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Slevy za včasný nákup 
u zahraničních zájezdů                   Club     Ostatní
                                                                      Čedok    klienti
• uzavření smlouvy do 30.11. 2016   10 %     8 %
• uzavření smlouvy do 31.12. 2016    9 %      7 %
• uzavření smlouvy do 28. 2. 2017    8 %      6 %
• uzavření smlouvy do 30. 4. 2017    7 %      5 %
• Nákupem zájezdu se rozumí uzavření smlouvy o zájezdu. 

Slevy za včasný nákup 
u zájezdů v České republice         Club     Ostatní
                                                                      Čedok    klienti
• uzavření smlouvy do 31. 1. 2017     6 %      4 %
• Nákupem zájezdu se rozumí uzavření smlouvy o zájezdu. 

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 sčítat s jinými slevami (použít současně).  

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP AŽ 10 %
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Vzájezdech vlastní dopravou ozna-
čených tímto symbolem nabízíme
veškeré služby zahrnuté vzákladní
ceně dospělé osoby zcela ZDARMA
pro jedno Vaše dítě ubytované

v jednom pokoji společně se dvěma dospělými, kteří
navíc čerpají slevu za včasný nákup. Věk dítěte, na
něž se uvedená sleva vztahuje, a období nebo ter-
míny zájezdů, kdy lze slevu využít, jsou uvedeny
v ceníku k příslušnému ubytovacímu zařízení.

V autokarových zájezdech označených v katalogu symbolem „POBYT PRO DÍTĚ
ZDARMA“ platí jedno dítě, splňující věkové podmínky uvedené v ceníku u ubyto-
vacího zařízení, ubytované na 1. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými
osobami, jen pevnou dětskou cenu a navíc další osoby ubytované ve společném
pokoji čerpají slevu za včasný nákup (neplatí pro případné druhé dítě na přistýlce

platící pevnou dětskou cenu). Pevná dětská cena zahrnuje jen cenu jízdenky a případných
doplňkových služeb. Pobyt, tedy ubytování a stravování, má dítě ZDARMA. Výši pevných dětských
cen uvádíme v ceníku u příslušného ubytovacího zařízení v liště dětská cena. Z pevných dětských
cen se neposkytuje sleva za včasný nákup.

U zájezdů, jejichž součástí je ubytování v ubytovacích zařízeních
označených tímto symbolem, jsme o naší cenové výhodnosti
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 způsob 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 nabídky, na nabídky
publikované mimo hlavní katalogy ani na nabídky typu „last minute“ atd.

DÍTĚ
ZDARMA

DÍTĚ
ZDARMA

Pobyt pro

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 2 Pobyt 
se psem
U takto označených

pobytů je pobyt se psem event. jiným
domácím zvířetem možný.
Pes není umístěn v kotci a není pro něj
zajištěna potrava. Při objednání pobytu
je nutné uvést druh psa, neboť jeho
účast je v mnoha případech podmíněna
jeho velikostí nebo rasou. V případě
jiného domácího zvířete (kočka, morče
apod.) musí být jeho účast předem kon-
zultována s ubytovatelem. Majitel zvířete
musí při nástupu na pobyt předložit
potvrzení staré max. 3 dny, že je zvíře
zdravé a dále potvrzení o očkování proti
psince a vzteklině. Poplatek za domácí
zvíře se platí na místě.

DĚTSKÉ 
SLEVY

GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY



WWW.CEDOK.CZ 3

Věrnostní program Club Čedok je určen našim 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 až o 2%
vyšší, než sleva pro všechny další zákazníky.

Nejste ještě členy Clubu Čedok? 
Neváhejte a přidejte se! 
Stačí pouze zakoupit zahraniční zájezd z nabídky cestovní kanceláře
Čedok, vyplnit členský formulář a uvedené atraktivní slevy můžete
čerpat již při koupi dalšího zájezdu. Výhody pro členy Clubu Čedok
nejsou omezeny pouze na slevy při koupi zájezdu – klubovou kartu si
rozhodně nezapomeňte vzít i na Vaši dovolenou! Ve vybraných
destinacích jsou pro Vás připraveny atraktivní slevy z cen fakultativních
výletů a různých služeb či nákupů. Podrobné informace a podmínky
týkající se Clubu Čedok získáte na našich internetových stránkách
www.cedok.cz, na bezplatné telefonní lince 800 112 112 či na
kterékoli pobočce cestovní kanceláře Čedok. K čerpání slev je nutno
při koupi zájezdu předložit platnou členskou kartu Clubu Čedok. 

Staňte se členy Clubu Čedok!
Získejte atraktivní slevy!

SLEVY AŽ 10 %
S CLUBEM ČEDOK
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Délka a rozsah zájezdu
Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní. Do celko-
vého počtu dní trvání zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro
cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je doprava
organizována v pozdních nočních hodinách, příp. časných ran-
ních hodinách.

Nástup pobyt
Pokud není uvedeno jinak, nástup do ubytovacího zařízení je
po 14:00 hod., pokoje se uvolňují podle příslušného hotelo-
vého řádu, zpravidla do 10:00 hod.

Ubytování
Pro Vaši spokojenost je nabídka ubytovacích kapacit v každém
cíli cesty co nejpestřejší – od apartmánů až po luxusní hotely
– tak, aby odpovídala Vašim představám a finančním možnos-
tem. Vzhledem k tomu, že vnímání kvality i označování 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 apart-
mánů či hotelů se snaží vybírat to nejlepší a v katalogu je prav-
divosti a přesnosti popisů ubytovacích objektů věnována
dostatečná péče, nemůže Čedok ovlivnit některé skutečnosti: 
• ve výjimečném případě, nikoli však vinou naší CK, může dojít

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

• doba určená k ubytování a opuštění pokoje nebo apartmánu
je stanovena hotelem tak, aby mohl být proveden řádný úklid.
Naší snahou je zkrátit Vám při příjezdu dobu čekání na uby-
tování na minimum. Stejně tak při odjezdu usilujeme o zajiš-
tění možnosti odložení či úschovy zavazadel, po nezbytně
nutnou dobu. Bohužel naše cestovní kancelář nemůže garan-
tovat v každém případě bezprostřední návaznost ubytování
na Váš příjezd nebo odjezd.

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

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

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

• v mnoha případech nelze označit vodu v ubytovacích objek-

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

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

• koupelny ubytovacích objektů nižších kategorií často nejsou
vybaveny mýdlem. Doporučujeme vzít s sebou vlastní hygi-
enické i toaletní potřeby, při ubytování v apartmánech i kou-
pelnové prádlo a hygienické potřeby, a pro ubytování
v apartmánech i mycí potřeby na nádobí. V uzavřených nevět-
raných prostorách, jako jsou koupelny, může dojít vlivem zvý-
šené vlhkosti k výskytu plísně, a to i přesto, že je koupelna
pravidelně čištěna. Plíseň za konkrétních podmínek vznikne
ve velmi krátké době. Vliv na to mají klimatické podmínky,
způsobující vyšší kondenzaci vnitřní vlhkosti. Proto je třeba
v pokojích pravidelně větrat.

• pokud je ubytovací zařízení vybaveno klimatizací, může se
stát, že v některých hotelích bude v činnosti pouze v době
vysokých venkovních teplot nebo za příplatek. 

• ubytovací zvyklosti se mohou lišit od běžného standardu České
republiky. Pro některé destinace jsou typické poměrně malé
rozměry pokojů a úsporné řešení lůžek 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 uby-
tování dítěte na společném lůžku s rodiči. Tj. dítě nemá
své vlastní lůžko, ani přistýlku. V ceníku a v popisu je takový
pokoj verbálně označen „dítě na společném lůžku s rodiči“. 

• při ubytování jednoho klienta ve dvoulůžkovém nebo více-
lůžkovém pokoji se účtuje příplatek za neobsazené lůžko.
V praxi to znamená, že jednolůžkový pokoj a dvoulůžkový
pokoj s doplatkem na neobsazené lůžko jsou zcela rovno-
cenné a prodávají se za stejnou cenu. Konkrétní přidělení
příslušného typu pokoje záleží výhradně na možnostech uby-
tovacího zařízení. Standardní jednolůžkový pokoj je vždy men-
ších rozměrů.

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

• u hotelů mohou být kotviště lodí často v bezprostřední blíz-
kosti pláže nebo i v její části. 

• může docházet k opakovaným výpadkům dodávky elektric-
kého proudu a s tím spojeným výpadkům klimatizace a záso-
bování vodou. 

• bazény mohou být dočasně mimo provoz. 
• v některých hotelech (zejména vyšší kategorie) není dovoleno

chodit do hotelové restaurace v plážovém oblečení či krátkých
kalhotách. Doporučujeme formálnější oblečení.

• fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu jsou ilus-
trační, proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat
s pokojem, který je klientovi na místě přidělen. Přidělování
konkrétních ubytovacích kapacit, provádí zásadně provozo-
vatel ubytovacího zařízení.

Plážové služby
Pláže jsou zpravidla veřejné, přístupné i místnímu obyvatelstvu.
Nelze vyloučit sezónní výskyt mořských trav (chaluh) a medůz.
Počet lehátek a slunečníků nemusí pokrývat celou kapacitu
hotelu. Použití lehátek a slunečníků může být podmíněno
poplatkem, stejně jako využití sportovišť či zapůjčení sportov-
ního nářadí a to i když jsou možnosti sportování uvedeny u jed-
notlivých ubytovacích zařízení. 
Možnost vodních sportů a zahájení provozu vodních sportů
je v kompetenci střediska. Údaj o vzdálenosti pláže vyjadřuje
nejkratší vzdušnou vzdálenost pláže od hranice areálu s uby-
tovacím objektem. V některých destinacích mohou být vstupy
na pláž zpoplatněny.

Stravování
U každého zájezdu naleznete informaci o možnostech stra-
vování. Námi používané pojmy znamenají: 
• kontinentální snídaně – většinou opakující se nabídka –

káva nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem 
• kontinentální snídaně zesílená (rozšířená) – má rozsah

kontinentální snídaně rozšířený o plátek sýra nebo salámu,
popř. vejce

• polopenze zahrnuje snídani (většinou samoobslužnou)
a večeři s obsluhou nebo formou bufetového výběru.

• bufetový způsob stravování – samoobslužný systém stravo-
vání s nabídkou studené i teplé kuchyně 

• ligh all inclusive zahrnuje snídani (většinou samoobsluž-
nou), oběd a večeři včetně nápojů s obsluhou nebo formou
bufetového výběru. Je-li uvedeno v popisu u hotelu, tak
i nápoje během dne

• all inclusive – celodenní stravování (tj. plná penze, někdy
i další občerstvení) včetně nápojů zahrnuto v ceně. Konkrétní
rozsah stravování se řídí pravidly, která stanoví ubytovací zaří-
zení. Pestrost a četnost stravování odpovídá kategorii uby-
tovacího zařízení. Je třeba počítat, že čerpání stravovacích

služeb probíhá ve stravovacích časech stanovených hotelem,
nikoliv nepřetržitě. Začátek a konec čerpání služeb all inclu-
sive se řídí časem nastěhování do pokojů a jejich uvolnění. 

Rozsah čerpání služeb v příletový a odletový den je omezen.
Dochází-li v odletový den k uvolnění pokojů v poledních hodi-
nách, nelze vyžadovat služby all inclusive po tomto limitu, byť
nástup do hotelu proběhl ve večerních hodinách příletového
dne. Při čerpání služeb all inclusive v hotelích nižších kategorií
(3* a méně) je třeba počítat, že rozsah stravování může být
skromnější a svým charakterem se spíše podobá plné penzi.
V některých případech může být způsob stravování kombino-
vaný. Např. předkrmy jsou nabízeny formou švédského stolu,
hlavní jídlo s obsluhou. Tato skutečnost je obvykle v katalogu
uvedena. Naše CK nemůže zajistit, ale ani omezit, případnou
nabídku specialit místní kuchyně dané země. Kvalita stravování
(bohatost a pestrost) je většinou přímo úměrná kategorii zvo-
leného ubytovacího objektu. I stravovací zvyklosti se mohou
lišit od našeho způsobu stravování ve vydatnosti a pestrosti
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
kvalita dopravy, věnovali jsme v přípravě sezóny zvýšenou
pozornost výběru smluvních dopravců.
Letecká přeprava je zajištěna formou charterových letů nebo
na pravidelných linkách prověřených leteckých společností.
V důsledku denního vytížení letových tras i techniky linkovým
provozem se charterové lety v Evropě realizují převážně v noč-
ních hodinách. V souladu s platnými mezinárodními předpisy
a dohodami nemůže naše cestovní kancelář ovlivnit případné
změny letecké společnosti, typu letadla, letového řádu a trasy
(včetně mezipřistání). V některých případech nastávají změny
jen několik hodin před odletem. Délka trvání zájezdu vychází
z platného letového řádu v době zpracování katalogu. Letecký
dopravce je oprávněn v důsledku povětrnostních, technických,
nebo jiných vlivů nezávislých na vůli dopravce přepravu odložit,
zrušit nebo předčasně ukončit. Váhový limit pro leteckou pře-
pravu zavazadel je odlišný dle jednotlivých dopravců a pohy-
buje se v rozmezí 15 až 20 kg na osobu v ekonomické třídě.
Váhový limit pro daný zájezd Vám sdělí prodejce, případně
bude uveden v cestovních informacích.
Případná nadváha je zpoplatněna dle aktuálních ceníků letec-
kých společností. Informace na vyžádání sdělí prodejci zájezdů.
Na většině letů do evropských destinací nabízených v tomto
katalogu je občerstvení na palubách letadel nabízeno zpravidla
za poplatek. Cestující je platí přímo v letadle palubnímu per-
sonálu.
Autokarovou přepravu zajišťujeme buď vlastními autokary,
nebo dopravními prostředky osvědčených autobusových spo-
lečností 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 poža-
dovat slevu z ceny při přidělení místa v autokaru, které klientovi
nevyhovuje. Při přidělování míst v autokarech se snažíme vyho-
vět 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 služ-
bami. Pro kontaktování střediskového delegáta doporučujeme
využívat pro řešení veškerých záležitostí především úřední
hodiny, pravidelné schůzky nebo telefonické spojení pro případ
mimořádné události nebo potřeby okamžité pomoci.

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

Ceny služeb
Základní cena je cena uvedená v ceníku konkrétního zájezdu.
Tato cena nezahrnuje fakultativní služby a nepovinné příplatky.
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 nabídka“, mohou uvá-
dět cenu nižší, než je cena uvedená v katalogu.
Pasové a vízové formality pro držitele českých pasů
Pro vstup do destinací uvedených v tomto katalogu za účelem
turistiky, není pro občany České republiky nutné vstupní vízum.
Do států, které nejsou členy EU (Turecko, Albánie), je třeba
cestovat s platným cestovním pasem; některé z těchto států
mohou pro vstup na své území požadovat určitou minimální
délku platnosti pasů (např. 6 měsíců po návratu). Řecko, Kypr,
Malta, Španělsko a Portugalsko jsou členy EU, přesto dopo-
ručujeme raději cestovat s pasem. 

Pasové a vízové formality pro držitele jiných
než českých pasů
Ověřte si potřebné informace (nutnost víza) předem na
www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě přísluš-
ného státu. 
Klienti, pokud jsou občany jiných států, jsou povinni zjistit si
vízové podmínky této destinace sami ještě před zakoupením
zájezdu. Pokud si klient, který není občanem ČR, neopatří víza
a je ze zájezdu vyloučen, nelze mu vrátit cenu zájezdu. V pří-
padě neudělení víza platí Všeobecné smluvní podmínky
Čedoku a.s.

V případě, že cena zájezdu zahrnuje obstarání víz do zemí
s vízovou povinností, jejich zakoupení ještě nezaručuje jejich
udělení. Udělení víz spadá do kompetence příslušných zastu-
pitelských úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový popla-
tek propadá a CK nemůže jeho hodnotu vracet. Rovněž tak
CK nemůže vracet cenu zájezdu, pokud klient neobdrží vstupní
víza, popřípadě je-li ze státu destinace vyhoštěn, nebo není-li
do státu destinace vpuštěn. Podmínky pro udělení a platnost
víz se mohou během roku měnit a konzulární úřady nejsou
povinny nás o tom informovat. 

Léky
Doporučené univerzální léky proti střevním potížím: Endiaron,
Endiform, Diaryl, Reasec, Imodium. Konzultujte se svým léka-
řem nebo lékárníkem.

Způsoby placení
Naše cestovní kancelář umožňuje úhradu služeb širokým
spektrem. Pokud jste si již vybrali svůj zájezd, Vaše objednávka
byla autorizována a návštěva naší pobočky je pro Vás časově
náročná, můžete si jej objednat na našich internetových strán-
kách www.cedok.cz a zaplatit svou platební kartou zabezpe-
čenou platbou online nebo můžete cenu zájezdu uhradit
bankovním převodem na naše účty, jejichž čísla Vám sdělíme
při potvrzení objednávky nebo bezhotovostně také na základě
vystavené faktury. Při osobní návštěvě pobočky jsou možné
jak hotovostní platby, tak platby platebními kartami. Bližší infor-
mace Vám podá každá pobočka naší CK nebo pracovníci naší
rezervační centrály. 
Specifickou formu úhrady tvoří hodnotové poukázky, které
vydává Čedok samostatně nebo ve spolupráci se svými smluv-
ními partnery. Podmínky úhrady těmito poukázkami jsou uve-
deny přímo na každé poukázce. Poukázky nejsou směnitelné
za finanční hotovost.

Dodatečná přání zákazníků
K požadavkům klienta na ubytování nebo dopravu, které klient
uvádí při objednávce zájezdu, se Čedok snaží přihlížet a dle
svých možností se jim snaží vyhovět. 

Důležité upozornění při uzavírání smlouvy o zájezdu
u obchodních zástupců Čedoku 
Obchodní zástupce Čedoku (autorizovaný prodejce) je Čedokem
zmocněn výhradně k tomu, aby při uzavírání smlouvy o zájezdu
od klienta inkasoval pouze zálohu ve výši a lhůtách stanovených
ve smluvních podmínkách. Zbývající část ceny zájezdu hradí
zákazník vždy přímo Čedoku, a to kterýmkoliv z výše uvedených
způsobů placení. Zákazník má právo i při platbě zálohy uhradit
tuto částku přímo Čedoku a nikoli obchodnímu zástupci, avšak
tato platba musí být realizována v době rezervace služeb tj. ještě
před uzavřením vlastní smlouvy o zájezdu. K tomuto opatření
Čedok přistoupil z důvodu posílení jistoty všech klientů, že jejich
finanční prostředky budou sloužit výhradně k úhradě jimi zakou-
pených 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 kata-
logu), a vycházíme z principu účelnosti, tj. zda služby umožňují
plnit hlavní předpokládaný účel zájezdu, který lze spravedlivě
očekávat, např. odpočinek u moře. Na subjektivní hodnocení
významu jednotlivých komponentů služeb klientem nelze
bohužel brát zřetel. Stejně nemůžeme zohledňovat ani sub-
jektivní hodnocení jakosti služeb a prostředí.

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

Ceny uvedené v tomto katalogu byly kalkulovány dle kurzů
platných k 10. 10. 2016. Údaje uvedené v tomto katalogu jsou
platné ke dni uzávěrky, tj. k 14. 10. 2016. Čedok si vyhrazuje
právo na jejich změnu. Tiskové chyby jsou vyhrazeny. Katalog
je platný do 31. 12. 2017.

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

INFORMACE | obsah, rozsah a další podmínky poskytování služeb
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Vysvětlivky: 

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

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

Rozsah a limity pojištění pro zájezdy po České republice za 158 Kč / osoba 
naleznete na stránkách www.cedok.cz nebo se informujte  
u svého prodejce.

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

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

nad 5 dní 300 Kč 590 Kč 990 Kč

Vy cestujete,
   my se staráme

100% pojištění storna 

v případě vážných důvodů!
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Přehled hotelů pro Vaši rychlou orientaci
Nový Bor | Wellness a Balneo Parkhotel Morris str. 22

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Duben – říjen – cenově zvýhodněné pobyty.

Loučná pod Klínovcem | Hotel Star 4 str. 27

POBYTY PRO SENIORY od 50 let
Ve vybraných termínech cenově zvýhodněné pobyty s polopenzí.

Konstantinovy Lázně | Hotel Jitřenka str. 28

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Cenově zvýhodněné týdenní pobyty s polopenzí.

Skalka u Chebu | Hotel Resort Stein str. 31

POBYTY PRO SENIORY od 60 let
Ve vybraných termínech cenově zvýhodněné pobyty s polopenzí od
neděle do pátku.

Staré Splavy | Hotel Bezděz str. 22

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Plná penze za cenu snídaně, 1 hodina v bazénu denně, stravování
začíná večeří a končí obědem (balíčkem na cestu).

Mariánské Lázně | Hotel Krakonoš str. 28

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Cenově zvýhodněné týdenní pobyty s polopenzí (večeře výběrem
ze 3 jídel den předem), 2 hod. denně zdarma vstup do bazénu.

Bečov nad Teplou | Penzion Hradní bašta str. 30

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Ve vybraných termínech cenově zvýhodněné pobyty s polopenzí od
neděle do pátku.

Klenčí pod Čerchovem | Hotel Game str. 31

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Cenově zvýhodněné pobyty s polopenzí.
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Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Přehled hotelů pro Vaši rychlou orientaci
Klatovy | Wellness Hotel Centrál str. 32

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Při ubytování na 7 a více nocí plná penze za cenu polopenze (obědy
zdarma). Nelze kombinovat s jinými výhodami (masáž a zábal). 

Železná Ruda | Hotel Ostrý str. 33

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Ve vybraných termínech cenově zvýhodněné šestidenní pobyty
s polopenzí, welcome drink, 2x odpolední káva + moučník, balíček
na cestu, zapůjčení holí Nordic Walking, nahradí se místní poplatek.

Srní | Hotel Srní str. 34

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Cenově zvýhodněné pobyty s polopenzí od neděle do pátku a mož-
ností prodloužení a účasti vnoučat. Domácí zvíře s 50% slevou.

Modrava | Hotel Modrava str. 34

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Ve vybraných termínech cenově zvýhodněné pobyty s polopenzí od
neděle do pátku.

Železná Ruda | Hotel Engadin str. 33

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Cenově zvýhodněné pobyty s plnou penzí s možností účasti vnoučat.

Sušice | Hotel Na Pekárně str. 33

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Ve vybraných termínech cenově zvýhodněné pobyty s polopenzí.

Srní | Depandance Hotelu Srní str. 34

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Cenově zvýhodněné pobyty s polopenzí od neděle do pátku a mož-
ností prodloužení a účasti vnoučat. Domácí zvíře s 50% slevou.

Horská Kvilda | Hotel Rankl str. 35

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Ve vybraných termínech cenově zvýhodněné pobyty s polopenzí od
neděle do pátku.
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Přehled hotelů pro Vaši rychlou orientaci
Kašperské Hory | Hotel Kašperk str. 35

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Ve vybraných termínech cenově zvýhodněné pobyty s polopenzí
s možností účasti vnoučat.

Borovany | Hotel Alf str. 38

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Cenově zvýhodněné pobyty na 5 nocí – polopenze za cenu snídaně
(večeře zdarma).

Hluboká nad Vltavou | Hotel Záviš z Falknštejna str. 40

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
2x ubytování se snídaní pro 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji, 2x ve-
čeře v jedné z hotelových restaurací pro 2 osoby, 1x káva a zákusek
pro 2 osoby, 1x návštěva zámku Hluboká pro 2 osoby.

Vodňany | Hotel Prajer str. 41

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Cenově zvýhodněné pobyty (6x večeře
zdarma) na 7 nocí.

Slavonice | Hotel Arkáda str. 42

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Cenově zvýhodněné pobyty, 1x večeře
zdarma.

Bechyně | Hotel Panská str. 38

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Pobyty s programem na 2, 3, 4 a 7 nocí – viz str. 38.

Sezimovo Ústí | Hotel MAS str. 39

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Cenově zvýhodněný pobyt na 4 noci – plná penze za cenu polo-
penze (obědy zdarma), 1x během pobytu káva a zákusek zdarma.
Platí i pro spolucestující děti.

Písek | Hotel U kapličky str. 41

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Ve vybraných termínech cenově zvýhodněné pobyty (večeře
zdarma) na 4 noci.

Zvíkovské Podhradí | Hotel Zvíkov str. 42

POBYTY PRO SENIORY od 60 let 
Alespoň 1 osoba na pokoji ve věku 60+:
7 nocí s polopenzí (kromě července a srpna),
neomezený vstup do bazénu (květen, červen,
září), welcome drink, sleva 20% na masáž.
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Přehled hotelů pro Vaši rychlou orientaci
Harrachov | Wellness hotel Harrachovka str. 43

POBYTY PRO SENIORY od 50 let
3x ubytování, polopenze, 1x biolampa, 1x solná jeskyně, 1x parafí-
nový zábal rukou, 1x reflexologie nohou, 1x masáž při bolestech
hlavy, župan, každý den odpoledne káva se zákuskem.

Špindlerův Mlýn | Hotel Výsluní str. 48

POBYTY PRO SENIORY od 50 let
Balíček pro seniory: 5x ubytování včetně polopenze, 4x obědový ba-
líček, 2 x káva a koláč, 2x vstup do hotelového wellness (sauna,
whirlpool), 40 % sleva na masáže, 10% sleva na konzumaci v res-
tauraci Republika 1920.

Špindlerův Mlýn | Hotel Barbora str. 49

POBYTY PRO SENIORY od 50 let
Ve vybraných termínech cenově zvýhodněné pobyty s polopenzí,
1x během pobytu káva a moučník, 1x 30 min. vířivka, zapůjčení holí
nordic walking.

Pec pod Sněžkou | Hotel Horizont str. 51

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Cenově zvýhodněné pobyty – plná penze za cenu polopenze.

Špindlerův Mlýn | Skihotel Lenka str. 48

POBYTY PRO SENIORY od 50 let
Šestidenní pobyty s polopenzí, 4 x obědový balíček, 2x káva a koláč,
40% sleva na rehabilitační i klasické masáže, 10% sleva na konzu-
maci v restauraci Republika 1920 (v Alpském hotelu).

Špindlerův Mlýn | Alpský hotel str. 49

POBYTY PRO SENIORY od 50 let
Balíček pro seniory: 7x ubytování včetně polopenze, 6x obědový ba-
líček, 2x káva a koláč, 2x během pobytu vstup do hotelového well-
ness (saunový svět, whirlpool), 2x 30 min. masáž (pro dámu Aroma
a pro pána Havana), 10% sleva na konzumaci v restauraci, 40% sleva
na masáže, kulečník a šipky zdarma.

Špindlerův Mlýn | Hotel Tři růže str. 50

POBYTY PRO SENIORY od 50 let
Pobyt pro seniory – 7x ubytování s polopenzí, 6 x obědový balíček,
2x káva a koláč, 2x volný vstup do hotelové sauny, 10% sleva na
konzumaci v restauraci Republika 1920.

Janské Lázně | Hotel Černá bouda str. 52

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Zvýhodněné pobyty – polopenze za cenu snídaní.
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Přehled hotelů pro Vaši rychlou orientaci

Velehrad | Hotel Mlýn str. 72

POBYTY PRO SENIORY od 60 let
Víkend pro seniory – 2x ubytování s plnou penzí (oběd s nápojem,
večeře s vínem), káva, zákusek, 1x uvolňující masáž, půjčení holí Nor-
dic Walking, parkování, dárek, návštěva Velehradské baziliky a Arche-
oskanzenu Modrá, návštěva expozice sladkovodních ryb „Živá voda“.

Turnov | Hotel  Karel IV. str. 56

POBYTY PRO SENIORY od 50 let
Ve vybraných termínech 6denní pobyty s polopenzí, odpolední
kávou nebo čajem se zákuskem.

Milovy | OREA Resort Devět skal Vysočina str. 63

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Cenově zvýhodněné pobyty na min. 5 nocí s polopenzí se slevou ze
základní ceny (mimo červenec-srpen).

Žirovnice | Hotel Artaban str. 64

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Cenově zvýhodněné pobyty na 7 nocí (červenec a srpen) – večeře
zdarma, výběrem ze 2 jídel den předem. 

Hodonín | Hotel Panon str. 71

POBYTY PRO SENIORY od 60 let
Zvýhodněné pobyty se slevou 12 % ve všech termínech.

Rokytnice v Orlických horách | Penzion Rampušák str. 59

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Cenově zvýhodněné pobyty s polopenzí, denně jeden nápoj
zdarma, bez úhrady místního poplatku a poplatku za psa.

Bystré u Poličky | Hotel Bystré str. 61

POBYTY PRO SENIORY od 50 let
U pobytů min. na 5 nocí (pouze Ne-Pá) v mimosezóně zdarma 2 ho-
diny denně bazén s mořskou vodou, 1x vířivka 30 minut a každý
den odpolední káva s dezertem.

Radějov | Hotel Radějov str. 71

POBYTY PRO SENIORY od 50 let
U týdenních pobytů pouze ve vybraných termínech polopenze za
cenu snídaně (večeře zdarma), bez účtování neobsazeného lůžka. 
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Přehled hotelů pro Vaši rychlou orientaci

Filipovice – Bělá pod Pradědem | Hotel Stará Pošta str. 81

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Cenově zvýhodněné pobyty na 2 nebo 6 nocí, polopenze, káva nebo
čaj se zákuskem na přivítanou, 2x částečná masáž  (u 6 nocí), 1x čás-
tečná masáž (u 2 nocí), volný vstup do bazénu, zdarma zapůjčení
hůlek na Nordic walking.

Vidly – Vrbno pod Pradědem | Horský hotel Vidly str. 82

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
5 nocí (neděle – pátek), polopenze, 2x hodina whirlpool, 1x masáž
zad, ovoce na pokoji v den příjezdu.

Zlaté Hory | Hotel Praděd Thamm str. 84

POBYTY PRO SENIORY od 60 let
4x ubytování, 4x polopenze, 3x vstup na 1 hodinu do bazénu,
2x odpolední káva se zákuskem, láhev vína na uvítanou.

Olomouc | Hotel Flora str. 78

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Ve všech termínech cenově zvýhodněné pobyty.

Kouty nad Desnou | Hotel Dlouhé Stráně str. 82

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Cenově zvýhodněné týdenní pobyty.

Suchá Rudná | Hotel Paramon str. 83

POBYTY PRO SENIORY od 50 let
Ve vybraných termínech u pobytů na 5 nocí plná penze za cenu po-
lopenze (obědy zdarma). 

Luhačovice | Hotel Adamantino str. 75

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Cenově zvýhodněné pobyty na 7 nocí s polopenzí.

Písek u Jablunkova | Wellness hotel Bahenec str. 86

POBYTY PRO SENIORY od 55 let
Spa senior – 4x ubytování s polopenzí, uvítací přípitek, pivní lázeň,
slámová lázeň, mléčná lázeň, pivní perličková masáž nohou, bazén
po celou dobu pobytu, župan.
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Království železnic

Na ploše více než 3500m2 zábava pro malé i velké.
Více než 550 m2 modelových kolejišť – stovky
metrů kolejí , desítky vlaků, modely aut, které si
dávají přednost na křižovatkách, modely význam-
ných staveb a míst České republiky, atmosféra
střídání   dne a noci. Otevřeno denně od 9 do
19 hod. Součástí je také unikátní Velký interaktivní
Model Prahy na ploše 114 čtverečních metrů
a doplňkové výstavy. Více informací na www.kra-
lovstvi-zeleznic.cz
Jako vstupenka slouží voucher – ubytovací poukaz
s vyznačením typu vstupného.

� CENA:
ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ
Dospělý: 260 Kč
Dítě do 15 let: 160 Kč
Dítě do 1 metru
s dospělou osobu: 50 Kč
Senior od 60 let 160 Kč
RODINNÉ VSTUPNÉ:
2 dospělí + 1 dítě: 550 Kč
2 dospělí + 2 děti: 600 Kč
2 dospělí + 3 děti: 690 Kč
2 dospělí + 4 děti: 740 Kč 

Okružní prohlídka Prahy 

TOUR 1 – PRAHA HISTORICKÁ
Autokarem a pěšky 2 hodiny s prohlídkou Sta-
rého i Nového města, Pražského hradu a Jose-
fova. Audiokomentář v českém jazyce. Odjezd
autobusu ze zastávky A – Staroměstské ná-
městí: 9.00, 9.45, 10.30, 11.00, 11,30, 12.00,
13.15, 13.45, 14.45, 15.30, 16.00 hod. nebo ze
zastávky B – Náměstí Republiky. Autokar ozna-
čen  MARTIN TOUR.

Jako vstupenka slouží voucher – ubytovací poukaz.

� CENA:
Dospělý: 390 Kč
Dítě 4–12 let: 200 Kč
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Plavby po Vltavě

Malá plavba Prahou – hodinová plavba 
Okružní plavba okolo Střeleckého ostrova pod
Národní divadlo, ke Karlovu mostu, pod Vyšehrad
a zpět. Plavba trvá cca 50 minut. Audiokomentář.
Loď odplouvá od Čechova mostu. 
� Cena:

Dospělý 290 Kč/os.
Dítě 3-11 let 180 Kč/os.

• období od 1. 4. 2017 do 30. 10. 2017 každý den
v časech: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00*   

(*1.6. do 30.9.)

Hodinová plavba s kávou a zákuskem
� Cena:

Dospělý 390 Kč/os.
Dítě 3-11 let 270 Kč/os.

• každý den v časech: 11:00, 14:00, 16:00

Dvouhodinová vyhlídková plavba
Odplutí od Čechova mostu. Během plavby uvidíte:
Pražský hrad, Karlův most, Rudolfinum, Národní
divadlo, plavební komoru na Smíchově, Tančící
dům, Vyšehrad až k Podolské vodárně a zpět. 
� Cena:

Dospělý 450 Kč/os.
Dítě 3-11 let 290 Kč/os.

• období od 1. 4. 2017 do 30. 10. 2017 každý den
v 15:00 a 16:30, v zimní sezóně v čase 15:00

Dvouhodinová plavba s nápojem
a zákuskem
� Cena:

Dospělý 550 Kč/os.
Dítě 3-11 let 390 Kč/os.

• každý den v 15:00

Dvouhodinová plavba s obědem (švédský
stůl) a příjemnou hudbou
� Cena:

Dospělý 750 Kč/os.
Dítě 3-11 let 390 Kč/os.

• období od 1. 4. 2017 do 30. 10. 2017 každý den
v 12:00, potom opět pouze v pátek, sobota, ne-
děle

Tříhodinová plavba s bufetovou večeří
a s živou kapelou   
Plavba s večeří na palubě trvá 3 hodiny. V 19 hod.
vyplouvá loď od Čechova mostu. Ideální volba pro
romantický večer ve dvou nebo i přátelské a ob-
chodní posezení. Živá hudba, bohaté menu s ši-
rokou nabídkou delikates i nápojů. K dispozici je
i lodní bar.
� Cena:

Dospělý 990 Kč/os.
Dítě 3-11 let 650 Kč/os.

• pluje denně v 19:00 (nepluje 24.12. a 31.12.)

Tříhodinová plavba se servírovaným tří-
chodovým menu à la carte a pianistou
SWEET PRAGUE 
� Cena:

Dospělý - ESSENTIAL 1990 Kč/os.
Dospělý – GOLD 2490 Kč/os.

• období od 1. 4. 2017 do 30. 10. 2017 každý den
ve 20:00

Hodinová plavba do Čertovky
� Cena:

Dospělý 350 Kč/os.
Dítě 3-11 let 250 Kč/os.

• období od 1. 4. 2017 denně v závislosti na počasí

Lodní řády společnosti 
PRAGUE BOATS – jsou k dispozici u prodejců.
Na lodi se klient proukáže voucherem, kde
bude vyznačen i  název zakoupené plavby.
Nástup na loď je vždy 15 minut před odplutím.
Informace o dalších plavbách (Slapy, Mělník,
ZOO) u našich prodejců.

rezervujte na:
www.cedok.cz/103-13-469

Lodě odplouvají 
od Čechova mostu, 

molo č. 5.
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COURTYARD BY MARRIOTT PRAGUE AIRPORT

POLOHA
Hotel se nachází přímo v areálu Letiště Václava
Havla, jen pár kroků od terminálů 1 a 2, se kterými
je propojen krytým koridorem. Cca 20 minut od
centra Prahy. Hotel patří do řetězce hotelů Cour-
tyard by Marriott a zaujme moderní architekturou.

VYBAVENÍ
Restaurace, fitness, obchod s  věcmi denní po-
třeby pro hosty, lobby s barem. Informační dis-
pleje o odletech a příletech.

UBYTOVÁNÍ
Jedno až třílůžkové pokoje, sprcha, WC, LCD TV,
telefon, fén, lednice, trezor, pracovní stůl s ergo-
nomickou židlí, klimatizace.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetu. 

INFORMACE
Parkoviště za poplatek.

**** Praha

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/617

HOTEL GOLF

POLOHA
V městské části Praha 5 - Smíchov (Plzeňská ulice
215A) u zastávky tramvaje, v klidném prostředí,
jen cca 9 minut tramvají od obchodního centra
Nový Smíchov.

VYBAVENÍ
Restaurace, lobby bar, Wi-Fi připojení ve všech ve-
řejných prostorách, počítačový koutek se 6 PC,
adventure minigolf, tenisový resort Vista, letní za-
hrada s barem a posezením, výtah, salonky, bez-
bariérový vstup, na recepci trezor, fitness, 3
salonky, wellness centrum, masáže,  v blízkosti
golfové 9jamkové hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s  přistýlkou pro děti od
7 do 12 let typ 4* superior, WC, sprcha, LCD TV,
fén, telefon, kávový a čajový servis. Jednolůžkové
pokoje a postýlky pro děti na vyžádání. Pokoje
v depandanci mimo hlavní budovu jsou cenově
zvýhodněny.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem.

INFORMACE
Hotelové parkoviště bez poplatku.

*** Praha

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/682



15

PRAHA | ČESKÁ REPUBLIKA

HOTEL MERKUR DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
V městské části Prahy 1 (ulice Těš-
nov 1162/9) nedaleko stanice metra
B – Florenc.

VYBAVENÍ
Restaurace, zahrádka. 

UBYTOVÁNÍ
Jednolůžkové až třílůžkové pokoje,
WC, sprcha, TV SAT, fén, telefon,
trezor, free Wi-Fi hot spot. Jedno-
lůžkové a třílůžkové pokoje na vy-
žádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem.

INFORMACE
Hotelové parkoviště bez poplatku
nebo garáž za poplatek. 

*** Praha

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/3691

HOTEL AXA

POLOHA
Hotel ve funkcionalistickém stylu se
nachází v centru Prahy 1, v ulici Na
Poříčí 40.

KOUPÁNÍ
Hotelový krytý bazén 25 m.

VYBAVENÍ
Restaurace- snídaňová místnost, re-
cepce (24 hodin), trezor na recepci,
výtah, Lobby bar, konferenční pro-
stor (20 osob). Služby za poplatek:
plavecký bazén (25 m), sauna a ma-
sáže, fitness. Plavecký bazén za po-
platek 1 minuta/ 1 Kč. WI-FI.

UBYTOVÁNÍ
Jedno až třílůžkové nekuřácké po-
koje se sprchou nebo vanou, WC
a family suite. Bezbarierový pokoj,
dětská postýlka zdarma (hlásit pře-
dem), varná konvice na pokojích.

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně.

INFORMACE
Veřejné garáže 150 m od hotelu
(650 CZK za 24 hodin).

UPOZORNĚNÍ
Pobyt možný se psem za poplatek.

*** Praha

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/9443

HOTEL ARLINGTON

POLOHA
V  městské čtvrti Vysočany, (v  ulici
Kurta Konráda 22), jen 10 minut
metrem z centra města a 5 minut
chůze k budově 02 Aréně.

VYBAVENÍ
Snídaňová místnost, Wi-Fi připojení na
internet zdarma na všech pokojích.
Pětiposchoďový hotel má výtah. 

UBYTOVÁNÍ
Jedno až třílůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky, sprcha, WC, TV.
Jedno- a třílůžkové pokoje a bezba-
riérový pokoj na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bufetu.  

INFORMACE
Parkování na nehlídaném parkovišti
před hotelem bez poplatku. Možnost
zajištění garáže za poplatek.

*** Praha

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/3674

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HOTEL KRYSTAL

POLOHA
V městské čtvrti Praha 6 - Veleslavín,
ulice José Martího 407/2. Ideální poloha
mezi centrem města a letištěm Václava
Havla - Ruzyně. V blízkosti chráněného
přírodního území Divoká Šárka a kou-
paliště Džbán. Nová stanice metra linie
A je vzdálena jen 150 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Restaurace, Lobby bar, Česká hos-
půdka. Hotelový sejf, směnárna,
vlastní hotelová taxislužba, kadeř-
nický salón a beauty salón, kongre-
sová hala pro 250 osob. Wi-Fi na
recepci zdarma. 

UBYTOVÁNÍ
Dvou až třílůžkové pokoje s vlastním
příslušenstvím, TV + SAT, balkon, led-
nička, tefelon. Pokoje standard **

nebo po rekonstrukci *** ozn. Su-
perior. Dětská postýlka za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem.

INFORMACE
Hotelové parkoviště a garáž v areálu
za poplatek. 

**–*** Praha

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/8806

BOTEL RACEK

POLOHA
Botel Racek se nachází na Podol-
ském nábřeží v Praze 4 - Podolí.

VYBAVENÍ
Restaurace s krásným výhledem na
Vltavu v prostorách třetího podlaží,
 možnost pronajmutí trezoru, zakou-
pení jízdenek na MHD a zajištění
dalších informací na recepci. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, WC, sprcha,
TV, telefon. Vícelůžkové pokoje na
vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem.
Možnost dokoupení večeří na místě.

INFORMACE
Parkoviště před botelem - bez po-
platku.

*** Praha

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/7883

HOTEL DAP

POLOHA
Je situován v městské části Praha 6 –
Dejvice (Vítězné náměstí č. 4), u sta-
nice metra A s přímou autobusovou
linkou 119 na letiště Václava Havla.

VYBAVENÍ
Restaurace, snídaňová restaurace,
výtah, masáže, Wi-Fi.

UBYTOVÁNÍ
Jedno a dvoulůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky s klimatizací, koupelnou
se sprchou nebo vanou, WC, TV SAT,
trezorem, a pokrytím Wi-Fi zdarma.
Všechny pokoje jsou nekuřácké. Mož-
nost zajištění dětské postýlky.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem.

INFORMACE
Parkování v přilehlých ulicích, fialová
zóna.

*** Praha

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/665
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AQUAPALACE HOTEL PRAGUE DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Aquapalace je vzdálen 3 minuty od okraje Prahy
v Čestlicích, je součástí nákupní a zábavní zóny
a nachází se v přímém sousedství Průhonického
zámku a zahrady zapsaných na seznamu UNESCO.

VYBAVENÍ
Největší wellness resort ve střední Evropě, který se
rozkládá na 9 000 m2 zahrnuje Vodní svět se 3 paláci
a 9 tobogány, whirlpooly, bazény, pomalou a ven-
kovní divokou řekou. Unikátní Saunový svět se 14 ti
druhy římských i finských saun, bazénem, aromatic-
kými sprchami, umělým ledem apod. Spa centrum
nabízí masáže, kosmetiku, Hamam, softpacky a pri-
vátní sauny. Balneo poskytuje lázeňskou péči for-
mou vodoléčby, elektroléčby, oxygenoterapie
a fyzioterapie. Fitness s kardiozónou a oddělením

s profesionálními trenéry, konferenční centrum, res-
taurace s mezinárodní kuchyní, hotelový bar a nově
otevřený Restaurant Terresa. Koutek pro nejmenší
s možností hlídání dětí, Playstation.  

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou a s klimatizací,
trezorem, minibarem, čajový a kávový set, rych-
lovarná konvice,  plazmová TV, DVD přehrávač,
koupelna s vanou, WC, fén, koupací plášť pro
dospělé. Další typy pokojů včetně rodinných po-
kojů (2+2 manželská postel a palanda, 1-2 děti
do 14 let zdarma) na vyžádání. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bohatého bufetu. Možnost do-
koupení večeří. 

INFORMACE
Parkování zdarma v přilehlých parkovacích do-
mech, garáže za poplatek. 

**** Praha

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/604

HOTELY NA PŘÁNÍ 
***/***** Praha

NA PŘÁNÍ KLIENTA ZAJISTÍME UBYTOVÁNÍ V CENTRU NEBO NA OKRAJI PRAHY Z VELKÉHO VÝBĚRU HOTELŮ.

• Zdarma kyvadlová doprava – bus ze zastávky
metra „C“ Opatov

• V ceně vstup do Vodního světa v den nástupu
od 14 – 22  hod. (ne-st) nebo do 23 hod. (čt-so)

• V den odjezdu do 22 hod nebo 23 hod. 
• Odborné hlídání dětí od 3 do 12 let v týdnu od

11-20 hod. v prostorách vodního světa

1 noc = dva dny zábavy

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz



800 112 112 ℡18

ČESKÁ REPUBLIKA | STŘEDNÍ ČECHY

HOTEL ELMA *** Srbsko

POLOHA
Hotel Elma se nachází v chráněné krajinné oblasti
Český kras, na okraji obce Srbsko v malebném údolí
řeky Berounky, pouze 4 km od hradu Karlštejn. 

KOUPÁNÍ
Koupaliště v Berouně ve vzdálenosti cca 9 km.

VYBAVENÍ
Restaurace s letní terasou,  salonek, denní bar, Wi-
Fi zdarma. Hotel poskytuje  informační služby, za-
půjčení fénů na vlasy,praní prádla, žehlení, trezor,
směnárnu, prodej drobných suvenýrů. Salonek
s krbem, možnost zajištění grilování na terase.
Dětský koutek V okolí  je cvičná louka pro
 horolezce, tenisové kurty, golfové pole, nová cyk-

lostezka i pro in-line, aquapark a fotbalové hřiště,
bowling a plavecký bazén v Berouně. 

UBYTOVÁNÍ
Jedno až čtyřlůžkové rekonstruované pokoje,
sprcha, WC, TV a telefon (hotelová linka). Při-
stýlky a dětské postýlky na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Večeře je možné za-
jistit na místě dle jídelního lístku.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.

UPOZORNĚNÍ
Hrad Karlštejn – otevřen denně mimo pondělí. Na
hradě se konají celoročně výstavy, koncerty a další
kulturní akce.

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/672

HOTEL U ZVONU

POLOHA
Nedaleko historického centra, vedle Chrámu Sv.
Voršilek.

KOUPÁNÍ
Rybníky v okolí Kutné Hory, řeka Sázava cca 7 až
15 km. Kutná Hora – aquapark Klimeška.

VYBAVENÍ
Restaurace, venkovní posezení.

UBYTOVÁNÍ
Jedno- až třílůžkové pokoje, sprcha, WC, TV. U třílůž-
kového pokoje je možné zajistit přistýlku – vysouvací
lůžko.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – servírované. Na místě je možné zajistit
večeře.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma nebo v přilehlých uli-
cích bez poplatku.

*** Kutná Hora

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/7884
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HOTEL GOLFI  *** Poděbrady

POLOHA
V centru lázeňského města Poděbrady v maleb-
ném zákoutí na pravém břehu Labe.

VYBAVENÍ
Restaurace, lobby bar, terasa s výhledem na Labe,
meeting room, salónek, wellness centrum (ma-
sáže, zábaly, parní box, kosmetika, edikúra, mani-
kúra).

UBYTOVÁNÍ
Jednolůžkové až třílůžkové pokoje, WC, sprcha,
TV, SAT.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem, možnost čerpání
polopenze a plné penze, gastronomické akce.

KOUPÁNÍ
Koupaliště Jezero - Poděbrady.

NABÍDKA PROGRAMŮ
Vonná relaxace ve dvou
Diamantový víkend pro ženy
Program Minirelax
Někdo to rád horké
Ceny a programy na www.cedok.cz

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.
Místní poplatek je zahrnut v ceně pobytu.

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/15281

MAXMILIAN LIFESTYLE RESORT

POLOHA
Hotel se nachází v  malebné obci Loučeň mezi
městy Mladá Boleslav a Nymburk v bezprostřední
blízkosti zámku Loučeň, který nabízí večerní
a noční prohlídky a speciální prohlídky pro děti.
Zpravidla každou první sobotu v měsíci se zde ko-
nají zámecké slavnosti a také prohlídky s Bílou paní.

KOUPÁNÍ
Bazén v hotelu 8 x 5 m.

VYBAVENÍ
V přízemí hotelu se nachází  restaurace, bazén
a sauna.

UBYTOVÁNÍ
Zámecký hotel Maxmilián nabízí ubytování ve
starší části – původně úřednickém domě Thun-
Taxisů, který byl upraven na Zámecký hotel a po-
zději byl rozšířen o moderní přístavbu, kde je
možné zajistit ubytování dle požadavku klienta.
Pokoje ve starší části jsou vybaveny standardně.
Dvou až třílůžkové pokoje s WC, sprchou, TV. Na
vyžádání je možné zajistit rodinné pokoje v nové
i historické části.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, večeře a obědy
je možné zajistit na místě.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.

UPOZORNĚNÍ
Možnost zakoupení balíčku Aktivní rodinná po-
hoda, viz ceník str. 4.

ZDARMA
•  vstup bazén, sauna a zámecký park – labyrintárium

*** Loučeň

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/7885

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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WELLNESS  HOTEL BABYLON DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Společenský a zábavní komplex Centrum Babylon
se nachází na okraji Liberce při sjezdu od dálnice
D10.

KOUPÁNÍ
Přímo v hotelu bazény s tobogánem.

VYBAVENÍ
Pod jednou střechou restaurace, bary, kavárny,
salonky, lunapark, rozšířený iQpark, aquapark,
bowling, solná jeskyně, golfový simulátor, laser
střelnice, XD theatre  4D. Wellness centrum: letní
louka, tepidárium, laconium, solná inhalace, by-
linková inhalace, Kneippova koupel, sauna.

UBYTOVÁNÍ
Jedno až čtyřlůžkové pokoje (čtyřlůžkové pokoje
rodinného typu) WC, sprcha, TV a SAT, 2 vody na
pokoji a trezorek. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, fakultativně: do-
platek na polopenzi (večeře). 

UPOZORNĚNÍ
Parkování v garážích za poplatek.
Možnost zakoupení: masáže, manikúra, pedikúra,
kosmetika, zábaly, koupele a Hamam.
Možnost  objednání pobytu s neomezeným vstupem
do Wellness centra. Tento pobyt je určený jen pro do-
spělé osoby.  Ceny u prodejce.

INFORMACE
Parkování v garážích za poplatek.

ZDARMA
• neomezený vstup do Aquaparku a Saunového

světa po celou dobu pobytu
• neomezený vstup do iQlandie po celou dobu

pobytu
• neomezený vstup do Lunaparku po celou dobu

pobytu
• neomezený vstup na 18jamkový indoor Adven-

ture golf po celou dobu pobytu

*** Liberec

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/646

HORSKÝ HOTEL JELINEK

POLOHA
Hotel se nachází u místní komunikace, v centru
horského střediska Bedřichov v Jizerských horách. 

KOUPÁNÍ
Bedřichov – přírodní koupaliště – cca 200 m od ho-
telu. Jablonec nad Nisou – přehrada a bazén -
8 km. Liberec – bazén a centrum Babylon – 7 km.

VYBAVENÍ
Restaurace, jídelna, stylová vinárna, konfe-
renční salonek, herna pro děti, sauna, stolní
tenis, stolní kopaná, kulečník, recepce s kios-
kem, trezor (za poplatek). V místě a okolí ma-
sáže, bowling. Bobová dráha v  Janově nad
Nisou.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje, sprcha, WC, TV.
Jednolůžkové pokoje na vyžádání. Rekonstruo-
vané koupelny.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – zesílené kontinentální, fakultativně do-
platek na polopenzi – výběr ze dvou jídel. 

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti bez poplatku.

ZDARMA
• 1x sauna

*** Bedřichov

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/632
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PENZION PERMON 

POLOHA
Penzion se nachází v na úpatí Tan-
valdského Špičáku. 

KOUPÁNÍ
Tanvald – přírodní koupaliště, 2 km.
Jablonec nad Nisou – přehrada
a bazén s tobogány, saunou, horkou
párou a možností masáží.

VYBAVENÍ
Nekuřácká restaurace jen pro ubyto-
vané hosty, společenská místnost,
stolní fotbal, televizor, DVD, dětský
koutek pro nejmenší, Wi-Fi v celém
objektu zdarma, venkovní posezení,
hřiště na fotbal, basketbal, kroket,
 odbíjenou a florbal. Velké dětské
hřiště, prolézačky, pískoviště, hou-

pačky,  ohniště a možnost grilování,
ping-pong, badminton a sauna. Ús-
chova kol v  uzamykatelné garáži,
mapka cyklotras k dispozici. V místě
a okolí tenisové kurty (1,5 km).

UBYTOVÁNÍ
Dvou – až čtyřlůžkové pokoje WC,
sprcha. Rodinné pokoje na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, snídaně – bufetový
způsob, večeře výběr ze tří jídel
včetně  předkrmu nebo polévky.
Každý týden v letní sezoně je místo
jedné večeře zajištěno venkovní
grilování.

INFORMACE
Parkování přímo u penzionu zdarma –
parkoviště s uzamykatelnou závorou.

UPOZORNĚNÍ
Možnost odvozu hostů z nádraží ČD
Tanvald do penzionů po předešlé
dohodě za poplatek.
Možnost zapůjčení TV za poplatek
na místě – nutno objednat předem. 
Sauna a stolní tenis za poplatek.

*** Albrechtice

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/972

PYTLOUN TRAVEL HOTEL DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel se nachází v klidné části Liberce
v ulici Volgogradská, 5 minut chůze
od zastávky MHD. Jen 3 km od Skia-
reálu Ještěd.

KOUPÁNÍ
Bazény Liberec.

VYBAVENÍ
Recepce, snídaňová místnost, ku-
chyňka k dispozici pro všechny
hosty. Wellness Luxury Island Spa
(vířivka, tropická solno - bylinková
sauna, venkovní bazének se slanou
vodou, finská sauna a odpočívací
altán). Lobby s krbem. Hotel nemá
výtah. Možnost masáží na pokoji.
Venkovní koutek, trampolína. V okolí:
golf, minigolf, lanovka na Ještěd,
ZOO a botanická zahrada.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, WC, sprcha, LCD TV, čajová
konvice/kávovar, (denně káva a čaj

na pokoji zdarma), služba buzení,
free Wi-Fi, nekuřácké pokoje, check
- out 12.00 hod. Jednolůžkové
a čtyřlůžkové pokoje na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bufetu. Obědy
a večeře v okolí. 

INFORMACE
Na hotelovém parkovišti zdarma.

*** Liberec

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/12342

PYTLOUN GRAND 
HOTEL IMPERIAL 

DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel se nachází v centru  Liberce,
v blízkosti autobusového i vlakového
nádraží a OC Forum. Vybavením
a službami navazuje na prvorepub-
likovou tradici vstřícnosti k hostům.

VYBAVENÍ
Dvě restaurace česká tradiční ku-

chyně a mezinárodní kuchyně,
Lobby bar s krbem a knihovnou 24
hodin k dispozici, Caffe Imperial,
otevřená kuchyně, velký kout pro
děti. Výtah.

UBYTOVÁNÍ
Hotelové pokoje nabízejí jak vy-
soký standard na úrovni Superior

a Deluxe tak i to nejlepší ze soudo-
bého českého interiérového de-
signu od návrhářů zvučných jmen
v pokojích Superior Design Deluxe.
Vybavení pokojů: klimatizace, mini-
bar, sejf na laptop, pracovní stůl, SAT
TV, rádio, telefon, WC, bidet, vana se
sparkling systémem, toaletní po-
třeby, žehlička a žehlící potřeby, fén,
osobní váha, župan, sušák na prá-
dlo, kávovar, tablet Samsung 100%
zatemnění, Wi-Fi, bezhlučné elek-
trické ovládání závěsů, podsvícení
LED dle vlastní volby, designový ná-
bytek, zvuková izolace. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem. Ve-
čeře i obědy v restauracích. 

INFORMACE
Parkování v přilehlé ulici za 15 Kč
/hodina a od 18.00 do 7.00 zdarma,
nebo na vyhrazených místech před
hotelem za 200 Kč/den.

**** Liberec

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/12351

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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WELLNESS A BALNEO PARKHOTEL MORRIS **** Nový Bor

POLOHA
Hotel je situován v klidné přilehlé části města a je
obklopen parkem. V roce 2014 byl oceněn jako
nejlepší kongresový hotel v kraji.

KOUPÁNÍ
Nový Bor – koupaliště, Sloup v Čechách – rybník,
Staré Splavy a Doksy – Máchovo jezero, Česká
Lípa – krytý bazén

VYBAVENÍ
Restaurace, kavárna, letní terasa s jezírkem,  dět-
ské hřiště, salonky, sauna, malé fitcentrum, hote-
lový trezor v  recepci, zapůjčení horských kol.
Bylinková sauna, aroma sauna, whirlpool, well-
ness a balneocentrum, poskytování léčebných

procedur. V hotelovém lobby baru herní konzole
 WII-indoor trenažér (tenis, bowling, golf, box, ba-
seball – pro klienty Čedoku zdarma).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, která
je jako rozkládací křeslo (vhodné pro děti), spr-
cha, WC, TV LCD, trezor, minibar. Pokoje v prv-
ním a druhém poschodí s balkonem, ve třetím
bez balkonu. Hotel má výtah, jednolůžkové
a bezbariérové pokoje jsou na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufet, večeře – dvouchodové servírované
dle výběru z jídelního lístku.

INFORMACE
Parkování u hotelu na hlídaném parkovišti s bran-
kou za poplatek.

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 6

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/955

STARÉ SPLAVY – HOTEL BEZDĚZ

POLOHA
Hotel je situován na mírném kopci v části Lázeň-
ský Vrch, jen několik desítek metrů od břehu Má-
chova jezera.

KOUPÁNÍ
Máchovo jezero – písčitá pláž, aquapark, občer-
stvení - 2 minuty chůze. Krytý hotelový bazén
(18 x 6 m).

VYBAVENÍ
Recepce, směnárna, možnost zajištění trezoru,
restaurace, denní bar s terasou, kongresový sál,
malá tělocvična, stolní tenis, kulečník, krytý bazén,

sauna, vířivé vany, masáže. V místě a okolí půjčo-
vání šlapadel, lodiček, surfů a horských kol,
 mini golf, tenisové kurty, tělocvična, posilovna,
 solárium a sauna, projížďky na koních. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, sprcha, WC, TV a balkon.
Jednolůžkové a třílůžkové pokoje jsou na vyžá-
dání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, večeře a obědy
je možné zajistit na místě.

INFORMACE
Parkování na nehlídaném parkovišti u hotelu
zdarma.

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 6

ZDARMA
• hodina denně v bazénu, parkování 

*** Máchovo jezero

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/654



POLOHA
Rodinný hotel se nachází na trase
mezi Českou Lípou a Libercem.
V blízkosti památek: zámek Lem-
berk, hrad Grabštejn, Jablonné
v Pod ještědí, Ještěd a další. 

KOUPÁNÍ
Koupaliště v Jablonném v Pod ještě -
dí, Aquapark Babylon – Liberec.

VYBAVENÍ
Apartmán Hotel Jítrava je tvořen
hlavní budovou, kde se nachází sty-
lový hostinec U podkovy, wellness
centrum (masáže, whirlpool, pára,
aromaterapie), hotelové apartmány,
výtah, Wi-Fi, posilovna, tenisové kurty,
petanque a kroket, příjemné ven-
kovní posezení a venkovní zázemí
pro děti, zapůjčení kol, v blízkosti gol-
fové hřiště. Projížďky kočárem.

UBYTOVÁNÍ
Vkusně a stylově vybavené apart-
mány se nacházejí v prvním a dru-
hém poschodí. Každý apartmán je
vybaven kuchyňským koutem, zá-
kladním nádobím a ledničkou. Ně-
které apartmány jsou mezonetové
a do ložnice vedou příkřejší scho -
dy. WC, sprcha, TV, fén.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Ve-
čeře je možné zajistit na místě výběrem
z jídelního lístku v Hostinci U podkovy,
který je známý výbornou kuchyní –
vlastní bio chov, kvalitní vína, dobré pivo. 

NABÍDKA PROGRAMŮ:
Programy a ceny v ceníku na straně 4.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.

ZDARMA
• volný vstup do wellness ve vyhra-

zených termínech
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HOTEL JÍTRAVA
**** Rýnoltice – Jítrava

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/7887

PENZION FAMI RETRO DESIGN

POLOHA
Penzion se nachází v klidné části na
okraji borového lesa, cca 300 m od
Máchova jezera, v  těsné blízkosti
sportovního areálu. 

KOUPÁNÍ
Máchovo jezero – 300 m od penzi-
onu, písečná pláž s  aquaparkem,
houpačky, skákadla, nafukovací

trampolína, ledová kra na hladině
Máchova jezera, animační programy
během celého léta. Krytý bazén
v hotelu Bezděz, aquapark v České
Lípě – 15 minut jízdy vlakem. 

VYBAVENÍ
Místnost s televizorem,  kde se po-
dávají snídaně, venkovní terasa, bar,
stolní tenis, šipky, biliár, možnost

 grilování na pozemku za penzionem.
Možnost zapůjčení TV, rádia, chlad-
ničky a kola (za poplatek). V místě
a okolí zapůjčení šlapadel, lodiček,
motokár, surfu, projížďky na koni,
projížďky parníkem, možnost zajiš-
tění výuky tenisu. Výletní vláček
z Doks do Starých Splavů. 

UBYTOVÁNÍ
Dvou a třílůžkové pokoje s  mož-
ností přistýlky WC, sprcha. Rodinné
apartmány pro 4 osoby na vyžá-
dání. Pokoje jsou vybaveny moder-
ním designovým nábytkem .

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem v jí-
delně penzionu. Obědy a  večeře
v okolních restauracích.  

INFORMACE
Parkování u objektu bez poplatku
(uzamy katelné parkoviště).

*** Máchovo jezero - Staré Splavy

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/963

RESIDENCE FAMI
DE LUXE DESIGN

POLOHA
Rezidence se nachází v klidné části
na okraji borového lesa, cca 300 m
od Máchova jezera, v těsné blízkosti
sportovního areálu. 

KOUPÁNÍ
Máchovo jezero – 300 m od rezi-
dence, písečná pláž s aquaparkem,
houpačky, skákadla, nafukovací

trampolína, ledová kra na hladině
Máchova jezera, animační programy
během celého léta. Krytý bazén
v hotelu Bezděz, aquapark v České
Lípě – 15 minut jízdy vlakem. 

VYBAVENÍ
Místnost s televizorem,  kde se po-
dávají snídaně, venkovní terasa, bar,
stolní tenis, šipky, biliár, možnost

 grilování. Možnost zapůjčení TV,
rádia, chladničky a kola (za popla-
tek). V místě a okolí zapůjčení šlapa-
del, lodiček, motokár, surfu,
projížďky na koni, projížďky parní-
kem, možnost zajištění výuky tenisu.
Výletní vláček z Doks do Starých
Splavů. 

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je zajištěno ve zrekon-
struovaných dvoulůžkových poko-
jích WC, sprcha, TV. Jedno a více
lůžkové pokoje na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem.
Obědy a večeře v okolních restaura-
cích.  

INFORMACE
Parkování u objektu bez poplatku.

*** Máchovo jezero - Staré Splavy

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/7889

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz



HOTEL BELLEVUE *** Jetřichovice

POLOHA
Hotel Bellevue je umístěn na okraji obce na
mírné vyvýšenině a je obklopen lesy a skalami,
v CHKO Labské pískovce a národním parku České
Švýcarsko, nedaleko Děčína a České Kamenice. 

KOUPÁNÍ
Venkovní bazén u hotelu (25 m) a malý bazén pro
děti.

VYBAVENÍ
Restaurace s celodenním provozem, vinárna, klu-
bovna s TV, herna se stolním tenisem, kuželník se
dvěma automatickými drahami (ve vedlejší bu-
dově), sauna s  bazénkem se studenou vodou.
Hotel má výtah. 

UBYTOVÁNÍ
Jedno- až čtyřlůžkové pokoje sprcha, WC, TV. Ně-
které dvoulůžkové pokoje mají balkónky.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně – bufetovým způsobem, ve-
čeře výběr ze 4 jídel. Obědy je možné zakoupit na
místě nebo v cestovní kanceláři.

INFORMACE
Parkování na parkovišti hotelu, sledované kame-
rou a na noc se uzavírá závora, bez poplatku.

ZDARMA
• stolní tenis, 1x sauna, 1x kuželník

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/651

800 112 112 ℡24
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Možnost zakoupení lodních lístků na plavby do Saska.

• Plavba Děčín/Hřensko – Dresden a zpět
• Plavba Děčín – Míšeň, s prohlídkou Míšně, zámku Moritzburg

a návrat do ČR autobusem
• Plavba Děčín/Hřensko – Königstein a zpět
• Plavba Děčín/Hřensko – Bad Schandau a zpět

Vouchery na plavby je možné zakoupit ve všech pobočkách Čedoku a využít i během
pobytu v okolních hotelích.  (Jetřichovice – hotel Bellevue, Děčín hotel Česká Koruna,
Doubice -hotel Jef).

Ceny a program v ceníku na straně 5 a u prodejců.
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HOTEL ČESKÁ KORUNA DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel  je umístěn v centru města, nedaleko zámku,
přístavu výletních lodí a cyklostezky.  

KOUPÁNÍ
Aquapark Děčín, vzdálený cca 10 minut pěší
chůze.

VYBAVENÍ
Restaurace, salonky, recepce se směnárnou, letní
předzahrádka, výtah, možnost zapůjčení kol
a elektrokol. 

UBYTOVÁNÍ
Jedno až čtyřlůžkové (rodinné pokoje) typu Stan-
dard a Comfort (cenově odlišné), jeden pokoj
pro tělesně postižené. Pokoje jsou vybaveny:
WC, sprcha, TV SAT. Pokoje Comfort mají navíc
telefon, minibar a nový nábytek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, večeře je možné
zajistit na místě.

INFORMACE
Parkování před hotelem za poplatek.

*** Děčín

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/7882

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL JEF ** Doubice

POLOHA
Hotel JEF se nachází v malebné obci Doubice na
rozhraní národního parku České Švýcarsko a CHKO
Lužické hory. 

KOUPÁNÍ
České Švýcarsko – Kyjov – přírodní přehrada. Aqua-
parky v Sasku – Pirna, Groschönau, Hoyerswerda.

VYBAVENÍ
Krčma U Rytíře, restaurace (celodenní provoz), letní
terasa s grilem a dětským zázemím: skluzavky, hou-
pačky, pískoviště, klubovna s TV, stolní tenis, kuleč-
ník, sauna. Lymfoterapie,  pedikúra, manikúra,
masáže, posilovna, půjčovna sportovních potřeb.
Možnost  dokoupení  programu Lymfodrenáží „Lym-

foven“ – profesionální  přístrojová terapie pro tvaro-
vání postavy, očistu organismu a celkovou regene-
raci – 50 minut za 170,- Kč. Kombinace spinnig –
walking program  posilování břišních svalů s čin-
kami kett bel. Zapůjčení kol – spolupráce s cyklo-
půjčovnou, kulturní akce, taneční večery, grilování.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje sprcha, WC. Pokoje
jsou v přízemí, v patře i v podkroví, nové postele
a skříně.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, snídaně – bufet, večeře výběr ze 2-3
menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu na uzamykatelném parkovišti
bez poplatku.

UPOZORNĚNÍ
Pobyt se psem - malé  plemeno.

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/693
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PENZION NA STATKU *** Chudoslavice

POLOHA
Penzion se nachází v  klidném prostředí malé
obce nedaleko Litoměřic přímo pod kopcem Troj-
hora v srdci Českého Středohoří.

KOUPÁNÍ
Jezero – Úštěk (9 km), koupaliště Litoměřice
(8 km). Termální koupaliště Brná cca (20 km).

VYBAVENÍ
Penzion vznikl šetrnou rekonstrukcí původního
venkovského statku a celý uzavřený areál tvoří
hlavní budova s recepcí, místností, kde se podá-
vají snídaně, barem a apartmány. Velká dvorana
poskytuje posezení, včetně dětského koutku (ven-
kovní bazén, pískoviště, prolézačky). V části rekon-
struované stodoly je zajištěno parkování a ve

druhé části je malé wellness centrum. (tělocvična,
sauna a vířivka). Výlety do okolí: zámek Ploskovice
(2 km), Libochovice, pevnost Terezín, Litoměřice,
hora Říp, hrad Hazmburk, skanzen v Zubrnicích,
Úštěk a další. V blízkosti se nachází mufloní farma
a pstruhový rybník Ranč Třebušín – možnost vy-
jížděk na koni. Penzion zprostředkuje exkurze do
pivovaru Velké Březno, posezení s ochutnávkou
vína v Žernoseckém vinařství. Nekuřácký objekt.
Ve dvoraně se nachází i malá hospůdka s pose-
zením, kde je vyhrazen prostor pro kuřáky.

UBYTOVÁNÍ
Dvou a čtyřlůžkové prostorné apartmány se
dvěma přistýlkami, vybavené kuchyňskou linkou,
lednicí a oddělenými  ložnicemi, TV a připojení na
internet.  Bezbarierový apartmán na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – kontinentální a vlastní vaření.

INFORMACE
Parkování v kryté stodole - zdarma.
Vouchery na návštěvu vinařství v Třebívlicích ob-
držíte u prodejců.

UPOZORNĚNÍ
Výstaviště zahrady Čech v Litoměřicích – celoroční
akce.

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/7881

Navštivte třebívlické vinařství JOHANN W a ochutnejte
víno, které se pilo naposledy před sto lety a ve kterém
se zrcadlí mnohasetletá historie litoměřických vinic.
Třebívlice spadají do nejstaršího vinařského regionu
v Čechách – na Litoměřicku se totiž víno pěstuje už téměř
1000 let. Vydejte se po stopách historického dědictví našich předků a využijte
pestré nabídky prohlídkových a degustačních programů vinařství JOHANN W.
Prohlídky jsou koncipovány jako cesty vína – každý návštěvník se tak na chvíli
stane vinařem a zúčastní se celého procesu výroby vína od příjmu hroznů až
po lahvování, a to v nejmodernějším vinařství v ČR, v němž se mísí nejnovější
technologie s pečlivou ruční prací a láskou k řemeslu. Zároveň také pozná tajem-
ství milostného příběhu Johanna Wolfganga Goetheho a třebívlické baronky
Ulriky von Levetzow, kterému je značka JOHANN W zasvěcena.  

BALÍČEK 
AMALIE

Vydáte se na
cestu vína, která

Vás provede
celým procesem
výroby od příjmu

sklizených hroznů
až po zrání vína a

jeho lahvování.
Prohlídku na závěr zpestří

příjemný degustační zážitek.

Doba trvání: 90 minut
Minimální počet osob: 2 osoby, od 8 osob
zajistíme odvoz 
Degustace: 3 vzorky vína/os.
Cena: 250 Kč 
Pro skupiny zajistíme i další služby.

Vouchery na prohlídku a ochutnávku a další informace u našich prodejců.

Vinařství Johan W – Třebívlice
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STAR 4

POLOHA
V Krušných horách na úpatí severního svahu Klí-
novce, v nadmořské výšce 800 m, 5 km od hra-
ničního přechodu Boží Dar. 

VYBAVENÍ
Restaurace, kavárna (možnost připojení na inter-
net), salonek, sauna, půjčovna horských kol, stolní
tenis.výtah, nové wellness centrum (sauna, whirl-
pool, masáže, Kneippův chodník).

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje, sprcha, WC, TV
a telefon. Ubytování ve vedlejší budově jen na
vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem nebo rozšířená
kontinentální dle obsazenosti hotelu. Večeře –
možnost dokoupení fakultativně. Obědy je možné
zajistit na místě.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.

UPOZORNĚNÍ
Pes nesmí do společenských a stravovacích prostor.
Z vlakové nebo autobusové stanice je možný za po-
platek odvoz do hotelu - nutno objednat předem.

Pobyty pro seniory od 50 let
– viz str. 6

ZDARMA
• 1x za pobyt sauna

*** Loučná pod Klínovcem

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/752

HOTEL PRAHA ****
Boží Dar

POLOHA
V centru Krušných hor, na státní hranici s Němec-
kem. Obec je východiskem turistických a cyklotu-
ristických tras.

KOUPÁNÍ
Hotelový bazén (10 x 3 m), koupaliště Ostrov.

VYBAVENÍ
Stylová restaurace, restaurace pro hotelové hosty,
ve sklepení hotelu vinárna. Vnitřní bazén s vířiv-
kou, sauna, parní lázeň, whirlpool, balneoprovoz.
Možnost úschovy jízdních kol zdarma, půjčovna
kol cca 50 m od hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje – sprcha, WC, TV, telefon,
internet.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - bufetovým způsobem.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.

ZDARMA
• volný vstup do bazénu s vířivkou, 10% sleva na

masáže

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/730

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HOTEL KRAKONOŠ

POLOHA
Hotel v horském stylu leží v přírod-
ním prostředí nad městem (cca
2 km od centra).

KOUPÁNÍ
Krytý hotelový bazén.

VYBAVENÍ
Restaurace, lobby bar, salonek, ma-
nikúra, pedikúra, balneoprovoz - ply-
nové obálky, plynové injekce, klasické,
sportovní, reflexní a podvodní ma-
sáže, perličková  koupel, rašelinové
zábaly, ultrazvuk, diadynamik,

 magnetoterapie, inhalace, individu-
ální a skupinovo- léčebný tělocvik,
mechanoterapie, mikroklimatická
solná jeskyně. K dispozici je výtah.
Možno zapůjčit za poplatek župan.
K  dispozici je výtah, úschovna kol
a Wi-Fi zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s lednicí, TV,
telefonem, koupelna se sprchou
a WC je vybavena fénem. Na vyžá-
dání je možný rodinný pokoj (dva
pokoje oddělené dveřmi, v jednom
pokoji dvojlůžko, ve druhém pokoji
rozkládací sofa pro dvě děti, v kaž-

dém pokoji TV, koupelna s  roho-
vou vanou).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 6

**** Mariánské Lázně

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/702

HOTEL JITŘENKA

POLOHA
V blízkosti lázeňského parku. 

KOUPÁNÍ
Koupaliště (500 m) – za poplatek.

VYBAVENÍ
Restaurace, jídelna, salonek, letní te-
rasa s cukrárnou, dětský koutek, dět-
ské pískoviště. K dispozici je výtah.
Možnost zapůjčení horského kola,
tenisové kurty, minigolf a lanové

centrum (2 km). Nedaleko Wellness
Centrum Konstantin, recepce hotelu
zprostředkuje návštěvu. Celý objekt
je nekuřácký, Wi-Fi zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Jedno až třílůžkové pokoje, sprcha,
WC, TV, telefon. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – rozšířená kontinentální, u po-
bytu pro seniory v ceně polopenze.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku
nebo v garáži za poplatek (nutno ob-
jednat předem).

UPOZORNĚNÍ
Nástup po 14.00 hod., uvolnění po-
koje do 9.00 hod.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• zdarma parkování u hotelu, ús-

chovna vlastních kol, pro děti
zdarma dětský koutek

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 6

*** Konstantinovy Lázně

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/695

PENZION ROSA

POLOHA
Malý rodinný penzion v  údolí řeky
Teplé, na spojnici Karlovy Vary – Ma-
riánské Lázně, v CHKO Slavkovský les.

KOUPÁNÍ
V místě říčka Teplá, bazény v Karlo-
vých Varech (cca 12 km).

VYBAVENÍ
Jednopatrová budova, v přízemí po-
koje, v  patře snídaňová místnost
a čajová kuchyňka s lednicí. Na za-
hradě letní posezení, k dispozici gril,
celá zahrada je oplocená  a posky-
tuje soukromí. Možnost úschovy
jízdních kol zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkový pokoj s možností až
dvou přistýlek, TV, koupelna se
sprchou a WC.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bohatá servírovaná sní-
daně.

INFORMACE
Parkování na uzavřeném pozemku
zdarma.

** Teplička u Karlových Varů

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/7901
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HOTEL BELLEVUE

POLOHA
Hotel leží v lázeňském lesoparku, asi
20 minut chůze od lázeňského
centra. 

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště Rolava a dva
městské kryté bazény.

VYBAVENÍ
Recepce s nepřetržitým provozem,
jídelna, kavárna, v  letním období
s posezením na terase, společenská
místnost (kulečník, stolní fotbal,
šipky) a wellness – fitness centrum
(běžecký trenažér, orbitrek, vířivka,
finská sauna, parní sauna, solárium,
klasická i přístrojová masáž, baňko-
vání, lávové kameny). Wi-Fi zdarma.
Hotel má výtah. Možnost zapůjčení
sportovního vybavení (horská kola,
nafukovací rafty, kanoe).

NABÍDKA PROGRAMŮ
Wellness balíček: 1x vířivka, 1x fin-
ská sauna / parní sauna, 1x částečná
klasická masáž (záda nebo šíje),
1x vstupenka do krytého bazénu
mimo hotel (Alžbětiny lázně). 
Wellness balíček pro děti do 12 let:
1x vířivka, 1x finská sauna/parní
sauna, 1x vstupenka do krytého ba-
zénu mimo hotel (Alžbětiny lázně).

UBYTOVÁNÍ
Jedno a dvoulůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky, chladnička, TV a tre-
zor. Koupelna se sprchou a WC,
k dispozici fén. Pokoje mají balkony.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufet. 

