padel a člunů (za poplatek), pěší turistika.

POKOJE
Pouze dvoulůžkové pokoje (pro hosty nad 18 let)
mají klimatizaci, vlastní koupelna s WC, vysoušeč
vlasů, minibar, satelitní televizor, trezor a balkon.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi (snídaně,
obědy, večeře) formou bufetu, místní alkoholické
i nealkoholické nápoje a občerstvení během dne
v určitý barech a určitých hodinách.

PLÁŽ
Oblázková pláž se nachází přímo před hotelem.
Lehátka a slunečníky za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7897.html

od 21 070 Kč*

* více na str. 302
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od 7 400 Kč*

* více na str. 302

HOTEL LAGUNA 
** GRADAC

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel a k němu náležející depandance leží
v těsné blízkosti pláže v borovicovém háji, asi
10 minut pěšky od centra Gradacu. 

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, ka-
várna, terasa a TV sál. 

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty, na pláži půjčovna loděk a šlapa-
del, tenisové kurty (za poplatek). Večerní pro-
cházky do Gradacu s posezením v místních

kavárnách a vinárnách. Před hotelem u prome-
nády bar s večerním programem.

HOTELOVÉ POKOJE A POKOJE V DEP. A
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky jsou
vybavené starším nábytkem, mají vlastní příslu-
šenství, balkon. Pokoje v hotelu mají televizor.
Klimatizace za příplatek.

STRAVOVANÍ
Polopenze - snídaně i večeře jsou podávány bu-
fetovým způsobem. Možnost dokoupení plné
penze.

PLÁŽ
Pláž s hrubšími oblázky je od areálu oddělená
pouze pobřežní promenádou. Na pláži je půj-
čovna slunečníků a lehátek za poplatek.

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4518.html
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HOTEL A DEPANDANCE LABINECA
*** GRADAC

Dvoulůžkový pokoj: AAA Rodinný pokoj: AAAA|AABB Dítě do: 12 let     Zájezdy: 8, 15 dní / 8, 15 dní / 10 dní Strava: all inclusive

POLOHA
V západní části města Gradac přímo u moře. 

VYBAVENÍ 
Vstupní hala s recepcí, bankomatem a sejfy, res-
taurace, kavárna, krytý bazén (uzavřen od po-
loviny června do poloviny září), bazén se sladkou
vodou, dětský bazén. Lehátka a slunečníky u ba-
zénu zdarma, na pláži za poplatek. Vše využívají
i klienti z depandací. Parkoviště za poplatek. 

SPORT A ZÁBAVA
6x týdně animace, dětský klub, mini disco, aqua
aerobic, kulečník, tenis, minigolf. 

HOTELOVÉ POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou, mají klimatizaci,
příslušenství, TV, minibar, fén a balkon s bočním
výhledem na moře. 

POKOJE V DEPANDANCI
Pokoje jsou dvoulůžkové s možností 1 nebo 2
přistýlek (pokoj 2+2 má dvě místnosti, které ne-
jsou oddělené dveřmi). Jsou klimatizované, mají
 příslušenství, televizi a balkon, některé s výhle-
dem na moře.

STRAVOVANÍ
All inclusive – zahrnuje plnou penzi, podávanou
bufetovým způsobem, 1x týdně je dalmatská
večeře. Dále zahrnuje odpolední svačinu s kávou,

lehké noční občerstvení a všechny alkoholické
i nealkoholické nápoje místní výroby (v určených
časech). 

PLÁŽ
Oblázková pláž před hotelem je dostupná po
několika schodech (není vhodné pro klienty se
sníženou pohyblivostí).

od 10 360 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
2 děti do 12 let ZDARMA

Více na str. 299

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7901.html
www.cedok.cz/dovolena/,7900.html



CHORVATSKO – jižní Dalmácie a ostrovy
Není snad tradičnějšího místa, které by tolik symbolizovalo letní dovolenou u moře, jako je Dalmácie. Již více než sto let sem z celé naší
vlasti každoročně směřují celé generace příznivců vodních radovánek a to všemi druhy dopravy. Proč právě tato místa tolik přirostla
k srdci našim milovníkům slunce a moře?  Je tomu tak pro vzácnou harmonii všech přírodních i civilizačních prvků, které v této oblasti
vytvářejí neopakovatelnou atmosféru přímořské rekreace. Bezpočet malých zálivů s oblázkovými plážemi a křišťálově čistou vodou střídají
rázovité rybářské vesničky s neopakovatelným dalmatinským koloritem. Všemu pak dávají korunu vysoké horské hřebeny, které se tyčí
strmě k nebi bezprostředně za čarou pobřeží. Zkrátka přímořská idyla, jejíž ekvivalent jinde ve světě určitě nenajdete.
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NABÍDKA VÝLETŮ
DUBROVNÍK
Navštivte historické město Dubrovník, které je
vedeno na seznamu světového dědictví UNESCO
a patří z historického hlediska k jednomu z nej-
zajímavějších měst Evropy. a nabízejí místní gas-
tronomické speciality. 

KORČULA 
Navštívíte jeden z nejzajímavějších ostrovů v Ja-
derském moři. Prohlídku hlavního města s bo-
hatou historií, které nese stejné jméno jako
ostrov – tedy Korčula, můžete absolvovat s míst-
ním průvodcem. Město Korčula je též nazýváno
„Malým Dubrovníkem“ a patří k nejcennějším
památkovým rezervacím Chorvatska.
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ČEDOK PLUS
• výhodná cena cestovního pojištění 
• autokarem z českých a moravských měst

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• ostrovy – pro milovníky windsurfingu 
• hotely i pro náročné klienty
• ostrovní klima příjemné pro všechny

 věkové kategorie
• možnost potápění

DOPRAVNÍ INFORMACE
• vzdálenost z Prahy: 1 100-1 270 km
• doba jízdy busem z Prahy: 12-15 hod.
• doba letu: 1:40 hod.

DOPRAVA AUTOKAREM
• k vybraným hotelům označených symbolem

je organizována doprava autokarem. 
• přehled nástupních míst autokarových

 zájezdů na str. 294

Jaderské moře

BOSNA-HERCEGOVINA

BRAČ

HVAR

KORČULA

MLJET

POLOOSTROV 
PELJEŠAC

VIS

Split

Bol

Supetar

Stari Grad Orebič Trpanj

Klek

Dubrovník

Mlini

Korčula

Pomena

Komiža

Pasadur

Jelsa

LASTOVO

Hvar
Vrboska

ZÁJEZDY: | 8, 15 DNÍ
10 DNÍ

Korčula

BS = bez stravování, SN = snídaně, PL = polopenze, 
AI = all inclusive, LAI = all inclusive light
* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu

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

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Turist Resort Velaris  ***/**** PL 12 let 263
Htl. Elaphusa **** PL 12 let 264
Htl. Bonaca *** AI 2 děti do 14 let 264
Htl. Arkada ** PL – 265
Htl. Hvar *** AI 12 let 265
Htl. a dep. Lavanda *** LAI 2 děti do 14 let 266
Htl. a apt Fontana ** PL 12 let 266
Htl. Senses Resort *** PL 12 let 267
Htl. Delfin ** SN 12 let 267
Htl. Biševo ** PL 12 let 268
Htl. Faraon *** AI 2 děti do 12 let 268
Htl. a dep. Bellevue  ***/**** LAI 7 let 269
Htl. Aminess Grand Azur **** LAI 7 let 270
Htl. Valamar Argosy **** PL – 270
Htl. Aminess Lume **** PL 12 let 271
Htl. Odisej *** PL 13 let 272
Htl. Solitudo *** PL 12 let 272
Apartmány Bonaca  *** BS – 273
Htl. Valamar C. Dubrovník *** LAI – 274
Htl. Splendid *** PL – 275
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
OSTROV BRAČ 
Třetí největší ostrov Jadranu a největší z dalmat-
ských ostrovů leží naproti Splitu a končí u sever-
ního okraje Makarské riviéry. Jeho mramorové
lomy poskytly kámen pro výstavbu Diokleciánova
paláce ve Splitu i Bílého domu ve Washingtonu.
Ostrov oplývá klidem i uprostřed hlavní sezony
a proto je stále více vyhledáván klienty, toužícími
po klidnější dovolené na nepřelidněných plážích. 

Bol 
Mondénní středisko na jižním břehu Brače na-
proti letovisku Jelsa (na ostrově Hvaru). Pláž Zlatni
rat byla nedávno prohlášena za nejkrásnější pláž
na celém Jadranu. 
Vzdálenost z Prahy je 1 100 km, doba jízdy z Prahy
cca 12 hodin, vč. trajektu. 

Supetar 
Hlavní středisko a nejdůležitější přístav ostrova,
leží v zátoce severního pobřeží ostrova Brač a je
obklopeno borovými háji, které prosycují vzduch
smolnou vůní. Jsou zde krásné pláže s pozvolným
vstupem do vody i romantické skalnaté převisy. 
Vzdálenost z Prahy je cca 1 090 km, doba jízdy
z Prahy je cca 12 hodin vč. trajektu. 

OSTROV HVAR 
Slunce a víno, moře a modré levandulové  porosty
charakterizují Hvar, ostrov v srdci Jadranu. Rodí
se zde citrusy, olivy, fíky i svatojánský chléb, vzduch

je prostoupen vůní bylin. Od Splitu je oddělen
pouze ostrovem Brač. 

Vrboska 
Nevelká obec na severním pobřeží Hvaru. Klidné
letovisko leží v malebné zátoce, jehož předností
jsou pěkné pláže a dostatek vegetace v okolí.
Nejbližší trajektový přístav je ve Starém Gradu. 
Vzdálenost z Prahy je 1 160 km, doba jízdy z Prahy
činí cca 13 hodin, vč. trajektu. 

Město Hvar 
Nejkrásnější město ostrova, žijící čilým koloritem
dávné historie Tradice přímořských lázní s celoroč-
ním provozem se datuje již od minulého  století.
Ceněn je nejen čistý vzduch, ale i abnormálně

 vysoký počet slunných dní a příznivá  teplota v mi-
mosezonních měsících. Trajekt ze Splitu trvá něco
málo přes dvě hodiny. 
Vzdálenost z Prahy je 1 140 km, doba jízdy z Prahy
cca 13 hodin, vč. trajektu. 

Stari Grad 
Osada, leží zaklíněna v hlubokém Starigradském
zálivu, chráněna před studenými větry. Turistické
středisko má skalnaté pláže, umělá kamenná
plata i menší písčitou pláž. 
Vzdálenost z Prahy je 1 160 km, doba jízdy z Prahy
cca 13 hodin, vč. trajektu. 

Jelsa 
Jedno z největších letovisek na Hvaru leží na se-
verním pobřeží ostrova, asi 10 km od Starého
Gradu. Původní rybářská osada je dnes pulzují-
cím turistickým centrem, které kromě pobytu
u moře nabízí svým hostům i příjemné procházky
spletí uliček a malebných náměstí. 
Vzdálenost z Prahy je 1 170 km, doba jízdy z Prahy
cca 13,5 hodin, vč. trajektu. 

OSTROV VIS 
Romantický ostrov s řadou přírodních krás je si-
tuován poněkud dále od pobřeží Dalmácie, upro-
střed vod Jaderského moře. Ostrov má dvě osady,
stejnojmenný Vis a přístav Komiža. Dnes je ostrov
snadno dostupný trajekty a rychloloděmi ze
Splitu vícekrát denně. 

Stari Grad

Hvar
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
Komiža 
Historické městečko s přístavem na západním
pobřeží ostrova, kterému vévodí překrásná ob-
lázková pláž s křišťálově čistou vodou. Město má
specifické mikroklima díky vrchu Hum, který je
chrání před severními větry. 
Vzdálenost z Prahy je 1 230 km, doba jízdy
z Prahy cca 16 hodin, včetně trajektu. 

POLOOSTROV PELJEŠAC 
Po Istrii druhý největší poloostrov na chorvat-
ském pobřeží Jadranu leží v jižní části Dalmácie.
S pevninou je spojen úzkou šíjí u Stonu, další
spojení zajišťuje trajektová linka Ploče-Trpanj. 

Orebič 
Turistické středisko na jihozápadě poloostrova
Pelješac s malebným výhledem na ostrov i město
Korčulu, obklopené subtropickou vegetací. Vzdá-
lenost z Prahy je 1 260 km, doba jízdy z Prahy
cca 15 hodin. 

OSTROV KORČULA 
Je nejnavštěvovanější z jihodalmatských ostrovů.
Leží mezi Hvarem a Lastovem jihozápadně od
poloostrova Pelješac a je považován za nejzele-
nější ostrov Jadranu. Má příjemné podnebí s vy-
sokým počtem hodin slunečního svitu. 

Město Korčula 
Hlavní město stejnojmenného ostrova je mno-
hými znalci považováno za vůbec nejkrásnější
město Jadranu s nespočetnými památkami Ho-
telová část je stranou od historické zástavby, na
pláži jsou betonové plošiny na slunění a místy
oblázky. Okolí je chráněno borovicemi. 
Vzdálenost z Prahy je 1 245 km, doba jízdy
z Prahy cca 15 hodin, vč. trajektu. 

DUBROVNÍK 
Světoznámé historické město a památková re-
zervace, která je na seznamu chráněných pa-
mátek UNESCO, přitahuje své návštěvníky nejen
jako unikátní pokladnice městské i hradební ar-
chitektury středověku, ale v posledních letech
stále více i jako místo přímořské rekreace. Vzdá-
lenost z Prahy je 1 220 km, doba jízdy z Prahy
cca 14 hodin. 

KLEK 
Letovisko v hlubokém zálivu, oddělujícím polo-
ostrov Pelješac od pevniny. Asi 90 kilometrů smě-
rem na jih leží perla jižní Dalmácie - Dubrovník. 
Vzdálenost z Prahy je 1 130 km, doba jízdy
z Prahy cca 13 hodin. 

OSTROV LASTOVO 
Ostrov Lastovo má rozlohu 41 km2 a patří mezi
Jihodalmátské ostrovy. Leží asi 13 km od ostrova
Korčula. V roce 2006 se stal ostrov součástí Pří-
rodního parku. 

Pasadur
je vesnice na severozápadě ostrova Lastovo. Je
umístěna v blízkosti zátoky Velké a Malé jezero,
3 km od trajektového přístavu Ubli. 
Vzdálenost z Prahy je 1 260 km, doba jízdy
z Prahy cca 15 hodin, vč. jízdy katamanem do
přístavu Ubli.

Orebič

Bol
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Pavilon Vrilo ***

Hotel Amor ****

Pavilon Vlačica ***

Restaurace
Vila Vela Luka ****

od 7 630 Kč*

* více na str. 302

TOURIST RESORT VELARIS
***/**** SUPETAR – OSTROV BRAČ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotelový komplex je tvořen 4 objekty (hotel
Amor ****, Vila Vela Luka **** a pavilony
Vlačica a Vrilo ***), které jsou umístěny v roz-
sáhlém parku. Nachází se na západním okraji
Supetaru a od centra je vzdálen cca 1 km.

VYBAVENÍ
Centrální restaurace s terasou, lobby bar, plá-
žová restaurace, internetový koutek, venkovní
bazén a malý dětsky bazének (pouze pro hosty
hotelu a vily), dětské hřiště. Parkování za popla-
tek. WiFi v hotelu Amor.

SPORT A ZÁBAVA
Potápěčské centrum, wellness centrum, půjčovna
kol, stolní tenis a hřiště na košíkovou, tenis, po-
silovna, potápěčská škola, půjčovna kol.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky.
Všechny pokoje jsou klimatizované, mají vlastní
příslušenství s fénem a TV. Pokoje superior mají
připojení na internet a minibar. Jednolůžkové
pokoje na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu.

PLÁŽ
Oblázkovo-písčitá, vstup do vody asi cca po
10 m spadá do větší hloubky.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7905.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298



HOTEL BONACA

HOTEL ELAPHUSA
**** BOL - OSTROV BRAČ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel leží v borovém háji. Do centra se dá dojít
po pěší zóně.

VYBAVENÍ
Hotelová hala s  recepcí, restaurace, taverna,
noční klub, čtyři bary včetně baru u  bazénu,
kosmetické a wellness centrum, multifunkční
hřiště, internetový koutek za poplatek, krytý
a venkovní bazén, vířivka, dětský bazén, sauna,
sluneční terasa s lehátky a slunečníky, dětské
hřiště, fitness, parkoviště 100 m.

SPORT A ZÁBAVA
Bowling, tenisové kurty, tenisová škola, stolní
tenis, windsurfing, plážový volejbal, pronájem
horských kol, kvalitní potápěčské centrum, šla-
padla, motorové čluny (za poplatek). Animační
programy.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s přistýlkou
mají balkon s výhledem na mořskou stranu, po-
koje s výhledem do okolí jsou bez balkonu. Mají
vlastní příslušenství, fén, pokojový sejf, minibar,
TV, internetové připojení.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu (snídaně a večeře).

PLÁŽ
Oblázková a částečně písčitá pláž 100 metrů od
hotelu, známá písčitá pláž Zlatý mys s pozvol-
ným vstupem do moře je vzdálena asi 500
metrů od hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7904.html

*** BOL - OSTROV BRAČ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AA – AAAA Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Na svahu za hotelem Elaphusa, v pro středí říd-
kého piniového lesíka. Do centra střediska se
dá dojít po pěší zóně.

VYBAVENÍ
Hotel pavilonového typu s centrální recepcí, kde
jsou umístěny sejfy. Restaurace, bar s taneční
terasou, bazén se sladkou vodou a  dětský
bazén, dětské hřiště, miniclub, obchod se suve-
nýry, fitness, terasa s lehátky a slunečníky, par-
koviště 100 metrů od hotelu.

SPORT A ZÁBAVA
V ceně all inclusive tenisové kurty - 1x 1 hodina

na pokoj, stolní tenis, multifunkční hřiště, fitness,
 surfová prkna pro začátečníky, animační pro-
gramy pro děti i dospělé 6x týdně, živá hudba.
Za poplatek horská kola, vodní sporty na pláži,
kajaky, potápění.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s přistýlkou
jsou situované na mořskou stranu, mají terasu
nebo balkon, příslušenství, TV, přípojku na in-
ternet. Rodinné pokoje s balkonem pro dva do-
spělé a dvě děti.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – plná penze formou bufetu. 

Odpolední svačina s kávou a noční občerstvení
na  terase hotelu, neomezená konzumace alko-
holických i nealkoholických nápojů místní výroby
(v určených časech). 2x týdně je tématická večeře.
POZOR - u večeře musí mít muži dlouhé kalhoty.

PLÁŽ
Oblázková a částečně písčitá pláž 200 m od ho-
telu, známá písčitá pláž Zlatý mys s pozvolným
vstupem do moře je vzdálena asi 500 m.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7903.html

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 299

od 17 260 Kč*

* více na str. 302

od 16 090 Kč*

* více na str. 302

800 112 112264
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Pláž Zlatý mys (500 m)

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298
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HOTEL HVAR

HOTEL ARKADA
** STARI GRAD - OSTROV HVAR

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel leží v bezprostřední blízkosti pláže, asi 20
min. chůze od centra městečka. 

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, směnárna, výtah, restau-
race, kavárna, cukrárna, taverna, bar, kadeřnický
salon, prodejna suvenýrů, krytý bazén (uzavřen
v červenci a srpnu), otevřený bazén s mořskou
vodou, s barem a terasou na slunění. 

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, půjčování
motorových člunů (za poplatek). V sezoně taneční
hudba na terase. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou a balkonem s vý-
hledem do okolí. Dvou lůžkové pokoje (přistýlka
nelze) jsou s balkonem a výhledem na mořskou
stranu. Pokoje jsou vybavené starším nábytkem,
mají vlastní příslušenství, TV a telefon. 

STRAVOVÁNÍ
Bufet – snídaně i večeře. 

PLÁŽ
Oblázková pláž asi 100 m od hotelu, betonové
plochy na slunění. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7913.html

*** JELSA – OSTROV HVAR

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive 

POLOHA
Hotel je umístěn v mírném svahu a je obklopen
zelení. Od centra města Jelsa je vzdálen cca 600 m.

VYBAVENÍ
Klimatizovaná restaurace, plážová restaurace,
směnárna, sejfy na recepci, parkoviště pro ho-
telové hosty.

SPORT A ZÁBAVA
Venkovní bazén s mořskou vodou. Lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma,  fitness, tenis (za po-
platek), v sezoně animační programy pro děti
a 2x týdně večerní programy - animace, hudba.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
balkon, vlastní příslušenství, TV a fén. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - plná penze formou bufetu s neo-
mezenou konzumací alkoholických a nealkoho-
lických nápojů místní výroby, odpolední káva
a zákusek (v odpoledních časech).

PLÁŽ
Oblázkovo-kamenitá pláž je vzdálena od hotelu
100 - 150 m.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4638.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

od 6 070 Kč*

* více na str. 302

od 9 450 Kč*

* více na str. 302



HOTEL A APARTMÁNY FONTANA

HOTEL A DEPANDANCE LAVANDA
*** STARI GRAD – OSTROV HVAR

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB|AAAA Dítě do: 14 let     Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive 

POLOHA
Leží v blízkosti hotelu Arkada – cca  1 km od
centra Starého Gradu. Je tvořen hlavní budovou
a depandancí.

VYBAVENÍ
Recepce, aperitiv bar, sejfy a terasa.

SPORT A ZÁBAVA
Sport a zábava: Venkovní bazén, bazén pro děti,
tenisové kurty, stolní tenis, minigolf.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou mají vlastní
 příslušenství a balkon. Vybaveny jsou TV a tele-
fonem.  Je možné vyžádat rodinný pokoj 2+2
(hotel) - 2 ložnice s 1 příslušenstvím a možností
ještě 1 přistýlky a nebo 2 pokoje spojené dveřmi
– 2 příslušenství (depandance).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive light - plná penze, v době oběda
a večeře je neomezená konzumace nápojů do-
mácí výroby, pivo, víno a nealkoholické nápoje. 

PLÁŽ
Oblázková, proložená kamenitými  a betonovými
platy je vzdálená od hotelu cca 50 m.

** JELSA - OSTROV HVAR

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Apartmány: AA – AAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel pavilonového typu a apartmány Fontana
leží  v zalesněném svahu  cca 500 m od města
Jelsa.

VYBAVENÍ
Recepce se sejfy a s WiFi zónou za poplatek,
parkoviště, hotelová restaurace a pool bar. 

SPORT A ZÁBAVA
Sport a zábava: Venkovní bazén a dětský bazén,
tenis, fitness, potápěčská škola, půjčovna kol (za
poplatek), animace pro děti. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje COMFORT s 1 přistýlkou mají
terasu nebo francouzské okno. Dvoulůžkové po-
koje CLASSIC mají balkon nebo terasu. Dále jsou
v nabídce apartmány 2+2 - 1 ložnice a 1 obývací
místnost s rozkládacím gaučem a kuchyňským
koutem. Všechny pokoje i apartmány  mají při-
pojení WiFi za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně i večeře jsou podávány for-
mou bufetu v restauraci hotelu Fontana. Apart-
mány jsou bez stravování.

PLÁŽ
Malá oblázková pláž proložená betonovými
platy je vzdálena cca 50–150 m od pavilonů
a apartmánů.

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

od 7 300 Kč*

* více na str. 302

od 7 220 Kč*

* více na str. 302

800 112 112266

CHORVATSKO | JIŽNÍ DALMÁCIE A OSTROVY

Hotel Lavanda

Pokoj Comfort

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 299

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7912.html
www.cedok.cz/dovolena/,7911.html

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4653.html
www.cedok.cz/dovolena/,4654.html
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HOTEL SENSES RESORT 
*** VRBOSKA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
V borovicovém háji přímo u moře a v klidném ro-
dinném prostředí, 15 minut od rybářské vesničky
Vrboska se nachází tento renovovaný hotel, který
má 184 pokojů rozložených ve 3 pavilonech.

VYBAVENÍ
Vstupní klimatizovaná hala s recepcí, hlavní res-
taurace, lobby bar, kavárna, sluneční terasa
s venkovním bazénem (slunečníky a lehátka
zdarma), směnárna, tenisové kurty, hřiště, par-
koviště, wellness služby (sauna, hydro masáže,
jacuzzi, relaxační zóna s ledovou fontánou) za
poplatek. WiFi v lobby baru a na pokojích.

SPORT A ZÁBAVA
2x týdně živá hudba, stolní tenis, fitness, mini-
golf, volejbal, pétanque, minifotbal, basketbal,
windsurfing, půjčovna kol, vodní sporty na pláži
(za poplatek).

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky
se sociálním zařízením (koupelna, WC) mají kli-
matizaci, satelitní televizor, telefon a balkón. Po-
koje na mořskou stranu za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu.

PLÁŽ
Oblázková pláž se nachází pouze 50 m od ho-
telu, slunečníky a lehátka jsou za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7906.html

HOTEL DELFIN
** HVAR

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: snídaně

POLOHA
Rodinny hotel je od centra města vzdálen cca
100 m. Zde najdete spoustu zábavního a spole-
čenského vyžití. Od přístavu Stari Grad je vzdá-
len cca 15 km.

VYBAVENÍ
Hotel s 55 pokoji má recepci, bar, směnárna,
restaurace s velkou terasou, trezor na recepci.
Připojení WiFi v lobby baru i na pokojích.

SPORT A ZÁBAVA
V přízemí se nachází Sport a grill bar (vysílání
přímých sportovních přenosů), tenisové kurty,
sportovní hřiště pro míčové hry a vodní sporty
za poplatek na pláži. Večerní procházky do města
Hvar, kde je možné posedět v místních konobách
a ochutnat speciality místní kuchyně.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, telefonem, WC a balkónem. Výhled na
moře za příplatek. Jednolůžkové pokoje na vy-
žádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány formou švédských
stolů. Je možné doplatit večeře.

PLÁŽ
Pláže jsou kamenité, proložené betonovými
platy. Vzdálenost od hotelu cca 250 m.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7907.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

od 8 700 Kč*

* více na str. 302

od 4 200 Kč*

* více na str. 302



HOTEL BIŠEVO
** KOMIŽA - OSTROV VIS

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Na překrásné pláži, na okraji střediska Komiža,
v klidném prostředí. 

VYBAVENÍ
Restaurace s terasou, plážový bar, malý obchod
se suvenýry a parkoviště pro hotelové hosty. 

SPORT A ZÁBAVA
Minigolf, horská kola, šlapadla, kvalitní potápěč-
ský klub (za poplatek). 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
klimatizaci, TV, malou ledničku a telefon. Jsou
situovány na mořskou stranu nebo do okolí.  

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány bufetovým způsobem,
večeře s obsluhou – výběr ze 2–3 menu a salá-
tový bufet. 

PLÁŽ
Krásná oblázková pláž s průzračnou vodou, le-
movaná pásmem borovic je přímo pod hotelem. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4005.html

HOTEL FARAON
*** TRPANJ - POLOOSTROV PELJEŠAC

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AA – AAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel leží na okraji rybářského přístavu Trpanj
(asi 150 m od centra), na východním pobřeží
poloostrova Pelješac.

VYBAVENÍ
Hotel má vstupní halu, společenské místnosti,
klimatizovanou restauraci, zahradní terasu
a dva bazény (hlavní a dětský).

SPORT A ZÁBAVA
Animace pro dospělé i děti v němčině, večer ro-
dinné disko, zábavné programy, ranní cvičení,
jóga, vodní gymnastika, aerobik, stolní tenis,
koupání v bazénu. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
příslušenství, fén v koupelně, přímý telefon, kli-
matizaci. Mají balkon a výhled na moře. Pokoje
PREMIER jsou blíž k moři. K dispozici jsou i ro-
dinné pokoje spojené dveřmi.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive, tj. plná penze bufetovým způso-
bem, odpolední svačina (káva, čaj, koláče atd.),
neomezená konzumace nealkoholických ná-
pojů, místních vín a piva (v určených hodinách).

PLÁŽ
Oblázková pláž s křišťálově čistou vodou přímo
před hotelem.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3532.html

Pobyt pro
2 děti do 12 let ZDARMA

Více na str. 299

od 6 400 Kč*

* více na str. 302

od 7 350 Kč*

* více na str. 302

800 112 112268

CHORVATSKO | JIŽNÍ DALMÁCIE A OSTROVY

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298
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HOTEL A DEPANDANCE BELLEVUE
***/**** OREBIČ – POLOOSTROV PELJEŠAC 

Hotel:  AA|AAA|AAB Depandance:  AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive 

POLOHA
Hotel i 4 depandance leží v malebném prostředí
borovicového lesíku, přímo na břehu moře. Od
přístavního města Orebič jsou vzdáleny cca
1 km.

VYBAVENÍ HOTELU
Klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, recepce
se směnárnou a trezory, venkovní bazén pro
dospělé i děti, parkoviště u hotelu.

SPORT A ZÁBAVA
Hřiště na míčové hry, tenisové kurty s večerním
osvětlením, dětské hřiště, půjčovna kol, vodní
sporty na pláži (za poplatek).

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
vlastní příslušenství, malou ledničku, telefon,
TV, klimatizaci a balkon na mořskou stranu. Jed-
nolůžkové pokoje na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive light - plná penze včetně nápojů
místní výroby během oběda a večeře.

PLÁŽ
Oblázková pláž je vzdálena cca 30 m od ubyto-
vacích zařízení. Vstup do vody je pozvolný
a koupání je vhodné i pro menší děti.

od 9 360 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 298

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3614.html



HOTEL AMINESS GRAND AZUR

800 112 112270
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**** OREBIČ – POLOOSTROV PELJEŠAC

Dvoulůžkový pokoj:  AA|AAA|AAB Depandance:  AA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive 

POLOHA
Hotel (ex Grand Hotel Orebič) leží v tichém pro-
středí borovicového háje, cca 15 minut procház-
kou od města Orebič. 

VYBAVENÍ
Recepce s internetovým koutkem, restaurace,
plážová restaurace, aperitiv bar, směnárna a te-
rasa na slunění. Parkoviště zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Venkovní bazén, slunečníky a lehátka u bazénu
zdarma. Dětský bazén. Tenisové kurty, stolní tenis,
víceúčelové hřiště, vodní sporty (za poplatek). Denní
i večerní animace pro dospělé i děti.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje STANDARD nemají balkon.
Dvoulůžkové pokoje SUPERIOR – možnost 1 při-
stýlky a mají francouzská okna. Všechny pokoje
mají vlastní příslušenství s fénem, klimatizaci, TV,
připojení k internetu, sejf a minibar. Možno vy-
žádat i JUNIOR SUITE 2+2, 1 pokoj s 2 lůžky a roz-
kládacím gaučem pro 2 děti  s balkonem na
mořskou stranu. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive light - plná penze formou bufetu.
Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby
během oběda a večeře. 

PLÁŽ
Oblázková pláž je vzdálená od hotelu cca 50 m.
Vstup do vody pozvolný. Lehátka a slunečníky
na pláži za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3622.html

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 298

od 11 840 Kč*

* více na str. 302

HOTEL VALAMAR ARGOSY
**** DUBROVNÍK

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází na ostrově Babin Kuk v oáze
plné zeleně, cca 6 km od Dubrovníku.

VYBAVENÍ
Klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, interne-
tový koutek, parkoviště zdarma. Recepce se
sejfy.

SPORT A ZÁBAVA
Venkovní bazén, dětský bazén, dětské hřiště.
Tenisové kurty, stolní tenis, minigolf a půjčovna
kol (za poplatek). Animační programy pro děti
i dospělé. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky (na
vyžádání) mají sprchu a WC, balkon nebo te-
rasu, TV, klimatizaci, fén, přípojku na internet. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze,  snídaně i večeře jsou podávány for-
mou bufetu.

PLÁŽ
Přírodní, oblázkovokamenitá pláž je od hotelu
vzdálena cca 200 m.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3531.html

od 15 490 Kč*

* více na str. 302
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HOTEL AMINESS LUME
**** BRNA – OSTROV KORČULA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel  (ex Hotel Feral) se nachází v zálivu Brna -
jižní část ostrova Korčula, asi 30 km od města
Korčula. Hotel je renovován.

VYBAVENÍ
Klimatizovaná restaurace s krásným výhledem,
klimatizovaný sál pro 50 osob (ideální pro semi-
náře apod.), venkovní bazén s terasou. Na pláži
je snack bar, malý obchod se suvenýry, prodej
novin.

SPORT A ZÁBAVA
Možnost pronájmu aut, skútrů, jízdních kol,
vodní sporty (za poplatek). V zálivu Istruga, asi
500 m od hotelu, je písečná pláž. Restaurace
à la carte s terasou, která nabízí zábavní večery.
Místní nabídka výletů např. na ostrov Lastovo,
ostrov Mljet, do Dubrovníka a další.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
balkon na mořskou stranu a klimatizaci, TV, te-
lefon, minibar, trezor, přípojku na internet. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně a večeře formou bohatého
bufetu.

PLÁŽ
Hotelová pláž je štěrková, kamenná. Od hotelu
je vzdálena cca 100 m.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3516.html

od 9 470 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298
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HOTEL ODISEJ
*** POMENA - OSTROV MLJET

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Rodinný hotel se 155 pokoji je výborně situován
přímo v borovicovém háji v bezprostřední blíz-
kosti přístavu Pomena a 200 m od vstupu do
národního parku MIjet a dvou slaných jezer.
Možnost koupání v jezerech.

VYBAVENÍ
Recepce s barem, hlavní hotelová restaurace,
bar u bazénu, kavárna, pizzerie s výhledem na
moře, směnárna, bazén pro děti s mořskou
vodou na sluneční terase, WiFi v recepci zdarma,
posilovna a kardio zóna, kosmetické služby a ma-
sáže za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna a sauna zdarma. Vodní sporty, potá-
pění a šnorchlování za poplatek.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky mají
vlastní příslušenství, klimatizaci, TV. Výhled na
mořskou stranu nebo do okolí. Elegantně zaří-
zené standardní dvolůžkové pokoje s možností
jedné přistýlky a vlastním sociálním zařízením
(koupelna, WC, fén) mají klimatizaci satelitní te-
levizor, minibar a telefon. Některé pokoje s bal-
kónem či terasou. Na vyžádání možnost
komfortních rodinných pokojů. Jednolůžkové
pokoje na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře formou bufetu se podávají
v hlavní hotelové restauraci. Nápoje za poplatek.

PLÁŽ
Hotelová kamenitá pláž s upravenými betono-
vými platy pro slunění přímo před hotelem.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3489.html

HOTEL SOLITUDO
*** PASADUR – OSTROV LASTOVO

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Jediný hotel na ostrově leží přímo u moře v měs-
tečku Pasudur, které je cca 3 km vzdáleno od
přístavu Ubli (trajekt a katamaran do Splitu). 

VYBAVENÍ
Stylově vybavený hotel má restauraci, recepci
s WiFi, parkoviště a směnárnu. Před hotelem je
kotviště - vázací místa pro jachty a plachetnice.  

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, půjčovna kol, sauna, půjčovna kajaků,
potápění, vířivka (za poplatek). Pěší turistika. Ná-
vštěva historického městečka Lastovo a nejvyšší
hory Hum. Okružní jízda okolo ostrova hotelovou
lodí. 

POKOJE
Atypické, stylově vybavené a útulné dvoulůžkové
pokoje s možností přistýlky, některé s balkonem
(cenově odlišeno).  Mají vlastní příslušenství
s fénem, mini ledničku, sejf a klimatizaci. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufet, večeře – výběr ze 3 menu. 