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.

UPOZORNĚNÍ
Pes po předchozí dohodě a do 10 kg.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• zdarma 1x vstup do vířivky na

pobyt, 1 hod. denně fitness při po-
bytu na 4 a více nocí

*** Karlovy Vary

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/7927

HOTEL KRÁSNÁ KRÁLOVNA

POLOHA
Renesanční budova hotelu leží
přímo v centru lázeňské zóny v blíz-
kosti léčivých pramenů.

KOUPÁNÍ
Městské bazény.

VYBAVENÍ
Restaurace, v  létě venkovní za-
hrádka, možnost zajištění masáží,
další wellness a lázeňské procedury
v Zámeckých nebo Císařských láz-
ních. Wi-Fi připojení.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s TV. Prostorná,
moderně zařízená  koupelna se spr-
chou a WC, k dispozici fén. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem.

INFORMACE
Parkování za poplatek v parkovacím
domě (cca 10 minut pěšky).

*** Karlovy Vary

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/7900

HOTEL PALACKÝ 

POLOHA
V centru historického centra, v blíz-
kosti léčivých pramenů.

KOUPÁNÍ
Městské kryté bazény.

VYBAVENÍ
Restaurace, možnost zajištění lázeň-
ských procedur, Wifi připojení
zdarma, výtah. Hotel je nekuřácký.

UBYTOVÁNÍ
Jedno až třílůžkové pokoje se spr-
chovým koutem nebo vanou,
fénem, SAT-TV, lednička, telefon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetové stoly. Další stra-
vování je možné výběrem z jídelního
lístku na místě v restauraci.

*** Karlovy Vary

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/12301

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HOTEL RIVIERA DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Na břehu přírodního jezera, v romantickém pro-
středí, 7 km od Karlových Varů. 

KOUPÁNÍ
Krytý vyhřívaný bazén (5 x 8 m), jezero s vlastní
travnatou pláží u hotelu. 

VYBAVENÍ
Restaurace s krbem, café bar, letní terasa, bow-
ling, vlasové studio, kulečník, stolní fotbal, půj-
čovna loděk, relaxační centrum, vyhřívaný bazén
s vířivkou a sauna. U hotelu zahradní altán, kde
se podávají jídla připravená na grilu. Hotel má

výtah. V místě a okolí možnost zapůjčení hor-
ského kola, výuka jízdy na koni.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek (pl-
nohodnotná lůžka), sprcha, WC, SAT TV, minibar. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• bazén v ceně
• 10% sleva na masáže
• při ubytování na 5 a více nocí: 1x za pobyt pou-

žití loďky na 30 min., 1 hod. bouwlingu (na
pokoj) v době 14-18 hod., grill party - živá hudba,
magicshow (červenec a srpen)

**** Děpoltovice

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/740

PENZION HRADNÍ BAŠTA

POLOHA
Na náměstí v blízkosti vstupní brány na zámek
a hrad. Penzion má dvě části – starou z roku
1741, která prošla důkladnou rekonstrukcí
a novou, která byla přistavěna.

KOUPÁNÍ
Koupaliště – cca 12 km.

VYBAVENÍ
2 restaurace, vinárna s vinotékou, 3 velké letní te-
rasy s obsluhou a výhledem na hrad, vybavený
dětský koutek. Výtah není k  dispozici. V  místě
a okolí je možný rybolov a golf (golfové hřiště Ci-

helny cca 11 km). Celý penzion je kamerově
 hlídaný.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, některé s možností až 2
přistýlek (rozkládací pohovka), sprcha, WC, fén,
TV. Na vyžádání čtyřlůžkový rodinný pokoj, který
se skládá ze dvou dvoulůžkových pokojů se spo-
lečnou koupelnou, TV má každý pokoj vlastní.
Připojení Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – rozšířená kontinentální. U pobytu pro
seniory polopenze.

INFORMACE
Parkování na vlastním, kamerově hlídaném par-
kovišti penzionu – bez poplatku. Pes pouze po
předchozí domluvě.

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 6

*** Bečov nad Teplou

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/966
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SPORTPENZION POHODA

POLOHA
Na okraji obce Letkov u Plzně.

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště před penzionem
nebo přírodní obecní víceúčelová
nádrž za penzionem, plzeňský

bazén, koupaliště Rokycany a Starý
Plzenec, Ejpovice – do 10 km od
penzionu

VYBAVENÍ
Rodinný penzion se sportovním are-
álem a klidovou zónou s jezírkem, 5

tenisových kurtů (3 antukové a 2
s umělým povrchem), fotbalové
hřiště s umělou trávou, plážový vo-
lejbal, fitness, tělocvična, indoore
cycling, wellness centrum – sauna,
pára, vířivka, rehabilitace, vnitřní
i venkovní dětský koutek. Areál je ne-
kuřácký, výtah není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky (rozkládací lůžko) se sprchou,
WC, kabelovou televizí, telefonem,
připojení na internet, minibar.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, fakultativně
doplatek na večeře – výběrem ze 3
hlavních jídel, předkrm, nápoj.

INFORMACE
Parkování u penzionu zdarma.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• zdarma 1x whirlpool, 1x káva a zá-

kusek, fitness, 50% sleva na ven-
kovní sportoviště 

**** Letkov

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/1017

HOTEL GAME

POLOHA
V blízkosti Klenčí pod Čerchovem na
úpatí Čerchova (1042  m  n.m.),
10 km od hraničního přechodu Lís-
ková a 15 km od přechodu Folmava. 

KOUPÁNÍ
Koupaliště (50 m).

VYBAVENÍ
Restaurace, aperitiv-bar, salonek,
letní terasa, fitness, tenisové kurty,
možnost masáží. Výtah není k dispo-
zici. V místě a okolí krytá tenisová
hala, areál koupaliště. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, s možností až
2 přistýlek (válenda nebo rozklá-
dací pohovka), sprcha, WC, SAT TV,
telefon, minibar. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, fa-
kultativně večeře – výběrem ze 2
jídel  předem. U pobytu pro seniory:

polopenze - večeře jednotné 2cho-
dové.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• zdarma využití fitness

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 6

*** Klenčí pod Čerchovem

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/681

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL STEIN

POLOHA
Resort v klidném místě uprostřed
přírody, vznikl celkovou rekonstrukcí
zemědělské usedlosti.

KOUPÁNÍ
Venkovní bazén (10 x 4m), přehrada
Skalka (200 m), Svět vody a relaxace
ve Františkových Lázních (cca 3,5 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, stylový Cowboy bar, rusti-
kální sál New Mexico, letní terasa, gril,

dětské hřiště, dětský bazén, společen-
ská místnost se stolními hrami, ven-
kovní stolní tenis, mini ZOO park (25
koní, poník, miniponík, lamy, pštrosi,
skotský náhorní skot, ovečky, kamerun-
ské kozičky, kočičky, pejsci), půjčovna
loděk, čtyřkolek, terénních koloběžek,
kol, výuka jízdy na koni, nová jízdárna
s celoročním provozem.  Wellness areál
- perličková koupel, pivní lázeň, aroma-
koupele,2 sauny, masáže, zábaly, ven-
kovní bazén (10x4m). Výtah není
k dispozici. Wi-Fi nebo Wlan zdarma. 

NABÍDKA PROGRAMŮ
Programy a ceny v ceníku na straně 7.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje bez balkonu
a třílůžkový pokoj s přistýlkou (roz-
kládací pohovka), sprcha nebo
vana, WC, TV, lednička. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufet. Fakultativně polo-
penze. 

INFORMACE
Parkování na kamerově hlídaném
parkovišti u hotelu za poplatek.

UPOZORNĚNÍ
Kouření je možné pouze na terase,
v baru a na balkónech. Lze zajistit
taxi službu z vlakového nebo auto-
busového nádraží.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• zdarma 1 hod. zapůjčení jízdního

kola nebo loďky, společenských
her, pro děti zdarma dětský bazén

Pobyty pro seniory od 60 let
– viz str. 6

*** Skalka u Chebu

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/755
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WELLNESS HOTEL CENTRÁL

POLOHA
V klidném místě v centru města,
v blízkosti městského historického
jádra. 

KOUPÁNÍ
Hotelový vyhřívaný venkovní bazén
(8 x 6 m) a vnitřní bazén (8 x 6 m) se
slanou vodou a dětským brouzdališ-
těm, městské lázně – 1 km. 

VYBAVENÍ
Hotel ve stylu 30. let., stylová restau-
race a bar, salonek, kongresový sál,
venkovní terasa v zahradě s výhledem
na vyhřívaný bazén, vyhřívaný vnitřní
relaxační bazén se slanou vodou
s protiproudem, vodopádem a ma-
sážními tryskami a perličkou, finská
sauna, solná sauna, sluneční louka, ši-
roký výběr masáží a wellness proce-
dury všeho druhu. Wi-Fi zdarma.
Výtah k dispozici. V místě a okolí tenis,

golf – driving range, in door simulátor,
koně, bowling, squash.

UBYTOVÁNÍ
Dvou a třílůžkové pokoje s přistýl-
kou (rozkládací křeslo nebo po-
hovka), sprcha, WC, telefon, SAT TV,
přípojka na internet.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem
nebo výběrem ze 3 menu (dle obsa-
zenosti hotelu), fakultativně doplatek
na večeře – výběrem z menu – 3
chody, obědy pro seniory – 2chodové
menu nebo balíček na cestu. 

INFORMACE
Parkování na uzamčeném dvoře
nebo v garáži za poplatek.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• při pobytu na 7 a více nocí: zdarma

1x rašelinový zábal, 1x relaxační
masáž vonnými oleji, pro děti
1x zmrzlinový pohár

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 7

*** Klatovy

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/1026

OREA RESORT HORIZONT DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
V CHKO Šumava na hranici Národ-
ního parku Šumava, v rekreačním
středisku Špičák, na jižním svahu
vrchu Pancíře. 

KOUPÁNÍ
Krytý hotelový bazén (6x11 m). 

VYBAVENÍ
Restaurace, salonky, kongresový sál,
internet, letní terasa, kosmetika, ús-
chovna horských kol, billiard, stolní
tenis, internetový koutek, minigolf,
dětská herna, venkovní trampolína,
Pool&Fitness centrum (bazén s pro-

tiproudem, vodopádem a masáž-
ními tryskami, whirlpool, Kneippův
masážní chodník, sauna, římská
vonné lázně, relaxační místnost, so-
lárium „Turbo“), balneoprovoz (kla-
sické, reflexní a vířívá koupel,
lymfodrenáže, parafíny a inhalace).
K dispozici jsou 2 výtahy.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchovým
koutem, WC, vysoušečem vlasů,
TV-SAT, telefon (ozn. standard),
s balkonem (ozn. standard plus),
s možností přistýlky nebo dětské
postýlky, župany na pokoji pro

dosp. osoby, 2x min. voda, čajový
a kávový set s rychlovarnou konvicí
(oz. pokoje superior), rodinné po-
koje jsou určeny pro 2 dospělé
osoby a 2 děti do 12 let – k dispo-
zici jsou župany, minerální voda při
příjezdu, čajový a kávový set s rych-
lovarnou konvicí a rodinná spole-
čenská hra (kauce při příjezdu).
Pokoje jsou nekuřácké.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufet, fakultativně dopla-
tek na polopenzi – bufet.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• časově neomezený volný vstup do

Pool & Fitness centra (bazén, whirl-
pool, Kneippův masážní chodník,
sauna, římské vonné lázně, fitness
centrum) – děti jen do 19.00 hod.

• 10% sleva na wellness procedury
v Pool & Fitness centru 

• u pobytu na 5 a více nocí – wel-
come drink 

- u pobytu na 7 a více nocí – káva
a domácí koláč na osobu a den 
- speciální slevy za včasný nákup

*** Špičák

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/951

PENZION BÖHMERWALD

POLOHA
V samém středu rekreačního stře-
diska Železná Ruda (754 m n.m.),
v blízkosti říčky Řezná. 

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště Belveder (2 km),

krytý bazén v penzionu Čertův mlýn
(2 km), Aquapark Lam/Německo
(15 km), Aquapark Zwiessel (15 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, salonek, letní terasa, fit-
ness, kulečník, sauna, možnost ma-

sáží, indoor cycling, Wi-Fi, možnost
využití 1 PC s připojením na internet,
úschovna kol. Výtah není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje a rodinné tří-
lůžkové pokoje s 1 nebo 2 přistýl-
kami, které jsou tvořeny vždy 2
pokoji (v 1. pokoji jsou 3 lůžka a v 2.
pokoji je 1 přistýlka nebo 2 při-
stýlky), sprcha, WC, minibar, SAT
TV, fén, telefon, malý sejf. Přistýlky
jsou plnohodnotná lůžka. U rodin-
ných pokojů je příslušenství spo-
lečné pro oba pokoje, televizor má
každý pokoj vlastní. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. 

INFORMACE
Parkování u penzionu bez poplatku.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• zdarma kulečník, fitness, úschovna

kol, indoor cycling, sejf, 10% sleva
při konzumaci v restauraci penzi-
onu

*** Železná Ruda

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/3676
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HOTEL ENGADIN

POLOHA
V údolí říčky Řezné, v klidném pro-
středí v blízkosti lesa, 2 km od Že-
lezné Rudy směrem na Javornou. 

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště u hotelu.

VYBAVENÍ
Restaurace, jídelna, terasa, klubovna
s TV, možnost zapůjčení TV na pokoj
(za poplatek), vířivka, infrasauna, hote-
lový mikrobus (nabídka jednodenních
výletů po Šumavě, do Bavorského
lesa, Berchtes gadenských Alp a do
 Rakouska k Wolfgang see). Možnost
zajištění masáží. Výtah není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou (pl-
nohodnotné lůžko) a čtyřlůžkové po-
koje, sprcha, WC. Pokoje jsou menších
rozměrů. Některé pokoje jsou pouze
s umyvadlem s teplou vodou – příslu-
šenství je na patře. Na pokoj je možné
půjčit TV za poplatek. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně – bufetovým způ-
sobem, večeře – výběrem ze 2 jídel
nebo jednotná strava dle obsazenosti
hotelu. U pobytů pro seniory: plná
penze. Oběd – výběrem ze 2 jídel nebo
jednotná strava dle obsazenosti hotelu.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.

UPOZORNĚNÍ
Pobyt se psem pouze malé rasy.
Z vlakové nebo autobusové stanice
je možný za poplatek odvoz do ho-
telu (nutno objednat předem).

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 7

*** Železná Ruda

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/674

HOTEL OSTRÝ

POLOHA
V centru horského městečka Že-
lezná Ruda, u hlavní silnice.

KOUPÁNÍ
Aquapark Zwiesel - Německo

VYBAVENÍ
Restaurace, venkovní terasa, ús-
chovna kol, po celém hotelu je WiFi
připojení zdarma. Výtah.

UBYTOVÁNÍ
Dvou až čtyřlůžkové pokoje se spr-
chou, WC, televizí.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bufetu, fakulta-
tivně večeře - 3chodové menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

UPOZORNĚNÍ
Pobyt se psem je možný pouze malé rasy
a po domluvě, jen u pobytů pro seniory.

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 7

*** Železná Ruda

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/7373

HOTEL NA PEKÁRNĚ

POLOHA
Nedaleko historického náměstí Su-
šice.

KOUPÁNÍ
Aquapark v Sušici – 700 m, venkovní
koupaliště – 900 m.

VYBAVENÍ
Restaurace s barem, jídelna, salo-
nek, bowling, squash, finská sauna,
infrasauna, dětský hrací koutek, ku-
řácká terasa, konferenční místnost,
Wi-Fi připojení po celém hotelu
zdarma. Výtah není k dispozici.
V místě a okolí dětské hřiště, mož-

nost zapůjčení horského kola, kanoí,
návštěva fitcentra, solária, masáže,
jezdecké kurzy, minigolf,  tenisové
kurty, atletický stadion, zábavné
centrum OFFPARK.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje, některé
s možností přistýlky (plnohod-
notné lůžko), sprcha, WC, SAT TV.
Na vyžádání možnost podkrovních
jednolůžkových pokojů.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, fa-
kultativně doplatek na večeře – for-
mou výběru ze 2 druhů jídel. 

INFORMACE
Parkování na uzavřeném pozemku
za popl. Nástup na pobyt mezi 14.00
- 17.00 hod.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• zdarma denně 1 hodina bowlingu

nebo squashe (mimo hlavní hrací
časy)

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 7

*** Sušice

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/1011

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

DÍTĚ
ZDARMA
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HOTELY SRNÍ DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
V horském prostředí centrální části Národního
parku Šumava v centru rekreačního střediska Srní.
Hotel s dependancí jsou od sebe vzdáleny 200 m.

KOUPÁNÍ
Krytý hotelový bazén (25 x 12,5 m) v hotelu Srní.

VYBAVENÍ
Hotel Srní: restaurace, jídelna, snack bar, salonek,
letní terasa, krytý vyhřívaný bazén s bezbariéro-
vým vstupem, sauna, pára, bowling, petanque, tu-
ristické hole, stolní tenis, dětský koutek, venkovní
dětské hřiště s lezeckou  stěnou a trampolínou,
Wi-Fi připojení ve všech prostorách, půjčovna
a úschovna kol. K dispozici je výtah. Dependance:
restaurace, společenský  (konferenční) sál, stolní

tenis, sportovní hala, lezecká stěna, fitness, kuleč-
ník, internet. K dispozici je výtah. Hosté ubytovaní
v dependanci mohou využívat  hotelových služeb
hotelu Srní (bazén, pára, sauna – v ceně, ostatní
za úhradu na místě).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou, některé mají
balkon. V hotelu Srní dále třílůžková apartmá
s přistýlkou a balkonem. Přistýlka je rozkládací
křeslo nebo pohovka. Na pokojích sprcha, WC,
rádio, SAT TV, telefon. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufet. Fakultativně polopenze – bufet.
U pobytu pro seniory: polopenze – formou bufetu.
Při nízké obsazenosti je stravování v hlavní budově.

INFORMACE
Parkování před hotelem i dependancí za poplatek.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• zdarma bazén se saunou a párou, dětské hřiště,

volejbalové hřiště, stolní tenis 

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 7

****/*** Srní

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/751

HOTEL MODRAVA

POLOHA
V horské obci a rekreačním středisku Modrava,
kde soutokem Modravského a Roklanského po-
toka vzniká řeka Vydra. 

KOUPÁNÍ
Koupaliště na Kvildě (cca 7 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, letní terasa, kulečník, sauna, vířivka,
šipky, možnost zapůjčení  horského kola vč. přilby.
K dispozici je výtah, který jezdí pouze do mezi-
patra. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, některé s možností při-
stýlky (plnohodnotné lůžko), sprcha, WC, SAT TV,
telefon. Možnost  vyžádání 2. přistýlky (rozklá-
dací lůžko – vhodné pouze pro dítě). 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Ve vybraných
termínech neděle – pátek a pro seniory polo-
penze – snídaně – bufetovým  způsobem, večeře
výběrem ze 2 jídel.

INFORMACE
Parkování u hotelu na nehlídaném parkovišti bez
poplatku.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• zdarma během týdenního pobytu 1x vířivka (ne-

týká se pobytů s polopenzí a pobytů pro seniory).

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 7

*** Modrava

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/718

Depandance hotelu Srní

Hotel Srní
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HOTEL RANKL DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Na klidném místě uprostřed luk a lesů, v nadmoř-
ské výšce 1 070 m. 

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště na Kvildě (cca 4 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, letní terasa, salonek s připojením na
internet, sauna, vířivka, masáže, půjčovna hor-
ských kol, dětské hřiště, možnost využít hotelovou
prádelnu za poplatek. Výtah není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje, některé s mož-
ností 1 až 2 přistýlek (rozkládací křeslo nebo po-
hovka), sprcha, WC, lednice, rádio, SAT TV. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. U pobytu seni-
orů: polopenze – snídaně bufetovým způsobem,
večeře výběrem ze 3 jídel.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.

UPOZORNĚNÍ
Nástup na pobyt od 16.00 hod.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• během týdenního pobytu zdarma 1x návštěva

sauny (netýká se pobytů pro seniory)

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 7

*** Horská Kvilda

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/737

HOTEL KAŠPERK DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Na náměstí horského městečka Kašperské Hory.

KOUPÁNÍ
Hotelový krytý bazén 17 x 6 m.

VYBAVENÍ
Restaurace, konferenční sál, bazén se třemi pla-
veckými drahami a klidovou zónou, zahrádka s dět-
ským koutkem, stolní tenis, možnost masáží.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (plno-
hodnotné mobilní lůžko), koupelna, WC, TV
a trezor nebo prostornější jednopokojové
apartmá s manželskou postelí s možností při-
stýlky (rozkládací lůžko) stejně vybavené.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře 3 cho-
dové menu (vepřové a hovězí maso pochází z lo-
kálních bio chovů. Hotel má své vlastní řeznictví.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• volný vstup do Aqua zóny (bazén, klidová zóna)
• zdarma Wi-fi připojení, stolní tenis
• 15% sleva do restaurace Kašperk mezi 11.30-

15.00 hod.

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 8

**** Kašperské Hory

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/700

Apartmá
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WELLNESS HOTEL FRYMBURK **** Frymburk

POLOHA
Hotelový komplex leží na břehu Lipenského je-
zera, na okraji městečka Frymburk.

KOUPÁNÍ
Aquapark v areálu hotelu, hotelová pláž u jezera.

VYBAVENÍ
2 restaurace, lobby bar – kavárna, cukrárna. Sou-
částí hotelového komplexu je rozsáhlý Aquapark
– plavecké dráhy, divoká řeka, tobogán, divoká
řeka, vodní vřídlo, perličková lůžka, hydromasážní
trysky, tobogán 50 m, vodní chrliče, dětské brouz-
daliště s klouzačkou, privátní sauna. Wellness &
Spa, které je rozděleno na několik částí - Wellness
therapy (masáže a zábaly), Wellness Beauty (kos-
metika, péče o pleť, manikúra, pedikúra), Spa pro-

cedury (koupele a lázně), Saunový svět (několik
druhů saun), Solná jeskyně. Dále je zde squash,
bowling, fitness centru, kardiozóna (rotopedy, tre-
nažéry) wallyball (rychlejší forma volejbalu na
squashovém kurtu), biliár, stolní tenis, vnitřní mini-
golf, víceúčelové asfaltové hřiště a hotelový přístav
s možností plavby na kajutových plachetnicích
a v motorovém parníku. Hotel je držitelem certifi-
kace Baby Friendly Hotel. Pro děti jsou zde, kromě
Aquaparku, 2 dětské koutky, venkovní dětské
hřiště, dětské masáže a procedury. Hotel je neku-
řácký, s bezbariérovým přístupem.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje a rodinné pokoje (2 lož-
nice). Na všech pokojích je sprcha (ev. vana), WC,
TV+SAT, přípojka na internet, telefon.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu – snídaně a večeře formou boha-
tého bufetu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

UPOZORNĚNÍ
Pobyt se psem malé nebo střední rasy.

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/8293

HOTEL FONTÁNA *** Hrdoňov

POLOHA
Hotel Fontána leží cca 200 m od Lipenské pře-
hrady, uprostřed překrásné Šumavské přírody
mezi obcemi Černá v  Pošumaví a  Frymburk,
25 km od Českého Krumlova. Díky své výjimečné
poloze patří k jednomu z neznámějších rekreač-
ních středisek v této lokalitě.

KOUPÁNÍ
Vlastní hotelová pláž (cca 200 m) s písčitou i trav-
natou plochou, hřiště na beach volejbal a nohej-
bal, dětské hřiště, občerstvení Koliba.

VYBAVENÍ
Celý komplex tvoří hlavní budova a 10 ubytovací
vil (dependance). V hlavní budově je k dispozici

restaurace, denní a  noční bar, letní terasa, re-
cepce, společenská místnost s TV, salonky, sauna
s odpočívárnou, vnější studený bazén, masáže na
objednávku. Dále je zde nově zrekonstruovaný
krytý bazén s otevírací prosklenou stěnou, těloc-
vična (volejbal, basketbal atd.), stolní tenis, kuleč-
ník a dětská herna, úschovna kol. Ke komplexu
patří plážová restaurace Koliba a marina.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s  přistýlkou (rozkládací
křeslo), sprcha, WC, TV, telefon, fén a balkon. Ro-
dinné čtyřlůžkové pokoje - dva dvoulůžkové po-
koje se samostatnými vchody, společná
předsíňka, sprcha, WC, TV, fén, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu. Snídaně a večeře formou bufetu,
obědy formou bufetu podle počtu hostů, jinak vý-
běrem předem.

INFORMACE
Parkování v areálu zdarma.

UPOZORNĚNÍ
V hlavní budově nejsou pokoje, ubytování je
pouze v ubytovacích vilách.

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/679



POLOHA
V přírodním prostředí na louce v re-
kreačním středisku Jestřábí na
břehu jezera, cca 2,5 km od Černé
v Pošumaví.

KOUPÁNÍ
Na pláži hotelu Jestřábí (cca 200 m).

VYBAVENÍ
Rekreační komplex je tvořen něko-
lika domky. V areálu je pergola
s krbem a grilem, stolní tenis.
V místě a okolí půjčovna kol, plachet-
nic - katamaránů, lodí a šlapadel (cca
200 m).

UBYTOVÁNÍ
V  každém domku jsou 2 rodinné
apartmány pro 5 osob, se samostat-
nými vchody aspolečnou zastřešenou
terasou s plastovým nábytkem. V pří-
zemí je předsíňka, sprcha, WC
a obytná kuchyně se 2 lůžky, jídelním
koutem s kuchyňskou linkou (lednička,
 dvouplotýnkový el. vařič,  mikrovlnka,
varná konvice, nádobí, příbory)
a kamna na dřevo (dřevo na požádání
zdarma). Z předsíňky vedou dřevěné
příkřejší schody do 1. patra, kde je
podkrovní ložnice se 3 lůžky. Kom-
pletní úklid apartmánů se provádí
před nástupem, během pobytu vlastní
úklid (úklidové prostředky k dispozici).

STRAVOVÁNÍ
Bez stravy - možnost vlastního vaření
nebo v nedalekých restauracích.

INFORMACE
Parkování u chat bez poplatku.

UPOZORNĚNÍ
Na místě zákazníci hradí el. energii
podle skutečné spotřeby za platné
ceny – pro rok 2015 6 Kč/kWh. 
Pobyt se psem pouze malé rasy.
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JESTŘÁBÍ - KOMPLEX APARTMÁNŮ

*** Lipenská přehrada - Černá v Pošumaví

Zájezdy: 5 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/894

HOTEL BouCZECH

POLOHA
Nově zrekonstruovaný hotel se na-
chází v klidné části obce Lipno nad
Vltavou.

KOUPÁNÍ
Lipenské jezero (cca 400 m).

VYBAVENÍ
V hotelu je k dispozici snídaňová jí-
delna, stylová pivnice s restaurací
a letním posezením, konferenční
místnost. V centru obce (cca 300 m
od hotelu) se nachází řada restau-
rací, obchůdků atd.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a čtyřlůžkové pokoje se spr-
chou a WC, TV a Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem
nebo rozšířená kontinentální (dle
obsazenosti hotelu). Obědy a večeře
je možné dokoupit na místě.

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti
zdarma.

**** Lipno nad Vltavou

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/16033

PENZION VYHLÍDKA A RAD

POLOHA
Areál penzionu s rekreačními domky
se nachází v přírodní stráni nad obcí
Přední Výtoň na pravém břehu Li-
penského jezera.

KOUPÁNÍ
Rekreační areál „Atlas“ na břehu je-
zera (cca 500 m, vstup za poplatek).

VYBAVENÍ
Restaurace, místnost s TV, bowling
(samost. objekt u penzionu - 2
dráhy, bar, sprchy, WC, TV, hrací au-
tomaty). V místě a okolí půjčovna
sportovního náčiní, stolní tenis,
hřiště na odbíjenou, úschovna kol.
V areálu Atlas  fotbalové hřiště, hřiště
na odbíjenou, tenisové kurty, herna,
kulečník, dětské hřiště s prolézač-
kami, asfaltové hřiště na metanou,
šatny, WC, bistro, půjčovna kol a lodí.

UBYTOVÁNÍ
Penzion: dvoulůžkový pokoj a čtyř-
lůžkový rodinný pokoj (2 dvoulůž-
kové pokoje). Na všech pokojích je
sprcha, WC a televizor. Rekreační
apartmánové domky (RAD):
malá terasa, sprcha a WC, místnost
se 2 lůžky, stolek, židle, skříň a zá-
věsem oddělená malá dvoulůžková
ložnice. Možnost elektrického při-
tápění.

STRAVOVÁNÍ
Stravování: Polopenze – snídaně for-
mou švédského stolu, večeře jedno-
tné výběrem z  týdenního lístku.
Obědy možno dokoupit na místě.

INFORMACE
Parkování na parkovišti u penzionu
zdarma, u rekreačních domků za po-
platek.

UPOZORNĚNÍ
Pobyt se psem možný pouze v RAD.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• u týdenních pobytů 1 hod. bowling

zdarma

*** Lipenská přehrada - Přední Výtoň

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/978

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HOTEL PANSKÁ *** Bechyně

POLOHA
Hotel se nachází přímo na náměstí krásného lá-
zeňského města Bechyně.

VYBAVENÍ
K dispozici je restaurace s vyhlášenou kuchyní,
letní terasa, na objednávku masáže a kosmetika.
V hotelu je výtah pouze do první patra k pokojům
Standard a Deluxe. Wi-Fi v celém hotelu zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje kategorie Standard s mož-
ností přistýlky. Na vyžádání pokoje kategorie De-
luxe, které jsou prostornější a většinou
s výhledem na náměstí. Na všech pokojích je
sprcha, WC, TV, telefon a minilednička.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu. U Samostatného ubytování - sní-
daně formou bufetu, do deseti osob kontinentální
snídaně. Fakultativně možný doplatek na polopenzi
- večeře dvouchodové menu (hlavní jídlo, polévka
nebo dezert), výběr ze 2 hlavních jídel.

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovacím dvoře hlída-
ném kamerou - zdarma.

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 8

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/12220

HOTEL ALF

POLOHA
Na náměstí malého jihočeského města Borovany
18 km jihovýchodně od Českých Budějovic
v těsné blízkosti CHKO Třeboňsko.

KOUPÁNÍ
Suchdolské/Tušťské pískovny (cca 18 km), Třeboň
(rybník Svět, cca 18 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, letní posezení na terase, úschovna
kol. Výtah k dispozici. V místě tenisové kurty,
hřiště. V sousední obci Dvorec (cca 3 km) Park
exotických zvířat a u Trocnova areál rodiště s pa-
mátníkem a muzeem husitského vojevůdce Jana
Žižky (značená cyklostezka z Borovan, celkem cca
12 km). Možnosti rybolovu v okolních rybnících
(povolenky v místních Infocentrech).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (rozklá-
dací pohovka) se sprchou, WC, TV a telefonem.
Rodinný čtyřlůžkový pokoj – dva dvoulůžkové
pokoje (v jednom sedací souprava), koupelna
s rohovou vanou, WC, TV, telefon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - výběrem ze snídaňového lístku. Fakul-
tativně doplatek na polopenzi výběrem ze 2
druhů jídel den předem.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 8

*** Borovany

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/610

Týdenní relax v Bechyni
7 nocí, polopenze
program: ubytování s polopenzí, poukázka
na kulturní zážitek v hodnotě 150 Kč/os., láhev
vína na pokoji, 1x aromaterapeutická celotě-
lová masáž, 3x relaxační masáž šíje, 1x rela-
xační bahenní zábal, turistická mapa okolí na
pokoji.

Týdenní pobyt pro seniory 50+
7 nocí, polopenze
program: ubytování s polopenzí (večeře
formou  dvouchodového menu), poukázka
na kulturní zážitek v hodnotě 150 Kč/os.,

poukázka na prohlídku františkánského
kláštera s průvodcem, turistická mapa okolí
na pokoji, 2x relaxační masáž zad a šíje, 1x
relaxační bahenní zábal, 1x aromaterape-
utická celotělová masáž, 1x reflexní masáž
chodidel.

Romantik
2 noci, polopenze
program: ubytování se snídaní (možné
objednat na pokoj), láhev sektu na pokoji
při příjezdu, překvapení pro dámu na
pokoji, poukázka na kulturní zážitek v hod-
notě 150 Kč/os., 20% sleva na vstup do

Muzea čokolády v Táboře, 1x relaxační
masáž v délce 45 min., 1x tříchodové spe-
ciální menu při svíčkách v hotelové restau-
raci, 1x dvouchodové české menu
v hotelové restauraci.

Dámská jízda
2 noci, polopenze
program: ubytování se snídaní, 2x fitness
snídaně v hotelové restauraci, 2x dvoucho-
dové menu, 1x kosmetický balíček jako
dárek, 1x welcome drink láhev sektu na
pokoj, zapůjčení Nordic walking holí, profe-
sionální líčení a kosmetické poradenství,

1x čokoládový detoxikační zábal a masáž
lávovými kameny.

Krátkodobé pobyty pro seniory 
(od 55 let) 
2 – 4 noci, polopenze
program: ubytování s polopenzí - snídaně
a večeře formou dvouchodového menu,
poukázka na kulturní zážitek v hodnotě
150 Kč/os., aromaterapeutická masáž, rege-
nerační zábal, relaxační masáž šíje, zapůj-
čení nordic walking holí, zapůjčení kol,
turistická mapa okolí.
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HOTEL MAS

POLOHA
V centru Sezimova Ústí II na náměstí s parkovou
úpravou. Atraktivní oblast Táborska s řadou his-
torických pamětihodností a zajímavým lesnatým
povodím řeky Lužnice.

KOUPÁNÍ
Hotelový bazén (13 x 5 x 1,6 m), řeka Lužnice (cca
1 km), Tábor – Aquapark a rybník Jordán (cca 4 km
MHD).

VYBAVENÍ
K dispozici je restaurace s barem a nekuřáckým sa-
lonkem, posezení na terase, bazén s protiproudem
a masážními tryskami a wellness centrum – masáže,
sauna. Dále bowling (2 dráhy) s barem s velkoploš-
nou projekcí,  kulečník, stolní tenis, solárium, kadeřník,
Wi-Fi, půjčovna kol, vnitřní dětský koutek. Výtah k dis-
pozici. V místě a okolí tenis, masáže, sportovní střelba,
rybolov, hvězdárna, vyhlídkové lety, jízda na koni.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (lůžko
běžné velikosti), sprcha, WC, telefon, SAT TV,
chladnička, fén.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně a večeře bufetovým způso-
bem (večeře jsou vč. zákusku nebo salátu). Fakul-
tativně doplatek na plnou penzi – obědy výběrem
z cca 5 druhů aktuální polední nabídky hotových
jídel vč. polévky.

Pobyt pro seniory (od 55 let) - cenově zvý-
hodněný pobyt – 4 noci, plná penze za cenu po-
lopenze (obědy zdarma), 1x během pobytu káva
a zákusek zdarma. Platí i pro spolucestující děti.
Wellness pobyt - 3 noci, polopenze, částečná
masáž zad a šíje (30 min.), 1 procedura z násle-
dujícího výběru: suchá uhličitá koupel, magne-
toterapie, oxygenoterapie, masážní lehátko.

INFORMACE
U hotelu zdarma nebo na okolních parkovištích
za poplatek.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• welcome drink, dárek hotelu (1 láhev vína na

pokoj), 1 hod. bowling, volný vstup do bazénu

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 8

*** Sezimovo Ústí

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/713

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

RODINNÝ HOTEL BOHEMIA

POLOHA
Hotel leží na náměstí, v CHKO Třeboňsko, pou-
hých 8 km od Třeboně.

KOUPÁNÍ
Hotelový bazén (cca 9 x 5 x 1-2 m), Vlkovské pís-
kovny (cca 8 km), rybník Svět v Třeboni (cca 8 km).

VYBAVENÍ
Restaurace s denním barem, možnost posezení
u bazénu s obsluhou, sauna, možnost zajištění
masáží, úschovna a půjčovna kol. Výtah není k dis-
pozici. V místě a okolí bowling, jízda na koni (cca
2 km), rybolov (povolenky na místě).

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje s přistýlkou (rozkládací
křeslo), sprcha, WC, TV (SAT) telefon, fén, Wi-Fi,
trezor, župany.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufet. Fakultativně doplatek na polo-
penzi výběrem z jídelního lístku - nabídka včetně
rybích specialit. 

INFORMACE
Parkování na náměstí naproti hotelu zdarma.

UPOZORNĚNÍ
Nástup na pobyt od 15 hod.

*** Lomnice nad Lužnicí u Třeboně

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/655
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HOTEL ZÁVIŠ Z FALKNŠTEJNA **** Hluboká nad Vltavou

POLOHA
Hotel leží přímo v centru Hluboké nad Vltavou, jež
je jedním z nejkrásnějších koutů nejen Jihočes-
kého kraje. 

KOUPÁNÍ
Aquapark (cca 500 m) - dva bazény, protiproud,
tobogán, skluzavky a vířivky.

VYBAVENÍ
Nekuřácká restaurace s dětským koutkem (zde je
k dispozici mikrovlnná trouba), kuřácká restaurace,

zastřešená venkovní terasa, letní terasa a vinárna
Šatlava. V hotelu je výtah. Možnost využití wellness
v sousedním hotelu. Nedaleko (cca 500 m) je bow-
ling, golf, tenis, dále sportovní areál – fotbalové
a volejbalové hřiště, minigolf, dětský areál apod.
Možnost zajištění vyhlídkových plaveb lodí.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, TV, fén,
trezor, minibar, rychlovarná konvice a jako po-
zornost hotelu káva nebo čaj zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu – snídaně formou nabídkových stolů.

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti zdarma.

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 8

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/8289

FRANKŮV DVŮR **** Jindřichův Hradec DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotelový komplex leží v  blízkosti Jindřichova
Hradce uprostřed přírody, obklopen lesy a rybníky.

KOUPÁNÍ
Hotelový bazén s mořskou vodou, městské kou-
paliště (cca 3 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, letní terasa, součástí areálu je hote-
lové wellness - bazén, sauna, solárium, masáže
(po předchozí domluvě), manikúra a pedikúra.
Dále je k dispozici minigolf, stolní tenis a šipky.
Dětem je vyhrazen velký prostor s pískovištěm,

prolézačkami, skluzavkami a lanovými můstky.
Dětské hřiště je umístěné u letní terasy restau-
race. Součástí hotelu jsou dva rybníky, kde je
možné rybaření bez povolení (za poplatek na
místě). Výtah není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC. Mezone-
tové apartmány – dvoulůžkové s přistýlkou pro
1 dospělou osobu nebo 2 děti. V přízemí je obý-
vací část, sprcha nebo vana a WC, ložnice
v patře. Přistýlka (rozkládací pohovka) je umís-
těna buď v obývací části nebo v ložnici.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou švédských stolů. Obědy a ve-
čeře lze dokoupit na místě.

INFORMACE
Parkování na nehlídaném parkovišti zdarma.

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/8294

Pobyt pro seniory (od 55 let)
2x ubytování se snídaní, 2x slav-
nostní večeře v jedné z hotelových
restaurací, 1x káva a zákusek, 1x ná-
vštěva zámku Hluboká, za pěkného
počasí permanentka do venkovního
Aquaparku.

Aktivní balíček - 2 noci
2x ubytování se snídaní, welcome
drink, 2x romantická večeře v jedné
z hotelových restaurací, 1x masáž
zad a šíje (30 min.), zapůjčení kol na
3 dny, za pěkného počasí perma-
nentka do venkovního Aquaparku.

Aktivní balíček - 3 noci
3x ubytování se snídaní, welcome
drink, 3x romantická večeře v jedné
z hotelových restaurací, 1x masáž
zad a šíje (30 min.), zapůjčení kol na
3 dny, za pěkného počasí perma-
nentka do venkovního Aquaparku.

Pobytový balíček - 3 noci
3x ubytování se snídaní, 3x slav-
nostní večeře v jedné z hotelových
restaurací, 1x káva a zákusek, 1x ná-
vštěva zámku Hluboká, za pěkného
počasí permanentka do venkovního
Aquaparku.

VÍKENDOVÝ POBYT – 2 noci 
program pro 2 osoby: 2x ubytování ve dvoulůž-
kovém pokoji se snídaní, 1x odpolední káva se
zákuskem, 1x zapůjčení 2 kol na 1 den, volný
vstup do hotelového bazénu.

LÁSKA V KAŽDÉM VĚKU – 2 noci
program pro 2 osoby: 2x ubytování ve dvoulůžko-
vém pokoji se snídaní, 1x romantická večeře při
svíčkách, sekt, 1x pozvání na kávu s moučníkem,
1x V.I.P. treatment na pokoji (ovoce a sladké pe-
čivo), 2x masáž (30 min.), 1x sauna pro dvě osoby
na 1 hodinu, volný vstup do hotelového bazénu.

SAMOSTATNÉ UBYTOVÁNÍ 
– ubytování se snídaní
U všech balíčků je možná účast dalších osob na
přistýlce.
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HOTEL LEONARDO

POLOHA
Hotel Leonardo nabízí stylové ubyto-
vání v samotném srdci historického
města, necelých třicet metrů od cent-
rálního náměstí a deset minut chůze
od českokrumlovského zámku. Hotel
se skládá ze dvou citlivě zrekonstru-
ovaných měšťanských domů. Obě
budovy, jejichž první zmínky sahají až
do 16. století, jsou od sebe vzdáleny
cca 50 m.

VYBAVENÍ
V první budově, hotel Leonardo I., je
umístěna centrální recepce. V interi-
éru najdete znaky hned několika ar-
chitektonických stylů od původních
renesančních trámových stropů až
po zachovalé barokní schodiště.
Druhá budova, označena jako Leo-
nardo II., nabízí romantické ubytování
s historickou atmosférou, navíc na-
bízí relaxaci v útulné sauně. Součástí
hotelu jsou společné jídelny určené

pro snídaně i pro večerní posezení.
Wi-Fi k  dispozici po celém hotelu.
Hotel nabízí zprostředkování různých
programů – návštěva zámku, pro-
hlídka města, vyjížďky na koních, vý-
lety za pamětihodnostmi apod.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje (některé s mož-
ností přistýlky) se sprchou nebo
vanou a WC, TV + SAT, minibar.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu. Restaurace Jakub
v těsné blízkosti hotelu Leonardo.

INFORMACE
Parkování na záchytných parkoviš-
tích na parkovací kartu (vydá re-
cepce) – poplatek zahrnut v  ceně.
Hotel se nachází v pěší zóně, před
hotelem je možné zastavit po ne-
zbytně nutnou dobu k vyložení a na-
ložení zavazadel.

NABÍDKA PROGRAMŮ
Programy aceny vceníku na straně 13.

*** Český Krumlov

Zájezdy: 3 a více dní Strava: dle programu

rezervujte na:
www.cedok.cz/8297

HOTEL U KAPLIČKY

POLOHA
Rodinný hotel byl postaven v  roce
1993 a leží nedaleko centra na před-
městí královského města Písku smě-
rem od Českých Budějovic. Hotel je
vyhledáván pro svoji klidnou rodin-
nou atmosféru.

KOUPÁNÍ
Plavecký bazén v centru města (cca
15 min.)

VYBAVENÍ
k dispozici je restaurace, kavárna, vi-
nárna, letní terasa, pískoviště s hou-

pačkami pro děti a dvě uzavřená par-
koviště, úschovna kol, bezdrátové při-
pojení k internetu. V blízkosti hotelu je
tenisový areál.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s  možností
přistýlky. Na pokojích je sprcha,
WC, fén, telefon, SAT TV. Bezbarié-
rový pokoj na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem.
Obědy a večeře možno objednat na
místě. U pobytů pro seniory večeře
výběrem z cca 3 jídel.

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti
v uzavřeném areálu zdarma. Při pří-
jezdu vlakem nebo  autobusem
možný odvoz (zdarma) – nutno ob-
jednat předem.

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 8

*** Písek

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/759

HOTEL PRA JER

POLOHA
Město Vodňany leží na řece Blanici
a je známé zejména pro svoji stale-
tou rybníkářskou tradici. Hotel Pra-
jer se nachází na okraji náměstí
v historickém centru města, které je
známé svojí staletou rybníkářskou
tradicí.

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště (cca 200 m), v okolí
řada rybníků.

VYBAVENÍ
Restaurace s krbem a dětským kout-
kem, letní terasa, whirlpool, sauna,
masáže, kosmetika, výtah, úschovna
kol,  Wi-Fi, cca 25 m od hotelu bowling
(4 dráhy). V okolí jsou vhodné cyklot-
rasy – hotel nabízí možnost odvozu
vč. kol do vzdálenějších výletních míst
(návrat na kole). Majitelé rybářských
lístků si mohou v  hotelu zakoupit
krátkodobé povolenky.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou (pl-
nohodnotné lůžko), vybavené
novým  stylovým nábytkem, sprcha,
WC, SAT TV,  telefon a minibar. Na
vyžádání bezbariérový dvoulůžkový
pokoj, který je příp. možné propojit
s dalším  dvoulůžkovým pokojem. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Obědy
a večeře je možné dokoupit na místě.
V neděli je restaurace vždy uzavřená.

INFORMACE
Parkování na placeném parkovišti
v blízkosti hotelu nebo na parkovišti
zdarma (cca 150 m).

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 8

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• zdarma 1 hod. sauna

UPOZORNĚNÍ
U pobytu pro seniory na 7 nocí ob-
drží klienti 6x večeře zdarma (kromě
neděle, kdy je uzavřená restaurace).

*** Vodňany

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/731

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HOTEL ZVÍKOV A CHATY *** Zvíkovské Podhradí

POLOHA
V pěkné zahradě na břehu Orlické přehrady s vý-
hledem na skalnaté údolí řeky Otavy, 800 m od
hradu Zvíkov.

KOUPÁNÍ
Hotelový bazén (cca 12 x 4 x 1,6 m),  Orlické je-
zero (např. Sv. Anna cca 5 km).

VYBAVENÍ
K dispozici je restaurace, kavárna, vinárna, bazén
zdarma, privátní sauna a vířivka (za poplatek), ma-
sáže dle nabídky, biliár, ruské kuželky, dětské hřiště,
sportovní areál s tenisovým kurtem (za poplatek).

UBYTOVÁNÍ
Hotel: jedno a dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky (rozkládací gauč pro 1 dosp. osobu
nebo 2 děti), sprcha, WC, TV SAT, fén, Wi-Fi. Bun-
galovy: dvoulůžkové s přistýlkou (rozkl. dvojk-
řeslo), sprcha, WC, lednička, rychlovarná
konvice, el. topení, veranda s posezením. Chaty
cca 200 m od hotelu.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu – snídaně bufet, večeře výběrem
z menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu nebo u chat zdarma. 

Prázdniny patří dětem
7 nocí se snídaní (so – so): neomezený vstup do
bazénu, program a soutěže pro děti vč. cen a dárků,
dětská diskotéka, dětské hřiště, dětský koutek.
Seniorský balíček 
(alespoň 1 osoba na pokoji 60+): 7x nocí
s polopenzí (kromě července a srpna), neome-
zený vstup do bazénu (květen, červen, září),
welcome drink, sleva 20% na masáž.

Pobyty pro seniory od 60 let
– viz str. 8

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/769

HOTEL ARKÁDA **** Slavonice

POLOHA
Rodinný hotel Arkáda – historická budova z 16.
stol. leží přímo na hlavním náměstí historického
renesančního města Slavonice, na pomezí Čech,
Moravy a Dolních Rakous, které je vstupní branou
do České Kanady.

VYBAVENÍ
2 restaurace, dětský koutek a odpočinkové pro-
story vč. knihovny,  úschovna kol, letní posezení
před hotelem. Výtah do 1. patra a plně bezbarié-
rový pokoj (na vyžádání). Wi-Fi v celém objektu.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje, se sprchou a WC, psací
stůl, šatní skříň, Wi-Fi. Dětská postýlka zdarma (na
vyžádání).

STRAVOVÁNÍ
Dle programu. Snídaně - výběrem ze snídaňo-
vého menu s nabídkou studených a teplých ná-
pojů. Fakultativně doplatek na polopenzi - výběr
z 2 hlavních jídel a polévky.

NABÍDKA PROGRAMŮ
Programy a ceny v ceníku na straně 12.

INFORMACE
Parkování na uzamykatelném parkovišti za hrad-
bami (cca 300 m), příjezd k vyložení a naložení za-
vazadel je možný. Na náměstí v blízkosti hotelu
placené městské parkoviště.

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/768
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OREA RESORT SKLÁŘ **** Harrachov DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel se nachází v klidné části Harrachova na
okraji lesa v nadmořské výšce 700 m, cca 5 minut
pěšky z centra střediska.

KOUPÁNÍ
Harrachov – koupaliště cca 15 minut chůze, ho-
telový bazén.

VYBAVENÍ
Restaurace, bar, pool bar, lobby bar, bazén, sauna,
whirlpool, parní lázeň, fitness centrum, kosmetický
salón, solárium, kulečník, tenisová hala, stolní
tenis, PC koutek, Wi-Fi v celém hotelu, výtah. Velmi
kvalitní relaxační centrum s nabídkou různých
druhů masáží. Dětské venkovní hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje Superior s možností jedné
přistýlky, sprcha, WC, fén,TV, SAT, telefon, trezor,
Wi-Fi připojení zdarma. Family pokoj 2+2 dva pro-
pojené pokoje (manželská postel + 2 přistýlky
nebo palanda) vybavení jako kategorie Superior
a navíc 07 l minerální vody při příjezdu, čajový
a kávový set s rychlovarnou konvicí na pokoji
zdarma, župany a pantofle pro dospělé na pokoji
zdarma po celou dobu pobytu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem. Fakultativně –
doplatek na polopenzi.

INFORMACE
Parkování – hotelové hlídané parkoviště kamero-
vým systémem zdarma.

ZDARMA
• neomezený vstup do hotelového bazénu, whirl-

poolu a fitnessu v časech od 7.00 do 11.00 a od
13.00 do 17.00 hod.

• 10% sleva na relaxační služby v hotelovém Relax
a Care centru (kosmetika, masáže)

• Harrachov Card – karta s výhodami a slevami
v Harrachově a regionu zdarma

• Celodenní animační program nejen pro děti
zdarma (3.7. až 30.8.2017 6x týdně)

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/950

WELLNESS HOTEL HARRACHOVKA *** Harrachov DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel leží v klidném prostředí na břehu říčky Ka-
menice, cca 300 m od centra Harrachova.

KOUPÁNÍ
Harrachov – přírodní koupaliště cca 20 minut
chůze, hotelový bazén.

VYBAVENÍ
Restaurace, bar, terasa s grilem, bazén (8x4x1,5 m),
wellness centrum  (sauna, masáže, vířivé koupele,
pára, infrasauna,  parafinové zábaly, vodoléčba, ma-
nikúra, pedikúra, kosmetika) kon fe renční místnost,
Wi-Fi připojení zdarma , fitcentrum, nekuřácký hotel.
Dětský koutek, dětské masáže, wellness pro děti.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje s WC, sprcha, TV,
nové LED TV, trezorek. Jednolůžkový pokoj na vy-
žádání za poplatek.  

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, faktultaivně do-
koupení večeří.

NABÍDKA PROGRAMŮ
Programy a ceny v ceníku na straně 14.

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti za poplatek.

Pobyty pro seniory od 50 let
– viz str. 9

ZDARMA
• denně hodina v bazénu  a fittness
• 20 % sleva na Wellness a kosmetiku
• 20% sleva na Minigolf „Tondr“ – Harrachov
• od 7 nocí 1x hodina v solné jeskyni
• od 7 nocí při zakoupení polopenze = oběd nebo

balíček

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/1027

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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WELLNESS HOTEL SVORNOST DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel se nachází na mírném kopci cca 300 m od
centra Harrachova, nedaleko hotelu Sklář.

KOUPÁNÍ
Harrachov – koupaliště cca 15 minut chůze, trav-
natá plocha, koutek pro děti, občerstvení. Hote-
lový bazén.

VYBAVENÍ
Restaurace, lobby, bazén, wellness centrum
(různé druhy masáží), fitcentrum,  koutek pro
děti, kadeřník, kosmetika, manikúra, pedikúra,
bar, kavárna, úschovna kol a možnost jejich za-
půjčení. 

UBYTOVÁNÍ
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, WC, sprcha, TV.

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

INFORMACE
Parkování – hotelové nehlídané parkoviště za po-
platek.

ZDARMA
• bazén zdarma
• Harrachov Card – s možností využití slev

*** Harrachov

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/1032

HOTEL PYTLOUN DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel se nachází v klidné části Harrachova - Rýžo-
višti v mírné stráni. Ideální podmínky pro turistiku,
cykloturistiku a procházky. 

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště Harrachov. Hotelové bazény
v Harrachově.

VYBAVENÍ
Restaurace, kavárna, hotelový bar, herna pro děti,
venkovní dětské hřiště, venkovní terasa, Wi-Fi, dět-
ský klub, úschovna kol. Wellness (sauna a whirl-
pool).

UBYTOVÁNÍ
Zrekonstruované dvoulůžkové pokoje s mož-
ností až 2 přistýlek s balkonem a posezením,
krásným výhledem na Čertovu horu. LDC TV,
SAT, lednice, minibar, kávový a čajový set
(zdarma), trezor, žehlící set, koupelna s vanou
a WC, fén, Wi-Fi. a . Check-out ve 12.00 hodin.
Pokoje bez balkonu a jednolůžkové pokoje jsou
na vyžádání. Nekuřácké pokoje.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem, možnost dokou-
pení večeří nebo obědů (na místě).

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

ZDARMA
• 10% sleva na masáže
• slevy s kartou Harrachov Card

*** Harrachov - Rýžoviště

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/12412
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SPORT HOTEL POMI

POLOHA
V centru Harrachova cca 100 m od
lanovky na Čertovu horu. 

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště -  15 min.

VYBAVENÍ
Společenská místnost, kde se podá-
vají snídaně, sauna, whirlpool, re-
cepce se směnárnou, možnost
uložení cenností v trezoru. V místě a
okolí minigolf, tenis, golf, posilovna,
bowling, squosh, bobová dráha, za-
půjčení kol. Hotel nemá výtah.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování: Dvou a třílůžkové po-
koje, WC, sprcha nebo vana TV.
Bezbariérový  pokoj na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem.
Další stravování v okolních restaura-
cích.

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti
bez poplatku.

*** Harrachov

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/1012

HOTEL HARRACHOV INN DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel se nachází v centru Harrachova
cca 100 metrů od lanovky na Čertovu
horu v klidné části parku, pod sko-
kanskými můstky. Bývalý hotel Graf.

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště – 20 minut
chůze.

VYBAVENÍ
Bez výtahu, restaurace, recepce, bar,
dětský kout včetně her (stolní fotbal,
herní automaty). V okolí možnost za-
půjčení kol, zajištění prohlídky
sklárny a pivovaru s ochutnávkou. 

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky různých typů a veli-
kostí, WC sprcha, LCD TV a SAT.
Pokoje s  výhledem na Čertovu

horu nebo k městu. Možnost zajiš-
tění dětské postýlky zdarma (na-
hlásit předem).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, fakultativně je možné do-
koupit večeře. 

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti
bez poplatku.

*** Harrachov

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/3792

HOTEL FIT FUN DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel Fit Fun se nachází v  klidné
části Harrachova – Rýžovišti u Ryzího
potoka v mírné stráni. 

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště – 30 min. Hote-
lový bazén s protiproudem a brouz-
dalištěm pro děti.

VYBAVENÍ
V  hlavní budově je restaurace

s  barem, lobby bar, bowling bar,
zimní zahrada s  barem, sauna,
bazén, fitness, infra sauna, kadeřnic-
tví, masáže, stolní tenis, dětský kou-
tek, úschovna kol, půjčování kol,
bowling, simulátory, nově otevřené
římské lázně (parní lázeň, whirlpool,
speciální masáže, solární louka), půj-
čování horských kol, výtah. Na re-
cepci možnost zapůjčení fenu. Ve
vedlejší budově (propojena s hlavní
budovou skleněným tunelem) je jen

ubytování. Vedlejší budova má 5 po-
schodí bez výtahu. U hotelu je hřiště
na plážový volejbal a ohniště.
V místě a okolí bowling, tenis, mini-
golf, lanovka, projížďky na koni. 

UBYTOVÁNÍ
V hlavní budově: dvoulůžkové po-
koje s  přistýlkou (plnohodnotné
lůžko), rodinný pokoj se dvěma lož-
nicemi ozn. FAM,  sprcha, WC, TV,
SAT, trezorek. Ve vedlejší budově
jsou menší dvoulůžkové pokoje  bez
možnosti přistýlek, sprcha, WC, TV,
SAT. Dětská postýlka je k dispozici
zdarma, nutno nahlásit předem. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, snídaně bufet, večeře
bufet nebo s obsluhou (podle počtu
osob).

INFORMACE
Parkování – hlídané parkoviště u ho-
telu za poplatek.

ZDARMA
• zdarma bazén od 14.00 do 21.00

hod., stolní tenis a dětský koutek 

*** Harrachov – Rýžoviště

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/676

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HARMONY CLUB HOTEL ****superior Špindlerův Mlýn DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel se nachází na kopci cca 1km od centra
Špindlerova Mlýna.

VYBAVENÍ
Bufetová restaurace, restaurace  á la carte, denní
Lounge  bar, wellness centrum, nový nerezový
bazén se 2  whirlpooly, masáže, kosmetický a ka-
deřnický salon, golfový simulátor, 2 tenisové haly
na squash, bowling, stolní tenis, biliár, sportovní
střelnice, hotel má 2 výtahy, kongresové prostory
až pro 350 osob, dětská herna, bobová dráha
u hotelu, souvenier shop, služby portýra, internet
point.

UBYTOVÁNÍ
Velmi kvalitní ubytování jedno až dvoulůžkové
pokoje s přistýlkou a rodinné pokoje, vana nebo
sprcha, WC, fén, TV SAT, minibar, trezor. Všechny
pokoje včetně postýlky (gratis) na vyžádání. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Fakultativně –
doplatek na bufetové večeře. 

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.

ZDARMA
• bazén a 2 whirlpooly denně, fitness, internet 
• animační programy v  červenci a  v  srpnu

5x v týdnu
• 15 % sleva na konzumaci v Lobby baru
• 10% sleva na letní bobovou dráhu (5pass /5 jízd)
• při pobytu na 7 a více nocí 1x vstup do Sauno-

vého světa

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/684

CLARION HOTEL **** Špindlerův Mlýn DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
V klidné části Špindlerova Mlýna u Labské pře-
hrady ve výšce 740 m n. m.

KOUPÁNÍ
Krytý hotelový bazén v hotelu 6x12 m.

VYBAVENÍ
À la carte restaurace Benada, hotelová restaurace
Labe, Lobby Bar, 3 salonky, konferenční sál,
bazén, saunový svět, solárium, whirlpool, masáže,
wellness procedury, posilovna, stolní tenis, kuleč-
ník, dětský koutek, volejbalové hřiště, letní terasa,
dětské hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s  přistýlkou (rozkládací
křeslo vhodné pro děti), sprcha a WC, rádio, te-
levizor, telefon, s balkonem nebo bez balkonu. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem. Fakultativně dopla-
tek na polopenzi bufet nebo tříchodové menu. 

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU 
• zdarma vstup do bazénu, vířivky a fitness
• při pobytu na 5 a více nocí saunový svět mezi 

14-21 hod. zdarma
• při pobytu na 7 a více nocí plná penze za cenu

polopenze (oběd formou 2-chodového menu
nebo balíček)

• 20% sleva na konzumaci v  restauraci BENADA
(26.06.-03.09.)

• 20% sleva na procedury v relaxačním centru

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/616



47

KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ | ČESKÁ REPUBLIKA

OREA RESORT HORAL **** Špindlerův Mlýn DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Na úpatí Kozích hřbetů v nadmořské výšce 900 m,
v oblasti Sv. Petra. 

KOUPÁNÍ
Krytý hotelový bazén 6 x12 m.

VYBAVENÍ
Relaxační centrum: bazén, whirlpool, sauna a řím-
ská parní lázeň, floating, fitcentrum, solárium, re-
laxační masáže, kulečníková herna, stolní tenis,
dětská herna, kuželna a bohatě vybavená půj-
čovna  sportovních potřeb (horská kola, kolečkové
brusle, míče apod.), tenisové hřiště, víceúčelové
hřiště na odbíjenou,  košíkovou, dětské hřiště
a minigolf, horolezecká stěna,dvě restaurace, spo-
lečenský sál, vinárna, salonek, denní bar. 

UBYTOVÁNÍ
Pokoje se sprchovým koutem, WC, vysoušečem
vlasů, LCD SAT-TV, trezorem, telefonem a balkonem
s výhledem do údolí (ozn. standard), superior po-
koje mají navíc župany, čajový a kávový set s rychlo-
varnou konvicí na pokoji, 1x minerální vodu při
příjezdu. Rodinné pokoje propojené jsou určeny pro
2 dospělé osoby a 2 děti do 12 let vybavené jako
pokoje superior. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem, fakultativně do-
platek na polopenzi bufetovým způsobem.

INFORMACE
Parkování u hotelu na hlídaném parkovišti za po-
platek.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU:
• ZDARMA bazén, whirlpool a fitness denně od 7-

12 hod. (pokoje economy), ostatní pokoje mají
volný vstup 7-22 hod., ubytovaní v pokoji supe-
rior mají navíc volný vstup do sauny s párou
denně 12-22 hod. 

• speciální slevy za včasný nákup 
• 20% sleva na konzumaci v restaurantu Pano-

rama a Snowboard baru mezi 12-15 hod. 
• 10% sleva na procedury ve Wellness centru
• animační programy pro děti - červenec a srpen 

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/98-6-8

HOTEL VZ BEDŘICHOV *** Špindlerův Mlýn

POLOHA
Ve Špindlerově Mlýně - Bedřichově.

KOUPÁNÍ
Aquacentrum přímo v hotelu.

VYBAVENÍ
Restaurace, bar, wellness centrum – parní sauna,
parní solná sauna, ledová tříšť, whirlpool zóna,
Kneippova lázeň, Vichy sprcha, finská sauna s
ochlazovacím bazénkem, solárium, masáže, be-
auty program, Vodní ráj s krytým bazénem 25 m
dlouhým a vodními atrakcemi, squash, tělocvična,
kuželna, fitness, golfový trenažér, střelecký trena-
žér,  půjčovna horských kol a sportovních potřeb,
kulečníky, šipky, kadeřnictví a manikura, dětský

koutek, bezplatné Wifi připojení. V areálu depan-
dancí je tenisová hala se dvěma vnitřními a jed-
ním venkovním kurtem, venkovní dětské hřiště a
stylová restaurace u Medvěda.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, TV, telefo-
nem a chladničkou, trezor na vyžádání. V de-
pandancích je ubytování ve studiích o dvou
pokojích s předsíňkou, kuchyňkou s elektrickým
vařičem, varnou konvicí, chladničkou, základním
kuchyňských vybavením, WC a sprchový kout je
společný pro oba pokoje, každý pokoj má TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufet, fakultativně doplatek na polo-

penzi nebo plnou penzi (bufet), v neděli strava po-
dávaná v podobě místních krkonošských specialit.
V depandanci bez stravy, fakultativně lze dokoupit. 

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.

UPOZORNĚNÍ
Pobyt je možný se psem max. do 10 kg pouze po
domluvě.

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/764

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HOTEL START

POLOHA
Asi 200 m od centra Špindlerova
Mlýna, v mírné stráni.

VYBAVENÍ
Restaurace, součástí je lobby bar,
krb, sauna, masáže, fitness, biliard,
připojení Wi-Fi na loby baru, dětský
koutek, fotbálek, půjčovna kol a kolo-
běžek, možnost uložení vlastních kol.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové  pokoje s  možností
přistýlky, WC, sprcha, TV SAT, tele-
fon. Jedno- a více lůžkové pokoje
na vyžádání.    

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, ve-
čeře – fakultativně – tříchodové menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

*** Špindlerův Mlýn

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/754

SKIHOTEL LENKA

POLOHA
Přímo ve skiareálu Svatý Petr, 500 m
od centra.

KOUPÁNÍ
Aquapark Špindlerův Mlýn, bazén
a wellness v hotelu VZ Bedřichov.

VYBAVENÍ
Restaurace, bar, finská sauna, masáže,
venkovní terasa s přírodním ohništěm,
vnitřní i venkovní dětský koutek, Wi-Fi
připojení po celém objektu zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Nově zrekonstruované dvou, tří
nebo čtyřlůžkové pokoje se spr-
chou, WC, televizorem

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufet, večeře
servírované 3chodové menu  výběrem
ze 3 druhů hlavního jídla.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.

Pobyty pro seniory od 50 let
– viz str. 9

ZDARMA
• 1x vstup do hotelového sauny

*** Špindlerův Mlýn

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/707

HOTEL VÝSLUNÍ

POLOHA
Ve Svatopetrském údolí, 15 min. od
centra.

KOUPÁNÍ
Aquapark Špindlerův Mlýn.

VYBAVENÍ
Hotel v rustikálním stylu, restaurace,
bar, finská sauna, vířivka.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 1-
2 přistýlek se sprchovým koutem,
WC, telefonem, SAT televizí a bez-
platným připojením Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně švédské stoly
s vital koutkem, večeře servírované
menu o 3 chodech (výběrem ze 3
druhů hlavního jídla).

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.

Pobyty pro seniory od 50 let
– viz str. 9

ZDARMA
1 x 1 hod. vstup do hotelového well-
ness zdarma

*** Špindlerův Mlýn

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/8019

DÍTĚ
ZDARMA
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ALPSKÝ HOTEL

POLOHA
V oblasti Svatého Petra, cca 1 km od
centra Špindlerova Mlýna. 

KOUPÁNÍ
Aquacentrum Špindlerův Mlýn.

VYBAVENÍ
Restaurace ve stylu 20. let, kongresový
sál, vinárna, wellness, kulečník, stolní
fotbal, dětský koutek vnitřní i venkovní,
masáže, venkovní terasa s jedinečným
výhledem na horské štíty i údolí.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje s při-
stýlkou (rozkládací lůžko), sprcha,
WC, SAT TV,  minibar, telefon, sejf.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně formou švéd-
ských stolů s vital koutkem, večeře
 servírované o 3 chodech výběrem
ze tří druhů hlavního jídla. 

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.

Pobyty pro seniory od 50 let
– viz str. 9

ZDARMA
• 1x vstup do hot. wellness zdarma

*** Špindlerův Mlýn

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/4259

HOTEL OLYMPIE

POLOHA
V údolí Svatého Petra, 15 min. od
centra Špindlerova Mlýna.

KOUPÁNÍ
Hotelový bazén, Aquapark Špindle-
rův Mlýn.

VYBAVENÍ
Restaurace, whirlpool, bazén s pro-
tiproudem a masážní lavicí, Kneip-
pův chodník, saunový svět, masáže
koupele, letní terasa s lehátky, dět-
ský koutek, dětské hřiště, griloviště,
trampolína, půjčovna her, míčů, stol-
ních her, badminton, Wi-Fi po celém
hotelu, výtah není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou,
WC, TV, trezorem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetem, fakultativně po-
lopenze – podávané 3chodové
menu s výběrem hlavního jídla.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU 
• neomezený vstup do Wellness

centra (bazén, Whirlpool, Kneippův
chodník), 

• 20% sleva v restauraci Elan Bar
Caffé v centru města 

• 10% sleva do baru Silver Rock
a cukrárny Caffé Bogner (obojí
v centru města)

**** Špindlerův Mlýn

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/8292

HOTEL BARBORA

POLOHA
Nachází se v klidném prostředí nad
centrem Špindlerova Mlýna. Z terasy
hotelu je krásný výhled do centra, na
Sv. Petr a Medvědín. 

KOUPÁNÍ
Aquapark Špindlerův Mlýn, Vojenská
zotavovna Špindlerův Mlýn.

VYBAVENÍ
Restaurace, terasa s krásným výhle-
dem, konferenční sál s technickým
vybavením, vinárna, sauna, stolní
tenis, kulečník, stolní fotbálek, dět-
ské hřiště, dětský koutek, whirlpool,
Wi-fi, možnost zajištění masáží.

UBYTOVÁNÍ
Dvou a třílůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky (rozkládací lůžko),
s vanou a WC, SAT TV a telefonem.
Méně prostorné dvoulůžkové

 pokoje ve třetím patře (možné na
vyžádání) jsou se sprchou.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, fa-
kultativně doplatek na večeře – for-
mou bufetu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

Pobyty pro seniory od 50 let
– viz str. 9

*** Špindlerův Mlýn

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/647

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HOTEL TŘI RŮŽE DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
V centru města zimních sportů.

VYBAVENÍ
Stylová restaurace, terasa s grilem
a dětským koutkem, bar, finská
sauna, možnost masáží, Wi-fi připo-
jení po celém hotelu zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky, sprchový kout, WC, SAT-
TV, Wifi připojení.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně - švédské stoly
s vital koutkem, večeře servírované
o 3 chodech.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.

Pobyty pro seniory od 50 let
– viz str. 9

*** Špindlerův Mlýn 

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/14510

HOTEL PRAHA

POLOHA
Hotel se nachází nedaleko centra
Špindlerova Mlýna v mírném svahu.

VYBAVENÍ
Restaurace, wellness centrum (bazén,
vířivka, sauny, masáže), úschova kol,
kočárků, Wi-Fi. Hotel má výtah.

UBYTOVÁNÍ
Dvou až třílůžkové pokoje různých
typů a velikostí se stylovým nábyt-
kem, WC, sprcha, TV, SAT, fén.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma, vstup do
wellness centra denně zdarma
(bazén, vířivka, finská a bylinková
sauna, prostěradlo ručník).

**** Špindlerův Mlýn

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/15603

PENZION BOBEŠ

POLOHA
Nedaleko městského centra s výhle-
dem na panorama Lysé hory a Stu-
denova.

KOUPÁNÍ
Krytý vyhřívaný bazén u penzionu.

VYBAVENÍ
Restaurace, sauna, stolní tenis ven-
kovní posezení na terase, grilování,
trampolína, kuželky  - venkovní auto-
matizovaná dráha, pískoviště, sklu-
zavka pro děti, horská kola. Rodinný
penzion je nekuřácký.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s  jednou až
dvěma přistýlkami (plnohodnotná
lůžka), se sprchou, WC, TV a telefonem.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufetovým
způsobem, večeře – výběr ze 2 – 3

jídel, tříchodové menu včetně de-
sertu – česká kuchyně. Restaurace –
jen pro ubytované hosty.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.
Pro hosty Čedoku garáž zdarma.

*** Rokytnice nad Jizerou

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/959
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HOTEL HORIZONT **** Pec pod Sněžkou DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
V  centru známého turistického střediska Pece
pod Sněžkou. 

KOUPÁNÍ
Krytý hotelový bazén 11 x 5 m s protiproudem. 

VYBAVENÍ
Ve 3 restauracích si můžete vychutnat bohatou
nabídku typických českých specialit a meziná-
rodní kuchyně, včetně široké nabídky pečlivě vy-
braných tuzemských i zahraničních vín. SKY CLUB
18 v nejvyšším patře hotelu poskytne překrásný
výhled na vrcholky hor a celé městečko. Ve Sport
a wellness centru je bazén s protiproudem, vířiv-
kou, saunou a posilovnou. Zahrát si je možné ku-
želky, venkovní badminton, squash, ricochet
a stolní tenis a nebo jít na spinning. Je zde také
půjčovna sportovních potřeb,  horských kol, vlastní
lyžařská škola, kadeřnictví, billiard, dětský koutek,

směnárna, možnost praní prádla. Široká je také
nabídka  wellness služeb prováděných odborně
vyškolenými pracovníky. Lze vybírat z pestré na-
bídky masáží, rehabilitací, zábalů či koupelí.
V průběhu prázdnin probíhají animační programy
pro děti, k dispozici je dále letní terasa s trampo-
línou, houpačkami a pískovištěm. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, spr-
cha, WC, telefon, TV se SAT, minibar, fén, trezor,
rodinné pokoje – 2 pokoje propojené dveřmi. Za
příplatek jsou možné superior pokoje – pokoje
s výhledem, voda, ovoce, set s kávou a čajem,
župan a pantofle na pokoji. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, fakultativně doplatek na po-
lopenzi (večeře) také formou bufetu. Obědy pro se-
niory formou denního menu nebo svačinový balíček. 

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 9

ZDARMA
• zdarma vstup do bazénu, whirlpool, sauny a fit-

ness, Wi-Fi
• karta hosta se spoustou výhoda slev v Peci pod

Sněžkou a Velké Úpě
• 01.07.-31.08. animační programy pro děti i do-

spělé

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/686

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL PECR

POLOHA
V centru Pece pod Sněžkou.

KOUPÁNÍ
Bazén v hotelu Horizont.

VYBAVENÍ
Designově moderní apartmánový hotel, bageterie,
Panorama Wellness PECR - finská sauna, bio-
sauna, infrakabina, parní lázeň HAMMAM, solná
sauna, sluneční louka, Kneippova lázeň, vnitřní
kruhová vířivka, venkovní vířivka, venkovní ochla-
zovací bazén, ochlazovací vědro a sprchy, odpočí-
várna, terasa, bar, masáže, privátní miniwellness.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány o dvou pokojích se dvěma manžel-
skými postelemi, s příslušenstvím, vybavenou
kuchyňkou - lednice, varná deska, trouba,
myčka, mikrovlnná trouba, včetně nádobí, jídel-
ním stolem, zasklený  balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování, možnost stravování je v Café Baru
Pecr v přízemí hotelu,  snídaně je možné dokoupit
na místě formou nemu. 

INFORMACE
Parkování v garážích v suterénu hotelu zdarma.

UPOZORNĚNÍ
Do Panorama Wellness PECR je vstup pro hosty
od 12 let.

**** Pec pod Sněžkou

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/4253
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HOTEL AURUM DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel se nachází v klidném horském
středisku na úpatí Černé hory neda-
leko Janských Lázní.

KOUPÁNÍ
Hotelový bazén.

VYBAVENÍ
Hlavní budova: nově zrekonstruo-
vaná restaurace, lobby bar, salonky,
krytá terasa, bazén s vířivou vanou,
masáže, solárium, posilovna, těloc-
vična, sauna, dětský koutek.
Depandance Jáma: cca 30 m od
hlavní budovy je stylová hospoda,

dvoudráhový kuželník, šipky, kuleč-
ník a fotbálek. U hotelu jsou dva te-
nisové kurty, možnost zapůjčení
horských kol. Vybavení pro děti:
velké dětské hřiště s venkovním ba-
zénem (10x5m), dětský koutek, za-
půjčení koloběžky, odrážedla apod.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky (rozkládací křeslo), WC, sprcha,
TV , telefon a Wi-Fi , některé pokoje
vybavené minibarem. Přebalovací
pult a mikrovlnná trouba pro pří-
padné ohřátí dětské stravy jsou
k dispozici u recepce. V dependanci

Jáma jsou k dispozici dvoulůžkové
a třílůžkové pokoje, WC, sprcha, TV,
Wi-Fi. Všechny pokoje jsou na vyžá-
dání. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem.
Obědy a večeře je možné zajistit na
místě.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku,
střežené kamerovým systémem.

*** Černý Důl

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/645

HOTEL ČERNÁ BOUDA

POLOHA
Na vrcholku Černé hory ve výšce
1 250 m, nedaleko od horní stanice
kabinové lanové dráhy. Je ideálním
výchozím místem k horské pěší
a cyklistické turistice po Krkonoš-
ském národním parku. Z hotelové
terasy je jeden z nejkrásnějších vý-
hledů na Krkonoše.

KOUPÁNÍ
Aquacentrum s balneoprovozem
v Janských Lázních.

VYBAVENÍ
Restaurace, denní a noční bar, ry-
chlé občerstvení s venkovní terasou,
dětský koutek, zdarma internet na
recepci, půjčovna kol, dětské prolé-
začky a houpačky, trezor na recepci.

V místě a okolí - možné zajistit teni-
sové kurty, sauna, hřiště pro míčové
hry (cca 800 m od hotelu), možnost
sjezdu na koloběžkách z Černé hory
do Janských Lázní.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové a třílůžkové neku-
řácké pokoje se sprchou a WC, TV,
SAT. Na přání klienta je možné vy-
žádat čtyřlůžkového pokoje.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufet, fakultativně polo-
penze – servírované tříchodové menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu po nutné před-
chozí  rezervaci (povolenku k vjezdu

do KRNAPu obdrží hosté zdarma
v Horním Maršově v agentuře Veselý
výlet) nebo parkování na centrálním
hlídaném parkovišti u lanovky v Jan-
ských Lázních za poplatek.

Pobyty pro seniory od 50 let
– viz str. 9

UPOZORNĚNÍ
Doprava zavazadel od horní  stanice
lanovky v ceně. Požadavek na zajiš-
tění odvozu je nutno uvést na
smlouvě. Odvoz bude zajištěn
v 15.00 hod v den nástupu.

*** Janské Lázně

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/661

HOTEL LUČNÍ DŮM DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel Luční dům se nachází v klidné
části Janských Lázní. Nástupní stanice
kabinové lanovky na Černou horu
(1299 m n.m.) se nachází cca 200 m
od hotelu, lázeňská kolonáda cca
800 m.

KOUPÁNÍ
Venkovní bazén vyhřívaný solárními
kolektory. 

VYBAVENÍ
Restaurace, bar, společenská míst-
nost s kulečníkem a šipkami, sauna,
masáže, terasa s  lehátky, trampo-

lína, houpačky, pískoviště, zahradní
domeček, úschovna kol.  