PLÁŽ
Pláže jsou na ostrově kamenité, proložené
 betonovými platy. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4011.html

od 5 230 Kč*

* více na str. 302

od 7 500 Kč*

* více na str. 302

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 298
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APARTMÁNY BONACA
*** KLEK

Apartmány: AA-AAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Apartmány se nacházejí v uzavřeném turistickém
areálu Klek.

VYBAVENÍ AREÁLU
Malá recepce, restaurace, aperitiv bar, cukrárna,
supermarket a obchod s ovocem a zeleninou.
Parkování v areálu.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty s umělým osvětlením, stolní tenis,
minigolf (za poplatek). Hudba, letní kino.  

APARTMÁNY
Apartmány pro 4 osoby: Zrenovované, kvalitně
vybavené a prostorné apartmány (cca 30 m2).
Skládají se z ložnice se 2 lůžky a z obývacího po-
koje s rozkládacím lůžkem pro 2 osoby (je možné
ještě vyžádat 1 pomocné lůžko nebo dětskou
postýlku). Kuchyňský kout je součástí obývací
místnosti a je vybaven velkou lednicí, vařičem
a základním nádobím. Apartmány mají klimati-
zaci,  příslušenství, TV a terasu. Vybaveny jsou
ložním a koupelnovým  prádlem. Připojení k in-
ternetu za poplatek. 

STRAVOVÁNÍ
Vlastní. Možno dokoupit polopenzi.

PLÁŽ
Oblázková pláž s mírným vstupem do vody cca
200 m od apartmánů. Koupání vhodné pro děti.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3397.html

od 2 290 Kč*

* více na str. 302
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od 12 820 Kč*

* více na str. 302

HOTEL VALAMAR CLUB DUBROVNÍK
*** DUBROVNÍK

Dvoulůžkový pokoj: AB|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive 

POLOHA
Příjemný hotelový komplex s 330 pokoji, který
je v této oblasti jako jediný zaměřený na rodiny
s dětmi. Hotel je situován na poloostrově Babin
Kuk, nedaleko historického centra Dubrovníku.
Leží uprostřed borovicového háje v blízkosti ob-
lázkové pláže.

VYBAVENÍ
Hlavní budova s recepcí, hlavní restaurace (od-
dělený prostor pro děti), lobby bar, aperitiv bar,
bar u bazénu, venkovní bazén pro dospělé a pro
děti (lehátka a slunečníky jsou u bazénu zdarma),
hřiště, 2 tenisové kurty. Možnost wellness služeb
za poplatek v blízkých hotelech Valamar Lacroma
a Dubrovnik President.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy pro všechny věkové skupiny,
večery s živou hudbou (v hlavní sezóně 3x týdně),
volejbal, badminton, stolní tenis, minigolf, míčové
hry, potápěčský klub a vodní sporty na pláži.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky mají vlastní sociální zařízení (koupelna
s vanou, WC), mají klimatizaci, telefon a satelitní
televizor. Pokoje mají francouzská okna a za pří-
platek je možnost ubytování v pokoji s balkonem
či terasou. Na vyžádaní je také možnost rodin-
ných pokojů s oddělenými místnostmi.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive light zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu (v sezónu se pořádají tématické

 večeře - středomořská, chorvatská), nealkoholické
nápoje, káva v rámci hlavních jídel, místní točené
pivo a víno k obědu a večeři. V dětském klubu
jsou k dispozici nealkoholické nápoje z automatu
(ve vybraných časech).

PLÁŽ
Oblázková pláž Cava se nachází 200 m od hotelu,
oblázkovo-skalnatá pláž Copacabana 150 m. Na
plážích jsou k dispozici sprchy a převlékárny. Le-
hátka a slunečníky jsou k dispozici za poplatek,
stejně jako půjčovna člunů, sportovních potřeb,
vodní sporty a potápěčský klub.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3634.html
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HOTEL SPLENDID
*** DUBROVNÍK

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází na polostrově Lapad v pří-
jemné středomořské zahradě. Od Dubrovníku
je vzdálen cca 4 km. 

VYBAVENÍ
Recepce se sejfy, klimatizovaná restaurace, bar
a parkoviště pro hotelové hosty.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, vodní sporty na pláži (za popla-
tek), procházky do okolí. Snadná dostupnost
historického Dubrovníku s bohatou kulturní na-
bídkou. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s balkonem na mořskou
stranu a nebo do okolí. Mají klimatizaci, telefon,
minibar, TV a WiFi připojení na pokoji zdarma. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu.

PLÁŽ
Oblázková – vzdálená od hotelu cca 150 m.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3640.html

od 11 540 Kč*

* více na str. 302



SLOVINSKO – moře
Slovinsko je nejlepší volbou pro ty, kteří nechtějí cestovat nikam daleko, chtějí se snadno domluvit a zajímají je i jiné aktivity než jen
lenošení u moře. Tato mladá a dynamicky se rozvíjející země Vám může nabídnout kromě půvabného, i když poměrně krátkého pobřeží
(cca 47 km) spoustu dalších aktivit. K návštěvě přímo vybízí velká spousta jeskyní, z nichž nejznámější a nejrozsáhlejší je Postojna, dále
velké množství termálních léčivých lázní (možno kombinovat s pobytem u moře). Pro milovníky adrenalinových  aktivit je připraven
paragliding, sjíždění překrásné a divoké řeky Soči, na své si přijdou i vyznavači rybolovu či cyklistiky – pro ně je připraveno množství
značených stezek vedoucích téměř panensky čistou přírodou, která je zde velmi ceněna a chráněna. Vždyť Slovinsko je téměř z poloviny
pokryto lesními porosty a patří tak po Finsku a Švédsku k nejzalesnějším státům Evropy. Dominantou ojedinělých přírodních krás jsou
vodopády a vá pencové hory obklopující divoké řeky s prů zračně tyrkysovou vodou.

SLOVINSKO | MOŘE
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NABÍDKA VÝLETŮ
TRIGLAVSKÝ NÁRODNÍ PARK
Park zahrnuje Julské Alpy s nejvyšší horou Triglav
(2864 m), ledovcová jezera – Bledské a Bohinjské,
kouzelná Triglavská jezera, překrásnou řeku Soču,
četné vodopády a jeskyně. Pobyty ve středisku
Kranjska Gora a Bohinj nabízíme na libovolný
počet dní a můžete je kombinovat s pobytem
u slovinského nebo chorvatského pobřeží.

JESKYNĚ
K nejznámějším krasovým jeskyním patří rozsá-
hlá jeskyně Postojná. Z tohoto labyrintu dlou-
hého přes 20 km je přístupných asi 5 km, cestu

Vám usnadní vláček, který Vás sveze podstatnou
částí jeskyně. Uvidíte i nejvzácnějšího obyvatele,
bílého slepého obojživelníka (Proteus anguinus),
který v těchto jeskyních žije. Vzdálenost od Piranu
je asi 50 km. Vstupné do jeskyně je cca 30 Eur
pro dospělé, 15 Eur pro děti. Za návštěvu stojí
také Predjamský hrad.
Doporučujeme také prohlídku Škocjanské
 jeskyně, která je pro svou jedinečnost zapsaná
na listině přírodních krás UNESCO. V první části
budete moci obdivovat přírodní krásy kaňonu
a soutězek, druhá část je krápníková. Vstupné
cca 16 Eur dospělý, 12 Eur děti.

V VI VII VIII IX

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)
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NA PŘÁNÍ VÁM ZA JISTÍME ZKRÁCENÝ NEBO PRODLOUŽENÝ
POBYT O LIBOVOLNÝ POČET NOCÍ V JAKÉMKOLIV TERMÍNU



LIPICA
Pouhých 12 km od Škocjanu můžete navštívit
světoznámý chov bílých kočárových koní v Lipici.
Prohlídky jsou denně, obden pak probíhají ukáz-
kové jízdy. Za prohlídku zaplatíte cca 12 Eur, děti
6 Eur.

BENÁTKY
Loď odjíždí 2 x týdně z Piranu, plavba jedním
směrem trvá asi dvě a půl hodiny.

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Barbara *** SN 7 let 278
Casa Rosa **** PL 12 let 278
Histrion **** PL – 279
Lucija *** PL 12 let 279
Vile Park *** PL – 280
Salinera ***/**** PL – 280
Bernardin ***** PL – 281
Haliaetum/Mirta **** PL 12 let 281

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

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

MOŘE | SLOVINSKO
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ČEDOK PLUS
• asistence česky hovořícího delegáta 

po telefonu
• výhodná cena cestovního pojištění
• kombinované pobyty
• možnost autokarové dopravy

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• nejkratší vzdálenost k Jadranu
• bohatá nabídka výletů po Slovinsku
• možnost kombinace pobytu 

se slovinskými horami nebo lázněmi
• klidnější destinace

DOPRAVNÍ INFORMACE
• Vzdálenost z Prahy: 800 - 850 km
• Doba jízdy z Prahy: 9 - 10 hod.

ITÁLIE

Jadran

SLOVINSKO

RAKOUSKO

Ljublana

Triglavský
národní park

Piran

Portorož

Izola

CHORVATSKO

ZÁJEZDY: 8, 15 DNÍ | 10 DNÍ

PIRAN
Přestože nejznámějšími slovinskými letovisky
jsou Isola a Portorož, nejhezčím místem je
právě Piran, označovaný jako slovinské Benátky,
vystavěný v typickém benátském stylu na ma-
lebném polo ostrově. Od hotelu Barbara se nej-
lépe dostanete do centra pěšky podél moře.
Největší náměstí je nazvané podle zdejšího nej-
slavnějšího rodáka Giuseppe Tartiniho, hudeb-
ního skladatele a hous lového virtuose. Lemují
ho honosné fasády gotických domů, radnice
a barokní Tartiniho dům. Nad střechami ční do-
minanta celého města, kostel sv. Jiří s mohut-
nou  zvonicí, která ne náhodou připomíná věž
z náměstí sv. Marka. Bludiště úzkých uliček s ka-
mennou dlažbou,  starobylé domy, ze kterých je
cítit klid a pohoda, mohutné městské hradby –
to vše vytváří neopakovatelnou atmosféru to-
hoto místa. V Piranu jsou také nejkrásnější slo-
vinské pláže s  po zvol ným vstupem do vody,
upravenými plochami na slunění a překrásným
výhledem na moře.

PORTOROŽ
Nejvýznamnější slovinské přímořské a lázeňské
letovisko s moderními hotely i kasiny a s uměle
vytvořenou písčitou pláží  vhodnou i pro menší
děti nabízí také široké možnosti sportovního vy-
žití, vodní sporty, windsurfing, potápění, vhodné

je pro pěší turistiku i cyklistiku. Na své si zde při-
jdou i milovníci zábavy, k dispozici jsou kasina
(včetně toho největšího kasina Bernardin), dis-
kotéky a další  kulturní vyžití. Pro rodiny s dětmi
je zde moře s pozvolným vstupem do vody, sou-
stava bazénů na pláži, velké oblibě se těší aqua-
park Laguna Bernardin, který je otevřen
celoročně a v létě je navíc propojen s venkov-
ními bazény. 

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA

Portorož

Portorož přístav
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HOTEL BARBARA
*** PIRAN – FIESA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 / na vyžádání Strava: snídaně

POLOHA
Hotel leží v nejkrásnější zátoce slovinského po-
břeží, přímo na břehu moře, obklopen zelení,
ve vzdálenosti asi 10 minut pěší chůze do měs-
tečka.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, aperitiv bar, hotelová pláž
s lehátky a slunečníky (k dispozici zdarma), krytý
vyhřívaný bazén s mořskou vodou a výhledem
na moře (v letních měsících uzavřen), možnosti
masáží, sauna, fitness, pěkná klimatizovaná
konferenční místnost. Velké parkoviště (čás-
tečně kryté) je hostům k dispozici za poplatek
5 Eur za den. WiFi v hotelové hale zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Sportovní hřiště, promenáda do centra Piranu,
možnosti výletů po Slovinsku, a lodí do Benátek.
V měs teč ku je diskotéka, muzeum, divadlo, cyklis-
tické stezky.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
a možností přistýlky jsou klimatizované,
všechny mají balkon situovaný na mořskou
stranu, telefon, LCD TV, minibar, možnost při-
pojení na internet, v koupelněje fén. K dispozici
je i několik pokojů typu superior pro 4 – 5
osob, které mají navíc denní pokoj s rozkláda-
cím gaučem, další balkon a větší koupelnu.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně. Možnost dokoupení večeří
a obědů na místě.

PLÁŽ
Před hotelem je upravená plocha na slunění se
slunečníky a lehátky, vstup do vody je po schůd-
kách, ale jsou zde i pozvolné vstupy s drobnými
kamínky až hrubým pískem vhodné i pro děti.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7610.html

REMISENS PREMIUM CASA ROSA
**** PORTOROŽ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 / na vyžádání Strava: polopenze

POLOHA
Nově renovovaný hotel s krásným výhledem na
Portorož se nachází v bezprostřední blízkosti
Grand hotelu Metropol a Grand kasina Portorož
asi 600 metrů od centra města.

VYBAVENÍ
Recepce, snídaňová restaurace s terasou s po-
hledem na moře, loby bar, trezory na recepci,
garáž (za poplatek 14 Eur), vnitřní i venkovní
bazén. Hostům je k dispozici veškerá nabídka
služeb hotelu Metropol.

SPORT A ZÁBAVA
V hotelu je bar s terasou, hosté mají k dispozici
sportovní centrum a wellness v sousedním ho-
telu Metropol (sauny, vířivky, solárium, masáže
– za úplatu). Dále je zde fitness, bowling, mini-
golf, tenisová hřiště, noční klub a kasino.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky a vlastním příslušenstvím jsou vyba-
vené SAT TV, telefonem, fénem, sejfem, WiFi
a přípojkou na internet, mají balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze, večeře v restauraci hotelu
Metropol.

PLÁŽ
Hotelová pláž s  lehátky a slunečníky je asi
150 m od hotelu. Pláž je částečně travnatá i be-
tonová. Městská upravená pláž je asi 600 metrů
od hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3318.html

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

od 10 110 Kč*

* více na str. 302

od 9 840 Kč*

* více na str. 302



HOTEL HISTRION
**** PORTOROŽ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 / na vyžádání Strava: polopenze

POLOHA
Moderní hotel má výhodnou polohu v hotelovém
komplexu St. Bernardin, v blízkosti Portorože i Pi-
ranu, přímo u moře. Z hotelu je přímý vstup do
vodního parku Laguna Bernardin, největšího
komplexu bazénů s ohřívanou mořskou vodou ve
Slovinsku. Od centra města je vzdálen asi 1,5 km.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, parkoviště, vnitřní bazén,
venkovní soustava bazénů s mořskou vodou,
hotelová pláž, dětský koutek, wellness (sauny,
masáže, fitness), trezory na recepci, možnost
připojení k internetu, směnárna. 

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti je centrum vodních sportů, škola po-
tápění, tenisová hřiště, hřiště na košíkovou, plá-
žový volejbal, animace, dětské hřiště, kasino
Bernardin.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky a vlastním příslušenstvím, balkon, te-
lefon, radio, SAT TV, minibar, v koupelně je fén
a hygienické potřeby. Na vyžádání jsou možné
i větší suity (ložnice, denní pokoj s rozkládacím
gaučem) a pokoje pro invalidy.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Travnatá a částečně betonová pláž je přímo
u hotelu. 

INFORMACE
Garáž možná za poplatek 5 Eur za den (platí se
na místě).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3313.html

REMISENS HOTEL LUCIJA
*** PORTOROŽ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 / na vyžádání Strava: polopenze

POLOHA
Rodinný hotel obklopený krásným parkem leží
v bezprostřední blízkosti portorožské prome-
nády, venkovních bazénů a pláže asi 600 metrů
od centra města.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, vnitřní bazén s ohřívanou
mořskou vodou (v letních měsících bude uza-
vřen, hosté mohou bezplatně využívat bazén
v  sousedním hotelu Metropol). Trezor na re-
cepci, možnost využití internetu za úplatu. 

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, wellness, dětský koutek a herna, vodní
sporty, pěší turistika i cyklistika.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky a vlastním příslušenstvím jsou vyba-
vené kabelovou TV, sejfem, v koupelně je fén.
Některé pokoje mají balkon. K  dispozici jsou
i pokoje pro rodiny se dvěma dětmi.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Asi 150 metrů od hotelu je travnatá, částečně
betonová pláž. Městská upravená pláž je asi
600 metrů od hotelu.

INFORMACE
Parkování v garáži za poplatek 14 Eur za den.
Pobyt se psem - platí se na místě 20 Eur za noc.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3324.html

Pobyt pro
2 děti do 12 let ZDARMA

Více na str. 299
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od 10 110 Kč*

* více na str. 302

od 8 640 Kč*

* více na str. 302
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HOTEL VILE PARK
*** PORTOROŽ

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AAA|AB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 / na vyžádání Strava: polopenze

POLOHA
Vilky jsou situovány u moře v oblasti St. Bernardin
zhruba uprostřed mezi historickými městečky
Piran a Portorož.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, parkoviště, hotelová garáž,
sejf na recepci, venkovní bazény, možnost využití
vodního parku Laguna Bernardin, wellness a ka-
sina v hotelu Histrion. Dětské hřiště, obchody,
bary a restaurace v blízkosti. WiFi zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Hosté mohou využívat veškerých služeb vedlej-
šího hotelu Histrion. Centrum vodních sportů,
škola potápění, tenis, košíková, plážový volejbal,
animace, dětské hřiště, kasino Bernardin. Jogging,
cyklovýlety.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s vlastním
příslušenstvím a možností přistýlky jsou vyba-
vené kabelovou TV, telefonem, v koupelně je
fén. Některé pokoje mají balkon (za příplatek).

STRAVOVÁNÍ
Výborná bufetová polopenze ve vedlejším hotelu
Histrion.