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje různých veli-
kostí s přistýlkou pro dítě, koupel-
nou a WC, lednicí, LCD televizi se
satelitním příjmem a připojením
k internetu Wi-Fi zdarma. Možnost
využití terasy v  poschodí. Větší
a apartmánové pokoje na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, fakultativně
- večeře výběr ze dvou jídel formou
tříchodového menu.

INFORMACE
Hotelové parkoviště zdarma. Od au-
tobusu možnost odvozu zavazadel
zdarma. 

ZDARMA
• zdarma připojení Wi-Fi
• 1x za pobyt káva s domácím mouč-

níkem

*** Janské Lázně

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/3830
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HORSKÝ HOTEL KUBÁT

POLOHA
V nadmořské výšce 880 m.n.m., na
nejvyšším bodě silnice mezi Vrchla-
bím a Jilemnicí.

KOUPÁNÍ
Koupaliště ve Vrchlabí (8 km), krytý
bazén v Jilemnici, aquaparky –
Špindlerův Mlýn, Jičín, Liberec.

VYBAVENÍ
Lobby bar/formanka se SAT TV, res-
taurace, Wi-Fi připojení ve spodních
prostorách hotelu – bar, restaurace,
společenská místnost. Dále je k dispo-
zici sauna, úschovna kol, stolní tenis,
tělocvična, dětský koutek, společen-
ské hry, tenisové kurty, trampolína,
venkovní bazén. Hotel nemá výtah.

UBYTOVÁNÍ
Dvou a třílůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky, která je vhodná
pouze pro děti (rozkládací gauč,
dlouhý 160 cm) se  sprchou a WC,
telefonem, SAT TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem, fa-
kultativně večeře podávané – výbě-
rem ze 2 dvouchodových menu. 

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• zdarma tělocvična, stolní tenis, te-

nisový kurt

*** Benecko

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/633

PENZION DANA

POLOHA
Penzion se nachází v klidné části Be-
necka, stranou od centra.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén v penzionu

VYBAVENÍ
Rodinný penzion, restaurace s dět-
ským koutkem, vyhřívaný bazén,
suchá sauna, dětské hřiště s hou-
pačkou, skluzavkou, pískovištěm,
trampolína, terasa s  výhledem na
hory, možnost grilování, Wi-Fi
v celém objektu zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s  možností
přistýlky (rozkládací gauč) s příslu-
šenstvím, SAT-TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou švédských stolů,
fakultativně večeře – výběrem ze 3
druhů hl. jídla

INFORMACE
Parkování u penzionu zdarma. 

*** Benecko

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/3791

PENZION ZA VODOU

POLOHA
Umístěn v klidné části města, pouze
několik minut chůze od centra
města, ZOO a městského koupaliště. 

KOUPÁNÍ
Dva venkovní bazény 13 x 6 m
s možností slunění (lehátka) a dětský

bazén, nebo městské koupaliště
(cca 350 m). 

VYBAVENÍ
Restaurace, zahradní restaurace, in-
ternet. Prostorná zahrada se dvěma
bazény, velké dětské hřiště s prolézač-
kami a pískovištěm, Indoor golf (cvičné
odpaliště), hřiště na basketbal a fotbal.
Úschovna jízdních kol zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou
a WC, TV s  kabelovým příjmem,
možnost připojení na internet v za-
sedací místnosti. Prostorné tří a čtyř-
lůžkové pokoje se sprchou a WC, TV
s možností připojení na internet.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufet. Fakultativně dopla-
tek na polopenzi - večeře výběrem
z jídelního lístku. 

INFORMACE
Parkování v areálu zdarma.

ZDARMA
• zdarma využití venkovních bazénů

a sportovního zázemí penzionu (In-
door golf za poplatek)

*** Dvůr Králové nad Labem 

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/979

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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REKREAČNÍ STŘEDISKO TROSKY

POLOHA
V blízkosti hradu Trosky, v samém srdci Českého ráje.

KOUPÁNÍ
V okolí: Jičín – přírodní koupaliště a aquapark, rybníky.

VYBAVENÍ
V areálu je restaurace, úschovna kol, dětské hřiště
(skuzavka, houpačky,  trampolína), zapůjčení jízd-
ních kol, dětské postýlky, stolní tenis, badminton,
kroket, líný tenis, venkovní posezení na zahrádce,
Wi-Fi. V uzavřeném  areálu střediska  je udržovaná
velká travnatá plocha (80 000m2), Wi-Fi.

UBYTOVÁNÍ
V apartmánech, které jsou ve dvou budovách.
Malý apartmán: 2+1 (obývací pokoj, ložnice, ku-
chyň, koupelna s  vanou, WC, předsíň). V  ku-
chyňce je trouba se sklokeramickou deskou,
mikrovlnná trouba, myčka, lednička s mraznič-
kou, varná konvice, pračka, TV, Wi-Fi. Větší apart-
mány jsou na vyžádání. Všechny interiéry jsou
nekuřácké.  

STRAVOVÁNÍ
Vlastní vaření v apartmánech. Možnost zakoupení
snídaní, obědů i večeří v restauraci na místě.  

INFORMACE
Parkování v uzamčeném objektu bez poplatku.

*** Troskovice – Semín

Zájezdy: 2 a více dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/8026

HOTEL JIČÍN

POLOHA
Hotel se nachází historickém centru města, ne-
daleko náměstí a pěší zóny. 

KOUPÁNÍ
Koupaliště Jičín a aquacentrum Jičín.

VYBAVENÍ
Vyhlášená restaurace U dělové koule s českými
i mezinárodními specialitami, vinný sklep, letní te-
rasa. Hotel má 3 podlaží bez výtahu.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, TV, Wi-Fi
připojení. Jedno- a vícelůžkové pokoje na vyžá-
dání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufet. Večeře je možné zakoupit v restau-
raci U dělové koule, která se umístila jako nejlepší
v kraji v Maurerově výběru Grand – restaurant 2014.

INFORMACE
Parkoviště pro hotelové hosty (v noci uzamyka-
telné) bez poplatku.

ZDARMA
• volný vstup do aquacentra Jičín (sportovní areál)

*** Jičín

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/7864
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HOTEL POD ŠIKMOU VĚŽÍ

POLOHA
Hotel se nachází v krásném prostředí v srdci Pra-
chovských skal, jen 5 km od pohádkového města
Jičína.

KOUPÁNÍ
Koupaliště a aquacentrum Jičín.

VYBAVENÍ
Restaurace, zahrádka, parčík a dětské hřiště, ús-
chovna kol, Wi-Fi připojení, hotelový trezor.

UBYTOVÁNÍ
Jedno-až čtyřlůžkové pokoje, WC, sprcha. TV je
možné zapůjčit na recepci za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, obědy i večeře je možné
zajistit na místě. Výběr  tradičních specialit.  

INFORMACE
Parkování – hotelové parkoviště zdarma. Možnost
zajištění masáží a zapůjčení kol.

*** Horní Lochov

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/8208

HOTEL POŠTA 

POLOHA
V centru historického městečka v srdci Českého
ráje, jen 500 m od loveckého zámečku Hum-
precht a dalších zajímavostí (hrad Kost, Trosky,
Zámek Staré Hrady, Prachovské skály, Jičín). Kaž-
doročně se zde konají různé akce: Sobotecký jar-
mark, Šrámkova Sobotka.

VYBAVENÍ
Restaurace, pizzeria a kavárna, zahrádka s pose-
zením, malé dětské venkovní hřiště, půjčování kol,
úschova kol, možnost zajištění masáží.

UBYTOVÁNÍ
Jedno až čtyřlůžkové pokoje, WC, sprcha, TV, fén,
Wi-Fi, telefon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem, možnost zajiš-
tění obědů a večeří na místě.

KOUPÁNÍ
Koupaliště Sobotka - cca 600 m od centra městečka.

NABÍDKA PROGRAMŮ
Možnost zajištění pobytových balíčků.
Balíček pro seniory
Balíček pro cyklisty

Balíček pro rodiny s dětmi
Romantický balíček pro dva
Programy a ceny v ceníku na straně 17.

INFORMACE
Parkování před hotelem (na náměstí) bez po-
platku.

**** Sobotka

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/15626
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HOTEL KAREL IV. *** Turnov

POLOHA
V klidné vilové čtvrti navazující na městský park
a údolí řeky Jizery a jen několik minut chůze od
historického centra města. 

KOUPÁNÍ
Hotelový bazén (10 x 5 m) a dětské brouzdaliště
(3 x 2m), řeka Jizera.

VYBAVENÍ
Restaurace a salonek, hotelový venkovní bazén se
zázemím (lehátko,  slunečník, sprcha, WC), zahra-
dou, hřiště s pískovištěm a houpačkami pro děti,
hřiště s basketbalovým košem, terasa v hotelové
zahradě, pizzerie s dětským koutkem vybaveným
trampolínou, letní zahrádka, výtah. V místě a okolí
tenisové kurty, kolárna bez poplatku. 

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje (2+1,  přistýlka je plno-
hodnotné lůžko),  sprcha, WC, TV a dvoulůžkové
pokoje s balkonem ozn. BA - výhledem do za-
hrady se sprchou a WC, lednicí, televizorem se
satelitním příjmem. Všechny pokoje jsou vyba-
veny minibarem. Na vyžádání je možné zajistit
jednolůžkový pokoj, který je za příplatek. Připo-
jení k internetu na všech hotelových pokojích. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufet. Fakultativně: doplatek na polo-
penzi (večeře) servírované, výběr z předem při-
praveného menu.

INFORMACE
Parkoviště pro hotelové hosty (v noci uzamyka-
telné) bez poplatku.

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 10

UPOZORNĚNÍ
Nástup po 15 hod.

ZDARMA
• zdarma hotelový bazén

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/699

HOTEL SKÁLA *** Malá Skála

POLOHA
Rodinný hotel Skála se nachází v malebné turis-
tické obci Malá Skála - „Perle Českého ráje“mezi
Turnovem a Železným Brodem přímo na Zlaté
stezce Českého ráje. V dostupnosti autobusové i
vlakové zastávky (cca 300 m).V okolí je mnoho zna-
čených turistických cest i cyklotras a množství kul-
turních i přírodních památek: Frýdštejn, Pantheon,
Bozkovské dolomitové jeskyně, Kopanina, Hrubý
Rohozec, Dlaskův statek v Dolánkách a další. 

KOUPÁNÍ
Řeka Jizera – plovárna s travnatou pláží vzdálená od
hotelu cca 5 minut chůze (půjčování kanoí, raftů a
kol).Koupaliště Frýdštejn, Turnov nebo Železný Brod
cca od 2 do 6 km. 

VYBAVENÍ
Restaurace, bar s oddělenými prostory pro kuřáky,
zastřešená venkovní terasa s grilem, kulečník,
sauna. Možnost zajištění masérských služeb, pro-
jížděk na koni, tenisové a volejbalové kurty, lanové
centrum,  dětský koutek zdarma, zajištění splutí
řeky Jizery, půjčovna vodáckého vybavení, sportov-
ních koloběžek a kol. Připojení Wi-Fi zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Jedno- až čtyřlůžkové pokoje, sprcha, WC a TV.
Pokoje apartmánového typu jsou na vyžádání. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem. Fakultativně do-
platek na polopenzi (večeře) výběr ze 3 jídel,
obědy je možné zajistit na místě. 

INFORMACE
Parkování na nehlídaném parkovišti před hotelem
za poplatek. Nástup na pobyt od 14.30 hod do
18.00 hod.

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/749
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HOTEL ALESSANDRIA

POLOHA
Hotel se nachází v centru města na
Slezském předměstí a je snadno do-
stupný MHD.

KOUPÁNÍ
Aquapark Hradec Králové. 

VYBAVENÍ
Restaurace, pivnice, Steak and
Lobby bar, bufet – pivnice, v létě te-
rasa a venkovní zahrádka, kosme-
tika, pedikúra, solárium, salonky.

UBYTOVÁNÍ
Jedno a dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky jsou vybaveny
sprchou nebo vanou, WC, miniba-
rem, kabelovou TV, telefonem
s přímou volbou, internetovou pří-
pojkou nebo Wi-Fi připojení.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetových stolů,
fakultativně večeře – jednotné tří-
chodové menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.

UPOZORNĚNÍ
Přítomnost jiného domácího zvířete
než psa není možná.

*** Hradec Králové

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/8015

HOTEL JEZERKA

POLOHA
V krásném přírodním prostředí
CHKO Železné hory, cca 200 m od
vodní nádrže Seč. 

KOUPÁNÍ
Viz AKVA-FIT centrum.

VYBAVENÍ
Wellness centrum (finská sauna, bio-
sauna, infrasauna, vnitřní a venkovní
ochlazovací bazén, solná jeskyně, te-
pidárium s  mlhovým oparem, tro-
pická sauna, turecká parní sauna,
relaxační bazén s  protiproudem,
vnitřní a venkovní vířivky, Kneippův
chodník, sauna s  vířivkou pro dvě

osoby, solární louka a zážitkové spr-
chy, masáže, kosmetické a relaxační
služby, privátní odpočívárny, venkovní
terasa, občerstvení). AKVA-FIT cent-
rum - vnitřní vyhřívaný bazén (12 m),
venkovní solárně vyhřívaný bazén (20
m), dětské brouzdaliště, 2 squashové
kurty, tělocvična, fitness, stolní tenis,
whirlpool, parní sauna, infra kabina,
solárium, bar, 2 bowlingové dráhy,
golfový trenažér, laserová střelnice,
posilovna, dva tenisové kurty, squash,
stolní tenis, dětský koutek, hřiště na
malý fotbal či nohejbal, sauna s
malým bazénem, půjčovna horských
kol, lodí, elektrokol, koloběžek, seg-
waye a základního sportovního vyba-

vení. Jídelna, vinárna a venkovní te-
rasa, relaxační zóna – venkovní těloc-
vična, dětské hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s  možností
přistýlky, dvoupokojové relaxační
apartmá. Pokoje mají sprchu (v
apartmá je masážní vana), WC, TV,
Wi-fi, telefon a balkon.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně – švédský stůl, ve-
čeře – polévka nebo předkrm, hlavní
jídlo (výběrem ze 4 jídel), salátový bufet.
Možnost doplatku na plnou penzi
(výběr ze čtyř menu).

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

UPOZORNĚNÍ
Nástup na pobyt po 15 hodině.

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• zdarma 2 hod. AKVA CENTRA denně

( krytý vyhřívaný bazén, masážní
vana, parní sauna, infra kabina.

• 1x 90 min. vstup do Wellness Spa
• týdenní sportovní balíček ve výši

500 Kč /osoba – možnost výběru

**** Seč – Ústupky

Zájezdy: 8 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/694

PENZION SLUNNÝ DVŮR

POLOHA
Rodinný penzion, který prošel kom-
pletní nákladnou rekonstrukcí, leží
na rozlehlém pozemku v příměstské
části. Hotel je velmi přátelský k cyk-
listům i baby – friendly. 

KOUPÁNÍ
Dětské brouzdaliště v zahradě, ryb-
ník Broumar 5 km, přehrada Rozkoš
13 km.

VYBAVENÍ
Po rekonstrukci splňuje penzion
veškeré standardy moderního uby-
tování i stravování. Celý areál je uza-
vřený, součástí je vybavený dětský
koutek jak v interiéru, tak v exteriéru,
dětské hřiště, úschovna kol a terasa
s venkovním posezením.

UBYTOVÁNÍ
Čtyřlůžkové pokoje, které mají man-
želskou postel a dvě samostatná
lůžka v patře, TV, koupelna se spr-
chou a WC. Dvoulůžkové pokoje se
sprchou a WC, pracovní stůl, TV, od-
dělená lůžka nebo manželské

 postele – na vyžádání. Rovněž na
vyžádání je překrásné svatební
apartmá. Na pokojích Wi-Fi zdarma.

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu snídaně, další stravo-
vání v nekuřácké restauraci výběrem
z jídelního lístku.

INFORMACE
Parkování u penzionu zdarma.

*** Dobruška – Pulice

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/8166

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HOTEL ELKO

POLOHA
Malý rodinný hotel je umístěn poblíž
historického centra města s měst-
skou památkovou zónou a  velkým
množstvím kulturních památek.
Ubytovací část je v patře.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén (100 m), městské koupa-
liště (cca 2 km), přehrada Rozkoš (cca
7 km), kde je i možnost rybaření.

VYBAVENÍ
V přízemí hotelu restaurace, salonek
s videoprojekcí a letní venkovní za-
hrádka. V  blízkosti hotelu squash
centrum, sauna a masáže. Úschovna
jízdních kol.

UBYTOVÁNÍ
Menší jedno a dvoulůžkové pokoje
se sprchou, WC, TV a Wi-Fi připo-
jením.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetových stolů,
další stravování výběrem z jídelního
lístku a úhradou na místě.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

*** Náchod

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/8060

PENZION TEREZA

POLOHA
Penzion leží ve velké zahradě
v klidné přírodní části Náchoda.

KOUPÁNÍ
Venkovní vyhřívaný bazén (8x3,60),
Jiráskovo koupaliště v Náchodě.

VYBAVENÍ
Prostorná venkovní terasa, zastře-
šená letní kuchyň, jídelna, v jejíž části
je malá kuchyňská linka s mikrovln-
nou troubou a dvěma lednicemi (vy-
užijí hlavně rodiny s malými dětmi).
V zahradě je vyhřívaný bazén, mož-

nost posezení a pro děti pískoviště.
Prolézačky a další vybavení pro děti
je na 30 m vzdáleném fotbalovém
hřišti. Součástí  zahrady jsou i dva
pstruhové rybníčky. V celém penzi-
onu zdarma Wi-Fi připojení.

UBYTOVÁNÍ
Prostorné dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky, TV, vana, WC,
bezdrátové připojení k  internetu.
Pokoje jsou nekuřácké a mají bal-
kon. Na vyžádání je možný bezbari-
érový pokoj, nebo  luxusní apartmá.

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu je zahrnutá snídaně
formou bufetu, další stravování vý-
běrem z jídelního lístku a úhradou
v hotovosti.

INFORMACE
Parkování před penzionem zdarma.

*** Dolní Radechová u Náchoda

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/8061

PENZION PRA JZKO

POLOHA
V klidné části města, s množstvím
památek a expozic, nedaleko Ná-
choda, Chráněné krajinné oblasti
Broumovsko a polských hranic.

KOUPÁNÍ
Bazén se slanou vodou, tobogánem
a saunou - Kudova Zdroj - 7 km

VYBAVENÍ
Restaurace s celodenním provozem,
Wi-Fi připojení po celém penzionu,
nekuřácký, pokoje jsou v patře, výtah
není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové nebo třílůžkové po-
koje se sprchou, WC, televizorem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - servírované, fakultativně
večeře - podávané formou výběru.

INFORMACE
Parkování u penzionu zdarma

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• 50% sleva do Aquaparku v Kudowa

Zdroj 
• 30% sleva na vstup do Náchod-

ského zámku

** Hronov

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/15607
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PENZION RAMPUŠÁK DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Rodinný penzion je umístěný na ná-
městí městečka, které je vstupní
branou do Orlických hor a východis-
kem turistických tras.

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště cca 100 m od

penzionu, pěkné koupaliště v Žam-
berku cca 15 km.

VYBAVENÍ
Restaurace zařízená ve stylu lovec-
kého salonku se sbírkou trofejí, sty-
lová horská hospůdka, letní
venkovní posezení. Zdarma úschova
vlastních jízdních kol a možnost za-
půjčení horských kol. V blízkosti pen-
zionu je zastávka cyklobusu po
Orlických horách. Celý penzion je
nekuřácký.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje
s možností přistýlky (pevné lůžko).

Pokoje jsou vybaveny sprchou
a WC, TV, Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
V  ceně pobytu je zahrnutá polo-
penze, snídaně rozšířená kontinen-
tální a večeře výběrem ze dvou jídel. 

INFORMACE
Parkování na náměstí u penzionu
zdarma, na uzavřeném parkovišti za
penzionem za poplatek.

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 10

*** Rokytnice v Orlických horách

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/3637

HORSKÝ PENZION NA STATKU

POLOHA
České Petrovice se nachází v jižní
části Orlických hor, poblíž hranice s
Polskem.

KOUPÁNÍ
V místě bazén, přehrada Pastviny -
4 km.

VYBAVENÍ
Rodinný penzion, restaurace, ka-
menný salónek s klenutým stropem,
větší sál, Wifi připojení zdarma po
celém objektu, fitness. Penzion je
nekuřácký.

UBYTOVÁNÍ
Dvou až čtyřlůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky se sprchou, WC, TV,
Wifi připojení.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bufetu (při nižší
obsazenosti podávané), fakultativně
večeře - podávané.

NABÍDKA PROGRAMŮ
Cenově zvýhodněné pobyty od ne-
děle do čtvrtka.

INFORMACE
Parkování - u penzionu zdarma.

UPOZORNĚNÍ
Na pokojích nelze používat rychlo-
varné konvice a jiné ohřívače. Mož-
nost pouze psa menší rasy.
Na požádání lze zajistit dopravu od
vlaku či autobusu - zdarma.

*** České Petrovice

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/1675

HOTEL U SPLAVU

POLOHA
Hotel je umístěn v klidném a maleb-
ném údolí řeky Divoké Orlice, cca 1,5
km od centra města.

KOUPÁNÍ
Městské koupaliště v těsné blízkosti
hotelu.

VYBAVENÍ
Restaurace, v letních měsících pose-
zení na venkovní terase. Bezplatná
úschova vlastních jízdních kol, v
těsné blízkosti hotelu tenisové kurty,
možnost rybaření v řece Orlici a ne-
dalekých rybnících. Půjčovna lodí
v sousedním kempu, možnost sjed-
nání projížďky na koni. Na náměstí
zastávka cyklobusu do Orlických hor. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje
s  možností přistýlky (rozkládací
křeslo), se sprchou, WC a TV. Pou-
žitím přistýlky se zmenšuje prostor

pokoje. Rodinný pokoj jsou dva
dvoulůžkové pokoje se společnou
sprchou a WC. Všechny pokoje
mají balkony. Lůžková část je v po-
schodí.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem,
v  sezoně (24. 6.-26. 8) polopenze,
večeře výběrem ze 2 jídel.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

** Kostelec nad Orlicí

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/762

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HOTEL TVRZ ORLICE **** Letohrad

POLOHA
Tvrz se nachází na okraji města přímo u rybníka a
u lesa. Sídlo vzniklo pravděpodobně na konci 13.
století a v 16. století bylo přestavěno na rene-
sanční zámek. Ubytovací část je z větší části nově
postavena, pouze snídaňový sál a čtyři pokoje
jsou umístěny do původní barokní stodoly a s ho-
telem propojeny. 

KOUPÁNÍ
Městské koupalište 3 km, Žamberk – venkovní
aqaupark 11 km, přehrada Pastviny 12 km.

VYBAVENÍ
V hotelu je recepce s non-stop provozem, počíta-
čový koutek, dětský koutek, bezbariérový přístup,

výtah, wellness studio (sauna, parní box, whirl-
pool, veslařský  trenažér, eliptický trenažér). K dis-
pozici denní tisk, úschovna kol, čističe bot, Wi-Fi.
Prostory hotelu jsou nekuřácké. Součástí areálu
je hotel, stylová restaurace s posezením na hrad-
bách, muzeum, dobře vybavené dětské hřiště
(prolézačky, lanovka), zvířátka ve voliérách. V are-
álu jsou tři prohlídkové trasy, přímo u areálu cyk-
lostezka.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s  možností přistýlky se
standardním vybavením, trezor, minibar, tele-
fon, kabelové připojení na internet, TV. Kou-
pelna s vanou se sprchou, fén, bidet, WC. Pokoje
jsou bezbariérové. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, fakultativně večeře for-
mou tříchodového menu. 

PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
• parkování u hotelu zdarma

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/8085

PENZION SKÁLY

POLOHA
Penzion se nachází ve velmi atraktivní chráněné
oblasti Broumovsko, v blízkosti Teplicko-Adršpaš-
ského skalního města (cca 200 m), na horním
toku řeky Metuje. Samostatná cyklostezka spojuje
Teplice nad Metují přímo s Adršpachem.

KOUPÁNÍ
Místní koupaliště, vzdálené od penzionu cca 1 km.

VYBAVENÍ
Jídelna, venkovní terasa, ve stráni nad penzionem
dětské hřiště (pískoviště, houpačky), koš na bas-
ketbal, ruské kuželky,  možnost opékání na ohništi.

V místě a okolí - půjčovna kol (možná úschovna
vlastních kol), tenis, volejbal, minigolf, možnost
jízdy na koních, vyhlídkové lety. 

UBYTOVÁNÍ
Dvou a třílůžkové pokoje, čtyřlůžkový rodinný
pokoj, který tvoří dva dvoulůžkové pokoje, jeden
s možností přistýlky. Na všech pokojích je vana
nebo  sprcha, WC, TV. Možnost vyžádání bezba-
riérového pokoje.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu. 

INFORMACE
Parkování na nehlídaném parkovišti u penzionu
zdarma.

UPOZORNĚNÍ
V  celém objektu je zákaz  kouření. Nástup na
pobyt je od 15 hodin. 

*** Teplice nad Metují

Zájezdy: 5 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/3638



POLOHA
Je umístěn v klidném malebném městečku na okraji
Českomoravské vysočiny, poblíž města Polička.

KOUPÁNÍ
Za poplatek krytý bazén (12 x 6,5 m, hloubka 1,20
m, vyhřívaný na 28 °C, s mořskou vodou), pří-
stupný ve vyhrazených hodinách a venkovní
bazén o průměru 4 m.

VYBAVENÍ
Restaurace, venkovní restaurace, menší dětské hřiště,
pískoviště, dětský koutek, posilovna, sauna, vířivka,
stolní tenis, možnost využití služeb kosmetičky a ma-
sérky, úschovna vlastních jízdních kol zdarma. Hotel
je nekuřácký.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, třílůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky (běžné lůžko), všechny pokoje
se sprchou a WC, s televizorem, rádiem a telefo-
nem. Na vyžádání bezbariérový pokoj a pokoj
s antialergickou podlahou.

STRAVOVÁNÍ
Rozšířené snídaně formou bufetu, fakultativně
možný doplatek na večeři, výběr z pěti jídel. 

INFORMACE
Parkování u hotelu nebo na uzavřeném parkovišti,
obě možnosti zdarma. Mimo venkovní restauraci
se v hotelu nekouří.

Pobyty pro seniory od 50 let
– viz str. 10
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Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL BYSTRÉ *** Bystré u Poličky
Zájezdy: 6 a více dní Strava: snídaně/polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/656

HOTEL TÁLSKÝ MLÝN *** Žďár nad Sázavou

POLOHA
Stylový hotel rodinného typu, na okraji města,
u hráze Pilské nádrže, která je obklopena lesem
chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Moderní
rekreační areál u Pilské nádrže byl vybudován v le-
tech 2013-2014 na ploše 5 ha a poskytuje návštěv-
níkům všech věkových kategorií nepřeberné
množství sportovních a rekreačních aktivit.

KOUPÁNÍ
Pilská nádrž (50 m).

VYBAVENÍ
Restaurace s vyhlášenou kuchyní a letní terasou s al-
tánem, salonek, konferenční sál. V blízkosti hotelu
bude od 1.6. otevřen nový sportovní areál.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, s mož-
nostípřistýlky. Pokoje jsou vybaveny TV s digitál-
ním vysíláním, telefonem. Na vyžádání
bezbariérový pokoj nebo apartmán.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování – fakultativně doplatek na polo-
penzi (snídaně kontinentální, večeře výběrem z jí-
delního lístku dle stanovené hodnoty). 

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování/polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/756
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REKREAČNÍ AREÁL MOTÝLEK DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Nedaleko Moravské Třebové, v překrásné rekreační
oblasti Svojanova, jedné z oblastí s nejčistším
ovzduším v ČR. Okolí nabízí hustou síť turistických
stezek, kvalitní cyklotrasy, možnost rybaření, jízdy
na koni (Bouzov, Úsov, Javoříčské jeskyně, Mladeč -
ské jeskyně, Mladějovská železnice, Nové Hrady aj).

KOUPÁNÍ
Bazén a dvě přírodní koupaliště (soukromé ryb-
níky) v místě.

VYBAVENÍ
Jídelna, víceúčelové hřiště, občerstvení, mini ZOO
(morčata, ovce, kozy), pískoviště, houpačky, sklu-
zavka, stolní tenis, ruské kuželky, šipky, badmin-
ton, pétanque, možnost zapůjčení kol, jízda na
koni, dovoz čerstvého pečiva, možnost rybolovu

(povolenky v místě), houbaření. V okolí – sportovní
areál ve Starém Městě s tenisovými kurty a mini-
golfem, vyhlídkové lety (cca 10 km).

UBYTOVÁNÍ
Čtyřlůžková chata (2 lůžka + 2 palandy), šestilůž-
ková chata (2 lůžka + 2 palandy + 2 lůžka vedle
sebe. Každá chata má el.vytápění (za popl.), vy-
bavenou kuchyňku, sprchu a WC, svůj krb
s možností grilování, dřevo je zdarma. Na vyžá-
dání - osmilůžková chata s přistýlkou (nemá pa-
landy, v přízemí 2 lůžka, v poschodí 3 lůžka v 1.
pokoji a 4 lůžka ve 2. pokoji) - ve vybavení má
automatickou pračku, myčku nádobí, teplo-
vzdušný krb.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

INFORMACE
Parkování u chaty zdarma. Příjezd – Moravská
Třebová, dále směr Mohelnice a přes obec Boru-
šov do Svojanova cca 12 km. Vratná kauce u velké
chaty 2000 Kč, u malé chaty 1000 Kč, poplatek za
spotřebu el.energie nad 10 KW dle skutečnosti.
Pobyt se psem není možný.

*** Svojanov u Moravské Třebové

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/982

PENZION NAUTILUS

POLOHA
Přímo na jižním svahu přehrady Vícenický žleb,
obklopen lesy. 

KOUPÁNÍ
Vlastní venkovní bazén pro děti, přehrada Více-
nický žleb (cca 20 m).

VYBAVENÍ
Restaurace, letní terasa, letní zahrádka s občer-
stvením, biliár.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkový apartmán a čtyřlůžkový apartmán
(dva dvoulůžkové pokoje). Oba apartmány mají
sprchu a WC, vybavený kuchyňský kout (el.vařič,
dřez, lednici, nádobí, varnou konvici, mikrovln-
nou troubu), vstup na obytnou terasu k pose-
zení (k dispozici lehátka na opalování), TV,
možnost jedné přistýlky (pevné lůžko).

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. Fakultativně doplatek na snídaně,
obědy nebo večeře v restauraci penzionu. Na sní-
daně lze objednat pouze balíček připravený u večeře,

klasické snídaně se neposkytují. Možnost přípravy
snídaně ve vlastních kuchyňkách apartmánů.

INFORMACE
Parkování: U penzionu bez poplatku. Kola lze
uschovat na uzavřené terase u apartmánů (bez
poplatku). Garáž není k dispozici. Příjezd: Náměšt
nad Oslavou - na nám. Míru odbočit po ulici
B. Němcové přes železniční přejezd, odbočit na
ul. J. Wericha a dále cca 200 m k přehradě.

*** Přehrada Vícenický žleb - Náměšť nad Oslavou

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování/polopenze/plná penze

rezervujte na:
www.cedok.cz/971
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MLÝNHOTEL I *** Vílanec u Jihlavy

POLOHA
V srdci Českomoravské Vysočiny, 6 km od Jihlavy,
sídla ekologicky nejčistšího regionu ČR. Je součástí
komplexu dvou budov Mlýnhotel 1 (hlavní bu-
dova) a Mlýnhotel 2 (depandance), od sebe vzdá-
lených cca 150 m. Ubytovaní hosté mohou
využívat služeb celého komplexu.

KOUPÁNÍ
Vlastní venkovní bazén (7 x 3,5 m) v Mlýnhotelu II,
dětské brouzdaliště v Mlýnhotelu I, aquapark
„Vodní ráj“ v Jihlavě (cca 6 km) s množstvím atrakcí
a tobogány, přírodní  koupání v okolí.

VYBAVENÍ
Mlýnhotel I - stylová restaurace, lobby-bar s galerií
a krbem, venkovní posezení s obsluhou, bowling,

biliár, stolní tenis a fotbal, el.šipky,  vnitřní a ven-
kovní dětský koutek se skluzavkou, pískoviště,
houpačka, gril, rybníček s možností organizova-
ného rybaření, v červenci a srpnu  pravidelné pro-
gramy pro děti, příležitostné hudební a taneční
večery, úschovna vlastních kol (zdarma) a půj-
čovna kol (za popl), Wi-Fi zdarma, tenisový areál –
4 antukové kurty, možnost zajištění trenéra. Mlýn-
hotel II – venkovní bazén, venkovní dětský koutek.

UBYTOVÁNÍ
Mlýnhotel I :dvou a třílůžkové pokoje se sprchou
a WC, TV, telefon. Na vyžádání čtyřlůžkové po-
koje a rodinné pokoje pro 4 až 5 osob (2 dvou-
lůžkové propojené pokoje), každý s vlastním
vchodem, soc. zařízením a TV, 1 přistýlka.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně formou švédských stolů
nebo formou částečného bufetu s doobjednáním
hlavních snídaňových jídel, večeře formou třícho-
dového menu (dětského menu pro děti 4-10, 
10-15 let).

INFORMACE
Parkování na vlastním pozemku bez poplatku.

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/7984

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

OREA RESORT DEVĚT SKAL VYSOČINA *** Milovy

POLOHA
Přímo na břehu Milovského rybníka, v centru
CHKO Žďárské vrchy, zalesněné malebné krajině,
593 m n.m., cca 3 km od Sněžného. 

KOUPÁNÍ
Vlastní krytý bazén, Milovský  rybník.

VYBAVENÍ
Restaurace 9 skal, Milovská restaurace, denní bar,
dětský koutek, fitness, sauna, masáže, stolní tenis,
kulečník, půjčovna sportovního vybavení a hor-
ských kol, zapůjčení fenu, žehličky (vše za poplatek
v místě). Zdarma Wi-FI internet připojení ve veřej-
ných prostorách hotelu.

NABÍDKA PROGRAMŮ
Ubytování se snídaní, polopenzí
Rodinný pobyt (3 noci, 3x polopenze)
Romantická Vysočina pro dva (2 noci, 2x po-
lopenze)
Za sportem a odpočinkem (2noci, 2x polopenze)
Programy a ceny v ceníku na straně 19.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje Economy a dvoulůžkové
pokoje Superior, obojí se sprchou a WC, na po-
koji TV, telefon, balkon (na vyžádání  přistýlka =
rozkládací křeslo).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, fakultativně

 doplatek na večeře (tříchodové menu výběrem ze
3-4 jídel).

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku. 

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 10

ZDARMA
• hotelový bazén zdarma

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně/polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/3702



800 112 112 ℡64

ČESKÁ REPUBLIKA | ČESKOMORAVSKÁ VRCHOVINA

HOTEL U ČERNÉHO ORLA

POLOHA
Je umístěn na překrásném historickém náměstí
města Telče, zapsané v roce 1992 do Seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO. 

KOUPÁNÍ
Krytý plavecký bazén a koupaliště „Vodní ráj“ v Ji-
hlavě (cca 6 km) s množstvím atrakcí a tobogány.

VYBAVENÍ
Restaurace, salonky, letní předzahrádka, taneční
místnost s  parketem, Wi-Fi zdarma, hotel má
výtah.

UBYTOVÁNÍ
Jedno a dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC,
některé s možností přistýlky, na pokoji TV (bez-
bariérový pokoj na vyžádání).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bufetu, fakultativně doplatek na
večeře výběrem z jídelního lístku na talony.

INFORMACE
Parkování na vyhrazeném parkovišti mimo hotel
za poplatek.

*** Telč

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/7985

HOTEL ARTABAN

POLOHA
Městečko Žirovnice leží přímo na hranicích Jiho-
českého kraje a kraje Vysočiny. Nově postavený
hotel se nachází přímo v centru města, na okraji
náměstí.

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště Budín (cca 1 km).

VYBAVENÍ
V moderně vybaveném hotelu je klimatizovaná ne-
kuřácká restaurace, letní střešní terasa s vlastním
barem, bowling (2 dráhy) s barem, wellness cent-
rum - sauna, infrasauna, whirlpool, solárium, ma-

sáže, tělocvična a půjčovna kol (uskladnění  vlastních
kol zdarma). Celý hotel má bezbariérový přístup a
výtah.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, spr-
cha, WC, SAT/TV s DVD přehrávačem, minibar,
trezor, Wi-Fi zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – výběrem ze snídaňového lístku, v pří-
padě většího počtu hostů bufetovým způsobem.
Obědy a večeře je možné dokoupit na místě.

INFORMACE
Parkoviště před hotelem zdarma.

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 10

**** Žirovnice

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/643
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VRANOVSKÁ PŘEHRADA – PLÁŽ - CAMPING VRANOVSKÁ PLÁŽ

POLOHA
V bezprostřední blízkosti Vranovské přehrady na
okraji Národního parku Podyjí. Díky své teplé
vodě bývá Vranovská přehrada nazývána „Morav-
ský Jadran“.

KOUPÁNÍ
Vranovská přehrada – pláž, pozvolný přístup do vody. 

VYBAVENÍ
Široké spektrum služeb. V letních měsících až 5x
týdně letní kino, loutkové divadlo pro děti. K dispo-
zici je lanové centrum, tobogán, dětské hřiště, pro-
storná dětská herna, kde probíhají animační
programy pro děti. Víceúčelová hřiště na volejbal,
nohejbal a další sporty. Stoly pro stolní tenis, 3x
prostorné tábořiště. Půjčovna elektrolodí, šlapadel,
jízdních kol, koloběžek, lodiček a jiného sportov-
ního vybavení. Nafukovací atrakce přímo na vodní
hladině. Sociální zázemí, možnost praní a sušení
prádla, vybavení kuchyňky, Wi-Fi v  celém areálu
kempu, možnost zapůjčení dětské postýlky a va-
ničky pro děti zdarma (nutno předem objednat).

UBYTOVÁNÍ
Chatová osada U tobogánu - čtyřlůžkové chatky,
WC a sprchy společné v areálu, lůžkoviny s povle-
čením, el. osvětlení, zásuvka na 220 V, lednička.
Penziony Gaudeo – na vyžádání komfortní me-
zonetové čtyřlůžkové pokoje, sprcha a WC, TV-
SAT, připojení k  internetu, plně vybavený
kuchyňský kout s lednicí a mikrovlnou troubou.
Penzion Na Stráni – dvoulůžkové pokoje s výhle-
dem na jezero, přistýlka, TV-SAT, sprcha a WC, bal-
kon, přímotop, plně vybavená kuchyňka s lednicí.

Mobilheimy - na vyžádání pouze v mimose-
zóně (mimo červenec, srpen) – luxusní 4 až
6lůžkové mobilheimy s klimatizací, 2 nebo 3 po-
koje, sprcha a WC, plně vybavená kuchyně s led-
nicí, krytá terasa se zahradním nábytkem.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování - možnost vlastního vaření v kempo-
vých kuchyňkách nebo přímo v objektu (mobilheimy,
Penziony Gaudeo, Penzion Na Stráni). Individuální
stravování v gastronomických zařízeních kempu –
restaurace, pivnice, stánky s občerstvením.

INFORMACE
Parkování v areálu kempu nebo u objektu. Dopo-
ručujeme především na vlastní dopravu (ze
Znojma směr Vranov nad Dyjí, v obci Štítary od-
bočit směr Vranovská pláž). Pobyt se psem pouze
v mimosezoně.

***/**** Vranovská pláž

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

rezervujte na:
www.cedok.cz/8012 | 8013 | 8014

Vyhlídkové plavby po Vranovské přehradě na lodích s vrchní sluneční palubou za pozná-
ním krás a malebných zákoutí tohoto vodního díla:
Plavby od dubna do konce října (v mimosezóně pouze o víkendech).
Lodní řády společnosti Lodní doprava Vranov, s.r.o. budou k dispozici na recepci Kempu Vranovská
pláž. Den a hodinu plavby je třeba po příjezdu na recepci nahlásit. Na lodi se klient proukáže vou-
cherem – ubytovacím poukazem, kde bude vyznačen i název zakoupené plavby. Nástup na loď je
vždy min. 15 min před odplutím.
Velký okruh – dvouhodinová plavba v délce 36 km Vranov- Bítov hrad - Vranov
Vyhlídková plavba z hráze Vranovské přehrady pod hrad Bítov a zpět.
Cena: Dospělý: 200 Kč

Dítě do 15 let 120 Kč
Dítě do 3 let ZDARMA

Malý okruh – hodinová plavba v délce 18 km Vranov – Chvalatice - Vranov
Vyhlídková plavba z hráze Vranovské přehrady do Chvaletické zátoky a zpět.
Cena: Dospělý: 120 Kč

Dítě do 15 let  60 Kč 80 Kč
Dítě do 3 let ZDARMA
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DÁRKOVÉ POUKAZY
Předtištěné dárkové poukazy
V kterékoliv pobočce cestovní 

kanceláře Čedok můžete zakoupit 

dárkové poukazy v hodnotě 500, 

1000, 2000 nebo 5000 Kč. Těmito 

poukazy můžete uhradit část nebo 

celou hodnotu zájezdu a jiné služby 

z nabídky Čedoku. Tyto poukazy jsou 

přenosné, lze je využít i k nákupu 

zájezdů v poslední minutě nebo 

současně s jakoukoliv slevou ve všech 

kmenových pobočkách cestovní 

kanceláře Čedok.

Individuální dárkové poukazy
Na základě Vaší objednávky Vám 

připravíme i dárkové poukázky

 „na míru“. Tyto poukazy nabízejí 

možnost volby hodnoty, včetně Vámi 

stanoveného darovacího textu. Tyto 

poukázky mají charakter darovacího 

dopisu a lze je opatřit logem nebo 

jménem a dalšími náležitostmi dle 

individuální dohody. 

Externí dárkové poukazy
Na všech pobočkách cestovní 

kanceláře Čedok můžete uplatnit 

dárkové poukazy Sodexo, Le Chèque 

Déjeuner, EDENRED a další, za 

předem stanovených podmínek. 

800 112 112
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HOTEL SAVANNAH DE LUXE

POLOHA
Hotel leží v blízkosti středověkého města Znojma,
na české straně hraničního přechodu Hatě –
Kleinhaugsdorf.

VYBAVENÍ
Nově vybudovaný hotel poskytující řadu výjímeč-
ných služeb. K dispozici je restaurace s českou i
mezinárodní kuchyní, lobby bar, wellness&Spa
centrum - krytý hotelový plavecký bazén 22x8,
sauna, parní lázeň, kardiofitness centrum, ajurvéd-
ské wellness masáže a procedury prováděné vy-
školenými terapeuty ze Srí Lanky,kosmetické
studio nabízející luxusní alchymistická ošetření
španělskou kosmetikou Alqvimia (omlazení lase-
rem a další procedury), privátní vířivka, v těsné blíz-
kosti hotelu American Chance Casino Route 59 k
příjemné zábavě. Hotel nabízí ajurvédské služby,
které zajišťuje společnost Siddhalepa- společnost
poskytující celosvětově aujurvédské služby vysoké
kvality již více než 150 let. Má vysoké nároky i na
své pracovníky, kteří musí mít dlouholeté zkuše-
nosti a dovednosti, aby tyto ajurvédské procedury

mohli provádět. Ajurvéda („věda života“ nebo
„umění života“) je nejstarší známý ozdravný pro-
gram na světě, který vznikl již před 5000 lety. Re-
spektuje lidskou originalitu a vidí v každém
jednotlivci jedinečnou bytost. Podle principů ajur-
védy je zdraví každého člověka tvořeno vzájemnou
harmonickou souhrou těla, mysli a okolního pro-
středí. Jestliže je jakákoliv z těchto oblastí v nerov-
nováze, člověk se necítí zdráv. Cílem je prevence
onemocnění, léčení chorob a jejich příznaků, posi-
lování imunitního systému, zvyšování celkového
pocitu zdraví, vitality a oddalování procesu stárnutí.

NABÍDKA PROGRAMŮ
V hotelu nabízíme tyto programy:
Ajurvédský relaxační program (2 noci, snídaně)
Ajurvédský romantický program (2 noci, snídaně)
Odbourání stresu a migrény (2 noci, snídaně)
Proti ztuhlosti a bolesti ramen a zad (2 noci,
snídaně)
Líbánky (2noci, snídaně)
Hotelové ubytování (2 a více nocí, snídaně)
Programy a ceny v ceníku na straně 20.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje Komfort - dvoulůžkový pokoj s koupel-
nou (vana,WC), s klimatizací, na pokoji telefon,
LCD TV/SAT, minibar, trezor, Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bohatá snídaně formou bufetu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma, v garáži za příplatek

ZDARMA 
• volný vstup do wellness&spa centra, volný vstup

do American Chance Casina Route 59

**** Chvalovice – Hatě u Znojma

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/747

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL PRESTIGE

POLOHA
Komfortní čtyřhvězdičkový hotel na trase Vídeň -
Praha, v blízkosti rakouské hranice, na okraji
města Znojma, v blízkosti Národního parku Podyjí
zaručuje ubytování v klidném prostředí a zároveň
v blízkosti centra města.

KOUPÁNÍ
Krytý hotelový bazén.

VYBAVENÍ
Restaurace, wellness centrum (krytý bazén s proti-
proudem, whirlpool, masážní lavice s vodopádem,
vodní masáž chodidel), posilovna, sauna a parní ka-
bina, ozonový parní box, solárium, masáže, volné
připojení wi-fi ve všech prostorách hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT-TV,
Wi-FI, možnost přistýlky, na vyžádání jednolůž-
kové pokoje, bezbariérové pokoje, dětská po-
stýlka.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně  - formou švédských stolů,  bio-koutek
i pro vegetariány, fakultativně lze dokoupit polo-
penzi ve Vital restauraci - všechna jídla jsou při-
pravována dle zásad tradiční čínské medicíny.
Dokonalý gurmánský zážitek doplňuje široká na-
bídka kvalitních vín z místních vinic.

INFORMACE
Parkování před hotelem nebo v  areálu hotelu
s kamerovým systémem.

**** Znojmo

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/8011
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MUŠOV – HOTEL TERMAL MUŠOV

POLOHA
V atraktivní oblasti Pálava, na břehu Horní (Mu-
šovské) nádrže, u hlavní silnice Brno–Mikulov
(Vídeň). Je vhodný pro rodinnou rekreaci, rela-
xační pobyty, rybaření, milovníky vína, turistiku
a cykloturistiku CHKO Pálava, Lednicko-Valtický
areál –památka UNESCO, zámek Mikulov, Věsto-
nická Venuše).

KOUPÁNÍ
Hotelový venkovní termální bazén (34-37 °C) s ce-
loročním provozem, přírodní koupaliště v kempu,
Aqualand Moravia Pasohlávky.

VYBAVENÍ
Restaurace s  výhledem na Pálavu a zříceninu
hradu Děvičky, s moravskou i českou kuchyní (cer-
tifikát Czech specials), terasa s přímým vstupem
na travnatou plochu pod restaurací, vinotéka,

venkovní grill, dětské hřiště, hotelové Wellness
centrum – venkovní bazén s minerální sirnatou
vodou, která příznivě působí na pohybové ústrojí,
srdce gynekologické orgány i při regeneraci kůže.
Finská sauna, relaxační místnost, bowling,
 úschovna kol (zdarma), půjčovna kol (za popl.),
Wi-Fi zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje Komfort (v hlavní budově
nebo v dependanci cca 30-50 m od hotelu). Na
všech pokojích sprcha a WC, TV, telefon,
 lednička, trezor, terasa nebo balkon, ADSL a Wi-
Fi internet zdarma, možnost přistýlky.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetového stolu. Obědy i ve-
čeře lze zakoupit v místě.

INFORMACE
Parkování zdarma na parkovišti před hotelem
nebo v areálu hotelu.

UPOZORNĚNÍ
Dětem do 4 let vstup do termálního bazénu
a sauny zakázán. Bus – výstup Pasohlávky-pře-
hrada, cca 50 m. 

ZDARMA
• bazén a sauna se slevou (úhrada na místě) 
• u všech pobytů 10% sleva na vstupné do Aqua-

landu Moravia

*** Novomlýnské nádrže - Mušov

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/7956

HOTEL ELIŠKA

POLOHA
Vyhledávané místo pro cykloturistiku (CHKO Pá-
lava, Lednicko-Valtický areál – památka UNESCO
a vinařskou turistiku (vinařské stezky), cca 200 m
od historického centra města.

KOUPÁNÍ
Městské koupaliště s  tobogánem (cca 250 m),
vodní nádrž Nové mlýny (cca 13 km), Aqualand
Moravia Pasohlávky.

VYBAVENÍ
Hotelová restaurace s lobby barem, konferenční
místnost, stylová irská hospoda „O´Hara“, vinný
sklep Eliška s otevřeným krbem a vinotékou, mož-
nost zapůjčení jízdních kol. V blízkém okolí - teni-
sový kurt, sauna, fitness, masáže, spinning, solná
jeskyně, whirlpool, squash, jízda na koni. Pro sku-
pinky již od 5-ti osob zajistí hotel degustaci pří-
vlastkových vín, exkurzi do Vinařství Volařík,
posezení ve vinném sklepě, snoubení vín s po-
krmy (nutno předem objednat), plavbu po Novo-
mlýnských nádržích.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT/TV,
připojení na internet.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetového stolu. Večeře lze
zakoupit individuálně v hotelové restauraci nebo
v Irské hospodě „O´Hara“. 

INFORMACE
Parkování zdarma na hotelovém parkovišti hlída-
ném kamerovým systémem.

**** Mikulov

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/671
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HOTEL GALANT

POLOHA
Přímo v historickém centru Mikulova.

KOUPÁNÍ
Bazén a vířivky na romantické sluneční terase s
výhledem na zámek a sv. Kopeček, vodní masáže,
dva protiproudy a chromoterapie.

VYBAVENÍ
Pivovarská restaurace- česká a moravská ku-
chyně, široká nabídka piva, zahrádka přímo pod
Svatým Kopečkem, vinárna, vinný sklípek.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje Standard a Delux - pro-
storné a pohodlné pokoje v příjemném, roman-
tickém i moderním stylu, sprcha, WC, SAT/TV s
multimediálnim PC, Wi-Fi připojení, trezor a vy-
soušeč na vlasy. Většina pokojů má krásné vý-
hledy na historické dominanty Mikulova nebo
Pálavské vinice. Deluxe pokoje jsou prostornější,
s klimatizací a mají navíc ve vybavení coffee/tea
machine s kávou a čajem zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bufetového stolu.

INFORMACE
Parkování monitorované v areálu hotelu zdarma.

ZDARMA
• u všech pobytů je v ceně vstup do Aquaworld

(bazén, vířivky) od 8.00 - 12.00 hod

**** Mikulov

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/11510

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL APOLLON

POLOHA
Rodinný hotel v centru vinařského městečka Val-
tice, které jsou nedílnou součástí Lednicko-Valtic-
kého areálu, zapsaného mezi památky UNESCO.Ve
sklepích zámku je celoročně umístěná degustační
expozice „Salón vín“, kde lze ochutnat až 100 nej-
lepších vín z Moravy a Čech.

KOUPÁNÍ
Letní koupaliště Břeclav (cca 10 km) – velký bazén
(50 m) s tobogánem, malý bazén (25 m) se sklu-
zavkou, dětské brouzdaliště, minigolf, streetball,
stolní tenis, ruské kuželky. Aqualand Moravia Pa-
sohlávky - termální prameny, nejmodernější park
v Evropě (cca 25 km).

VYBAVENÍ
Restaurace s barem, hotelová terasa (ochutnávky vín
a letní grilování), salonek, vinný sklep (pro skupiny i
jednotlivce přímo v hotelu, v  celé budově Wi-Fi
zdarma, úschovna jízdních kol, houpačky a pískoviště
na hotelové zahradě. V místě a okolí – výlety na koních,
jízdy kočárem, hrady a zámky s průvodcem, tenis,
plavba lodí po vodních trasách lednicko-Valtického
areálu. Golfové hřiště je pouhých 13 km od Valtic.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC s mož-
ností jedné přistýlky, na pokoji TV, telefon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu. Fakultativní příplatek na
polopenzi.

INFORMACE
Parkování ve dvoře hotelu, který je monitorován
kamerou a vybaven uzamykatelnou bránou (bez
poplatku).

ZDARMA
• poukaz k návštěvě Salonu vín ČR s degustací

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/7960

*** Valtice
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WINE WELLNESS HOTEL CENTRO *** Hustopeče

POLOHA
Wine Wellness hotel se nachází v srdci jižní Mo-
ravy, v centru města Hustopeče, cca 30 km od
Brna. 

KOUPÁNÍ
Hustopeče - městské koupaliště s tobogánem
a skluzavkou, krytá plavecká hala s bazénem
(25 x 8) a posilovnou, letní venkovní Aquapark.

VYBAVENÍ
Hotel disponuje jedinečným Wine Wellness, kde
naleznete "Suchou zónu", která je určena pře-
vážně k procedurám, relaxaci a odpočinku.
V "Mokré zóně" na vás čeká whirlpool, čtyři druhy
saun, Kneipova vinařská stezka, finské vědro
a další. Domácí i mezinárodní gastronomii si

 můžete vychutnávat v klimatizované restauraci,
příjemné kavárně, či pivnici. Vnitřní nádvoří hotelu
poskytuje příjemné zahradní posezení v letních
měsících.

NABÍDKA PROGRAMŮ
Wellness jako víno (2 noci,  polopenze)
Víno jako wellness (2 noci, polopenze)
Dopřejte své lásce luxus (2noci, polopenze)
Rodinná dovolená (4 nebo 7 nocí, polopenze)
Programy a ceny v ceníku na straně 22.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje Standard se sprchou a WC,
TV, telefon, na vyžádání - dvoulůžkové pokoje
Superior a mezonetové apartmány.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze nebo dle programu - snídaně formou
švédských stolů, večeře formou 3 nebo 4chodo-
vého menu.

INFORMACE
U všech pobytů - 10% sleva na další wellness pro-
cedury, volný vstup do mokré zóny WW na 1 hod.
ke každé noci ubytování v otevírací době, volný
přístup na Wi-Fi, možnost zapůjčení županu (za
vratnou kauci 500 Kč), parkovné.

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně/polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1034

OPILÉ SKLEPY - APARTMÁNY *** Velké Pavlovice
Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
Na úpatí Staré Hory, přímo pod nejstaršími vino-
hrady ve Velkých Pavlovicích, v klidové zóně nad
obydlenou částí města. Jedná se o vinařskou
uličku, kterou tvoří 15 barevných domků (apart-
mánů - vinných sklípků) v jedné řadě. Nacházejí
se v pohodlné vzdálenosti od Lednicko-Valtického
areálu (zapsaného mezi památky UNESCO), Miku-
lova, recesistické republiky Kraví Hora, Novomlýn-
ských nádrží, Břeclavi, Brna a cca 50 km od Vídně.  

KOUPÁNÍ
Městské koupaliště Němčičky (cca 5,5 km), letní kou-
paliště v Hustopečích (cca 10 km), krytý bazén a letní
koupaliště v Břeclavi (cca 24 km), městské koupaliště
v Mikulově (cca 22 km), Novomlýnské nádrže a nový
Aquapark Moravia v Pasohlávkách (cca 35 km).

VYBAVENÍ
V přízemí moderně vybavená kuchyňka s jídelním
koutem a samostatným WC. Z kuchyňky je  přístup

do vlastního archivního sklepa – nabídka vín od
místních vinařů za standardní nákupní ceny
(úhrada na místě). V 1. patře dvě ložnice. V celém
apartmánu Wi-Fi zdarma. Každý apartmán má
vlastní garáž, kterou je možno případně využít jako
úschovnu kol. Možnost posezení na malé terase
za každým apartmánem s výhledem na vinohrad
a ovocný sad. V místě a okolí – bowlingové cent-
rum ve Velkých Pavlovicích, bobová dráha v Něm-
čičkách, možnost návštěvy vinařského sklepa
s řízenou degustací místních vín, v  letní sezóně
účast na bohatém kulturním programu města, ak-
cích zaměřených na víno, meruňky a folklór.

UBYTOVÁNÍ
Apartmán maximálně pro 6 osob – dva dvoulůž-
kové pokoje s přistýlkou, každý pokoj má vlastní
sprchu, WC a balkon s výhledem na okolní vinař-
ské obce. K dispozici 1 dětská postýlka.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování – kompletně  vybavená vlastní ku-
chyňka (lednice, myčka, el. sporák, varná konvice,
sklo, nádobí). Stravování je také možné v místních
restauracích, event. možnost donáškové služby
(úhrada na místě).

INFORMACE
Parkování v garáži apartmánu (1 auto) nebo na
vyhrazeném parkovišti u apartmánů (obojí
zdarma).

rezervujte na:
www.cedok.cz/7966
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PENZION FONTÁNA

POLOHA
Přímo v  obci Dolní Dunajovice, v
CHKO Pálavských vrchů, 6 km od Mi-
kulova s hraničním přechodem do
Rakouska, zámkem a městskou pa-
mátkovou rezervací. 

KOUPÁNÍ
Březí – koupaliště (4 km), Novo -
mlýnské nádrže (6 km), městské

koupaliště s tobogánem v Mikulově
(6 km), Aqualand Moravia Paso-
hlávky (termální prameny, wellness-
cca 6 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, malý salonek, menší
společenská místnost, venkovní po-
sezení s grilem v atriu budovy, dět-
ský koutek, stolní tenis,  možnost

zapůjčení společenských her, smí-
šený obchod, možnost posezení s ří-
zenou degustací (dle objednávky
v místě), možnost rezervace teniso-
vých kurtů ve sportovním areálu
obce. Bezdrátové připojení k inter-
netu (Wi-Fi).

UBYTOVÁNÍ
Dvou-, tří- a čtyřlůžkové pokoje se
sprchou a WC. Na pokoji rádio.
Třetí a čtvrté neobsazené lůžko se
neúčtuje.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně formou švéd-

ského stolu, večeře výběrem ze čtyř
jídel den předem.

INFORMACE
Parkování před objektem bez poplatku.

ZDARMA
• poukázka na kávu zdarma v  cuk-

rárně v Mikulově, dětem malý dárek
• u všech pobytu 10% sleva na

vstupné do Aqualandu Moravia 

*** Novomlýnské nádrže - Dolní Dunajovice

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/7967

HOTEL PANON

POLOHA
V  klidné části města, nedaleko od
centra města i sportovišť.

KOUPÁNÍ
Letní areál městského koupaliště se
3 bazény a tobogánem (cca 400 m).

VYBAVENÍ
Klimatizovaná restaurace, salonek,
relax-centrum, snack-bar, smě-
nárna, letní terasa s obsluhou (letní
grilování a degustace vín). V místě
a okolí - městský sportovní areál
a koupaliště – plavecká hala se sau-
nou a masážemi, tenisové kurty,

squash a spinning, bowlingová hala,
kuželky, biliár, stolní tenis, venkovní
bazény, volejbalové hřiště, travnaté
hřiště na kopanou,  plážový volejbal,
půjčovna kol, možnost návštěvy vin-
ného sklepa s degustací vín, plavba
lodí po Baťově kanále.

UBYTOVÁNÍ
Dvou a třílůžkové pokoje se spr-
chou a WC, na pokoji TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufet, fakultativně polo-
penze (výběrem z menu do stano-
vené hodnoty). 

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku
nebo v hotelové garáži za poplatek.

Pobyty pro seniory od 60 let
– viz str. 10

UPOZORNĚNÍ
V místě lze po dohodě s recepcí za-
jistit vinný sklep s degustací vín,
v době konání regionální folklórní
nebo kulturní akci. Sleva na vstupné
do ZOO, na koupaliště, tenisové
kurty , plavbu lodí po řece Moravě.

*** Hodonín

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/724

HOTEL RADĚJOV

POLOHA
V  klidném prostředí, v  malebném
údolí CHKO Bílých Karpat, cca 200 m
od přehradní nádrže Lučina.

KOUPÁNÍ
Vlastní dětský bazén, přehradní
nádrž Lučina (200 m) s  půjčovnou
loděk, chovný rybník Kejda (800 m),
koupaliště ve Strážnici (10 km), měst-

ský krytý bazén v Hodoníně (18 km),
aquapark Uherský Brod (cca 16 km).

VYBAVENÍ
Areál tvoří dva ubytovací celky – hotel
a depandance (20 m od sebe). Hotel
- stylová restaurace Letka, jídelna,
bar, internetová kavárna, Wi-Fi, Relax-
centrum (finská sauna s  bazénem,
solárium, fitness,  masáže), stolní

tenis, kulečník, stolní fotbal, šipky,
dětský koutek, internet. V areálu fot-
balové hřiště, minigolf a asfaltové
hřiště, úschovna a půjčovna hor-
ských kol. Hotel má výtah, depan-
dance nemá výtah. V sezóně každý
den animační program.

UBYTOVÁNÍ
Hotel - dvou a třílůžkové pokoje
Standart a Superior se sprchou
a WC s možností přistýlky (pevné
lůžko). Na vyžádání rodinná studia
– vždy dva dvoulůžkové pokoje se
společnou vstupní chodbou, spr-
chou a WC (4 až 5 lůžek). Dětská
postýlka na vyžádání (za popl.). 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně formou švéd-
ského stolu, mimo hlavní sezónu
servírované, večeře tříchodové, vý-
běrem ze tří jídel a jednoho diet-
ního. Děti mají dětskou porci. 

INFORMACE
Parkování - hlídané parkování bez
poplatku, garážové stání za poplatek.

Pobyty pro seniory od 50 let
– viz str. 10

*** Radějov

Zájezdy: 6 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/734

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HOTEL SKANZEN *** Modrá u Velehradu

POLOHA
Hotel se nachází v turistickém komplexu Archeos-
kanzenu Modrá a expozice sladkovodních ryb Živá
voda. Má výhodnou polohu pro turistiku a za pozná-
ním krás Slovácka - např. Velehrad (barokní bazilika
s přilehlými budovami bývalého cisterciánského kláš-
tera a lapidáriem - národní kulturní památka), hrad
Buchlov, zámek v Buchlovicích, památník Velké Mo-
ravy ve Starém Městě, rozhledna Brdo a jiné. Nově
bylo v areálu otevřeno Centrum slováckých tradic,
které nabízí možnost prohlídky unikátní pálenice, ex-
pozice Moravského zemského muzea, sušárny
ovoce, výstavu vín Slovácké vinařské podoblasti s
možností degustace z vinných automatů By the
Glass. Dále je možnost využití kavárničky k příjem-
nému posezení a prodejna s tradičními výrobky. Pro
firmy je k dispozici konferenční aula pro 30 osob. 

KOUPÁNÍ
Přírodní biotop v areálu Živé vody, který je přímo
za hotelem. Koupaliště i aquapark v okolí.

VYBAVENÍ
Hotel disponuje restaurací s letní terasou a od-
děleným prostorem pro podávání snídaní. Re-
cepce je otevřena non-stop, zajišťuje sekretářské
služby (kopírování, skenovaní), služby TAXI, vstu-
penky do divadel a kin. Hostům je k dispozici
zdarma dětská postýlka (na vyžádání), dětské
hřiště s pískovištěm a bludištěm. K odpočinku a
relaxaci hotel nabízí masáže (klasické lymfatické,
baňkování, lávové kameny, těhotenské, masáže
zad, rituál pro unavené nohy aj.), zapůjčení silnič-
ních koloběžek, místnost na uskladnění kol. Spor-
tovní možnosti: tenisové kurty, fotbalové hřiště,
hřiště na volejbal – v obci Velehrad cca 800 metrů
od hotelu. 

UBYTOVÁNÍ
Dvou a třílůžkové pokoje se sprchou nebo
vanou a WC, TV/SAT, WI-FI, některé s možností
přistýlky. V hotelu je k dispozici i bezbariérový

pokoj včetně bezbariérového přístupu do ho-
telu (na vyžádání).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou švédského stolu. Fakultativně
doplatek na polopenzi nebo plnou penzi. Hotel
nabízí jídla regionální a mezinárodní kuchyně.

INFORMACE
Parkování v bezprostřední blízkosti hotelu na mo-
nitorovaném parkovišti. Domácí zvíře na hotelu
není povoleno.

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze/plná penze

rezervujte na:
www.cedok.cz/12369

HOTEL MLÝN *** Velehrad

POLOHA
Rodinný hotel, který nabízí komfortní ubytování
a odpočinek v klidném a tichém prostředí pout-
ního místa na Velehradě, jen pár minut jízdy
autem od centra Uherského Hradiště.

KOUPÁNÍ
Aquapark Uherské Hradiště (cca 6 km) nebo
Uherský Brod, přírodní koupaliště Modrá.

VYBAVENÍ
Hotelová restaurace (certifikovaná Grand restau-
rant-Czech specials), vinný sklípek s možností de-
gustace, letní zastřešená terasa, sekretářské
služby (kopírka, fax),  kulturní servis - zajištění vstu-
penek do kin a divadel, poskytnutí turistických in-
formací, hotelové wellness (finská sauna, venkovní
 whirpool, kosmetika, masáže, zábaly a peeling),

 půjčovna sportovních potřeb, dětské hřiště.

NABÍDKA PROGRAMŮ
Samostatné ubytování se snídaní, polopenzí, dél-
kou pobytu dle přání.
Romantika pro 2 na hotelu Mlýn (2 noci, polopenze)
Víkend s vínem na hotelu Mlýn (2 noci, polopenze)
Relax pro ženy (2 noci, polopenze)
Víkend pro seniory nad 60 let (2noci, plná penze)
Ceny v ceníku na straně 22.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou nebo vanou
a WC, vybavené trezorem,  telefonem s přímou vol-
bou, minibarem, bezdrátové připojení Wi-Fi, LCD
televizí s rádiovým příjem. Pokoje jsou  nekuřácké,
hotel má výtah. Na vyžádání bezbariérový pokoj.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetového stolu, fakultativně
doplatek na polopenzi, večeře formou tříchodo-
vého menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma, parkoviště střeženo
kamerovým systémem.

Pobyty pro seniory od 60 let
– viz str. 10

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze/plná penze

rezervujte na:
www.cedok.cz/7971



rezervujte na:
www.cedok.cz/7978
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OREA RESORT SANTON **** Brněnská přehrada  –  Bystrc

POLOHA
V krásném přírodním prostředí areálu Brněnské
přehrady, pouhých 20 min. jízdy od centra města.

KOUPÁNÍ
Brněnská přehrada – pláž (cca 5 min pěšky).

VYBAVENÍ
Restaurace, letní terasa s výhledem na jezero, pří-
stup na internet zdarma, venkovní stolní tenis, mul-
tifunkční hřiště s umělým povrchem (tenis, volejbal,
nohejbal, hřiště na petanque). Wellness centrum
(bazén s protiproudem, parní lázeň, finská sauna,
aromasauna).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s koupelnou a WC, na po-
koji TV, telefon, lodžie s výhledem do okolí, ně-
které s možností přistýlky.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetového stolu. Obědy a ve-
čeře pouze v místě s 15% slevou na veškerou
konzumaci (kromě cigaret).

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.

ZDARMA
• u týdenních pobytů SLEVA 7=6 (1noc se snídaní

zdarma)
• vstup do wellness centra 1x denně ZDARMA

(bazén s protiproudem, parní lázeň, finská
sauna s krbovými kameny a aroma bylinná
sauna)

• ZDARMA tenisový kurt, pétanque a stolní tenis
po celou dobu pobytu

• 15% sleva v místě na veškerou konzumaci v ho-
telu (kromě cigaret)

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL STARÁ ŠKOLA

POLOHA
Ve středu městečka Sloup, které je severní
vstupní branou do Národní přírodní rezervace
Moravský kras. Obec je napojena na rozsáhlou síť
cyklostezek. Prochází tudy i známá Jantarová
stezka. 

KOUPÁNÍ
Městské koupaliště v Blansku, aquapark s tobo-
gánem, krytý plavecký bazén (cca 12 km).

VYBAVENÍ
Stylová restaurace s barem, kavárna s bowlingem
a kulečníkem, školící místnost s vybavením, ús-
chova vlastních kol. V místě a okolí - tenisový an-
tukový kurt, hřiště, lanové centrum Baldovec (cca
12 km), vstupy do jeskyní, projížďky na koni, pro-
jížďky v kočáru. V  obci je možné využít služby
sportovišť ZŠ - tělocvičnu, fitness a hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, s mož-
ností jedné přistýlky, na pokoji je TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou švédského stolu, fakultativně
doplatek na večeře (2 chody výběrem ze tří jídel).

INFORMACE
Parkování na hotelovém oploceném a uzamyka-
telném parkovišti bez poplatku.

*** Sloup

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/7986
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WELLNESS HOTEL PANORAMA **** Blansko - Češkovice

POLOHA
„lázně“ pro dospělé a „ráj“ pro děti – rodinný well-
ness hotel, v krásném přírodním prostředí nad
městem Blanskem, cca 3 km od centra města,
v zalesněné městské části Češkovice.

KOUPÁNÍ
Venkovní dohřívaný zážitkový bazén s tobogá-
nem, vnitřní bazén.

VYBAVENÍ
Restaurace s unikátní „Nebeskou terasou“, vyhlíd-
ková terasa, výtah, dětský koutek, ruské kuželky,
ping-pong, kulečník, travnaté hřiště, uložení vlast-
ních kol zdarma, kvalitní Wi-Fi zdarma, místnost
pro maminky (přebalování, mikrovlnná trouba,
konvice). Hotel má wellness centrum, kde je
bazén se slanou vodou (31 stupňů C) a protiprou-
dovým plaváním, whirlpool s perličkovou koupelí
a hydromasáží, bylinná parní sauna s možností
solné inhalace, infrasauna, finská sauna, Kneipova

koupel a solární louka. Balneoprocedury v širo-
kém spektru od klasických aroma masáží, zábalů
a voňavých procedur, po thalassoterapii, lávové
kameny a thajské masáže. Hotel je rájem pro děti
– dětský koutek, hračky, houpačky, kolotoč, písko-
viště, zookoutek mimo jiné s oslicí Rozárkou a oslí-
kem Sazínkem. Projížďky na koních možné na
nedalekých farmách. Po celé letní prázdniny kaž-
dodenní animační programy.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje Classic New *** se
sprchou a WC, na pokoji TV, Wi-Fi, telefon, třílůž-
kové s balkonem. Dvoulůžkový pokoj Superior
**** se sprchou nebo vanou a WC, na pokoji
TV, Wi-Fi, lednice, trezor, telefon, balkon. Na vy-
žádání: přistýlka, rodinná studia - (dva dvoulůž-
kové pokoje se společným vchodem a  soc.
zařízením po kompletní rekonstrukci, TV a tele-
fon na obou pokojích, zdarma dětská postýlka.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně nebo dle programu – snídaně formou
bufetového stolu, večeře bufet nebo z více vari-
ant. Možnost předem objednat vegetariánskou
stravu a bezlepkovou dietu.

NABÍDKA PROGRAMŮ
V hlavní sezóně (VII – VIII) -  Ubytování s polopenzí  (7 nocí)                           
ve vedlejší sezóně – Ubytování se snídaní (2 a více nocí) a
pobyty s programem:
Víkend ve dvou (2 noci, snídaně) 
Pohlazení těla a duše (2 noci, snídaně)
Spa pobyt (2 noci, polopenze) 
Programy a ceny v ceníku na straně 23.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1030

HOTEL SKALNÍ MLÝN *** Blansko - Skalní mlýn

POLOHA
Hotel Skalní mlýn, to je více než 70 let tradice. Leží
v CHKO Moravský kras, poblíž propasti Macocha
a Punkevních jeskyní s lodičkami, u nástupiště
vláčků, v blízkosti lanovky na Macochu. Hotel je ide-
álním výchozím místem pro výlety rodin s dětmi.
Blízká poloha od Blanska a veletržního města Brna,
stejně jako klidná a romantická příroda Morav-
ského krasu, přímo vybízí k rodinné dovolené.

KOUPÁNÍ
Blansko - přehradní nádrž Palava (cca 8 km), Blan-
sko - městské koupaliště, aquapark s tobogánem,
krytý plavecký bazén (cca 7 km), Jedovnice - rybník
Olšovec (cca 7 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, večerní restaurace - piano bar, letní
terasy s možností grilování, výtah, směnárna, in-
ternetový koutek, připojení k internetu přes Wi-Fi
zdarma a jiné služby. V areálu je půjčovna kolo-
běžek (za popl.), jejíž význam je umocněn uzavře-
ním krasových žlebů pro automobilovou dopravu,
možnost úschovy vlastních kol zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, některé
s možností přistýlky, na pokoji sat-TV, rádio, te-
lefon. Na vyžádání- jedno a třílůžkové pokoje,
mezonetové rodinné pokoje (dvě lůžka dole
a dvě nahoře).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou teplého a studeného bufetu
(v hlavní letní sezóně), rozšířená kontinentální
s výběrem hlavního jídla (v mimosezóně), fakulta-
tivně doplatek na večeře (výběrem ze tří hlavních
jídel vč. moučníku).

INFORMACE
Parkování před hotelem na vlastním parkovišti
bez poplatku.

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/7982
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HOTEL HARMONIE

POLOHA
Hotel Harmonie se nachází na okraji lázní Luha-
čovic, v údolí říčky Olšavy. Nedotčená příroda s
čistým ovzduším a venkovní rozlehlý areál jsou
hlavními přednostmi hotelu s ideální docházko-
vou vzdáleností cca 20 min. jak do lázeňského
centra, tak k luhačovické přehradě. Hotel je svojí
polohou, šíří služeb a vybavením vhodný pro ak-
tivní dovolenou, rodiny s dětmi, seniory. Animační
programy, které hotel nabízí zdarma, jsou aktivní
během letních prázdnin.

KOUPÁNÍ
Vlastní krytý vyhřívaný bazén.

VYBAVENÍ
Česká restaurace, denní bar, velká a malá letní te-
rasa, pikniková louka, dětský klub, kongresový sál,
salonky, doplňkový prodej,Wi-Fi. Rekondičně-rela-
xační centrum: krytý vyhřívaný bazén, fitness,
sauna, tělocvična, masáže (klasické , s aromatic-
kými oleji, lávové kameny, baňkování, reflexní
masáž chodidel, podvodní, medové, detoxikační,
čokoládové masáže, rašelinové obklady, koupele,
ušní svíce,inhalace)

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT/TV,
balkon, WI-FI.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně -  formou bufetu. Fakultativně – doplatek
na polopenzi nebo plnou penzi (obědy a večeře
formou bufetu nebo servírované menu).

INFORMACE
Parkování v areálu hotelu.

**** Luhačovice

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně/plopenze/plná penze

rezervujte na:
www.cedok.cz/683

HOTEL ADAMANTINO *** Luhačovice – Pozlovice

POLOHA
přímo na břehu luhačovické přehrady. S Luhačo-
vicemi je lokalita propojena Jurkovičovou alejí,
podél níž jsou vybudována odpočívadla, sporto-
viště i občerstvení. Pod hotelem je možno využít
venkovní posilovací stroje. Na přehradu je možné
přijet vyhlídkovým vláčkem z centra Luhačovic.

KOUPÁNÍ
Vlastní krytý bazén s vyhřívanou vodou, Luhačo-
vická přehrada (cca 50 m).

VYBAVENÍ
Restaurace, snack-bar, aquacentrum (bazén,
sauna s ochlazovacím bazénkem, whirlpool), stolní
tenis, kulečník, půjčovna horských kol a sportovních

potřeb, tenisový kurt s umělým povrchem, volej-
balové hřiště (vše za poplatek). Hotel má výtah, na
střeše vyhlídkovou terasu. U hotelu dětské hřiště
a stezka zdraví (venkovní cvičící stroje). 

NABÍDKA PROGRAMŮ
Relaxační pobyt (2 noci, polopenze)
Pobyt pro dva (2 noci, polopenze)
Rodinná dovolená (7 nocí, polopenze)
Programy a ceny v ceníku na straně 24.
Pobyt pro seniory (7 nocí, polopenze) – viz str. 11.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s koupelnou a WC, balkon,
na pokoji TV, rádio, telefon. Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetového stolu. Pobyty s pro-
gramem s polopenzí.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku. 

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 11

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/8003

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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ACTIVITYPARK HOTEL VŠEMINA

POLOHA
V blízkosti jezera, mezi zalesněnými svahy Hostýn-
ských vrchů, cca 15 km od města Zlín a Vsetín, za
obcí Všemina. 

KOUPÁNÍ
Vlastní krytý hotelový bazén (10 x 5 m).

VYBAVENÍ
Restaurace Valaška, sport bar, wellness centrum
(sauna, masáže, zábaly, koupele), relax centrum
(whirlpool, aroma sauna, bazén), stolní tenis, ku-
lečník, bowling, šipky, dětský koutek, půjčovna
horských kol a sportovního vybavení, tenisové

kurty, nedaleko od hotelu ranč s koňmi. Ve vybra-
ných termínech animační programy zdarma (lu-
kostřelba, skákací boty, tvořivá dílna a mnoho
dalších aktivit).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové zrekonstruované pokoje LUX v pří-
zemí se sprchou a WC, terasa, možnost přistýlky.
Na vyžádání dětská postýlka, musí být potvrzena
přede nástupem, rodinné pokoje Family HIT pro
1-3 děti v doprovodu dospělé osoby (rodinné
studio 4+0 nebo 2x 2+0 vedle sebe).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – švédským stolem. Možnost dokoupení
další stravy pouze na hotelu.

INFORMACE
Nehlídané parkoviště u hotelu zdarma nebo uza-
vřené hotelové parkoviště za poplatek.

*** Všemina

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/599

APARTMÁNY VŠEMINA *** Všemina

POLOHA
Budova s  apartmánovými pokoji je propojena
s hotelem Activitypark Hotel Všemina chodbou. 

KOUPÁNÍ
Krytý vyhřívaný bazén (10 x 5 m) v hotelu.

VYBAVENÍ
Vybavení apartmánů: Nové moderní apartmány
vhodné pro náročné.  Budova s apartmánovými
pokoji je propojena s hotelem chodbou a s výhle-
dem do klidné části areálu. Cena za ubytování za-
hrnuje jednorázový poplatek za výměnu ložního
prádla pro 2 osoby. Další osoby v apartmánu do-
plácí poplatek na místě.  1kk (3+0 AP) – 1 míst-
nost, kuchyňský kout, koupelna se sprchou a WC,

manželská postel, přistýlka, SAT-TV, terasa nebo
balkon, umístění v přízemí až 4.p. 2kk (4+0 AP) –
2 místnosti, kuchyňský kout s  jídelním stolem,
koupelna se sprchou a WC, ložnice, obývací pokoj,
přistýlka nebo rozkládací pohovka, SAT-TV, terasa
nebo balkon, umístění v přízemí až 4.p.

UBYTOVÁNÍ
Apartmánové pokoje s kuchyňským koutem 1kk
(3+0 AP, 2 až 3 osoby), 2kk (4+0 AP, 2 až 4 osoby)
v samostatné budově areálu hotelu.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravy. Možnost dokoupení další stravy pouze
na hotelu.

INFORMACE
Parkování na nehlídaném parkovišti u  hotelu
zdarma nebo na uzavřeném hotelovém parkovišti
za poplatek.

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravy

rezervujte na:
www.cedok.cz/3739
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APARTMÁNY EDEN **** Luhačovice

POLOHA
12 apartmánů=vila domů, postavených v roce
2014 na střeše obchodního centra v lázních Lu-
hačovice.

KOUPÁNÍ
Městská krytá plovárna (letní terasy), 25 m pla-
vecký bazén, zážitkový bazén, vířivka - cca 300 m
od apartmánů, Luhačovická přehrada (cca 2 km),
Aquapark Pozlovice (cca 2 km).

VYBAVENÍ
Apartmány jsou 2-podlažní, 85 m2 velké. V přízemí
se nachází plně vybavená moderní kuchyně s jí-
delním stolem. Z prostorné prosklené obývací
části s rozkládací sedací soupravou lze projít na

terasu. V horním patře je umístěna ložnice s extra
velkou manželskou postelí a psacím stolem, dále
je zde koupelna s vanou nebo sprchou a WC.
Apartmány jsou stylově a moderně zařízené
s podlahovým vytápěním, klimatizací, Wi-Fi,
SAT/TV. K dispozici je lednice s mrazákem, myčka
nádobí, mikrovlnná trouba, v koupeně ručníky
a hygienické potřeby. Dětská postýlka a jídelní žid-
lička na vyžádání. Kouření povoleno pouze na te-
rase. Domácí zvířata povolena. Každý Apatmán
má prostor pro uložení kočárků, kol a zavazadel.
V recepci areálu apartmánů lze objednat lékařské
vyšetření a wellness procedury v nedalekém part-
nerském hotelu.

UBYTOVÁNÍ
4+0 Apartmán Eclusive
4+0 Apartmán Deluxe
4+0 Apartmán Superior

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. Možnost vlastního vaření.

INFORMACE
Parkování u apartmánů. Pobyty jsou na vyžádání.

Zájezdy: 2 a více dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/15408

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL LÁZNĚ KOSTELEC *** Kostelec u Zlína

POLOHA
V předhůří Hostýnských a Vizo vických vrchů.

KOUPÁNÍ
Vlastní vyhřívané venkovní bazény vč. dětského
brouzdaliště.

VYBAVENÍ
Hotel má 6 podlaží, restauraci, pizzerii, denní ka-
várnu, bar, taneční kavárnu, saunu, tělocvičnu,
venkovní ohniště s posezením, sportovní areál –
tenisový kurt s umělým povrchem, 10 minigolfo-
vých jamek, stolní tenis, ruské kuželky, volejbalové
hřiště, 9jamkové golfové hřiště s cvičnou loukou,
vnitřní cvičná odpaliště a virtuální golfový simulá-
tor. V hotelové recepci je možné si zapůjčit ke

všem sportovištím nářadí (rakety, míče, kola, spo-
lečenské hry aj. nebo zakoupit „sportovní kartu“
(bazén, sauna, stolní tenis, minigolf, ruské kuželky
a pétanque, dítě se slevou 50%). V  golfovém
klubu je možné si zapůjčit golfové míčky a objed-
nat si lekci s trenérem golfu. Dětský koutek, Wifi
free připojení v celém hotelu, na pokojích i na při-
lehlém koupališti, 2 venkovní vyhřívané whirlpo-
oly, houpačky a průlezky pro děti. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s vanou a WC, TV, rádio, te-
lefon, přistýlka. Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně formou bufetového stolu,
večeře výběrem ze čtyř menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.

Zájezdy: 8 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/706



WELLNESS HOTEL VISTA **** Dolní Morava DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Nově postavený **** hotel se nachází na severo-
západních svazích vrchu Slamník, na konci obydlené
části obce Dolní Morava v srdci panenské přírody
na úpatí Králického Sněžníku (1 424 m n.m.). Je sou-
částí relax & sport resortu Dolní Morava.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén (15 x 5 m), koupaliště v  Králíkách
(cca 7 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, kongresové prostory, moderní well-
ness centrum s bazénem a vířivkou, finská a parní
sauna, Kneippova lázeň, zážitkové sprchy, široká
nabídka masáží, bowling, kulečník, stolní tenis,

golfový trenažér, fitness, tělocvična, dva osvětlené
kurty na tenis a míčové hry, obří tandemová hou-
pačka, bobová dráha s osvětlením, lanovkový
sjezd, lanové centrum, dobrodružná věž, Disc
Golf, půjčovna horských kol, segway a elektrokol,
pro děti hřiště a. herna. Výtah je k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje Superior s možností
přistýlky (vhodná pro děti do 15 let), čtyřlůžkové
rodinné pokoje Family pro 2 dosp. a 2 děti do
15 let, (dva propojené dvoulůžkové pokoje). Na
všech pokojích je sprcha, WC, LCD, TV, Wi-Fi, fén,
minibar, trezor, telefon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Fakultativně: do-
platek na polopenzi formou 3chodového menu
(dle obsazenosti hotelu).

INFORMACE
Parkování v garáži a na parkovišti před hotelem
za poplatek, na ostatních místech zdarma.

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1033

800 112 112 ℡78
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HOTEL FLORA ***/**** Olomouc

POLOHA
V  klidné části města Olomouce, v  sousedství
městských parků a výstaviště, 10 minut pěší
chůze od historického centra.

KOUPÁNÍ
Vlastní krytý bazén v Balneocentru, městské kou-
paliště s venkovním bazénem, krytým bazénem
a tobogánem v Olomouci (cca 800 m od hotelu).

VYBAVENÍ
Restaurace, salonky, bar,  kadeřnictví, kosmetika,
manikúra, pedikúra, směnárna, trezor, čištění
a žehlení prádla, faxové služby, PC a internet ve
foyeru Wi-Fi zdarma. Balneocentrum (vnitřní re-
laxační bazén, sauna, pára, whirlpool, solární

louka, balneo služby – koupele, zábaly, masáže re-
generační, lymfatické, medové, lávovými kameny,
termoterapie – herbalwax).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje Comfort *** a Superior
**** bez možnosti přistýlky, sprcha,WC,
TV/SAT, Wi-fi, telefon, minibar.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetového stolu, fakultativně
doplatek na večeře (výběrem z jídelního lístku do
stanovené hodnoty nebo formou menu).

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti za elektronic-
kou závorou, před hotelem, v uzamčeném dvoře
nebo v  hotelových  garážích (vše za poplatek,
garáž je nutné předem  objednat).

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 11

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/677

pokoj Superiorpokoj Comfort



Možnost zakoupení tohoto výletu jako fakultativní služby

k ubytování v oblasti Jeseníků. Info u prodejců CK ČEDOK.
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WELLNESS HOTEL HELIOS

POLOHA
Nově vybudovaný uzavřený wellness
komplex v  Jeseníkách na ploše
6 000 m2. Nabízí příjemné rodinné
ubytování v rekreační oblasti Lipová
– lázně, několik kilometrů od lázeň-
ského města Jeseník.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén (12 x 6 m) s  dětským
brouzdalištěm.

VYBAVENÍ
Restaurace s terasou, wellness cent-
rum – krytý bazén, whirlpool, Kneippův

masážní chodník, saunový svět (in-
frasauna, finská sauna, parní lázeň),
široká nabídka relaxačních masáží
(klasická, lávovými kameny, medová
masáž, ruční lymfodrenáž, parafí-
nový zábal aj.), multifunkční hřiště
s umělým povrchem, dětské hřiště,
půjčovna horských kol.

NABÍDKA PROGRAMŮ
Wellness  víkend (3 noci, polopenze)
Aktivní odpočinek (3 noci, polopenze)
Senior víkend od 60 let (3 noci, polo-
penze)
Rodinný balíček (6 nocí, polopenze)
Aktivní odpočinek (6 nocí, polopenze)

Wellness týden (6 nocí, polopenze)
Programy a ceny v ceníku na straně 27.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje, spr-
cha, WC, TV, Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně/polopenze – snídaně a ve-
čeře bufetovým způsobem.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

*** Lipová – lázně

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1028

HOTEL TOČ 

POLOHA
Nově vybudovaný tříhvězdičkový
hotel. Je součástí Wellness a kongres
resortu Helios.

VYBAVENÍ
Restaurace, dětský koutek, finská sauna
se zážitkovou sprchou, masérský salón,
společenský sál, výtah k dispozici do
všech pater, společenský sál.

NABÍDKA PROGRAMŮ
Víkend ve dvou (2 noci, polopenze)
Relax pobyt (3 noci, polopenze)
Aktivní  dovolená (3 noci, polopenze)
Programy a ceny v ceníku na straně 27.

UBYTOVÁNÍ
Dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje se
sprchou a WC, TV, WiFi, na vyžá-
dání apartmány.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně/Polopenze – snídaně a ve-
čeře bufetovým způsobem.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

*** Lipová - lázně

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/11460

HOTEL PARK

POLOHA
Horský hotel v  půvabné vesničce
Ostružná v  oblasti Ramzovského
sedla v  Jeseníkách v  nadmořské
výšce 708 m.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén (8 x 3,5 x 1,3 m), městské
koupaliště v Jeseníku (cca 14 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, letní terasa, sauna, ven-
kovní posezení s  ohništěm, dětský
koutek, dětské hřiště, hřiště pro vo-
lejbal a nohejbal, stolní tenis, whirl-
pool, masáže, tenisový kurt 150 m od
hotelu. Výtah není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s  možností
 přistýlky (pevné lůžko), sprcha, WC, TV.
Čtyřlůž kové apartmány s  možností
přistýlky (ložnice 3 lůžka, obývací
pokoj s rozkládací sedací soupravou
– dvojlůžko), sprcha, WC, TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem (při
obsazenosti nad 10 osob v hotelu)
nebo jednotné. Fakultativně: dopla-
tek na polopenzi výběrem ze dvou
menu servírované tříchodové večeře.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

ZDARMA
• 1 hod denně krytý bazén, u pobytů

na 4-7 nocí 1x sauna/2 os./1 hod.
zdarma

*** Ostružná

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/726



POLOHA
V ekologicky Chráněné krajinné ob-
lasti Hrubého Jeseníku v nadmořské
výšce 780 m, nedaleko horského
střediska Červenohorské sedlo.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén v hotelu (8 x 4 m), kou-
paliště v Jeseníku (10 km).

VYBAVENÍ
Restaurace s  letní terasou, denní
a noční bar, krytý bazén, infrasauna,
 relaxační studio (masáže, kosme-
tické služby), kulečník, stolní tenis,
dětský koutek, dětské hřiště, tenisový
kurt s umělým povrchem, venkovní
gril a ohniště, půjčovna horských kol
a koloběžek.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje
s možností přistýlky, sprcha, WC,
TV, Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Fa-
kultativně: doplatek na polopenzi vý-
běrem z tříchodového menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

Pobyty pro seniory od 55 let
(2 noci/6 nocí, polopenze) – viz str. 11

ZDARMA
• u pobytů na 6 (3) a více nocí 4 hod

(2 hod) bazén zdarma
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HORSKÝ HOTEL 
ČERVENOHORSKÉ SEDLO

POLOHA
V nadmořské výšce 1 013 m v jedné
z nejkrásnějších a nejatraktivnějších
lokalit Jeseníků. 

KOUPÁNÍ
Krytý bazén (12 x 6 m) za  poplatek.

VYBAVENÍ
Restaurace, bar, hotelové bistro,
krytý bazén, sauna, masáže, posi-
lovna, kulečník, stolní tenis, těloc-
vična, dětský koutek, internet
v restauraci nebo denním baru.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje Standard
s možností přistýlky, sprcha, WC,
TV –  prostorné světlé pokoje se
starším  vybavením v  budově A,
4 patra, výtah. Čtyřlůžkové rodinné
pokoje Standard s  možností při-
stýlky (dva dvoulůžkové pokoje se
společnou  předsíní, sprcha, WC,
TV, v jednom z pokojů možnost při-
stýlky, ideální pro rodiny s dětmi),
pokoje s  novějším vybavením
a koupelnami v budově B, 2 patra,
bez výtahu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Fa-
kultativně: doplatek na polopenzi
bufetovým způsobem nebo výbě-
rem z 5 jídel (dle obsazenosti).

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. Nástup
na pobyt od 15:00 hodin, uvolnění
pokojů do 11:00 hodin.

*** Červenohorské sedlo

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/663

APARTMÁNY

POLOHA
V Chráněné krajinné oblasti Jeseníky
na Červenohorském sedle, v  na-
dmořské výšce 1 013 m.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén v hotelu Červeno horské
sedlo (za poplatek).

VYBAVENÍ
Čtyřpodlažní ubytovací rezidence
s výtahem v blízkosti hotelu Červe-
nohorské sedlo.

UBYTOVÁNÍ
Dvou a třílůžkové apartmány
s možností přistýlky. Dvoulůžkový

apartmán – dvě samostatná lůžka
+ vysunovací lůžko, které se vysu-
nuje z jednoho z pevných lůžek. Tří-
lůžkový apartmán s přistýlkou
(manželské dvojlůžko + samostatné
lůžko, ze kterého se vysunuje další
lůžko (= přistýlka). Vybavení - před-
síň,  koupelna se sprchou a WC,
pouze jedna obytná místnost s ku-
chyňským koutem a lůžky na spaní,
rádio, MC, CD, DVD, TV, elektrická
varná deska, mikrovlnná trouba,
varná  konvice, lednička, minibar.

STRAVOVÁNÍ
Pobyt bez stravy. Možnost  vlastního
vaření v apartmánech.

INFORMACE
Parkování u objektu zdarma, každý
apartmán má vyhrazeno pouze jedno
místo k parkování. Nástup na pobyt je
od 14:00 do 18:00 hodin. Po příjezdu
se vybírá vratná kauce 1.000 Kč za 1
apartmán. V objektu není recepce. Při
odbavení na pobyt obdrží zákazníci
telefon na majitele, kterého je nutné
po příjezdu kontaktovat.

*** Červenohorské sedlo

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/618

HOTEL STARÁ POŠTA
*** Filipovice – Bělá pod Pradědem

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně/polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/753

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HOTEL DLOUHÉ STRÁNĚ

POLOHA
V  Chráněné krajinné oblasti Jeseníky v  obci
Loučná nad Desnou v místní části Kouty, v na-
dmořské výšce 608 m, 10 km pod Červenohor-
ským sedlem (1 013 m n.m.), v údolí říčky Desné.

KOUPÁNÍ
Krytý hotelový bazén (4 x 8 m) za poplatek.

VYBAVENÍ
Restaurace, vinárna, sauna s bazénkem, malé fit-
centrum, bowling (2 dráhy), stolní tenis, biliár, půj-
čovna horských kol, volejbalové a víceúčelové
hřiště, v okolí horské minikáry. Nově vybudované

wellness – krytý bazén vybavený podvodním
osvětlením, masážními tryskami, chrličem a pro-
tiproudem, vířivka s perličkou, infrasauna (min. 10
osob), vytápěné keramické lavice. V hotelu je
výtah.V obou budovách internet, wi-fi zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Komplex dvou ubytovacích budov, které jsou
propojeny spojovacím podchodem. V hlavní bu-
dově - dvoulůžkové pokoje s přistýlkou, sprcha,
WC, TV. Čtyřlůž kové rodinné pokoje s možností
až 2 přistýlek (2 dvoulůžkové pokoje, v jednom
2 přistýlky, společná předsíňka, sprcha, WC, TV).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, snídaně bufetovým způsobem, večeře
výběrem ze tří jídel den předem.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 11

*** Kouty nad Desnou

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/669

HORSKÝ HOTEL VIDLY **** Vidly – Vrbno pod Pradědem

POLOHA
Na severním úpatí nejvyšší hory Jeseníků - Praděd
(1 491 m n.m.). Vidly je jednou z nejvýše polože-
ných obcí České republiky (800 m n.m.) s nejčist-
ším vzduchem ve střední Evropě. V blízkosti (cca
6 km) jsou vyhledávané klimatické lázně Karlova
Studánka s léčebnými prameny se zaměřením na
dýchací ústrojí.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén s řadou vodoléčebných atrakcí v láz-
ních Karlova Studánka (6 km).

VYBAVENÍ
Restaurace s krbem a barem s dřevěnou galerií
(Wi-Fi, TV), sluneční terasa s grilem pro 50 osob –

večerní osvětlení, salonek pro 20 osob s výstu-
pem na terasu, vinárna s vinotékou a barem pro
25 osob, dětský  koutek, wellness – finská sauna,
parní sauna, venkovní whirlpool, masáže klasické,
lávovými kameny, ájurvédská olejová masáž, me-
dová masáž, baňkování. Výtah není k dispozici.

NABÍDKA PROGRAMŮ
Wellness víkend: 2 noci, 2x polopenze, venkovní
vířivka, sauna, 1x masáž zad a šíje
Programy a ceny v ceníku na straně 25.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje, některé s možností
přistýlky, sprcha, WC, TV, zdarma Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem, ve-
čeře formou rautu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

Pobyty pro seniory od 55 let
– viz str. 11

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/636
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HOTEL HOLZBERG

POLOHA
Holzberg leží v regionu Karlovy Stu-
dánky v části Suchá Rudná pod stej-
nojmenným vrchem v Jeseníkách –
v horském ráji s mnoha přírodními,
historickými i technickými poklady.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén v  lázních Karlova Stu-
dánka (cca 7 km), rybník v Andělské
hoře (cca 3 km).

VYBAVENÍ
Budova Holzbergu je stylově přebu-
dována z bývalé hájovny postavené
již v 18. století. U této pak byla pro-
vedena šetrná rekonstrukce a navíc
doplněna dostavba hotelu s využitím
původních architektonických prvků.
Součástí budovy jsou komfortně vy-
bavené pokoje, stylová restaurace
nabízející mimo jiné vynikající zvěři-
nové speciality a dále pak společen-
ský sál, jež je vybaven moderní

zvukovou a projekční technikou s ka-
pacitou cca 70 míst pro pořádání jak
firemních, tak i soukromých akcí či
oslav. Hostům je k dispozici také letní
venkovní terasa a po celý rok i zimní
zahrada a salónek. K dispozici půj-
čovna kol, hotelový trezor, bezdrá-
tové internetové připojení nejen na
pokojích, ale i v ostatních veřejných
prostorách budovy. Nově vybudo-
vané dětské hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje Comfort nebo
First Class se sprchou a WC, LCD
SAT/TV, bezplatné Wi-Fi připojení

k internetu, telefon, minibar a po-
kojový trezor, některé mají přistýlku.
Na vyžádání – Apartmá Delux
s krbem a vlastním vchodem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - podávané v hotelové res-
tauraci.

INFORMACE
Parkování před hotelem zdarma hlí-
dané kamerovým systémem.

*** Suchá Rudná 

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/12484

HOTEL PARAMON

POLOHA
V rekreační oblasti Hrubého Jeseníku
v  obci Suchá Rudná (700 m n.m.),
7 km od lázní Karlova Studánka.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén s řadou vodoléčebných
atrakcí v  lázních Karlova Studánka

(cca 7 km), rybník v Andělské hoře
(cca 3 km), wellness centrum v Brun-
tále (cca 14 km) – tobogán, plavecký
bazén.

VYBAVENÍ
Restaurace, letní terasa, sauna, malé
fitcentrum, masážní vana, stolní

tenis, billiár, dětský koutek, místnost
s TV, tři antuková hřiště, ruské ku-
želky, půjčovna horských kol, v okolí
rybolov, jízda na koních, kuželna.
Výtah není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2
přistýlek (pevná lůžka), sprcha, WC.
Zdarma zapůjčení TV v recepci ho-
telu.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufetovým způ-
sobem, večeře výběrem ze 3 jídel.
Pobyty pro seniory jsou s plnou penzí

- strava začíná večeří a končí v den
odjezdu balíčkem na cestu v hodnotě
oběda.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. U po-
bytů pro seniory možnost zajištění
odvozu z Andělské Hory nebo Světlé
Hory za poplatek.

Pobyty pro seniory od 50 let
– viz str. 11

*** Suchá Rudná

Zájezdy: 6 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/725

HOTEL VZ OVČÁRNA 
POD PRADĚDEM

POLOHA
Mezi nejvyšší horou Jeseníků Pradě-
dem (1 491 m) a skalním útvarem
Petrovými kameny (1 438 m) v na-
dmořské výšce 1 300 m.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén (2,7 x 7,8 m) s  proti-
proudem a vířivou vanou přímo
v hotelu.

VYBAVENÍ
Restaurace, kavárna, venkovní terasa,
dětský koutek, wellness centrum –

fitness, spinning, běžecký trenažér,
orbitrek, stolní tenis, solárium, na-
bídka řady masáží (klasická masáž,
indická masáž hlavy, masáž lávovými
kameny, medová masáž, čínská
masáž Tuina, Dornova metoda, pří-
strojová masáž Lymfovenem), suché
uhličité koupele, parafango, sauna,
vířivka, bazén s protiproudem, inter-
netový koutek, Wi-Fi zdarma, půj-
čovna horských kol, dětské
houpačky. Výtah není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Jedno-, dvou-, tří- a čtyřlůžkové po-
koje, sprcha, WC, TV, Wi-Fi zdarma, te-
lefon, lednička. Přistýlka na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetu. Fakultativně:
doplatek na polopenzi formou bufetu.
V případě objednání polopenze nebo
plné penze je v neděli strava podávána
 servírovanou formou.

INFORMACE
Parkování na odstavné ploše u hotelu za
poplatek. V případě vyčerpání  kapacity
parkovacích míst u hotelu je parkování
zajištěno na odstavné ploše Točna Ov-
čárna (150 m od hotelu) za poplatek.
První výjezd je v 7:00 hodin, další v kaž-
dou celou hodinu, poslední výjezd na
Ovčárnu je v 17 hodin. Pobyt se psem
pouze malé plemeno do 10 kg po
předchozí dohodě s hotelem.

*** Karlova Studánka

Zájezdy: 5 a více dní Strava: snídaně/polopenze/plná penze

rezervujte na:
www.cedok.cz/766

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HOTEL FRANZ

POLOHA
Hotel Franz (nově zrekonstruovaná
chata Svoboda) se nachází na klid-
ném místě v  obci Rejvíz, která je
mezi horskými obcemi nejkrásnější
perlou jesenických hor. Jedná se o

typicky horskou osadu se zachova-
lou  původní architekturou tvořenou
dřevěnými roubenkami. Přímo na
Rejvízu je přírodní rezervace s nauč-
nými stezkami procházejícícmi raše-
liništi s mechovými jezírky. Rejvíz je

nejvýše položená osada ve Slezsku
– cca 780 m n.m., patří k nejvyhledá-
vanějším  místům v  severní části
CHKO Jeseníky.

KOUPÁNÍ
Koupaliště cca 800 m od hotelu, krytý
bazén a koupaliště v Jeseníku cca 12 km.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace s letní terasou,
whirlpool, finská a parní sauna, by-
linková, pivní nebo bahenní lázeň
(dle aktuální nabídky), masáže, půj-
čovna kol a koloběžek, hotelová za-
hrada s dětským hřištěm, paintball.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky, sprcha, WC, Wi-Fi.
TV na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem. Fa-
kultativně: doplatek na polopenzi
(večeře) výběrem z denního menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

*** Revíz – Zlaté Hory

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/8167

PENZION ORLÍK

POLOHA
Penzion Orlík se nachází na klidném
místě v obci Rejvíz, která je mezi hor-
skými obcemi nejkrásnější perlou je-
senických hor. Jedná se o typicky
horskou osadu se zachovalou pů-
vodní architekturou tvořenou dřevě-
nými roubenkami. Přímo na Rejvízu

je přírodní rezervace s  naučnými
stezkami procházejícícmi rašeliništi
s mechovými jezírky. Rejvíu je nej-
výše položená osada ve Slezsku –
cca 780 m n.m., patří k nejvyhledá-
vanějším místům v  severní části
CHKO Jeseníky. Penzion je součástí
rekreačního střediska Dovolená

 Rejvíz, ke kterému patří i Hotel Franz
(bývalá chata Svoboda).

KOUPÁNÍ
Koupaliště cca 800 m od hotelu, krytý
bazén a koupaliště v Jeseníku cca 12 km.

VYBAVENÍ
Kolárna, lyžárna, venkovní terasa,
dětské hřiště, venkovní sauna, Wi-Fi
v celém objektu zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s  možností
přistýlky (plnohodnotné lůžko),
sprcha, WC, TV.

STRAVOVÁNÍ
Zajištěno v restauraci hotelu Franz
cca 150 m – snídaně bufetovým
způsobem. Fakultativně: doplatek
na polopenzi (večeře) výběrem
z denního menu.

INFORMACE
Parkování u penzionu zdarma.

*** Revíz – Zlaté Hory

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/8198

HOTEL PRADĚD THAMM

POLOHA
Nově zrekonstruovaný hotel Praděd
Thamm **** se nachází v podhůří
Jeseníků v obci Zlaté Hory, cca 2 km
od hraničního přechodu do Polska.
Vnikl náročnou, ale citlivou rekon-
strukcí budovy, jejíž historie sahá do
30. let 19. století. Hotel je zaměřen
jak na kongresové a konferenční

služby, tak i na relaxační a sportovní
pobyty ideální pro rodiny s dětmi.

KOUPÁNÍ
Krytý hotelový bazén, koupaliště
v Jeseníku (cca 20 km).

VYBAVENÍ
Restaurace s  barem, dvoudráhový

bowling, wellness centrum – bazén,
wnirlpool, parní sauna, finská sauna,
odpočívárna s  lehátky, masáže.
Výtah je k dispozici.

NABÍDKA PROGRAMŮ
Pohoda a relax (2 noci, polopenze)
Wellness romantika (2 noci, polo-
penze)
Ceny v ceníku na straně 26.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje, sprcha
nebo vana, WC, TV, Wi-Fi, minibar,
telefon, fén.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem. Fa-
kultativně: doplatek na polopenzi vý-
běrem ze 2 menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

Pobyty pro seniory od 60 let
– viz str. 11

**** Zlaté Hory

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/3699
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HOTEL KAMZÍK

POLOHA
15 km západně od Bruntálu podél silnice do Kar-
lovy Studánky, na okraji horské obce Karlov, v na-
dmořské výšce 720 m.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén v hotelu (12 x 6 m).

VYBAVENÍ
Restaurace, letní terasa s posezením, denní bar,
místnost s TV, Wi-Fi, sauna, posilovna, tělocvična
pro sálové hry (12 x 24 x 7 m), 1 dráha bowlingu,
herna pro děti, stolní tenis, volejbalové hřiště,

 masáže, manikúra a pedikúra na objednávku,
v okolí možnost jízdy na koních. V hotelu je výtah.

UBYTOVÁNÍ
Dvou a čtyřlůžkové pokoje Standard,  sprcha,
WC, TV. Dvoulůžkové pokoje Comfort na vyžá-
dání – čelní pokoje s lednicí, s mrazákem a vý-
hledem do údolí za příplatek na místě.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem, ve-
čeře výběrem ze 3 jídel, v den nástupu jednotná.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. Nástup na pobyt je
od 14:00 do 18:00 hodin. Pobyt možný pouze
s 1 psem malé rasy a s náhubkem.

ZDARMA
• zdarma krytý bazén, sluneční terasa s lehátky,

tělocvična, kuželna

*** Malá Morávka – Karlov

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/698

HOTEL NEPTUN *** Malá Morávka

POLOHA
V atraktivní rekreační oblasti Hrubého Jeseníku ve
středisku Malá Morávka, poblíž lázní Karlova Stu-
dánka, vzdušnou čarou 8 km od nejvyšší hory Je-
seníků – Praděd (1 491 m n.m.).

KOUPÁNÍ
Venkovní bazén s brouzdalištěm u hotelu (15 x 12 m),
krytý bazén s řadou vodoléčebných atrakcí v láz-
ních Karlova Studánka (cca 8 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, denní bar, TV ve společenské místnosti,
prostory pro konference, školení a jiné hromadné
akce, herna pro děti, sauna s ochlazovacím bazé-
nem, tělocvična, kulečník, stolní tenis, posilovna, 

Wi-Fi zdarma, půjčovna horských kol, volejbalové
hřiště, dětské hřiště, minigolf, badminton.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s balkonem nebo bez bal-
konu, sprcha, WC, TV, možnost přistýlky na úkor
místa v  pokoji (přistýlka vhodná pro dítě do
12 let). Čtyřlůžkové rodinné pokoje (studia) bez
balkonu, sprcha, WC, TV (2 dvoulůžkové pokoje
se společnou předsíní). Studia s balkonem na
vyžádání. Pokoje jsou nově zrekonstruovány.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem, ve-
čeře výběrem ze 2 až 3 hotových jídel.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma, omezeně v garáži za
poplatek – garáž nutno objednat předem.

ZDARMA
• venkovní bazén s brouzdalištěm
• zdarma venkovní šachy a kuželky

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/719

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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WELLNESS HOTEL BAHENEC *** Písek u Jablunkova DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel se nachází ve Slezských Beskydech v na-
dmořské výšce 840 m cca 12 km od Jablunkova.

KOUPÁNÍ
Venkovní bazén, vnitřní bazén (8 x 4 m).

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace s velkým dět-
ským koutkem, salónek pro školení, wellness
s vnitřním bazénem o teplotě 32 °C, finskou sau-
nou a procedurami SPA BBB - pivní, slámové
a mléčné procedury s léčivými účinky, Koliba s po-
sezením u krbu, beach volejbal, dětská dřevěná
 vesnice. Výtah není k dispozici.

NABÍDKA PROGRAMŮ
Rodinná dovolená | Spa senior – 4 noci
Relax – 2 noci | Pohoda – 2 noci
BBB- Bier Bottich Bad – nejstarší a největší síť piv-
ních lázní  Evropě.  Vyjímečné procedury jejichž
součástí je finská sauna, koupel s přísadami, ze
kterých se vaří pivo, regenerace organismu na
lůžku z ovesné slámy a odpočinek u sauny.
Programy a ceny v ceníku na straně 28.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a čtyřlůžkové pokoje s možností přistýlky,
sprcha, WC, TV, Wi-Fi, župan pro dospělé osoby.
Většina pokojů je s balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem, ve-
čeře 4 chodová (výběr) – salát, polévka, hlavní
jídlo, moučník.

ZDARMA
• zdarma neomezený vstup do vnitřního i venkov-

ního bazénu
• parkování

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1025

HOTEL VITALITY **** Vendryně

POLOHA
Pětipodlažní hotel Vitality **** se nachází ve
Vendryni v podhůří Těšínských Beskyd nedaleko
města Třince v  těsné blízkosti turistických tras
a Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Poskytuje
špičkové zázemí pro aktivní trávení volného času
a relaxaci jak firmám, tak i rodinám s dětmi.

KOUPÁNÍ
Víceúčelový hotelový bazén s atrakcemi (16,5 x 8 m).

VYBAVENÍ
Restaurace, vinárna, vlastní cukrárna, unikátní dvou-
patrové wellness se střešním whirlpool zasazeným
na zatravněné střeše a jedinečným Aqua barem
s posezením na barových židlích ve vodě za pultem
s obsluhou. K dispozici je inhalační solná lázeň, le-
dová sprcha, Kneippovy lázně, aroma parní lázeň,
klasická finská sauna, laconium, masážní a zážitkové

sprchy, tepidarium, bylinková lázeň, privátní well-
nes– masážní sprcha, masážní vana, parní lázeň,
masážní stůl, odpočívárna. Součástí bezbariérového
komplexu je rozsáhlý sportovní areál Vitality – tenis
(venkovní a halové kurty), badminton, stolní tenis,
plážový volejbal, bowling, minigolf, fitcentrum, ská-
kací boty, segway, venkovní dětský ráj.  Výtah k dis-
pozici, Wi-Fi v celém hotelovém komplexu.

NABÍDKA PROGRAMŮ
AKTIVNÍ RELAXACE - 3 noci
WELLNESS POBYT - 2 noci
Luxusní Wellness relaxace - 1 noc
Programy a ceny v ceníku na straně 29.

UBYTOVÁNÍ
Prostorné dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlek (35 m2), sprcha i vana zároveň, klimati-
zace, TV, telefon, minibar, varný set s konvicí.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběr
z menu.

INFORMACE
Parkování – zdarma monitorované parkoviště
přímo před hotelem, garážové parkování za po-
platek – garáž nutno objednat předem.

ZDARMA
• neomezený vstup do Aqua zone (bazén, whirl-

pool, aqua bar)

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/763
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HORSKÝ HOTEL SEPETNÁ *** Ostravice

POLOHA
Rodinný horský hotel je součástí Rekreačního
centra Sepetná v Ostravici na úpatí Lysé hory
(1 323 m n.m.) v Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

KOUPÁNÍ
Volný vstup do krytého nerezového plaveckého ba-
zénu s 90 metrovým toboganem, whirlpoolem,
parní kabinou, masážními lavicemi, dětským bazén-
kem a dalšími atrakcemi. Sleva pro hotelové hosty
na vstup na letní koupaliště Sluníčko (cca 1 km od
hotelu; bazén 25x10 m, tobogany, dětské brouzda-
liště, dětské hřiště). 

VYBAVENÍ
Stylová restaurace, dětský koutek a dětské hřiště.
RelaxCentrum – samostatný objekt u hotelu, se
kterým je spojen koridorem – krytý bazén, masáže,
relaxační koupele, sauna, bowling, tělocvična se

dvěma kurty na badminton, stolní tenis, sportovní
a golfový trenažér. Půjčovna elektrokol, horských
kol, koloběžek, vozítek segway a vyhlíd kového vo-
zítka pro 6 osob. V areálu penzionu Sluníčko - te-
nisový kurt, volejbalový kurt. 500 m od hotelu
lanový park Opičárna.  

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek, spr-
cha, WC, TV, balkon, Wi-Fi. Přistýlka je rozkládací
gauč na úkor místa v pokoji, vhodný pro 1 dospě-
lou osobu nebo 2 děti do 12 let. V hotelu je výtah.
Na vyžádání pokoje Lux s vířivou vanou v pod-
krovní části hotelu. Čtyřlůžkové bungalovy cca
100 m nad hotelem Sepetná (2 ložničky v pod-
kroví) s možností 2 přistýlek - sedací souprava
v přízemí, sprcha, WC, TV, terasa, Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem
včetně teplých a studených nápojů, večeře for-
mou teplého bufetu nebo servírovaného třícho-
dového menu.

ZDARMA
• parkování u hotelu
• krytý plavecký bazén, Whirlpool, parní kabina,

tobogan, masážní lavice, bazének
• sleva na vstup na letní koupaliště Sluníčko

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/635

PENZION SLUNÍČKO *** Ostravice

POLOHA
V krásném prostředí CHKO Beskydy v nadmořské
výšce 550 m n.m. V soutěži o Penzion roku se pen-
zion Sluníčko v roce 2014 umístil na 1. místě v České
republice.

KOUPÁNÍ
Volný vstup na letní koupaliště v areálu penzionu.
Plavecký bazén, dětské brouzdaliště, 2 tobogány,
whirlpool, pískoviště, houpačky, prolézačka se
skluzavkou. Volný vstup také do krytého nerezo-
vého plaveckého bazénu s 90 metrovým toboga-
nem, whirlpoolem, parní kabinou, masážními
lavicemi, dětským bazénkem a dalšími atrakcemi. 

VYBAVENÍ
Stylová sluníčková restaurace s kouzelným výhle-
dem, wellness s whirlpoolem, infra kabinou, moř-
ským klima a tepidáriem, široká nabídka masáží
a procedur, dětský koutek s hernou. Tenisový a vo-
lejbalový kurt. Penzion je součástí Rekreačního

centra Sepetná, ke kterému patří RelaxCentrum
(1 km) - krytý bazén, sauna, bowling, tělocvična se
dvěma kurty na badminton, stolní tenis, sportovní
a golfový trenažér. Půjčovna elektrokol, horských
kol, koloběžek, vozítek segway a vyhlídkového vo-
zítka pro 6 osob. 300 m od hotelu lanový park
 Opičárna.

NABÍDKA PROGRAMŮ
Letní pobytový balíček
Poznávejte Beskydy na 2 a 3 noci
Programy a ceny v ceníku na straně 29.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 - 2 přistýlek,
čtyřlůžkové rodinné pokoje se 2 ložnicemi + 2
přistýlky. Na všech pokojích je sprcha nebo
vana, WC, LCD s DVD a rádiem, Wi-Fi, minibar,
fén, trezor, telefon, župany. Přistýlka je pohovka
vhodná pro 1 osobu nebo 2 děti do 12 let. Na
vyžádání pokoj LUX s vířivou vanou. V penzionu

je výtah. Pokoje se nacházejí ve 4 patře – mají
sklony stěn. Na vyžádání je možné zajistit pokoj.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem, ve-
čeře servírovaná o 3 chodech.

ZDARMA
• parkování - monitorované parkoviště u pen -

zionu zdarma
• animační programy pro děti v období prázdnin,

koupaliště s tobogány, whirlpoolem, brouzdališ-
těm a dětským koutkem

• zdarma krytý bazén a atrakce v RelaxCentru
 Sepetná 

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/975

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HOTEL RELAX *** Rožnov pod Radhoštěm

POLOHA
V podhůří Beskyd na okraji malebného městečka
Rožnova pod Radhoštěm, uprostřed lesoparku,
v blízkosti světově proslulého skanzenu „Valaš-
ského muzea v přírodě“.

KOUPÁNÍ
Krytý hotelový bazén (9 x 6 m), venkovní vyhřívaný
bazén (15 x 10 m), koupaliště (cca 1 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, kavárna, denní bar, letní terasa, krytý
bazén, relaxační centrum s vodoléčbou, elektro-
léčbou a masážemi, sauna, fitcentrum, automa-
tická kuželna,  tenisové kurty, volejbalové hřiště,
minigolf, stolní tenis. V hotelu je výtah. V okolí se
nachází golfové hřiště, jízdárna, Gibon park se
spoustou atrakcí – lanové centrum, dětský park,
aquazorb, zorb, trampolíny, minigolf aj.

NABÍDKA PROGRAMŮ
SAMOSTATNÉ UBYTOVÁNÍ – ubytování se sní-
daní na libovolný počet nocí, možnost dokoupení
polopenze, bazén neomezeně po celou dobu po-
bytu.
RELAXAČNÍ POBYT – 5x ubytování, 5x polo-
penze, 1x vířivá masáž bylinková, 1x uhličitá kou-
pel, 1x podvodní masáž částečná, 1x klasická
masáž částečná, využití vyhřívaného bazénu po
celou dobu pobytu.
POHODOVÁ DOVOLENÁ – 5x  ubytování s po-
lopenzí, bazén neomezeně po celou dobu
RELAXVÍKEND – 2x ubytování, 2x polopenze,
1x vířivá masáž bylinková, 1x uhličitá koupel, vyu-
žití vyhřívaného bazénu po celou dobu pobytu.
Ceny v ceníku na straně 30.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, některé s možností při-
stýlky pro dítě, sprcha, WC, TV, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a polopenze.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma, omezeně v garáži za
poplatek - nutno objednat předem.

ZDARMA
• krytý a venkovní bazén

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně + polopenze.

rezervujte na:
www.cedok.cz/739

HOTEL EROPLÁN

POLOHA
V podhůří Beskyd na okraji malebného městečka
Rožnova pod Radhoštěm, v blízkosti světově pro-
slulého skanzenu „Valašského muzea v přírodě“.

KOUPÁNÍ
Koupaliště s ohřívanou vodou a přírodní koupaliště
– 2 bazény, krytý bazén s toboganem (cca 3 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, kongresové centrum, denní bar, letní
terasa, nové wellness centrum – whirlpool, finská
a parní sauna, ochlazovací lázeň, různé druhy ma-
sáží, Thajské masáže prováděné rodilými thaj-

kami,  půjčovna horských kol.  Naproti hotelu se
nachází Gibon park se spoustou atrakcí. V okolí
bowling, minigolf, tenisové kurty, lanové centrum,
golfové hřiště, jízdárna. V hotelu je výtah.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (rozkl.
křeslo), sprcha, WC, TV,  telefon, minibar.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Fakultativně: do-
platek na polopenzi výběrem ze 2 jídel dvoucho-
dového menu..

INFORMACE
Parkování u hotelu na vlastním parkovišti hlída-
ném bezpečnostním kamerovým systémem
zdarma.

ZDARMA
• vstup na 1 hodinu do wellness centra ( Whirl-

pool, finská sauna, parní sauna), u pobytů od
5 nocí navíc zapůjčení horských kol

**** Rožnov pod Radhoštěm

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/675
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HOTEL MESIT *** Horní Bečva DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
V Chráněné krajinné oblasti Beskydy, ve svahu
v kopci, v blízkosti přehrady Horní Bečva.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén v hotelu (8 x 4 m), přehrada Horní
Bečva (800 m).

VYBAVENÍ
Restaurace, denní a noční bar, krytý bazén, sauna,
whirlpool, internetový koutek, stolní tenis, biliár,
šipky, tenisový kurt s  osvětlením, volejbalové
hřiště, dětský koutek s  pískovištěm, na objed-
návku masáže, kadeřnice, manikúra, pedikúra.
V hotelu je výtah.

NABÍDKA PROGRAMŮ
SAMOSTATNÉ UBYTOVÁNÍ – ubytování s polo-
penzí na libovolný počet nocí, bazén neomezeně

po celou dobu pobytu. Senioři od 55 let se slevou
viz ceník str. 28.
BALÍČEK PRO ODPOČINEK – 2x ubytování s po-
lopenzí, 1x whirlpool, 1x sauna, 1x masáž dle vý-
běru (30 min.), bazén neomezeně po celou dobu
pobytu. Každý host při příchodu obdrží župan,
pantofle, láhev minerálky + uvítací drink. Pobyt lze
libovolně prodloužit.
BALÍČEK SE ZÁBALEM – 2x ubytování s polopenzí,
1x whirlpool, 1x sauna, 1x zábal (rašelinový nebo
skořicový), 1x masáž dle výběru (30 min.), bazén ne-
omezeně po celou dobu pobytu. Každý host při pří-
chodu obdrží župan, pantofle, láhev minerálky +
uvítací drink. Pobyt lze libovolně prodloužit.
BALÍČEK PRO NÁROČNÉ – 2x ubytování s polo-
penzí, 1x Whirlpool, 1x sauna, 1x kosmetické
ošetření pleti, 1x pedikúra nebo P-shine, 1x Fiji ri-
tuál. Každý host obdrží při příjezdu župan, pan-
tofle, láhev minerálky + uvítací drink.

UBYTOVÁNÍ
Jednolůžkové pokoje, sprcha, WC, dvou- a třílůž-
kové pokoje s možností 1-2 přistýlek, vana, WC.
Na všech pokojích je TV, lednička, Wi-Fi. Přistýlka
je rozkládací křeslo vhodné pro dítě.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře bufetovým způsobem.

ZDARMA
• parkování u hotelu zdarma
• zdarma krytý bazén

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/717

HOTEL BAUER *** Bílá

POLOHA
Hotel Bauer leží v malebném údolí horské říčky
Bílá v nadmořské výšce 521 m. Je ideálně umístěn
z hlediska dostupnosti v samém centru obce Bílá,
u silnice vedoucí na hraniční přechod se Sloven-
skou republikou. Hotel je vhodný jak pro rodiny
s dětmi, tak i pro firemní akce. Okolní příroda na-
bízí výlety na nedaleký Bílý Kříž, Pustevny nebo
Smrk, upravené cyklotrasy lákají k  projížďce
v krásné přírodě. V roce 2014 prošla hlavní bu-
dova komplexní rekonstrukcí.

KOUPÁNÍ
Hotelový bazén (9,5 x 4,5 m) s řadou atrakcí – pro-
tiproud, masážní trysky, vodní hřib, odpočinková
zóna, terasa, teplota vody 31 – 32°C.

VYBAVENÍ
Restaurace v novém designu, Horská jizba – vy-
bavena tradičním dřevěným nábytkem, Bufet/Piz-
zeria s  širokou nabídkou jídel k  rychlému
občerstvení, v létě s nabídkou čerstvých pstruhů,
které si každý může vylovit v jezírku za bufetem,
moderní. Wellness centrum - bazén, whirlpool,
saunový svět – římské lázně, finská sauna, bylin-
ková sauna, odpočívárna, venkovní ochlazovna na
terase, masáže. Vedle hotelu se nachází dětský
letní park s řadou atrakcí – letní tubing, 2x vodní
svět, šlapací auta Bergtoys, obří pískoviště, dětská
lezecká stěna, aquazorbing, indiánská vesnice,
 odpočinkové zóny pro rodiče, houpací sítě, hor-
ská kola, sjezdová kola, dětská kola, terénní kolo-
běžky, nafukovací skákací hrad se skluzavkou. Za
hotelem v přilehlém lesíku je situován dětský la-
nový park s překážkami a systémem vodních ka-
nálků s vodními koly, přepady a stavidly.

UBYTOVÁNÍ
Dvou-, tří a čtyřlůžkové pokoje v hlavní třípo-
dlažní budově hotelu. Všechny pokoje mají nové
moderní vybavení sportovního charakteru,
vlastní sociální zařízení se sprchovým koutem,
LCD TV, fén, Wi-Fi, TV, vlastní sociální zařízení se
sprchovým koutem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsoben. Fakultativně: do-
platek na polopenzi (večeře) výběrem z dvoucho-
dového menu.

ZDARMA
• parkování u hotelu zdarma
• zdarma krytý bazén

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/8295

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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SPA HOTEL LANTERNA **** Velké Karlovice – Léskové

POLOHA
Čtyřhvězdičkový komfortní Spa hotel Lanterna se
nachází v Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích,
v údolí Léskové. Svým vybavením uspokojí ná-
ročné hosty.

KOUPÁNÍ
Hotelové L-Spa relaxační centrum s krytým bazé-
nem (10x5 m) a vodními atrakcemi. Koupaliště ve
Velkých Karlovicích – 4 km, Wellness Hotel Horal
s termálními bazény.

VYBAVENÍ
Hotelová restaurace s nabídkou moderní krajové
kuchyně, zážitková restaurace Vyhlídka s nabíd-
kou degustačních menu, Coctail bar, vinotéka,
Café Lanterna s knihovnou, internetový koutek,

relaxační centrum L-Spa (bazén s atrakcemi,
Whirlpool se slanou vodou, ochlazovací bazén
s kamennou dekorací, finská sauna, infrasauna,
parní lázeň, nabídka masáží, exotické rituály Pure
Fiji, relaxační místnost s terasou a vyhlídkou, ne-
kuřácký hotel, výtah.

NABÍDKA PROGRAMŮ
Wellness a Letní dovolená v Beskydech
Letní pobyt v Beskydech  na 3 – 4 noci
Programy a ceny v ceníku na straně 28.

UBYTOVÁNÍ
Moderní dvoulůžkové pokoje  Standard a Suite,
některé s možností přistýlky nebo propojitelné.
WC, sprcha, LCD TV se SAT, minibar, trezor, fén,
Wi-Fi, župan, osuška, přezůvky do L-spa.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – teplý a studený bufet.

UPOZORNĚNÍ
Celý hotel je nekuřácký. 

ZDARMA
• zdarma parkování u hotelu
• vstup do L-Spa a Wellness Horal

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1006

WELLNESS HOTEL HORAL ****

Velké Karlovice – Léskové

POLOHA
Horský hotel se nachází v Resortu Valachy, na
okraji Velkých Karlovic v bezprostřední blízkosti
hranic se Slovenskem.

KOUPÁNÍ
Relaxační centrum – tři termální bazény s vyhří-
vanou vodou s mořskou solí (29 – 36 °C), koupa-
liště ve Velkých Karlovicích (6 km).

VYBAVENÍ
Čtyři rezidence, restaurace s krbem, Sport bar
s bowlingem, Valašská hospůdka, Wellness Horal
– tři termální bazény s vyhřívanou vodou: pla-
vecký bazén 20 m s hydromasážními tryskami
a bublerem (29 °C), relaxační bazén, divoká řeka,
dětský bazén (36 °C), kardio fitness, saunový svět
– Whirlpool, parní lázeň, bahenní zábaly, Ham-

mam,  tepidárium, nabídka  exotických masáží,
saunové rituály, Kneippův chodník, golfový indoor
simulátor, Wi-Fi, nekuřácký objekt.  

NABÍDKA PROGRAMŮ
Letní pobyt v Beskydech  na 3 – 4 noci
Programy a ceny v ceníku na straně 30.

UBYTOVÁNÍ
Zrekonstruované rezidence A,B,C – superior,
dvoulůžkové pokoje standard, rodinné dvoulůž-
kové pokoje se dvěma přistýlkami - sedací sou-
prava (na vyžádání). Sprcha, WC, LCD TV,SAT,
telefon, Wi-Fi, minibar, trezor.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – bufetovým způsobem.

UPOZORNĚNÍ
Celý hotel je nekuřácký.

ZDARMA
• zdarma parkování u hotelu
• zdarma vstup do Wellness Horal

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1029



WWW.CEDOK.CZ 91

CHATY A CHALUPY | ČESKÁ REPUBLIKA

Pšovlky 
studio v soukromí 
Středisko: Pšovlky 
Pošta: Senomaty
Žst: Pšovlky 600 m
Max. 4 osoby 
Poloha: Dům se nachází v klidné
části obce.
Vybavení: Pronajímá se čtyřlůžkové
studio s kuchyňským koutem (lednice,
sporák, varná konvice, nádobí pro
4 osoby). TV, WC, sprcha. Ubytování
v první poschodí, přízemí obývá maji-
tel. Majitel pronajímá další pokoje,
které jsou na společné chodbě. V pří-
zemí objektu je malý obchod.
Na oplocené zahradě je ohniště, po-
sezení a malý nadzemní bazén. Uby-
tování je v poschodí, přízemí obývá
majitel.

Parkování: Na pozemku majitele.
Letní aktivity: Turistika po okolí: Ra-
kovník, Krakovec, Křivoklát, Zbečno.
Koupání v okolních rybnících.

rezervujte na: www.cedok.cz/818

Ceník:
10.06. – 09.09. 4 osoby 5 400

Smrčí pod Kozákovem 
- chalupa
Lokalita: Český ráj
Středisko: Smrčí pod Kozákovem
Pošta: Turnov
Žst: Železný Brod 6 km
Aus: Smrčí pod Kozákovem 100 m,
pouze v létě turistický a cyklo bus.
Max. 4 osoby a dětská postýlka
(2x 2+0).
Poloha: Roubená chalupa se nachází
na okraji obce pod Kozákovem v sou-
sedství domu majitele.
Vybavení: Obývací kuchyň s vybave-
ním (lednice, sporák, mikrovlnná
trouba, nádobí) a dvě lůžka. Dvě lůžka
v ložnici. Koupelna s vanou a sprchou,
WC, TV, rádio, venkovní posezení a oh-
niště. Přímo u chalupy není pozemek
oplocen.

Letní aktivity: Koupání - koupa-
liště Vesec a bazén s tobogánem
v Železném Brodě. Ideální výchozí
místo pro pěší i cykloturistiku po
Českém ráji. Koupání: koupaliště
Vesec a Železný Brod.
Parkování: Na pozemku majitele.
Upozornění: V ceně pobytu je za-
hrnuta spotřeba elektrické energie
od 80 kWh. Vyšší spotřeba se hradí
na místě.

rezervujte na: www.cedok.cz/980

Ceník:
22.04. – 24.06. 4 200
24.06. – 19.08. 5 700
19.08. – 30.09. 4 200

Hrachovice - chalupa
Lokalita: Český ráj
Středisko: Hrachovice
Pošta: Turnov Žst: Turnov 5 km
Aus: Bělá u Turnova 800 m
Max. 6 osob: 3x 2+0
Poloha: Chalupa se nachází téměř
na samotě v krásném a klidném pro-
středí v těsné blízkosti lesa, polí a luk
s výhledem na hrad Valdštejn.
Vybavení: V přízemí chalupy je ku-
chyň s vybavením (kachlová kamna,
elektrický sporák, mikrovlnná trouba,
varná konvice a nádobí pro 6 osob).
Vedle kuchyně je obývací pokoj s roz-
kládacím gaučem a TV, rádio, kou-
pelna s vanou, WC. 3 ložnice jsou
v poschodí, kde je také možné využít
v případě špatného počasí i velký
mezzanine k příjemnému posezení.
Chalupa je obklopena velkou zahra-
dou - ideální k různým aktivitám.

 Ohniště, ruční gril.
Parkování: Přímo u chalupy.
Letní aktivity: Pěší i cykloturistika
možnost využití cyklobusů. Nejbližší
turistické cíle: hrad Rodštejn, zámek
Hrubá Skála, hrad Trosky, hrad Kost,
vodní sporty na Jizeře, paragliding na
Kozákově. Koupání na koupališti
v Bělé pod Kozákovem nebo v campu
Sedmihorky.
Upozornění: Palivo na ohniště je
možné zakoupit u majitele na místě.
V ceně pobytu je zahrnuta spotřeba
elektrické energie do 50 kWh, nad
limit úhrada na místě. 

rezervujte na: www.cedok.cz/781

Ceník: 4 osoby 5 - 6 osob
17.06. – 02.09 5 900 7 500
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Jílové u Držkova 601- chalupa
Lokalita: Jizerské hory
Středisko: Jílové u Držkova
Pošta: Držkov
Žst: Železný Brod 8 km
Aus: Jílové u Držkova 300 m
Max. 12 osob: 1x 2+0, 2x 3+0,
1x 4+0
Poloha: V klidném prostředí vedle
 objektu Jílové 69. Pozemek není oplo-
cen.
Vybavení: V přízemí je obývací pokoj
s osvětleným barem, sedacím nábyt-
kem a TV, na který navazuje kuchyň-
ský kout (sporák se sklokeramickou

deskou, mikrovlnka, lednice, myčka
nádobí, varná konvice, nádobí. Lož-
nice v poschodí, 2x sprcha, 1x rohová
vana, 2x WC, 1x bidet, sauna. Zastře-
šená terasa, venkovní krb, houpačka
pro děti,  pískoviště. Bazén je k dispo-
zici v červenci a v srpnu.
Parkování: přímo u objektu.
Koupání: Koupaliště vŽelezném Brodě.
Zimní aktivity: Běžecké lyžování,
vleky pro začátečníky v Zásadě (2 km)
nebo Černá Studnice,  Tanvaldský Špi-
čák, Bedřichov a Severák.
Letní aktivity: Turistika, cykloturistika,

koupaliště Železný Brod. V červenci a
srpnu k dispozici nadzemní bazén.
Upozornění: V ceně je zahrnuta
spotřeba elektrické energie do
150 kWh. Vyšší spotřeba se hradí na
místě. Poplatek za saunu: 500 Kč za
týden (úhrada na místě). 

Informace: V zimním období je
chalupa vytápěna přímotopy a hor-
kým vzduchem. Velká krbová vložka
na dřevo.

Jílové u Držkova 69 - chalupa
Lokalita: Jizerské hory
Středisko: Jílové u Držkova
Pošta: Držkov Žst: Železný Brod
8 km
Aus: Jílové u Držkova 300 m
Max. 8 osob: 2x 4+0, dětská po-
stýlka.
Poloha: Chalupa se nachází uprostřed
zahrady vedle objektu Jílové 601.
Vybavení: V přízemí je kuchyň a obý-
vací pokoj. Ložnice jsou v podkroví,
oddělené dveřmi a malým odpočíva-
dlem. V kuchyni je k dispozici lednice,
mikrovlnná trouba, rychlovarná kon-
vice, sporák, nádobí pro 8 osob. WC,

sprcha, TV, rádio. U objektu terasa se
zahradním nábytkem a krbem, písko-
viště, houpačka. V červenci a v srpnu
je k dispozici zahradní bazén. Poze-
mek kolem objektu není oplocen.
Parkování: Přímo u chalupy.
Letní aktivity: Turistika a cyklotu-
ristika, koupaliště v Železném Brodě.
Nadzemní bazén je v provozu v čer-
venci a v srpnu.
Zimní aktivity: V okolí jsou
vhodné terény pro běžkaře, lyžo-
vání pro začátečníky Zásada, další
možnosti Tanvaldský Špičák, Bedři-
chov a Severák.

Letní aktivity: Turistika, cykloturistika,
koupaliště Železný Brod. V červenci
a srpnu k dispozici nadzemní bazén.
Upozornění: V ceně pobytu je za-
hrnuta spotřeba elektrické energie
do 150 kWh. Vyšší spotřeba se hradí
na místě. V zimním období se objekt

vytápí přímotopy a v obývacím po-
koji je krbová vložka na dřevo.

rezervujte na: www.cedok.cz/788

Ceník: 5 osob 6-8 osob
23.12. – 30.12. 6 500 8 600
07.01. – 25.03. 6 500 8 600
17.06. – 01.07. 4 800 6 900
02.07. – 02.09. 6 500 8 600
02.09. – 16.09. 4 800 6 900

Ceník: 8 osob 9-12 osob
23.12. – 30.12. 13 500 14 900
30.12. – 07.01. 14 900 14 900
07.01. – 25.03. 13 500 14 900
17.06. – 01.07. 10 900 12 900
01.07. – 02.09. 13 500 14 900

rezervujte na: www.cedok.cz/787
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Hodkovice nad Mohelkou 
- chalupa

Lokalita: Jizerské hory - Podještědí
Středisko: Hodkovice nad Mohel-
kou
Pošta: Hodkovice nad Mohelkou
Žst: Hodkovice nad Mohelkou
1,5 km
Aus: Hodkovice nad Mohelkou 1 km
Max. 6 osob: 2x 3+0, dětská postýlka

Poloha: Chalupa se nachází na
okraji obce v krásném prostředí
Podještědí.
Vybavení: V přízemí je obývací
pokoj spojený s kuchyňským kou-
tem, krbová kamna, barový stůl
a posezení. Kuchyňský kout: sporák,
trouba, mikrovlnná trouba, varná
konvice, kávovar, lednice, mrazák,
nádobí pro 6 osob. V podkroví jsou
dvě ložnice. Jedna má balkon. WC,
sprcha, TV, rádio. Pozemek kolem
chalupy není oplocen, venkovní po-
sezení, ohniště, dvě houpačky pro
děti.
Parkování: U chalupy - stání pro dvě
auta.
Letní aktivity: Ideální místo pro

pěší i cykloturistiku do okolí: Liberec,
Ještěd, Sychrov, Český Dub, Frýd-
štejn, Malá Skála a další.
Parkování: U chalupy.
Upozornění: V ceně je zahrnuta
spotřeba elektrické energie do
50 kWh. Vyšší spotřeba se hradí na
místě. Pobyt s pejskem malé ple-
meno.

rezervujte na: www.cedok.cz/777

Ceník: 6 osob
03.06. – 01.07.       6 900
01.07. – 19.08. 8 900
19.08. – 16.09. 6 900

Úštěk - soukromí
Lokalita: České Středohoří
Středisko: Úštěk
Pošta: Úštěk 
Žst: Úštěk 500 m
Aus: Úštěk zastávka 100 m
Max. 5 osob: 2x 2+0, 1 přistýlka
pro dítě
Poloha: Rodinný patrový dům se
zahradou se nachází u jezera Chme-
lař, nedaleko starobylého města
Úštěk.
Vybavení: Pronajímá se první po-
schodí, majitel obývá přízemí. Vchod
je společný, poschodí je pod vlastním
uzavřením. Kuchyň s vybavením (led-
nice, elektrický sporák s troubou,
varná konvice, mikrovlnná trouba,
nádobí pro 5 osob). Obývací pokoj,
TV, rádio. Dvě ložnice. WC, sprcha,
Posezení na zahradě nebo na

dvorku, zahradní přenosný gril.
 Objekt je oplocen.
Parkování: Na pozemku u domu.
Letní aktivity: Pěší turistika a cyk-
loturistika po Českém Středohoří.
Nejbližší památky: památková rezer-
vace Úštěk, Litoměřice, Ploskovice,
Helfenburk, skanzen Zubrnice. Kou-
pání: jezero Chmelař 150 m od uby-
tování.

rezervujte na: www.cedok.cz/1003

Ceník: 2 osoby 3-5 osob
24.9. – 16.9. 4 500 5 900

Janovice u Kravař - chata
Lokalita: České Středohoří
Středisko: Kravaře
Pošta: Kravaře Žst: Kravaře 3 km
Aus: Kravaře 500 m
Max. 6 osob: 1x2+0, 1x 3+0, 1 při-
stýlka
Poloha: Chata se nachází v oblasti
chatové osady Velika nedaleko obce
Kravaře.
Vybavení: V přízemí chatky je obý-
vací pokoj (jedna přistýlka ), kuchyň-
ský kout (elektrický dvouvařič,
mikrovlnná trouba, varná konvice,
lednice a nádobí pro 6 osob), krb
s krbovou vložkou, vana se sprchou,
WC, TV, ložnice jsou v podkroví - pří-
stup po dřevěných schodech. Kolem
pozemku je živý plot (pozemek není
oplocen). Ohniště, pískoviště, za-
hradní gril, venkovní posezení.

Parkování: U chaty.
Upozornění: V ceně je zahrnuta
spotřeba elektrické energie do 50
kWh. Vyšší spotřeba se hradí na
místě. V chatě je užitková voda, uby-
tovatel zajišťuje 50 l pitné vody.

rezervujte na: www.cedok.cz/848

Ceník: 6 osob
29.04. – 24.06. 4 900
24.06. – 26.08. 6 900
26.08. – 16.09. 4 900
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Dobranov - chalupa
Lokalita: Máchův Kraj - Českolipsko
Středisko: Dobranov
Pošta: Dobranov 
Aus: Dobranov 500 m
Max. : 2x 2+0, 1 přistýlka
Poloha: Na okraji obce Dobranov
nedaleko České Lípy směrem na Zá-
kupy a Mimoň.
Vybavení: V přízemí chalupy je ku-
chyň s vybavením (lednice, sporák
a nádobí pro 6 osob). Obývací pokoj
s přistýlkou, TV, rádio, koupelna
s vanou, sprchový kout, WC, v pod-
kroví jsou dvě oddělené ložnice.
K dispozici je zahrada, venkovní po-
sezení, udírna, zapuštěný bazén ku-
latý 3,60 m hl. 90 cm, pod chalupou
teče malý  potůček se splávkem. Po-
zemek je oplocen.

Parkování: Na oploceném po-
zemku.
Letní aktivity: Ideální místo pro
turistiku a cykloturistiku v okolí České
Lípy a Máchova jezera. Blízké pa-
mátky: zámek Zákupy, hrad Bezděz,
Sloup v Čechách, Lemberk, Ralsko
a další zajímavosti. Koupání: nejblíže
koupaliště Zákupy.

rezervujte na: www.cedok.cz/774

Ceník: 5 osob
24.06. – 26.08. 7 300

Nové Hutě na Šumavě 
- chalupa

Lokalita: Pošumaví
Středisko: Nové Hutě na Šumavě
Pošta: Stachy 
Žst: Vimperk 12 km
Aus: Nové Hutě - 10 m
Max. 9 osob: 2 apartmány, v přízemí
1/3 a 1/2 průchozí, v podkroví 2/2.

Poloha: Chalupa se nachází v klidné
části obce.
Vybavení: 2 apartmány (vhodné
pro spřátelené rodiny. Každý apart-
mán má sprchu a WC, mikrovlnnou
troubu, varnou konvici. V suterénu je
společenská místnost. Etážové vytá-
pění objektu klientem, kotel na uhlí.
Kolem chalupy je neoplocený poze-
mek. Při obsazení do 5 osob bude
podkroví uzavřeno, objekt se nepro-
dává navzájem cizím rodinám. Ús-
chova kol.
Parkování: Na neoploceném po-
zemku u chalupy.
Letní aktivity: Koupání: Vimperk
12 km.
Zimní aktivity: Lyžařský areál Nové
Hutě - 2 km - 4 vleky a 3 sjezdovky,

Zadov - Churáňov 9 km, běžecké
tratě v okolí
Informace: Pro cestu autem se
v zimním období do této oblasti do-
poručuje zimní výbava vozidla a sně-
hové řetězy!

rezervujte na: www.cedok.cz/806

Ceník: 5 osob 6-9 osob
03.12.-26.12. 7 000 11 000
07.01.-16.04. 7 000 11 000
22.04.-20.05. 4 500 8 000
20.05.-24.06. 6 000 9 000
24.06.-26.08. 7 000 10 000
26.08.-16.09. 6 000 9 000
16.09.-28.10. 4 500 8 000

Konopiště u Vlachova 
Březí - chalupa

Lokalita: Pošumaví
Středisko: Konopiště u Vlachova
Březí
Pošta: Vlachovo Březí
Žst: Husinec 10 km
Aus: Konopiště rozcestí - 700 m
Max. 5 osob: 1/2 a 1/3 lůžková lož-
nice + 1 přistýlka (rozkládací pohovka).

Vybavení: Pronajímají se dvě zcela
samostatné části (objekt A a objekt
B) prostorné chalupy, které mají
vlastní vchody a vlastní dvorky. Oplo-
cená zahrada je společná pro objekt
A a objekt B (umístěná 10 m od cha-
lupy s přístupem přes místní komu-
nikaci), zahradní posezení, stolní
tenis, ohniště, dětské pískoviště,
houpačka. El. vytápění, v ceně po-
bytu je zahrnuta spotřeba el. ener-
gie, u objektu A do 100 kWh/týden,

spotřeba nad limit se hradí na místě,
u objektu B je zahrnuta v ceně spo-
třeba energie do 50 KWh. Krbová
kamna na dřevo v obývacím pokoji
u obou objektů.
Parkování: Parkování na uzavře-
ném dvorku nebo před chalupou.
Letní aktivity: Koupání: přírodní
koupaliště Vlachovo Březí - 3 km,
Husinecká přehrada - 8 km. hřiště
na nohejbal, dětská lezecká stěna,
houpačky – 100 m.

rezervujte na: www.cedok.cz/794rezervujte na: www.cedok.cz/793

Ceník: 4 osoby 5 osob
06.05. – 24.06., 19.08. – 16.09. 4 500 5 500
24.06. – 19.08. 5 500 6 500



Kučeř u Zvíkovského 
Podhradí - CH Borek - chata
Lokalita: Jižní Čechy - Orlická pře-
hrada
Středisko: Kučeř u Zvíkovského
Podhradí
Pošta: Kučeř 
Žst: Milevsko 15 km
Aus: Kučeř - křižovatka 1,5 km
Max. 4 osoby: 2/2 v patře. Nad
rámec maximálního počtu osob je
možná účast 1 dítěte do 4 let za cenu
300 Kč/týden - úhrada na místě.
Poloha: Chata se nachází v klidném
prostředí v osadě u lesa, u soutoku
řek Vltavy a Otavy, 1 km za vesnicí
Kučeř, 3 km od hradu Zvíkov.
Vybavení: Obývací pokoj, kuchyň-
ský kout (el. dvouvařič, lednice,
varná konvice), kamna na tuhá

 paliva, barevný TV a rádio, příslušen-
ství (sprcha, WC, el. bojler). K dispo-
zici zahradní nábytek a ohniště.
Parkování: Parkování v garáži.
Letní aktivity: Koupání - Orlická pře-
hrada 800 m.
Upozornění: Pobyt není možný se
psem. V ceně pobytu je spotřeba el.
energie do 40 kWh, nad limit se
hradí na místě.

rezervujte na: www.cedok.cz/852

Ceník:
20.05. – 02.09. 4 osoby 7 500
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Lukavice - chalupa
Lokalita: Šumava
Středisko: Lukavice
Pošta: Janovice 
Žst: Běšiny 3 km
Aus: Lukavice 300 m
Max. 8 osob: 1/2 v přízemí, 1/4+2
v podkroví (přistýlky jsou rozkládací
lůžka). 
Vybavení: Obývací pokoj s krbem,
TV-SAT, v kuchyni varná deska, mik-
rovlnná trouba, varná konvice, kávo-
var. K dispozici pod přístřeškem
venkovní posezení, stolní tenis, gril,
možnost úschovy kol. Sprcha, WC,
televizor, rádio, chladnička.
Parkování: Na pozemku před cha-
lupou nebo u chalupy pod přístřeš-
kem.

Letní aktivity: Koupání: koupa-
liště - cca 1 km, kolem chaty vede
cyklostezka.
Upozornění: V ceně pobytu je spo-
třeba el. energie do 25 kW/týden,
další spotřeba se hradí na místě.

rezervujte na: www.cedok.cz/798

Ceník: 1-6 osob 7-8 osob
29.04. – 17.06. 10 990 11 790
17.06. – 19.08. 11 990 12 990
19.08. – 28.10. 9 990 10 990

Stará Lhota - chata

Lokalita: Šumava
Středisko: Stará Lhota
Pošta: Nýrsko
Žst: Dešenice 2,5 km
Aus: Milence - 1 km
Max. 7 osob: 2/2 a 1/3 ložnice
v podkroví.
Vybavení: Obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem, satelit, mikrovlnná
trouba, varná konvice, mrazák, kávo-
var. K dispozici letní trasa, zastře-
šené zahradní posezení s krbem
a venkovní bazén o průměru 3,6 m.

Parkování: Na oploceném pozemku
nebo v garáži.
Letní aktivity: Koupaliště v Nýrsku
- 2 km, tenisové kurty - 2 km.
Upozornění: Pes je možný za popla-
tek na místě.

rezervujte na: www.cedok.cz/870

Ceník:
28.05. – 25.06. 7 osob 8 000
25.06. – 20.08. 7 osob 9 500
20.08. – 24.09. 7 osob 8 000
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Chrášťany - Apartmány u Zemanů
Lokalita: Jižní Čechy
Středisko: Chrášťany
Pošta: Chrášťany
Aus: Chrášťany cca 200 m
Max. 11 osob: 2 apartmány 1/2+3
a 1/3+3. Apartmány je možné obsadit
samostatně. Minimální obsazenost
v každém apartmánu jsou 4 osoby.
Vybavení: Apartmán č. 1 – max. 5
osob: 2-lůžkový pokoj, obývací ku-
chyň (3 lůžka), mikrovlnná trouba,
rychlovarná konvice, elektrický vařič,
lednice, nádobí a příbory, televize,
vana, WC, Wi-Fi. Apartmán č. 2 –

max. 6 osob: 3-lůžkový pokoj, obý-
vací kuchyň (3 lůžka), mikrovlnná
trouba, rychlovarná konvice, elek-
trický vařič, lednice, nádobí a příbory,
sprcha a WC, Wi-Fi. V objektu je dále
hala, společná pro oba apartmány -
sedací souprava, TV + SAT, DVD pře-
hrávač, malá knihovna, Wi-Fi.
Parkování: Na veřejném parkovišti.
Upozornění: V ceně je zahrnuta spo-
třeba el. energie do 50 kWh / na oba
apartmány, nad limit se hradí na místě.
Na místě se platí vratná kauce
1.000 Kč za oba apartmány. Pobyt se

psem je možný pouze po předchozí
dohodě – poplatek 300 Kč. V celém
objektu platí zákaz kouření.

rezervujte na: www.cedok.cz/10856

Ceník: cena na osobu a týden
30.04. – 24.06., 
26.08. – 30.09. 1 750

24.06. – 26.08. 1 960

Kladruby u Dolní Hořice - chalupa

Lokalita: Jižní Čechy - Táborsko
Středisko: Kladruby u Dolní Hořice
Pošta: Chýnov Žst: Pořín 2 km
Aus: Kladruby - 100 m

Max. 6 osob: 1/2 (2 lůžka), 1/2+2
(dvoulůžko + palanda). Nad rámec
maximálního počtu osob je možná
účast až 2 dětí do 4 let zdarma.
Vybavení: Prostorná obývací ku-
chyně (sporák, lednice, mikrovlnka,
varná konvice, nádobí, příbory, tou-
stovač), obývací pokoj, barevný TV
a rádio, sprcha, WC. Nadzemní bazén
(Ø 3,6 m, hloubka 0,9 m), zahradní
nábytek a gril, dětské pískoviště, oh-

niště, uskladnění kol. Oplocený poze-
mek (uzavřený dvůr).
Parkování: Na oploceném uzamy-
katelném pozemku u objektu (dvůr)
– až 6 aut.
Koupání: Chýnov – venkovní bazén
(2 km), Pořín – koupaliště (2 km).
Upozornění: V ceně pobytu je za-
hrnuta spotřeba el. energie do
50 kWh, nad limit se hradí na místě.
Pes pouze malé a střední rasy. rezervujte na: www.cedok.cz/792

Ceník: 6 osob
10.06. – 24.06., 
26.08. – 17.09. 5 900

24.06. – 26.08. 7 900



Dobrá Voda - chata

Lokalita: Jižní Čechy - Českobudě-
jovicko
Středisko: Dobrá Voda
Pošta: Horní Stropnice
Žst: Nové Hrady 15 km
Aus: Dobrá Voda 500 m
Max. 6 osob: 3/2 v patře. 
Vybavení: Obývací pokoj s krbem, ku-
chyň (plynový sporák s troubou, el.
vařič, lednice, mikrovlnná trouba, varná
konvice, nádobí, příbory), barevný TV
SAT a rádio, ústřední topení, příslušen-
ství (vana, WC), el. bojler. K dispozici za-
střešená pergola, zahradní nábytek
a zahradní krb.

Parkování: U chaty na oploceném
pozemku - 1 auto, ostatní na parkovišti
cca 100 m.
Letní aktivity: Koupání - koupaliště
a rybníky Horní Stropnice a Hojná
Voda (2 km). V okolí vhodné terény
pro cykloturistiku a houbaření.
Upozornění: V ceně pobytu je za-
hrnuta spotřeba el. energie do
100 kWh, nad limit se hradí na místě.

rezervujte na: www.cedok.cz/839

Ceník:
22.04. – 23.09. 6 osob 6 900

Benecko 
- chalupa u Bětušky
Lokalita: Krkonoše
Středisko: Benecko
Žst/Aus: Benecko 2 km
Max. 14 osob: 1x 2+2 v  přízemí,
2/3, 1/2 s palandou
Vybavení: obývací pokoj s dětským
koutkem, koupelna s vanou, sprcho-
vým koutem, WC, kuchyň s vybave-
ním (sporák, lednice, mikrovlnná
trouba, varná konvice, nádobí), v pří-
zemí koupelna, bar, společenská
místnost. Pergola s venkovním pose-
zením, bazén, houpačky pro děti,
v každém patře je televize, Wi-fi při-
pojení. Objekt je nekuřácký.
Zimní aktivity: Středisko zimních
sportů  - lyže, běžky.

Letní aktivity: Turistika, houbaření,
sběr lesních plodů.
Informace: Parkování na neoplo-
ceném pozemku u chalupy.
Upozornění: V ceně je spotřeba ener-
gie do 50 kW, větší spotřeba se hradí na
místě dle platného ceníku. V období
18.03.-24.06. a od 02.09. je možné
pobyt zkrátit na minimálně 2 noci.

rezervujte na: www.cedok.cz/15251
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Radimovice Želče - Pracov -
chata
Lokalita: Jižní Čechy - Táborsko
Středisko: Radimovice u Želče
Pošta: Tábor 
Žst: Sezimovo Ústí II  3 km
Aus: Sezimovo Ústí I 1,5 km
Max. 5 osob: 1/2 v přízemi a 1/3
v podkroví. Nad rámec maximálního
počtu osob je možná účast až 2 dětí
do 4 let - zdarma.
Poloha: Chata leží v chatové oblasti
u lesa, na oploceném pozemku (drá-
těný plot), v houbařské oblasti.
Vybavení: Obývací pokoj s krbem,
kuchyň (el. dvouplotýnkový vařič,
lednice, mikrovlnná trouba, varná
konvice, mrazicí box, nádobí, pří-
bory), barevný TV a rádio, el. radiá-
tor, příslušenství (sprcha a WC).