PLÁŽ
Upravená hotelová pláž se vstupy do moře po
schůdkách je asi 100 metrů od vilek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6853.html

HOTEL SALINERA
***/**** STRUNJAN

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AAA|AB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 / na vyžádání Strava: polopenze

POLOHA
Příjemný hotel obklopený středomořskou vege-
tací leží na klidnějším místě asi 100 metrů od
moře a poblíž přírodního parku.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, sejf na recepci, parkoviště,
garáž, krytý bazén (v červenci uzavřen), ven-
kovní bazén, hotelová pláž, wellness, fitnes. WiFi
zdarma. Hotel je vstřícný k cyklistům, kterým
nabízí různé služby, informace i výlety. K dispo-
zici je také půjčovna kol.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti je přírodní rezervace Strunjan. Pěší
turistika, cyklistika, výlety, jogging, kolečkové
brusle. Vodní sporty.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
a možností přistýlky (ve starší části vhodné
pouze pro menší dítě). Pokoje jsou dvojího
typu, starší tříhvězdičkové a novější a kvalitnější
čtyřhvězdičkové. Ve všech pokojích je SAT TV
a fén, novější pokoje jsou větší, mají navíc kli-
matizaci, sejf a minibar.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Pěkná upravená pláž se nachází asi 100 metrů
od hotelu. Vstup do vody je pozvolný.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6851.html

od 6 990 Kč*

* více na str. 302

od 7 170 Kč*

* více na str. 302



GRAND HOTEL BERNARDIN
***** PORTOROŽ

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AAA|AB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 / na vyžádání Strava: polopenze

POLOHA
Luxusní hotel je situován v prestižní části stře-
diska St. Bernardin asi 2 km od historického
městečka Piran a 1,5 km od Portorože.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace včetně venkovní terasy, bar
s hudbou, vlastní hotelová pláž, parkoviště, vnitřní
bazén s vyhřívanou mořskou vodou, wellness,
sauna, fitnes, masáže, kvalitní služby po 24 hodin.
Největší kongresové centrum ve Slovinsku. WiFi
k dispozici zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Hudba, animace, různá sportoviště, vodní sporty,
procházky a výlety. Do městečka lze dojít poho-
dlnou chůzí. Bazény, wellness a další služby k
dispozici. 

POKOJE
Dvoulůžkové klimatizované pokoje s možností
přistýlky a vlastním příslušenstvím jsou vybavené
SAT TV, rádiem, telefonem, mini barem, balko-
nem. Koupelna se sprchou nebo vanou, fén
i župan k dispozici. WiFi zdarma. Na vyžádání
lze zajistit i luxusní suity pro rodiny s dětmi.

STRAVOVÁNÍ
Výborná bufetová polopenze.

PLÁŽ
Přímo před hotelem je upravená hotelová pláž s le-
hátky a slunečníky, vstup do vody po schůdkách.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6852.html

HOTEL HALIAETUM/MIRTA
**** IZOLA

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AAA|AB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 / na vyžádání Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází v rezortu San Simon asi 2 km
od centra městečka Izola.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, parkoviště, garáž, v blíz-
kosti se nachází dětské hřiště, hřiště na volejbal
a tenisové kurty. K dispozici je krytý bazén
s ohřívanou mořskou vodou (v červenci a srpnu
uzavřen).

SPORT A ZÁBAVA
K dispozici jsou tenisová hřiště, hřiště na volej-
bal, dětské hřiště, fitnes. Okolí je vhodné pro
cyklistiku, výlety, vodní sporty.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
a možností přistýlky jsou vybavené SAT TV, kli-
matizací, sejfem, balkonem, v koupelně je fén.
WiFi k dispozici zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Pěkná upravená pláž s pozvolným vstupem do
vody se nachází asi 100 metrů od hotelu.

INFORMACE
Pobyt se psem - platí se na místě 15 Eur za noc.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6850.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298
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od 13 150 Kč*

* více na str. 302

od 8 460 Kč*

* více na str. 302

pobyt
možný



SLOVINSKO – Julské Alpy & termální lázně
Někdo by si mohl říci, že tak malá země s pouhými 2 miliony obyvatel a kouskem mořského pobřeží nemůže nabídnout turistům nic
zvláštního. Přesvěčte se sami, že Slovinsko má kromě krásné architektury a jedinečného hlavního města také překrásnou přírodu a svou
polohou přímo vybízí k tomu, kombinovat pobyt na chorvatském pobřeží Jaderského moře s aktivním odpočinkem ve slovinských horách.
Světovou specialitou Julských Alp je možnost kombinovat vysokohorskou pěší turistiku s divokým raftingem a výlety do říčních kaňonů
s arktickými vodopády. V neposlední řadě je třeba zmínit bohatství minerálních pramenů, jejichž vývěry lemují slovinská pohoří zejména
ve východní části země. Kolem nich v posledních letech vznikají moderní lázeňské komplexy se špičkovou balneoterapií, která je určena
nejen k léčbě chorob, ale zejména k prevenci. Rostoucí popularitě se v těchto lázních těší krátkodobé relaxační pobyty sloužící k regeneraci
duševních i fyzických sil.

SLOVINSKO | HORY

800 112 112282

MOŽNOST KOMBINACE
S CHORVATSKEM

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
BOHINJ
Oblast se nachází v Triglavském národním
parku, jediném národním parku Slovinska,
který zahrnuje téměř celé Julské Alpy s nejvyšší
horou Triglav (2864 m), ledovcová jezera – Bled-
ské, Bohinjské a kouzelná Triglavská jezera, pře-
krásnou řeku Soču, četné vodopády a jeskyně.
Pro turisty se zde nabízí mnoho sportovních
možností: vodní sporty a koupání na největším
slovinském jezeře, vodní park v nedaleké Bo-
hinjské Bistrici, rafting na křišťálově čisté, doze-
lena zbarvené řece Soče, rybolov, jízda na kanoi,
paragliding, vysokohorská turistika, ať už indi-
viduální nebo s horským vůdcem, horolezectví,

cyklistika s různými stupni obtížnosti – od od-
dechové k nedalekému jezeru Bled až po nároč-
nou vysokohorskou. U Bledu se nachází také
nejstarší a jedno z nejkrásnějších golfových
hřišť (18 a 9 jamek) zasazené v nádherné hor-
ské scenérii. Za návštěvu určitě stojí i nedaleká
roklina Vintgar.

KRANJSKA GORA
Známé slovinské středisko leží v nadmořské
výšce kolem 800 m na rozhraní tří států – Slo-
vinska, Rakouska a Itálie – v oblasti Triglavského
národního parku obklopeno masívy Razoru,
Mangartu nebo Prisanku. V blízkosti je i nejvyšší

slovinská hora Triglav. K relaxaci po horských
tůrách slouží Wellness centrum a aquapark
v hotelu Larix, pro sportovně založené klienty je
určena moderní sportovní hala Vitranc, posta-
vená v roce 2005 poblíž hotelového komplexu.
Zde se konají utkání v basketbalu, volejbalu, flo-
orbalu nebo badmintonu. Halu lze využít i pro
různá školení nebo semináře. V okolí lze provo-
zovat mimo jiné horolezectví, jízdu na koni, raf-
ting na nádherné řece Soče, rybaření, pro děti
slouží letní sáňkařská dráha. Pro cyklisty je při-
praveno kolem 150 km značených cest a park
pro extrémní cyklistiku.



Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Savica *** PL 12 let 284
Park **** PL 6 let 284
Apt. Bohinj ** BS - 285
Apt. Vitranc *** BS - 286
Ramada suites **** PL 12 let 286
Ramada resort **** PL – 287
Kompas **** PL – 287
Špik ***/**** PL 12 let 288
Bungalovy Ptuj ** PL 6 let 290
Primus **** PL 6 let 290
Termal **** PL 6 let 292
Ajda **** PL 6 let 292

BS = bez stravování, PL = polopenze
* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu

zahrnuje bezplatné ubytování a stravování obsažené
v základní ceně zájezdu pro dítě ubytované v jednom
pokoji se dvěma dospělými. Dítě platí jen cenu
letenky nebo jízdenky, případně je u zájezdů s vlastní
dopravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí
této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu. 
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NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• atraktivní vysokohorská turistika
• bohatá sportovní nabídka
• relaxační lázeňské pobyty
• individuální výběr délky pobytu
• rafting na horských řekách

DOPRAVNÍ INFORMACE
• Vzdálenost z Prahy: 550 - 650 km
• Doba jízdy z Prahy: 6 - 8 hod.

SLOVINSKO

Kranjska Gora
RAKOUSKO

Ribčev Laz - Bohinj

Ljublana
Lázně Čatež

Lázně Ptuj

CHORVATSKO
Bled

Bohinjska Bistrica

Moravske Toplice

ZÁJEZDY: 3 a více denní zájezdy

Kranjska Gora

Bohinj



800 112 112284
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HOTEL SAVICA
*** BLED

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel určený převážně pro rodiny s dětmi se na-
chází v blízkosti nejznámějšího slovinského je-
zera Bled.

VYBAVENÍ
Recepce, snídaňová restaurace. Klientům jsou
k dispozici služby vedlejšího hotelu Golf - well-
ness, dětská herna, animační programy pro děti
i rodiny s dětmi.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti je tenisové hřiště, dětská herna, ani-
mace, wellness. Koupání v jezeře, výlety, vyso-
kohorská turistika, cyklistika.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
mají kabelovou TV, internet, telefon, mini bar,
sejf, jsou klimatizované. Většina pokojů má bal-
kon. Na vyžádání lze zajistit i suity pro rodiny
s dětmi.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze. Snídaně v hotelu, večeře
ve vedlejším hotelu Golf. V nabídce jsou i jídla
pro děti, alergiky, domácí i mezinárodní strava.

PLÁŽ
V blízkosti hotelu je jezero Bled, které má pří-
jemně teplou vodu po celou letní sezonu a je
vhodné ke koupání.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8112.html

HOTEL PARK
**** BLED

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel leží přímo na břehu jezera Bled v centru
městečka.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, aperitiv bar, velký vnitřní
bazén s ohřívanou vodou, whirpool, sauna, well-
ness a masáže za úplatu. Fitness centrum, míst-
nost pro kola.

SPORT A ZÁBAVA
Hotel má certifikát pro cyklisty a turisty, nabízí
i horské vůdce, plánování cyklistických tras a po-
dobně. Koupání v jezeře, vodní sporty, tenis,

 animační programy, taneční zábava. Vhodné
i pro profesionální sportovce.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a s vlast-
ním příslušenstvím jsou situovány směrem na
jezero nebo do okolí. Pokoje jsou vybaveny
fénem, SAT-TV, telefonem, sejfem, mají mini bar
a balkon. Pokoje na jezero jsou klimatizované.
Některé pokoje jsou určeny i pro pobyt s domá-
cím mazlíčkem.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze. Možnost zajištění stravy
pro profesionální sportovce.

PLÁŽ
Hotel leží přímo na břehu jezera s průzračnou
a teplou vodou.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8113.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 298
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SOUKROMÉ APARTMÁNY
** BOHINJ – RIBČEV LAZ

Apartmány: AA–AAAAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 4 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
Soukromé apartmány jsou rozmístěny kolem je-
zera Bohinj a v okolních vesničkách do vzdále-
nosti cca 2 km od jezera (Stara Fužina, Polje).  

SPORT A ZÁBAVA
Koupání v jezeře, rybaření, vodní sporty, vyso-
kohorská turistika, cyklistika, výlety do okolí - je-
zero Bled, Bledský hrad. Možnost návštěvy
vodního parku v nedaleké Bohinjské Bistrici.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
Apartmány mají kuchyňku vybavenou k základ-
nímu vaření, chladničku, lůžkoviny a ručníky, SAT
TV, vlastní příslušenství. Domácí mazlíčci po do-
hodě za příplatek. Dětská postýlka možná za pří-
platek.   
Apartmány typu A pro 2-3 osoby mají jednu
ložnici se dvěma lůžky, možnost přistýlky. 
Apartmány typu B pro 4-5 osob mají dvě lož-
nice, každou se dvěma lůžky a možnost přistýlky
(gauč nebo křeslo). 
Apartmány typu C pro 6 osob mají tři 
ložnice, každou se dvěma lůžky.
Možnost vyžádání konkrétního apartmánu.

STRAVOVÁNÍ
Individuální.

INFORMACE
Pobyt se psem možný na vyžádání - platí se na
místě 7 Eur za noc.
Kratší pobyty za příplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3366.html

Typové foto Jezero BohinjTypové foto



800 112 112286
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APARTMÁNY VITRANC
*** KRANJSKA GORA

Apartmány: AA–AAAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 5 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
Samostatná depandance hotelu Prisank leží
hned naproti hotelu Prisank a asi 100 m od ho-
telu Larix.

VYBAVENÍ
Možnost parkování, úschovna kol. Klienti se
hlásí na recepci hotelu Prisank a mohou využí-
vat veškeré služby, které hotel nabízí – restau-
race, bary, společenské místnosti, pizzerie,
prodejna suvenýrů. V  ceně je zahrnut jeden
vstup denně do aquacentra v hotelu Larix (ba-
zény, vířivky, dětský bazén, skluzavka). Solá-
rium, masáže, sauna a kosmetické služby jsou
za úplatu.

SPORT A ZÁBAVA
Vysokohorská turistika, cyklistika, rafting, letní
sáňkařská dráha, aquacentrum v sousedním
hotelu Larix.

APARTMÁNY
Apartmány pro 4 – 5 osob mají ložnici se
dvěma lůžky a případně další samostatné lůžko,
pokoj s rozkládacím gaučem pro dvě osoby
(nebo rozkládací křeslo), kuchyňský kout vyba-
vený pro základní vaření,  chladničku, kabelovou
TV, telefon, vlastní příslušenství a balkon.

STRAVOVÁNÍ
Individuální, lze dokoupit bufetovou polopenzi
v hotelu Prisank.

INFORMACE
Pobyt se psem - na místě se platí 8 Eur za noc.
Dětská postýlka možná za poplatek 6 Eur za noc.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3347.html

RAMADA HOTELS + SUITES (PRISANK)
**** KRANJSKA GORA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 5 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel je situován přímo v centru střediska, cca
100 metrů od letní sáňkařské dráhy a lanovky.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, pizzerie, bar. V ceně je za-
hrnut jeden vstup denně do aquacentra v hotelu
Larix (bazény, vířivky, dětský bazén, skluzavka).
Solárium, masáže, sauna a kosmetické služby
za úplatu.

SPORT A ZÁBAVA
Turistika, cyklistika, rafting, letní sáňkařská dráha,
aquacentrum a well ness v hotelu Larix, fitness.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
a možností až dvou přistýlek jsou vybavené ka-
belovou TV, telefonem, minibarem, většina má
balkon. WiFi zdarma. Pokoje typu superior mají
výhled na hory. Na vyžádání jsou možné i pokoje
pro alergiky nebo velké De Luxe pokoje s vodní
postelí.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3335.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298



HOTEL RAMADA RESORT (LARIX)  
**** KRANJSKA GORA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 5 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel s překrásnými výhledy na okolní horské
masívy má výbornou polohu přímo v centru
střediska nedaleko letní sáňkařské dráhy a la-
novky.

VYBAVENÍ
Restaurace, bary, společenské místnosti, konfe-
renční prostory,  sluneční terasa, prodejna suve-
nýrů a sportovních potřeb, casino, výtah, trezor,
místnost na úschovu kol. Prosklenné aqua cent-
rum a wellness – zdarma bazény, vířivky, vodo-
trysky, dětský bazén, skluzavka. Solárium,
masáže, sauna a kosmetické  služby za úplatu.

SPORT A ZÁBAVA
Turistika, cyklistika, rafting, rybaření, letní sáň-
kařská dráha, aquacentrum a wellness v hotelu.
Fitness ve sportovní hale Vitranc. Pro děti tram-
polína, mini klub, hřiště na plážový volejbal.

POKOJE
Menší dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
a vlastním příslušenstvím jsou vybaveny kabe-
lovou TV, telefonem a minibarem, mají balkon,
WiFi zdarma. Pokoje typu superior mají výhled
na hory. Přistýlka je vhodná pro děti do 12 let.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3329.html

HOTEL KOMPAS
**** KRANJSKA GORA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 5 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Kvalitní horský hotel s překrásnými výhledy na
okolní hory leží na okraji střediska asi 200 metrů
od centra městečka.

VYBAVENÍ
Restaurace, recepce, konferenční místnost, bar,
wellness - vnitřní vyhřívaný bazén včetně dět-
ského bazénku a vířivky v ceně, sauny, masáže
za poplatek. Možnost využití aquaparku v hotelu
Ramada (Larix) zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Dětské hřiště, stolní tenis, okolí vhodné pro cyk-
listiku, možnost zapůjčení kol, vysokohorská tu-
ristika, rybaření, rafting. Možnost využití
aquacentra v hotelu Larix, fitness.

UBYTOVÁNÍ
Pěkné, moderně zařízené dvoulůžkové pokoje
s vlastním příslušenstvím jsou vybavené kabe-
lovou TV, telefonem, sejfem, v koupelně je fén.
Na vyžádání lze zajistit i větší suity pro rodiny
s dětmi. Většina pokojů má balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

INFORMACE
Pobyt s menším psem možný - platí se na místě
8 Eur za noc.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8616.html
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HOTEL ŠPIK/ALPSKI RESORT ŠPIK
***/**** GOZD MARTULJEK 

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 5 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Renovovaný oblíbený hotel leží ve středisku
Gozd Martuljek. Do střediska Kranjska Gora
vzdáleného 5 km jezdí hotelový bus (použití
zdarma). 

VYBAVENÍ
Restaurace, noční bar, společenská místnost,
konferenční prostory, sluneční terasa, kadeř-
nický salon, úschovna kol, výtah. Bazény, sauny,
whirlpool, masážní centrum. Vstup do vodního
světa je zahrnut v ceně.