K dispozici udírna, možnost usklad-
nění vlastních kol zdarma.
Parkování: Na neoploceném po-
zemku cca 30 m od chaty (až 8 aut).
Letní aktivity: Koupání - řeka Luž-
nice (400 m), koupaliště (1 km).

rezervujte na: www.cedok.cz/867

Ceník: 5 osob
20.05. – 24.06., 
26.08. – 16.09. 6 200

24.06. – 26.08. 7 200

Ceník:
07.01. – 11.03.   14 osob 20 000
11.03. – 26.11.   14 osob 14 000
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Hajnice - osada Brusnice
- Mravenčí domky - chata

Lokalita: Východní Čehy
Středisko: Hajnice osada Brusnice
Aus:  Dvůr Králové nad Labem 12 km
Max. 4 osoby: 1/1 a 1/3 v patře
Vybavení: dvě ložnice v patře, obý-
vací kuchyň s krbem, mikrovlnná
trouba, varná konvice, kachlová
kamna, terasa se zahradním nábyt-
kem, ohniště. Pozemek je oplocený.
Parkování: Na pozemku u chaty.
Letní aktivity: koupaliště ve Dvoře

Králové nad Labem 12 km.
Upozornění: Pes pouze malé rasy.
Poslední úsek příjezdové cesty (cca
500 m) je polní cestou.

rezervujte na: www.cedok.cz/842

Ceník: 1-4 osoby
27.05. – 10.06., 
19.08. – 26.08. 7 000

10.06. – 19.08. 7 500

Proruby u Potštejna - chalupa

Lokalita: Východní Čechy
Středisko: Proruby u Potštejna
Žst: Záměl 3 km
Aus: Proruby 200 m

Max 9 osob: v přízemí 1/3 ložnice,
2 lůžka v  obývacím pokoji, v  patře
1/4 ložnice. 
Vybavení: dva obývací pokoje, v ku-
chyni el. sporák, mikrovlnka, varná
konvice, toustovač. Možnost dětské
postýlky. Oplocená zahrada, ven-
kovní posezení, gril, koš na košíko-
vou, ohniště, houpačka a pískoviště
pro děti.
Parkování: Na pozemku u chalupy.
Letní aktivity: Koupaliště ve Vam-
berku 6 km.
Upozornění: V chalupě je zákaz
kouření. 

Ceník: 1-4 osoby 5-7 osob 8-9 osob
17.06. – 01.07. 5 200 6 600 9 000
01.07. – 02.09. 6 300 7 700 10 100

Sedloňov v Orlických 
horách - chalupa

Středisko: Sedloňov v Orlických
horách
Aus: Sedloňov 200 m
Max. 11 osob: 1/4 v podlaží, 1/4
ložnice, 1/2+1 v obývacím pokoji
Vybavení: Kuchyňský kout, TV SAT,
chladnička, mikrovlnka, kávovar, varná
konvice. Možnost přiobjednání 1-2

přistýlek za úhradu na místě. Oplo-
cená zahrada, venkovní posezení, pís-
koviště a domeček pro děti, houpačka,
gril a ohniště (palivo za úhradu).
Bazén 4x3 na vedlejší zahradě maji-
tele. Akumulační kamna, spotřeba el.
v zimě do 100 nočních kWh a v letě do
50 nočních kWh v ceně, nad limit
úhrada na místě.
Parkování: 3 auta u chalupy nebo
na uzavřeném dvoře majitele.
Letní aktivity: Koupaliště v Byst-
rém (4 km), a krytý bazén v Deštném
(5 km), aquapark a solné lázně

 Kudowa Zdroj v Polsku (10 km).
V blízkosti tenisové kurty a projížďky
na koních.
Zimní aktivity: V místě sjezdovka
s umělým zasněžováním, půjčovna
lyží a snowboardů. Po celou zimní se-
zonu sleva na místním lyžařském
vleku. Olešnice 4 km, Deštné 6 km
Upozornění: Pes po dohodě a za
poplatek.

rezervujte na: www.cedok.cz/814

Ceník: 6 osob 7 osob 8 osob 9 osob 10 osob 11 osob
07.01. – 01.04., 24.06. – 02.09. 5 900 6 800 7 800 8 700 9 700 10 700
27.05. – 24.06., 4 osoby 5 osob 6 osob 7 osob 8 osob 9 osob 10 osob 11 osob
02.09. – 30.09. 4 000 5 000 5 900 6 800 7 800 8 700 9 700 10 700

rezervujte na: www.cedok.cz/812



Popelištná - chalupa
Lokalita: Českomoravská vrchovina
Středisko: Popelištná
Pošta: Pelhřimov 
Žst: Pelhřimov 12 km
Aus: Popelištná 500 m
Max. 4 osoby: 1/3 + 1 přistýlka
v kuchyni
Poloha: V klidné části obce.
Vybavení: Kamna na tuhá paliva,
vana, WC, kuchyně s vybavením, te-
levizor, rádio, chladnička. Balkon
s posezením, zahrada, ohniště. 
Parkování: Na neoploceném pozemku

u chalupy. K dispozici garáž na kola
nebo motocykl.
Letní aktivity: Koupání - přehrada
Trnávka cca 1,5 km (možnost rybo-
lovu na povolenky).
Upozornění: V objektu je pouze užit-
ková voda, pitná voda - vlastní dovoz.

rezervujte na: www.cedok.cz/810

Ceník: 4 osoby
20.05. – 24.06. 
26.08. – 02.09. 4 000

24.06. – 26.08. 5 000
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Velké Dářko - chata
Lokalita: Českomoravská vrchovina
Středisko: Velké Dářko
Pošta: Žďár nad Sázavou
Žst: Žďár nad Sázavou 12 km
Aus: Škrdlovice 3 km
Max. 5 osob: 1. p - ložnice 2 lůžka
(manželská postel), ložnice 2 lůžka
(samostatná), ložnice 1 lůžko (samo-
statné).
Poloha: Chata se nachází v chatové

oblasti, cca 1 km od hráze velkého
Dářka.
Vybavení: Kamna na tuhá paliva, spr-
cha s teplou vodou, WC v chatě, ku-
chyně s vybavením, rádio, chladnička.
Obývací pokoj s krbem a letní terasou
s posezením, v kuchyni elektrický 2-
plotýnkový vařič, varná konvice, re-
moska. zahradní houpačka, přírodní
ohniště, přenosný gril, společenské

hry, dětské hračky, DVD přehrávač.
Pobyt není možný se psem.
Parkování: U chaty.
Letní aktivity: Koupání - cca 0,5
až 1 km Velké Dářko, cca 10 km Pil-
ská nádrž u Žďáru nad Sázavou.
Upozornění: Prodejna potravin
3 km Škrdlovice, restaurace 3 km
Škrdlovice , 2 letní restaurace u hráze.
V chatě není TV, pouze rádio. rezervujte na: www.cedok.cz/877

Ceník: 5 osob
17.06. – 08.07. 5 500
15.07. – 05.08. 8 000
05.08. – 26.08. 7 000
26.08. – 23.09. 6 000
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Horní Dubenky 
- chalupa
Lokalita: Českomoravská vrchovina
Středisko: Horní Dubenky
Pošta: Horní Dubenky
Žst: Jihlávka 2 km
Aus: Horní Dubenky 200 m
Max. 4 osoby: 3 pevná lůžka + 1
přistýlka (rozkládací gauč).
Poloha: V obci, v řadové zástavbě.
Vybavení: Kamna na ušlechtilá paliva
(ústřední topení), sprcha, WC, kuchyň-
ský kout s vybavením, TV, rádio, chlad-
nička. Jedná se o jednu místnost se
soc. zařízením (typu studio). El. sporák,
mikrovlnka, stolní tenis, zahradní gril.
Majitel  pronajímá část domu se samo-
statným vchodem, v místě nebydlí,
druhou část obývá nepravidelně.

Parkování: U objektu nebo v ga-
ráži.
Letní aktivity: Koupání - Janštýn
2 km.
Upozornění: Prodejna potravin cca
200 m (Horní Dubenky), restaurace
cca 300 m Horní Dubenky.

rezervujte na: www.cedok.cz/779

Ceník: 4 osoby
03.06. – 16.09. 4 200
květen na vyžádání
(06.05. – 03.06.) 3 200

Chřiby - chata

Lokalita: Brněnská přehrada
Středisko: Chřiby
Pošta: Brno - Bystrc
Žst: Brno 12 km
Aus: Brno - Bystrc 2 km
Max. 12 osob: 2/5 a2 lůžka vobývacím

pokoji, na vyžádání možná navíc
1 přistýlka.
Poloha: Samostatná chata s oploce-
ným pozemkem v těsné blízkosti
přehradní nádrže.
Vybavení: Kamna na ušlechtilá

 paliva, 2x sprcha s teplou vodou, 3x
WC v chatě, kuchyně s vybavením,
televizor, rádio, chladnička. Obývací
vstupní hala s jídelním stolem, mo-
derně vybavená kuchyň v suterénu
- 2x el. vařič, 2x rychlovarná konvice,
fritovací hrnec, remoska, 2x mikro-
vlnná trouba, žehlička. přímotopy ve
všech místnostech vč. koupelen
a WC. K dispozici zahrada 3 tis. m2,
besídka, zahradní nábytek, sluneč-
ník, ohniště.
Parkování: U chaty.
Letní aktivity: Koupání - brněnská
přehrada cca 100 m, hotelový bazén
cca 1 km (H. Santon).

Upozornění: V ceně pobytu je spo-
třeba el. energie do 100 kWh, vody
do 4 m3, spotřeba nad limit se hradí
v místě. Ubytování 1 osoby nebo dí-
těte nad stanovenou kapacitu lůžek
je možné na přistýlce za příplatek
500,- Kč.
Informace: Prodejna potravin
2 km (Bystrc - Penny), restaurace
250 m (Bystrc). Chata je vhodná pro
dvě spřátelené rodiny. Při obsazení
menšího počtu osob bude 1 ložnice
uzavřena.

rezervujte na: www.cedok.cz/847

Ceník: 4 osoby 5 osob 6-7 osob 8-12 osob
3.6. – 24.6., 19.8. – 16.9. 5 900 7 000 8 600 12 000
24.6. – 19.8. 5 900 7 500 8 900 12 900
Květen a říjen pouze - vyžádání.

Mladkov - chalupa

Lokalita: Východní Čechy
Středisko: Mladkov
Žst./Aus: Mladkov 1,5 km
Max. 4 osoby
Vybavení: obývací kuchyně s kach-
lovými kamny s možností vaření, el.
sporák s troubou, kávovar, varná
konvice, lednice, jídelní kout. K dispo-
zici zahradní nábytek, ohniště s po-
sezením a zahradní gril s grilovací
soupravou. Pozemek je oplocený.

Parkování: U chalupy.
Letní aktivity: Přehrada Pastviny
6 km.
Upozornění: Nástup na pobyt mezi
13.00 až 14.00 hodinou. Odběr vody
se hradí hotově podle stavu vodo-
měru.

rezervujte na: www.cedok.cz/802

Ceník:
17.06. – 16.09. 4 osoby 6 000



Mostkovice - chata
Lokalita: Plumlovská přehrada
Středisko: Mostkovice
Pošta: Mostkovice Žst: Prostějov
7 km
Aus: Plumlov - přehrada 150 m
Max. 4 osoby: 1/3 a 1 přistýlka
Poloha: V chatové oblasti, v blízkosti
Plumlovské přehrady.
Vybavení: Kamna na tuhá paliva,
studená voda ve vlastní studni na
zahradě (5 m), chemické WC v chatě,

televizor, rádio, chladnička, kuchyň-
ský kout s vybavením (rychlovarná
konvice, el.sporák, remoska, tousto-
vač, mikrovlnná trouba), obývací
pokoj s jídelním stolem a krbem. Za-
hradní posezení, ohniště,  zahradní
sprcha.
Parkování: Na oploceném po-
zemku. Příjezd k chatě po zpevněné
polní cestě cca 80 m.
Letní aktivity: Koupání - přehrada
cca 200 m
Upozornění: Prodejna potravin cca
1 km (Plumlov), restaurace cca 1 km
(Plumlov).

rezervujte na: www.cedok.cz/858

Ceník:
03.06. – 26.08. 4 osoby 3 500

Podkopná Lhota 
- ubytování v soukromí
Lokalita: Valašsko
Pošta: Trnava cca 1 km
Žst: Lípa cca 12 km
Aus: Podkopná Lhota cca 20 m
Max. 29 osoby: pokoje 2x 2+0,
2x 3+0,1x 4+0, 3x 5+0
Vybavení: Levné ubytování v  sou-
kromí rodinného domu, v  pokojích
dvou až pětilůžkových s vlastním příslu-
šenstvím. K dispozici WI-FI v celém ob-
jektu zdarma. V  objektu nelze vařit.
Možnost celodenního stravování cca
800 m od domu v příjemném prostředí
rodinné pekárny a hostince v Trnavě. 
Koupání: Ostraka cca 12 km (pří-
rodní koupání, rybolov), Zlín cca
17 km (městský bazén), Luhačovice
cca 25 km (přehrada).

Parkování: Před domem zdarma.
Upozornění: Nástup na pobyt v so-
botu od 14.00 hod., ukončení po-
bytu v pátek do 10.00 hod. Jiný
nástup a počet nocí není možný.
Pobyt je možný se psem - úhrada na
místě 100 Kč/noc. Dítě do 3 let
zdarma.

rezervujte na: www.cedok.cz/15301

Ceník: 
1.5. – 30.9. – pobyty pouze na
6 nocí, od soboty do pátku
2 osoby ve 2+0 3 400
3 osoby ve 3+0 3 799
4 osoby ve 4+0 4 799
5 osob v 5+0 5 899
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Lysice - chata
Lokalita: Boskovicko
Středisko: Lysice
Pošta: Lysice 
Žst: Skalice nad Svitavou 8 km
Aus: Lysice 0,5 km
Max. 4 osoby: 1/1, 1/3 v podkroví
Poloha: Samostatná chata u lesa.
Vybavení: Kamna na tuhá paliva,
sprcha s teplou vodou v chatě, WC
v chatě, kuchyně s vybavením,
chladnička, rádio. obývací pokoj
s krbem, kuchyňka s el.vařičem, var-
nou konvicí. Do podkroví vedou
příkré schody. Zahrada, zahradní ná-
bytek, ohniště, udírna.
Parkování: U chaty na oploceném
pozemku. Příjezd k chatě po polní
cestě.
Letní aktivity: Koupaliště Lysice
cca 400 m.

Upozornění: V ceně pobytu je spo-
třeba el. energie do 30 kWh, spo-
třeba nad limit se hradí v místě.
Pobyt se psem není možný! Při ná-
stupu vybírá majitel vratnou kauci
500 Kč.
Informace: Prodejna potravin
700 m (Lysice, restaurace 350 m
 (Lysice).

rezervujte na: www.cedok.cz/855

Ceník: 2 osoby 4 osoby
27.05. – 24.06. 4 200 4 500
24.06. – 29.07. 4 600 4 800
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Hranice na Moravě - Slavíč
- chalupa

Lokalita: Beskydy
Středisko: Hranice na Moravě -
Slavíč
Pošta: Drahotuše 
Žst: Hranice na Moravě 7 km
Aus: Slavíč 1 km
Max. 9 osob: 1/2, 1/3, 1/4
Poloha: V prostoru Moravské brány

zvané Bečevská brána, která je vklí-
něna mezi Oderské vrchy a Podbes-
kydskou pahorkatinu. 
Vybavení: Obývací pokoj s krbem,
TV SAT, letní kuchyně s terasou,
 zahradní nábytek, venkovní krb
s elektrickým grilem a roštem, bas-
ketbalový koš, stolní tenis. Kuchyně:
sporák, mikrovlnná trouba, lednice,
WC a sprcha. Ložnice pro 7 osob jsou
v patře, pro 2 osoby v přízemí.
Parkování: V uzavřené zahradě.
Letní aktivity: Koupání: zahradní
bazén o průměru 5,30 m, hloubka
1,30 m, koupaliště v Hranicích na

Moravě 7 km , řeka Bečva cca 350 m
od chalupy. Okolí vhodné pro cyklo-
turistiku a turistiku.
Upozornění: Pobyt se psem pouze
malé rasy. V ceně pobytu je zahr-
nuta spotřeba elektrické energie do
150 kWh za týden, další spotřeba se
hradí na místě. Majitel se zdržuje
v oddělené části chalupy se zvlášt-
ním vchodem.

rezervujte na: www.cedok.cz/782
Ceník: 5 osob 6 osob 7 osob 8 osob 9 osob
10.06. – 19.08. 7 350 8 820 9 560 10 080 10 720
19.08. – 02.09. 6 650 7 980 8 330 8 960 9 450

Vsetín - Potůčky 
- chata
Lokalita: Beskydy
Středisko: Vsetín - Potůčky
Pošta: Vsetín 
Žst/Aus: Vsetín 2 km
Max. 7 osob: 1/2 v přízemí, 1/4
v podkroví, 1 přistýlka v obývacím
pokoji.
Poloha: Na okraji Vsetína (cca 2 km
z centra). 
Vybavení: Obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a krbovými kamny na
dřevo, TV SAT, DVD, mikrovlnka, tou-
stovač, pračka, sprcha a WC, zahradní
nábytek, terasa, venkovní krb s pose-
zením, pískoviště, dětské hřiště,
branka na kopanou, basketbalový
koš, šipky, houpačka. Do ložnice
v podkroví vedou strmější schody.

Parkování: Jedno auto zastřešené
stání, dvě auta na oploceném po-
zemku.
Koupání: Zahradní bazén o prů-
měru 3,6 m, hloubka 0,9 m, městské
lázně s koupalištěm a tobogánem ve
Vsetíně 1,5 km.
Upozornění: V ceně pobytu je za-
hrnuta spotřeba elektrické energie
do 30 kWh, další spotřeba se hradí
na místě. Pes pouze malé rasy.

rezervujte na: www.cedok.cz/882

Ceník: 6 osob
08.07. – 26.08. 9 900

Janová - „U Schmidtů“ 
- chalupa
Lokalita: Beskydy
Středisko: Janová
Pošta: Janová Žst: Janová 500 m
Aus: Janová 300 m
Max. 6 osob: 1/3, 1/2, 1 přistýlka
v obývacím pokoji (sedací souprava).
Poloha: Původní valašská dřevěnice
s výhledem do údolí řeky Bečvy na
okraji vesnice.
Vybavení: Kuchyň: chladnička s mra-
zákem, elektrický sporák, mikrovlnka,
varná konvice, jídelní kout se stylovým
nábytkem, obývací pokoj s TV, WC,
sprcha. Venkovní krb s roštem, oh-
niště s posezením, pískoviště. Poze-
mek je oplocen.
Parkování: 3 auta na oploceném
pozemku.

Letní aktivity: Nová cyklostezka
Bečva (vhodná i pro kolečkové
brusle). Koupání: řeka Bečva 300 m,
Městské lázně Vsetín 5 km, štěrko-
viště Nový Hrozenkov 12 km.
Upozornění: V ceně pobytu je zahr-
nuta spotřeba elektrické energie do
50 kWh. Vyšší spotřeba se doplácí na
místě. Poslední úsek příjezdové cesty
k chalupě je do strmého kopce.

rezervujte na: www.cedok.cz/786

Ceník: 6 osob
03.06. – 01.07. 6 000
01.07. – 02.09. 7 000
02.09. – 30.09. 6 000



Trojanovice - Bystré - chata
Lokalita: Beskydy
Středisko: Trojanovice - Bystré
Pošta: Frenštát pod Radhoštěm
Žst: Frenštát pod Radhoštěm 4 km
Aus: Trojanovice - Bystré (rest. Šenk)
500 m
Max. 6 osob: 1/4 (palandy), 2 lůžka
v obývacím pokoji (rozkládací gauč).
Poloha: Chata se nachází v krás-
ném prostředí rekreační oblasti Tro-
janovice.
Vybavení: Obývací pokoj s krbovými
kamny, TV. Kuchyň: lednice, dvouplo-
týnkový vařič, nádobí pro 4 osoby,
varná konvice, mikrovlnná trouba.
WC, sprcha. Ložnice. Terasa s pose-
zením, zahradní udírna, ohniště. Po-
zemek je částečně oplocen.
Parkování: U chaty.
Letní aktivity: Turistika, cykloturis-

tika. Koupání: potok s přehradou
přímo pod chatou, aquapark s tobo-
gany a krytý bazén ve Frenštátě pod
Radhoštěm 4 km.
Zimní aktivity: Lyžařský vlek cca
500 m od chaty, lyžařský areál Pus-
tevny cca 3 km, 7 vleků, technické
zasněžování.
Upozornění: V ceně je zahrnuta
spotřeba el. energie do 50 kWh.
Vyšší se hradí na místě. Při nástupu
na pobyt se hradí kauce ve výši
1 000 Kč.

Čeladná - chata
Lokalita: Beskydy
Středisko: Čeladná
Pošta: Čeladná 
Žst: Čeladná 300 m
Aus: Čeladná 200 m
Max. 6 osob: 3/2 ložnice v pod-
kroví. Možnost doobjednat 1 při-
stýlku pro dítě za úhradu na místě.
Poloha: Chata se nachází v krásném
prostředí rekreační oblasti Čeladné.
Vybavení: Kuchyň (kuchyňský kout
v obývacím pokoji, čtyřplotýnkový ply-
nový sporák s elektrickou troubou,
lednice, mrazák, varná konvice, mik-
rovlnná trouba. Z obývacího pokoje
vedou dřevěné schody do podkroví,
kde je ubytování ve 3 dvoulůžkových
oddělených ložnicích (zasouvacími
dveřmi), možnost zapůjčení dětské
postýlky. TV. Koupelna (sprchový kout

s parním boxem, bidet, WC). Internet
non-stop zdarma, venkovní zahradní
altán, posezení a možnost grilování,
dětská trampolína, dětský bazének,
skluzavka pro děti, domeček pro děti.
Parkování: Pozemek není oplocen,
parkování u chaty.
Letní aktivity: Turistika, cykloturis-
tika, jezdecký areál a golfové hřiště
2 km. Koupání: v řece u splavu v bez-
prostřední blízkosti chaty. Ve vzdále-
nosti cca 4 km je krytý bazén, venkovní
bazén, sauna, squash, bowling.
Upozornění: V ceně pobytu je za-
hrnuta spotřeba el. energie do
50 kWh, vyšší se hradí na místě.

rezervujte na: www.cedok.cz/836

Ceník: 6 osob
01.07. – 02.09. 8 900
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Velké Karlovice 
– chata „Lenka“

Lokalita: Beskydy
Středisko: Velké Karlovice - Soláň
Pošta: Velké Karlovice
Žst: Velké Karlovice 5 km
Aus: V. Karlovice, Bzové – Soláň, roz-
cestí 150 m

Max. 8 osob: 2/3 v podkroví, 1/2
v 1. podlaží. Možnost doobjednat
1 přistýlku v obývacím pokoji za
úhradu na místě.
Poloha: Pod vrcholem Soláně.
Vybavení: Nový nábytek vč. ven-
kovního posezení. Nová kuchyňská
linka, varná deska, lednička, mikrovl-
nka. V obývací pokoj (otopný krb, TV
SAT, DC a DVD). Wi-Fi. Ložnice jsou
v podkroví, nové válendy a postele
se zdravotní matrací. Sprcha, WC,
v koupelně podlahové topení. Dvě
terasy, částečně zastřešené, pose-
zení, venkovní krb, kolárna.
Parkování: Na oploceném po-
zemku, kryté stání pod terasou.

Letní aktivity: Krytý bazén
a sauna v hotelu Luka 150 m (na ob-
jednávku), koupaliště Velké Karlovice
5 km. K dispozici cyklomapy.
Upozornění: Topení do krbu se
hradí na místě. Pes pouze malé rasy
za poplatek na místě. Při nástupu na
pobyt je nutné uhradit kauci ve výši
1 500,- Kč.

rezervujte na: www.cedok.cz/878

Ceník: 5 osob 6-7 osob
24.09. – 01.07. 7 500 9 400
01.07. – 19.08. 8 900 10 800
19.08. – 23.09. 7 500 9 400

rezervujte na: www.cedok.cz/873

Ceník: 6 osob
18.12. – 01.07. 4 900
01.07. – 02.09. 5 900
02.09. – 16.09. 4 900
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Německo jako cíl pobytových zájezdů zažívá v posledních letech renesanci zájmu českých
cestovatelů, kteří znovu objevují nejen dříve frekventovaně navštěvovaná místa ve vý-
chodním Německu, ale i místa zcela nová. Tato země jako turistický cíl byla donedávna
době neprávem opomíjena a představa, že jde jen o rozlehlou nížinu protkanou dálni-
cemi, skutečně ani zdaleka neplatí. Naopak každý návštěvník žasne, když zde objeví roz-
lehlá zalesněná horstva  s vrcholy ve výšce Krkonoš, jedinečné písčité pláže na březích
Baltu s příjemně vyhřátou vodou  - mj. i díky globálnímu oteplování - nebo velehorské
scenérie v bavorských Alpách. Starobylá historická města pak nabízejí poklady středo-
věké a dokonce i starověké architektury a umění, úrodná údolí řek kulturu pěstování
vinné révy a znovu sjednocený Berlín je pak moderní i historckou metropolí skutečně
světového formátu. Nelze než tuto jedinečnou zemi doporučit k Vaší příští návštěvě.

NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠI NABÍDKU 
POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ

• Velký okruh Německem 13 590 Kč*

• To nejlepší z Bavorska s výletem
k Bodamskému jezeru 6 290 Kč*

• Berchtesgadenské Alpy
s návštěvou Mnichova od 4 490 Kč*

*Podrobné informace najdete v našem
 katalogu „Poznávací zájezdy 2017“! © GNTB H. P. Merta

Berchtesgaden
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
BAVORSKÉ ALPY
Vrcholy dosahují přes 2 000 metrů nadmořské
výšky. Vévodí jim Zugspitze (2 962 m n. m.).
Hřebeny jsou protkány hlubokými údolími s je-
zery. Svahy jsou pokryty rozlehlými pastvinami.
Údolí i podhůří překypují bohatstvím kulturních
památek. Nedaleko se nacházejí metropole této
části Evropy, jako jsou Salzburg a Mnichov. 

BERCHTESGADEN
Město Berchtesgaden leží v kouzelné krajině, která
láká k rekreační i vysokohorské turistice. Nedaleký
Salzburg jistě stojí za to navštívit, stejně jako jezero
Königssee. Na své si přijdou i ti menší např. při
prohlídce ledového světa, největší ledové jeskyně
na světě a také při exkurzi do solných dolů. Pro
nejkrásnější panoramatické výhledy nelze jinak
než doporučit místní Rossfeldstrasse, která o své
délce téměř 8  km nabízí překrásný rozhled na
okolní krajinu. Vzdálenost z Prahy je 400 km, doba
jízdy cca 6 hodin.

INZELL
Městečko Inzell leží obklopeno bavorskými
Alpami v  jižním Chiemgau přímo na hranicích
Berchtesgadenského okresu. Ladná inzell ská
 krajina je charakteristická širokými a slunnými

údolími s malebnými loukami a horskými jezery.
Okolí nabízí 150 km turistických cest, ideální místo
pro nordic-walking, vyjížďky na kolech, možnost
koupání v Naturbadesee v Inzellu včetně sportov-
ního vyžití. Vzdálenost z Prahy je 380 km a 50 km
od Salzburgu. 

GARMISCH-PARTENKIRCHEN / GRAINAU 
Známé středisko zimních sportů, kde se již v roce
1936 konaly zimní olympijské hry, se v létě stává
rájem turistů a cyklistů. Unikátní zubačkou nebo
lanovkou Eibsee se dostanete přímo k nejvyššímu
vrcholu Německa – Zugspitze (2 962 m n. m.), ze
kterého se nabízí výhledy od německých a  ra-
kouských Alp až k  Dolomitům a  švýcarským
horám. Za pozornost jistě stojí i návštěva velkole-
pého  benediktinského kláštera Ettal či zámku
 Linderhof s úchvatným neorokokovým interiérem
či nádherným parkem. Obec Grainau je vzdálena
cca 7 km od střediska Garmisch-Partenkirchen.
Je obklopena horami a na své si i zde přijdou mi-
lovníci horské turistiky. Vzdálenost z Prahy je cca
480 km. 

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• pěší turistika a poznávání 
• výlety po Bavorsku i Rakousku 
• krátká dojezdová vzdálenost z ČR 
• výlety: hrady, zámky, solné doly a ledové

jeskyně 
• výlety po Bavorsku, Rakousku, ŠvýcarskuNĚMECKO

PO
LSKO

RAKOUSKO

FRANCIE

DÁNSKO

ČESKO

Berchtesgaden

Grainau

Garmisch-Partenkirchen

Inzell

Praha

Berlín

Severní moře

Baltské
       moře

ŠVÝCARSKO

ZÁJEZDY: 3 A VÍCE DNÍ

Garmisch-Partenkirchen, Alpspix

Lanovka na Rauschberg, Ruhpolding

Cestou na Orlí hnízdo

Berchtesgaden
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ČESKÝ HOTEL-PENZION & CHALLETY LAMPLLEHEN DÍTĚ
ZDARMA

*** Berchtesgaden - Marktschellenberg

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Rodinný hotel-penzion je situován v klidné ro-
mantické lokalitě ve vzdálenosti 1 km od
Marktschellenbergu a 5 km od Berchtesgadenu. 

VYBAVENÍ
Recepce, útulná restaurace s krbem a kachlovými
kamny, sauna, soukromé parkoviště před hote-
lem. WI-FI zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Velký výběr turistických tras. Doporučujeme ná-
vštěvu Königssee včetně plavby a Hitlerova Orlího
hnízda. Cyklo tu ris ti ka, pěší procházky, výlety do
okolí. Lákavým cílem výletů je i nedaleký Salzburg
s pevností, dvěma zámky a památkami spojenými
s pobytem W. A. Mozarta.

POKOJE
Prostorné dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, koupelna se sprchou a WC, možnost
SAT TV s českými stanicemi, WI-FI bez poplatku,
balkon nebo terasa. Na vyžádání též 4 lůžkový
apartmán a nově postavené luxusní challety -
2 ložnice s manželskou postelí, terasou, SAT TV
(i ČT). Jedna z ložnic má rozkládací gauč pro 
1-2 děti, 2 koupelny s WC. Obývací pokoj s bal-
konem, kuchyňským a jídelním koutem, TV SAT.
Malá kuchyňka s lednicí, mikrovlnkou, varnou
konvicí a espresso automatem.

STRAVOVANÍ
Snídaně bufetovou formou, večeře o třech cho-
dech s výběrem ze dvou variant. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/1053

Kehlsteinhaus, Orlí hnízdo



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 107

BAVORSKÉ ALPY | NĚMECKO

PENZION GASTHOF VRONI 

POLOHA
Centrálně položený penzion v Inzellu.

VYBAVENÍ
Recepce, útulná restaurace s vyhlášenou kuchyní.

SPORT A ZÁBAVA
Výborná poloha k výletům do okolí. Možnost kou-
pání, vyjížďky na kolech a pěší turistiky. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím, TV, většinou
s balkónem. 

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně. 

*** Inzell

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/1061

DÍTĚ
ZDARMA

LETNÍ 
KARTA

Pohled na Inzell
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APARTMÁNY CHIEMGAU LETNÍ 
KARTA

**** Inzell

Zájezdy: 4 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
Apartmánový dům se nachází ve velmi klidném
prostředí, v těsné blízkosti lázní v Inzellu.  

VYBAVENÍ
Recepce, vnitřní bazén, sauna, solárium, stolní
tenis, billiard, fittness, společenská místnost a půj-
čovna kol. Velké parkoviště před objektem. WI-FI
za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Výborná poloha k výletům do okolí. Možnost  kou-
pání, vyjížďky na kolech a pěší turistiky. Lákavým
cílem je nedaleký Berchtesgaden či Salzburg
s pevností, dvěma zámky a památkami spojenými
s pobytem W. A. Mozarta. Dále možnost výletu do
Mnichova (110 km) a cestou zámku
Herrenchiemsee.  

APARTMÁNY
Studia pro dvě osoby s vlastním příslušenstvím,
kuchyňským koutkem s dvojvařičem, kávova-
rem, lednicí, SAT TV  a telefonem. Dvojpokojové
apartmány pro 2-4 osoby  navíc rozkládací gauč.
Všechny  byty mají balkon nebo terasu. 

STRAVOVANÍ
Bez stravování.

rezervujte na:
www.cedok.cz/1039

Apartmány Chiemgau
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HOTEL POST DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Centrálně položený hotel v obci Grainau, který
leží v blízkosti známého střediska Garmisch-
Partenkirchen. 

VYBAVENÍ
Recepce, jídelna, parking u hotelu bez poplatku.
Na vyžádání garáž. 

SPORT A ZÁBAVA
V okolí výborné terény pro milovníky horské tu-
ristiky. Doporučujeme výjezd zubačkou či lanov-
kou na nejvyšší horu Německa Zugspitze
(2 962 m n. m.). V pěším dosahu též koupaliště
včetně krytého bazénu. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím, SAT TV a rá-
diem.

APARTMÁNY
Třípokojové čtyřlůžkové apartmány s vlastním
příslušenstvím, kuchyňským koutem, SAT TV
a rádiem. 

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně (u pokojů), bez stravování
(u apartmánů).

*** Grainau

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/1058

HOTEL ALMENRAUSCH U. EDELWEISS

POLOHA
Centrálně položený hotel v klidné části města v

blízkosti Marienplatz u pěší zóny.

VYBAVENÍ
Recepce, jídelna, sauna, parkoviště před hotelem.
Na vyžádání garáž. WI-FI zdarma. Nově výtah.

SPORT A ZÁBAVA
V okolí výborné terény pro milovníky horské turis-
tiky. Doporučujeme výjezd zubačkou či lanovkou na
nejvyšší horu Německa Zugspitze (2 962 m n. m.).
V blízkosti hotelu jsou restaurace, bary, obchody. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje typu Zugspitze s balkónem
a o něco menší typu Kramer jsou s vlastním pří-
slušenstvím, SAT TV a rádiem. Na vyžádání též
jednolůžkové pokoje typu Krokus. 

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně.

*** Garmisch-Partenkirchen

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/1055

Bayerische Zugspitzbahn 
Bergbahn AG / Stefan Herbke



NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
OSTROV RUJÁNA - 
BINZ, SELLIN, GÖHREN 
Rujána je největším ostrovem Německa, který
s pevninou nově spojuje visutý most
Rügenbrücke. Turismus tu má dlouhou  historii
a již v 19. stol. zde vznikala přímořská letoviska.
Nádherně stříbřité písečné pláže s typickými
proutěnými koši určitě osloví nejednoho turistu.
Všechny části ostrova jsou spojeny solidní veřej-
nou dopravou. Nejvýznamnějším je Binz, který je
na východním pobřeží – molo, místní promenáda
lemovaná honosnými vilami s charakteristickou
bílou fasádou. Neméně atraktivním letoviskem je
Sellin, který je vzdálen cca 12 km jižně od Binzu.
Půvabná třída Wilhelmstraße je lemována skvost-
nými vilami v secesním stylu s charakteristickými
balkóny či terasami, kde na vás zajisté dýchne at-
mosféra 20. let minulého století. Dominantou
Sellinu je 400 metrů dlouhé molo – Seebrücke.  

Dalším letoviskem na Rujaně je Göhren, které leží
na jihovýchodní straně ostrova, na poloostrově
„Mönchgut“ uprostřed biosférické rezervace Süd-
Ost-Rügen. Letovisko se svými 1 600 obyvateli
patří od roku 1878  mezi tradiční střediska na
Baltu. Úchvatná je místní lázeňská architektura či
bývalé rybářské vesničky v okolí. 

Během pobytu doporučujeme navštívit: 
Stralsund – město pod patronací UNESCO,
jeden z nejlépe dochovaných baltských přístavů.
V samém centru města na Alter Markt za pozor-
nost určitě stojí radnice ze 13. století se sedmi
štíty. Je ukázkou cihlové gotiky. Za radnicí stojí im-
pozantní Nikolaikirche s nejstarším evropským or-
lojem. Dále zde najdete nádherné gotické domy,
ale i jedno z největších akvárií Evropy - Ozeaneum
Stralsund, které ukazuje mořský život v Baltském
a Severním moři. 

800 112 112 ℡110
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NĚMECKO – BALTSKÉ MOŘE
Baltské moře je nejlepší volbou pro ty, kteří nechtějí cestovat nikam daleko a díky nižším teplotám mohou trávit pobyt u moře i lidé, kteří
nemají rádi vysoké teploty. Sever Německa nenabízí jen pobyt u moře, ale i možnosti městské turistiky po hanzovních městech, výhodných
nákupů či návstěvu hradů a zámků. Je zde také mnoho turistických značených cest včetně tras pro cyklisty. 

V VI VII VIII IX

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

19

23
25 25

10

15

18 18

22

16

DOPRAVNÍ INFORMACE
• Vzdálenost z Prahy 

do Binzu, Sellinu, Göhrenu 670 km
• Vzdálenost z Prahy 

do Laboe 730 km
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Národní park Jasmund, který se rozkládá v se-
verní části Rujány, těsně nad známým  přísta-
vem Sassnitz. Strmé křídové stěny zvané
Stubenkammer se vypínají do výšky až 117
metrů. Tím nejznámějším a nejnavštěvovaněj-
ším útesem je Königstuhl, ke  kterému se dosta-
nete z parkoviště v Hagenu buď místním
autobusem a nebo pěšky po turistické značce
bukovými lesy cca 3 km.  Další možnost je za-
koupit si k útesům lodní výlet. Odjezdy jsou
denně z Binzu a Sellinu. 

Lovecký zámek Granitz v novogotickém stylu si
nechal postavit rujánský princ Vilém v letech 1837
až 1846. Nádherné výhledy do okolí se naskýtají
ze zámecké věže. Na zámek se dostanete buď úz-
kokolejným vlakem, který jezdí na trase Binz -
Granitz - Sellin či přímo z centra Binzu turistickým
vláčkem, tzv. Jagdschloss-Express. Cesta trvá cca
45 minut. 

Rostock - nejdůležitější přístav německé části
Baltu. Zde můžete navštívit náměstí Neuer Markt
s radnicí a za zmínku jistě stojí i gotický patricijský
dům Kerkhofhaus, náměstí Alter Markt a kostel
Petrikirche - někdejší chrám mořeplavců a rybářů.
Možnost nákupů na přilehlé pěší zóně. 

Bad Doberan – nedaleké starobylé lázeňské
město, též někdejší letní sídlo meklenburských vé-
vodů. Zde můžete navštívívit cisterciáckou kated-
rálu Münster, která patří k nejlepším ukázkám

gotické církevní architektury v oblasti Baltského
moře. Dále doporučujeme cestu parním vláčkem
„Molli“ vozícím lázeňské turisty od r. 1886 do
Kühlungsbornu honosícím se secesními vilami
podél promenády Ostseeallea a kde jistě využijete
i možnost příjemného koupání na nejdelší pláži
na Baltu.

Muzeum Bernstein se nachází v jedné z kláš-
terních budov v Ribnitz-Damgarten. V několika
patrech se vystavuje bohatá sbírka  předmětů
a šperků z jantaru. Expozice ukazuje vznik a pro-
ces výroby včetně zpracování jantaru. Je zde
i možnost zakoupení různých šperků.  

LABOE 
Laboe leží 18 km od Kielu a počátek lázeňství se
datuje do  první poloviny 20. století, písečné
pláže s typickými proutěnými koši, možnosti ak-
tivního vyžití např. volejbal, házená  či volnější
nordic walking  dělá ze střediska výborné místo
k relaxaci. 

Během pobytu doporučujeme navštívit: 
Hamburg - hanzovní město s největším říčním
přístavem Evropy, kde doporučujeme absolvovat
okružní plavbu. Dále jistě nevynechat návštěvu
Rathausmarkt s monumentální radnicí, kostel sv.
Michaela – jeden z největších barokních kostelů
na severu Německa, z jehož věže je nádherný vý-
hled na celé město či neblaze proslulou čtvrť
St. Pauli. 

Lübeck - jedno z nejkrásnějších měst, nazývané
i „Baltské Benátky“ s dochovaným středověkým
centrem.  Od roku 1987 zapsáno v seznamu kul-
turního dědictví UNESCO.  Mezi nejvýznamnější
památky patří brána Holstertor z 15. století či
další hodnotné domy a jejich nádvoří v gotickém,
barokním a rokokovém stylu v ulici Grosse
Petersgrube. Za pozornost zajisté stojí pětilodní
gotický kostel Petrikirsche. 

ČEDOK PLUS
• kvalitní ubytovací kapacity
• výhodná poloha

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• vůbec nejkratší vzdálenost k moři 
• pohodlná cesta po dálnici bez poplatků

v zahraničí NĚMECKO

Rostock

Stralsund

Baltské
       moře

Binz
Sellin

Schwerin

Göhren

Laboe

ZÁJEZDY: | 4 A VÍCE DNÍ

Warnemünde

Národní park Jasmund
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APARTMÁNOVÝ DŮM LABOE

POLOHA
Komplex třech apartmánových domů leží v blíz-
kosti plážové promenády, tak jako centra stře-
diska.

SPORT A ZÁBAVA
Možnosti výletů do okolí - Kiel, Hamburg, Lübeck.
Relaxace u moře. Plážové koše je možné prona-
jmout přímo v recepci za cca. 5 EUR / den.

APARTMÁNY
Dvoulůžková studia (ca. 33 m2) s vl. příslušen-
stvím, rozkládací gauč nebo dvoulůžko, kuchyň-
ský kout s  elektrickým sporákem, TV, WLAN.
Terasa v přízemí.
Apartmány pro 2-4 osob (ca. 40 m2) s vl. pří-
slušenstvím mají obývací pokoj s rozkládacím
gaučem, TV, kuchyňským koutem s el. sporá-
kem, kávovarem a tousterem. Ložnice s dvou-
lůžkem. Bez balkonu. 
Společná sluneční střešní terasa včetně lehátek.
(cca 50m2)

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písečná pláž v blízkosti apartmánových domů.

*** Laboe

Zájezdy: 6 a více dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/12048

APARTMÁNOVÝ DŮM UNDINE

POLOHA
Apartmánový dům leží v klidnější části letoviska
Göhren na jihovýchodní straně ostrova Rügen.
Lázeňská promenáda je vzdálena 300 m a nej-
bližší obchody cca 50 m od apartmánového
domu. Vyhrazené jedno parkovací místo (zdarma). 

VYBAVENÍ
Přímo v domě je pekařství (možnost čerstvého pe-
čiva ke snídani), kavárna, lékárna a lékařská praxe. 

SPORT A ZÁBAVA
Možnosti výletů do okolí – parním vlakem k lovec-
kému zámku Granitz, návštěva národního parku

Jasmund, lodní výlet podél pobřeží Rujany či  ná-
vštěva Stralsundu - města pod patronací
 UNESCO. Pěší či cykloturistika. U domu je také
půjčovna kol (za poplatek).

APARTMÁNY
3 pokojový apartmán pro 4 až 6 osob s vlastním
příslušenstvím, obývacím pokojem s rozkláda-
cím gaučem a TV, ložnicí s dvoulůžkem a další
ložnicí s  rozkládacím gaučem. Sprcha/WC.
Jídelní a kuchyňský  koutek s elektrickým sporá-
kem a kávovarem. Většinou s balkonem. 

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. 

PLÁŽ
Písečná pláž cca 300  m od apartmánového
domu. 

*** ostrov Rügen / Göhren

Zájezdy: 4 a více dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/1038

Typové foto

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 2
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IFA RÜGEN HOTEL & FERIENPARK Přímý 
vlak 

z Prahy

DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotelový areál je situován v bezprostřední blíz-
kosti písčité pláže.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace s mezinárodní kuchyní, velká
zimní zahrada určená ke sportovnímu vyžití,
aquapark, wellness. WI-FI ve veřejných prostorách
za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní svět Vitamar o ploše 1 500m² se skluzav-
kou, jeskyní, vodopády a  bazénkem pro ty ne-
jmenší. Velká zimní zahrada Vitarium, která je

v jižním stylu o ploše 3 000 m² nabízí sportovní
možnosti jako minigolf, billiard, dětský klub atd.
Ve  well ness centru IFArelax naleznete bohaté
 možnosti relaxace mj. saunu, masáže, fitness.

POKOJE
Komfortní dvojlůžkové pokoje s možností při-
stýlky, koupelna se sprchou a WC, SAT TV, tele-
fon, fén, balkón.
APARTMÁNY
Prostorné dvoupokojové 2 až 4 lůžkové apart-
mány mají kuchyňský kout, kávovar, toustovač,
koupelnu se sprchou a WC, SAT TV, telefon, fén,
vysavač, balkón.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně (u hotelových pokojů), fakulta-
tivně polopenze.

PLÁŽ
Písečná pláž přímo u hotelového areálu. 

**** ostrov Rügen / Binz

Zájezdy: | 8 dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/1042

APARTMÁNOVÝ DŮM ARKONA Přímý 
vlak 

z Prahy

POLOHA
Apartmánový dům leží přímo v centru letoviska
na známé hlavní třídě Wilhelmstraße, která vede
přímo k moři.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace Bistro Arkona, sauna, par-
king u hotelu bez poplatku. WI-FI zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
V okolí apartmánového domu jsou restaurace, te-
rasy se živou hudbou, obchody či v pěším dosahu
i aquapark. Možnosti výletů do okolí – výletní lodí po
pobřeží do Binzu, úzkokolejkou na zámek Granitz.

APARTMÁNY
Dvoulůžková studia (27 m2 až 34 m2) s možností
přistýlky,  kuchyňským koutem, koupelnou se
sprchou a WC, SAT TV, zimní zahradou či studia
(40 m2 až 46 m2) pro 4 osoby s dvoulůžkem
a rozkládacím gaučem. Na vyžádání též dvou-
pokojový apartmán pro 6 osob (dvoulůžko
a 2 rozkládací gauče). 

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. Fakultativně polopenze. 

PLÁŽ
Písečná pláž leží cca 10 minut od apartmánového
domu, k moři nutno sejít z kopce.

*** ostrov Rügen / Sellin

Zájezdy: | 4 a více dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/1049



NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• vysokohorská turistika
• výhodná poloha ubytování  
• romantická a klidná dovolená
• kombinace poznávání a přírody

DOPRAVNÍ INFORMACE
• vzdálenost z Prahy: 700 - 1 080 km
• doba jízdy z Prahy: 10 - 14 hod

ZÁJEZDY: 3 A VÍCE DNÍ

800 112 112 ℡114

ŠVÝCARSKO

ŠVÝCARSKO
,,Hory jsou doma ve Švýcarsku.“ Tak zní užívaný propagační slogan, který výstižně akcentuje
hlavní turistickou atrakci Švýcarské konfederace. Světoznámá horská střediska jako jsou
Svatý Mořic, Davos či  Zermatt stejně jako pohledy na slavné vrcholy Matterhorn a Jungfrau
patří neodmyslitelně do programu většiny návštěvníků této malé a překrásné země.
Nespornou výhodou vysokohorské turistiky ve Švýcarsku je dokonalá síť horských železnic
a lanovek, která zpřístupňuje všechny hlavní velehorské scenérie. Mozaiku turistických
atraktivit dotvářejí slavná jezera a ještě slavnější historická města na jejich březích, která
jsou vítaným doplňkem v programu každého milovníka hor. A kdo by neznal tradici výroby
švýcarských hodinek, čokolády a sýra. I tyto neodmyslitelné atributy helvétské reality lze
prozkoumat při letní prázdninové cestě do Švýcar.

ITÁLIE

FRANCIE

NĚMECKO

Bern
Lungern

Luzern
Curych

Interlaken

Grächen

Saas
Almagell

St. Moritz
Ženeva

Crans
Montana

Sion

Leysin Wengen

Täsch

Locarno
Zermatt

Arosa

Davos
Scuol

Savognin

Grüsch
Disentis

Flims,
Laax, Falera

NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠI NABÍDKU POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ
• Barevnými vláčky a lanovkami na pět slavných

švýcarských vrcholů
• Od Ženevského jezera pod Mont Blanc
• Pěší turistika ve stínu Matterhornu
• To nejlepší ze Švýcarska 
• Nejkrásnější kouty Švýcarska panoramatickými

drahami
• Švýcarské Ticino s plavbou po Lago Maggiore
• Za krásami švýcarských Alp nejdelším tunelem

na světě

• Nejkrásnější motivy Alp Arlberskou drahou
a trasou Bernina a Glacier Expressu

• Perly severního Švýcarska
• Nejkrásnější kouty Alp
• To nejlepší ze Švýcarska letadlem a vlakem
• Trasou nejkrásnějších expresů po

nejkrásnějších koutech Švýcarska
• Letní pohoda ve východním Švýcarsku
• Vlakem za kouzlem alpských velikánů

SWISS PASS
Jízdenku na dokonalý systém

 švýcarských železnic, Postbusů 
a lodí s platností 3, 4, 8 a 15 dní 

můžete zakoupit  prostřednictvím
www.cedok.cz 

nebo v nejbližší pobočce  CK Čedok.
Swiss Pass  slouží také jako volná

vstupenka do více než 450 
švýcarských muzeí.

Podrobné informace najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2017“!
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
CRANS-MONTANA (AMINONA)
Světoznámé mondénní středisko v Kantonu
Wallis ve výšce 1500 metrů nad mořem nad
městy Sierre a Sion v údolí řeky Rhony.
Dominantou celé oblasti je ledovec Plain Morte
v výšce 3000 metrů nad mořem a samozřejmě
papežské město Sion. Návštěvníky zaujme další
lázeňské středisko Leukerbad, vzdálenější
Zermatt s Matterhornem a na opačné straně po
dálnici snadno dostupné Ženevské jezero s městy
Montreaux, Vevey, Lausanne a hradem Chillon.
Vzdálenost z Prahy je 980 km, doba jízdy z Prahy
cca 12,5 hodin.

DAVOS
Luxusní středisko situované ve východní části
Švýcarska. Nedaleký ledovec Engadin je používán
především pro příznivce běžeckého lyžování
a s oblibou jej v letních měsících používají národní
reprezentační týmy. Vzdálenost z  Prahy je
700 km, doba jízdy z Prahy cca 10 hodin.

GRÄCHEN
Idylické horské středisko patřící vůbec k nejkrás-
nějším v celém Švýcarsku, situované ve výšce
1620 metrů nad mořem v blízkosti vysněného
cíle všech alpinistů: Matterhornu. Celé středisko
je obklopeno zasněženými alpskými velikány
a tím se stalo ideálním východiskem pro výlety
i vysokohorské túry. K tomuto účelu lze využít
lanovek přímo ze střediska či z blízkého
Zermattu použít zubačku, která turisty vyveze
do výše 3 000 m n. m. na vrchol romantického
Gornergrattu nebo lanovku až do výše 3 820 m
na Malý Matterhorn. Další  variantou výletů
může být návštěva italské Cervinie a přilehlého
údolí Aosty. Vzdálenost z  Prahy je 1 050 km,
doba jízdy z Prahy cca 12,5 hodin.

INTERLAKEN, GRINDELWALD, WILDERSWIL
Interlaken je horské město situované v srdci
Švýcarska v nadm. výšce 600 m v překrásné po-
loze mezi jezery Thunersee a Brienzersee.

Wilderswil leží přímo na okraji Interlakenu poblíž
silnice vedoucí do nitra Alp. Grindelwald je
známé horské středisko Bernských Alp situované
přímo pod stěnou trojice významných vrcholů
Jungfrau (4 158 m), Eiger a Mönch. Do minantou
pobytů v Interlakenu i Grindelwaldu je právě ná-
vštěva této části Alp s řadou významných lanovek
a horských železnic, ať už na vyhlídkovou plošinu
Schynige Platte, majestátní Schlithorn, nebo uni-
kátní horská železnice k „vrcholu Evropy"
Jungfraujoch, kde v nadm. výšce 3 454 leží nejvýše
položená železniční stanice Evropy. K dalším
atraktivitám patří i údolí vodopádů
Lauterbrunnen, ledovce Eigerglescher nebo ne-
jdelší sedačková lanovka Švýcarska na First.
Výborná poloha obou středisek umožňuje navští-
vit metropoli centrálního Švýcarska Lucern nebo
hlavní město Bern. Střediska jsou východiskem
pěších túr vedoucích z ledovcových kotlů do trav-
natých sedel s panoramatickými výhledy na tuto
část Alp. Vzdálenost z Prahy je 860 km, doba jízdy
z Prahy cca 11 hodin.

LEUKERBAD
Lázeňské středisko ležící v  jižní části Švýcarska
v oblasti Valais přímo pod svahy hlavního hře-
bene Bernských Alp se proslavilo především
svými termálními prameny. Jsou zde k dispozici
více než dvě desítky soukromých a veřejných lázní
s nabídkou jacuzzi, parních lázní, masáží, ayur-
védy a dalších procedur. Na aktivnější čekají teni-
sové kurty, squash, minigolf, turistické stezky
vedoucí až k  průsmyku Gemmi a do okolí.
Milovníci kultury a historie jistě neopomenou nav-
štívit galerii St. Laurent nebo farní kostel.
Vzdálenost z  Prahy je 900 km, doba jízdy
cca 11,5 hodiny.

LEYSIN
Středisko Leysin leží ve švýcarském kantonu
Waadt, 25 km od Ženevského jezera.
Dominantou této oblasti jsou vrcholy Les
Diablerets. Díky vybudování dokonalé turistické

infrastruktury nezůstávají opomenuti příznivci
sportu, kteří se zde mohou věnovat tenisu,
squashi, raftingu, pěší turistice nebo horským
kolům. Nabídka střediska uspokojí i milovníky
klidné dovolené, kteří mohou relaxovat při vý-
stupech např. na vrchol La Berneuse (2 048 m),
kde byla vybudována restaurace Kuklos, z níž se
nabízí překrásný výhled na okolní panorama
v  čele s  Matterhornem a Mont Blancem.
Vzdálenost z Prahy je 900 km, doba jízdy z Prahy
cca 11,5 hodin.

SAAS-ALMAGELL
Jedno z nejvýznamnějších středisek zimních i let-
ních sportů se nachází v jižní části Švýcarska,
20 km od Zermattu a jeho magického vrcholu
Matterhornu. Nedaleké středisko Saas-Fee nabízí
turistům výjezd lanovkou na vyhlídku Mittel Allalin
s nejvýše položenou otočnou restaurací světa.
V okolí je více než 260 km značených turistickým
cest. Vzdálenost z Prahy je 1 060 km. Doba jízdy
z Prahy cca 14 hodin.

ZERMATT - TÄSCH 
Vysokohorské středisko Walliských Alp leží na
říčce Visp, na jeho obzoru se tyčí kulisa majestát-
ného Matterhornu (4478 m). V okolí je dalších 25
čtyřtisícovek a pod Matterhornem leží ve výšce 2
900–3 900 m  oblast celoročního sněhu, která
sem přitahuje příznivce letního lyžování. Okolí
střediska je protkáno mnoha kilometry tras pro
letní vysokohorskou turistiku. Lanovky a ozubni-
cové železnice zpřístupňují mnohé vrcholy v okolí
- Gornergratbahn vedoucí na vrcholek Gornargat
(3 089 m), odkud je krásný rozhled na vrcholy
čtyřtisícovek Dom, Täschhorn, Alphubel,
Allalinhorn, Matterhorn, skupinu Monte Rosa,
Weisshorn a další. Pro cestu do Zermattu je
nutno využít železnici z Täsche (cca 15min), auto
lze zanechat na centrálním parkovišti přímo u že-
lezniční stanice nebo v hotelu v Täschi.
Vzdálenost z Prahy je 850 km, doba jízdy z Prahy
cca 9 hodin.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Saas Fee Foto: Saas Fee Tourismus

Leukerbad Foto: Leukerbad Tourismus Matterhorn Foto: Zermatt Tourism
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HOTEL CENTRAL RESIDENCE DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Pětipatrový hotel se nachází v centru městečka
Leysin.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby bar, restaurace. Vnitřní bazén,
sauna, fitness. Dětský koutek, biliárd. Možnost
parkování před hotelem, popř. v garážích (za po-
platek).

SPORT A ZÁBAVA
Horská kola, pěší turistika. Hotel je ideálním vý-
chozím bodem k výletům do okolí Ženevského je-
zera, např. Montreux, Vevey, Lausanne a další.

POKOJE
Kompletně renovované dvoulůžkové pokoje
s možností až dvou přistýlek s vlastním příslu-
šenstvím jsou vybaveny TV,  telefonem, vysouše-
čem vlasů, trezorem a balkonem s výhledem na
Alpy a ledovec.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně, 4chodová večeře výběrem z menu.

*** Leysin

Zájezdy: 5 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/2024

HELIOPARK HOTELS & ALPENTHERME

POLOHA
Komfortní lázeňský hotel přímo v  centru měs-
tečka, přesto v klidné části, přímo pod svahy hře-
bene Bernských Alp.

VYBAVENÍ
Recepce, internetový koutek v lobby. Tři restau-
race, piano bar, terasa. Vnitřní a venkovní
bazén, sauna, solárium, pára. Hotelové budovy
propojeny s Lindner Alpentherme. Konferenční
místnosti. Tenisové kurty. Parkování za popla-
tek.

SPORT A ZÁBAVA
Možnost využití rozsáhlého wellness zázemí (ay-
urvéda, thajské zábaly, aroma koupele, masáže,
thalassoterapie, a další). Ideální kombinace kou-

pání v termálních lázních s vy so ko horskou pěší
turistikou. Možnost výletů do Walliserských Alp ke
slavnému Matterhornu nebo k ledovci Aletsch
(největšímu v Evropě). 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, s vlast-
ním příslušenstvím, jsou vybaveny rádiem, ka-
belovou televizí, trezorem a minibarem. 

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně. Za příplatek bufetové večeře.

*** Leukerbad

Zájezdy: 8 dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/2002

HOTEL DERBY DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel v rustikálním stylu se nachází v centru
Leukerbadu mezi Sportarenou a termálními láz-
němi Burgerbad. 

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, restaurace, bar, internet v lobby
(zdarma), možnost par kování před objektem
nebo v garáži (za poplatek).

SPORT A ZÁBAVA
Veřejné termální lázně Burgerbad (vstup není
v ceně) v blízkosti hotelu - 10 bazénů, skluzavky
(100 m a 120 m), brouzdaliště pro děti. Wellness
 termální lázně Heliopark Alpentherme (vstup není
v ceně) specializující se na wellness procedury,
masáže, rozsáhlé sauna centrum, 2 termální ba-
zény (vnitřní a venkovní). Celkem je v Leukerbadu
30 termálních bazénů s teplotou pramenů kolem
51 °C. Přes 200 km turistických a cyklistických tras
v okolí střediska, via ferrata, golf, tenis, paragliding
a mnoho dalších sportů ve středisku.

POKOJE
Dvoulůžkové a rodinné pokoje s možností až
dvou přistýlek pro děti jsou vybaveny příslušen-
stvím, kabelovou TV, radiem, telefonem a balko-
nem. Rodinné pokoje balkon nemají. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovou formou. 

*** Leukerbad

Zájezdy: 5/8 dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/2022
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HOTEL GRÄCHERHOF

POLOHA
Krásný hotel situovaný v blízkosti centra horského
střediska Grächen ve výšce 1 620 m n. m.

VYBAVENÍ
Hotel nabízí komfortní restauraci s vyhlášenou
kuchyní a švýcarskými specialitami. Hostům je
dále k dispozici sauna (zdarma), bazén s vířivou
lázní, solárium, bar a rustikální vinárna. Parkovaní
za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Množství turistických stezek vedoucí přímo
z Grächenu. Horská kola, výlety do okolí, napří-
klad do Zermattu pod svahy slavného
Matterhornu. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny příslušenstvím, rádiem, TV a balko-
nem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem s možností využití
bio produktů, večeře o 4 chodech výběrem
z menu v útulné restauraci.

*** Grächen

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/2017

HOTEL KRISTALL SAPHIR LETNÍ 
KARTA DÍTĚ

ZDARMA

LETNÍ 
KARTA

POLOHA
Hotel s rodinnou atmosférou se nachází na okraji
vesnice Saas-Almagell.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, výtah, jídelna, bar, WI-FI,
sauna, pára a stolní tenis (zdarma), vířivka a solá-
rium (za poplatek). 

SPORT A ZÁBAVA
Možnost využití wellness zázemí přímo v hotelu.
Výborná poloha k pěším výletům do okolí napří-
klad do sousedního údolí pod Matterhorn.
Celoroční  lyžování na ledovci. Horská kola, vyso-
kohorská turistika v masivu čtyř tisícovek kolem
Allalinhornu. V ceně ubytování je využití horských
železnic a autobusů v rámci tzv. „Saastal Card“. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, s pří-
slušenstvím, vysoušečem vlasů, telefonem, SAT
TV a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně, večeře formou 4chodového menu.

INFORMACE
Letní karta Saas Fee: místní doprava a lanovky
zdarma (období červen - říjen). Neplatí pro Metro
Alpin, které je určené pro letní lyžování.

*** Saas Almagell

Zájezdy: 5 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/2028

WELLNESS HOSTEL 4000

POLOHA
Moderní hostel se nachází v centru horského
střediska Saas Fee v blízkosti centrálního parko-
viště. Nejbližší lanovka se nachází cca 5 minut
chůze.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, snack bar, lobby, výtah,
vnitřní bazén s tobogánem, dětské brouzdaliště,
konferenční místnost, wellness centrum (pro
klien ty vstup zdarma), WIFI (zdarma).

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny vlastním so-
ciálním zařízením. Hostel disponuje pokoji pro
maximálně 6 osob, které jsou vybaveny dvou-
lůžkem a přistýlkami v podobě paland.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně.

INFORMACE
Letní karta Saas Fee: místní doprava a lanovky
zdarma (období červen - říjen). Neplatí pro Metro
Alpin, které je určené pro letní lyžování.

**** Saas Fee

Zájezdy: 8 dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/14378

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz



800 112 112 ℡118

ŠVÝCARSKO

HOTEL ELITE

POLOHA
Rodinný hotel skládající se ze dvou budov propo-
jených koridorem se nachází 2 min pěšky od ná-
stupní stanice železnice do Zermattu, který je
jinak nedostupný pro automobilovou dopravu.
Železniční trať v blízkosti hotelu.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, WI-FI,  sauna, jacuzzi a parní
komora (za poplatek), garážové parkování zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Okolí střediska je protkáno mnoha kilometry tras
pro letní vysokohorskou turistiku. Lanovky a ozub-
nicové železnice zpřístupňují mnohé vrcholy
v okolí. Doporučujeme zakoupit letní kartu „Peak
Pass“, která umožňuje neomezené využívání la-
novek Matterhorn glacier paradise, Rothorn pa-
radise, Schwarzsee paradise, Gornergrat a na
lanovce Matterhorn Gotthard Bahn trasu mezi
Randa, Täsch a Zermattem, dále volný vstup do
ledového paláce Gletscher-Palast a využití míst-
ních autobusové dopravy. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny příslušenstvím, kabelovou TV, některé
mají balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovou formou. 

*** Täsch

Zájezdy: 5/8 dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/2039

HOTEL ALPENBLICK

POLOHA
Rodinný hotel se nachází v centru Wilderswilu asi
6  km od Interlakenu. Vzdálenost od železniční
stanice na Schynige Platte, Jungfrau a  do
Interlakenu asi 300 m.  

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace (oceněná 1* Michelin a 17

body Gault Millau), jídelna, bar, internetový koutek
(za poplatek), terasa, zahrada s lehátky a výhle-
dem na Mönch a Jungfrau, parkovací místo. 

SPORT A ZÁBAVA
V  Interlakenu možnost paraglidingu. Velké
 množství turistických tras,  lanovek a horských že-
leznic. Doporučujeme jízdu horskou železnicí do
výšky 3 454 m na Jungfraujoch, jízdu lanovkou na
Harder Kulm či historickou soupravou na náhorní
planinu Schynige Platte. Alpy můžete obdivovat
i z otáčivé restaurace na Schilthorn (Piz Gloria)
proslavené J. Bondem. Z Grindelwaldu lze vyjet na
vyhlídkový útes First a vyzkoušet sjezd v závěsu
na laně v  kombinaci s  jízdou na koloběžce.
Většinu těchto atrakcí lze výhodně navštívit rámci
Jungfraubahnen passu (za příplatek viz ceník). 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, fénem,
radiem, TV, telefonem a trezorem. K dispozici
jsou také rodinné pokoje s oddělenou ložnicí
pro 2 dosp. osoby a 2 děti. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Bufetová snídaně a večeře výběrem
z menu o 5 chodech. 

*** Wilderswil

Zájezdy: 5 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/2042

HOTEL LA COURONNE DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel s rodinnou atmosférou se nachází v blíz-
kosti centra horského střediska Zermatt. Po
celém středisku se lze pohybovat pomocí míst-
ních elektromobilů nebo pěšky. Automobil nutno
zanechat v Täschi na centrálním parkovišti přímo
u železniční stanice a dále využít vlakové spojení
Täsch - Zermatt (cca 15 minut). Pro cestu z nád-
raží do hotelu je možné zajistit hotelový elektro-
mobil (zdarma v čase 8:00 - 19:00).

VYBAVENÍ
Lobby s recepcí, výtah, restaurace, bar, terasa,
kout s velkoplošnou TV, internet (za poplatek),
sauna, úschovna kol.

SPORT A ZÁBAVA
Možnost letního lyžování. Lanovky a ozubnicové
železnice zpřístupňují mnohé vrcholy v okolí.
Doporučujeme koupit letní kartu "Peak Pass
Special", která umožňuje neomezené využívání la-
novek Matterhorn Paradise zahrnující také
Gornergrat a Matterhorn Gotthard Bahn trasu
mezi Randa, Täsch a Zermattem, dále volný vstup
do ledovcového paláce Gletscher - Palast a využití
místní autobusové dopravy (nutno rezervovat
3 dny předem).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje bez balkonu s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, vy-
soušečem vlasů, trezorem, kabelovou TV,
telefonem. Za příplatek možnost vyžádat pokoje
s balkonem a výhledem na Matterhorn.

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně.

**** Zermatt

Zájezdy: 6 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/14367



HOTEL SUNSTAR GRINDELWALD DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel leží v centru Grindelwaldu, v pěší vzdále-
nosti od restaurací a obchůdků. Z hotelu je fan-
tastický výhled na severní stěnu Eigeru.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, restaurace, bar a diskotéka.
Bazén (15 x 9 m, cca 28 °C). Sauna, solárium
a masáže za poplatek. Stolní tenis, WI-FI
(zdarma). Parkování před hotelem, garáž za po-
platek.

SPORT A ZÁBAVA
Zdarma je bazén, fitness a wellness za poplatek
v místě. V okolí  střediska jsou 4 horské dráhy,
300 km turistických tras, 160 km tratí pro horská

kola, koupaliště, 6 jamkové golfové hřiště. Hotel
je ideálním výchozím bodem  k výletům do ob-
lasti Jungfrau - možnost fakultativního zakou-
pení 6 denního Jung frau bahnen passu,
sloužícího jako jízdenka v železniční síti Jungfrau
(viz ceník). 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, s vlast-
ním příslušenstvím, jsou vybaveny rádiem, tele-
vizí, minibarem (nápoje zdarma) a trezorem. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovou formou. Večeře za příplatek.

**** Grindelwald

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/2020
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HOTEL OCHSEN 2 LETNÍ 
KARTA

POLOHA
Hotely se nacházejí v centru Davosu, pouze
1 min pěšky od nádraží Davos Platz a nedaleko
nástupní stanice lanovky na Jakobshorn. V ho-
telu Ochsen** nabízíme dvoulůžkové stan-
dardní pokoje. Hotel Ochsen 2*** je nově
vybudovanou depandancí s pokoji typu Comfort.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, WI-FI (zdarma), výtah, lyžárna, par-
kovací místo (za poplatek).

SPORT A ZÁBAVA
Výlety do okolí, pěší turistika, horská kola. V okolí
střediska je 6 horských drah, 700km turistických
tras, 600km tratí pro horská kola. Lanovka na vr-
chol Jakobshorn a vlakové nádraží jsou vzdáleny

5 minut chůze od hotelu. Vybrané lanovky a že-
lezniční doprava ve středisku zdarma v rámci tzv.
Davos-Klosters inclusive card. 

POKOJE
Dvoulůžkové standardní pokoje s vlastním pří-
slušenstvím jsou vybaveny TV, fénem a některé
mají balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně s možností dokoupení večeří
(menu o 3 chodech).

INFORMACE
Letní karta Davos zahrnuje lanovky a městskou
dopravu zdarma (Schatzalp, Rinerhorn, Madrisa,
Jakobshorn, Parsenn, Gotschna).

*** Davos

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/2008 | 2009

APARTHOTEL
HELVETIA INTERGOLF

POLOHA
Apartmánový hotel je situován 150 m od centra
střediska v nadmořské výšce 1500 m na klidném
a slunném místě.

VYBAVENÍ
Recepce, salonek, jídelna, restaurace, bar,  inter-
netový koutek, bazén, sauna, parní lázeň, jacuzzi,
týdenní výměna prádla a úklid v ceně. Kryté par-
kování za poplatek. Obchod 150 m.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, billiard (za poplatek), pokoj s hrami,
stolní fotbal, golfové hřiště v údolí, pěší turistika,
výlety do okolí. 

POKOJE
Apartmány pro 2-4 osoby: Ložnice se dvěma sa-
mostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
a jídelním koutem a rozkládacím gaučem.
Sociální zařízení s vanou či sprchou, TV, trezor
a balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. Možnost dokoupení snídaní.  

**** Crans Montana

Zájezdy: 5 a více dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/2005

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz



NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
ALPBACHTAL
Údolí situované vedle lyžařské oblasti Zillertal po-
skytne kompletní vyžití v letním i zimním období.
Údolí dokáže nabídnout přibližně 130 km tras na
turistiku a 14 oficiálně značených tras pro horská

kola. Dalšími možnostmi je rybaření, rafting a pa-
ragliding. V okrajových letních měsících lze využít
ledovce Hintertux v oblasti Zillertal k letnímu ly-
žování. Vzdálenost z Prahy je 570 km, doba jízdy
z Prahy cca 8 hodin.

BAD GASTEIN
Toto světoznámé lázeňské město nabízí ve své
Zdravotní galerii a jejích štolách s horkým vzdu-
chem relaxaci a masáže, ale i radonové a bahenní
zábaly, které byly spe ciál ně vyvinuty pro léčení

800 112 112 ℡120

RAKOUSKO

RAKOUSKO
Stále žádanějším cílem našich milovníků vysokohorské pěší turistiky jsou střediska a velehorská panoramata v rakouských Alpách.
Důvodem jejich rostoucí obliby  je vedle snadné a rychlé dostupnosti z České republiky  i cenová úroveň ubytovacích a stravovacích služeb,
která je v porovnání s ostat ními alpskými zeměmi velice příznivá. V poslední době směřuje do  Rakouska stále více  zájemců o aktivní letní
dovolenou. Vyhlášená střediska jsou cílem milovníků raftingu na divokých řekách i zájemců o výlety na horských kolech. Velkou popularitu
mají i rakouské termální lázně a akvaparky stejně jako koupání v jezerech Korutan i Solné komory. Právě kombinace horských túr s vodními
radovánkami si získává stále více příznivců v řadách  mladší i starší generace cestovatelů. Nespornou výhodou této horské země je i krátká
dojezdová vzdálenost z České republiky. Proto stále více turistů upřednostňuje krátkodobé pobyty o délce 4 dny nebo i méně. Naše nabídka
zahrnuje všechny délkové typy zájezdů. 

NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠI NABÍDKU POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ
• Za krásami Solnohradských jezer
• To nejlepší z pomezí tří zemí s návštěvou Zugspitze
• Za krásami Tyrolska a Voralberska
• Nejkrásnější motivy rakouských Alp
• To nejlepší z Tyrolska s návštěvou Salcburku a Zugspitze
• Romantické údolí Wachau s plavbou po Dunaji a návštěvou Vídně

• Víkendy ve Vídni a Salcburku pro nezávislé cestovatele
• Romantické údolí Wachau s návštěvou Mariazell 
• Víkendy ve Vídni

Podrobné informace najdete v našem katalogu 
„Poznávací zájezdy 2017“!
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všech forem revmatismu, páteře a pohybového
ústrojí. Lázně nabízejí i klasické termální bazény
s vodou teplou až 33 °C. Nedotčená příroda,
lehce dosažitelná za několik minut lanovkou z to-
hoto horského  střediska, láká k procházkám
a k poznání svojí exotickou flórou i faunou po celé
této ojedinělé přírodní rezervaci. Vzdálenost
z Prahy je 470 km, doba jízdy z Prahy cca 7 hodin.

BAD KLEINKIRCHHEIM
Největší a  nejvyhledávanější lázeňské centrum
Korutan nabízí v létě svým návštěvníkům dva ve-
řejné lázeňské komplexy. Termální lázně svaté
Kateřiny a  Římské termální lázně. Teplota pra-
menů se pohybuje kolem 36 stupňů a  teplota
v bazénech mezi 32 a 34 °C. Termální voda léčí

revmatické problémy, nemoci krevního oběhu,
imunity a  mnoho dalších. V  okolí střediska je
množství lanovek, turistických a cyklistických tras.
Vodní sporty lze provozovat na 15 km vzdáleném
Millstäterském jezeře. Vzdálenost z  Prahy je
510 km, doba jízdy cca 7,5 hodiny.

FULPMES, STUBAITAL
Horské středisko v ústí jednoho  z  krát kých
snadno dostupných  tyrolských údolí zakonče-
ného mohutným ledovcem leží v blízkosti tyrolské
metropole Innsbrucku a známého průsmyku
Brenner, který odděluje rakouskou a italskou část
Tyrolska. Díky strategické poloze je místo vhodné
jak pro vysokohorskou turistiku v místě, tak k vý-
letům do širokého okolí v Rakousku, Německu

a Itálii. Vzdálenost z Prahy je 600 km, doba jízdy
cca 8 hodin. 

HEILIGENBLUT
Horské středisko leží v  krásném prostředí
Národního parku Vysoké Taury na úpatí nejvyšší
hory Rakouska Grossglockneru (3 798 m). Je ide-
álním místem pro milovníky vysokohorské turis-
tiky, zvláště pak nordické chůze, pro které je
v  oblasti vytvořeno na 25  km turistických tras.
Mezi hlavní atrakce patří zdolání Grossglockneru
s pomocí školeného průvodce, jízda horskou la-
novkou Grossglockner Bergbahn či jízda po
48 km dlouhé slavné horské silnici Grossglockner
Hochalpenstrasse. Doporučujeme například
 výjezd na vyhlídku Kaiser-Franz-Josefs-Höhe do

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• krátká dojezdová vzdálenost z ČR
• pěší turistika v kombinaci s koupáním 

v jezerech
• střediska s termálními lázněmi
• velký výběr ubytovacích kapacit

DOPRAVNÍ INFORMACE
• vzdálenost od Prahy: 350 - 600 km
• doba jízdy z Prahy: 6 - 9 hod.
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 nadmořské výšky 2 369 m, odkud je nádherný vý-
hled na Grossglockner či nejdelší ledovec ve vý-
chodních Alpách Pasterze. Vzdálenost z Prahy je
620 km, doba jízdy cca 7,5 hodiny.

INNERKREMS
Horské středisko se nachází v  Národním parku
Nockberge na hranicích Korutanska a Štýrska. Je ob-
klopeno alpskými loukami a  lesy. Mezi zajímavosti
patří vysokohorská panoramatická silnice Nock alm -
straase dosahující maximální výšky 2 040 m či ven-
kovské lázně Karlbad, ležící na trase zmíněné silnice.
Jsou pokládané za nejstarší léčivé koupele v Rakousku.
Metody koupelí a aplikace (pramenitá voda a horké
kameny) se nemění už od 17. stol. Vzdálenost z Prahy
je 500 km, doba jízdy cca 5,5 hodiny.

ISCHGL
Mondénní horské středisko, výhodně umístěné
v blízkosti masivu Silvretta, je východiskem k vy-
sokohorským túrám - 300 km turistických stezek,
i k výletům k horským průzračným jezerům a po-
hostinným chatám. Sportovně založení hosté
mohou využít možnosti alpinismu nebo množství
cyklistických stezek, vedoucích do výšky až
2 900 m. Samotné středisko se řadí k těm nejlu-
xusnějším v Rakousku, vzhledem ke své poloze,
architektuře i poskytovaným službám. Vzdálenost
z Prahy je 600 km, doba jízdy z Prahy cca 9 hodin.

KÖSSEN - WALCHSEE
Malebné středisko v blízkosti německých hranic
asi 90 km od Salzburgu a Innsbrucku blízko po-
hraničního města Kufsteinu nabízí dovolenou pro
všechny, kteří se potřebují oprostit od stresu, kaž-
dodenního shonu, únavy, načerpat nové síly z ne-
porušené alpské přírody, idylické krajiny, jejich
vlídných obyvatel, kteří zde po staletí žijí v souladu
s přírodou. Množství horských stezek a lanovky
končící u průzračných jezer lákají k výletům i k re-
laxaci. Tyrolskému Kössenu dominuje hora
Unterberghorn 1 700 m, která láká k pěší ná-
vštěvě či pohodlnému výjezdu lanovkou. Ke kou-
pání láká blízkost jednoho z nejkrásnějších jezer
v Tyrolsku - Walchsee. Vzdálenost z  Prahy je
500 km, doba jízdy z Prahy cca 7 hodin.