SPORT
Upravené prostory na squash, tenis, košíkovou,
mini klub pro děti, cyklistika, vysokohorská turis-
tika.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
a možností až dvou přistýlek jsou vybavené SAT
TV, telefonem, fénem a minibarem. Ve starší
části hotelu jsou pokoje bez balkonu. Pokoje su-
perior jsou obrácené směrem na hory. V novější
části jsou pokoje vybavené novějším nábytkem,

mají terasy nebo balkony. Pokoje typu deluxe
mají výhled na hory a možnost dvou přistýlek.
WiFi zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3344.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 298

Alpski resort Špik Hotel Špik



HORY | SLOVINSKO

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 289

TERMÁLNÍ LÁZNĚ PTUJ
Strategická poloha lázní nedaleko Mariboru
a zároveň hlavní trasy přes Slovinsko do Chor-
vatska předurčuje toto místo ke kombinaci krát-
kodobých pobytů v  lázních a pobytového
zájezdu na Jadranu. Naše základní nabídka za-
hrnuje třídenní pobyt v lázních, který lze libo-
volně rozšířit, případně navázat na pobyty
v Chorvatsku dle individuálního přání klienta.

LÁZNĚ PTUJ
Město Ptuj, jedno z nejstarších měst ve Slovin-
sku, bylo vybudované na řece Drávě. Jeho histo-
rie začíná už v  době kamenné, ale největší
rozkvět zažívalo za dob Římské říše, kdy patřilo
mezi významné provincie. První písemná zmínka

o městu je z roku 69 n. l. Celému městu domi-
nuje hrad Ptuj, jehož západní věž patří k nejstar-
ším stavbám v zemi. Za návštěvu jistě stojí celé
historické jádro města s  četnými památkami.
V okolí jsou rozsáhlé vinice a ve městě je možno
navštívit nejstarší slovinský vinný sklí pek.
Termální lázně jsou jedny z nejmladších ve Slo-
vinsku. Přírodní termální voda vyvěrá ze tří vří-
del z hloubky 1050–1590 m, teplota vody na
povrchu se pohybuje od 39 do 54 °C. Zvlášť
vhodná je svým složením k léčení revmatických
chorob, poruch pohybového aparátu a degene-
rativních onemocnění, neurologických bolestí,
ale i k celkové relaxaci, pooperační rehabilitaci,
zklidnění organismu a posílení imunity. 
Termální park se rozkládá na okraji městečka,

vodní plocha bazénů s léčivou nízkominerální
vodou zabírá cca 4200 m2 plochy. K dispozici je
7 venkovních a 6 vnitřních bazénů s vlnami, to-
bogány, tekoucí řekou, vodopády a vířivkami
s teplotou do 36 °C, pro trénink je určený olym-
pijský plavecký bazén. Lázně jsou známé nejroz-
sáhlejším systémem skluzavek ve Slovinsku.
Dále je možné využít různé druhy sauny, ma-
sáže, zábaly a další terapie. V místě je také zdra-
votní centrum s lékařským dohledem.
Hned vedle termálních lázní je jezero Ptuj
vhodné pro rybaření a windsurfing, menší pla-
vidlo lze zakotvit přímo u přístavního mola. Pro
milovníky golfu je připraveno 18jamkové atrak-
tivní golfové hřiště na ploše asi 50 hektarů s roz-
ličnými vodními překážkami.

Ptuj
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BUNGALOVY, APARTMÁNY A KARAVANY
** PTUJ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V bezprostřední blízkosti termálních lázní (do
200 m) asi 1 km od centra města Ptuj.

VYBAVENÍ
Klienti z bungalovů a apartmánů se hlásí na re-
cepci hotelu Primus, klienti do karavanů na
centrální recepci kempu. V ceně je zahrnut vstup
do termálního parku s venkovními i krytými ba-
zény s termální vodou a rozsáhlým  systémem
skluzavek, různé druhy sauny. Za úplatu jsou
možné masáže, zábaly a další terapie. K dispo-
zici je zdravotní  centrum s lékařským dohledem.
Klienti mají také možnost využít za zvýhodně-
nou cenu nabídku bazénů a wellness v hotelu
Primus. Centrální restaurace, kavárna.

SPORT A ZÁBAVA
Relaxace v termálních lázních, jízda na koni, cyk-
listika, windsurfing, veslování na jezeře, k dispo-
zici jsou kryté i otevřené  tenisové kurty, stolní
tenis, mini golf, hřiště na různé míčové hry,
bowling, rybaření, hudba, animace, letní divadlo
a další kulturní akce ve městě. Golfové hřiště
s 18 jamkami asi 400 m od bungalovů.

POKOJE
Bungalovy: Dvoulůžkové jednoduše vybavené
pokoje s možností přistýlky a vl.přísl. mají tele-
fon a kabelovou TV.
Apartmán pro 2 osoby typu studia má dvě
lůžka, kuchyňský kout vybavený pro základní va-
ření, lednici, kabelovou TV, vlastní příslušenství.

Karavan pro 4 osoby (umístěný ve 4* kempu)
má obdobné vybavení, navíc má další pokoj se
dvěma lůžky a terasu.

STRAVOVÁNÍ
Klienti z bungalovů a apartmánů mají polopenzi
v  centrální restauraci (snídaně bufet, večeře
výběr ze 3 menu), v karavanech stravování indi-
viduální.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3380.html

GRAND HOTEL PRIMUS
**** PTUJ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Moderní hotel leží asi 1 km od centra města
hned vedle termálních lázní.

VYBAVENÍ
Celkově klimatizovaný hotel má prostornou re-
cepci, restauraci, bar, noční klub, výtahy, míst-
nosti pro semináře, prodejnu suvenýrů, kryté
garáže, fitnes a wellness centrum, několik ba-
zénů s  termální vodou, sedm druhů sauny –
např. v římském, orientálním, egyptském a ja-
ponském stylu. Pro skupiny lze zajistit tzv. řím-
ský večer – masáže a koupání v  oddělené
místnosti s bazénem. V ceně je zahrnut vstup
do termálních lázní.

SPORT A ZÁBAVA
Relaxace v termálních  lázních, jízda na koni, cyk-
listika, windsurfing nebo veslování na jezeře,
k dispozici jsou kryté i otevřené tenisové kurty,
stolní tenis, mini golf, hřiště na různé míčové
hry, bowling, rybaření, hudba, animace, letní di-
vadlo a další kulturní akce ve městě. Golfové
hřiště s 18 jamkami asi 400 m od hotelu.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s vlastním
příslušenstvím a možností  přistýlky jsou vyba-
veny satelitní LCD TV, WiFi, telefonem, trezorem,
minibarem. K dispozici je župan a pantofle, vět-
šina pokojů má balkon. Na vyžádání lze zajistit
i pokoje typu superior, které mají rohovou vanu

s možností napuštění termální vody. V hotelu
jsou i tři luxusní apartmány s  vlastní saunou
a velkou terasou s whirpoolem.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti zdarma,
garáž možná za poplatek 5 Eur za den.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3379.html

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 298

Apartmán

Bungalov

Grand hotel Primus
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TERMÁLNÍ LÁZNĚ MORAVSKE TOPLICE
Dynamicky se rozvíjející termální lázně (založené
v roce 2000) jsou proslulé svou černou vodou
s unikátním léčebným složením. Lázně však myslí
i na střední a mladou generaci včetně dětí a jsou
vybaveny termálním aquaparkem včetně sklu-
zavek a kvalitním hotelovým zázemím. Lázně
jsou situovány v severovýchodním výběžku Slo-
vinska v blízkosti maďarských hranic. Prameny
navazují na podzemní zdroje, které napájejí i pro-
slulé jihomaďarské lázeňské areály. 
Lázeňský komplex tvoří uzavřený areál se sou-

stavou 25 vnitřních a venkovních bazénů s tep-
lotou 30 – 38 °C s  celkovou vodní plochou
5 000 m2. Ve vybraných bazénech je tzv. černá
termální voda. V areálu jsou skluzavky se zvu-
kovými a vizuálními efekty, whirpooly, umělé
řeky, vodopády, vodotrysky, peřeje, sauny
a mnoho dalších atrakcí pro děti i dospělé.
Lázně slouží zejména k  léčbě pohybového
ústrojí, revmatismu, pooperačních stavů, na
kožní a dýchací problémy. Pobyt v „černé“ vodě
se doporučuje na maximálně 20 minut. V lázních
připravují také speciální programy pro manažery

a programy zaměřené na prevenci civilizačních
chorob. Termální voda osvěžuje organismus,
zlepšuje prokrvení těla a stav kůže, mírní ner-
vozitu. Z termální vody se vyrábí také speciální
kosmetika, kterou lze na místě zakoupit.  
Lázně nejsou ale zdaleka určeny jen k léčebným
pobytům, vybavení je přizpůsobeno i k rekreaci
rodin s dětmi. Otevřeno je celoročně. Hotely jsou
propojeny chodbou, takže do bazénů se lze po-
hodlně dostat i za horšího počasí.
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HOTEL TERMAL
**** MORAVSKE TOPLICE

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel leží v areálu lázní v bezprostřední blízkosti
bazénů. S lázeňským centrem je spojen chodbou.

VYBAVENÍ
Hotel je plně klimatizován, kromě termální rivi-
éry jsou klientům k dispozici i hotelové bazény
včetně bazénu s černou minerální vodou, well-
ness centrum, sauna. Dále je zde výtah, restau-
race, kavárna, možnost připojení k  internetu
v hotelové hale. Hotelové parkoviště zdarma.
Vstup do termálních lázní je zahrnut v ceně.

SPORT A ZÁBAVA
Okolní krajina s vinicemi a řekou Murou vyzývá
k relaxaci, procházkám nebo cyklistice. Možnost
plavby na člunech, v blízkosti je kasino, golfové
hřiště. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a vlast-
ním příslušenstvím jsou klimatizované, vyba-
vené SAT TV, minibarem, sejfem, některé mají
balkon. Župan k dispozici.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze. Aktuální ceny na: 

www.cedok.cz/dovolena/,3373.html

HOTEL A JDA
**** MORAVSKE TOPLICE

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel je situován v areálu lázní poblíž venkovní
termální riviéry. 

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, venkovní i vnitřní bazén
(včetně bazénu s černou vodou), fitness, konfe-
renční prostory, solárium, sauna. Krytou halou
je hotel spojen s ostatními hotely a wellness
centrem. Parkoviště u hotelu zdarma. Vstup do
termálních lázní je zahrnut v ceně.

SPORT A ZÁBAVA
Ideální místo pro relaxaci, ale i aktivní odpočinek.
Vhodné pro cyklistiku, jogging. Možnost plavby
na člunech, v blízkosti je kasino, golfové hřiště.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s  možností přistýlky
a vlastním příslušenstvím jsou klimatizované,
vybavené SAT TV, minibarem, sejfem, telefo-
nem, všechny mají balkon. Zdarma WiFi, k dis-
pozici je župan a pantofle.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze. Aktuální ceny na: 

www.cedok.cz/dovolena/,3372.html

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 298

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 298
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staňte se členy clubu Čedok! 
získejte atraktivní slevy! 
věrnostní program club Čedok je určen zákazníkům, kteří 
jsou držiteli karty club Čedok. tito zákazníci mohou v rámci 
věrnostního programu čerpat nadstandardní slevy. 
Při koupi vybraného zahraničního zájezdu každý držitel 
členské karty clubu Čedok může čerpat věrnostní slevu, 
která je o 2 % vyšší, než sleva pro všechny další zákazníky. 

nejste ještě členy clubu Čedok?
neváhejte a Přidejte se! 
Stačí pouze zakoupit zahraniční zájezd z nabídky cestovní kan-
celáře Čedok, vyplnit členský formulář a uvedené atraktivní sle-
vy můžete čerpat již při zakoupení příštího zájezdu. Výhody pro 
členy Clubu Čedok nejsou omezeny pouze na slevy při koupi zá-
jezdu – klubovou kartu si rozhodně nezapomeňte vzít i na svou 
dovolenou! Ve vybraných destinacích jsou pro Vás připraveny 
atraktivní slevy z  cen fakultativních výletů a  různých služeb či 
nákupů. Podrobné informace a podmínky týkající se Clubu Če-
dok získáte na našich internetových stránkách www.cedok.cz, 
na bezplatné telefonní lince 800 112 112 či na kterékoli pobočce 
cestovní kanceláře Čedok. K čerpání slev je nutno při koupi zá-
jezdu předložit platnou členskou kartu Clubu Čedok. 

Parkování zdarma pro členy clubu Čedok  
Držitelé členské karty Clubu Čedok mohou získat ke ka-
ždé smlouvě o  zájezdu, jehož součástí je ubytování uve-
dené v  tomto katalogu a  letecká doprava, uzavřené do 
31. 3. 2018 možnost par-
kování jednoho osobního 
vozidla na parkovišti 
go Parking (více infor-
mací o  tomto parkovišti 
naleznete na str. 297) 
u letiště václava hav-
la Praha, nebo na le-
tišti ostrava-mošnov 
či brno-tuřany zdarma, a  to po 
celou dobu trvání zájezdu. Nabídka parková-
ní zdarma platí do vyčerpání parkovacích míst 
vyčleněných pro tuto akci. 

kde a jak získáte informace 
o aktuální ceně k vybranému pobytu?
Dlouhodobým cílem naší cestovní kanceláře je nabízet Vám vždy ty nejvýhodnější cenové pod-
mínky. Abychom mohli fl exibilně reagovat na speciální nabídky ze strany našich dodavatelů 
a tyto výhody v reálném čase promítnout do konečné ceny zájezdů, není součástí tohoto ka-
talogu u pobytových zájezdů tištěný ceník. Termíny a aktuální ceny jednotlivých zájezdů a ho-
telů uvádíme na webových stránkách www.cedok.cz. V rámci tohoto katalogu je u každého 
ubytovacího zařízení uvedena jeho webová stránka a QR kód, jejichž pomocí získáte všechny 
potřebné informace včetně aktuálních cen a slev rychle a pohodlně buď ve svém počítači, nebo 
mobilním telefonu. Aktuální cenovou nabídku Vám také rádi připraví naši zkušení prodejci na 
některém z prodejních míst Čedoku nebo Čedok Partneři či autorizovaní prodejci. Seznam pro-
dejních míst CK Čedok, Čedok Partnerů a autorizovaných prodejců uvádíme na závěrečných 
stránkách tohoto katalogu. V případě osobní návštěvy některého z prodejních míst CK Čedok, 
Čedok Partnera nebo vybraného autorizovaného prodejce Vám bude vypracována nejvýhod-
nější cenová nabídka na Vámi vybraný zájezd, případně Vám naši prodejci vytisknou aktuální 
ceníky na Vámi vybrané zájezdy.

internetový on-line 
prodej na www.cedok.cz 
Vám nabídne vždy aktuální 
nabídku včetně cen a dostup-
ných slev a  výhod. Samozřej-
mostí je pak jednoduchá re-
zervace, která Vám umožní 
nákup Vámi vybraného zájez-
du bez nutnosti návštěvy na 
některém z našich prodejních 
míst. 

osobní informace 
a rezervace 
Na 56 našich prodejních mís-
tech nebo u  Čedok Partne-
rů či našich autorizovaných 
prodejců. Seznam prodejních 
míst CK Čedok, Čedok Partne-
rů a  autorizovaných prodejců 
včetně kontaktů naleznete na 
zadní straně obálky a na stra-
ně 305 tohoto katalogu nebo 
na www.cedok.cz. 

telefonické informace 
a rezervace 
Na modré bezplatné lince Če-
dok 800 112 112 nebo na 
221 447 777. 
Telefonní čísla jsou Vám k dis-
pozici od pondělí do neděle 
8:00 – 21:00 hod.

Písemné informace 
a rezervace 
Faxem na čísle: 221 447 136 
E-mailem: info@cedok.cz 
dopisem na adrese: 
Čedok a.s., rezervace zájezdů 
Luxembourg Plaza, 
Přemyslovská 2845/43, 
130 00 Praha 3

SLEVY aŽ 37 % 
s clubem
Čedok

Parkování zdarma pro členy clubu Čedok 
Držitelé členské karty Clubu Čedok mohou získat ke ka-
ždé smlouvě o  zájezdu, jehož součástí je ubytování uve-
dené v  tomto katalogu a  letecká doprava, uzavřené do 

možnost par-
kování jednoho osobního 

na parkovišti 
 (více infor-

mací o  tomto parkovišti 
naleznete na str. 297) 

či brno-tuřany zdarma, a  to po 
celou dobu trvání zájezdu. Nabídka parková-
ní zdarma platí do vyčerpání parkovacích míst 

 Facebook.com/ck.cedok  Instagram.com/ckcedok  #mujcedok

club Čedok
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Přehled odjezdových míst našich autokarových zájezdů

Španělsko – Pobřeží costa brava
Autokarovou dopravu nabízíme k vybraným hotelům označeným 
ikonou autokaru.
 
trasa přímého cílového autokaru bez přestupu zdarma:
Praha – Beroun – Rokycany – Plzeň – Svatá Kateřina

možnosti svozů za příplatek z těchto nástupních míst:
* Brno, Jihlava (dálnice), Humpolec (dálnice) – cena 450 kč
*  Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Ústí nad Labem, Tepli-

ce, Most, Chomutov, Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov, Mla-
dá Boleslav – cena 450 kč

*  Opava, Ostrava, Frýdek–Místek, Nový Jičín, Olomouc, Prostě-
jov – cena 650 kč

realizaci přepravy svozů garantujeme při obsazení autoka-
ru nejméně 8 osobami.