KITZBÜHEL
Středisko Kitzbühel patří bezpochyby k nejvyhle-
dávanějším cílům Alp, protože nabízí vše co si ná-
vštěvník může přát. Síť stezek dlouhá přes 750 km
je přizpůsobena jak pro nordickou chůzi tak pro
jízdu na kole. Přes 500 km turistických stezek
mohou využít také milovníci turistiky. Kitzbühel
nabízí široké možnosti sportovního vyžití. V okolí
se nacházejí čtyři golfová hřiště, dále idylické je-
zero Schwarzsee, jehož slatinná voda vybízí ke
koupání a relaxování. Aquarena v  centru
Kitzbühelu nabízí svět skluzavek, vodopádů,

 bazénů, saun i rašelinové zábaly. Velice  příjemně
působí i lesní koupaliště  Walds chwimm bad
Jochberg s dětskými  skluzavkami, hřištěm na plá-
žový volejbal a stoly na stolní tenis. Hory Wilder
Kaiser, Steinplatte, Loferer Steingebirge
a Rettenstein s množstvím skalnatých útvarů a le-
zeckých možností všech stupňů obtížnosti nabízejí
horolezcům bohaté a nevyčerpatelné možnosti.
Navštívit můžete místní muzeum s výstavou prací
geniálního karikaturisty Eduarda Thönyho, květi-
novou zahradu v  Kitzbüheler Horn, kostel sv.
Andrease, který byl vystavěn již v 8.století před za-
ložením města v  románském slohu, kostel
Liebenfrauenkirche z roku 1373 či zámek Kaps ze
14. století. Za návštěvu stojí také Alpen blumen -
garten, která se považuje za nejkrásnější místo
Evropy. Rozkládá se na ploše 20 000 m2 v nadmoř-
ské výšce 1 800 m. V parku se nalézá až 120 nej-
různějších druhů alpských rostlin. Vzdálenost
z Prahy je 510 km, doba jízdy cca 5 hodin.

MALLNITZ
Korutanské horské středisko se nachází v údolí
Mölltalu, v  blízkosti Národního parku Vysoké
Taury a vrcholu Ankogelu (3 252 m). Je ideálním
místem k odpočinku, vycházkám či cykloturistice
v údolí řeky Möll. Ve středisku se nachází návštěv-
nické centrum Národního parku, kde je možné se
seznámit s regionem. Mezi hlavní atrakce patří

Klopeiner See Foto: Kärnten Werbung



cyklostezka Grossglockner - Mölltal vedoucí
z Heiligenblutu k ústí řeky Drau, propasti Rabisch,
Groppenstein a Ragga u Flattachu nebo vyhlídka
u horské chaty Hannoverhaus, na kterou návštěv-
níky vyveze do výšky 2 719  m lanovka
Ankogelbahn. Mnoho dalších atrakcí (např. kou-
paliště v Mallnitz) je zahrnuto v rámci místní zá-
žitkové karty Nationalpark Kärnten, kterou
poskytují ubytovací kapacity. Vzdálenost z Prahy
je 450 km, doba jízdy cca 7 hodin.

MARIA ALM
Městečko Maria Alm patřící pod středisko
Hochkönig nabízí svým návštěvníkům  především
nepřeberné množství sportovních možností. Na
své si zde přijdou milovníci turistiky, pro které je
zde k dispozici více než 240 km značených tras.
Opomenuti nezůstanou ani příznivci horolezectví,
paraglidingu nebo golfu. Středisko je výborným
výchozím místem k výletům do okolí, např. do ob-
lasti Kaprunu. Vzdálenost z Prahy je 480 km, doba
jízdy z Prahy cca 7 hodin. 

MAURACH - ACHENSEE
Největší tyrolské jezero se nachází v nadmořské
výšce 930 m. Jeho břehy jsou volně přístupné
a  nabízí tak nepřeberné množství možností
k letnímu vyžití a výletům do Alp. Jezero s až ne-
uvěřitelně čistou vodou je 10 km dlouhé a až

133 metrů hluboké. V  letních měsících teplota
vody dosahuje až 22 °C, je tedy idelální ke kou-
pání, potápění a k ostatním vodním sportům -
kitesurfingu, windsurfingu či projížďkám na lo-
dičkách. Mírný břeh a pláže jsou ideální i pro ro-
diny s dětmi. K  výletům do okolí lze využít až
500 turistických tras, vyjet lanovkou na okolní vr-
choly Rofan či Karwendel. Velmi oblíbené je toto
středisko také pro milovníky cykloturistiky všech
stupňů náročnosti. Vzdálenost z  Prahy je
520 km, doba jízdy cca 5 hodin.

MILLSTÄTTER SEE, OSSIACHER SEE,
MALTSCHACHER SEE, WÖRTHER SEE
Příjemně vyhřátá jezera zapadají do malebného
kraje rakouských Korutan, plných  krásných lesů
a skalních útvarů, strategicky umístěných neda-
leko pomezí tří zemí, sousedního Slovinska
a Itálie. Jezera si již v brzkých letních měsících drží
ideální teplotu vody na koupání, vodní sporty
a další sportovní aktivity, které jsou pevně spo-
jeny s koupáním. Pomyslnou třešinkou na dortu
je místní ráj pro cykloturistiku. Nepřeberné
množství značených tras nedá spát žádnému
z příznivců jak silničních, tak horských kol.
Nenechte si ujít návštěvu starobylého
Klagenfurtu i procházku mezi nejvýznamnějšími
památkami světa v par ku miniatur Minimundus.
Díky výhodné poloze lze doporučit pro celodenní

výlety italské Benátky a Terst a slovinskou
Ljubljanu. Vzdálenost z Prahy je 500 km, doba
jízdy z Prahy cca 7 hodin.

MITTERSILL, KRIMML, KÖNIGSLEITEN
Výhodně situované malebné horské středisko
v oblasti Ober Pinzgau. Tunel Felbertauern umož-
ňuje spojení s Vysokými Taurami a je bránou do
Východních Dolomitů. Blízký Kitzbühel či Kaprun
nabízejí lehčí či náročnější trasy pro vysokohorské
túry, Krimmelské vodopády - největší v Rakousku
či Kaprunskou přehradu. Středisko Königsleiten
leží na hranici Salcburska a  Tyrolska blízko
Gerlospassu (1 507 m) a  Krimmelských vodo-
pádů, láká především k  výletům do NP Vysoké
Taury. Vzdálenost z Prahy je 570 km, doba jízdy
z Prahy cca 8 hodin.

ÖTZTAL - SAUTENS, LÄNGENFELD
Jedno z nejlepších ledovcových údolí v Rakousku
nedaleko Innsbrucku dokáže nabídnout neje-
nom letní lyžování na ledovci v Söldenu, ale také
bohaté mimolyžařské sportovní aktivity. Komplex
termálních lázní Aqua Dome v Längenfeldu na-
bízí návštěvníkům klidnou relaxaci po celoden-
ních túrách po okolních hřebenech, či výletech
na horských kolech, paraglidingu. Vzdálenost
z  Prahy je 550 km, doba jízdy z  Prahy
cca 8 hodin.
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RAURIS
Výhodně položené středisko jako základna pro
vysokohorskou turistiku do celé chráněné ob-
lasti Vysokých Taur. Přímo z Raurisu vedou turis-
tické stezky a lanovky až do výše 2 400 m.
Vzdálenost z Prahy je 500 km, doba jízdy z Prahy
cca 7 hodin.

SAALBACH-HINTERGLEMM 
Nedaleko Kitzbühelu, v  údolí Glemmtal se na-
chází turistické středisko Saalbach Hinterglemm.
Středisko spojují dvě horská městečka Saalbach
a Hinterglemm, které v létě nabízejí nepřeberné
množství sportovního vyžití. Pěší turisté mohou
vybírat z neuvěřitelných 400 km turistických tras.
Cesty vedou často po úzkých pěšinách na hřebe-
nech a skýtají jedinečný výhled do údolí. Cyklisté
ocení výjezd lanovkou do výšky 1 500 až 2 000 m
n. m. podle vlastní volby a 160 km náročných cyk-
listických tras s mnoha překážkami (tradičné cyk-
listické závody v  středisku Reiterkogel). Pro
stoupence adrenalinových sportů středisko na-
bízí možnost paraglidingu, slaňování, tenisu, raf-
tingu, jízdy na koni nebo golfu.Z kultury nabízí
středisko zejména galerie, lyžařské muzeum či
Bergkristall muzeum, kde můžete shlédnout svě-
tově známé exponáty drahokamů a jiných mine-
rálů z Hohen Tauern. Nová turistická karta Joker
Card, kterou přináší turistický svaz Saalbach

Hinterglem, nabízí bezplatné využívání lanovek,
volné vstupy na nejkrásnější atrakce regionu,
bezplatné využití turistického autobusu, vlaku na
konec údolí, venkovního koupaliště v Saalbachu
a krytého bazénu v Hinterglemmu. V kartě je za-
hrnuta „Montelinova pouť“ (Montelino´s
Erlebnisweg) na Kohlmaisu nebo dobrodružné
putování po „Berg Kodok“ na Reitekogelu.
Vzdálenost z Prahy je 570 km, doba jízdy
cca 6 hodin.

SALCBURK
Hlavní město Salcburska a čtvrté největší město
Rakouska láká návštěvníky svou bohatou historií
i současnou kulturou. K hlavním atrakcím města
patří Mozartův rodný dům, zámek Mirabell, Dóm
sv.Ruperta a Vergila či pevnost Hohensalzburg.
V okolí města lze podniknout řadu výletů, např.
k  zámku Hellbrunn, vzdáleném asi 4  km od
Salcburku. Milovníky vážné hudby zaujme
Salcburský festival operní a divadelní tvorby, který
je největším podnikem svého druhu v  Evropě.
Vznikl na počest W.A.Mozarta, který se ve městě
narodil. Vzdálenost z Prahy je 380 km, doba jízdy
cca 4,5 hodiny.

SCHLADMING, HAUS, FILZMOOS
Všechna tři střediska leží v areálu širokého údolí,
které odděluje masív Dachsteinu od pohoří Nízké

Taury. Vynikající východisko pro velehorské túry
na Dachstein i pro procházky po hřebenech
Nízkých Taurů. Vzdálenost z  Prahy je 450 km,
doba jízdy z Prahy cca 6,5 hodiny.

SOLNÁ KOMORA - ALTMÜNSTER, 
ABERSEE, HALLSTATT, GOSAU
Oblast Solné komory, kde se od prehistorických
dob těžila sůl, zahrnuje východní část
Salcburských Alp s  malebným  masívem
Dachstein, Totes Gebirge a Höllengebirge. Mezi
horskými šíty leží 76 jezer, z nichž největší a nej-
známější jsou Traunsee, Mondsee, Attersee,
Hallstätter See a  Wolfgangsee. Mezi hlavní
atrakce regionu patří St. Gilgen - zde se narodila
Mozartova matka, St. Wolfgang - odtud jezdí
jedna z  posledních parních  zubaček na
Schafberg (krásný výhled na jezera Mondsee,
Attersee a Wolfgangsee), Bad Ischl - lázeňské
centrum, které bylo se svými solnými prameny
oblíbeným cílem císařského dvora, či Hallstatt -
malebné městečko s romantickou atmosférou
a solným dolem. Středisko Altmünster leží při
břehu jezera Traunsee, Abersee při Wolfgansee
a Hallstatt u stejnojmenného jezera. Horské
středisko Gosau je známé jako východisko túr
v  oblasti Dachsteinu. Vzdálenost z  Prahy je
cca 375 km, doba jízdy cca 5,5 hodiny.

Halštatské jezero Foto: Austrian nat. tourist office/Weinmaeupl
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ST. ANTON
Středisko leží v západním cípu Tyrolska ve strate-
gické poloze v blízkosti tunelu pod Alpami, který
spojuje Rakousko se Švýcarskem a oblastí
Bodamského jezera. Středisko a jeho okolí je
mondénním místem, kde tráví dovolenou řada
celebrit, je obklopeno ze všech stran horami - na
severu Lechtalerské Alpy a na jihu masív Silvretta.
Přímo nad střediskem se tyčí vrchol Vallugy (2 811
m). Ideální místo pro pěší turistiku i pro výlety
autem k Bodamskému jezeru, do Lichtenštejnska
a Švýcarska. Vzdálenost z Prahy je 590 km, doba
jízdy z Prahy cca 8 hodin.

VÍDEŇ 
Hlavní město Rakouska a bývalé sídlo habsburské
monarchie rozkládající se na obou stranách
Dunaje. Historické centrum obepíná okružní Ring,
který je vybudován na místě starých hradeb. Zde
je soustředěna většina památek s  výjimkou
zámku Schönbrunn a Belveder, což je jeden z nej-
krásnějších zámeckých komplexů Evropy.
Turisticky je Vídeň velmi vděčná, o čemž svědčí její
přední místo v žebříčku nejnavštěvovanějších ev-
ropských měst. Každému návštěvníkovi dokáže
nabídnout nepřebernou škálu zajímavostí, počí-
naje historickými památkami a světově proslulými
muzejními sbírkami a konče zábavným parkem
v Pratru či nákupy na tradičním Naschmarktu. Na

své si přijdou i milovníci rakouské kuchyně, kteří
si mohou pochutnat například na pravém
Vídeňském řízku v některé z nesčetných restau-
rací nebo si dát Sachrův dort se šlehačkou
a Vídeňskou kávou v jedné z historických kaváren.
Vzdálenost z  Prahy je 330 km, doba jízdy
cca 3,5 hodiny.

WILDER KAISER - SÖLL, ITTER 
Ellmau, Going, Scheffau, Söll a nedaleký Itter - to
jsou jména obcí v  oblíbené rekreační oblasti
Wilder Kaiser v Tyrolsku. Celá tato oblast se roz-
kládá v přírodní rezervaci Wilder Kaiser a patří
v létě k nejkrásnějším a nejoblíbenějším alpským
terénům pro pěší turistiku. Je zde na 700 km tu-
ristických tras. Region má ideální podmínky k cyk-
loturistice, horské turistice a  horolezectví.
Vzdálenost z  Prahy je 500 km, doba jízdy
cca 4,5 hodiny.

WILDSCHÖNAU - NIEDERAU
Tyrolské horské údolí Wildschönau je světem
samo pro sebe. Leží na půli cesty mezi hranicí
Bavorska a  zemským hlavním městem
Innsbruckem na jih od údolí Innu v nadmořské
výšce 828 až 1 150 m. Jeho součástí jsou čtyři
obce Niederau, Oberau, Auffach a Thierbach.
Klidné prostředí návštěvníky vybízí k pěší turis-
tice, jízdě na horských kolech či k výletům na

 vrcholy Markbachjoch a Schatzberg. Vzdálenost
z Prahy je 500 km, doba jízdy cca 5 hodin.

ZELL AM SEE, KAPRUN
Zell am See (757 m n.m.) - klimatické lázně
a jedno z nejznámějších středisek zimních a let-
ních sportů, centrum turistiky a vodních aktivit.
Na jedné straně je obklopeno jezerem Zeller See,
které láká ke koupání či k provozování letních
sportů, na druhé straně zaoblenými svahy
Schmittenhöhe (1965 m n.m.), protkanými sítí la-
novek a turistických cest. Horská dráha
Schmittenhöhebahn Vás dopraví za několik minut
do výšky 2000 m n. m., doprostřed rozlehlé chrá-
něné oblasti vhodné pro odpočinek i procházky.
Bez nadsázky je pohled ze Schmittenhöhe nazý-
ván nejkrásnější vyhlídkou v Rakousku. V bezpro-
střední blízkosti leží menší středisko Kaprun se
shodnými turistickými možnostmi. Vzdálenost
z Prahy je 500 km, doba jízdy z Prahy cca 7 hodin.

ZILLERTAL - FÜGEN, MAYRHOFEN
Horská střediska leží v jednom z nejdelších tyrol-
ských údolí na pomezí Tyrolska a  Salcburska.
V jeho závěru je známý Tuxerský ledovec. Ideální
východisko k výletům do nejkrásnějších partií ra-
kouských i bavorských Alp. Vzdálenost z Prahy je
500 km, doba jízdy z Prahy cca 7 hodin.

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA

Salcburská letní zážitková karta
Pro rodiny s dětmi nebo pro osoby aktivně trávicí svou dovo-
lenou představují dlouhý výčet zajímavých míst, která lze takto
navštívit za minimum vynaložených prostředků.  Tato karta
umožňuje navštívit zdarma či se slevou až 190 atraktivních
míst v celém regionu Salcburska  mj. bazény, koupaliště, hrady,
zámky, muzea, přírodní zajímavosti či některé lanovky.
Více na www.salzburgerland.com

Korutanská letní karta 
Pro rodiny s dětmi nebo pro osoby aktivně trávicí svou dovolenou
představují dlouhý výčet zajímavých míst, která lze takto navštívit
za minimum vynaložených prostředků.  Tato karta umožňuje nav-
štívit zdarma či se slevou až 100 atraktivních míst v celém regionu
Korutan  u více než 60 bonusových partnerů  mj. bazény, koupa-
liště, hrady, zámky, muzea, přírodní zajímavosti či některé lanovky.
Více na www.kaertencard.at 

Zell am SeeWo rther See
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HOTEL POST DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Příjemný hotel s bohatou tradicí se nachází přímo
v centru Vídně, nedaleko svatoštěpánského chrámu. 

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, výtah, WI-FI (za poplatek).
Možnost parkování v garážích za poplatek.

ZÁBAVA
Pět minut pěší chůze k Chrámu Sv. Štěpána, 2 mi-
nuty na promenádu k Dunaji, 9 minut k Hofburgu,
25 minut pěší chůze k  Leopoldovu muzeu.
Doporučujeme na místě zakoupit Vídeňskou kartu
s řadou slev a vstupů zdarma (platí 72 hodin).

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím, telefonem,
rádiem, SAT TV, vysoušečem vlasů, trezorem
a PC modemem. 

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně. 

*** Vídeň

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/391

HOTEL LENAS DONAU DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Nově renovovaný hotel se nachází v severní části
města blízko nákupního centra Donaucentrum,
budov Spojených národů a Reed Messe cca 10 min
cesty metrem do centra. Pěšky lze po několika minu-
tách dojít k rekreační oblasti u Dunaje - Alte Donau.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar. Mož nost parkování
u objektu.

ZÁBAVA
Na protějším břehu Dunaje  doporučujeme zajít
k Obřímu kolu do proslulého zábavního parku Prater.

V centru pak můžete zajít na největší řízek na světě
ve světoznámé restauraci Zum Figlmüller a  jako
moučník si dát Sacherův dort v kavárně stejnojmen-
ného hotelu. Neměla by chybět některá z pamětihod-
ností, třeba Chrám Sv. Štěpána nebo Karlův kostel.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (při-
stýlka na vyžádání) jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím, telefonem, SAT TV, WI-FI (za
příplatek) a vysoušečem vlasů. 

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně. 

*** Vídeň

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/389
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HOTEL PENZION CAROSSA

POLOHA
Rodinný hotel se nachází asi 300 m od centra
střediska a asi 800 m od největšího jezera Solné
komory Wolfgangsee. Pohodlně lze dojít k přístav-
nímu molu, odkud vyplouvá loď do St. Wolfgangu. 

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, výtah, terasa se sluneč-
níky a lehátky. Parkování zdarma před objektem. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, dětský koutek. Hotelová pláž (vstup
zdarma) asi 800 m od hotelu. Možnost výletů v oblasti
Solnohradských jezer. Doporučujeme St. Gilgen - zde

se narodila Mozartova matka, St. Wolfgang - odtud
jezdí jedna z  posledních parních zubaček na
Schafberg (krásný výhled na jezera Mondsee, Attersee
a Wolfgangsee), Bad Ischl - lázeňské centrum císař-
ského dvora či Hallstatt se svým solným dolem.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím, telefonem,
SAT TV a některé mají balkon.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně bufetovou formou a večeře
servírované o 3 chodech.

*** Abersee am Wolfgangsee

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/273

VITALHOTEL GOSAU LETNÍ 
KARTA DÍTĚ

ZDARMA

POLOHA
Hotel se skládá ze dvou propojených budov. Nachází
se asi 400 m od centra Gosau na úpatí Dachsteinu. 

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, restaurace, zahrada s terasou, slu-
nečníky a lehátka, sport Stüberl, výtah, internet a WI-
FI, parkoviště,  krytý bazén (7x4 m), fitness, stolní
tenis (zdarma). Za poplatek masáže, pára a jeskyně,
sauna. Pro děti animační programy (zdarma).

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, půjčovna kol (dle disponibility
zdarma), lukostřelba a další animační programy.
Za poplatek stolní fotbal, kulečník, počítačové hry.

V  okolí ledovcové jezero Gosausee, túry kolem
Gosaukammu, horské cyklostezky, veřejný krytý
bazén v Gosau, koupání v jezeru Gosausee (4 km),
vodní park v Russbachu (6 km), Hallstatt (15 km). 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro
děti a dvoulůžkové pokoje typu superior s mož-
ností až dvou přistýlek pro děti jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím, telefonem, vysoušečem
vlasů, kabelovou nebo SAT TV, minibarem, tre-
zorem a některé jsou s balkonem. Rodinné po-
koje jsou vybaveny stejně, mají balkon a sklá dají
se z  obývacího pokoje s  pohovkou a  postele
a ložnice s dvěma lůžky.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje bufetovou snídani, obědový
balíček nebo lehký snack, odpolední zákusek
s kávou nebo zmrzlinou pro děti, 3 chodovou večeři
se salátovým bufetem a dále nápoje mezi 10:00-
21:00 - místní pivo, stolní víno, nealko nápoje.

**** Gosau

Zájezdy: 4 a více dní Strava: all inclusive

rezervujte na:
www.cedok.cz/224

 Wolfgangsee

Dachstein 
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GASTHOF KIRCHENWIRT DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Příjemný rodinný penzion leží v klidné části Gosau
nedaleko centra. Středisko je ideálním východis-
kem k výletům do okolí.

VYBAVENÍ
Recepce, jídelna, bar. Dětský koutek, stolní tenis.
Parkování před penzionem.

SPORT A ZÁBAVA
Pěší turistika, horská kola, výlety do okolí, mož-
nost využití veřejného bazénu, který je od penzi-
onu vzdálen cca 200 m (otevírací doba k dispozici
v gasthofu).

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím, telefonem,
SAT TV a některé balkonem. Na vyžádání čtyř-
lůžkový pokoj. WI-FI zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně, 3chodová večeře. Nápoje zdarma
od 17:30 do 19:30 (stolní víno, soda, nealko).

*** Gosau

Zájezdy: 3 a více dní Strava: light all inclusive

rezervujte na:
www.cedok.cz/222

HOTEL DACHSTEIN WEST LETNÍ 
KARTA DÍTĚ

ZDARMA

POLOHA
Hotel se nachází v  centru obce Annaberg.
Obchody, restaurace a bary jsou v blízkosti ho-
telu. 

VYBAVENÍ
Recepce, jídelna, bar, café TV místnost, koutek
pro děti, konferenční místnost, výtah. Místnost
pro uschování jízdních kol. Sauna, infra kabina,
půjčovna jízdních kol, stolní fotbal, billiard (za po -
platek). 

SPORT A ZÁBAVA
Cykloturistika, turistika a výlety do okolí.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, s vlast-
ním příslušenstvím jsou vybaveny rádiem, tele-
fonem, TV, WI-FI zdarma. Na vyžádání
i čtyřlůžkový pokoj.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně, večeře formou menu o 3 cho-
dech, salátový bufet, jeden nealko nápoj k večeři
zdarma. Jednou týdně grilování. 

*** Annaberg

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/237
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HOTEL ALPENKRONE

POLOHA
Hotel je situovaný na okraji horského střediska
Filzmoosu blízko Schladmingu v oblasti Dach stei -
nu. Poskytuje krásný výhled na okolní panorama
hor.

VYBAVENÍ
K dispozici je fitness, sauna, konferenční místnost,
stolní tenis, bazén a dětská herna. WI-FI na re-
cepci (zdarma).

SPORT A ZÁBAVA
Cyklistika, výlety do okolí, relaxace u bazénu.
Ideální výchozí bod pro turistiku v oblasti masivu
Dachstein s velkým množstvím tratí pro náročné
i rodiny s dětmi, zajištěné horolezecké stěny Via
Ferrata (celkem 14 v Ramsau am Dachstein), mož-

nost cykloturistiky a výjezdu lanovkou na jižní
stěnu Dachsteinu, kde se nachází vyhlídková plo-
šina Dachstein Sky Walk.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, s pří-
slušenstvím jsou vybaveny telefonem, TV a bal-
konem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem, večeře výběrem
z menu.

**** Filzmoos

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/217
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JOHANNESBAD HOTEL PALACE LETNÍ 
KARTA

POLOHA
Hotel s příjemnou atmosférou se nachází jen ně-
kolik minut chůze od centra Bad Hofgasteinu. Je
obklopen rozsáhlým hotelovým parkem s terasou
a množstvím cest zvoucích k vycházkám. 

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, restaurace, bar, kavárna, WI-FI
v lobby zdarma, rozsáhlá zahrada, vnitřní termální
bazén, sauna, wellness, za poplatek solárium, ma-
sáže, salon krásy, vnitřní tenisový kurt, možnost
parkování přímo před objektem zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Živá hudba 3x týdně, denně ranní gymnastika,
vodní gymnastika, za poplatek pronájem jízd-
ních kol. Hotel je  ideálním místem k horským
túrám a výletům do okolí. Relaxace v termálních
lázních. Vysokohorská turistika. V ceně ubyto-
vání je zahrnuta letní zážitková karta Gastein
Card.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek jsou vybaveny příslušenstvím, fénem, ra-
diem, telefonem, kabelovou TV a trezorem. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze plus zahrnuje bufetovou snídani, od-
polední zákusek, 3chodovou večeři se salátovým
bufetem a dále nápoje k obědu a večeři - místní
pivo, stolní víno, nealko nápoje. 

**** Bad Hofgastein

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze plus

rezervujte na:
www.cedok.cz/213

PENZION ST. LEONHARD DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Krásný rodinný penzion, výhodně situovaný v blíz-
kosti termálních lázní Felsenbad v centru Bad
Gasteinu.

VYBAVENÍ
Hotel nabízí zdarma saunu.

SPORT A ZÁBAVA
Relaxace v termálních lázních, cyklouristika, gol-
fová hřiště.

POKOJE
Dvoulůžkové zrekonstuované pokoje s možností
přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím,
TV, wi-fi zdarma, telefonem a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně se poskytují bufetovým způsobem, pří-
padné fakultativní večeře jsou možné v blízké res-
tauraci.

*** Bad Gastein

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/209
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APARTMÁNY VILLA CHRISTINA

POLOHA
Apartmány jsou situovány v Böcksteinu, 5 minut
busem od Bad Gasteinu a 15 minut od
Sportgasteinu. 

SPORT A ZÁBAVA
Možnost návštěvy termálních lázní u Bad
Gasteinu a Bad Hofgasteinu. Možnost vysokohor-
ské turistiky či návštěvy golfových hřisť v okolí stře-
diska.

UBYTOVÁNÍ
K dispozici jsou studia pro 2 osoby s ložnicí
a apartmány pro 2–4 osoby s obývacím po-
kojem a ložnicí. Všechny apartmány mají vlastní
příslušenství, zařízenou kuchyňku s kávovarem,
toustovačem, rychlovarnou konvicí a TV. Vila též
nabízí na vyžádání samostatný jednolůžkový
pokoj s příslušenstvím bez kuchyňky.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

*** Bad Gastein - Böckstein

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/198

PRÁZDNINOVÝ KOMPLEX SCHÜTTDORF 

POLOHA
Komplex několika jednoduše a účelně zařízených
apartmánových domů jižně od Zell am See (cca
1,5 km), v  části Schüttdorf na cestě
ke Großglockneru. V blízkosti je nákupní centrum. 

SPORT A ZÁBAVA
Koupání a vodní sporty v nedalekém Zeller See
(cca 6 km). Bazén v Schüttdorfu, Výhodné místo
k horské turistice – Národní park Vysoké Taury, le-
dovec Kitzsteinhorn. Oblast nabízí mnoho cyklos-
tezek, vhodné i pro rodiny s dětmi. 

APARTMÁNY
Studia pro 2-3 osoby, obývací pokoj s  třemi
lůžky, TV, kuchyňským koutem s elekrickou plo-
týnkou, rychlovarnou konvicí, kávovarem a led-
nicí. Sprcha/WC. 2 pokojový prázdninový
apartmán pro 2-4 osob má navíc ložnici s dvou-
lůžkem a balkon. 

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. 

*** Zell am See 

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/289

Typové foto Typové foto
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KUR & SPORT ALPENBLICK LETNÍ 
KARTA DÍTĚ

ZDARMA

POLOHA
Rodinný hotel je umístěn na klidném místě ve
svahu s překrásným výhledem do údolí Gasteinu.
Vzdálenost do centra střediska asi 800 m, k ter-
málním lázním asi 1,7 km.

VYBAVENÍ
Recepce, denní místnost s TV, internetový koutek
(za poplatek), výtah, restaurace, terasa na slunění
s lehátky a slunečníky, venkovní bazén (8 x 3 m),
sauna, pára, Kneipp wellness, infra kabina
(zdarma), masáže (za poplatek), parkování
(zdarma). 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, stolní fotbal, stolní hry a dětské hřiště
(zdarma), půjčovna jízdních kol (za poplatek).
Vysokohorská turistika, relaxace v  termálních
lázní či výlety do okolí (Bad Hofgastein, Národní
park Vysoké Taury).

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, tele-
fonem, internetem (za poplatek) a SAT TV. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně formou bufetu a večeře vý-
běrem z menu o 3 chodech. 

*** Bad Gastein

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/207

BOUTIQUEHOTEL LINDENHOF

POLOHA
Hotel se nachází jen 4 min. pěší chůze od centra
Bad Gasteinu, blízko veřejných termálních lázní
Felsenbad.  

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, TV místnost, sauna, za
poplatek masáže, možnost parkování nedaleko
objektu za poplatek. WI-FI zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Koupele v blízkých termálních lázních (asi 150 m
vzdálených). Hotel je ideálním místem k horským
túrám a výletům do okolí.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny příslušen-
stvím, telefonem, TV. V nabídce jsou též rodinné
pokoje s balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně. 

*** Bad Gastein 

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/202
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APARTMÁNY SCHÖNBLICK MOUNTAIN RESORT

POLOHA
Apartmánový komplex několika budov v moder-
ním alpském stylu se nachází asi 200 m od centra
Raurisu. Z komplexu je krásný výhled na pano-
rama Alp s Národním parkem Vysoké Taury.

VYBAVENÍ
Recepce, WI-FI v recepci (za poplatek), bar, bar
s rychlým občerstvením, vnitřní bazén  propojený
s venkovním, fitness, sauna, parní komora. Parkování
možno před objektem nebo v garáži (na vyžádání).

SPORT A ZÁBAVA
Vysokohorská turistika, cykloturistika. Možnost

 výletů do okolí - Národní park Vysoké Taury, Bad
Gastein, Zell am See, Kaprun, Grossglockner a další.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány pro 4-6 osob se třemi místnostmi
(2 ložnice, jedna s francouzským dvoulůžkem
1,40 m  širokým, druhá s palandou nebo dvěma
lůžky a 1 obývací místnost s rozkládací pohov-
kou 1,20 m širokou),  vybaveny jsou vlastním pří-
slušenstvím, kuchyňkou s nádobím, sporákem,
lednicí,  mikrovlnou troubou a varnou konvicí, ka-
belovou televizí, internetem (za poplatek) a mají
balkon nebo terasu. K dispozici též apartmány
pro 4-8 osob. 

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. 

*** Rauris

Zájezdy: 4 a více dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/252

PRÁZDNINOVÉ APARTMÁNY SONNRAIN 

POLOHA
Apartmánový komplex se nachází ve slunné jižní
části střediska Maria Alm. Parking přímo u ob-
jektu. Obchody a restaurace cca. 800 metrů.

SPORT A ZÁBAVA
Cykloturistika, v okolí značené turistické trasy.
Výborná golfová lokalita.

UBYTOVÁNÍ
Prázdninová studia pro 2 osoby a dítě, obý-
vací pokoj s rozkládacím gaučem a skládací po-
stelí, kuchyňským koutem s elektrickou
plotýnkou, tousterem, rychlovarnou konvicí, ká-
vovarem a lednicí. Sprcha/WC. Prázdninový 2
pokojový apartmán pro 2-4 osob má navíc
ložnici s dvoulůžkem a balkon. K dispozici též 3
pokojový apartmán pro 6 osob navíc s malým
pokojíkem s palandou.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

*** Maria Alm

Zájezdy: 5 a více dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/3449
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HOTEL SAALBACHERHOF LETNÍ 
KARTA

POLOHA
Hotel se nachází v  centru střediska Saalbach.
Vzdálenost k nejbližší lanovce jen 2 min. pěšky.   

VYBAVENÍ
Recepce s lobby, restaurace, bar, dětský koutek,
knihovna, WI-FI, výtah, parkoviště, garáž (za popla-
tek), letní zahrada, nový venkovní bazén, krytý
bazén s  vodopádem, bio a finská sauna, parní
lázeň, solárium (za poplatek), fitness, beauty
farma (za poplatek), možnost parkování u  ob-
jektu. 

SPORT A ZÁBAVA
V ceně ubytování je tenisový kurt, dětský koutek, tu-
ristické a cyklistické  výlety s průvodcem. Hosté ho-
telu mají 25% slevu na greenfee golf. resortu Zell
am See-Kaprun. Dále je v ceně ubytování zahrnuta
letní zážitková karta Saalbach-Hinterglemm
Joker Card s řadou slev a vstupů zdarma. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek jsou vybaveny vlastním  příslušenstvím, rá-
diem, telefonem, ka belovou TV, internetem (za
poplatek) vysoušečem vlasů a některé mají tre-
zor a balkon.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Bufetová snídaně s bio koutkem, ve-
čeře výběrem z menu o 5 chodech a salátovým
bufetem. 

**** Saalbach

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/257

PENZION NORIKA LETNÍ 
KARTA DÍTĚ

ZDARMA

POLOHA
Pěkný rodinný penzion se nachází v centru stře-
diska v blízkosti lanovek.  
VYBAVENÍ
Recepce, jídelna, parkoviště, WI-FI a internet na
recepci (zdarma), sauna, solárium (za poplatek).

SPORT A ZÁBAVA
Pěší turistika, horolezectví, horská kola, paragli-
ding, golf, jízda na koni, rafting, rybaření, tenis, pla-
vání a dokonce plachtění a windsurfing (18 km)
na nedalekém Zell am See. V ceně ubytování je
také zahrnuta letní zážitková karta Saalbach-
Hinterglemm Joker Card, která umožňuje zdarma

či se slevou využití lanovek v Saalbachu, jízdu vláč-
kem, tenisové kurty v  Hinterglemmu, venkovní
bazén v  Saalbachu, vstup do místního muzea
a další atrakce. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, rádiem,
vysoušečem vlasů, trezorem a kabelovou TV.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně s bio pro dukty. 

*** Saalbach

Zájezdy: 5 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/259



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 135

SALCBURSKO | RAKOUSKO

HOTEL ALPENBLICK DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel se nachází nedaleko centra ve známém
salcburském středisku zimních sportů Saalbachu-
Hinterglemm. 

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, kavárna, sauna, parní
komora, solárium, internet (za poplatek).
Parkování možno před objektem. 

SPORT A ZÁBAVA
Dětské hřiště, túry s průvodcem organizované ho-
telem. Středisko nabízí přes 400 km turistických
tras. Cyklisté ocení výjezd lanovkou do výšky 1 500

až 2 000 m n. m. podle vlastní volby a 160 km ná-
ročných cyklistických tras s mnoha překážkami.
Saalbach Hinterglemm nabízí také možnost pa-
raglidingu, slaňování, tenisu, raftingu, jízdy na koni
nebo golfu. V ceně letní zážitková karta Joker Card.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím, fénem, kabe-
lovou TV, telefonem, internetem (za poplatek).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje bufetovou snídani, obědový
balíček, odpolední kávu nebo čaj s moučníkem

a 3 chodovou večeři s výběrem z menu. Nápoje
od 15:00 do 21:00 - místní pivo, stolní víno, nealko
nápoje.  

*** Hinterglemm

Zájezdy: 4 a více dní Strava: all inclusive

rezervujte na:
www.cedok.cz/227

HOTEL ST. HUBERTUSHOF DÍTĚ
ZDARMA

LETNÍ 
KARTA

POLOHA
Rodinný hotel se nachází ve středisku
Thumersbach asi 4 km od Zell am See. Vzdá le -
nost k jezeru Zeller asi 200 m.

VYBAVENÍ
Recepce s lobby, restaurace, bar, výtah, internet (za
poplatek), TV místnost s krbem, zahrada s terasou,
dětský koutek, sauna (zdarma), solárium a masáže
(za poplatek), možnost parkování u objektu. 

SPORT A ZÁBAVA
V  ceně ubytování denní vstup na pláž u  jezera
s venkovním  bazénem (25x10 m), turistické výlety

s průvodcem a cyklistické výlety několikrát týdně,
půjčovna jízdních kol, stolní tenis, animační pro-
gram pro děti v  červenci a  srpnu. Za poplatek
možnost vodních sportů - vodní lyže, rafting, noční
výlety lodí, tenis. Hosté hotelu mají 25% slevu na
greenfee golf. resortu Zell am See-Kaprun. Dále je
v ceně ubytování zahrnuta letní zážitková karta
Zell am See - Kaprun s řadou slev. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek pro děti jsou vybaveny vlastním příslušen-
stvím, telefonem, kabelovou nebo SAT TV
a některé jsou s balkonem.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive light zahrnuje rozšířenou bufetovou
snídani s  bioprodukty, obědový balíček, odpo-
lední kávu nebo čaj s moučníkem a bufetovou ve-
čeři se saláty a  dezerty. Nápoje mezi 11:00 až
21:00 - místní pivo, stolní víno, nealkoholické ná-
poje, káva, čaj. 

*** Zell am See - Thumersbach

Zájezdy: 4 a více dní Strava: all inclusive

rezervujte na:
www.cedok.cz/288

Jezero Zeller
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HOTEL SEEHOF

POLOHA
Rodinný hotel je situován ve středisku Zell am See
na břehu jezera, 100 m od centra, v blízkosti ruš-
nější ulice a železniční trati.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, kavárna, terasa, tele-
vizní místnost, sauna, kulečník (za poplatek).
Možnost omezeného parkování.

SPORT A ZÁBAVA
Koupání a rybaření v jezeře, horská kola, pěší tu-
ristika v oblasti Zell am See - Kaprun. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s vlast-
ním příslušenstvím, telefonem, kabelovou tele-
vizí, rádiem. Některé pokoje mají balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně, možnost dokoupení večeří
o čtyřech chodech.

*** Zell am See

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/284

HOTEL ALPINE RESORT SMITTENHÖHE DÍTĚ
ZDARMA

LETNÍ 
KARTA

POLOHA
Velmi pěkný horský hotel blízko svahů s výhledem
na jezero Zeller a vrchol  Schmittenhöhe. Vzdá le -
nost do centra střediska na pěší zónu je asi 1,5 km.

VYBAVENÍ
Recepce s lobby, restaurace, bar, WI-FI (za popla-
tek), výtah, kulečník, TV místnost, dětský koutek,
krytý bazén, sauna, parní lázeň, solárium (za po-
platek), fitness, velká relaxační zahrada s výhle-
dem na Schmittenhöhe, parkování u objektu. 

SPORT A ZÁBAVA
Hotel je ideálním výchozím bodem pro pěší, tu-

risty a  milovníky horských kol, organizuje ani-
mační programy pro děti, turistické výlety s prů-
vodcem a lodní výlet po jezeře Zell (jednou týdně).
Hosté hotelu mají 25% slevu na greenfee golf. re-
sortu Zell am See-Kaprun. Dále je v ceně ubyto-
vání zahrnuta letní zážitková karta Zell am
See - Kaprun s řadou slev.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, rá-
diem, telefonem, kabelovou TV, minibarem,
trezorem, internetem (za poplatek) a balkonem
(jen pokoj typu 2+2).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive light zahrnuje rozšířenou bufetovou
snídani, odpolední kávu nebo čaj s moučníkem či
zmrzlinou pro děti 16:00-17:00 a večeři o 4 cho-
dech se salátovým bufetem. Nápoje mezi 11:00-
23:00 - místní pivo, stolní víno, nealko nápoje.  

**** Zell am See

Zájezdy: 2 a více dní Strava: light all inclusive

rezervujte na:
www.cedok.cz/283

Jezero Zeller
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PENZION AUSTRIA LETNÍ 
KARTA

Pobytová
taxa v ceně

POLOHA
Menší rodinný penzion je situován v blízkosti
centra světoznámého střediska zimních sportů
i letní turistiky Kaprunu, cca 200 m od centra.

VYBAVENÍ
Bar, hala, stolní tenis. K dispozici je za poplatek
solárium a sauna. Možnost parkování přímo
u penzionu. WI-FI zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Horská kola, vysokohorská turistika, možnost koupání
v jezeře. V ceně je zahrnuta místní karta Zell am See
- Kaprun Card, v které je zahrnuta řada benefitů.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím, rádiem, tele-
fonem, TV a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem.

*** Kaprun

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/234

HOTEL TONI DÍTĚ
ZDARMA

Pobytová
taxa v ceně

POLOHA
Hotel se nachází na klidném místě nedaleko
Kaprunského hradu. Od centra střediska je vzdá-
len asi 10 min chůze.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, výtah, fit-
ness - infračervená kabina, vnitřní bazén, sauna,
bio sauna, parní komora, vířivka, posilovna. Za po-
platek internet, masáže a solárium. Možnost par-
kování před objektem. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, fitness a well ness v hotelu. Možnost

vysokohorské turistiky v oblasti kaprunského le-
dovce či výlety do okolního Národního parku
Vysoké Taury. Za návštěvu stojí také Zell am See,
Krimml nebo Grossglockner.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím, fénem, kabe-
lovou TV, radiem, telefonem, trezorem, miniba-
rem a balkonem. Na vyžádání rodinné pokoje
pro 4 osoby.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje bufetovou snídani včetně
organických potravin, bufetový oběd nebo balíček
na oběd (nutno  předem objednat) nebo obědový
bufet, odpolední kávu nebo čaj s moučníkem
a 4chodovou večeři. Nápoje od 10:00 do 22:00 -
místní pivo, stolní víno, džusy, káva, čaj, nealko ná-
poje. 

**** Kaprun

Zájezdy: 3 a více dní Strava: all inclusive

rezervujte na:
www.cedok.cz/232

Kaprun
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HOTEL ST. FLORIAN DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Příjemný a útulný rodinný hotel se nachází
v klidné části střediska asi 200 m od centra
Kaprunu a asi 250 m od veřejného bazénu
Tauern World Spa. 

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, WI-FI a internet v lobby
(zdarma), sauna, infra kabina, fitness (zdarma), so-
lárium (za poplatek), parkování u objektu zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Vysokohorská turistika, cykloturistika. Možnost
koupání a relaxace ve veřejně přístupném

 vodním parku Tauern World Spa. Doporučujeme
výlety do Národního parku Vysoké Taury, po je-
zeře Zeller, lanovkami na okolní ledovcové vrcholy
anebo návštěvu Krimmelských vodopádů v údolí
řeky Salzach.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, vy-
soušečem vlasů, minibarem, radiem, telefonem,
SAT TV, trezorem a balkonem. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně formou bufetu a večeře
o 4 chodech výběrem z menu.

*** Kaprun

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/230

PRÁZDNINOVÝ KOMPLEX DOMIZIL

POLOHA
Komplex několika apartmánových domů cca 400
metrů od centra Kaprunu, pěší zóny. Parking u
objektu. 

SPORT A ZÁBAVA
Koupání a vodní sporty v nedalekém Zeller See
(cca 6 km). Výhodné místo k horské turistice a po-
znávání okolí – Národní park Vysoké Taury, ledo-
vec Kitzsteinhorn, hrad Kaprun, dopravní
muzeum či odpočinkový park Ferleiten. 

APARTMÁNY
Prázninová studia pro 2-3 osoby, obývací
pokoj s  třemi lůžky, TV, kuchyňským koutem
s  elekrickým sporákem, kávovarem, lednicí.
Jídelní kout. Sprcha/WC. 2 pokojový prázdni-
nový apartmán pro 2-4 osob má navíc ložnici
s dvoulůžkem. 

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. 

*** Kaprun

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/233

Pobytová
taxa v ceně

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 2
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LANDGASTHOF KEHLBACHWIRT DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Tradiční penzion na úpatí Národního parku vy-
soké Taury se nachází v centru Niedernsillu asi
7 km od Kaprunu. 

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, café, vinný sklep, terasa,
WI-FI a internet v lobby (zdarma), výtah, sauna,
infra kabina, pára (zdarma 3x týdně), solárium
a masáže (za poplatek), parkování u objektu
(zdarma) nebo v garáži (za poplatek). 

SPORT A ZÁBAVA
Vysokohorská turistika a cykloturistika v okolních
horách. Přírodní jezero Niedernsill asi 300 m,
bazén Hinkelsteinbad v Piesendorfu asi 3,5 km,
veřejně přístupný vodní park Tauern World Spa
asi 7 km. Možnost výletů do Zell am See, Kaprunu,
Krimmlu a do NP Vysoké Taury.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, vysouše-
čem vlasů, telefonem, kabelovou TV, WI-FI, trezo-
rem a balkonem. Pokoje typu 2+0 Economy mají
menší rozlohu a jsou bez balkonu. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně formou bufetu, odpolední
snack a večeře o 3 chodech výběrem z menu, sa-
látový bufet.

*** Niedernsill

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/290

APARTMÁNY MARIANDLS

POLOHA
Apartmány se nacházejí v Piesendorfu a blízkém
okolí, asi 5 km od Kaprunu a 8 km od Zell am See. 

VYBAVENÍ
Lobby, denní místnost, WI-FI v lobby (zdarma), za-
hrada s  hřištěm a  grilem, parkování u  objektu
zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Vstup zdarma do bazénu Hinkelstein (Piesendorf)
nebo k přírodnímu jezeru (Niedernsill). Možnost
výletů do Kaprunu, Zell am See, Krimmlu či vyso-
kohorské turistiky do oblasti Grossglockneru, na

Kitzsteinhorn nebo do oblasti Národního parku
Vysoké Taury. V ceně program „Fun+Card“.

UBYTOVÁNÍ
Studia pro 1-2 osoby se skládají z jedné míst-
nosti se dvěma lůžky a v případě třílůžkového
studia navíc ještě s rozkládací pohovkou, vlast-
ním příslušenstvím, kuchyňským koutem (kávo-
var, el. vařič, lednice, konvice). Apartmány pro
2-4 osob se skládají ze dvou místností - ložnice
se dvěma lůžky a obývacího pokoje s rozkláda-
cím gaučem, dále vlastní příslušenství a  ku-
chyňský kout (kávovar, el. vařič, lednice,
konvice). Apartmány pro 3-5 osob se skládají

ze tří místností - ložnice se dvěma lůžky, druhá
 ložnice se třemi lůžky, kuchyně a vlastní příslu-
šenství.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. 

** Piesendorf

Zájezdy: 4 a více dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/246

Heiligenblut a Grossglockner 
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HOTEL LUKASMAYR

POLOHA
Útulný hotel s depandancí asi 100 m vzdálenou
od hlavní budovy leží na klidném místě u  řeky
Salzach v Národním parku Vysoké Taury, vzdále-
nost k jezeru Zeller asi 3 km.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby s krbem, restaurace, bar, interne-
tový koutek (za poplatek), výtah, letní terasa, zdarma
sauna (2x za pobyt a fitness, za poplatek solárium,
masáže a vířivka. Vlastní parkoviště (zdarma). 

SPORT A ZÁBAVA
Dětský koutek, možnost půjčení jízdního kola.

Ideální pro milovníky vysokohorské turistiky.
Doporučujeme například výjezd na vyhlídku
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe do nadmořské výšky
2 369 m, odkud je nádherný výhled na
Grossglockner či nejdelší ledovec ve východních
Alpách Pasterze.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, tele-
vizí, telefonem, radiem a  balkonem (pouze
čtyřlůžkové pokoje). Pokoje v depandanci ne-
mají TV a radio.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive light zahrnuje bufetovou snídani,
malý obědový balíček (vlastní příprava), dále od-
polední kávu nebo čaj s moučníkem a večeři o 3
chodech se salátovým bufetem. Nápoje mezi
9:00-21:00 - místní pivo, stolní víno, nealko ná-
poje, džus, čaj.

*** Bruck an der Glocknerstrasse

Zájezdy: 5 a více dní Strava: light all inclusive

rezervujte na:
www.cedok.cz/215

SPORTHOTEL KOGLER

POLOHA
Hotel je situovaný v klidné části na okraji
Mittersillu, vzdálený cca 400 m od centra. Golfové
hřiště ve vzdálenosti 1 km od hotelu. Vlaková za-
stávka ve vzdálenosti 500 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, terasa,
krytý bazén, vířivka, dětský bazének, finská sauna
a pára. Možnost pronájmu tenis.haly, squash, bil-
liard. Parkování u hotelu. WI-FI zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Relaxace v  bazénu, masáže (za poplatek).

Možnost výletů do Kitzbühelu, ke Krimmelským
vodopádům či do národního parku Vysoké Taury.
Cykloturistika i horská turistika.

POKOJE
Dvoulůžkové až pětilůžkové pokoje s možností
přistýlky a vlastním pří slu šenstvím, jsou dále vy-
baveny kabelovou televizí, telefonem, fénem
a balkonem. Dětská postýlka zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Bohatá snídaně bufetovým způsobem, večeře o 3
chodech, saláty a dezerty bufetovým  způsobem.

**** Mittersill

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/332

Hotelový bazén
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NATIONALPARKHOTEL KLOCKERHAUS

POLOHA
Hotel s příjemnou atmosférou se nachází 150 m od
centra Krimmlu a v blízkosti známých Krimmelských
vodopádů a Národního parku Vysoké Taury.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, restaurace, společenská míst-
nost, místnost s krbem a TV, dětský koutek, výtah,
internetový koutek (za popl.), WI-FI v lobby
zdarma, fitness, sauna, parní lázeň, relaxační
místnost, jacuzzi,  solárium a masáže za poplatek,
terasa na slunění, zahrada  s přírodním jezírkem
a lehátky, možnost parkování přímo před objek-
tem zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, počítačové hry, dětské hřiště, ani-
mační programy - cvičení, túry, večerní hudba
a dále za poplatek kulečník a stolní fotbal. Hotel
je ideálním místem k horským túrám a výletům
do okolí.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek
jsou vybaveny příslušenstvím, kabelovou TV, te-
lefonem, trezorem a balkonem nebo terasou.

STRAVOVÁNÍ
Rozšířená polopenze zahrnuje bufetovou snídani,
4 chodovou večeři a dále nápoj k večeři. Jednou
týdně speciality z grilu, farmářský nebo italský
bufet a speciality místního kraje.

**** Krimml

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/235

MOUNTAINCLUB HOTEL RONACH

POLOHA
Tradiční hotel skládající se ze dvou budov propo-
jených koridorem se nachází v krásném přírod-
ním prostředí mezi obcemi Königsleiten a Krimml.
Vzdálenost do centra Königsleitenu asi 3,5 km, do
Waldu asi 7 km. 

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, café, TV místnost, výtah,
terasa se zahradou, dětské hřiště, vnitřní bazén
(8x4 m), sauna, pára (zdarma), solárium a další
procedury (za poplatek), parkování u objektu
(zdarma).

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, hřiště na házenou, badminton, basket-
bal, dále bingo a karaoke večery v rámci animací
o prázdninových měsících. Výlety s průvodcem do
okolních hor. Za poplatek stolní fotbal, kulečník
a pronájem jízdních kol. Vysokohorská turistika
a cykloturistika v okolí, např. Krimmelské vodopády,
Gerlospass (1 507 m) a NP Vysoké Taury.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, SAT
TV a většinou balkonem. Pokoje typu 2+2 mají
větší rozlohu a jsou bez balkonu. 

STRAVOVÁNÍ
Rozšířená polopenze zahrnuje bufetovou snídani,
4 chodovou večeři  výběrem z menu a 2 nápoje
na osobu a den - místní pivo, stolní víno, nealko
nápoje. Jednou týdně speciality místního kraje
nebo tématické večeře.

**** Wald - Königsleiten

Zájezdy: 6 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/278

Krimmelské 
vodopády



800 112 112 ℡142

RAKOUSKO | TYROLSKO

HOTEL ARLBERG DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel v typickém tyrolském stylu leží cca 300 od
centra věhlasného horského střediska St. Antonu
am Arlberg, 500 metrů od nejbližší lanovky. 

VYBAVENÍ
Recepce s halou, restaurace, bar, internetový kou-
tek (zdarma), výtah. Wi-Fi za poplatek. Vnitřní
bazén 10 x 5 m, finská sauna, jacuzzi, sauna (otev-
řeno 2x týdně), solarium (za poplatek). Možnost
parkování před objektem zdarma. Pobyt se psem
možný za poplatek a na vyžádání. 

SPORT A ZÁBAVA
Horská turistika, horská kola, výlety do okolí.  

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje v  tyrolském stylu s mož-
ností až dvou přistýlek jsou  vybaveny vlastním
příslušenstvím, kabelovou TV,  většinou s terasou
či balkonem. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Bufetová snídaně, 4 chodová servíro-
vaná večeře s možností výběru, 1x týdně farmář-
ský bufet. 

**** St. Anton am Arlberg

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/343

HOTEL KRONECK DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Příjemný hotel se nachází v klidné části střediska,
700 m od centra s obchody, 250 m od nástupní
stanice lanovky, Aquarena v Kitzbühelu 8 km.

VYBAVENÍ
K dispozici je recepce, WI-FI za poplatek, výtah, par-
kování před objektem zdarma, restaurace, bar, terasa,
konferenční místnost, stolní tenis, stolní fotbal, ven-
kovní bazén, parní lázeň, finská sauna, Bio sauna, in-
fračervená kabina, relaxační místnost, římské lázně:
jacuzzi, otevírací hodiny saunové části 14:00-21:30,
ostatní 08.00-21:30. Placené služby. solárium, zkráš-
lovací studio, masáže, dětský koutek.

SPORT A ZÁBAVA
Ideální místo k relaxaci přímo v hotelu či výchozí
místo k bezpočtu výletů.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistýlek
jsou vybaveny radiem, TV, sociálním zařízením
s vysoušečem vlasů, balkon či terasa.

STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive. Bufetová snídaně, malý snack od
12:30-13:30. Od 15:00-16:00 káva se zákuskem a 4
chodová večeře, výběr ze 3 hlavních jídel, salátový bar,
nápoje do 22.00 (točené pivo, stolní víno a nealko).

**** Kirchberg

Zájezdy: 3 a více dní Strava: Light all inclusive

rezervujte na:
www.cedok.cz/14354
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HOTEL FERIENCLUB BELLEVUE DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotelový komplex tvořen několika vzájemně pro-
pojenými budovami se nachází na břehu jezera
Walchsee, ve vzdálenosti 200 metrů od centra
střediska.

VYBAVENÍ
Recepce s halou, jídelna, bar, terasa na slunění,
vnitřní a venkovní bazén, malý tobogán pro děti,
dětský bazén, vířivka, pára, sauna, turecká lázeň,
relaxační místnost, dětský koutek, stolní tenis
a posilovna. Solárium a stolní fotbal za poplatek.
Možnost parkování před objektem zdarma, garáž
na vyžádání a za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, půjčovna jízdních kol (nutná vlastní cykl.
helma), volejbal, animační programy- tance, skupinové
sporty apod. Za poplatek škola windsurfingu, kulečník,
počítačové hry, půjčovna lodí, mingolf. Areál se na-
chází v přírodní oblasti Kaiserwinkl, která je rájem pro
sportovní aktivity - turistika, horská kola a rafting.

POKOJE
Studia pro 2-4 osoby jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím, manželským lůžkem, rozkl.
dvoulůžkem, vybaveným kuchyňským koutem,
kabelovou TV, balkonem nebo terasou s výhle-
dem do okolí nebo na jezero. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive light zahrnuje bufetovou snídani,
oběd se saláty, odpolední kávu nebo čaj s mouč-
níkem a 4 chodovou večeři. Pro děti džusy a zmrz-
lina. Nápoje k jídlu - místní pivo, stolní víno, nealko
nápoje.

**** Walchsee

Zájezdy: 5 a více dní Strava: Light all inclusive

rezervujte na:
www.cedok.cz/362

HOTEL SIMMERLWIRT DÍTĚ
ZDARMA

LETNÍ 
KARTA

POLOHA
Rodinný hotel se nachází v  centru střediska
Niederau ve vzdálenosti asi 250  m od lanovky
Markbachjochgondel. 

VYBAVENÍ
Recepce, lobby s krbem, výtah, WI-FI v hotelové hale
zdarma, restaurace, bar, terasa s kavárnou, zahrada
se slunečníky a lehátky, venkovní bazén (6x12 m),
sauna, infrakabina, pára (zdarma), solárium a ma-
sáže (za poplatek), parkování u objektu (zdarma).

SPORT A ZÁBAVA
V  ceně je zahrnuta letní karta Wildschönau

Card zahrnující např.: lanovku na Markbachjoch
a Schatzberg, koupaliště Wildschönau, tenisový
kurt v  Oberau, Muzeum horských sedláků
v Oberau, stříbrný důl v Thierbachu, čtvrteční ře-
meslnický trh, Muzeum dřeva v Auffachu, týdenní
program zážitkových túr s průvodcem od pondělí
do pátku, program pro děti v Dračím klubu od
pondělí do pátku a další atraktivní slevy u mnoha
partnerů ve Wildschönau a okolí.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, tele-
fonem, SAT TV a balkonem.  

STRAVOVÁNÍ
Rozšířená polopenze. Bufetová snídaně, odpo-
lední zákusek s kávou či čajem a zmrzlinou pro
děti, večeře o 3 chodech výběrem z menu. V ceně
1 nápoj na osobu k večeři mezi 18:00 a 19:30 –
místní pivo, stolní víno, nealko nápoje.

*** Niederau

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/335
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HOTEL ALM-FERIENCLUB SILBERTAL 

POLOHA
Moderní hotel s několika chatkami okolo se na-
chází 7 km od Söldenu.

VYBAVENÍ
K dispozici je recepce, internetový koutek za poplatek,
parkování zdarma, Á la carte restaurace od 11:00-
22:00, sluneční terasa, lehátka zdarma, kino, sauna,
koupel Hot Pot - venkovní koupací lázeň s otevřeným
ohněm, masáže a solárium za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Pobyt je vhodný pro milovníky vysokohorské tu-
ristiky.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistýlek
jsou vybaveny SAT-TV, radio, WI-FI zdarma, tre-
zor zdarma, vlastní sociální zařízení s vysouše-
čem vlasů, terasa či balkon.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, Bufetová snídaně, večeře výběrem
z menu o 4 chodech.

**** Sölden

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/14348

HOTEL ROTSPITZ 

POLOHA
Rodinný hotel leží asi 500 m od centra střediska
Maurach blízko břehu největšího a nejkrásnějšího
tyrolského jezera Achensee v nadmořské výšce
950 m n. m.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, jídelna, bar, výtah, welness
(320 m2) - sauna, parní komora, infračervená ka-
bina, vířivka, fitness, solárium a masáže. Parkování
před objektem zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
U jezera je možnost koupání a vodních sportů -

potápění, kitesurfing, projížďky na lodičkách
apod. K výletům do okolí lze využít až 500 turis-
tických tras, lanovky na okolní vrcholy Rofan či
Karwendel a nespočet cyklotras. Za pozornost
stojí i jízda parním vláčkem, který jezdí z Jenbachu
k jezeru Achensee. Za doplatek (cca. 2,50 EUR,
platba na místě) je možné zajistit Guest Card.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, fénem,
kabelovou TV, rádiem a WI-FI připojením
(zdarma).

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně s bioprodukty. Večeře výběrem
z menu o 3 chodech doplněné salátovým a de-
zertovým bufetem je možná objednat na místě

*** Maurach am Achensee

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/333
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ALPENHOTEL ISCHGLER HOF LETNÍ 
KARTA

POLOHA
Hotel leží v  centru Ischglu, blízko průsmyku
Silvretta.

VYBAVENÍ
K dispozici je bazén, masáže s kosmetickou po-
radnou, turecká lázeň, vířivka, speciální místnost
pro odpočinek s relaxační hudbou, sauna, bar,
restaurace s vynikající kuchyní. Parkování zdarma
před hotelem (možnost využití hotelové garáže).

SPORT A ZÁBAVA
Relaxace v hotelovém wellness. Výlety do švýcar-
ského Dolního Engadinu (Silvretta, Svatý Mořic,
Bernina). Volné využití všech sedačkových lanovek
v rámci tzv. Silvretta Card v údolí Ischgl, Galtür,
Kappl, volný vstup do vnitřních a venkovních ba-
zénů Sport a Waterpark v See, zdarma cestování
veřejnou dopravou, účast na výletech s průvod-
cem, volný vstup do muzea v údolí (Alpinarium
v Galtür, Mathias Schmid muzeum a Cable Car
Museum v Ischglu).

POKOJE
Prostorné, v tyrolském stylu luxus ně vybavené
pokoje s koupelnou, WC, TV, WI-FI.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem, večeře výběrem
ze 4 menu.

**** Ischgl

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/312

HOTEL CASTEL LETNÍ 
KARTA

POLOHA
Hotel leží v na okraji Ischglu nedaleko od prů-
smyku Silvretta. Centrum je vzdálené cca 500
metrů, kde najdete obchody, restaurace či ka-
várnu. 

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace a bar. Sauna, parní lázeň, ví-
řivka, fittness a solárium (za poplatek).  Parking
a Wi-Fi (zdarma) 

SPORT A ZÁBAVA
Ideální výchozí místo k bezpočtu výletů. V ceně
pobytu též letní karta - Silvretta Card, která za-

hrnuje mj. volné využití lanovek v údolí či volný
vstup do vnitřních a venkovních bazénů Sport
a Waterpark v See. 

UBYTOVÁNÍ
Prostorné dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, sprcha/WC a SAT TV. Wi-Fi na pokoji
zdarma. 

STRAVOVÁNÍ:
Bufetová snídaně.  Fakultativně večeře o třech
chodech,  salátový bufet. 

**** Ischgl

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/316
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APARTMÁNY HOLZKNECHT

POLOHA
Nově vybudovaný apartmánový dům je vzdálen
2,5 km od centra, 500 m od zastávky autobusu
a 3 km od termálních lázní v Längenfeldu.

VYBAVENÍ
Jídelna, společenská místnost, parkoviště a malá
posilovna.

SPORT A ZÁBAVA
Koupání a relaxace v termálních lázních, výlety do okolí.
Restaurace, obchůdky, bary a diskotéky v Längenfeldu.
Pobyt v této oblasti je vhodný pro milovníky vysokohor-
ské turistiky. Přístupné jsou i exponované partie s mož-

ností výstupu na ledovec a dále civilizací dosud nedo-
tčené vysokohorské terény v téměř třítisícových na-
dmořských výškách, které vešly ve známost nálezem
„Ötziho“ - mumifikovaných pozůstatků pravěkého lovce.

POKOJE
Apartmány pro 2-5 osob: Ložnice s dvoulůžkem,
obývací místnost s třemi lůžky, oddělená ku-
chyň, sociální zařízení a balkon. Apartmány jsou
dále vybaveny: mikrovlnnou troubou, kávova-
rem, fénem a SAT TV.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

** Längenfeld - Ötztal 

Zájezdy: 4 a více dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/338

HOTEL KAUNERTALERHOF DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Rodinný hotel leží v nadmořské výšce 1 273 m na
klidném místě asi 50 m od centra střediska. Z ho-
telu je krásný výhled na okolní panorama Alp.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, denní místnost s  TV,
výtah, WI-FI (za poplatek), terasa, zahrada se slu-
nečníky a  lehátky, parkování před objektem
(zdarma).

SPORT A ZÁBAVA
Dětský koutek. Cena  zahrnuje Letní kartu, která
umožňuje zdarma či se slevou využití Kaunertaler
centra: venkovní bazén, dětský koutek, tenisové
kurty, dále organizované aktivity jako nordická
chůze, lukostřelba, výlety na horských kolech
a mnoho dalšího. Kaunertal láká také k vysoko-
horské turistice.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, tele-
fonem, SAT TV a balkonem. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive light zahrnuje bufetovou snídani,
obědový balíček, dále odpolední kávu nebo čaj
s moučníkem či zmrzlinou pro děti a večeři o 3
chodech. Nápoje do 22:00 - místní pivo, stolní
víno, nealko nápoje (neplatí v hotelovém baru).

*** Feichten - Kaunertal 

Zájezdy: 4 a více dní  Strava: all inclusive

rezervujte na:
www.cedok.cz/320
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HOTEL HOPPET DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Prázdninový hotel je tvořen hlavní a vedlejší bu-
dovou, obě spojuje podzemní koridor. Hotel leží
na klidném místě na slunné straně údolí s pře-
krásným výhledem na Zillertal.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, restaurace, bar, internet a WI-FI
(za poplatek), výtah, letní terasa se slunečníky a le-
hátky, krytý bazén (15 x 6 m) s venkovní částí (4 x
5 m), wellness - sauna, vířivka, patní komora
(zdarma),  solárium a masáže (za poplatek), výtah,
vlastní parkoviště (zdarma). 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis a bazén v hotelu. Rekreace, cyklotu-
ristika a horská turistika. Ve Fügenu možnost ná-
vštěvy veřejných termálních lázní se skluzavkami
a  tobogány. V  létě je návštěvníkům k  dispozici
i koupaliště pod širým nebem, vodní děla, vodo-
pády, obří skákací hrad nebo dva tobogány.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, fénem,
trezorem, SAT nebo  kabelovou televizí, přípojkou
na internet (za poplatek), telefonem a balkonem.
Za příplatek pokoje s výhledem do údolí.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive light zahrnuje rozšířenou bufetovou
snídani, obědový balíček, odpolední kávu s mouč-
níkem či zmrzlinou pro děti a večeří o 4 chodech
se salátovým bufetem. Nápoje mezi 10:00-22:00
- místní pivo, víno,  nealko nápoje.   

**** Hart im Zillertal

Zájezdy: 6 a více dní  Strava: light all inclusive

rezervujte na:
www.cedok.cz/371

HOTEL HUNGUEST HEILIGENBLUT DÍTĚ
ZDARMA

LETNÍ 
KARTA

POLOHA
Útulný hotel se nachází asi 400 m od centra stře-
diska. Nástupní stanice horské dráhy je vzdálená
asi 300 m. 

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, restaurace, bar, TV místnost,
výtah, internet a  WI-FI (zdarma), parkoviště
(zdarma), garáž (za poplatek), terasa, krytý bazén
(10 x 4 m), sauna, pára, infrakabina (zdarma). Za
poplatek masáže, squash a tenis. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis. Za poplatek šipky, počítačové hry, tenis

a squash. V ceně ubytování je zahrnuta letní zážitková
karta Nationalpark Kärnten Card, která doplňuje
Korutanskou kartu o řadu zajímavých míst v Národním
parku Vysoké Taury. Karta umožňuje zdarma či se sle-
vou využití horských lanovek v regionu, jízdu bez mýt-
ného po slavné Grossglockner Hochalpenstrasse,
vstup na koupaliště a mnoho dalšího.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, telefo-
nem, fénem, SAT TV, radiem, trezorem a lodžií.
Rodinné pokoje jsou vybaveny stejně a  mají
další ložnici se dvěma lůžky (může být v patře).

STRAVOVÁNÍ
Rozšířená polopenze zahrnuje bufetovou snídani
s nabídkou teplých jídel, bufetovou večeři se sa-
láty a zákusky a dále nápoje k večeři - místní pivo,
stolní víno, nealko nápoje.

**** Heiligenblut

Zájezdy: 3 a více dní  Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/148
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SPORTHOTEL MÖLLTAL DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Komfortní hotel se nachází asi 150 m od centra
Flattachu v nadmořské výšce 699 m nad mořem.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, terasa, WIFI zdarma, fit-
ness, sauna, parní lázeň, solárium, masáže (za po-
platek), parkoviště zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Vhodné terény pro horská kola, turistiku či rafting.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, vy-
soušečem vlasů, SAT TV, telefonem a některé
mají balkon.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive, snídaňpvý buffet, jednoduchý oběď
či balíček na cestu, odpolední snack, zmrzlina pro
děti, servírovaná večeře o 3 chodech s výběrem
ze dvou jídel, salátový bufet, alkoholické nápoje
celý den do 22:00: pivo, stolní víno, nealko, čaj či
káva. Pravidelně tématická gala večeře.

*** Flattach / Mölltalský ledovec

Zájezdy: 4 a více dní  Strava: all inclusive

rezervujte na:
www.cedok.cz/146

HOTEL-PENSION HUBERTUS DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Příjemný penzion je situovaný na okraji sttřediska
Mallnitz, nedaleko od veřejného bazénu, 500 m
od centra s obchody a restauracemi.

VYBAVENÍ
K dispozici recepce, TV místnost, parkování
zdarma u penzionu, volný vstup do veřejného ba-
zénu a saunového světa.

SPORT A ZÁBAVA
Ideální místo k bezpočtu vysokohorských túr až
do výšky 3000 m n. m. Doporučujeme také výlet
k nedalekému Mölltalskému ledovci.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky
jsou vybaveny vlastím sociálním zařízením, bal-
kon či terasa pouze u některých, SAT-TV.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive. Snídaně, obědový balíček, odpolední
zákusek s kávou, 3chodová večeře, nápoje od
10:00–22:00.

*** Mallnitz

Zájezdy: 4 a více dní  Strava: all inclusive

rezervujte na:
www.cedok.cz/14365
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HOTEL KOLMHOF 5=44=3
LETNÍ 
KARTA DÍTĚ

ZDARMA

POLOHA
Čtyřhvězdičkový hotel leží v centru Bad
Kleinkirchheimu, ideální startovní místo pro pěší
turistiku do okolí či relaxace v lázních.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, restaurace, sluneční terasa, posi-
lovna, sauna, parní  lázeň s vířivkou. Nové wellness
centrum a vnitřní bazén. Internetový koutek.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením
a možností přistýlky jsou vybaveny kabelovou
televizí a telefonem. K dispozici jsou i pokoje
Junior suite s ložnicí pro 2 osoby a denním po-
kojem s rozkládacím gaučem pro dvě děti.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou mezinárodního bufetu, večeře
servírované formou menu. Hotel na vyžádání za-
jistí speciální dietní menu.

*** Bad Kleinkirchheim

Zájezdy: 4 a více dní  Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/137

HOTEL ZUR POST DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel leží v centru Döbriachu u jezera
Millstättersee.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby s halou, snídárna, restaurace s te-
rasou, bar, vinný sklep terasa TV místnost, čítárna,
dětský koutek, místnost pro úschovu kol, v zimě
lyží, hotelová zahrada. sauna, bio sauna, infra ka-
bina, solarium a masáže (za poplatek). Parking
zdarma. WIFI zdarma

SPORT A ZÁBAVA
Ideální místo jak pro pobyt u jezera ( vlastní pláž
1 km od objektu), tak pro výlety do okolí - Spittal,
Mölltalský ledovec, Klagenfurt.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek se
sociálním zařízením, SAT TV. WIFI na pokoji
zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Bufetová snídaně. Welcome drink.
3chodová večeře, salátový bufet.

*** Döbriach

Zájezdy: 4 a více dní  Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/15222



800 112 112 ℡150

RAKOUSKO | KORUTANY

HOTEL STANDHOTEL PRINZ DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Rodinný hotel leží na břehu jezera Ossiachersee,
centrum Ossiachu cca 300 metrů, Villach cca
12 km.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, hala s  lobby, restaurace, bar, terasa,
pivní zahrádka, TV místnost, salónek. Možnost
uskladnění kol. Parking a WIFI bez poplatku.

SPORT A ZÁBAVA
Možnost koupání v jezeře, vodní sporty, cyklotu-
ristika či možnost pěší turistiky.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek.
Sprcha/WC, SAT TV, WIFI bez poplatku.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně. Večeře (3 chody).

PLÁŽ
Hotel má vlastní pláž, slunečníky a lehátka bez poplatku.

*** Ossiach am See

Zájezdy: 4 a více dní  Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/12041

GASTHOF ZUR POST DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Rodinný penzion leží v centru střediska, cca. 150
metrů od jezera Ossiachersee.

VYBAVENÍ
Recepce, hala s lobby, snídárna, restaurace, bar,
pivní zahrada, TV místnost, výtah (jen v hlavní bu-
dově), WIFI zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Možnost koupání v Ossiachersee či ideální místo
k výletům do okolí. Pěší turistika či cykloturistika.
Doporučujeme např. výjezd z Annenheimu lanov-
kou Kanzelhöhe na vrchol masívu Gerlitzen

(1911 m n.m.) odkud je nádherný výhled do širo-
kého okolí.

UBYTOVÁNÍ
Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s mož-
ností až 2 přistýlek s vlastním příslušenstvím,
SAT TV. Většina s balkonem či terasou.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Bufetová snídaně a 3 chodová večeře
se salátovým bufetem.

PLÁŽ
Veřejná pláž cca. 150 metrů od penzionu.

*** Ossiach am See

Zájezdy: 4 a více dní  Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/15225
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STRANDHOTEL MORAK 6=5 5=4 DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel se nachází ve středisku Velden, jen několik
metrů od břehu jezera Wörther. Od privátní pláže
je oddělený promenádou. Nedaleko je zámek
a přístaviště. 

VYBAVENÍ
Hala, TV místnost, terasa, jídelna, zahrada, sauna,
horská kola, privátní pláž a parkovací místo.

SPORT A ZÁBAVA
Blízko hotelu řada restaurací, kaváren a večerní zá-
bavy. Privátní pláž s lehátky a slunečníky. Možnost
výletů po jezeře či vodních sportů (za poplatek).

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky
s výhledem na jezero (hlavní budova) nebo do
zahrady (vedlejší budova) jsou vybaveny vlast-
ním příslušenstvím a SAT TV.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně.

*** Velden – Wörthersee

Zájezdy: 8 dní  Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/187

KOMPLEX KASPAR-MELCHIOR-BALTHASAR

POLOHA
Komplex několika apartmánových domů  přímo
u jezera Ossiacher See s travnatou pláží. V blíz-
kosti cca 200 metrů jsou obchody, restaurace. 

VYBAVENÍ
Výtah, přímo v komplexu je bazén (pro naše kli-
enty zdarma), velké parkoviště, bezplatný WLAN
přímo ve vstupní hale.

SPORT A ZÁBAVA
Koupání v jezeře, kolem komplexu vede cyklos-
tezka, programy a vybavení v komplexu je zamě-
řené na děti. V blízkosti tenisové kurty, půjčovna

kol či lodí. Možnost výletu do italských Benátek -
pouhé 3 hodiny autem.   

APARTMÁNY
2 pokojový apartmán pro 2-4 osoby, obývací
pokoj s  dvoulůžkem či rozkládacím gaučem,
malá ložnice s oddělenými lůžky nebo dvoulůž-
kem. Kuchyňský kout, Sprcha/WC. Terasa či bal-
kon. 3 pokojový apartmán pro 2-5 osob má
navíc ložnici s dvoulůžkem, obývací pokoj s gau-
čem pro 1 osobu. Kuchyně. Sprcha/WC. Balkon.  

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. 

*** Bodensdorf – Ossiacher See

Zájezdy: 8 dní  Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/179
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KOMPLEX SONNENRESORT MALTSCHACHERSEE DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Rozsáhlý komplex cca 22 domů tvořící malou ves-
ničku na břehu Maltschachersee, centrum
Feldkirchenu vzdáleno 7 km a cca. 25 km od
Villachu.

VYBAVENÍ
V centrální budově se nachází recepce, malá kni-
hovna, restaurace, bar a obchůdek. Vnitřní bazén
s dětskou částí.

SPORT A ZÁBAVA
Velké množství programů pro děti. Pláž a plážové
sporty, minigolf, tenis. Sportovní animace a orga-

nizované pěší túry, cyklovýlety, aerobik apod.
Ideální místo pro rodinnou dovolenou.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžková studia s možností přistýlky se sklá-
dají z obývací části s rozkládací pohovkou pro
dvě osoby a přistýlky, plně vybaveného kuchyň-
ského koutu, SAT TV a kávovaru. Rodinné apart-
mány pro 4 osoby mají navíc další pokoj. Na
vyžádání i větší apartmány až pro 8 osob.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive: bufetová snídaně, oběd, odpolední
káva a čaj, bufetová večeře o 4 chodech. Nápoje

od 10:00 do 22:00 (pivo, víno, nealkoholické ná-
poje, minerálky, káva a čaj) v restauraci Berghaus,
toto neplatí pro nápoje servírované v restauraci
Seerestaurant a v baru Dorfkeller.

*** Maltschachersee

Zájezdy: 4 a více dní  Strava: all inclusive

rezervujte na:
www.cedok.cz/180

HOTEL FANTUR DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Příjemný hotel leží v klidné obci Aich cca. 3 km od
Veldenu s nádherným slunným místě s výhledem
na hory.

VYBAVENÍ
Recepce, hala s lobby, snídárna, restaurace, výtah,
bar, terasa s pivním zahrádkou, velká zahrada
s bazénem.

SPORT A ZÁBAVA
Wellness centrum s vnitřním bazénem 5 x 9
metrů, saunou, vířivkou a fittness. Stolní tenis
a tenisový kurt. Venkovní bazén 8 x 14 metrů.

Dále možnost pěší turistiky přímo v okolí hotelu
či výletů do okolí s využitím Korutanské karty
(Kärnten Card), která je v rámci pobytu ZDARMA.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek
s vlastním příslušenstvím, SAT TV, fénem, tera-
sou nebo balkonem a WIFI zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Bufetová snídaně. 3 chodová večeře
s výběrem ze 2 hlavních jídel, salátový budet.
Vegetariánská večeře na vyžádání. Jednou týdně
farmářský bufet nebo BBQ.

*** Aich

Zájezdy: 4 a více dní  Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/15227



POLOHA
Objekt leží na úpatí Kreischbergu ve vzdálenosti
asi 500 m od centra St. Georgen.

VYBAVENÍ
Recepce s lobby, restaurace, bar, WI-FI (zdarma
na recepci), výtah, terasa, dětský koutek, vnitřní
bazén (9,5 x 4 m), fitness, finská sauna, infračer-
vená kabina (zdarma), masáže a solárium (za po-
platek). Parkování před objektem (zdarma).

SPORT A ZÁBAVA
Štýrská rekreační oblast Murtal se může pochlu-
bit turistickými trasami všech stupňů náročnosti
v nadmořských výškách od 800 metrů do 2 700
metrů n. m. Pro cyklisty je zvláště atraktivní cyk-
lostezka v údolí řeky Mur.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány pro 2-4 osoby s vlastním příslušen-
stvím jsou vybaveny telefonem, kabelovou nebo
SAT TV, elektrickým sporákem, kávovarem, bal-
konem nebo terasou. 

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 153

ŠTÝRSKO | KORUTANY | RAKOUSKO

FERIENPARK KREISCHBERG
**** St. Georgen ob Murau

Zájezdy: 4 a více dní  Strava: all inclusive

rezervujte na:
www.cedok.cz/294

FAMILIENHOTEL BERGHOF 5=4 DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Pěkný rodinný hotel se nachází v Národním parku
Nockberge. Je obklopen alpskými loukami a lesy.
Vzdálenost k Millstättersee je asi 35 km.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, restaurace, bar s TV, výtah, WI-FI,
terasa a lehátka na slunění, fitness, sauna, pára,
infrakabina (zdarma), solárium a masáže (za po-
platek), parkování u objektu (zdarma).

SPORT A ZÁBAVA
Cena zahrnuje jednou týdně bowling, výlet s prů-
vodcem a dětský klub. Za poplatek bowling, krytý
bazén v  sousedním hotelu (50 m) a  lov zvěře.

Mezi zajímavosti kraje patří vysokohorská pano-
ramatická silnice Nockalmstraase (za poplatek) či
přírodní lázně Karlbad. Doporučujeme přikoupit
Korutanskou letní zážitkovou kartu, která umož-
ňuje zdarma či se slevou využití lodní dopravy na
korutanských jezerech (Ossiacher See, Millstätter
See), vybrané alpské cesty kde se platí mýtné, la-
novky (např.Gerlitzen),  a mnoho dalších přírod-
ních a kulturních památek.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek pro děti jsou vybaveny vlastním příslušen-
stvím, vysoušečem vlasů, telefonem, SAT TV,
trezorem a balkonem. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive. Bufetová snídaně, oběd (polévka
nebo balíček) a  večeře o 4 chodech výběrem
z menu, salátový bufet. Nápoje mezi 10:00-22:00
(místní pivo, stolní víno, nealko nápoje).

**** Innerkrems

Zájezdy: 3 a více dní  Strava: all inclusive

rezervujte na:
www.cedok.cz/149
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MAĎARSKO
Maďarsko – země plná překvapení, ležící v samém srdci Evropy. Každému nabídne trvalý zážitek, s nekonečnými možnostmi zábavy
i odpočinku.  Kromě hlavního města Budapešti a „maďarského moře“ Balatonu, jsou hodna obdivu historická města (např. Eger, Pécs,
Székesfehervár,  Szentendre, Ostřihom a mnoho dalších),  památky, muzea a zámky. 
Přivítá Vás typická maďarská pohostinnost, bohatá kultura, rozmanitá krajina, kulturní a zábavné programy v každém ročním období. Za
ochutnání stojí vyhlášené speciality maďarské gastronomie: uherský salám, čabajka, guláš nebo gulášovka, perkelt, paprikáš, tokáň,
tarhoňa, rybí polévka, langoš se zakysanou smetanou, známý Dobošův dort, kaštanové pyré, palačinky sladké i slané.  Můžete je zapít
světoznámým tokajským vínem, či jinými výbornými víny z oblíbených vinařských oblastí. Dále doporučujeme hořký likér Unicum Zwack
ze čtyřiceti bylin a kořenů nebo vyhlášené pálenky z ovoce.
Nebývalý zájem je také o maďarské termální lázně, které lákají zejména svou unikátní možností kombinovat letní dovolenou s léčivými procedurami
v termálních bazénech, které nejenom účinně pomáhají při fyzických problémech, ale relaxace v lázních dodá i psychickou podporu organismu.
V posledních letech v lázních proběhla řada rekonstrukcí, díky kterým vznikly komplexy na světové úrovni. Návštěvníky očekávají areály s mnoha
vodními atrakcemi nebo celé aquaparky. V rekreačních střediscích nebo v jejich okolí se nabízí další možnosti sportování i aktivního odpočinku.
Kromě výletů a turistiky můžeme doporučit i jízdu na koni, cyklistiku, tenis, rybaření, na některých místech je i golfový areál.

BALATON
Krása Balatonu a jeho tisíce tváří uchvacuje jak
zvídavého turistu, tak domorodce. Pro ty, kteří
sem přijíždějí, má tato oblast připraveny nesčetné
možnosti oddychu, bohaté zážitky i skrytá tajem-
ství. V kotlině, obklopené dávno vyhaslými sop-
kami se otvírá zvláštní svět. Vyhaslé čedičové
vulkány jsou dnes turistickým rájem. Spolu s ro-

mantickými zříceninami několika hradů napovídají
o pohnuté minulosti této krajiny. Ne opako -
vatelným zážitkem je západ slunce, který je
možný si vychutnat v příjemném prostředí ma-
ďarské csárdy, položené vysoko nad jezerem, při
ochutnávce některého z typických balatonských
vín.
Pláže severního a jižního břehu Balatonu se od

sebe podstatně liší. Na severu přechází voda
 prud ce do hloubky a po 30 až 50 m se již nedo-
sáhne na dno. Zdejší pláže jsou vhodné spíše pro
dobré plavce či pro ty, kteří přijíždějí s dospívají-
cími dětmi. Na jižním břehu se voda jen pozvolna
svažuje do hloubky, na většině míst se můžeme
brouzdat vodou třeba i do vzdálenosti pěti set
metrů od břehu bez plavání. Obzvláště mělké je
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MAĎARSKO

ČEDOK PLUS
• česky hovořící delegát v lázních Harkány
• doprava busem do lázní Harkány a západ-

ních lázní 
• možnost zajištění termínů dle přání klienta

a i v jiných ubytovacích kapacitách

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• krátká dojezdová vzdálenost z ČR
• ideální podmínky pro koupání dětí v Balatonu
• relaxace v termálních lázních 
• výborná maďarská kuchyně
• cenová přístupnost

Hajdúszoboszló

Mezőkövesd
Budapest

Balaton

Harkány
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BALATON
Siofok

Balatonfüred

Keszthely

Vonyarcvashegy

ZÁJEZDY: 3 A VÍCE DNÍ | 10, 12 DNÍ

VZDÁLENOST Z PRAHY:
k Balatonu cca 500 - 550 km
do Budapešti  550 km
do Büku cca 400  km
do Egeru cca 650 km
do Győru cca 400 km
do Hajdúszoboszló cca  720 km
do Harkány cca 660 km 
do Hévízu cca 540 km 
do Kehidakustány 510 km
do Lenti 530 km
do Mezőkövesdu cca 660 km
do Miskolc Tapolca 710 km
do Mosonmagyaróváru cca 360 km
do Sárváru cca 440 km
do Tapolca 550 km
do Zalakarose cca 550 km

pásmo přiléhající přímo ke břehu, kde se mohou
ani ne v půlmetrové hloubce skvěle vydovádět ti
nejmenší. Zpravidla proto si volí jižní břeh rodiny
s malými dětmi.
Velkou výhodou cestování k Balatonu je blízká
vzdálenost z naší republiky a pro cestování i mož-
nost využití železniční dopravy, která vede okolo
celého Balatonu.

SIÓFOK
Centrem jižního břehu Balatonu je letovisko
Siófok, jehož rozvoj nastal již v 19. století, kdy do
města byla zavedena železnice a postaven lá-
zeňský dům Maďarské moře - tento název se
často používá i pro Balaton. Pozůstatkem z mi-
nulosti je vodárenská věž, vysoká 42 m, z jejíhož
ochozu je možné přehlédnout celý kraj.
Milovníci hudby mohou navštívit muzeum
 Emmericha Kálmána, který se ve Siófoku naro-
dil. Neje nom památky stojí za shlédnutí, ale
i park Millenia, nebo park Oulu. Město Siófok je
velice oblíbené pro Mezinárodní folklorní festi-
val, který se koná na začátku července, nebo
letní varhanní koncerty, pořádané v římskokato-
lickém kostele. Siófok je známý také svými dlou-
hými travnatými plážemi.
V případě horšího počasí je možné navštívit zážit-
kové lázně a wellness Galerius, pojmenované po
římském císaři Galeriovi. Lázně poskytují odpoči-
nek a relax pro všechny věkové skupiny. Nabízí
kromě dětských bazénů, plavecké i léčivé (vhodné
především pro léčbu pohybového ústrojí), sauny,

ledopád, tepidárium, vířivky, zážitkové sprchy, sol-
nou jeskyni, tobogán a další.

BALATONFÜRED
Nejstarší a největší lázně na severním břehu
Balatonu. Jejich léčivé prameny byly známy již na
počátku letopočtu. Od 17. století zde má tradici
lázeňství, které léčí choroby srdce a krevního
oběhu. Kromě lázeňských hostů sem přijíždějí
i rekreanti, kteří oceňují možnost strávit dovole-
nou u vody v kla sic kém lázeňském prostředí.
Uprostřed lázní leží přístav, odkud je frekvento-
vané spojení s jižním břehem jezera.
V červenci se v Balatonfüredu koná tradičně me-
zinárodní soutěž plachtění kolem Balatonu.
Poslední červencovou sobotu je možné navštívit
slavný „Annenský bál“ a začátkem srpna jsou ob-
líbené „vinné týdny“, které jsou kromě nabídky
místních vinařů i kulturním festivalem. Hlavní tu-
ristickou atrakcí je Aquapark Annagora, ležící
v rozlehlém parku na břehu Balatonu. K dispozici
je vnitřní bazén, venkovní bazén s umělým vlno-
bitím, divoká řeka, dětský bazén, 12 různých to-
bogánů a skluzavek. Součástí arerálu je wellness,
dětská a sportovní hřiště. Také bary, obchody, ka-
várny a restaurace.

KESZTHELY 
Druhým největším a zároveň nejstarším městem
na břehu Balatonu je Keszthely, se svou bohatou
historií. Už za římské éry bylo významným ob-
chodním střediskem. Nej většího rozmachu však

dosáhlo v období 18. století, kdy se stalo majet-
kem hraběcí a později knížecí rodiny Festeticsů,
kteří se zasloužili o nejvýznamnější památku
města – původně barokní zámek z roku 1745. Za
zmínku stojí zámecká, dřevem vykládaná kni-
hovna, ve které je uloženo 86 000 starých knih.
Festeticsové v Keszthely založili první zeměděl-
skou školu Georgikon a pořádali Slavnosti
Helikonu. Okolo zámku je rozlehlá francouzská
zahrada a anglický park.  Mezi další zajímavosti
patří Muzeum panenek a panoptikum,
Balatonské muzeum s lapidáriem a obrazárnou,
Muzeum marcipánu. Mezi oblíbené výlety do
okolí patří návštěva unikátní buvolí rezervace
v Kápolnapusztě, Malého Balatonu, lázní Hévíz, vi-
nařské oblasti v okolí Badacsony.

VONYARCVASHEGY
Malá rekreační obec, vzdálená 6 km od Keszthely
se nachází na severním břehu Balatonu. Ve vý-
chodním okraji letoviska se tyčí vrch svatého
Michaela, kde je kaple z 18. století, postavená na
znamení díků za záchranu 40 rybářů, pod kterými
se probořil led zamrzlého Balatonu.
Místní kemp uspokojí i náročnější návštěvníky.
Jsou zde hřiště pro hraní volejbalu, pingpongu,
dětské hřiště, je možné si pronajmout člun na
projížďku nebo na rybolov. V hlavní sezoně zajiš-
ťuje bohaté programy animátor. K dispozici je
malý potravinářský obchod a restaurace. Přímo
okolo kempu vede balatonská cyklistická stezka.
Kolo je možné vypůjčit. 
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Maďarsko – termální lázně
Na území Maďarska se nachází jeden z největších zdrojů termální a léčivé vody na světě, jehož přírodního bohatství lidé využívají už dva
tisíce let. Stopy lázeňské kultury jsou patrné i na historických freskách a mozaikách, které zachycují Římany při lazebnických procedurách.
Více než tisíc pramenů s termální vodou o teplotě vyšší než 30 ˚C, téměř 150 léčebných lázní, z nichž desítky jsou v Budapešti, jeskynní
lázně v Miskolc-Tapolca, nejznámější evropské jezero s léčivou vodou v Hévízu, prameny, z nichž tryská čtyři sta milionů litrů minerální
vody ročně. Maďarsko kromě léčivých termálních vod  také poskytuje wellness  služby, kde je udržování zdraví součástí relaxace a zábavy.
Ti, kteří touží po úplném odpočinku, nemusí ani vykročit z hotelů, vybavených  dobrodružnými zážitkovými lázněmi a ostrovy zdraví. Různé
sauny, parní lázeň, ledové sprchy, solné komory, salony krásy a masáže nabízejí ideální místo pro odpočinek a relaxaci pro všechny věkové
kategorie. Pro děti jsou připraveny dětské bazény, tobogány a skluzavky. Pro  ty , kteří touží po rušnějším životě  jsou ideální hotely a lázně
v Budapešti. Zaslouženou pověst klidnějšího odpočinku mají lázně v Západním Maďarsku (Bük, Zalakaros, Sárvár), v Severním Maďarsku
(Eger, Miskolc-Tapolca), ve Velké maďarské nížině (Hajdúszoboszló, Debrecen), v okolí Balatonu (Balatonfüred a Hévíz), nebo nejblíže k naší
republice (Győr a Mosonmagyaróvár). Snad nejoblíbenějšími lázněmi pro své unikátní složení léčebné vody jsou  Harkány.

MOSONMAGYARÓVÁR
V severozápadním cípu Maďarska, pár kilometrů
od slovenských hranic leží lázeňské město
Mosonmagyaróvár. Místní lázně se nacházejí
v centru města, poblíž pěší promenády. Zdejší
léčivá voda je vhodná ke zmírnění nemocí
pohybového aparátu, pitná kúra při one -
mocnění žaludku a zažívacího ústrojí a in-
halace pro nemoci dýchacích cest. Svým
návštěvníkům nabízí sedm bazénů (lé-
čebné, zážitkový, kryté a venkovní plavecké
bazény) s různou teplotou vody od 25 °C do
37 °C. Termální pramen má alkalickou, hyd-
rogenuhličitanovou vodu s obsahem mnoha
rozpuštěných solí a vysokým obsahem jódu.
Léčivá voda je kvalifikovaná jako jedna
z pěti nejlepších termálních vod v Evropě.
Mosonský Dunaj, který městem protéká, nabízí
příjemné procházky a možnost poznávání chrá-
něné krajinné oblasti Szigetköz. Nejvýznamnější

pamětihodností města je hrad, postavený okolo
roku 1250, který byl přestavěn na počátku
19. století. Nyní je zde fakulta Panonské země-
dělské univerzity a v jedné budově je expozice
místní fauny a flóry. 

TAPOLCA
V kotlině uprostřed čedičových hor, 15 km od
Balatonu leží město Tapolca. Původně centrum
vinařství, později významné středisko těžby bau-
xitu. Mezi památky patří vodní mlýn z 18. století,
kudy protéká voda z Mlýnského jezera. V místě
dnešního jezera je 9 pramenů, které byly již za
Římanů používány k napájení vodní nádrže. Za je-
zerem je Kostelní návrší, kde původně stál hrad.
V roce 1902 bylo objeveno, že pod městečkem
vytvořily čedičové skály systém jeskyní, s pozoru-
hodnými skalními sály, krápníkovými útvary a pod-
zemním jezírkem, jehož část je přístupná loďkami,
které se staly ojedinělou turistickou atrakcí.

Mikroklimatické ovzduší v jeskyni je stabilní, prak-
ticky bezprašné a má trvalou teplotu mezi 14 až
16 st. C. Vysoká vlhkost 98%., bez prachové zá-
těže, vzduch je mimořádně čistý. Všechny tyto
vlastnosti mají už samy o sobě léčivé a uklidňující
účinky. V jeskyni se nacházejí prostory s téměř
70 lůžky. Ke každému lůžku patří lampa na čtení.
Ideální doba léčby je 2-3 týdny. Jeskyně je ur-
čena lidem trpícím astmatickými problémy,
bronchitidou, alergickými nemocemi dýcha-
cích cest. Pobyt v jeskyni nemá žádné známé
vedlejší účinky!

BÜK
V místě, kde se setkává podhůří Alp a Malá uherská
nížina, leží zrekonstruované lázně Bük, které na
rozloze 14 ha poskytují vynikající podmínky pro od-
počinek, sport i léčbu. Termální léčivá voda o tep-
lotě 55 °C.  vyvěrá z hloubky 1282 m a díky svému
unikátnímu složení – alkalihydrogenkarbonát,
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vysoký obsah vápníku, hořčíku a fluóru, je do-
poručována k léčbě nemocí pohybového apa-
rátu, gynekologických a urologických
onemocnění, nemocí dýchacích cest a jako
pitná kúra v případě žaludečních a zažívacích
potíží. Celkem 27 bazénů (krytých i venkov-
ních) o teplotě 32-38 °C (léčivé) a plavecké 
26-28 °C i specielní bazény pouze pro nejmenší
návštěvníky doplňuje  tobogánový komplex, spor-
tovní hřiště a zábavné programy. Atrakce krytého
zážitkového koupaliště nabízejí vynikající možnost
zábavy pro každý věk během celého roku. Hostům,
kteří dávají přednost aktivnímu odpočinku je
možno nabídnout jedno z nejkrásnějších evrop-
ských golfových hřišť s 18 jamkami, tenisové
kurty, bowlingové hřiště, možnost rybaření, honby,
jízdy na koních, cyklistika, minigolf – vše v nejbližším
okolí. Milovníci historie mohou navšívit blízké stře-
dověké městečko Kőszeg s hradem (sídlí zde mu-
zeum vína) a s původním městským opevněním.

SÁRVÁR
Jedním z nejbližších lázeňských měst od našich
hranic, jsou lázně Sárvár, uprostřed zeleně, vedle
soustavy rekreačních jezer. Mají rodinnou atmo-
sféru a velmi dobrou a účinnou léčivou vodu.
Nový komplex léčebných lázní a wellness koupelí
je skutečně na světové úrovni. Lázně byly vybu-
dovány se záměrem, aby služby odpovídaly
potřebám rodin. Na nejmenší návštěvníky
tu čeká celoročně vodní školka, dětský
bazén, v létě hřiště na hraní, venkovní bazén
pro batolata,  bazén s umělým vlnobitím
a dětský dobrodružný venkovní bazén.
Zajímavostí města je arborétum, poblíž hradu
Nádasdy-vár, kde se na ploše 10 ha nachází více

než 350 druhů stromů a keřů. Jezero, které se
skládá ze sedmi vod ních ploch, vybízí k projížďce
na člunech a stejně jako Divoká zahrada i leso-
park v okolí městečka, v sobě tají nejednu pozo-
ruhodnost pro každého návštěvníka.
V rámci rozsáhlého projektu rozšíření lázní od
roku 2010 návštěvníkům lázní slouží navíc 3
skluzavky včetně obří, dětský a léčivý bazén.
Nová lázeňská budova se službami pro rodiny
nabízí dětské brouzdaliště a dětské vodní
hřiště se skluzavkami, vířivku, svět miminek,
bazén s vlnami, 3 obří skluzavky, plavecký
bazén, fitness centrum, odpočinkové prostory.
Také se zvětší Saunový světa o další finskou
saunu, ledovou jeskyni, solnou jeskyni, bazén
s vířivkou, zážitkovou sprchu a vitamínový bar.
Areál disponuje krytými i venkovními bazény
s teplotou vody od 26 °C až po 36 °C.  
Tyto lázně mají 2 druhy léčivé vody. Léčivá
voda s obsahem alkalické kyseliny uhličité
dosahuje teploty 43 °C a vyvěrá z hloubky
1300 metrů. Obsahuje především chlorid
sodný, kyselinu  uhličitou a stopové prvky.
Vhodná je na léčbu onemocnění pohybového
aparátu, k rehabilitaci, k dodatečné léčbě
sportovních zranění a namoženin svalů či pro
uvolňující koupele. Druhý léčebný pramen
tvoří voda s vysokým obsahem soli o teplotě
83 °C, ve které je zastoupen především chlo-
rid sodný, kyselina uhličitá, jód, bróm, fluor
a četné stopové prvky. Odpařením léčivé
vody s obsahem soli se vyrábí proslulá ter-
mální krystalová sůl. Voda je vhodná k léčbě
chronického onemocnění dýchací soustavy,
astma,  gynekologických a kožních chorob
včetně lupénky.

GYŐR
Győr je jedním z největších maďarských měst,
původně nazýván „vodním městem“. Je protkán
zátokami, ostrůvky, vodními toky, ale stýkají se
zde také 3 řeky- Dunaj, Rába a Rábca. Odedávna
je důležitým dopravním uzlem. Historie města
sahá již do doby kamenné, kdy zde bylo sídliště.
V I. století n. l. zde stálo keltské město Arrabona.
Stopa po tomto městě, vybudovaném později
Římany pod stejným názvem se zachovala do-
dnes v cizím názvu Ráb. Za tureckých válek bylo
město zcela vypáleno a od konce 16. století  po-
stupně obnovováno. 
V roce 1809 zde strávil noc císař Napoleon po ví-
tězství nad vzpourou uherské šlechty.
Mezi největší památky města patří katedrála, bis-
kupský hrad, kaple, kostely, muzea. Za shlédnutí
stojí nedaleké Opatství Pannon halma.  
Zdejší termální a zážitkové lázně byly po re-
novaci otevřeny v říjnu roku 2003. 
Hostům jsou k dispozici 3 termální a 5 zá-
žitkových bazénů, z toho 2 kryté, 2 tobo-
gány, zahrada saun, jacuzzi, dětský bazén,
vodní bar.
Alkalická, hydrogen-karbonátová a chlori-
dová voda 63 °C teplá, s vyšším  obsahem
jódu a významného množství křemíku,
tryská z hloubky 2000 m. Doporučuje se
k léčbě artrózy kloubů, chronického zánětu
ženských orgánů, zánětu průdušek, roze-
dmy plic, vodu lze užívat při chorobách trá-
vicího systému,  také je účinná při snížené
činnosti štítné žlázy.
Voda v bazénech má teplotu v rozmezí  32 až
38 °C.
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MISKOLC-TAPOLCA
V severní části Maďarska, 10 km od centra
Miskolce leží unikátní jeskynní lázně Miskolc-
Tapolca. Lázně mají teplotu do 30°C a léčí se
zde dýchací potíže, srdeční a cévní choroby
a nervový systém. Vedle pěti zážitkových
jeskynních bazénů je zde jeden 33 °C a další
35 °C krytý jeskynní bazén. V přírodních jes-
kynních prostorách je  jeskynní trysková
vodní masáž, perličkové lázně, nebo „pod-
zemní řeka“, kterou pohání skrytý mecha-
nismus. V letní sezoně je pro návštěvníky
k dispozici více než 2000 m2 plochy na opalo-
vání, 3 bazény pro dospělé a 3 dětské ba-
zény, perličkové lázně a dětské hřiště se
skluzavkami. Sauna, finská, infrasauna,
parní lázeň, solárium, bazén na potápění.
V krásném okolí stojí za podívanou historické
město Eger, úzkokolejná železnice do Lillafüredu
nebo hrad Diósgyőr v Miskolci. 

HÉVÍZ
Nejznámější maďarské termální lázně vzdálené
jen 6 km od Balatonu. Světovou senzací je pří-
rodní termální jezero o ploše 47 500 m2,
které je největším léčivým  jezerem svého
druhu na světě. Alkalická voda obsahuje
především množství  vápenatých solí a mine-
rálních komponentů. Teplota vody se pohy-
buje v létě okolo 33 až 35 °C, v zimě kolem
26-28 °C. V lázních se léčí nemoci pohybo-
vého ústrojí, záněty a kloubová onemoc-
nění. Zvláštností jezera je egyptský lotos, který
zde kvete od dubna do října. Již vstup do jezera
z tradičních historických dřevěných šaten umístě-
ných přímo nad jeho hladinou, je turistickou
atrakcí. Samotné lázně s klasickou kolonádní ar-
chitekturou navozují nostalgické pocity atmosféry
Rakousko-Uherska.
Díky specifickému složení léčivé vody a raše-
lině, která pokrývá dno jezera,  umož ňují
účinky léčebného jezera Hévíz široké využití.
Léčivé bahno a voda představující základ pro
komplexní balneo  terapii, v sobě spojují příz-
nivé účinky hydrogenuhličitanové léčivé
vody bohaté na síru, vápník a hořčík a také
léčivé vody se slabou radonovou emanací.
 Dopo ru čené procedury zahrnují široké
spektrum onemocnění pohybového aparátu.

ZALAKAROS – GRÁNIT
Zalakaros, ležící ve vzdálenosti 30 km od jezera
Balaton a 200 km od Budapešti, je jedním z nej-
větších maďarských lázeňských středisek, jehož

85-99 °C horké vody byly „objeveny” během prů-
zkumů ropných ložisek. Jeho prameny poskytují
léčivou vodu jódového a brómového charakteru
a mají ze všech maďarských lázeňských vod nej-
vyšší obsah fluoru.
K dispozici je 9 otevřených bazénů a 1 krytý
bazén s termální vodou, 1 bazén pro plavce,
tobogán pro děti, stánky s občerstvením, te-
nisové kurty. Teplota vody v bazénech se po-
hybuje v rozmezí od 28 °C do 36 °C. Ve formě
koupelí je zalakarošská voda vhodná pro lé-
čení  pooperačních stavů, pro léčení nemocí
pohybového ústrojí, pro rehabilitace a je
účinná při léčení chronických gynekologic-
kých potíží. Další aplikace zahrnují také dás-
ňové spreje a uhlíkato-parafinové lázně
v krytých ordinacích umístěných přímo
v areálu. Ze zajímavostí v okolí by návštěvníci ne-
měli minout ptačí rezervaci v Zimány, která je
vzdálena pouze 18 km. Mezi další „povinné“ ná-
vštěvy patří shlédnutí stáda zubrů, chovaných
10 km od lázní; tato zvířata žijí v Evropě jen vzácně
v divoké přírodě. Blízký Zalavár je proslulý svými
zříceninami  staroslovanského hradiště a návštěv-
níci přijíždějící automobilem mohou výhodně do
svého programu zařadit i výlet k Balatonu.

KEHIDAKUSTÁNY
Termální komplex Kehida je vzdálen cca 9 km od
dalšího lázeňského městečka Hévíz. Nachází se
v západní části Maďarska, cca 20 km od severo-
západního cípu Balatonu. Pro návštěvníky jsou
zde zastřešené zážitkové bazény, bazény
pod širým nebem, s umělým vlnobitím,
brouzdaliště pro děti, bar u bazénu, ostrov
s perličkovou lázní, oáza saun, bar s nabíd-
kou salátů. V zastřešeném areálu je téměř
100 m dlouhý tobogán se zvukovými a svě-
telnými efekty. Celkem je v areálu 13 ba-
zénů. V letní sezoně jsou v provozu
i 2 venkovní tobogány. Sirnatá, kvalifiko-
vaná léčivá voda, která neobsahuje radon,
je ideální na léčení onemocnění  pohybového
ústrojí, nervového systému a gynekologic-
kých potíží.
Obec si zachovala svůj venkovský ráz a svým klid-
ným prostředím umožňuje  návštěvníkům příjem-
nou dovolenou. Ideální místo pro cyklistiku,
rybolov, jízdu na koních, myslivost.
Do nejbližších zajímavostí se dá zahrnout zámek
rodu Festetics v Keszthely, rezervace buvolů
v Kápolnapuszta a v Zalaegerszegu skanzen
Göcseji.

LENTI
V jihozápadním cípu Maďarska, v blízkosti slovin-
ských, rakouských a chorvatských hranic, v průse-
číku třech demografických krajinných oblastí je
městečko Lenti, s více než 800-letou historií.
Voda v Lenti, známá již před 40  000 lety
a proslulá po celé Evropě, má vysoký obsah
hydrogen-karbonátu sodného a je vhodná
pro léčbu onemocnění pohybového ústrojí,
páteře, bolesti kloubů, lumbago. Společně
s využitím léčivé vody lze podstoupit i řadu
vhodných kúr a procedur. Park energie
Szent Győrgy, který se nachází na území
 termálních lázní Lenti, leží v průsečíku příz-
nivých energetických drah, kde Země vyza-
řuje zvláštní druh energie, která účinně
regeneruje nedostatkový stav energie v lid-
ském těle. V lázních je 5 venkovných
a 3 kryté bazény (dětské, plavecké, zážit-
kové a léčebné), částečně krytý hydroma-
sážní. Největší bazén v lázních má vodní
plochu 1 340 m2 – s proudem divoké vody,
krční sprchou, masážní lavicí a 74 metrový
tobogán.
V kryté části je také relaxační část a saunový
svět.

HARKÁNY
Světoznámé léčebné lázně a koupaliště na úpatí
pohoří Mecsek a Villány na jihu Maďarska, má více
než 200-letou tradici. 62°C teplá léčivá voda, zá-
saditá s obsahem hydrogenkarbonátu s chlori-
dem sirnatým, s malou koncentrací soli
s vápníkem, s obsahem sulfidionu a značným
množstvím  kyseliny křemíku. Termální voda
jako jediná na světě obsahuje síru rozpuště-
nou ve formě plynu.  Pokusy bylo dokázáno,
že se síra v plynné formě vstřebává do lid-
ského organismu 150x rychleji, čímž se zry-
chluje látková výměna uvnitř tkáně. Bohatá
 přítomnost stopových prvků dále stupňuje
blahodárný účinek. Pobytem v lázních
Harkány se dosahuje velmi dobrých vý-
sledků při léčbě zánětů kloubů, strnutí
kloubů po chronických zánětech, při rehabi-
litaci po úrazech, léčení dny, ischiasu, str-
nutí svalů, úbytek vápníku v kostech,
gynekologických zánětů, určitých druhů ne-
plodnosti, prevence poruch lymfatického
oběhu, psoriasa. Voda se dá i pít, což po-
máhá proti chronickým zánětům nosohl-
tanu a mandlí.
Návštěvníky očekává 13,5 ha rozlehlý park se
7 600 m2 vodní plochy, 5 000 m2 kryté relaxační

HévízEger
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části, 3 léčebné a 5 termálních bazénů – otevřené,
o teplotě 26-37 °C, a další zařízení (2 perličkové
lázně, 2 vířivky, 2 sauny, 2 parní kabiny). Nově je
po dobu letního období otevřen atraktivní tobo-
gán (placený).
Pobyt lze doplnit atraktivními výlety do půvab-
ného okolí, například na hrad Siklos, poutní místo
Mariagyüd s barokním kostelem, historické město
Pécs (Pětikostelí), vinařská oblast Villány. V Siklósi
bylo v roce 2011 otevřeno koupaliště s tobogány
–  ideální pro děti. Za zmínku stojí také rekreační
středisko Orfü, se soustavou 3 jezer, možnost
koupání a rybaření uprostřed panenské přírody.

EGER
Mezi pohořími Mátra a Bükk při řece Eger,
120 km od Budapešti, leží jedno z nejkrásněj-
ších měst Maďarska, Eger, proslulý
 středověkými a barokními památkami. Při pro-
hlídce města můžeme sledovat tisíciletou his-
torii Maďarů. Na počátku 10. století zde král sv.
Štěpán založil biskupství. Největší hrad v zemi
nejprve  odo lal tureckým  nájezdům a o mnoho
let později byl dobyt. Turci pak postavili nad
tehdy již známými vřídly lázně, z nichž je jeden
objekt dodnes v provozu. Slabě radioaktivní
vody s obsahem vápníku, hořčíku a kysličníku
uhličitého se s úspěchem používá při léčení
chronických onemocnění pohybového
ústrojí a při rehabilitaci po ortopedických
operacích. Kromě obrovské škály památek,
jako je např. hradní komplex, barokní kostely,
bazilika, minaret, je Eger také střediskem ma-
ďarského vinařství, z něhož pochází světoz-
námý Egri bikavér. Termální lázně mají
celkem 9 bazénů, z toho 1 krytý o teplotě
29 °C až 37 °C.
K výletům láká nedaleké městečko Parád s mu-
zeem kočárů a také lázeňským  komplexem, dále
Szilvásvárad - domov maďarského chovu koní lipi-
cánů. Za shlédnutí také stojí Egerszálok, malé
lázně podobné tureckým Pamukkale, s rozsáh-
lým areálem 17 venkovních i krytých ba-
zénů. Termální voda s vápníkato-hořečnatým
hydrogenuhličitanem s obsahem sodíku má vyni-
kající účinky při hojení zranění kostí a při léčbě
kloubních a revmatických onemocnění.
Pitná kúra je doporučována při nadváze
a žlučníkových a žaludečních problémech.
Za zmínku také stojí blízké město Tokaj,  proslulé
tokajským vínem již ve 12. století. Tokajská vína pil
již francouzský král Ludvík XIV. V roce 2002 byla
zanesena tokajská historická vinařská oblast do
seznamu chráněných hodnot UNESCO.

MEZŐKÖVESD - ZSÓRY
Lázeňské městečko leží v zajímavé etnické
 oblasti Matyó, známé svými kroji a výšivkami,
v oblasti jižního úbočí pohoří Bükk, 130 km na
východ od Budapešti na okraji typické maďarské
puszty. Termální lázně a koupaliště „Zsóry fürdő“
leží ve vzdálenosti 3 km od města při hlavní sil-
nici spojující Budapešť s Miskolcem. Lázně jsou
založeny na pramenech minerální vody horké
38 až 40 °C. Termální voda s vysokým obsa-
hem vápníku, hořčíku a hydrogen-uhliči-
tanu s volným kysličníkem uhličitým
a vysokým obsahem síry pomáhá léčit one-
mocnění pohybového ústrojí, snížení hyb-
nosti kloubů, žen ské nemoci, pooperační
ortopedické  zákroky, revmatismu, kožní
choroby. Lázně v 11 ha parku disponují 9
bazény, venkovními i krytými, s vodou
o teplotě 26 °C až 40 °C. Pro zábavu a osvě-
žení slouží bazén s umělým vlnobitím, bazény
pro dospělé a děti, obohacené o dobrodružné
zážitkové prvky. V krytých lázních, které jsou pro
veřejnost otevřené během celého roku, jsou
hostům k dispozici tři léčebné bazény s různou
teplotou vody, plovárna, perličková lázeň, sauna
a terapeutické oddělení. Výhodou tohoto ze-
jména v Maďarsku oblíbeného termálního are-
álu je jeho rozlehlost a komplexnost, což spolu
se strategickou  polohou nedaleko od Budapešti
a blízko od severomaďarských pohoří i stepí při-
spívá k jeho rostoucímu významu pro klasickou
i léčebnou rekreaci.

HAJDÚSZOBOSZLÓ
Na severovýchodě Velké uherské nížiny na-
jdeme lázeňské město Hajdúszoboszló, velice
často nazývané „Mekka revmatiků“.
Alkalická, hydrogenuhličitanová  voda ob-
sahuje množství solí, sody, jódu, brómu,
fluoridů, železa, manganu a více než
 dvacet dalších rozpuštěných minerálních
látek včetně asfaltu, který spolu s jódem
propůjčuje léčivým vodám v Hajdúszo -
boszló zvláštní temně hnědou barvu. Voda
a bahno o teplotě 73-78 °C obsahují také
estrogen. Termální voda je vhodná pro lé-
čení potíží pohybového aparátu, pro pro-
blémy se zažívacím ústrojím, léčení
gynekologických potíží, kožních chorob
a při potížích dýchacího ústrojí. Největší lá-
zeňský komplex v Evropě nabízí kryté zážitkové
lázně, 13 bazénů léčivých i plaveckých, ven -
kovních i krytých o teplotě vody 26 °C až 38
°C. Aquapark s vodním hradem,  baby-bazény,

surfování,  největší plážový bazén ve střední
Evropě spolu s „mediteránní pláží“. Nechybí
písek, palmy ani pirátská loď. Nabídku doplňuje
9 tobogánů.  Přitažlivost městečka zvyšuje i sku-
tečnost, že nedaleko odtud se nachází proslulá
puszta Hortobágy s jedinečnou florou a faunou.
Za návštěvu stojí blízké město Debrecen – nej-
starší centrum vzdělanosti s velkým počtem his-
torických a kulturních památek, kde se odehrává
velký počet kulturních událostí.

Kromě uvedených lázeňských středisek je
možné také zajistit ubytování i v jiných lá-
zeňských městech v libovolných termínech.
Například Celldömölk (léčba  onemocnění po-
hybového aparátu), Dombovár (pohybové
ústrojí, žaludeční a zažívací obtíže, gynekologické
onemocnění, nemoci dásní a ústní dutiny, ně-
které kardiovaskulární  onemocnění, kožní pro-
blémy). Lipót (nemoci pohybového ústrojí
a revmatické obtíže),  Pápa (pohybový aparát
a chronické nervové  onemocnění), Agárd (pohy-
bové ústrojí,  revmatické potíže, artróza,  gyneko-
logické potíže), Balf (zažívací ústrojí), Igal
(revmatická onemocnění, krevní oběh, gynekolo-
gické a urologické onemocnění, zažívací pro-
blémy) a mnohé další. 
Většina venkovních, plaveckých bazénů s obyčej-
nou vodou je otevřeno pouze v letních měsících.

Venkovní bazény lázní jsou zpravidla otev-
řeny od 1. 5. do 15. 9.

VŠEOBECNÉ KONTRAINDIKACE  
LÁZEŇSKÝCH PROCEDUR: 
• zánětlivá a degenerativní onemocnění pohy-

bového ústrojí v aktivním stádiu
• zhoubná nádorová onemocnění včetně leu-

kémie
• horečnatá onemocnění
• zánět křečových žil, trombóza
• nemoci srdce a poruchy krevního oběhu
• chronický vysoký krevní tlak
• hemofilie
• léčba po srdečním infarktu (6 měsíců)
• tuberkulóza
• nadměrná funkce štítné žlázy (Basedovova

choroba)
• těhotenství
• duševní choroby (psychotické stavy)
• nesoběstačnost
• inkontinence

Mezőkövesd - ZsóryHajdúszoboszló
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HOTEL LIDÓ DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
50 metrů od Balatonu, uprostřed parku, poblíž
pěší promenády leží rodinný hotel Lidó. 

VYBAVENÍ
Hotel má posilovnu, kulečník, solárium, saunu,
stolní tenis, restauraci, bar, možnost zahradního
grilování. Parkování u hotelu zdarma. WI-FI na po-
kojích i v recepci hotelu.

SPORT A ZÁBAVA
Dětské hřiště, hřiště na míčové hry, venkovní
bazén, pronájem jízdních kol.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky nebo
apartmán se 4-6 lůžky, vše s příslušenstvím, jsou
vybaveny barevným televizorem, rádiem, telefo-
nem, minibarem. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, 3 chodové večeře jsou
servírované.

PLÁŽ
Travnatá prostorná pláž dokonale vybavena, po-
zvolný vstup do vody. Nově postaven areál na lezení.
Foto pláže uvádíme níže u „Studia Kosztolányi“.

*** Balatonfüred

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1909

STUDIA KOSZTOLÁNYI

POLOHA
Tří pat ro vé pa vi lo ny jsou umís tě ny v pěk ném pro -
stře dí ze le ně blíz ko pro me ná dy ve dou cí k plá ži,
asi 1 km se ver ně od cent ra stře dis ka a cca 500 m
od Balatonu.

VY BA VE NÍ
Pa vi lo ny jsou z jed né stra ny ob klo pe ny kvě ti no vý -
mi za hrád ka mi, na dru hé stra ně je ze le ná plo cha
a par ko viš tě. V blízkosti mi ni mar ket s po tra vi na mi.

SPORT A ZÁBAVA
Na plá ži dět ské hřiš tě, půj čov na spor tov ních po -
třeb, to bo gán, sklu zav ky.

VY BA VE NÍ STU DIÍ PRO 2-4 OSO BY
Dvou lůž ko vé renovované po ko je s mož nos tí až
dvou  přis tý lek jsou za ří ze né stan dard ním ná byt -
kem a ma jí bal kon. Ku chyň ka je umís tě na
v před sí ni, má dvou va řič, zá klad ní ná do bí a ch -
lad nič ku. Vlast ní pří slu šen ství, boj ler, spr cha
a WC.

STRAVOVÁNÍ
In di vi du ál ní.

PLÁŽ
Travnatá prostorná pláž dokonale vybavena, po-

zvolný vstup do vody. Nově postaven areál na lezení. 

** Balatonfüred

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/1911

Promenáda v Balatonfüredu
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HOTEL ANABELLA

POLOHA
Na severním břehu Balatonu, poblíž cyklistické
stezky je situován hotel Annabella. Od centra
města je vzdálen cca 500 metrů. Od Aquaparku
Annagora s tobogány cca 1,5 km.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, kavárna, vnitřní a venkovní
bazén, sauna, vlastní pláž. Sportovní vyžití pro děti
i dospělé. 

SPORT A ZÁBAVA
Půjčovna kol, stolní tenis, biliár, minigolf, další
možnosti vodních sportů.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
všechny s balkonem,  příslušenstvím, miniba-
rem a barevnou televizí.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu.

*** Balatonfüred

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/7571

CLUB HOTEL SIÓFOK DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Areál 2 hotelů Európa a Hungária je situován
přímo na břehu jezera Balatonu, na okraji města
Siófok, s vlastním přístupem k vodě.

VYBAVENÍ
V areálu hotelů se nachází recepce, restaurace s te-
rasou, bar, wellness, bazén, hostům je k dispozici
obchod s dárkovými předměty, kadeřník, kosme-
tika, pedikúra, manikúra. Parkovné cca 8,- Eur/den.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, sauna, stolní tenis, bowling, minigolf, půj-
čovna kol.

POKOJE
V hotelu Európa – dvoulůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky, s příslušenstím, balkonem, tele-
fonem, minibarem a televizí. Hotel může také
potvrdit rodinné či propojené pokoje. U rodin-
ných pokojů 2+2 jsou přistýlky pro děti formou
palandy.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetové, večeře fakultativně. 

PLÁŽ
Vlastní travnatá pláž, pozvolný vstup do vody.

*** Siófok

Zájezdy: 8 dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/1990

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pláž Coca Cola v Siófoku



800 112 112 ℡162

MAĎARSKO | JEZERO BALATON

BUNGALOVY ZALA 

POLOHA
Bungalovy v kempu se nachází v jižní části města
Keszthely, mají vlastní menší pláž a bazén. Za
kempem vede železniční trať.

VYBAVENÍ AREÁLU
Hostům je k dispozici společenská místnost s TV,
restaurace, kadeřnictví, volejbalové a tenisové
hřiště, stolní tenis, fitness, půjčovna kol, minigol-
fový areál. Pohodu hostů doplňuje také poskyto-
vání služeb masáže, pedikúra a manikúra (za
poplatek). O zábavu v hlavní sezoně se starají ani-
mátoři. Parkování v areálu.

SPORT A ZÁBAVA
Možnost zapůjčení kola, míčové hry, rybaření. V
areálu kempu je bazén.

VYBAVENÍ BUNGALOVŮ
Všechny bungalovy mají obývací pokoj, kuchyň-
ský kout –  vybavený nádobím, lednici, 1-2 dvou-
lůžkové pokoje, sprchu a WC, terasu. Bungalovy
jsou velice jednoduše vybaveny a liší  se velikostí
obytné části a terasy. 

STRAVOVÁNÍ
Individuální.

PLÁŽ
Menší pláž v kempu, vzdálená max. 250 metrů od
bungalovů. Je možné navštěvovat větší městskou
pláž, za poplatek.

** Keszthely

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/1968

BUNGALOVY PARK

POLOHA
Bungalovy Park se nachází v  kempu u  vesnice
Vonyarcvashegy, na tichém a chráněném místě
u jižního úpatí kopce sv. Michaela. 

VYBAVENÍ
S rozlohou téměř 5 ha nabízí velké možnosti pro
aktivní trávení volného času. Cyklistické túry, or-
ganizované výlety. V hlavní sezoně zajišťuje pro-
gramy animátor. Dětské hřiště, potravinářský
obchod, restaurace. Kemp má vlastní pláž
a brouzdaliště pro děti. 

SPORT A ZÁBAVA
V areálu je možné hrát tenis, volejbal nebo ryba-
řit. Půjčovna kol.

VYBAVENÍ BUNGALOVŮ
Všechny bungalovy mají obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem  (vybavený nádobím), lednici, pří-
slušenství, terasu  a  1-2  ložnice po dvou
lůžkách. Bungalovy jsou velice jednoduše vyba-
veny a liší se velikostí obytné části a terasy.

STRAVOVÁNÍ
Individuální.

PLÁŽ
Vlastní pláž v kempu.

** Vonyarcvashegy

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/1994

Typ Frésia

Typ Mini

Typ Lili

Typ Jazmin
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HOTEL THERMAL

POLOHA
Hotel se nachází v centru města přímo u termál-
ních lázní.

VYBAVENÍ
V hotelu je vířivka a sauna (v ceně), kadeřník, pe-
dikúra, manikúra, masáže, kosmetika (za popla-
tek). V ceně týdenního pobytu je 7 jednorázových
vstupenek  do lázeňského areálu). Půjčovna kol.

POKOJE
Renovované dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, televize, trezor, minibar, klimatizace, fén.
Bezplatná WI-FI.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetové, večeře výběr ze 4 jídel, každý
pátek typické maďarské jídlo, k poslechu hraje
hudba.

*** Mosonmagyaróvár

Zájezdy:/ 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1981

HOTEL PELION 7=54=3

POLOHA
Hotel je situován poblíž centra města, uprostřed
parku, přímo nad krasovou jeskyní, jejíž speciální
mikroklima vykazuje léčivé účinky. 

VYBAVENÍ
Klimatizovaná restaurace, ka várna, bar, obchod
se suvenýry, kadeřnictví, kosmetika, Klub pro děti,
parkoviště. 

SPORT A ZÁBAVA
V hotelu je wellness ostrov se zážitkovým a ter-
málním bazénem, sauna, infrasauna, parní ka-
bina, posilovna, venkovní koupaliště přes léto,
perličková lázeň, dětský bazén, 2 hřiště squash,
tenisové kurty, badmintonové hřiště, posilovna.
Termální voda která zásobuje 2 kryté hotelové ba-
zény, obsahuje vápník, hořčík, uhlovodík, siřičitan
a minerální látky, je vhodná především na revma-
tické a pohybové onemocnění degen.forem, na
chronické zánětové onemocnění páteře, klou-
bové one mocnění, revma vazivové tkáně, zlome-
niny, stav po operaci pohybového ústrojí, ošetření
po a před operací kloubů aj.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje jsou klimatizované, s příslu-
šenstvím, televize, telefon, možnost připojení na
internet, minibar. K dispozici župan.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře formou bufetu.

**** Tapolca

Zájezdy: 10 dní / 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1991

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HOTEL RÁBA DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Známý hotel Rába je situován ve středu barok-
ního centra župního města Győr. Hotel je vzdálen
cca 15 minut pěšky od areálu termálních bazénů.

VYBAVENÍ
V hotelu je restaurace, kavárna, bar, obchod se
suvenýry a s květinami, kosmetika, kadeřnictví, pe-
dikúra, mani kú ra. Fitness, sauna, solárium, kos-
metika, půjčovna kol a aut. Parkoviště zdarma
u hotelu. Hotelový trezor.

POKOJE
Jednodušší dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, příslušenství, telefon, televize, rádio, mi-
nibar, fén. je možné zajistit pokoje superior, za
vyšší cenu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetové, 3 chodové fakultativní večeře
s obsluhou. Restaurace je vyhlášena svojí maďar-
skou a mezinárodní kuchyní.

*** Győr

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/1936

PENZION RELAX

POLOHA
V klidném prostředí u řeky Ráby, cca 10 minut od
centra města a od lázní je rodinný penzion Relax.

VYBAVENÍ
Parkoviště, úschovna kol, recepce, jídelna, kde
jsou připravovány snídaně.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, přislu-
šenství, televize, telefon, většina s balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Jednoduché snídaně bufetem.

** Győr

Zájezdy:/ 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/1937
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HOTEL SPIRIT

POLOHA
Nový hotel vybudovaný na louce na okraji města
v klidném prostředí, poblíž soustavy sedmi jezer,
s vlastním léčivým pramenem, uspokojí i ty nejná-
ročnější klienty.

VYBAVENÍ
Restaurace Onyx, zimní zahrada s restaurací, ka-
várna s  krbem, Luna bar. Wellness o  rozloze
10 000 m2, 22 bazénů: vnitřní i vnější, plavecké
i léčivé, dětské, velká vířivka, Kneippův bazén, ost-
rov saun (bio, finská, růžová, aroma, pára), fitness
denní programy, zapůjčení županu a pantoflí –
vše v ceně. Denní sportovní a fitness program.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje různých typů (Premium,
Oriental s kulatou postelí, Grand a King s vířiv-
kou) s možností přistýlky, s příslušenstvím, inter-
netová přípojka, klima, telefon, televize, trezor,
minibar.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bohatým bufetem v restauraci Onyx.

***** Sárvár

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1985

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HOTEL PARK INN DÍTĚ
ZDARMA4=3

**** Sárvár

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel postavený v r. 2006, vhodný i pro nejnároč-
nější klientelu stojí přímo u termálních lázní ob-
klopen jezery a lesy.

VYBAVENÍ
Klientům je k dispozici restaurace, bar, kavárna,
slunná terasa, lobby bar, konferenční prostory.
Hotel je spojen s lázněmi prosklenou chodbou.
Pro děti je připraven dětský koutek s hračkami.
Nová lázeňská budova nabízí dětské brouzdaliště,

vodní hřiště se skluzavkami, svět miminek, obří
skluzavky, plavecký bazén a další atrakce. Vlastní
hotelové garáže a parkoviště za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
V areálu lázní je k dispozici fitness, tělocvičny,
„Svět sauny“, solné jeskyně masáže, elektroléčba,
inhalace a další služby wellness – vše za poplatek
V okolí jsou tenisové kurty. Půjčovna kol.

POKOJE
Moderní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky většinou s  balkonem, rodinné pokoje.
Klimatizace, přípojka na internet, televize, rádio,
trezor, fén, minibar,  balkon. Zdarma k použití
hotelový župan. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bohatým  bufetovým způsobem v  ho-
telové restauraci. 

rezervujte na:
www.cedok.cz/1984

Lázně Sárvár

Lázně Sárvár
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HOTEL A PENZION WOLF

POLOHA
Hotel i penzion Wolf jsou vzdáleny cca 300 m od
termálního koupaliště, 10 minut od historického
centra města.

VYBAVENÍ
Klientům je k dispozici kavárna, restaurace, te-
rasa, parkoviště. V penzionu vybavená kuchyňka
na patře.

SPORT A ZÁBAVA
V okolí jsou tenisové kurty, bohaté možnosti pě-
ších procházek po půvabném okolí. Projížďky na
člunu po blízkých jezerech. V dosahu také mož-
nost jízdy na koních, paintball, golfové hřiště.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, s pří-
slušenstvím, televizí, lednicí.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem, fakultativní večeře
servírované, v hotelové restauraci.

**** Sárvár

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

rezervujte na:
www.cedok.cz/1986 | 1987

Lázně Sárvár

Hotel Wolf Penzion Wolf

Hotel Wolf Penzion Wolf
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DANUBIUS HEALTH SPA RESORT BÜK

POLOHA
V parku, nedaleko od termálních lázní, poblíž gol-
fového hřiště je Danubius hotel Bük.

VYBAVENÍ
Hotel má svůj vlastní léčebný pramen, který má
stejné složení vody jako v lázních. Venkovní
i vnitřní bazény, plavecké, vířivka, finská sauna,
pára, posilovna. Restaurace, bar, solárium, mani-
kúra, pedikúra, kadeřnictví, obchod se suvenýry.
WI-FI ve veřejných prostorách.

SPORT A ZÁBAVA
Stůl na stolní tenis, petanque, míčové hry, dětský

program, tenisový kurt, bowling, minigolf, využí-
vání vnitřních a venkovních bazénů. Půjčovna kol.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, bal-
kon, příslušenství, klimatizace, fén, televize, mi-
nibar, zapůjčení koupacího pláště.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive  3 x denně bufetovou formou. Během
dne káva, čaj ovoce, pečivo, jogurty. Od 11 do
22 hodin víno a pivo.

**** Bük

Zájezdy: 3 a více dní Strava: all inclusive

rezervujte na:
www.cedok.cz/1913

APARTMÁNOVÝ HOTEL

POLOHA
Apartmánový hotel se skládá ze čtyř budov a je
vzdálen několik minut od termálního koupaliště.

VYBAVENÍ
Apartmánový dům poskytuje svým hostům mož-
nost opalování na střešní terase hotelu, centrální
trezor, dětské hřiště. Pro občerstvení kavárna.
Parkování zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Nedaleko hotelu je golfové hřiště, tenisový kurt,
bowling. Týdenní pobyt zahrnuje 1 masáž Ceragem–
E a 1x Himalájská solná komora – v mimosezoně.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností  přistýlky, příslu-
šenství, televize, radio, telefon, balkon. Součástí
každého apartmánu je  vybavená kuchyň
a chladnička.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, snídaně bufetová, večeře servírovaná
v blízké restauraci.

*** Bük

Zájezdy: 10 dní / 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1912
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HOTEL RÉPCE GOLD

POLOHA
Moderní hotel s přímým vstupem do lázní je situ-
ován v klidném prostředí u termálních lázní.

VYBAVENÍ
Hotelovým hostům je k dispozici Wellness ostrov
– plavecký bazén, sauna, vířivka, parní kabina.
Restaurace s mezinárodní a maďarskou kuchyní,
bar, obchod se suvenýry. Trezor, kadeřník, kos-
metika, manikúra, pedikúra,  masáže – vše za po-
platek. Parkoviště zdarma u hotelu. WI-FI ve
vstupní hale.

SPORT A ZÁBAVA
V parku u hotelu je hřiště na košíkovou, volejbal
a kuželková dráha. Je možné zapůjčit kola. V blíz-
kosti je golfové hřiště, tenisový kurt, bowling, mož-
nost jízdy na koních a výletů v kočáře.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, bal-
kon, příslušenství, televize, rádio, telefon, mini-
bar. Zdarma zapůjčení županů. Je možné zajistit
rodinný pokoj. Pokoje s přistýlkou balkon ne-
mají.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře bufetovým  způsobem v klimati-
zované restauraci.

**** Bük

Zájezdy: 10 dní / 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1917

HOTEL RÉPCE

POLOHA
Naproti hotelu Répce Gold, v lázeňském parku, je
hotel Répce s přímým vstupem do lázní.

VYBAVENÍ
Hotelovým hostům je k dispozici plavecký bazén,
sauna, vířivka, parní kabina. Restaurace s meziná-
rodní a maďarskou kuchyní,  bar, obchod se su-
venýry. Trezor, kadeřník, kosmetika, manikúra,
pedikúra,  masáže – vše za poplatek. Parkoviště
zdarma u hotelu. WI-FI ve vstupní hale.

SPORT A ZÁBAVA
V parku u hotelu je hřiště na košíkovou, volejbal
a kuželková dráha. Je možné zapůjčit kola. V blíz-
kosti je golfové hřiště, tenisový kurt, bowling, mož-
nost jízdy na koních a výletů v kočáře.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, příslu-
šenství, televize, rádio, telefon, minibar. Zdarma
zapůjčení županů.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře bufetovým  způsobem.

*** Bük

Zájezdy: 10 dní / 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1916

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA 4=3 DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Moderní luxusní hotel se nachází na okraji lázeň-
ského města, uprostřed poklidné zeleně. Sousedí
s mezinárodním 18 jamkovým/72 parové mistrov-
ským golfovým hřištěm.

VYBAVENÍ
K Birdland Spa o rozloze 3 500 m2 patří vnitřní
a venkovní bazén s atrakcemi, plavecký bazén, 2
termální bazény, dětské brouzdaliště, několik
druhů saun, parní a bylinná komora, solná jes-
kyně, turecká lázeň, tepidárium, fitness a  další
sportovní aktivity (Nordic Walking, aerobic, fitness,
aqua-fitness, Pilates). Restaurace s terasou s vý-

hledem na golfové hřiště, piano bar. Placené hlí-
dané parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Bazény, golf, půjčovna kol a aut. Velký výběr kla-
sických i exotických masáží a dalších procedur
(ajurveda, thajské masáže, masáže lávovými ka-
meny a další).

POKOJE
Dvoulůžkové, elegantně zařízené pokoje s pří-
slušenstvím, připojení na internet zdarma, tele-
vize, radio, minibar, trezor, vysoušeč vlasů,
rychlovarná konvice. Většina pokojů má balkon.

Pokoje s  výhledem na golf za příplatek
Bezplatný přístup k  internetu. Zapůjčení žu-
panu.

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive, 3 x denně hlavní jídlo, neo-
mezená konzumace nealko nápojů, kávy a čaje,
odpoledne káva a koláč. Uvítací přípitek.

**** Bük

Zájezdy: 3 a více dní Strava: all inclusive

rezervujte na:
www.cedok.cz/1914

HOTEL CARBONA

POLOHA
V klidné lokalitě, uprostřed velkého parku v centru
lázeňského města Hévíz, cca 500 m od léčivého
jezera.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness, gymnastika, tenis, půjčovna jízdních kol.
Taneční večery v hotelu, kulečník, bowling (cca
500 m), jízda na koni (cca 2 km).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, příslu-
šenství, balkon, fén, minibar, trezor, k zapůjčení
župan, klimatizace, rádio, televize.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře bufetovým  způsobem.

UPOZORNĚNÍ
U některých hotelů platí vyšší ceny u ter-
mínů velikonoc, Formule 1 a svátků (ceny
v katalogu informační - upřesnění u prodejce).

**** Hévíz

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/14743
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PENZION KORONA

POLOHA
Penzion je situovaný v blízkosti centra Hévízu, cca
10 minut od lázní.

VYBAVENÍ
Hostům je k dispozici klimatizovaná restaurace
s mezinárodní a maďarskou kuchyní, krytá terasa,
sauna, solárium, masáže. Uzavřené parkoviště
zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně kontinentální, fakultativní večeře s obs-
luhou v klimatizované restauraci.

POKOJE
Útulné, dvoulůžkové pokoje s přistýlkami jsou
vybavené TV, minibarem, příslušenstvím.

*** Hévíz

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/1964

HOTEL SANTE

POLOHA
Nový hotel Sante se nachází v centru lázeňského
městečka Hévíz, cca 10 minut od vstupu do lázní.
Vedle hotelu je dětské hřiště a tenisový kurt.

VYBAVENÍ
Hostům je k dispozici vířivka  a sauna. Restaurace
a bar. Parkování a garáže zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně rozmanitým bufetem. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, příslu-
šenství, balkon, chladnička, televize, telefon, in-
ternet, trezor, župan k zapůjčení.

*** Hévíz

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/1963

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

DÍTĚ
ZDARMA
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DANUBIUS HEALTH SPA RESORT AQUA DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Thermal Hotel Aqua se nachází v centru města
cca 300 m od léčivého jezera.

VYBAVENÍ
V hotelu je restaurace s letní terasou, pivnice, ka-
várna, letní zahradní gril-bar. Návštěvníkům je
k dispozici venkovní plavecký bazén a Kneippův
chodník (otevřený od května do září) vnitřní a ven-
kovní  soustava bazénů, vířivka, masážní trysky,
vnitřní termální bazén  (35° C), sauna, fitness, bal-
neotherapie, hydromasáže. Parkoviště zdarma
u hotelu.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, skupinové sportovní programy (ranní
a fitnes gymnastika), nordic walking, volný vstup
na večery s živou hudbou. Léčebné procedury
a masáže za poplatek. V létě se o zábavu dětí sta-
rají animátoři. V hotelu také půjčovna jízdních kol.
Tenisové kurty vzdálené cca 300 m. Jízda na koni
– i výuka, cca 2 km.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, příslu-
šenství, minibar, rádio, televize, klimatizace, fén,
francouzské okno, župan.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive 3 x denně bufetovou formou. Během
dne pozdní kontinentální  snídaně, bylinné čaje
a ovoce, káva, zmrzlina (odpoledne). Večer i víno
a pivo. Uvítací přípitek.

**** Hévíz

Zájezdy: 3 a více dní Strava: all inclusive

rezervujte na:
www.cedok.cz/1959

HOTEL PALACE

POLOHA
Hotel je situován na pěší zóně, cca 200 m od ter-
málního jezera. Elegantní pětipatrový dům je po-
staven v romantickém stylu. Hotel je vyhledáván
zejména klasickými lázeňskými hosty, kteří mají
zvýšené nároky na kvalitu služeb.

VYBAVENÍ
Hosté hotelu mohou používat bazén, saunu, re-
laxační místnost whirlpool. Parkoviště zdarma
v garážích. WI-FI ve společných prostorách.

SPORT A ZÁBAVA
V okolí jsou tenisové kurty, možnost hraní kuželek
a kulečníku.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a bal-
konem, příslušenstvím, televizí, telefonem.
Pobyt zpříjemní restaurace Monarchia s mezi-
národní a maďarskou kuchyní. Kavárna Walzer
nabízí zákusky, kávové a nápojové speciality,
koktejly.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem v hotelové res-
tauraci. Uvítací přípitek.

**** Hévíz

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1961

DÍTĚ
ZDARMA
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HOTEL EUROPA – FIT

POLOHA
Hotel je vzdálen cca 400 m od termálního jezera.

VYBAVENÍ
Wellness a spa centrum hotelu má léčivý bazén
s termální vodou, zážitkovou koupel, plavecké ba-
zény, saunový svět, bazén Acapulco pro celé ro-
diny s vodní plochou cca 270 m2 (v létě). Pro

klienty je zde denní bar, restaurace, kavárna,
lobby bar, ordinace lékařů, kosmetický salon, ma-
nikúra, pedikúra, dětský koutek. Garáže za popla-
tek. 

SPORT A ZÁBAVA
V létě pro děti animace a zábavné programy.

POKOJE: 
Dvoulůžkové s možností přistýlky, s příslušen-
stvím, klimou, televizí, trezorem, WI-FI, fén, mi-
nibar, zapůjčení županu. Balkon nebo terasa.
V určitých termínech není příplatek za jednolůž-
kový pokoj.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře bufetem, k obědu maďarská po-
lévka, uvítací koktejl. Polévky se nepodávají v let-
ním období.

**** Hévíz

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1960

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

DÍTĚ
ZDARMA4=3
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HOTEL KEHIDA TERMAL

POLOHA
Poblíž města Hévíz v západní části Maďarska se
nachází obec Kehidakustány s  termálními láz-
němi. Kehida Termal hotel má přímý vstup do
lázní. 

VYBAVENÍ
Wellness služby, venkovní a vnitřní bazény, fitness,
včetně Kehida Fit programu. Mateřská školka pro
děti a různé jiné vybavení, i pro větší děti.

SPORT A ZÁBAVA
2 400 m2 vnitřní a venkovní plochy, kde je 13 ba-
zénů, 94 metrů dlouhá skluzavka se světelnými

efekty, termální bazén 36-38 °C, vířivka, divoká
řeka a další atrakce, finská  sauna, infra sauna,
stolní tenis, aqua fitness, mini klub, WI-FI.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, příslu-
šenství, televize, klimatizace, fén, zapůjčení žu-
panu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře (fakultativní), bufetovou formou
jsou podávány v restauraci Deak. V ceně je také
uvítací přípitek.

**** Kehidakustány

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/1973

KEHIDA TERMAL HOLIDAY VILLAGE

POLOHA
Naproti lázním je několik vilek s apartmány.

VYBAVENÍ
Volný vstup do areálu lázní, popis viz hotel Kehida
Termal.

SPORT A ZÁBAVA
2 400 m2 vnitřní a venkovní plochy, kde je 13 ba-
zénů, 94 metrů dlouhá skluzavka se světelnými
efekty, termální bazén 36-38°C, vířivka, divoká
řeka a další atrakce, finská  sauna, infra sauna,
stolní tenis, aqua fitness, mini klub, WI-FI.

POKOJE
Každý apartmán má obývací pokoj, vybavenou
kuchyň, příslušenství, 2 dvoulůžkové ložnice, te-
rasu, parkování. V případě skupiny přátel je
možné rezervovat dům.

STRAVOVÁNÍ
Fakultativní snídaně a večeře, bufetovým způso-
bem jsou podávány v restauraci Deák.

*** Kehidakustány

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1972
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HOTEL FREYA DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Největší a nejznámější hotel je situován v centru,
v blízkosti termálních lázní.

VYBAVENÍ
Restaurace s mezinárodní kuchyní, nabídka dia-
betických a vege ta rián ských pokrmů, kavárna,
bar, sauna, parkoviště pro hosty - placené. Lobby
bar s televizí, dětský koutek, kulečník za poplatek,
pedikúra, manikúra, kosmetika, kadeřník, masáže
- za poplatek. Přímý vstup do termálních lázní
spojovací chodbou.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s pří-
slušenstvím jsou vybaveny minibarem, telefo-
nem, televizí a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře bufetem.

*** Zalakaros

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1996

HOTEL KAROS SPA SUPERIOR

POLOHA
Hotel se nachází v „Rajské zahradě“ cca 200 m od
lázeňského areálu a 400 m od centra města.

VYBAVENÍ
Nový moderní wellness hotel nabízí velký lázeňský
komplex na ploše 1 000 m2, celkem 7 bazénů -
vnitřní a vnější bazény, dětský bazén, vířivka, per-
ličkový bazén, svět saun, parní lázeň, ledovou jes-
kyni, posilovna, k zapůjčení župan. Restaurace,
drink bar, kavárna s večerní živou hudbou, dětský
koutek, parkování za poplatek cca 4,- EUR/den. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, bal-
kon, s příslušenstvím, klimatizace, minibar, fén,
trezor, televize, telefon, připojení k internetu. Je
možné zajistit rodinné pokoje.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře formou bohatého bufetu.

**** Zalakaros

Zájezdy: 10 dní / 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1997

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

4=3
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HOTEL VENUS

POLOHA
Krásný, nově zrekonstruovaný rodinný hotel se
nachází jen 100 m od lázeňského areálu.

VYBAVENÍ
Zákazníkům jsou k dispozici speciální masáže
a elektroléčba pod vedením odborného lékaře,
whirpool, fitness a bazén, římské lázně. Hotelová
restaurace je s maďarskou i mezinárodní kuchyní
a bar zve k večernímu posezení. Privátní parko-
viště zdarma před hotelem. Hotel je propojen
s novým  komplexem Afrodita, kde je možné také
zajistit ubytování.

SPORT A ZÁBAVA
Půjčovna kol, možnost návštěvy blízké farmy,
ochutnávka vína, jízda kočárem.

POKOJE
Prostorné, dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky vybavené stylovým nábytkem s příslušen-
stvím, televizí, trezorem, minibarem, telefonem,
balkonem nebo terasou.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

*** Zalakaros

Zájezdy:/ 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1999

HOTEL DENIS

POLOHA
Lázeňské městečko Lenti se nachází v západní
části Maďarska v blízkosti slovinských, chorvat-
ských a rakouských hranic. Ideální, jako tranzitní
ubytování při cestě k moři. 

VYBAVENÍ
WI-FI zdarma, zahrada, restaurace, parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
V okolí je až 110 km cyklistických tras. Termální
lázně mají k  dispozici 8 bazénů, vč.
Hydromasážního, zážitkového, léčebných,
74 metrový tobogán. Součástí  termálních lázní je

unikátní park Szent Győrgy, který leží v průsečíku
energetických linií, které působí blahodárně na
lidský organismus. V okolí se pěstuje typický ma-
ďarský šedý skot s dlouhými rohy.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně servírované menu a jeden nápoj, dle
obsazenosti může být bufetová.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, s příslu-
šenstvím, chladnička, fén, televize.

*** Lenti

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/8336

DÍTĚ
ZDARMA
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HOTEL NÓRA

POLOHA
V  centru města a cca 100 metrů od hlavního
vstupu do lázní se nachází rodinný hotel Nora. 

VYBAVENÍ
Hotelovým hostům je k dispozici restaurace, bar,
trezor v recepci, WI-FI v celém objektu. Ke sportu
slouží stolní tenis.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, příslu-
šenství, klimatizace, televize, telefon, minibar.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře servírované.

Je možné zajistit také ubytování v apartmánech
Zsuzsa, 350 m od term. lázní, 2-4 lůžkové apart-
mány se společnou kuchyni.

*** Hajdúszoboszló

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1966

CLUB HOTEL KIKELET DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel je vzdálen pět minut od termálních lázní,
příjemnou  procházkou upraveným parkem. 10
minut autem od druhého největšího maďarského
města Miskolc.

SPORT A ZÁBAVA
Koupání v jeskynních  termálních lázních, zdarma
zapůjčení kola.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje a svity. Svity jsou ideální pro
rodiny. V každé je příslušenství, televize, telefon
lednice, kuchyně. Hotelové pokoje kuchyni nemají.

VYBAVENÍ
V hotelu je k dispozici sauna a vířivka, sejf, bezba-
riérový přístup, restaurace, bar, WI-FI, parkoviště.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetem, uvítací přípitek, 1 lahev šam-
paňského na pokoj, odpolední čaj. První večer ve-
čeře při svíčkách, jinak večeře bufetem. Večeře
jsou fakultativní.

*** Miskolc – Tapolca

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/1978

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz



HOTEL EGER

800 112 112 ℡178

MAĎARSKO | TERMÁLNÍ LÁZNĚ

HOTEL FLORA

5=4

POLOHA
Vedle areálu termálních lázní, obklopen zelení,
stojí hotel Flora. Několik metrů od hotelu se na-
chází rekonstruované Turecké lázně.

VYBAVENÍ
Hosté hotelu mohou přejít z hotelové haly rovnou
do areálu koupaliště. Hotelový wellness nabízí zá-
žitkový a dětský bazén, vířivku, sauny, Kneipův
chodník. Restaurace, turecká kavárna, bar, solná
jeskyně, posilovna, kadeřník, pedikúra, manikúra,
úschovna kol. Parkoviště za poplatek, zapůjčení
županu za poplatek.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, s bal-
konem, příslušenství, minibar, televize, telefon,
WI-FI. Jednolůžkové pokoje jsou v podkroví a bez
balkonu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře formou bohatého bufetu.

*** Eger

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1930

POLOHA
Renovovaný hotel je výhodně situován v blízkosti
termálních lázní a zároveň historické části města.
Tradiční pohostinnost hotelu z něj vytvořila jedno
z nejžádanějších ubytovacích zařízení v Egeru.

VYBAVENÍ
Hotel má dvě křídla - historické a moderní.
Hostům je k dispozici bazén, sauna, solárium
a ostatní vymoženosti wellness centra, bar, res-
taurace, pivnice, letní terasa, parkoviště, kadeřnic-
tví, dětský koutek, internetová místnost, trezor,
obchod, bowling, biliardový stůl. Parkoviště
zdarma u hotelu.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje jsou s příslu-
šenstvím, telefonem, televizí a minibarem, fén,
trezor, internet.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře formou bohatého bufetu.

*** Eger

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1929 



179

TERMÁLNÍ LÁZNĚ HARKÁNY | MAĎARSKO

HOTEL ARBORÉTUM

POLOHA
Moderní rodinný hotel, vzdálený cca 700 m od lá-
zeňského areálu, je situován uprostřed rozleh-
lého parku Arboréta. Klidné přírodní prostředí
a jeho příjemná atmosféra si získaly řadu stálých
klientů.

VYBAVENÍ
Léčebné centrum s ordinací gynekologickou
a zubní. Sauna, masáže - vše za poplatek.
Recepce, jídelna, uzavřené parkoviště, výtah.
WI-FI v recepci.

POKOJE
Prostorné dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky pro děti, balkon, příslušenství, televize,
lednice, telefon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetem, fakultativní večeře s obsluhou,
výběrem ze tří jídel. 1x týdně večer s hudbou
a pohoštěním.

*** Harkány

Zájezdy: 10, 12 dní / 8 dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/1946

HOTEL KORONA TERMÁL

POLOHA
Rodinný hotel se zajímavou architekturou, který
se nachází přímo naproti hlavnímu vchodu do lá-
zeňského areálu.

VYBAVENÍ
Hostům je k dispozici sluneční terasa, restaurace
s výbornou kuchyní, zahradní restaurace, konfe-
renční sál. Recepce, uzavřené parkoviště, výtah.
Masáže, sauna. Možnost lékařského ošetření
v léčebném centru - zubní a gynekologické, za
poplatek.

POKOJE
Nově vybavené dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky pro děti, příslušenství, televize, lednice,
telefon. Většina pokojů má balkony, nebo spo-
lečnou terasu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetem, večeře s ob sluhou výběrem
ze dvou jídel. 1x týdně večer s hudbou a pohoš-
těním.

*** Harkány

Zájezdy: 10, 12 dní / 8 dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1948

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HOTEL WELL

POLOHA
Moderní rodinný hotel je situovaný cca 200 m od
hlavního vchodu do lázeňského areálu. Třípatrový
objekt má rodinnou atmosféru a překvapí udržo-
vaností areálu.

VYBAVENÍ
Hostům je k dispozici restaurace s dobrou ma-
ďarskou kuchyní, posezení v zahradní restauraci,
masáže za poplatek, parkoviště, výtah. WI-FI v re-
cepci.

POKOJE
Pohodlné, komfortně zařízené dvoulůžkové po-
koje s příslušenstvím, minibar, televize, telefon,
balkon, VIP pokoj s klimatizací a vířivkou za pří-
platek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetem, fakultativní večeře s obsluhou
včetně dezertu a nápoje (nealko, víno, voda, malé
pivo). Výběr ze 3 jídel.

*** Harkány

Zájezdy: 10, 12 dní / 8 dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/1953

HOTEL BARANYA

POLOHA
Hotelový komplex s rodinnou atmosférou leží
v parku naproti vchodu do lázní. Budovy obklo-
puje příjemná kultivovaná zahrada plná okras-
ných dřevin.

VYBAVENÍ
Restaurace s živou hudbou, bar, kadeřnictví, bou-
tique, obchod. Bazén s relaxačním centrem, ví-
řivka, sauna - v ceně, uzavřené parkoviště, letní
zahrada. V nově otevřené budově, kde je bazén
a wellness je možné za příplatek zajistit pokoj
s balkonem.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, příslu-
šenství, minibar, televize, telefon, bez balkonu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře bufetovým způsobem od 29. 4.
do 15. 9. V ostatních termínech večeře s obslu-
hou, výběr ze 3 jídel. Prodloužené pobyty po-
lopenze - večeře s obsluhou.

*** Harkány

Zájezdy:/ 10, 12 dní / 8 dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1947
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HOTEL PLATÁN

POLOHA
Hotel s příjemnou atmosférou a kvalitními služ-
bami se nachází cca 300 m od léčebného centra.
Nabízí svým klientům ubytování v klidném pro-
středí.

VYBAVENÍ
Hostům je k dispozici restaurace s dobrou ma-
ďarskou a mezinárodní kuchyní, zahradní restau-
race,  kongresové centrum s přednáškovým
sálem. Recepce, uzavřené bezplatné parkoviště,
kadeřník, masáže za poplatek, výtah. V recepci
sejf. Půjčovna kol. Internetový koutek.

POKOJE
** Eco - menší dvoulůžkové pokoje s příslušen-
stvím, lednice, televize, telefon, bez balkonu. 
*** pokoje Com - prostorné dvoulůžkové po-
koje s možností přistýlky, příslušenství, televize,
telefon, lednice, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bohatým bufetem, fakultativní večeře
s obsluhou, výběrem ze dvou  jídel. Každý den de-
zert. Při příjezdu uvítací přípitek.

**/*** Harkány

Zájezdy: 10, 12 dní / 8 dní Strava: snídaně

HOTEL XAVIN    

POLOHA
Moderní hotel Xavin je situován naproti bočnímu
vchodu do termálních lázní u příjezdové silnice.

VYBAVENÍ
Restaurace s letní terasou, krytý hotelový bazén,
vířivka, wellness, sauna, WI-FI zdarma, parkoviště
vedle hotelu zdarma.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, tele-
vize, telefon, mini-bar, fén, klima, balkon nebo
terasa.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze, v případě nižšího obsazení
hotelu večeře  a´la carte.

**** Harkány

Zájezdy: 10 dní / 8 dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/15868

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

rezervujte na:
www.cedok.cz/1949 | 1950
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HOTEL THERMAL

POLOHA
Moderní rekonstruovaný hotel, vzdálený cca

700 m od lázeňského areálu, v klidném prostředí.

VYBAVENÍ
Hostům je k dispozici plavecký bazén. Sauna, ja-
cuzzi, bazén v ceně, další služby fitness a well-
ness, tenisový kurt, stolní tenis, kadeřník (vše za
poplatek), sluneční terasa, pivnice, restaurace,
konferenční sál, zubní ambulance, hlídané parko-
viště (cca 3,- Eura/den), zapůjčení županu.
Půjčovna kol, WI-FI.