Chorvatsko – istrie a Portorož
Autokarovou dopravu nabízíme k  vybraným hotelům označe-
ným ikonou autokaru publikovaným na str. 101–104 a 188–205 
tohoto katalogu. Na vyžádání lze zajistit dopravu i k dalším ob-
jektům v této oblasti.

trasa cílového autokaru:
Plzeň – Rokycany – Beroun (dálnice) – Praha – Humpolec (dálni-
ce) – Jihlava (dálnice) – Brno – Mikulov – istrie (Portorož)
termíny: 15. 6. – 7. 9. 2018

možnosti svozu zdarma po trasách do Prahy (uskuteční se 
pouze v případě realizace cílového autokaru):
trasa 1)  Platí pro všechny odjezdy: Hradec Králové – Pardubi-

ce – Kutná Hora – Kolín – Poděbrady – Praha (cílovým 
autokarem na ostrov Krk)

trasa 2)  Platí pro odjezdy 15. 6. – 13. 7. včetně: Ústí nad La-
bem – Teplice – Most – Chomutov – Louny – Slaný – 
Kladno – Praha (cílovým autokarem na ostrov Rab)

trasa 3)  Platí pro odjezdy 20. 7. – 31. 8. včetně: Liberec – Jab-
lonec – Turnov – Mnichovo Hradiště – Mladá Boleslav–
Praha (cílovým autokarem na ostrov Rab)

chorvatsko – ostrov krk a crikvenica
Autokarovou dopravu nabízíme k  vybraným hotelům označe-
ným ikonou autokaru publikovaným na str. 215–222 tohoto ka-
talogu. 

trasa cílového autokaru:
Hradec Králové – Pardubice – Kutná Hora – Kolín – Poděbrady – 
Praha – Humpolec (dálnice) – Jihlava (dálnice) – Brno – Mikulov 
– ostrov krk
termíny: 8. 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. – 7. 9.: Plzeň – Rokycany – Be-

roun (dálnice) – Praha (cílovým autokarem na Istrii)
trasa 2)  Platí pro odjezdy 8. 6. – 13. 7. včetně: Ústí nad Labem 

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

trasa 3)  Platí pro odjezdy 20. 7. – 31. 8. včetně: Liberec – Jab-
lonec – Turnov – Mnichovo Hradiště – Mladá Boleslav 
– Praha (cílovým autokarem na ostrov Rab)

na vyžádání lze zajistit i nástupní místa benešov – tábor – 
Písek – České budějovice – kaplice (zajišťuje ck janeta)

chorvatsko – ostrov rab 
Autokarovou dopravu nabízíme k  vybraným hotelům označe-
ným ikonou autokaru publikovaným na str. 223–228 tohoto ka-
talogu. 

trasa cílového autokaru:
Pro odjezdy 8. 6. – 13. 7. včetně: Ústí nad Labem – Teplice –
Most – Chomutov – Louny – Slaný – Kladno – Praha – Humpolec 
(dálnice) – Jihlava (dálnice) – Brno – Mikulov – ostrov rab
Pro odjezdy 20. 7. – 31. 8. včetně: Liberec – Jablonec – Turnov 
– Mnichovo Hradiště – Mladá Boleslav – Praha – Humpolec (dál-
nice) – Jihlava (dálnice) – Brno – Mikulov – ostrov rab

možnosti svozu zdarma po trasách do Prahy (uskuteční se 
pouze v případě realizace cílového autokaru):
trasa 1) Platí pro odjezdy 15. 6. – 31. 8.: Plzeň – Rokycany – Be-
roun (dálnice) – Praha (cílovým autokarem na Istrii)
trasa 2) Platí pro všechny odjezdy: Hradec Králové – Pardubi-
ce – Kutná Hora – Kolín – Poděbrady – Praha (cílovým autoka-
rem na ostrov Krk)

chorvatsko – dalmácie 
Autokarovou dopravu nabízíme k vybraným hotelům, označe-
ným ikonou autokaru, publikovaným na str. 236–282 tohoto ka-
talogu z následujících nástupních míst: 

termíny: 25. 05. – 14. 9. 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 autoka-
ry, 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 vyhrazuje-
me právo na změnu nástupního místa.

ItálIe – severní jadran – lignano, bibione,  
caorle, lido di jesolo a rosolina mare
Autokarovou dopravu nabízíme k  vybraným hotelům označe-
ným ikonou autokaru.

nástupní místa a cena svozu po Čr:
 0 Kč / os.  Benešov, Brno, České Budějovice, Dobříš, Jihlava, 

Písek, Praha, Příbram, Soběslav, Tábor
 200 Kč / os.   Beroun (čerpací stanice ÖMV na dálnici D5), Klad-

no, Olomouc, Prostějov, Slaný, Vyškov
 300 Kč / os.  Chomutov, Kolín, Louny, Mladá Boleslav, Ostrava, 

Plzeň, Poděbrady, Rokycany
 350 Kč / os.  Hradec Králové, Cheb, Jablonec nad Nisou, Karlo-

vy Vary, Liberec, Most, Pardubice, Sokolov, Teplice, 
Turnov, Ústí nad Labem
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Přehled odjezdových míst našich autokarových zájezdů

Časový harmonogram – odjezd z ČR v pátek v odpoledních či 
večerních hodinách (např. Praha v 19.30), příjezd do pobytové-
ho místa v sobotu zpravidla mezi 8. a 12. hodinou, odjezd z po-
bytového místa následující sobotu zpravidla mezi 17. a 21. ho-
dinou, návrat do ČR v neděli v ranních či dopoledních hodinách 
(Praha zpravidla mezi 6. a 9. hodinou)
Přesné časy odjezdů do itálie budou vždy potvrzeny v úte-
rý/ve středu před pátečním odjezdem tzn. cca 1–2 dny před 
odjezdem).

itálie – rimini
Autokarovou dopravu nabízíme k  vybraným hotelům označe-
ným ikonou autokaru.

nástupní místa a cena svozu po Čr:
 0 Kč / os.  Beroun (čerpací stanice ÖMV na dálnici D5), Brno, 

Jihlava, Plzeň, Praha, Rokycany
 200 Kč / os.   Benešov, Dobříš, Kladno, Olomouc, Písek, Prostě-

jov, Slaný, Vyškov
 250 Kč / os.  České Budějovice, Chomutov, Kolín, Louny, Mladá 

Boleslav, Ostrava, Poděbrady, Příbram, Soběslav, 
Tábor

 300 Kč / os.  Hradec Králové, Cheb, Jablonec nad Nisou, Karlo-
vy Vary, Liberec, Most, Pardubice, Sokolov, Teplice, 
Turnov, Ústí nad Labem

Časový harmonogram – odjezd z ČR v pátek v odpoledních ho-
dinách (např. Praha ve 14.30), příjezd do pobytového místa v so-
botu zpravidla mezi 8. a 12. hodinou, odjezd z pobytového místa 
následující sobotu zpravidla mezi 16. a 20. hodinou, návrat do 
ČR v neděli v dopoledních či odpoledních hodinách (Praha zpra-
vidla mezi 8. a 12. hodinou)
Přesné časy odjezdů do itálie budou vždy potvrzeny v úte-
rý/ve středu před pátečním odjezdem tzn. cca 1–2 dny před 
odjezdem).

itálie – Palmová riviéra
Autokarovou dopravu nabízíme k  vybraným hotelům označe-
ným ikonou autokaru.

základní nástupní místo: Praha.
svozové trasy z ostatních nástupních míst za příplatek: Be-
nešov (0 Kč), Brno (0 Kč), Č. Budějovice (0 Kč), Dobříš (0 Kč), Hradec 
Králové (300 Kč), Chomutov (350 Kč), Jablonec nad Nisou (300 Kč), 
Kladno (300 Kč), Liberec (300 Kč), Louny (300 Kč), Mikulov (0 Kč), 
Mladá Boleslav (300 Kč), Most (350 Kč), Olomouc (350 Kč), Ostrava 
(350 Kč), Pardubice (300 Kč), Písek  (0 Kč), Plzeň (300 Kč), Podě-
brady (300 Kč), Příbram (0 Kč), Rokycany (420 Kč), Slaný (300 Kč), 
Tábor (0 Kč), Teplice (350 Kč), Ústí nad Labem (350 Kč).

Časový harmonogram – odjezd z ČR je vždy v pátek v poled-
ních hodinách. Příjezd do Itálie v sobotu v ranních/dopoledních 
hodinách. První a poslední den pobytu (sobota) neslouží k re-
kreaci, ale k dopravě klientů tam a zpět.
Odjezdy z  jiných než základních nástupních míst jsou řešeny 
svozem klientů (osobní auto, tranzit, veřejná linková doprava). 
Stejně je řešen rozvoz klientů do jednotlivých výstupních míst. 
Trasy svozů a rozvozů mohou být při některých odjezdech vzá-
jemně kombinovány. 

Přesné časy odjezdů do itálie budou vždy potvrzeny v úte-
rý/ve středu před pátečním odjezdem tzn. cca 1–2 dny před 
odjezdem).

itálie – jižní itálie – gargáno
Autokarovou dopravu nabízíme k  vybraným hotelům označe-
ným ikonou autokaru.

nástupní místa a cena svozu po Čr:
 0 Kč / os.  Beroun (čerpací stanice ÖMV na dálnici D5), Brno, 

Jihlava, Plzeň, Praha, Rokycany
 200 Kč / os.   Benešov, Dobříš, Kladno, Olomouc, Písek, Prostě-

jov, Slaný, Vyškov
 250 Kč / os.  České Budějovice, Chomutov, Kolín, Louny, Mladá 

Boleslav, Ostrava, Poděbrady, Příbram, Soběslav, 
Tábor

 300 Kč / os.  Hradec Králové, Cheb, Jablonec nad Nisou, Karlo-
vy Vary, Liberec, Most, Pardubice, Sokolov, Teplice, 
Turnov, Ústí nad Labem

Časový harmonogram – odjezd z ČR v pátek v poledních hodi-
nách (např. Praha v 11.30), příjezd do pobytového místa v sobo-
tu zpravidla mezi 7. a 10. hodinou, odjezd z pobytového místa 
následující sobotu zpravidla mezi 14. a 18. hodinou, návrat do 
ČR v neděli v poledních či odpoledních hodinách (Praha zpravi-
dla mezi 12. a 15. hodinou)
Přesné časy odjezdů do itálie budou vždy potvrzeny v úte-
rý/ve středu před pátečním odjezdem tzn. cca 1–2 dny před 
odjezdem).

doPlŇující inFormace k doPravĚ – itálie:
Autobusová doprava je v letní sezóně 2018 je zajišťována exter-
ními dopravci. 
Příprava zasedacího pořádku v autobuse je plně v kompetenci 
cestovní kanceláře, která samozřejmě přihlíží k Vašim konkrét-
ním požadavkům, ale přesně požadovaná místa nemůže garan-
tovat.

Všichni účastníci autobusové dopravy jsou z  bezpečnostních 
důvodů povinni dbát pokynů řidičů či technického průvodce, 
pokud je v autobusu přítomen.
Svozové trasy jsou zajištěny při min. počtu 6 klientů (v případě 
méně než 6 klientů, možnost přesunutí do jiného nástupního 
místa, vrácení svozového příplatku).
Každá osoba může přepravit 1 příruční zavazadlo o hmotnosti  
5 kg a 1 zavazadlo do 20 kg v zavazadlovém prostoru, zavazadlo 
navíc po dohodě (za příplatek).

Dále upozorňujeme, že cestovní kancelář negarantuje hlídání 
zavazadel před ubytováním v příjezdový den a po ukončení uby-
tování v odjezdový den, a  že trasa autobusu nemusí být vždy 
zcela shodná s doporučenými trasami z ČR vypsanými vždy na 
úvodní stránce každého střediska, u kterého je autobusová do-
prava nabízena. V průběhu cesty jsou, cca po každých 3 až 4 ho-
dinách jízdy, prováděny povinné bezpečnostní přestávky. Naší 
snahou je co nejbližší příjezd k dané ubytovací kapacitě, avšak, 
logicky, vždy dle dopravních možností pro autobus.



PŘEHLED LETŮ
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Destinace - letiště Odlet z Délka zájezdu (počet noclehů) Odletové dny Období letů v létě 2018

Španělsko - Mallorca PRG 7, 10, 11, 14 ST, NE duben - září

Španělsko - Mallorca BRQ 7, 14 NE červen - září

Španělsko - Mallorca OSR 7, 14 NE červen - září

Španělsko - Andalusie (Malaga) PRG 7, 10, 11, 14 PO, PÁ květen - říjen

Španělsko - Andalusie (Alméria) PRG 7, 10, 11, 14 ČT, NE květen - září

Španělsko - Andalusie (Alméria) BRQ 7, 10, 11 ST, SO červen - září

Španělsko - Andalusie (Alméria) OSR 7, 10, 11 ST, SO červen - září

Španělsko - Costa Brava PRG 7, 10, 11, 14 ST, SO červen - září

Španělsko - Costa Dorada (Barcelona) PRG 7, 14 SO červen - září

Kanárské os. - Fuerteventura PRG 7, 14 ČT květen - říjen

Portugalsko - Madeira PRG 7, 10, 11, 14 PO, PÁ duben - říjen

Itálie - Lamezia Terme PRG 7, 10, 11, 14 PO, ČT červen - září

Itálie - Ischia PRG 7, 14 SO červen - září

Itálie - Sicílie (Katánie) PRG 7, 14 SO červen - září

Itálie - Sicílie (Palermo) PRG 7, 14 PO červen - září

Itálie - Sardinie PRG 7, 14 ST červen - září

Chorvatsko - Split PRG 7, 14 SO červen - září

Cestujte ve třídě Travel Plus Comfort v letadlech společnosti Travel Service*
Za příplatek 3 590 Kč získáte tento jedinečný komfort:
Bohatší catering na velkém platě (předkrm, teplé jídlo, dezert, kanapky, káva nebo čaj) s výběrem alkoholických a nealkoholických
nápojů, salónek na letišti v PRG , OSR  , BRQ, podhlavníky TPC, deka a polštář, welcome drink, zvýšená péče posádky, zvýšená volná
váha zapsaných zavazadel na 20 kg/osoba. (Navíc za příplatek 1 400 Kč/oba směry možnost objednat Premium Seats
– 1. a 2. řadu a exitové sedačky.) Služba TPC není dostupná u letů na Kanárské ostrovy.
* Platí výhradně pro lety Travel Service a SmartWings při rezervaci současně s leteckým zájezdem Čedoku do vyčerpání kapacity vyčleněných míst.

Doprava na letiště za zvýhodněnou cenu
K vybraným zájezdům zajišťujeme dopravu na Letiště Václava Havla Praha našimi autokarovými linkami Čedok Expres. Za službu
Čedok Expres účtujeme jednotnou cenu 600 Kč za obousměrnou jízdenku. Službu nabízíme k vybraným letům. Realizaci
přepravy garantujeme při obsazení autokaru nejméně 6 osobami.

Čedok Express - základní typy tras svozů z regionů k odletům:
1) České Budějovice, Písek, Tábor, Benešov
2) Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav
3) Ústí n. L., Teplice, Most, Chomutov, Louny, Slaný, Kladno
4) Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady
5) Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice na Moravě, Olomouc, Přerov, Prostějov, Vyškov, Brno, Jihlava (dálnice),

Pelhřimov (dálnice)
6) Karlovy Vary, Plzeň, Rokycany, Beroun

Výběr prioritních míst v letadle*
Pokud rádi sedíte v přední části letadla, preferujete místo u okna nebo požadujete více místa na nohy na exitových sedačkách
u nouzových východů, vyberte si za poplatek konkrétní sedadlo v letadle na cestě tam i z   pět. Na výběr máte dva typy sedaček:
• Premium Seats (1. a 2. řada a exitové řady) cena 700 Kč v jednom směru letu 
• Standard Seats (všechny ostatní řady) cena 400 Kč v jednom směru letu
* Platí výhradně pro lety Travel Service a SmartWings při rezervaci současně s leteckým zájezdem Čedoku do vyčerpání kapacity vyčleněných míst.

PRG = Praha, BRQ  = Brno, OSR = Ostrava



GO PARKING |  PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI

www.cedok.cz 297

8 DNÍ JEN ZA 790 Kč!

od 790 Kč

od 990 Kč

od 1290 Kč

Zaparkujte přímo na Letišti Václava Havla Praha

PARKING PD HOLIDAY:

PARKING PA SMART:

PARKING PC COMFORT:

CENÍK PARKOVÁNÍ na vybranou parkovací dobu

 Ostraha parkoviště kamerovým systémem
 V ceně parkovného klimatizovaný shuttle bus přímo k terminálům
 Shuttle bus jezdí od/k parkingu PD HOLIDAY na zavolání zákazníka

 Ostraha parkoviště kamerovým systémem
 Blízko Terminálů 1 a 2 za skvělou cenu
 Optimální volba pro dovolenkáře

 Přímo u Terminálu 1
 Ostraha parkoviště kamerovým systémem
 Služba úschovy cenností
 Spojení s Terminálem 2 pomocí lávky

Objednávejte na pobočkách, 
telefonicky či e-mailem. 

Více info na
www.cedok.cz/dalsi-sluzby

DOBA PARKOVÁNÍ PARKING PD HOLIDAY PARKING PA SMART PARKING PC COMFORT

8 dní

12 dní

15 dní

AEROPARKING LETIŠTĚ PRAHA

Terminal 2
SCHENGEN

NON SCHENGEN

2nd floor

Terminal 1

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

Při zakoupení zájezdu do 30. 4. 2018 u leteckých zájezdů, jejichž 
součástí je ubytování označené v  tomto katalogu symbolem 
„Rodinná sleva“, poskytneme pro jedno dítě splňující věkové 
podmínky uvedené na webových stránkách www.cedok.cz u pří-
slušného ubytovacího zařízení, ubytované na 1. přistýlce v poko-
ji s  nejméně dvěma dospělými osobami zájezd zcela ZDARMA 
a navíc další osoby ubytované ve společném pokoji čerpají Rodin-
nou slevu až 10 % (neplatí pro případné druhé dítě na přistýl-
ce - platící pevnou dětskou cenu). Platí pro členy Clubu Čedok při 
uzavření smlouvy do 30. 11. 2017, ostatní klienti mají slevu o 2 % 
nižší. Aktuální výši Rodinné slevy platnou po 30. 11. 2017 uvádí-
me na webových stránkách www.cedok.cz u jednotlivých hotelů. 
Tato nabídka platí do vyprodání označených kapacit, nejpozději 
však do 30. 4. 2018. Při pozdějším zakoupení zájezdu platí pev-
ná dětská cena uvedená na webových stránkách www.cedok.cz 
u příslušného ubytovacího zařízení. Tato sleva platí pouze pro le-
tecké zájezdy.

DÍTĚ do 7 let ZCELA ZDARMA
Při zakoupení leteckého zájezdu do 30. 4. 2018, jehož součástí je 
ubytování označené v tomto katalogu symbolem „DÍTĚ do 7 let 
ZCELA ZDARMA“, poskytneme pro jedno dítě do 7 let, na vybra-
né odlety v květnu, červnu, září a říjnu ubytované na 1. přistýl-
ce v pokoji s nejméně dvěma dospělými osobami zájezd zcela 
ZDARMA a  navíc další osoby ubytované ve společném pokoji 
čerpají slevu za včasný nákup, jejíž aktuální výše je uvedena 
na webových stránkách www.cedok.cz (vyjma druhého dítěte 
na přistýlce, za které se hradí pevná dětská cena). Výčet termí-
nů, na které lze tuto slevu využit najdete na webových stránkách 

www.cedok.cz (za tímto účelem doporučujeme využít webovou 
adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód) nebo Vám jej ochotně 
sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kanceláře Čedok. Tuto sle-
vu nelze kombinovat se slevou „RODINNÁ SLEVA“. Tato nabídka 
platí do vyčerpání kapacity vyčleněné pro tuto akci, nejdéle však 
do 30. 4. 2018.

POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Je-li v tomto katalogu ubytovací zařízení označeno symbolem 
„POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA“, může se leteckého zájezdu, je-
hož součástí bude toto ubytování, zúčastnit jedno dítě, které 
splňuje věkové podmínky uvedené v daném symbolu, ubyto-
vané na 1. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými oso-
bami, jen za pevnou dětskou cenu, a  navíc další osoby uby-
tované ve společném pokoji mohou čerpat slevu za včasný 
nákup, jejíž aktuální výše je uvedena na webových stránkách 
www.cedok.cz. Pevná dětská cena zahrnuje jen cenu letenky 
a doplňkových služeb. Pobyt, tedy ubytování a stravování, má 
dítě ZDARMA. Výši pevných dětských cen uvádíme v nabídce 
zájezdů na webových stránkách www.cedok.cz (za tímto úče-
lem doporučujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů 
nebo QR kód) nebo Vám ji ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů 
cestovní kanceláře Čedok. Z pevných dětských cen se neposky-
tuje sleva za včasný nákup. Tato nabídka platí jen do vyprodání 
takto označených kapacit.
Je-li v  tomto katalogu ubytovací zařízení označeno symbolem 
„POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA“, může se autokarového zájezdu, 
jehož součástí bude toto ubytování, zúčastnit jedno dítě, které 
splňuje věkové podmínky uvedené v daném symbolu, ubytova-
né na 1. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými osobami, 
jen za pevnou dětskou cenu, a navíc další osoby ubytované ve 
společném pokoji čerpají slevu za včasný nákup, jejíž aktuální 

FANTASTICkÁ NAbíDkA 
pro děti

Rodinná sleva
Více na str. 298

dítě do 7 let 
ZCela ZDaRMa 

Více na str. 298
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Pobyt pro
dítě ZdArMA

Více na str. 298

Pobyt pro
2 děti ZdArMA

Více na str. 299



299

výše je uvedena na webových stránkách www.cedok.cz. Pevná 
dětská cena zahrnuje jen cenu jízdenky a případných doplňko-
vých služeb. Pobyt, tedy ubytování a stravování, má dítě ZDAR-
MA. Výši pevných dětských cen uvádíme v nabídce zájezdů na 
webových stránkách www.cedok.cz (za tímto účelem doporu-
čujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů nebo QR 
kód) nebo Vám ji ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní 
kanceláře Čedok. Z pevných dětských cen se neposkytuje sleva 
za včasný nákup. Tato nabídka platí jen do vyprodání označe-
ných kapacit.
U  zájezdů s  vlastní dopravou, jejichž součástí je ubytování 
v ubytovacím zařízení označeném v tomto katalogu symbolem 
„POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA“, poskytujeme pro jedno dítě, kte-
ré splňuje věkové podmínky uvedené v daném symbolu, ubyto-
vané na 1. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými oso-
bami pobyt, tedy ubytování a stravování, ZDARMA, a navíc další 
osoby ubytované ve společném pokoji čerpají slevu za včasný 
nákup, jejíž aktuální výše je uvedena na webových stránkách 
www.cedok.cz.
 
POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
Je-li v  tomto katalogu ubytovací zařízení označeno symbolem 
„POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA“, mohou se leteckého zájezdu, 
jehož součástí bude toto ubytování, zúčastnit dvě děti, které spl-
ňují věkové podmínky uvedené v  daném symbolu, ubytované 
na 1. a 2. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými osoba-
mi, a to každé jen za pevnou dětskou cenu, a navíc další osoby 
ubytované ve společném pokoji mohou čerpat slevu za včas-
ný nákup, jejíž aktuální výše je uvedena na webových stránkách 
www.cedok.cz. Pevná dětská cena zahrnuje jen cenu letenky 
a doplňkových služeb. Pobyt, tedy ubytování a stravování, mají 
děti ZDARMA. Výši pevných dětských cen uvádíme v  nabídce 

zájezdů na webových stránkách www.cedok.cz (za tímto úče-
lem doporučujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů 
nebo QR kód) nebo Vám ji ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů 
cestovní kanceláře Čedok. Z pevných dětských cen se neposky-
tuje sleva za včasný nákup. Tato nabídka platí jen do vyprodání 
označených kapacit.
Je-li v  tomto katalogu ubytovací zařízení označeno symbolem 
„POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA“, mohou se autokarového zá-
jezdu, jehož součástí bude toto ubytování, zúčastnit dvě děti, 
které splňují věkové podmínky uvedené v  daném symbolu, 
ubytované na 1. a 2.přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospě-
lými osobami, jen za pevnou dětskou cenu, a navíc další oso-
by ubytované ve společném pokoji čerpají slevu za včasný 
nákup, jejíž aktuální výše je uvedena na webových stránkách  
www.cedok.cz. Pevná dětská cena zahrnuje jen cenu jízdenky 
a případných doplňkových služeb. Pobyt, tedy ubytování a stra-
vování, májí děti ZDARMA. Výši pevných dětských cen uvádíme 
v  nabídce zájezdů na webových stránkách www.cedok.cz (za 
tímto účelem doporučujeme využít webovou adresu jednotli-
vých hotelů nebo QR kód) nebo Vám ji ochotně sdělí Váš prodej-
ce zájezdů cestovní kanceláře Čedok. Z pevných dětských cen 
se neposkytuje sleva za včasný nákup. Tato nabídka platí jen do 
vyprodání označených kapacit.
U  zájezdů s  vlastní dopravou, jejichž součástí je ubytování 
v ubytovacím zařízení označeném v tomto katalogu symbolem 
„POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA“, poskytujeme pro děti, které spl-
ňují věkové podmínky uvedené v  daném symbolu, ubytované 
na 1. a 2. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými osoba-
mi pobyt, tedy ubytování a stravování, ZDARMA, a navíc další 
osoby ubytované ve společném pokoji čerpají slevu za včasný 
nákup, jejíž aktuální výše je uvedena na webových stránkách 
www.cedok.cz.

www.cedok.cz
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DOVOLENÁ 55+ a GARANCE 
NEJNiŽŠÍ CENY

800 112 112

dovolená 55+
U  zájezdů, jejichž součástí je ubytování v  ubytovacím zařízení 
označeném symbolem „Dovolená 55+“ poskytujeme ve vybra-
ných mimosezonních termínech pro klienty ve věku od 55 let zá-
jezdy za speciální zvýhodněnou cenu. Přehled termínů včetně 
zvýhodněných cen uvádíme ve specializovaném katalogu „Do-
volená 55+“ nebo na webových stránkách www.cedok.cz (za tím-
to účelem doporučujeme využít webovou adresu jednotlivých 
hotelů nebo QR kód) nebo Vám je ochotně sdělí Váš prodejce 
zájezdů cestovní kanceláře Čedok.
V  tomto specializovaném katalogu najdete více než 30 pečlivě 
vybraných hotelů s mimořádně atraktivními cenami zahrnující-
mi mj. zajímavé výlety nebo jiné benefi ty. Ve vybraných hotelech 
označených symbolem „Silver Club“ je pak připraven unikátní 
koncept „Silver Club“, který zahrnuje animační programy a celo-
denní aktivity zaměřené na věkovou skupinu 55+.
Podmínky pro účast na zájezdu za speciální zvýhodněnou cenu 
„Dovolená 55 +“ jsou následující: zájezdu v rámci jedné ubytova-
cí jednotky (pokoj, apartmán) se mohou zúčastnit osoby ve věku 
od 55 let a  jedna doprovodná osoba mladší 55 let. Případné 
další doprovodné osoby mladší 55 let nemohou využít speciál-
ní zvýhodněnou cenu „Dovolená 55 +, ale čerpají aktuální slevy 
za včasný nákup ze základních cen. Speciální zvýhodněné ceny 
„Dovolená 55 +“ jsou platné do vyčerpání kapacity určené pro 
tuto akci, nejpozději však do 30. 4. 2018.

GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY
U zájezdů, jejichž součástí je ubytování v ubytovacích zařízeních 
označených tímto symbolem, jsme o  naší cenové výhodnos-
ti přesvědčeni natolik, že pokud by takto označený zájezd byl 
v Čedoku skutečně dražší, než katalogová cena, příp. katalogová 
cena snížená o  slevu za včasný nákup shodného zájezdu jiné 
cestovní kanceláře, snížíme Vám cenu zájezdu na katalogovou 
cenu, příp. katalogovou cenu sníženou o slevu za včasný nákup 
této jiné cestovní kanceláře.

Pro nárokování této slevy stačí doložit shodnost zájezdů 
v následujících parametrech:
- ubytovací zařízení (např. stejný hotel, stejný penzion atd.),
-  termín a  délka zájezdu, druh a  kvalita dopravy, datum, čas 

a odjezdové místo,
-  kategorie ubytování a typ pokoje (např. pokoj s příslušenstvím, 

nebo bez něj, s balkonem, nebo bez něj, výhled na moře, počet 
lůžek, přistýlek atd.),

-  rozsah stravování (např. polopenze, all inclusive); druh a způ-
sob stravování (např. kontinentální snídaně, bufetový způsob),

- způsob pojištění včetně rozsahu a obsahu pojistného plnění,
-  služby zahrnuté navíc v  ceně zájezdů (výlety, vstupy na pláž, 

plážové služby atd.).
Naše garance se vztahuje jen na katalogové ceny zájezdů, příp. 
katalogové ceny snížené o  slevu za včasný nákup cestovních 
kanceláří; nevztahuje se na žádné jiné speciální či zvláštní nabíd-
ky, na nabídky publikované mimo hlavní katalogy ani na nabídky 
typu „last minute“ atd.

ZMĚNA ZÁJEZDU ZDARMA
V případě, že dojde k zakoupení leteckého pobytového zájezdu, 
jehož součástí bude ubytování uvedené v  tomto katalogu, do 
31. 3. 2018, může klient jedenkrát bezplatně změnit svůj zájezd 
nejpozději 14 dnů před odletem za následujících podmínek:
-  nesmí se změnit počet cestujících osob ani nesmí dojít ke změ-

ně jednotlivých účastníků,
-  odlet na nový zájezd musí být realizován ve stejném kalendář-

ním týdnu, jako byl odlet na zájezd původní,
-  nový zájezd musí být minimálně ve stejné ceně jako zájezd pů-

vodní,
-  nový zájezd musí mít minimálně stejnou délku jako zájezd pů-

vodní,
- na nový zájezd již nelze uplatnit žádné slevy,
-  nově vybraný zájezd je účtován v  katalogových (základních) 

cenách, rozdíl v ceně je zákazník povinen uhradit v okamžiku 
změny smlouvy o zájezdu.

Garance
NEJNiŽŠÍ CENY

Více na str. 300

DOvOleNÁ 55+
Platí pro odlety: 30. 4., 7. 5., 1. 10., 8. 10., 15. 10. 2018

Více na str. 300
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Délka a rozsah zájezdu
Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní. Do celkového
počtu dní trvání zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do
místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je doprava organizována
v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních hodinách.

Obsaditelnost pokojů
- dospělá osoba - dítě

V katalogu uvádíme u jednotlivých ubytovacích kapacit informaci
o variantách obsaditelnosti jednotlivých pokojů. Pokud je
v daném hotelu k dispozici více typů pokojů, je uváděn zpravidla
nejčastěji využívaný typ pokoje. Větší postavička znamená
dospělou osobu, menší pak dítě do věkového limitu uvedeném
v ceníku. Uvedené možnosti obsazení jsou výčtem možných
variant obsaditelnosti standardního typu pokoje.

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

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

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

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

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

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

• v mnoha případech nelze označit vodu v ubytovacích objektech
za pitnou; o kvalitě vody se vždy informujte u delegáta.
U některých hotelů, především na ostrovech, může být voda
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, způ-
sobující vyšší kondenzaci vnitřní vlhkosti. Proto je třeba v poko-
jích pravidelně větrat.

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

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

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

• další typ úsporného řešení lůžek je jejich instalace formou
vysouvacího lůžka z úložného prostoru. Smyslem tohoto řešení
je poskytnout klientovi větší prostorový komfort při denním
pobytu v pokoji. Ceny uvedené v ceníku se vztahují i na tato
lůžka a není-li uvedeno v ceníku jinak, nelze pro tato lůžka
poskytovat slevu z ceny. 
*ve vybraných hotelech a pokojích nabízíme možnost 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 doplatkem na neobsazené lůžko jsou zcela rovnocenné a pro-
dávají se za stejnou cenu. Konkrétní přidělení příslušného typu
pokoje záleží výhradně na možnostech ubytovacího zařízení.
Standardní jednolůžkový pokoj je vždy menších rozměrů.

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

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

• může docházet k opakovaným výpadkům dodávky elektric-
kého proudu a s tím spojeným výpadkům klimatizace a záso-
bování vodou. 

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

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

• fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu jsou ilus-
trační, proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat s poko-
jem, který je klientovi na místě přidělen. Přidělování
konkrétních ubytovacích kapacit, provádí zásadně provozovatel
ubytovacího zařízení.

Plážové služby
Pláže jsou zpravidla veřejné, přístupné i místnímu obyvatelstvu.
Nelze vyloučit sezónní výskyt mořských trav (chaluh) a medůz.
Počet lehátek a slunečníků nemusí pokrývat celou kapacitu
hotelu. Použití lehátek a slunečníků může být podmíněno
poplatkem, stejně jako využití sportovišť či zapůjčení sportov-
ního nářadí a to i když jsou možnosti sportování uvedeny u jed-
notlivých ubytovacích zařízení. 
Možnost vodních sportů a zahájení provozu vodních sportů je
v kompetenci střediska. Údaj o vzdálenosti pláže vyjadřuje nej-

kratší vzdušnou vzdálenost pláže od hranice areálu s 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 večeři s obsluhou nebo formou bufetového výběru.

• bufetový způsob stravování – samoobslužný systém stravování
s nabídkou studené i teplé kuchyně 

• ligh all inclusive zahrnuje snídani (většinou samoobslužnou),
oběd a večeři včetně nápojů s obsluhou nebo formou bufe-
tového výběru. Je-li uvedeno v popisu u hotelu, tak i nápoje
během dne

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

Rozsah čerpání služeb v příletový a odletový den je omezen.
Dochází-li v odletový den k uvolnění pokojů v poledních hodi-
nách, nelze vyžadovat služby all inclusive po tomto limitu, byť
nástup do hotelu proběhl ve večerních hodinách příletového
dne. Při čerpání služeb all inclusive v hotelích nižších kategorií
(3* a méně) je třeba počítat, že rozsah stravování může být
skromnější a svým charakterem se spíše podobá plné penzi.
V některých případech může být způsob stravování 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
některých denních jídel, tedy více zeleniny a méně masa.
Zaplacený rozsah stravování zahrnuje počet penzí, který odpo-
vídá počtu noclehů. Při nástupu do hotelu a odjezdu z něj v aty-
pických časech může být pravidelné jídlo nahrazeno balíčkem
na cestu nebo jiným typem jídla (občerstvení). V zařízení typu
all inclusive může čerpání služeb začínat až večer po příjezdu
a končit již ráno odjezdového dne. Bufetový způsob a stravování
s obsluhou jsou cenově rovnocenné.

Doprava
Protože celkový dojem z Vaší dovolené nepochybně ovlivní 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 pohybuje
se v rozmezí 15 až 20 kg na osobu v ekonomické třídě. Váhový
limit pro daný zájezd Vám sdělí prodejce, případně bude uveden
v cestovních informacích.
Případná nadváha je zpoplatněna dle aktuálních ceníků 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 zajišťujeme buď vlastními autokary,
nebo dopravními prostředky osvědčených autobusových
společností a rovněž využíváme i nabídky autokarové dopravy
jiných CK. Naše CK používá na svých cestách autokary v dálkové
úpravě, která obvykle zahrnuje video a nabídku teplých a stu-
dených nápojů. Do vzdálenějších míst pak i klimatizaci a WC.
Všechna místa v autokaru mají stejnou hodnotu a nelze
požadovat slevu z ceny při přidělení místa v autokaru, které

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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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
odjezdového místa nebo na tuzemské letiště/z tuzemského
letiště může být doprava zrušena. Děje se tak, pokud počet
zájemců o tuto službu klesne pod 6 osob. V tomto případě bude
klientům vrácena částka, kterou za tuto službu uhradili.

Delegáti
Pokud v pobytovém středisku funguje střediskový delegát, bude
Vás po příjezdu kontaktovat a bude Vám nápomocen v místě
pobytu. Delegát má na starosti obvykle více ubytovacích objektů
a do střediska dojíždí. Při úvodní informativní schůzce Vás blíže
seznámí s pobytovým místem a poskytovanými službami. Pro
kontaktování střediskového delegáta doporučujeme využívat
pro řešení veškerých záležitostí především úřední hodiny, pra-
videlné 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 střediskový
delegát bude nápomocen při výběru z nabídky místních posky-
tovatelů 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 poskyto-
vatelů služeb vzniká smluvní vztah přímo mezi klientem a posky-
tovatelem těchto služeb. Čedok neodpovídá za případné vady
služeb, které si klient zakoupí v destinaci od místních poskyto-
vatelů služeb. 

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

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

Slevy za včasný nákup
Aktuální slevy za včasný nákup uvádíme na webových stránkách
www.cedok.cz u jednotlivých hotelů (za tímto účelem doporu-
čujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů nebo QR
kód) nebo Vám je ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní
kanceláře Čedok. Sleva pro členy Clubu Čedok platí pro klienty,
kteří jsou držiteli členské karty Clubu Čedok, a jejich doprovod
v rámci jedné smlouvy a ubytovací jednotky (pokoj či apartmán).
Slevy za včasný nákup poskytujeme procentní sazbou ze
základní ceny zájezdu (nevztahuje se na fakultativní příplatky).
Slevy nelze navzájem sčítat, ani je kombinovat s jinými slevami
(použít současně). Slevu ve výši až 35 % poskytujeme na vybrané
zájezdy a termíny do odvolání nejpozději však do 31.12.2017. 

Snížená záloha 
Při zakoupení zájezdu z tohoto katalogu do 31.3.2018 nabízíme
možnost úhrady snížené zálohy ve výši 990,- Kč na osobu při
uzavření smlouvy o zájezdu. Další záloha ve výši 30 % z ceny
zájezdu je splatná do 30 kalendářních dnů, případně může klient
zaplatit pouze zálohu ve výši 30% z ceny zájezdu při uzavření
smlouvy o zájezdu. Doplatek je splatný nejpozději 30 dní před
zahájením zájezdu. Ustanovení Všeobecných smluvních pod-
mínek cestovní kanceláře Čedok a.s. (dále jen „VSP“) o splatnosti
celkové ceny zájezdu nejsou touto nabídkou dotčena. Nabídka
platí do odvolání nejpozději však do 31.3.2018. 

Cena od *

Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací uby-
tovacích zařízení publikovaných v tomto katalogu jsou u jed-
notlivých kapacit uváděny symboly ve žlutém rámečku
s „cenou od …“, např. od 6 890,- *. Jedná se vždy o nejnižší
cenu v rámci nabízené sezóny (nejlevnější termín) u nejlevněj-
šího typu pokoje (pokud je v daném hotelu nabízeno více typů
pokojů), poníženou o slevu za včasný nákup pro běžné klienty,
platnou při zakoupení zájezdu v listopadu 2017. Pokud je daný
hotel nabízený s více druhy doprav (např. s vlastní dopravou,
autokarovou dopravou nebo leteckou dopravou) je vždy uve-
dena cena nejlevnější varianty. Může se proto stát, že v prů-
běhu sezóny již nebude možné zakoupit zájezd za takto
uvedenou cenu. Tyto cenové údaje slouží pouze pro snazší
porovnávání jednotlivých ubytovacích zařízení a nemají cha-
rakter návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občan-
ského zákoníku.  

Pasové a vízové formality pro držitele českých pasů
Udělení víz spadá do kompetence příslušných zastupitelských
úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový poplatek propadá
a CK tento poplatek nevrací. Rovněž tak nemůže refundovat
cenu zájezdu, pokud klient stornuje zájezd z titulu neudělení
vstupního víza, popřípadě je-li z určité země vyhoštěn. Podmínky
pro udělení a platnost víz se mohou během roku měnit a kon-
zulární úřad není povinen nás o tom informovat. Doporučujeme
proto ověřit si potřebné informace vždy předem na
www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě. Občanům
třetího státu, kteří mají vízovou povinnost, doporučujeme, aby
si veškeré informace týkající se vízové povinnosti a důležité sku-
tečnosti s tím spojené zjistili ještě před zakoupením zájezdu.
Pokud si takový klient neopatří víza pro cílové nebo tranzitní
země a je ze zájezdu vyloučen, nese veškeré náklady za storno
zájezdu. V případě neudělení víza platí Všeobecné smluvní pod-
mínky 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 příletu na mezinárodních letištích v Egyptě za poplatek
cca 25 USD (Hurghada, Marsa Alam). Rychlopasy pro cesty
do Egypta nejsou akceptovány. Vízum lze také zajistit pro-
střednictvím Čedoku formou předplacené fakultativní služby,
vízum Vám bude předáno po příletu na letišti v Egyptě (více
informací u prodejce). Při příletu do  Egypta se vyplňuje
vstupní turistická karta. Uvedené informace o vízových for-
malitách jsou platné pouze pro občany ČR. Pasové orgány
vyžadují pro vstup do země cestovní pas mající nejméně 1-2
volné stránky umožňující vlepení víza nebo umístění vstup-
ního a výstupního razítka. Dodržování tohoto pravidla je důle-
žité 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 příslušného
státu. 
Klienti, pokud jsou občany jiných států, jsou povinni zjistit si
vízové podmínky této destinace sami ještě před zakoupením
zájezdu. Pokud si klient, který není občanem ČR, neopatří víza
a je ze zájezdu vyloučen, nelze mu vrátit cenu zájezdu. V případě
neudělení víza platí Všeobecné smluvní podmínky Čedoku a.s.
V případě, že cena zájezdu zahrnuje obstarání víz do zemí s vízo-
vou povinností, jejich zakoupení ještě nezaručuje jejich udělení.
Udělení víz spadá do kompetence příslušných zastupitelských
úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový poplatek propadá
a CK nemůže jeho hodnotu vracet. Rovněž tak CK nemůže vracet
cenu zájezdu, pokud klient neobdrží vstupní víza, popřípadě je-
li ze státu destinace vyhoštěn, nebo není-li do státu destinace
vpuštěn. Podmínky pro udělení a platnost víz se mohou během
roku měnit a konzulární úřady nejsou povinny nás o tom infor-
movat. 

Očkování a léky
Doporučené univerzální léky proti střevním potížím: Endiaron,
Endiform, Diaryl, Reasec, Imodium. Konzultujte se svým lékařem
nebo lékárníkem. 

Způsoby placení
Naše cestovní kancelář umožňuje úhradu služeb širokým spekt-
rem. 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
vydává Čedok samostatně nebo ve spolupráci se svými smluv-
ními partnery. Podmínky úhrady těmito poukázkami jsou uve-
deny přímo na každé poukázce. Poukázky nejsou směnitelné
za finanční hotovost.

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

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

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

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

Ceny uvedené v tomto katalogu byly kalkulovány dle kurzů plat-
ných 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 31. 12. 2018. 

Přehled symbolů používaných v tomto katalogu

Novinka Rodiny s dětmi

Senioři

Skluzavky

Tenis

Trezor

Vodní sporty

Wellness

Hotel pouze pro
dospělé

Cykloturistika

Jízda na koni

Slunečníky a lehátka
na pláži ZDARMA

Zlatý tip Čedoku 

All inclusive 

Bazén

Bezbariérový přístup

Dětský koutek

Fitness

Golf

Klimatizace

Konferenční místnost

Kuchyně

Lednice

Mikrovlnka

Pláž 500 m

Pláž přes 500 m

Pobyt se psem

Potápění

Přímo u pláže

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Článek VIII – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
A ODSTUPNÉ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných
Čedokem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Tyto VSP nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2017. Dnem nabytí účinnosti
těchto VSP pozbývají účinnost VSP ze dne 1. 9. 2016. Těmito VSP se řídí
práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.
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Náměstí Míru 4, 603142023; GALATOUR, Jakub INGALA, Nám. Karla IV. 3359, 315623915; MOHelniCe: TOURINFO, Vladimíra MACHÁLKOVÁ, Náměstí Tyrše a Fügnera 3, 
583430047; MOst: ASPEN TOUR s.r.o., Radniční 1/2, 476000027; A-TURIST s r.o., Budovatelů 2375, 476700470; nÁCHOD: A - Z TRAVEL, Marcela DRAŠNAROVÁ, Palackého 
27, 491423688; NOvé MěSTO NAD METuJÍ: CIS - cestovní agentura s.r.o., T.G.Masaryka 69, 491471073; NOvé STRAšECÍ: ALLEGRO, Ing. Ivana KAPKOVÁ, Čsl. armády 172, 
313573700; nYMBURk: MATOUŠEK, Ing. Petr MATOUŠeK, Na Příkopě 61, 325616348; NýřANY: RODATOUR, Dagmar SOJKOVÁ, Benešova 745, 377932266; OPOČNO: 
MARIN, Miroslava POČAROVSKÁ DiS., Nádražní 167, 494667848; ORlOvá - luTYNě: JEŽOVÁ, Věra JeŽOVÁ, Masarykova třída 1325, 596516387; SUN TRAVEL, Pavlína 
ŠORMOVÁ, F. S. Tůmy 1200, 597603619; OstRaVa: AGENTURA Hana s.r.o., Dvořákova 12, 596120694; CK HB TOUR s.r.o., Francouzská 6167, 596913030; HRUBÁ, Alena 
HRUBÁ, Alšovo náměstí 691, 596911511; TRAVEL CENTRUM, Mgr. Hana PŘINDIŠOVÁ, Tyršova 20, 596111122; LUMIS, Lukáš SVĚTLÍK, Teslova 1129/2b, 603984297; OstROV 
NAD OHřÍ: LEMON TOURS s.r.o., Hlavní třída 982, 353615255; PaRDUBiCe: STŘÍDOVÁ, Jaroslava STŘÍDOVÁ, Čadské 1120, 466304606; PElHřiMOv: KOTRČOVÁ, Marie 
KOTRČOVÁ, Růžová 82, 565323102; PlzEň: A-TURIST P, Jana LeFLeROVÁ, Husova 5, 377222207; DUNA, spol.s r.o., Riegrova 10, 377226319; ENERGOSLUŽBY s.r.o., 
Guldenerova 17, 371102471; PODBOřANY: AZURO, Marie KUNeŠOVÁ, Přátelství 411, 415722454; PODěBRADY: IVANKA, Barbora HeLLeROVÁ, Havlíčkova 53, 606893670; 
PRaHa 1: INVIA.CZ, a.s., U Půjčovny 2, 226000622; Agentura ZÁJEZDY.CZ,a.s., Jindřišská 941/24, 565656761; PRaHa 10: Gala-travel, s.r.o., Švehlova 1391/32, 271752362; 
PRaHa 2: Cestuj.cz, s.r.o., Perucká 7, 224999550; PRaHa 3: SUPERZÁJEZDY.CZ, Lukáš ADÁMeK, Chrudimská 2a, 272743981; PRaHa 4: Cestovní kancelář FISCHER, a.s., 
Na Strži 65/1702, 596915232; FLY UNITED s.r.o., Bartůňkova 717/3, 271096360; NUBIS, Zdeněk KOCHTA, Arkalycká 757, 222365747; PRaHa 5: TRAVEL GROUP s.r.o. - 
Dovolenkování.cz, Pecháčkova 1242/4, 732402202; PRaHa 6: LAST.CZ, s.r.o., V Podbabě 118/25, 227222277; PRaHa 7: ESO-travel a.s., Korunovační 22, 233377711-15; 
LEVNÉ ZÁJEZDY s.r.o., Poupětova 1128/22, 270005170; PRaHa 8: iSTEP s.r.o., TRAVeL PORTAL, Karolínská 650/1, 234121121; PRaCHatiCe: OCEAN CZ, s.r.o., Zvolenská 30, 
388318746; PřElOuČ: ANNASTA, Anna ŠANDOVÁ, 28. října 146, 466958076; HOLIDAY TIP, Lenka VAŇKOVÁ, Perštýnské náměstí 181, 774075755; PřÍBRAM: Lucie Travel, 
spol. s r.o., Václavské náměstí 144, 318630837; RakOVnÍk: RASTA, Jana KOUTOVÁ DiS., Trojanova 37, 313517384; CK ROTERA s.r.o., Nádražní 4, 313513371; ROkYCanY: 
ŠKODA AVIA TOUR, Zdeněk ŽIVNÝ, Palackého 15, 371728777; ROUDniCe naD laBeM: 1.CESTOVNÍ, František SCHeRBAUM, Jungmannova 1033, 602260782; H-TOUR, Olga 
HOLUBOVÁ, Alej 17. listopadu 812, 416815590; ROŽNOv POD RADHOšTěM: ARENDÁŠOVÁ, Jana AReNDÁŠOVÁ, Meziříčská 774, 571657080; řÍČANY: BENONI, Marie 
BeNONI, CA BeNONI, 17. listopadu 243/15, 323604365; SEDlČANY: FRIEDOVÁ, Anna FRIeDOVÁ, Nám. T.G.M. 165, 735889444; SlAvČÍN: SUN TOUR s.r.o., Mladotické 
nábřeží 848, 604257087; SOBěSlAv: EVA, eva NeUMANNOVÁ, Náměstí Republiky 57, 777245568; sOkOlOV: F&K TRAVEL s.r.o., Staré náměstí 37, 352623319; M SPORT, 
Pavel KLePIŠ, Nám. Budovatelů 1407, 733537287; staRÁ BOleslaV: BOHEMIA, Jana SVATOVÁ VÍCHOVÁ, Boleslavská 240, 608051562; stRakOniCe: CIAO…, cestovní 
kancelář s.r.o., U Sv. Markéty 58, 383323450; STRAKOTOUR, s.r.o., Palackého náměstí 86, 383321964; sUšiCe: TEMPO TOURS SUŠICE s.r.o., Náměstí Svobody 6, 376528389; 
sVitaVY: PALMA, Alena FRANCOVÁ, Nám. Míru 89, 461541000; šteRnBeRk: BARTOŇKOVÁ, eva BARTOŇKOVÁ, ČSA 7, 585013470; šTěTÍ: Štětská cestovní agentura s.r.o., 
Krátká 64, 416810605; taCHOV: ČERNÝ, Zdeněk ČeRNÝ, K. H. Borovského 520, 374725707; tanValD: BEZVACESTOVÁNÍ.CZ, Klára ŠOURKOVÁ, Krkonošská 90, 608027703; 
tePliCe: ASSIST- your way s.r.o., U Nemocnice 3064, 417532820; TEP TOUR, Anna SCHÖNMANNOVÁ, Masarykova třída 652/18, 417577738; tRUtnOV: CESTOVANÍ SNŮ, 
Miroslava KOHUTOVÁ, Smetanova 807, 724513656; GOJMI-TOUR s.r.o., Bulharská 61, 499818364; TřEBÍČ: ADRIATIC TOUR s.r.o., Smila Osovského 42/6, 568840340; 
ALCAMPOS, Ludmila NeCHVÁTALOVÁ, Smila Osovského 40/10, 568840804; ANCLA TOUR, Marcela PRUKNeROVÁ, Soukupova 14/77, 723140370; LOSTRIS, Petr HÁJeK, 
Karlovo náměstí 33, 568841281; TřiNEC: BESKYD-EURO s.r.o., Palackého 397, 558997200; ISLA, Michaela VILÍMOVÁ, Dukelská 1137, 558989858; MARTED, Miroslav JŮVA, 
Náměstí Svobody 528, 558321726; týneC naD sÁZaVOU: GLOBUS, Petra BOBKOVÁ, Jílovská 504, 317701888; uHERSKé HRADišTě: KŘENOVÁ, Jitka KŘeNOVÁ, Masarykovo 
náměstí 34, 572550420; UHeRský BROD: DALIMA, Dagmar HRADeCKÁ, Moravská 83, 572637026; ÚstÍ naD laBeM: URBÁNKOVÁ, Kamila URBÁNKOVÁ, Mírové náměstí 99/23, 
475213003; ÚstÍ naD ORliCÍ: Agentura CAM s.r.o., M.R. Štefánika 234, 465527696; vAlAšSKé MEziřÍČÍ: BOB TOUR, Vladimíra JUŘIČKOVÁ, Poláškova 32, 571620619; CA LAST 
MINUTE, s.r.o., Mostní 98/8, 571610111; VIA TOURS, Vlasta BĚLÍKOVÁ, Stříbrná 676, 571612606; VaRnsDORF: TKÁČ, Bc. Milan TKÁČ, Třída Legií 2268, 412372755; vElKé 
MEziřÍČÍ: NEKO TOUR, Ing. Jana NeCIDOVÁ, Náměstí 165, 566524663; ViMPeRk: KCK cestovní kancelář s.r.o., 1. máje 74, 388411366; VlašiM: YVETTA CA, Yveta KATROVÁ, 
Riegrova 1828, 317847132; VRCHlaBÍ: Vrchlabská CK, s.r.o., Krkonošská 203, 499421131; VsetÍn: VS TRAVEL CESTOVNÍ AGENTURA s.r.o, Nám. Svobody 1321, 571437721; 
VYškOV: COLUMBUS s.r.o., Masarykovo nám. 4, 517333255; SWISS SERVICE, JUDr. Josef GeRYK, Masarykovo náměstí 42, 517333300; záBřEH: PRADĚD, eva VALNOHOVÁ, Valová 
2, 583455596; zASTávKA u  BRNA: HAVLÁT, Jiří HAVLÁT, Zakřany 157, 734695161; ZlÍn: YOUTOURS, s.r.o., Bartošova 15, 577210058; ZnOJMO: JINÁ, Jitka NAHODILOVÁ, 
Hakenova 25, 515227147; PARTNER AG, Leona VACULOVÁ, Horní náměstí 10, 515224663; ŽATEC: JAROTOUR, Alena FeNCLOVÁ, Nám. Svobody 42, 415710236; CK PALMERA,
Jiří HARAJDA, Obránců Mírů 1924, 415710031
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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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