POKOJE
Nově vybavené pokoje s příslušenstvím, mož-
ností přistýlky, televize, minibar, fén, telefon, tre-
zor, balkon. Klimatizace za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře bufetem. Hotelová restaurace je
proslulá specialitami maďarské a mezinárodní ku-
chyně.

**** Harkány

Zájezdy: 10 dní / 8 dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1952

PENZION MARGARETA

POLOHA
Rodinný penzion situovaný v zeleni cca 200 m od
lázeňského centra.

VYBAVENÍ
Hostům je k dispozici společenská místnost, pri-
vátní parkoviště i zahrada k večernímu posezení.

POKOJE
Prostorné jednoduše vybavené dvoulůžkové
pokoje s možností přistýlky (pro děti), příslušen-
ství, televize, lednice, ventilátor.

STRAVOVÁNÍ
Servírované snídaně, fakultativní večeře v hotelu
Platán, výběr ze dvou jídel.

** Harkány

Zájezdy: 10 dní / 8 dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/1954

APARTMÁNOVÝ DŮM SZAUNA

POLOHA
Apartmánový dům umís tě ný v ti chém pro stře dí
800 m od ter mál ní ho  are álu, kte rý je do sa ži tel ný
krát kou re la xač ní pro cház kou.

VY BA VE NÍ ARE ÁLU
Re stau ra ce s vyhlášenou a cenově přístupnou ku-
chyní, par ko viš tě.

VY BA VE NÍ STU DIÍ PRO 2-3 OSO BY
Pro stor né gar so nié ry ma jí dvou lůž ko vé po ko je
s mož nos tí při stýl ky, ku chyň ský kout se zá klad -
ním vy ba ve ním, s elek tric kým dvou va ři čem
a chlad  nič kou, televize, kou pel na, WC, bal kon.
Vzhle dem k to mu, že kaž dé stu dio má ji né ho
ma ji te le, ne ní za ří ze ní po ko jů stej né.

STRAVOVÁNÍ
Možnost dokoupení večeří s obsluhou s dobrou
kuchyní v sousední restauraci.

** Harkány

Zájezdy: 10 dní / 8 dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/1943



183

TERMÁLNÍ LÁZNĚ HARKÁNY | MAĎARSKO

APARTMÁNOVÝ DŮM TAVASZ

POLOHA
Apartmánový dům je situovaný cca 200 m od
vstupu do lázeňského areálu. Dvoupatrový pavilon
obklopený zelení vilové čtvrti patří k nejžádanějším
kapacitám z naší nabídky v lázních Harkány.

VYBAVENÍ
Parkoviště.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, příslu-
šenstvím, balkon. Kuchyňský kout se základním
vybavením, s elektrickým dvouvařičem a lednicí,
televize. Každý byt má jiného majitele, proto
není zařízení pokojů stejné. V některých poko-
jích WI-FI.

STRAVOVÁNÍ
Možnost dokoupení večeří plus v protějším ho-
telu Well (včetně dezertu a 1 nápoje).

** Harkány

Zájezdy: 10, 12 dní / 8 dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/1944

APARTMÁNOVÝ DŮM MECSEK

POLOHA
Apartmánový dům Mecsek je vzdálen cca 300 od
vstupu do areálu termálního koupaliště. Dvou -
patrový dům stojí v klidné boční ulici. 

VYBAVENÍ
Parkoviště.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, bal-
kon, příslušenství. Kuchyňský kout se základním
vybavením, elektrickým dvouvařičem, lednicí, te-
levize. Každý byt má jiného majitele, proto zaří-
zení pokojů není stejné.

STRAVOVÁNÍ
Možnost dokoupení večeří plus v  hotelu Well
(včetně dezertu a 1 nápoje).

** Harkány

Zájezdy: 10, 12 dní / 8 dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/1942

APARTMÁNOVÝ DŮM ERKEL

POLOHA
Vzdálenost od vchodu do areálu lázní je cca
300 metrů. Tento dům je naproti apart. domu
Mecsek.

VYBAVENÍ
Parkoviště.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a ro-
dinné pokoje 2+2 s dvěma ložnicemI. Všechny
pokoje jsou s příslušenstvím, balkonem, lednicí,
televizí. Kuchyňský kout se základním vybavením
a elektrickým dvouvařičem. Každý byt má jiného
majitele, proto zařízení pokojů není stejné.

STRAVOVÁNÍ
Možnost dokoupení večeří plus v hotelu Well - de-
zert a pohár vína, nebo sodovka, nebo malé pivo.

** Harkány

Zájezdy: 10, 12 dní / 8 dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/1940

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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APARTMÁNOVÝ DŮM TÓPARTI 3

POLOHA
Vzdálenost od vchodu do areálu lázní je cca
800 metrů. 

VYBAVENÍ
Velká vstupní hala, parkoviště v areálu.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a ro-
dinné pokoje 2+2 s dvěma ložnicemi.
Všechny pokoje jsou s příslušenstvím, velkou lo-
džií, lednicí, televizí. Kuchyňský kout se základ-
ním vybavením, elektrickým dvouvařičem. Každý
byt má jiného majitele, proto zařízení pokojů
není stejné.

STRAVOVÁNÍ
Možnost dokoupení večeří v  restauraci u app.
domu Szauna. 

** Harkány

Zájezdy: 10, 12 dní / 8 dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/1945

APARTMÁNOVÝ DŮM CIKLÁMEN

POLOHA
V klidné části, ale přitom cca 250 metrů vzdálený
od vstupu do termálního koupaliště je apartmá-
nový dům Ciklámen.

VYBAVENÍ
Parkoviště v areálu apartmánového domu.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, bal-
kon, příslušenství, televize. Kuchyňský kout se
základním vybavením, elektrickým dvouvařičem,
lednicí.
Každý byt má jiného majitele, proto zařízení po-
kojů není stejné.

STRAVOVÁNÍ
Možnost dokoupení večeří  v hotelu Platán.

** Harkány

Zájezdy: 10 dní / 8 dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/1939

APARTMÁNOVÝ DŮM FASOR

POLOHA
Naproti hotelu Platán, cca 220 metrů do vstupu

do areálu termálního koupaliště je apartmánový
dům Fasor.

VYBAVENÍ
Parkoviště v areálu apartmánového domu.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje, krásně vybavené s mož-
ností přistýlky, balkon, příslušenství, televize.
Kuchyňský kout se základním vybavením, elek-
trickým dvouvařičem, lednicí.
Každý byt má jiného majitele, proto zařízení po-
kojů není stejné.

STRAVOVÁNÍ
Možnost dokoupení večeří  v hotelu Well – dezert
plus pohár vína nebo sodovka nebo malé pivo.

** Harkány

Zájezdy: 10, 12 dní / 8 dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/1941



185

BUDAPEŠŤ A OKOLÍ | MAĎARSKO

HOTEL THOMAS DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Poblíž centra Budapešti. Snadno dostupný z dál-
nice i z letiště. Nejbližší stanice metra je cca
500 m.

VYBAVENÍ
Restaurace, drink bar, kavárna, garáže, recepce,
obchod, zahrada. Parkoviště u hotelu.

POKOJE
Dvou a třílůžkové pokoje jsou  vybaveny televizí,
minibarem, telefonem, mají příslušenství, trezor.

STRAVOVÁNÍ
Bohaté bufetové snídaně. Možnost příplatku za
večeři (3chodové menu) bez nápoje.

*** Budapešť

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/1927

PENZION A APARTMÁNY BOULEVARD CITY

POLOHA
Klidné prostředí, blízko centra.

VYBAVENÍ
Ve vnitrobloku je zahrada a dětské hřiště. V pen-
zionu je malá restaurace se snídaňovou terasou.
Placené garáže (10,-EUR/noc).

POKOJE
Dvoulůžkové klimatizované pokoje v penzionu
jsou s přísl., TV, telefonem,  lednicí. Studio pro
2 osoby a apartmány pro čtyři osoby s možností
přistýlky. Ložnice, obýv. pokoj s dalšími lůžky
a vybavená kuchyň.

STRAVOVÁNÍ
Penzion se snídaní; apartmány bez stravování.

*** Budapešť

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/bez stravovaání

THERMAL HOTEL VISEGRAD DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
V krásné přírodě Dunajského oblouku 40 km od
Budapešti v městě Visegrád.  stojí Thermal hotel
Visegrad 

VYBAVENÍ
V hotelu jsou klientům k dispozici venkovní
a vnitřní bazény, zážitkové a dětské bazény, svět
saun,  fitness, dětská herna, WI-FI. Kavárna, bar,
restaurace s krásným výhledem.

SPORT A ZÁBAVA
Půjčovna kol, společenské hry, stolní tenis, solná
jeskyně, kosmetické služby - vše za poplatek.
Koupání v bazénech,  denní relaxační programy,
vířivka, sauna.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností  přistýlky, příslu-
šenství, klimatizace,  rádio, televize, telefon, mi-
nibar, balkon, zapůjčení županu, trezor, fén.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře bohatým  bufetovým způsobem.   

**** Visegrád

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz//1993

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

rezervujte na:
www.cedok.cz/1928 | 1918
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DANUBIUS HEALTH SPA RESORT MARGITSZIGET DÍTĚ
ZDARMA

***** Budapešť

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel stojí v romantické zeleni Margaretina ost-
rova, v  sousedství Danubius Grand Hotelu
Margitsziget. Hotely jsou spolu propojeny pod-
zemní chodbou a hosté mohou používat služby
obou hotelů.

VYBAVENÍ
Restaurace se zahradní terasou, Lobby bar, drink
bar  Neptun, kavárna,  konferenční sál, hlídání dětí,
čistírna, zubař, kadeřnictví, kosmetika, obchod se
suvenýry, butik, půjčovna aut, garáž. Součástí ho-
telu je vnitřní a venkovní plavecký bazén, zážitkový
bazén, vířivka, fitness, sauna, solárium, masáže.
Parkoviště u hotelu za poplatek. 

POKOJE
Dvoulůžkové klimatizované pokoje s příslušen-
stvím, televizí, trezorem, rádiem, minibarem,
jsou vybaveny varnou konvicí pro přípravu čaje
a kávy, připojení na internet, balkon s výhledem
na Dunaj nebo Margaretin ostrov.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře formou bufetu. Při týdenním
pobytu je uvítací přípitek a 1x káva a koláč.

rezervujte na:
www.cedok.cz/1920



187

BUDAPEŠŤ A OKOLÍ | MAĎARSKO

HOTEL AQUAWORLD RESORT BUDAPEST

POLOHA
Nový hotel, otevřený na podzim roku 2008 se na-
chází v severní části Budapešti, ve čtvrti plné ze-
leně a přitom v dostupné blízkosti centra města.
Svým otevřením se stává největším hotelem s nej-
větším množstvím bazénů ve střední Evropě.

VYBAVENÍ
Celý areál se skládá ze dvou částí – Aquaworld
Budapešť s dobro družným vodním parkem a ho-
telové části s vlast ními lázněmi. Dohromady je to
21 bazénů a vodní plocha o celkové rozloze více
než 3300 m2. Zvláštností je bazén, na kterém se
dá surfovat. Pro návštěvníky je zde k dispozici ně-

kolik restaurací, barů, kaváren, zábavných center,
wellness, fitness, skluzavky, tobogán, konferenční
centrum. V ceně je také kyvadlové spojení auto-
busem do centra města. Parkoviště u hotelu.

SPORT A ZÁBAVA
Relaxace a sport v celém areálu Aquaparku.
Fitness, 2 kurty na squash, stolní tenis, venkovní
tenisové kurty. Svět sauny – bio sauna, parní ka-
bina, aroma a finská sauna, turecké lázně, tepidá-
rium, Kneippův bazén. Masáže, kosmetika,
kadeřník, solárium, manikúra, pedikúra.
Skokanská věž, vířivky, bazén s vlnobitím, 11 sklu-
zavek, včetně dětských, horská řeka.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností při stýlky jsou
komfortně a elegantně zařízeny. Příslušenství,
televize, klimatizace, trezor, internet, župan. Je
možné vyžádat rodinný apartmán v případě vět-
ších dětí.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

Za výhodné ceny je možné zajistit i jiné ho-
tely v Budapešti.

**** Budapešť

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/1924

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

DÍTĚ
ZDARMA4=3
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SLOVENSKO

SLOVENSKO
Slovenská republika, náš nejbližší východní
soused, je nám blízká svou kulturou
i neopakovatelnou krásou. Na malém
kousku země najdeme bohatství přírodních
i kulturních zajímavostí, které lákají
k návštěvě a poznání. Hory, nížiny,
vodopády, jeskyně, termální prameny,
historické památky, každý zde může najít to
nejzajímavější právě pro něj. Zejména
v posledních letech doznaly turistické služby
na Slovensku značného pokroku. Byly
vybudovány nové aquaparky a lázeňské
areály podstoupily rozsáhlé rekonstrukce,
takže dnešní nabídka slovenských lázní
i horských letovisek dosahuje v mnoha
ohledech skutečně světových parametrů.
Ubytovací komfort a kvalitní sportovní
a relaxační zázemí doplňuje  nevšední
pohostinnost zdejších lidí.

NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠI NABÍDKU AUTOKAROVÝCH POBYTŮ
• Termály jižního Slovenska autokarem

NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠI NABÍDKU POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ
• Nejkrásnější místa Slovenska
Podrobné informace najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2017“!

Pltníci pod Strečnem
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SLOVENSKO

ČEDOK PLUS
• široký výběr pobytů  v nejvíce žádaných

pobytových místech  
• garance propagované kvality 
• možnost přizpůsobit termín a délku pobytu

přání klienta 
• přímá autokarová doprava do vybraných míst

ve vybraných termínech

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• snadná dostupnost autem i hromadnou

dopravou 
• bez jazykových bariér
• rozmanitá nabídka pobytů – turistické,  rela-

xační, léčebné 
• nabídka pobytů pro náročné cestovatele
• aktivní dovolená

Liptovský 
Mikuláš

Štrbské Pleso

Bešeňová

Rajecké 
Teplice

Piešťany

Ráztočno

Trenčianské 
Teplice

Podhájska

Štúrovo
Patince

V. Meder

Sládkovičovo
Senec

Bratislava

Donovaly

B. Štiavnica

Čingov

Demänovská Dolina

Tále

Ľubovniacké
Kúpele

Zázrivá

Vrátna Dolina

Smokovec
Poprad

Tatranská 
Lomnica

Kremnica

MAĎARSKO

ČESKO

POLSKO

Ždiar

Teplička
nad Váhom

Sliač

ZÁJEZDY: 3 A VÍCE DNÍ | 8 DNÍ

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE
Termály jižního Slovenska autokarem 

za supercenu!

Podhájska | Patince
Velký Meder

Osmidenní pobyty
u nejžádanějších termálních
koupališť jižního Slovenska

Termíny zájezdů:
červen a srpen 2017  (sobota–sobota)

Doprava:
přímým autokarem Čedoku

Ubytování:
v hotelích, penzionech i apartmánech



NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA 
Lázeňská střediska založená na využívání termál-
ních koupališť v kombinaci s aquaparky v návštěv-
nosti předstihla klasické lázně, od kterých se liší
charakterem pobytu. V těchto zařízeních relaxují
klienti autonomně, zpravidla bez přímé účasti lé-
kaře nebo odborného personálu. Na základě
předchozích zkušeností si zde klienti sami „ordi-
nují“ koupání v termální vodě bazénů v kombinaci
se sportovně relaxačním programem. Výhodou
těchto pobytů je bezesporu cenová dostupnost.
Termální areály jsou často doplněny klasickými
aquaparky, které doplňují nabídku tobogány
a dalšími vodními radovánkami. 

BEŠEŇOVÁ
Malá obec, kterou najdeme asi 15 km za
Ružomberokem ve směru na Lipt. Mikuláš.
Termální koupaliště vzniklo v okolí léčivých pra-
menů, které vyvěrají z hloubky téměř 2000 m,
s teplotou vody až 70 °C. V areálu je 7 geoter-
málních bazénů, s vodou o teplotě 26-39 °C. Je
otevřeno celoloročně. Voda blahodárně působí
na pohybové ústrojí, urologické problémy, dý-
chací ústrojí a má příznivé kosmetické účinky.
Areál aquaparku byl v uplynulém období rekon-
struován a rozšířen. Je zde nové wellness cent-
rum, kryté bazény a relax služby, množství
vodních atrakcí, vířivky, tobogany, sauny, tepida-
rium, několik stánků rychlého občerstvení a res-
taurace.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (TATRALANDIA)
Nově vybudovaný areál Aqua Park Tatralandia
a Holiday Village je cca 2 km od Liptovského
Mikuláše. Je to jeden z největších a nejlépe vy-
bavených areálů na Slovensku s celoročním
 provozem. 9 bazénů, 18 drah, dětský bazén
s hradem. Voda v bazénech má teplotu 
24- 39°C. „Vitálny svet“ je krytý areál, kde je

k dispozici cca 16 parních, vodních a masážních
koupelí, saun a relaxačních procedur, stánky
s občerstvením, restaurace.

PATINCE
Rekreační středisko Patince se nachází na levém
břehu Dunaje cca 12 km za Komárnem. Do této
lokality láká návštěvníky především pěkná příroda,
množství termálních pramenů, dobře vybavený
areál se 3 venkovními bazény (26-31°C). Nové
 wellness centrum/aquapark nabízí soustavu ba-
zénů s množstvím masážních trysek, vířivek a vo-
dopádů, klidový bazén, bazén pro děti a dětský
koutek, sauny a možnost masáží. V areálu well-
ness centra je možnost občerstvení a celoden-
ního stra vování, dětem je k dispozici tobogán, je
zde minigolf, bowling, tenisové kurty a další spor-
tovní zařízení. Součástí areálu jsou i kryté ba-
zény začleněné do služeb luxusního hotelu
Wellness, přístupné hostům ubytovaných v hotelu
zdarma.

PODHÁJSKA
V trojúhelníku Nitra, Levice a Nové Zámky na-
jdeme pozoruhodné termální koupaliště přezdí-
vané „Mrtvé moře“. Slaná, minerální voda má
podobné složení jako mořská voda, jen v menší
koncentraci. Blahodárné jsou účinky léčivé vody
na kožní choroby (lupénka, ekzémy), nemoci dý-
chacích cest, revma, bolesti páteře a kloubů, cévní
onemocnění. V areálu termálního koupaliště
o rozloze 12 ha se nachází 7 bazénů s vodou
o teplotě 36-38 °C, tobogán, sportovní a dětská
hřiště s dostatkem stánků s doplňkovým prode-
jem rychlého občerstvení. Nový zastřešený areál
s léčivou termální vodou. Při nepřízni počasí
mohou návštěvníci využívat částečně zastřešený
sedací bazén, ochlazovací bazén a pro nejmenší
je zde dětský bazén. V hlavní budově je možné

objednat ještě rehabilitační služby a masážní
vanu s geotermální vodou.

VELKÝ MEDER
Termální koupaliště a lázně leží na jižním
Slovensku, mezi Bratislavou a Komárnem, neda-
leko maďarských lázní Győr. Velmi pěkný areál
termálního koupaliště  nabízí návštěv níkům něko-
lik venkovních  bazénů, včetně dětského, dva to-
bogány, dva kryté bazény (nový areál je
celoročně otevřený) solárium, masáže, klasickou
saunu, finskou saunu, perličkové koupele, mini-
golf, plážové volejbalové hřiště, hřiště pro děti,
maxi šachy, restauraci, stánky rychlého občer-
stvení a další služby. Termální prameny v 9 bazé-
nech s vodou o teplotě 26-38 °C příznivě působí
na kloubní poruchy, nemoci  páteře a svalů a na
regeneraci organismu. Všechny bazény v areálu
termálního koupaliště mají geotermální, léčivou
vodu. V zimním období je k dispozici 6 bazénů,
velký rekreační, rodinný s interaktivními a zábav-
nými prvky, polokrytý sedací, krytý plavecký, krytý
dětský s atrakcemi a vnitřní perličkový.

ŠTÚROVO
Malé městečko na jihu Slovenska, nedaleko ma-
ďarských hranic, zaznamenalo v posledních letech
velký rozmach. Velmi pěkné termální koupaliště
má v současné době 6 bazénů venkovních (pla-
vecký, dětský, malý, Hviezda, sedací, Lagúna s tva-
rem mořského pobřeží a s vlnobitím) a 2 bazény
v kryté hale, termální prameny dosahují teploty až
39° C, jezero s plochou cca 2 ha, kde jsou možné
projížďky na lodičkách nebo rybolov. Dobrá vyba-
venost areálu – lehátka, slunečníky, tenisové kurty,
minigolf, stolní tenis, volejbal, několik skluzavek,
hřiště pro děti, kolotoče, autodrom, stánky s roz-
manitým občerstvení studené a teplé kuchyně,
speciality slovenské i maďarské.

800 112 112 ℡190

SLOVENSKO | TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ A AQUAPARKY

Thermal park Gino Paradise Bešeňová

Thermal park Gino Paradise Bešeňová



191

LÁZNĚ | SLOVENSKO

RELAXAČNÍ/REGENERAČNÍ POBYTY poskytují
lázeňské domy a některé hotely s rozšířenou pů-
sobností. Jsou určeny pro širokou veřejnost.
Pobyty příznivě působí na regeneraci a relaxaci
organismu. Procedury jsou nenásilné, není zde
nutná vstupní ani výstupní lékařská prohlídka.
Zpravidla jsou poskytovány 2 procedury denně,
ve většině případů se také využívají léčivé účinky
minerální nebo termální vody a délka pobytu se
doporučuje min. na 7 dní. 
Do kategorie  relaxačních pobytů se řadí i speci-
ální programy určené např. pro manažery, BE-
AUTY programy pro ženy, programy na snížení
nadváhy, zaměřené na bolesti zad a podobně.
Oblíbené jsou i pobyty krátkodobé 3-5 denní,
zvláště pak víkendové pobyty, nebo předvíken-
dové pobyty. 

WELLNESS POBYTY lze čerpat u vybraných ho-
telů zpravidla vyšší kategorie, kde kromě běžných
ubytovacích a stravovacích služeb nabízejí mož-
nost relaxace ve „Wellness centru“, které větši-
nou zahrnuje bazén, masážní nebo perličkovou
vanu, různé druhy saun, masážní sprchy a po-
dobně. Dále jako doplňkové služby je zde mož-
nost masáží, kosmetiky, solária, manikúra,
kadeřník. Pobyty jsou zaměřeny na relaxaci a ob-
novu vitality, čerpání služeb se řídí podle výběru
klienta. 

RAJECKÉ TEPLICE
Lázně leží jižně od Žiliny, v překrásné lokalitě,
uprostřed jehličnatých lesů. Na východě je le-
muje panoráma mohutného hřebenu Malé
Fatry, na západě se přímo pod areálem lázní
tyčí vápencové dolomity Strážovských vrchů,
které vytvářejí bizardní skalní útvary. Lázně
tvoří ústřední lázeňská budova Aphrodite,
která má rovněž ubytovací část a dále je krytým

koridorem spojena s dalšími ubytovacími ob-
jekty, zejména s hotelem Velká Fatra. Z ostat-
ních ubytovacích zařízení se do balneoprovozu
dochází exteriérovým areálem lázní s příjem-
nou parkovou úpravou. Zřídla termálních pra-
menů mají teplotu okolo 38 °C. Léčí se zde
pohybové ústrojí,  bolesti zad a kloubů, nervová
onemocnění. K dispozici je nej modernější dia-
gnostické a léčebné  vybavení v pěkném, stylo-
vém, lázeňském zařízení. NOVÝ VENKOVNÍ
AREÁL S BAZÉNY. I když jde o poměrně malé
lázně, díky moderní  bal neo terapii ve zcela zre-
konstruovaných lázeňských prostorech získaly
si tyto lázně jedno z čelních míst v žebříčku po-
pularity klasických slovenských lázeňských za-
řízení.

Nabídka lázní: 
• léčebné a relaxační pobyty 
• byznys pobyty pro podnikatele 
• wellness pobyty pro ženy
• víkendové pobyty 

PIEŠŤANY 
Město Piešťany se rozkládá v západní části
Slovenska, v malebném údolí řeky Váh. Piešťany
mají krásné parky, sportovní areály, golfové
hřiště, pořádají se zde letní hudební, společen-
ské a sportovní akce. Patří více než 100 let
k předním evropským lázním s vynikajícími vý-
sledky při léčbě pohybového ústrojí (revmatiz-
mus, stavy po operacích), při léčbě nervových
poruch a v poslední době je vysoce ceněna
i preventivní, relaxační a ozdravná péče.
Využívají se především přírodní zdroje – unikátní
sirné bahno a termální minerální voda v kombi-
naci se zdravotní technikou, která je na velmi vy-
soké úrovni. Vyvěrá zde celkem 10 léčivých
pramenů o teplotě 67 °C až 69 °C. Prameny mají

unikátní složení minerálních látek především,
ale vysoký obsah síry. Využití je velmi široké jak
při lázeňských koupelích tak i při pitné kůře.

Nabídka lázní: 
• preventivní pobyty - základní preventivní 
• relaxační/rehabilitační pobyty - 

základní rehabilitační 
• víkendové pobyty 

TRENČIANSKÉ TEPLICE 
Městečko se rozkládá v západní části Slovenska,
v malebném údolí, kterým protéká říčka Teplička.
Údolí lemují Strážovské vrchy s výraznými hře-
beny Grófovec a Klepáč, které zajišťují městu pří-
jemné a klidné klimatické podmínky. Lázně patří
k nejstarším a často navštěvovaným lázním.
První zmínky o lázních se datují do 13 st.
Prameny jsou bohaté na minerální látky, přede-
vším na velký obsah sirných sloučenin. V sou-
časné době se využívá široká paleta léčebných
metod z oblasti rehabilitace a fyzioterapie. Lázně
se specializují na léčení a prevenci pohybového
ústroji (revmatizmus, pooperační stavy apod.),
některé civilizační choroby, nemoci z povolání
a léčbu lupénky. 

Nabídka lázní: 
• relaxační a léčebné pobyty - minirelax - relax -

pobyt pro seniory - pobyt klasik - osteoporoza -
na snížení nadváhy 

• wellness pobyty 
• beauty pobyty pro ženy

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Piešťany Piešťany

Rajecké Teplice – nový venkovní areál Rajecké Teplice

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA 
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VYSOKÉ TATRY
Slovenské velehory jsou součástí dlouhého ob-
louku Karpat, který se táhne od Dunaje
u Bratislavy až opět k Dunaji v Rumunsku. Vysoké
Tatry patří k nejmenším velehorám na světě – je-
jich hlavní hřeben je dlouhý 26 km. Od něho vy-
bíhají k jihu četné vedlejší hřebeny – rozsochy,
v nichž jsou nejznámější a nejkrásnější vrcholy –
Kriváň, Končistá, Slavkovský štít, Gerlachovka
a Lomnický štít. Tradiční horská turistika má růz-
nou obtížnost terénů, jsou zde podmínky i pro
horolezectví a paraglyding. Hojně jsou využívány
též kryté bazény a sauny, fitness centra, těloc-
vičny, tenisové kurty, minigolf a půjčovny horských
kol a sportovních potřeb.

PODBANSKÉ
Vstupní bránou do Vysokých Tater je osada
Podbanské (940 m n. m.), osada se nachází na
rozhraní Vysokých a Západních Tater, přímo pod
majestátním Kriváňem (2 494 m n.m.), 11 km od
vesnice Pribylina. První zmínky o této osadě jsou
již z 15.st. V Podbanském začíná tzv. Cesta svo-
body, silnice, která vede podél celých Tater a spo-
jující jednotlivé osady a střediska. Také zde začíná
„Tatranská magistrála“ nejdelší turistická trasa (46
km) a prochází přes celou jižní část Vysokých
Tater. Magistrála vede z nadmořské výšky 963 m
n. m. od Podbanského až po Biele pleso 616 m
n. m. Součástí magistrály je Popradské pleso
a Štrbské pleso. Nejvyšší část magistrály se na-
chází ve výšce 2037 m n. m. Dobré výchozí místo
pro nenáročné procházky po horách i náročné
a celodenní túry (Tichá dolina – Hladké sedlo –
Koprová dolina, nebo Podbanské – Tri Studničky
– Štrbské Pleso apod.), upravené asfaltové cyklot-
rasy do Koprové doliny cca 16 km nebo do Tiché
doliny cca 25 km, trasy vhodné i pro rodiny
s dětmi. Pobyt si lze zpříjemnit relaxací ve well-
ness centru nebo aktivním odpočinkem v bazénu

v hotelích Permon nebo Kriváň. Další aktivity,
které najdeme v této lokalitě tenis, adrenalinové
sporty jako je paragliding nebo rafting na divoké
řece Belá. 

STARÝ SMOKOVEC
Starý Smokovec (950 m n. m.) je nejstarším turis-
tickým a rekreačním místem v této oblasti,
k osadě patří ještě Dolní a Horní Smokovec.
Charakter letoviska se datuje již k roku 1793.
Obec se rozkládá na úpatí Slavkovského štítu, při-
bližně 16 km od Štrbského Plesa a asi 8 km od
Tatranské Lomnice v centrální části pohoří, ideální
poloha pro turistiku, převažují středně náročné
a lehké túry. Ze stanice pozemní lanovky je 2 km
na Hrebienok (1 285 m n.m.), možnost dalších tu-
ristických tras. Mezi méně náročné a oblíbené
trasy patří vycházka Smokovec – Sliezsky dom,
nebo Smokovec – Hrebienok – Vodopády
Studeného Potoka – Tatranská Lesná, náročnější
túra je Smokovec – Slavkovský štít – Starý
Smokovec, náročná túra je např. ze Smokovce –
Téryho chata – Priečne sedlo – Zbojnická chata –
Hrebienok. Cyklotrasy např. na Hrebienok cca
5 km po upravené stezce, je nenáročná, vhodná
i pro děti. Zajímavá je i cesta Smokovce – Stará
Lesná – Tatranská Lomnica cca 12 km, středně
náročná cesta. Po náročné túře si lze odpočinout
například ve wellness centru v hotelu Grand Hotel
Smokovec.

ŠTRBSKÉ PLESO 
Nejvýše položená osada v západní části Vysokých
Tater (1355 m n. m.), 17 km západně od Starého
Smokovce, rozložená na jižním břehu stejnojmen-
ného plesa. První zmínky jsou z roku 1872, rozvoji
pak pomohla výstavba ozubené dráhy ze Štrby
v r. 1896. Nyní je to jedno z nejnavštěvovanějších
a nejlépe vybavených středisek, pro relaxaci
i sport. Výborné výchozí místo i pro náročné tu-

risty např. Štrbské Pleso – Mengušovská dolina –
Koprový štít – Koprová dolina – Tri studničky,
Štrbské Pleso – Popradské pleso a výstup na Rysy
– vrchol. Méně zdatným turistů může vyhovovat
např. túra Št. Pleso – Pod Furkotskou dolinou –
Jamské Pleso – Tri Studničky – Pri Bielom Váhu –
Št.Pleso. Cyklotrasy všech náročností, náročná
trať např. Štrbské Pleso – Vyšné Hágy –
Popradské Pleso, najdeme zde i velmi nenáročné
tratě vhodné i pro rodinu s dětmi. Po náročném
dnu můžete příjemně relaxovat v některém z ho-
telových bazénů a wellness center, například
v příjemném hotelu s dobrými službami jakým je
hotel Pátria, který se nachází přímo u Štrbského
Plesa. 

TATRANSKÁ LOMNICA
Tatranská Lomnica se nachází asi 5 km na východ
od Starého Smokovce a patří spolu se Štrbským
Plesem k nejvíce navštěvovaným střediskům ve
Vysokých Tatrách. Původní osada byla založena
v r. 1892 uherskou lesní správou a sloužila jako
státní lázně. Asi o 10 let později zde vyrostl hotel
Lomnica a v r. 1905 byl otevřen velmi hezký, se-
cesní hotel Grand hotel Praha, který se stal sym-
bolem Tatranské Lomnice a jehož služby
a příjemnou atmosféru mohou vychutnat i velmi
nároční návštěvníci i v současnosti. Středisko se
dále rozšiřovalo a přibývalo stále více hotelů
a penzionů. V současné době se jedná o moderní
středisko se zachovalou architekturou a moder-
ními službami. Hlavní turistickou atrakcí je zde ka-
binová lanovka na Skalnaté pleso a Lomnický štít.
Z Lomnice lze podnikat túry všech náročností,
k lehčím patří například vycházka ke
Studenovodským vodopádům a do Tatranské
Lesné, ale i pro zdatné turisty po „Tatranské
Magistrále“. Mezi nenáročné cyklotrasy patří na-
příklad okruh kolem Lomnice směr na Tatranské
Matliare – Kežmarské Žlaby a zpět, nebo

Ľubovnianský hrad
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Tatranská  Lomnica – Mlynica – Malý Smokovec –
Tatranská Lesná a zpět, zdatní cyklisté se mohou
vydat například Cestou Svobody. V Tatranské
Lomnici je několik hotelů, které nabízí relaxaci
v bazénu a relaxační služby, velmi oblíbeným se
nyní stal hotel Titris Odborár a hotelový aqua park,
s množstvím vodních atrakcí pro dospělé i děti. 

TATRANSKÉ MATLIARE
Tatranské Matliare jsou menším a klidnějším tu-
ristických střediskem ve východní části Vysokých
Tater (885 m n. m.) asi 10 km od Tatranské
Lomnice.  V blízkosti nynější osady stál už středo-
věký dvůr / velkostatek, jež zanikl požárem na po-
čátku 15. století. Začátky nynější osady sahají do
roku 1884. Vznikla jako soukromé letovisko
Matěje Loischa, který zde roku 1889 postavil také
2 hotely pro širší veřejnost. Novější výstavba
spadá do meziválečných časů a po 2. světové
válce, kdy převzala osadu vojenská zdravotní
správa. Později byly vystavěné další hotely a zota-
vovny. Novou dominantou osady se stal hotel
Hutník. Oblast je ideálním místem pro nenáročné
procházky po okolí i pro túry s různou náročností,
mezi středné náročné patří trasa k Chatě pri
Zelenom Plese a dále na Velké Biele Pleso, ná-
ročná túra je z T. Matliar k Chatě pri Zelenom
plese na Jahňačí štít, Biela Voda a zpět.
Ideální místo pro cykloturistiku, včetně rodin
s dětmi i dříve narozené, oblíbená je trasa k mys-
livně Medveďová (cca 5 km), nebo náročné trasy
Kežmarská Biela Voda – Šalviový prameň – Zelené
pleso – délka cca 20 km, ale jedná se o nejnároč-
nější cyklotrasu ve V. Tatrách. Relaxaci a odpočinek
nabízí hotel Hutník ve svém relax centru s bazé-
nem, nebo si lze zpestřit pobyt v hotelu partií bow-
lingu či posezením u venkovního ohniště. 

ZÁPADNÍ TATRY - ROHÁČE
Jsou nejmalebnější částí Západních Tater jimž do-

minuje vrchol Ostrého Roháče. Turistické trasy na
Sivý vrch, Bobrovec, do Smutné doliny,
k Roháčským plesům, nebo Spálenou dolinou
k Roháčskému vodopádu, cyklotrasy Zverovka,
Roháčská dolina, Oravice, folklorní památky, ty-
pické dřevěnice, některé jsou upraveny jako vi-
nárny.

ZUBEREC
Podhorská vesnička, cca 30 km od Dolného
Kubína, 12 km od Trstenej, v doline Studeného
potoka. Zachovalá lidová architektura. Vycházky
Brestová (Muzeum oravské dediny), Podbieĺ,
Zverovka a do celé chráněné oblasti Roháčů.

NÍZKÉ TATRY
Stále větší oblibu letní rekreace si získávají Nízké
Tatry. Přírodní podmínky a vybavenost jednotli-
vých středisek uspokojí jak rodiny s dětmi, spor-
tovce i ty dříve narozené.
Členitý terén tohoto nejrozsáhlejšího horského
masivu na Slovensku Vám umožní pohled na nád-
herné rozeklané horské štíty, které dosahují výšky
okolo 2 000 m n. m., průzračné říčky a třpytící se
vodopády, tajemné jeskyně a horské louky se
vzácnou flórou i faunou.

DEMÄNOVSKÁ DOLINA - JASNÁ
Turistické a rekreační středisko na sev. úpatí
Chopku. Části obce jsou rozložené v délce asi
10 km. Do této oblasti patří světoznámý
Demänovský kras, největší soustava jeskyní na
Slovensku (Demänovská ĺadová jaskyňa, Jaskyňa
Slobody, Pustá jaskyňa ad.). Na konci údolí leží
stejnojmenná horská obec Demänová. Místo je
východiskem horských túr v nejkrásnější části
hlavního hřebene Nízkých Tater.
Mezi oblíbené turistické trasy patří například
Luková – Tri Vody – Jasná – Vrbické pleso –
Biela puť – Ostredok – Demänovská jeskyně

svobody nebo cesta z Vrbického plesa přes
Chopok k vrcholu Poľana. Vhodné jsou i terény
pro cykloturistiku. Pobyt si lze zpříjemnit i ná-
vštěvou bazénu nebo wellness centra v hotelu
Družba, Grand, Wellness hotel Chopok nebo ve
velmi pěkném hotelu FIS Jasná.

LIPTOVSKÝ JÁN
Podhorská obec pod severním úpatím Nízkých
Tater, vyhledávaná nejen pro dobré podmínky
pro turistiku ale i pro termální prameny (26 °C),
které jsou využívány především k rekreačním úče-
lům. Zajímavé krasové jeskyně, propasti a vodo-
pády.

SPIŠSKÁ MAGURA
(ĽUBOVNIANSKÉ KÚPELE)
Tento krajinný celek Spišské Magury se rozkládá
v severní části Slovenska mezi Belianskými Tatrami
a údolím Popradu. Oblast sousedí na severový-
chodě s Pieninami, na východě s Ľubovnianskou
kotlinou, na jihu s Popradskou kotlinou a na zá-
padě a severozápadě tvoří státní hranici s Polskem.
Přes 30 km dlouhý hřeben je ideálním místem pro
turisty, kteří hledají hory méně zatížená turistickým
ruchem. Hřeben je asi v polovině rozdělen do
Toprského a Magurského sedla na východní sku-
pinu Veterského vrchu a západní Repiska. Nejdelší
turistický chodník na hřebenu Spišské Magury
vede ze sedla Pod Príslopom (1 077 m n. m.) až
o Vyšných Ruž ba chů. Jeho trasa vede po hřebeni.
Velmi zajímavá je část trasy z Magurského sedla
(949 m n. m.) do sedla Pod Príslopom a na
Repisko. Na trase je několik míst, z nichž se nabízí
nádherné pohledy na Belianské Tatry, Pieniny
a polské Beskydy. Odpočinek po horské túře nabízí
v relaxačním centru s krytým bazénem hotel
Ľubovňa, nebo si můžeme udělat výlet do nedale-
kých lázní Vyšné Ružbachy. Velmi oblíbenou atrakcí
této oblasti je plavba na pltích (vorech). 

Malá Fatra
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Doprava Thermal Expresem Čedoku
Trasa přímého cílového busu (nástupní/vý-
stupní zastávky):
Plzeň, Praha, Jihlava, Brno, Podhájska, Patince,
Velký Meder

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z potvrzených míst po trase zá-
jezdu, příjezd do místa pobytu, v odpoledních ho-
dinách ubytování a nocleh. 
2. - 7.den: Pobyt ve vybraném pobytovém místě,
individuální program, možnost výletů a aktivit dle
nabídky hotelů nebo info center, koupání a rela-
xace v areálu termálních lázních nebo thermal-
parku, nocleh.
8. den: Ukončení pobytu, v ranních / dopoledních
hodinách uvolnění pokojů a odjezd po trase zá-
jezdu do ČR. 

PODHÁJSKA
V trojúhelníku Nitra, Levice a Nové Zámky na-
jdeme pozoruhodné termální koupaliště přezdí-
vané „Mrtvé moře“. Slaná, minerální voda má
podobné složení jako mořská voda, jen v menší
koncentraci. Blahodárné jsou účinky léčivé vody
na kožní choroby (lupénka, ekzémy), nemoci dý-
chacích cest, revma, bolesti páteře a  kloubů,
cévní onemocnění. V areálu termálního koupa-
liště o rozloze 12 ha se nachází 7 bazénů
s vodou o teplotě 36-38 °C, tobogán,  sportovní
a dětská hřiště s dostatkem stánků s doplňko-
vým prodejem rychlého občerstvení. Nový za-
střešený areál s  léčivou termální vodou. Při
nepřízni počasí mohou návštěvníci využívat čás-
tečně zastřešený sedací bazén, ochlazovací
bazén a  pro nejmenší je zde dětský bazén.
V hlavní budově je možné objednat ještě reha-
bilitační služby a  masážní vanu s  geotermální
vodou.

PENZION QUATRO II-III ***

Pěkné ubytovací zařízení ve vzdálenosti 
700 – 1200 m od areálu termálního koupaliště,
pokoje pro 2-4 osoby, vlastní příslušenství, sprcha,
WC, u některých pokojů balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ: Snídaně.

APARTMÁNY MAGNÓLIA ***

Pěkné ubytovací zařízení na ohraničeném vlastní
pozemku, zahrada s bazénem, grilem, krbem.
Větší apartmány 4–8 lůžkové.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní.

PENZION PRIMA ***

Novější ubytovací objekt cca 700 m od  areálu kou-
paliště, na ohraničeném, vlastním pozemku, za-
hrada s bazénem a krbem. Pokoje dvoulůžkové,
možnost přistýlek. 
STRAVOVÁNÍ: Snídaně, fakultativně polopenze.

VELKÝ MEDER
Termální koupaliště a lázně leží na jižním
Slovensku, mezi Bratislavou a Komárnem, neda-
leko poblíž maďarských lázní Győr. Velmi pěkný
areál termálního koupaliště  nabízí návštěv níkům
několik venkovních  bazénů, včetně dětského,
dva tobogány, dva kryté bazény (nový areál je ce-
loročně otevřený) solárium, masáže, klasickou
saunu, finskou saunu, perličkové koupele, mini-
golf, plážové volejbalové hřiště, hřiště pro děti,
maxi šachy, restauraci, stánky rychlého občer-
stvení a další služby. Termální prameny v 9 ba-
zénech s  vodou o  teplotě 26-38 °C příznivě
působí na kloubní poruchy, nemoci  páteře a
svalů a na regeneraci organismu. Všechny ba-
zény v areálu termálního koupaliště mají geoter-
mální, léčivou vodu. V  zimním období je
k  dispozici 6 bazénů, velký rekreační, rodinný
s  interaktivními a  zábavnými prvky, polokrytý

 sedací, krytý plavecký, krytý dětský s atrakcemi
a vnitřní perličkový.

APARTMÁNY ELBA ***

Ubytování v novém apartmánovém domu, ap. pro
4 osoby, kuchyňka, vlastní příslušenství, cca 80 m
od areálu term. koupaliště.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní

HOTEL ORCHIDEA ****

Velmi pěkný hotel cca 100 m od areálu koupaliště,
dobrá vybavenost hotelu, nové wellness centrum,
možnost relaxace a masáží přímo v  hotelu.
Pokoje dvoulůžkové s možností přistýlek. 
STRAVOVÁNÍ: Snídaně.

PENZION A CAFFE TARA ***

Ubytování apartmánového typu, cca 100 m od
areálu. Pokoje dvou- i vícelůžkové, kuchyňský
kout se základním vybavením, vlastní příslušen-
ství sprcha, WC, některé pokoje s balkonem nebo
terasou.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní.

HOTEL THERMAL *** nebo HOTEL AQUA
Hotel je situován na pěší zóně asi 300 m od are-
álu koupaliště, dvoulůžkové pokoje s příslušen-
stvím, sprcha, WC, některé pokoje s  balkonem
nebo trerasou. 
STRAVOVÁNÍ: Snídaně, fakultativně polopenze.

PENZION BETTY ***

Hotel rodinného typu, s velkou zahradou, kde je
možné posedět u krbu, altán s grilem, v letním
období malý bazének pro malé děti. Vzdálenost
od areálu 200 m, možno domluvit s majitelem
dovoz na koupaliště. 
STRAVOVÁNÍ: Snídaně, fakultativně polopenze.

| Termály jižního Slovenska | 8 dní

Podhájska | Velký Meder | Patince

Podhájska Prima

Quatro
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| Termály jižního Slovenska | 8 dní

PATINCE
Rekreační středisko Patince se nachází na levém
břehu Dunaje cca 12 km za Komárnem. Do této
lokality láká návštěvníky především pěkná pří-
roda, množství termálních pramenů, dobře vyba-
vený areál se 3 venkovními bazény (26-31°C).
Nové  wellness centrum/aquapark nabízí sou-
stavu bazénů s množstvím masážních trysek, ví-
řivek a vodopádů, klidový bazén, bazén pro děti
a dětský koutek, sauny a možnost masáží. V are-
álu wellness centra je možnost občerstvení a ce-
lodenního stra vování, dětem je k dispozici

tobogán, je zde minigolf, bowling, tenisové kurty
a další sportovní  zařízení. Součástí areálu jsou
i kryté bazény začleněné do služeb luxusního ho-
telu Wellness, přístupné hostům ubytovaných
v hotelu zdarma.

PENZION BONAPARTE ***

OLIVE FAMILY RESORT ***

Příjemný penzion přímo v areálu termálního kou-
paliště, dvoulůžkové pokoje s  možností 
1-2 přistýlek, vlastní příslušenství, sprcha WC. 
STRAVOVÁNÍ: Polopenze.

Termíny:
24. 6. – 1. 7. 2017
19. 8. – 26. 8. 2017

Cena zahrnuje:
• dopravu standardním autokarem po trase

zájezdu
• 7 noclehů 
• stravování uvedené u ubytovacího objektu
• pojištění dle zák. č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje:
• není-li uvedeno jinak, vstupy do areálu ter-

málního koupaliště 
• dopravu do areálu koupaliště 
• místní poplatek cca 0,5 – 1 EUR/os./den

Fakultativní služby:
• příplatek na jednolůžkový pokoj
• u vybraných hotelů příplatek na polopenzi

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 5.

Praha

BrnoJihlava

Bratislava Podhájska

Velký Meder
Patince

ČESKO

SLOVENSKO

Plzeň
Rokycany

Beroun

Doporučené hotely rezervujte na: www.cedok.cz/ cena
Penzion Quatro 3037 od   6 590 Kč
Penzion Prima 3036 od   7 890 Kč
Apt. Magnólia 12626 od   5 790 Kč
Hotel Orchidea 3045 od 10 690 Kč
Penzion a Cafe Tara 3048 od   7 290 Kč
Hotel Thermal/Aqua 3047 od 11 990 Kč
Penzion Betty 3049 od   8 690 Kč
Apt. Elba, V. Meder 3042 od   5 990 Kč
Penzion Bonaparte 2974 od   6 890 Kč
Olive Family Resort 10854 od   6 890 Kč

Orchidea

Thermal Varga

Velký Meder

Caffe Tara

Betty

Elba

Bonaparte
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HOTEL PARK 

POLOHA
Hotel je situován v tichém prostředí nedaleko
Kúpelného ostrova a městského centra, v blízkosti
řeky, obklopen velmi pěkným parkem.

VYBAVENÍ
Příjemná atmosféra komfortního hotelu, restau-
race, kavárna, denní bar, střešní terasa, společen-
ská místnost, ordinace lékařů, wellness centrum
s krytým bazénem a letní terasou s lehátky a re-
habilitace, internetový koutek, kadeřnický a kos-
metický salon.

POKOJE
Moderně zařízené a zrekonstruované pokoje,
prostorově menší místnosti, rádio, sprchový
kout, WC, LCD SAT TV, obrazovka LCD Plazma,
všechny pokoje mají  balkon, župan. Pokoje jsou
nekuřácké.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně podávány formou bufetového stolu,
obědy a večeře výběrem z menu, možnost diet-
ního stravování.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu za poplatek cca
2 EUR/den.

*** Piešťany

Zájezdy: 3 a více dní Strava: plná penze

rezervujte na:
www.cedok.cz/2976

MEDICAL WELLNESS HOTEL MÁ J

POLOHA
Spa a Wellness hotel Máj se nachází v blízkosti
vodní nádrže Sĺňava, cca 30 min. od Kúpelného
ostrova. 

VYBAVENÍ
Hotel je plně vybaven poskytovat širokou škálu
hotelových služeb i  lázeňských procedur. Nabízí
i dobré sportovní a odpočinkové aktivity pro do-
spělé i pro děti. Hostům je k dispozici restaurace,
kavárna s tanečním parketem, letní terasa s obs-
luhou, salonky, konferenční místnost, dětský kou-
tek, lobby bar, krytý bazén s vodou teplou až 32
°C, sluneční terasa, a relax centrum kde je možné

konzultovat s lékařem druh a rozsah lázeňských
procedur. Sauna a  solárium, kosmetika, mani-
kúra, pedikúra. WI-FI zdarma. Aktivní odpočinek -
stolní tenis, bowling, jízda na kole, nedaleko je kri-
ketové a golfové hřiště. 

POKOJE
Pokoje s vlastním příslušenstvím,  většina s bal-
konem, některé možnost  přistýlky. Na vyžádání
bezbariérový pokoj. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetového stolu, večeře výbě-
rem z cca 6 jídel menu. 

PARKOVÁNÍ
Na vyhrazeném parkovišti u hotelu. 

*** Piešťany

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/2975

DÍTĚ
ZDARMA
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HOTEL APHRODITE

POLOHA
Ubytovací část se nachází přímo v budově balne-
oterapie v centrální části Rajeckých Teplic na
okraji příjemného parku.

VYBAVENÍ
Komfortní, stylové prostředí, přízemí je vyhra-
zeno pro poskytování lázeňské péče, velký
bazén s protiproudem a perličkami, chrliči
vody, sauny parní, suchá, aroma, diagnostické
a lázeňské vybavení, jídelna, kavárna a restau-
race. Probíhá dostavba venkovního areálu s ba-
zény a vodními atrakcemi, který je již částečně
zpřístupněn. V areálu lázní venkovní bazén,

 terény pro cykloturistiku, vyznačené trekkin-
gové trasy.

POKOJE
Luxusní pokoje apartmá, SAT TV, rádio, minibar.
Dvoulůžkové pokoje označené „comfort“ jsou
prostorově menší, vybavení je stejné, cenově
odlišeny. Ubyto vání se psem není dovoleno.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně nebo dle výběru polopenze či plná
penze jsou podávány v budově Aphrodite Palace,
formou bufetových stolů. Možnost speciálního
a dietního stravování.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu.

**** Rajecké Teplice

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/2983

HOTEL APHRODITE PALACE

POLOHA
Hotel se nachází v centrální části Rajeckých Teplic
s hlavní budovou balneoterapie je propojen nad-
zemním krytým  koridorem.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, prostorná restaurace, ka-
várna. Další prostory možno využívat v hlavní bu-
dově hotelu Aphrodite.

POKOJE
Pokoje jsou většinou dvoulůžkové, některé
s možností přistýlky a hotelové apartmá. Pokoje
po rekonstrukci jsou vyšší kategorie, prostorné,
luxusně vybavené, taktéž nové koupelny jsou
zcela komfortní. Pokoje standard jsou již rekon-
struovány na pokoje comfort kategorie ****,
některé s možností přistýlky, koupelna, WC, tele-
vizor, trezor, vysoušeč vlasů, župan, papuče.
Pokoje standard hotel již dále nemá v nabídce.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány v hotelové restauraci, for-
mou bufetových stolů. Možnost celodenního stra-
vování. 

PARKOVÁNÍ
Na vyhrazeném parkovišti v blízkosti hotelu. 

**** Rajecké Teplice

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/2985

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz



800 112 112 ℡198

SLOVENSKO | LÁZEŇSKÉ A WELLNESS POBYTY, AQUAPARKY

HOTEL MALÁ FATRA 

POLOHA
Hotelu je situován do klidného prostřední lázeň-
ského parku. Od hlavní budovy balneoterapie
Aphrodite, kde je poskytována veškerá lázeňská
péče, je vzdálen cca 60 m. 

VYBAVENÍ
Hostům je k dispozici hotelová restaurace, spole-
čenská místnost a pro posezení je zde terasa, kde
se v letním období pořádají taneční a společenské
večery. 

POKOJE
Převážně dvoulůžkové pokoje jsou účelně zaří-
zeny, mají vlastní příslušenství, sprchu, WC, SAT
TV, rádio, telefon, u některých pokojů lednička
a u většiny balkon. Je možné objednat bezbari-
érový pokoj. Uby to vá ní se psem není dovoleno.

STRAVOVÁNÍ
Rozsah stravování se řídí druhem vybraného po-
bytu. Snídaně jsou servírované, večeře výběrem
z menu. Možnost dietního stravování.

PARKOVÁNÍ
Nehlídané parkoviště u objektu bez poplatku.

** Rajecké Teplice

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/2982

HOTEL SKALKA

POLOHA
Lázně jsou rozloženy v malebné Rajecké dolině,
která je lemována svahy patřící ke Strážovské vr-
chovině a Malé Fatře. Nově zrekonstruovaný hotel
se nachází v klidné části této doliny v lázeňském
parku,  cca 10 min. chůze k hlavní budově lázní
Aphrodite. Hotelový park je možné využít ke spor-
tovním aktivitám, např. discgolf, adventure golf
a další sportoviště. Sportovní potřeby k zapůjčení
v hotelu za poplatek.

VYBAVENÍ
Prostorná a vzdušná restaurace, nekuřácká ka-
várna, stylový  „Bar pri peci“, který byl přestavěn

z původní hotelové pekárny, z 30. let min. st.,
Balneologické centrum poskytuje masáže, mag-
netoterapii, „nefritová lůžka“, infrakabinu, well-
ness centrum nabízí v poslední době velmi
vyhledávanou Cryoterapii, relaxační a léčebné
„Solární louky, Oygenoterapie, fitness. 

POKOJE
Jedno- až třílůžkové pokoje, některé s možností
přistýlky jsou nově vybaveny  příjemným nábyt-
kem. Standardní vybavení všech našich pokojů
zahrnuje TV, radiobudík, ledničku, koupelnu se
sprchovým koutem a WC. 

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu jsou zahrnuty snídaně podávané
formou bufetových stolů, možnost celodenního
stravování. 

*** Rajecké Teplice

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/2987
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HOTEL FLÓRA

POLOHA
V centru městečka, v blízkosti lázeňského parku,
od areálu venkovních termálních bazénů cca
350 m.

VYBAVENÍ
Restaurace Flora s letní terasou, kavárna Festival
s letní terasou, konferenční místnost, salonek,
bazén, fitness, stolní tenis, půjčovna sportovních
kol, sauna, vířivka, masáže klasické i vodní, rašeli-
nové zábaly, fyzioterapie.

POKOJE
Jedno- a dvoulůžkové pokoje a apartmá pro
2-4 osoby. Všechny mají sprchu a WC, SAT TV,
rádio, telefon s přímou volbou, apartmá navíc
i ledničku. U některých pokojů balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetových stolů, obědy a večeře
výběrem z menu.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště v blízkosti hotelu.

*** Trenčianské Teplice 

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/2991

HOTEL PARKHOTEL NA BARAČKE

POLOHA
Hotel patří mezi nejlepší hotelyv Trenčianských
Teplicích, nachází se v klidné části lázní, cca 1 km
od pěší zóny.

VYBAVENÍ
Příjemné prostředí hotelu, k dispozici restaurace,
letní terasa, welness centrum, bazén, sauny, par-
koviště, v blízkosti tenisové kurty.

POKOJE
Převážně dvoulůžkové pokoje, možnost vyžádat
hotelové apartmá, sprcha, WC, minibar, telefon,
internet, kabelová TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně se podávají formou bufetového stolu, ve-
čeře výběrem z menu. Možnost celodenního stra-
vování výběrem z jídelního lístku.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu monitorováno ka-
merou.

*** Trenčianské Teplice 

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/2993

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HOTEL KRYM 

POLOHA
Hotel Krym se nachází v centru lázeňského města
Trenčianské Teplice, na pěší zóně, 200 m od vlako-
vého a 400 metrů od autobusového nádraží. Město
Trenčín s Trenčínským hradem leží 15 km odtud.

VYBAVENÍ
Hotel má kapacitu 290 lůžek v dvoulůžkových po-
kojích a apartmánech kategorie komfort a stan-
dard. Recepce je k dispozici nepřetržitě. V hotelu
se nachází kosmetika, manikúra/pedikúra, kadeř-
nictví denní kavárna, noční bar, směnárna, stolní
tenis, fitness centrum. V každém poschodí je pro
klienty k dispozici sluneční terasa. Free Wi-Fi při-
pojení, internet - pronájem zařízení 1 min / 0,04€. 
V hotelu je přímo dostupné lékařské vyšetření 

a léčebné a relaxační procedury, masáže a wellness
procedury Hotel je propojený s nově otevřeným ven-
kovním termálním bazénem Grand s teplotou vody
33-36 °C . Bazén je v provozu celoročně.

UBYTOVÁNÍ
Standard – renovované pokoje bez balkonu.
TV-sat, rádio, telefon, chladnička, WC, sprcha,
trezor.
Komfort – renovované pokoje s balkonem, TV-
sat, rádio, telefon, chladnička, WC, sprcha.
Na všech pokojích k dispozici koupací pláště.
Pokoje pouze nekuřácké. 
Apartmány – renovované apartmány mají lož-
nici oddělenou od obývací části, TV-sat, rádio, te-
lefon, chladnička, trezor, fén, WC, sprcha/vana.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně (vč. nápojů – ranní káva, čaj, kakao, studené
nápoje), obědy a večeře jsou podávány formou bu-
fetu. Možnost výběru z jídelního lístku za doplatek.

PARKOVÁNÍ:
Vjezd a výjezd na parkovací prostor je možný jen
s platnou parkovací kartou (informace v recepci
hotelu). Při příjezdu bude klientům umožněn krát-
kodobý vjezd. Parkování je možné jen pro ubyto-
vané hosty. Poplatek 2,00 € / 1 den.

*** Trenčianské Teplice

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/14809

HOTEL PAX

POLOHA
Oblíbený zrekonstruovaný hotel PAX se nachází
přímo v centru městečka, na pěší zóně, na dohled
hotelu Krym. Díky své ideální poloze v blízkosti lá-
zeňského parku a kulturní památky - historické
odpočívárny Hammam, vytváří příjemnou atmo-
sféru, která přináší hostům ideální podmínky pro
léčbu a relaxaci.

VYBAVENÍ
Hotel má kapacitu 270 lůžek. K dispozici jedno
a dvoulůžkové pokoje, komfortní apartmány, 3 bez-
bariérové pokoje. Recepce je otevřena nepřetržitě.
V hotelu se nachází kosmetika, denní kavárna smě-
nárna, sluneční terasa s panoramatickou kavárnou
Pax Panorama s barem a lehátky, společenský

a kongresový sál. Wi-Fi připojení zdarma, internet
– pronájem zařízení 1 min / 0,04€.
Před hotelem se rozkládá velký park. Hotel Pax je
navíc propojen s lázeňským centrem Roman Spa
SINA, kde se nachází bazén a kde se poskytují lé-
čebné procedury. Najdete zde i lékařské ordinace.
Některé procedury jsou hostům k dispozici přímo
v hotelu. Koupací pláště k zapůjčení na recepci.

UBYTOVÁNÍ
Všechny pokoje mají vlastní příslušenství – WC,
sprcha/vana, TV-sat, Wi-Fi připojení, rádio, tele-
fon, chladnička. 
Apartmány mají vlastní příslušenství, ložnici oddě-
lenou od obývací části, TV-sat, Wi-Fi připojení, rádio,
telefon, chladnička, varná konvice, trezor, fén.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu (vč. nápojů – ranní káva,
čaj, kakao, studené nápoje),
Obědy a večeře výběr z pěti jídel (2 masitá, vege-
tariánské jídlo a sladké jídlo, ovocný balíček)
Možnost výběru z jídelního lístku za doplatek.

PARKOVÁNÍ:
V blízkosti hotelu , poplatek 2,-€/ den.

*** Trenčianské Teplice

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/14813
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HOLIDAY VILLAGE TATRALANDIA

POLOHA
Velmi známé a vyhledávané rekreační středisko
s celoročním provozem Aquapark Tatralandia
a s ním související ubytovací areál rozmanitých
chatek a domečků Holiday Village, jsou situovány
v malebném liptovském kraji, asi 2 km od
Liptovského Mikuláše. Vstup není v ceně

VYBAVENÍ 
Areál termálního aquaparku nabízí velké množství
venkovních i vnitřních bazénů, tobogány, sklu-
zavky, zábavné vodní atrakce, sportovní hřiště pro
dospělé i děti, množství stánků s občerstvení, res-
taurace, obchod s potravinami a doplňkovým pro-
dejem. 

UBYTOVÁNÍ
Je možné ve třech typech domků rozdělených
do řadové výstavby – apartmány, nebo samo-
statně stojících bungalovů. Každá ubytovací jed-
notka má k dispozici společenskou místnost,
některé jsou s krbem, SAT TV, rádio, telefon, ku-
chyňský kout se základním vybavením, sprcha,
WC, letní terasa nebo někde i balkon. Každý typ
ubytování má svůj charakter a stylovost.
TYP A: čtyřlůžkový apartmán s možností při-
stýlky se skládá z ložnice se 4 lůžky umístěnými
v mezonetu a možnost jedné přistýlky ve spole-
čenské místnosti. 
TYP B: třílůžkový bungalov, má jednu ložnicí,
kde jsou 3 lůžka a společenskou místnost
s možností přistýlky na poschodí. 
TYP C: rodinný bungalov pro 7 osob se skládá

ze dvou ložnic jedna čtyřlůžková a jedna třílůž-
ková umístěných v patře,  společenská místnost
na přízemí má možnost ještě jedné přistýlky. 
Apartmány v řadové výstavbě vytvářejí tema-
tické skupiny Dětský svět, Centrál park,
Romantická zahrada. Samostatně stojící bunga-
lovy tematicky a architektonicky laděné – U po-
lovníka, Indiánská osada, Rybárská zátoka,
Skautský tábor, Liptovská dedina, U vinára,
Remeslný dvor.
Každá skupina je vybavena stylovým venkovním
krbem nebo ohništěm, dětským koutkem
a hřištěm. 

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu je zahrnuta snídaně, možnost pří-
pravy vlastního jídla nebo stravování v  areá lu ter-
málního koupaliště. 

PARKOVÁNÍ
Je možné na záchytném parkovišti, nebo přímo
u ubytovacího objektu.

*** Liptovský Mikuláš 

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/3018

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Zdroj: TMR © Marek Hajkovský Zdroj: TMR © Marek Hajkovský

Zdroj: TMR © Marek Hajkovský Zdroj: TMR © Marek Hajkovský
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HOTEL BEŠEŇOVÁ 
**** Bešeňová

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
GINO PARADISE nabízí komfortní ubytování v ho-
telech **** přímo u bazénů ve 144 stylově
a moderně zařízených pokojích, studiích a apart-
mánech. Hotelové pokoje, apartmány a studia
jsou velmi účelně zařízené, mnohé z nich nabízejí
výhled na areál vodního parku nebo panorama
Nízkých Tater nebo Chočských vrchů. Vtup není
v ceně ubytování.  

VYBAVENÍ:
V areálu GINO PARADISE najdete kromě ubyto-
vání také restaurace, moderní kongresové cent-
rum, celoroční koupání ve venkovních a vnitřních
bazénech, exkluzivní Wellness & Spa, masáže, fit-
nes. Na pokoji k dispozici župany.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje standard - dvoulůžkové pokoje, některé
s možností 1 - 2 přistýlek (vhodné pro děti do 12
let), interaktivní LCD TV s Pay TV systémem, tre-
zor, telefon, minibar, čajová souprava, připojení
k internetu, některé pokoje mají balkon, některé
pokoje jsou podkrovní se střešním oknem.
Pokoje suite - dvoupokojový apartmán s od-
dělenou ložnicí (manželské lůžko) a obývací
místností (možnost přistýlky vhodné pro děti do
12 let), koupelna se sprchovým  koutem nebo
vanou, vysoušeč vlasů, WC, interaktivní LCD TV
s Pay TV systémem, trezor, telefon, minibar, ča-
jová souprava, připojení k internetu , některé
apartmány s balkonem nebo terasou.
Pokoje lux - 1-lůžkové nebo 2-lůžkové pokoje
(některé s možností přistýlky), koupelna se spr-
chovým koutem nebo vanou, vysoušeč vlasů,
WC, interaktivní LCD TV s Pay TV systémem a ra-
diem, trezor, telefon, čajová souprava, chlad-
nička s minibarem (kromě jednolůžkového
pokoje LUX), připojení k internetu, každý pokoj
má balkon/terasu, některé jsou s výhledem do
aquaparku.
Studio - jednopokojová studia se 2 pevnými
lůžky, (některé s možností 1 nebo 2 přistýlek,
koupelna se sprchovým koutem nebo vanou, vy-
soušeč vlasů, WC, kuchyňský kout (čajová sou-
prava, dvouvařič, kuchyňské nádobí a sada
hrnců, chladnička), interaktivní LCD TV s Pay TV
systémem, trezor, telefon, připojení k internetu,

některá studia mají balkon nebo terasu, některá
jsou podkrovní se střešním oknem.
Apartmán - dvoupokojový apartmán se samo-
statnou ložnicí (2 pevná lůžka) a obývací míst-
ností (možnost 2 až 4 přistýlek), koupelna se
sprchovým koutem nebo vanou, vysoušeč vlasů,
WC, kuchyňský kout (čajová souprava, dvouvařič,
kuchyňské nádobí a sada hrnců, chladnička), in-
teraktivní LCD TV s Pay TV systémem, trezor, te-
lefon, připojení k internetu, balkon.
Apartmán President - prostorný třípokojový
apartmán se samostatným obývacím pokojem,
pracovnou a ložnicí (2 pevná lůžka, možnost až
4 přistýlek), vysoušeč vlasů, WC, kuchyňský kout
(čajová souprava, dvouvařič, kuchyňské nádobí
a sada hrnců, chladnička), 1 koupelna se spr-
chovým koutem a vanou, WC, vysoušeč vlasů,
1 koupelna se sprchovým koutem WC, vysoušeč
vlasů, interaktivní LCD TV s Pay TV systémem,
trezor, telefon, připojení k internetu, balkon
a velká terasa.

STRAVOVÁNÍ
V ceně je zahrnuta snídaně. Možnost dokoupení
polopenze. V areálu je také možnost individuál-
ního stravování.

rezervujte na:
www.cedok.cz/9620

DÍTĚ
ZDARMA

Zdroj: TMR © Marek Hajkovský
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PENZION FONTÁNA

POLOHA
Velmi příjemný penzion, po celkové rekonstrukci,
je situován přímo v centru obce Bešeňová, cca
300 m od areálu termálního koupaliště, asi 12 km
od Ružomberka.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace s barem, ka-
várna, dětské minihřiště, nové, moderní relaxační
centrum. Hostům je k dispozici internet.

POKOJE
Příjemné, dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, možno vyžádat hotelové apartmá, každý
pokoj má sprchu, WC, SAT TV, u některých po-
kojů je přípojka na internet.

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu je zahrnuta snídaně, formou bu-
fetového stolu, možnost  celodenního stravování
výběrem z menu.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu bez poplatku
a monitorované kamerovým systémem.

GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ
Gino Paradise Bešeňová (Thermal Park) prošel v posledních několika letech velkou proměnou a to od termálního areálu ke komplexnímu
zaměření na zábavu pro celou rodinu. Byla vybudována vnitřní adrenalinová zóna - s tobogánovou věží se 6 tobogány, s bazénem s umělým
vlnobitím a s dětským bazénem s vodním hradem a skluzavkami. Dále je zde Vitální svět s několika druhy saun, Relaxační centrum
s bohatou nabídkou masáží nebo zábalů.

*** Bešeňová

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/106-21-8

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Zdroj: TMR © Marek Hajkovský
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PODHÁ JSKA
V trojúhelníku Nitra, Levice a Nové Zámky najdeme pozoruhodné termální koupaliště trefně přezdívané „Mrtvé moře“. Slaná, minerální
voda má podobné složení jako mořská voda, jen v menší koncentraci. Blahodárné jsou účinky léčivé vody na kožní choroby (lupénka,
ekzémy), nemoci  dýchacích cest, revma, bolesti páteře a kloubů, cévní onemocnění. V areálu termálního  koupaliště o rozloze 12 ha se
nachází 7 bazénů s vodou o teplotě 36-38 °C, tobogán, sportovní a dětská hřiště s dostatkem stánků s doplňkovým prodejem rychlého
občerstvení. Nový zastřešený areál s léčivou termální vodou by měl být otevřen již v roce 2011. V zimě mohou návštěvníci využívat částečně
zastřešený sedací bazén, ochlazovací bazén a pro nejmenší je zde dětský bazén. V hlavní budově je možné objednat ještě rehabilitační
služby a masážní vanu s geotermální vodou.

WELLNESS CENTRUM AQUAMARIN
Toto centrum je situované v areálu termálního koupaliště, nabízí komplex služeb pro relaxaci a odpočinek. Ve wellness je návštěvníkům
k dispozici vnitřní a venkovní bazénový svět, vitální svět, turecké lázně Hammamm, odpočinkové prostory, botanická zahrada, venkovní
a polokryté terasy na slunění, kavárna. Vnitřní bazénový svět zahrnuje celkem 5 bazénů - rekreační, integrovaný vířivý bazén, vířivý bazén,
turecký a dětský bazén. Teplota vody se pohybuje 32-36 °C. Vnější bazény ve wellness centru, termální relaxační bazén s teplotou vody až
39 °C, dětský bazén, vedle Slovenské sauny je ochlazovací a bio přírodní bazén. Vitální svět nabízí návštěvníkům wellness centra komplex
relaxačních a odpočinkových procedur na regeneraci celého organizmu. Najdeme zde finskou saunu, bio saunu, solné a bylinkové inhalace,
ochlazovací bazén, ledopád, termální bazén,  léčivé a masážní sprchy a tropický tunel, tepidárium. Velmi vyhledávané jsou i klasické
a speciální masáže a rehabilitace pod dohledem odborníka. Vodní bar, dětské hřiště, odpočinkové prostory a zimní zahrada zpříjemňují
pobyt ve wellness centru za každého počasí. 

Podhájska – hlavní termální bazén Podhájska – plavecké bazény

Podhájska – stravovací areál Podhájska – plavecké bazény
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PENZION PRIMA

POLOHA
Nově vybudovaný penzion se nachází v klidném
prostředí, v  centrální části obce Podhájska, asi
500 m od areálu termálního koupaliště. Je situo-
ván na ohraničeném vlastním pozemku kde je
možné i parkovat. 

VYBAVENÍ
Penzion je celoročně v provozu, restaurace, letní
terasa, vinárna s  barem, bazén, sauna, fitness
velká zahrada s bazénem a grilem, prostor pro
děti a posezení na zahradě, půjčovna kol.

POKOJE
Příjemné dvoulůžkové pokoje některé s mož-
ností přistýlky (vhodné pro děti), apartmá pro
4 osoby, většina pokojů s balkonem, sprcha, WC,
SAT TV. Ubytování se psem není možné.
Všechny pokoje mají ledničku.

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu je zahrnuta snídaně, většinou kon-
tinentální, možnost celodenního stravování.
Večeře servírované, výběr ze 2 hl. jídel.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu bez poplatku.

*** Podhájska

Zájezdy: 8 dní / 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/3036

APARTMÁNY MAGNÓLIA

POLOHA
Apartmány Magnólia se nachází v Podhájské a na-
bízí ubytování v areálu vzdáleném cca 500 m od
termálního koupaliště. Má atraktivní polohu
v centru obce, v její klidné části. Hosté ubytovaní
v apartmánovém domě Magólia mají možnost vy-
užívat zkratku k termálnímu koupališti přes par-
koviště penziónu PRIMA.Nejbližší restaurace je
200 metrů od Apartmánů Magnólia a nejbližší ob-
chod s potravinami je vzdálen 400 metrů.

VYBAVENÍ
Je to uzavřený komplex s venkovním bazénem,
dvěma altánky s grilem a krbem, zahradou a par-
kovištěm.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány jsou umístěny v přízemí, nebo jsou
dvoupodlažní. 
Dva apartmány typu 2+2 (2 pevná lůžka +
2 přistýlky). V apartmánech je kompletně zaří-
zená kuchyň se sezením pro 4 osoby a rozklá-
dacím gaučem. Ložnice se dvěma lůžky,
koupelna / WC.
Čtyři apartmány typu 6+2 (6 pevných lůžek +
2 přistýlky). V přízemí je kompletně zařízená ku-
chyně se sezením pro 8 osob. Ložnice se dvěma
lůžky, koupelna/ WC. V podkroví je obytná galé-
rie se dvěma lůžky a přistýlkou, a samostatný
pokoj se dvěma lůžky a přistýlkou. 
Všechny apartmány mají TV se satelitní příj-
mem, a wifi internet. Kuchyně jsou vybaveny

chladničkou, mikrovlnnou troubou, elektrickým
dvouvařičem, varnou konvicí, sadou kuchyň-
ského nádobí, příbory atd.

STRAVOVÁNÍ
Vlastní. Možnost stravování v penzionu Prima.

PARKOVÁNÍ
Na místě je k dispozici neplacené parkoviště.

*** Podhajská

Zájezdy: 8 dní / 3 a více dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/12626

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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PENZION QUATRO II A III

POLOHA
Velmi příjemný penzion rodinného typu, je situo-
ván přímo v Podhájské cca 500 m od termálního
koupaliště.

VYBAVENÍ
Snídaňová místnost, která slouží i jako společen-
ská místnost, parkování v blízkosti penzionu.

POKOJE
Pokoje jsou standardně a pohodlně vybaveny,
sprcha, WC, TV, balkon nebo v přízemí samo -
statná terasa. Ubytování se psem malé rasy po
dohodě s ubytovatelem možné.

STRAVOVÁNÍ
V penzionu se podávají pouze snídaně, převážně
formou bufetového stolu, nabídka teplých a stu-
dených pokrmů. Celodenní stravování je možné
v areálu termálního koupaliště, stánky s občer-
stvením, restaurace.

PARKOVÁNÍ
Nehlídané parkoviště u objektu bez poplatku.

*** Podhájska

Zájezdy: 8 dní / 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/3037

PENZION QUATRO IV

POLOHA
Nově vybudovaný penzion cca 700 m od zadního
vchodu do areálu termálního koupaliště
v  Podhájske. Budovy jsou situovány na svahu
kopce nad areálem. Velmi pěkný výhled do údolí. 

VYBAVENÍ
Penzion se skládá ze dvou stejných a stejně vy-
bavených budov. Pěkné, jednoduché , praktické
vybavení, snídaňová restaurace, kterou lze využít
i jako společenskou místnost. 

POKOJE
Útulné pokoje, většinou pro dvě osoby, některé
s  možností menší přistýlky. Každý pokoj má
vlastní příslušenství, sprchu, WC, SAT TV. 

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu je zahrnuta  snídaně, která je po-
dávána formou bufetového stolu. Možnost celo-
denního stravování v  areálu termálního
koupaliště, nebo v restauracích v blízkosti areálu. 

PARKOVÁNÍ
Je možné u penzionu na vyhrazeném prostoru, je
nehlídané a neplacené.

*** Podhájska

Zájezdy: 8 dní / 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/3039

Termální areál v Podhájské
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APARTMÁNY WESTEND LUX

POLOHA
Nově vybudované apartmánové domy, v blízkosti
termálních bazénů, koupaliště Vadaš.

VYBAVENÍ
Dvouvařič, mikrovlnná trouba, varná konvice, sprcha
s WC. Před každým apartmánem venkovní terasa.

POKOJE
Apartmán s 1 ložnicí – 3 pevná lůžka + přistýlka.
Apartmán se 2 ložnicemi  – 4 pevná lůžka.
Ložnice s dvoulůžkem, druhý pokoj má dvě od-
dělené postele. V každém apartmánu TV.
Apartmány mají kuchyňský a jídelní kout.  

STRAVOVÁNÍ
Individuální, možnost vaření v apartmanech, pří-
padně dokoupení polopenze nebo celodenního
stravování v hotelu Thermal. V areálu termálního
koupaliště dostatek stánků s rychlým občerstvením.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené, nehlídané parkoviště u objektu za po-
platek.

*** Štúrovo

Zájezdy: 8 a více dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/3024

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ ŠTÚROVO
Velmi pěkné termální koupaliště má v současné době 6 bazénů venkovních (je den s vlnobitím) a 2 bazény v kryté hale, termální bazény
o teplotě vody 26-39 ° C, jezero s plochou cca 2 ha, kde jsou možné projížďky na lodičkách nebo rybolov. Dobrá  vybavenost areálu – lehátka,
slunečníky,  tenisové kurty, minigolf, stolní tenis, volejbal, několik skluzavek, hřiště pro děti, kolotoče, autodrom, stánky s občerstvením.

Dětské termální bazény ve Štúrovu Termální bazén ve Štúrovu

Bazilika v Ostřihomi dosažitelná ze Štúrova el. vláčkem Štúrovo, přírodní jezero

Termální koupaliště Štúrovo
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HOTEL THERMAL
*** Štúrovo

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Štúrovo je město na jižním Slovensku, nedaleko
hranice s Maďarskem. Do maďarské Ostřihomi
lze dojít po městském mostu cca za 30 min. od
hotelu. Hotel je situován v okrajové části, přímo
u areálu rekreačního komplexu, termálního kou-
paliště Vadaš Thermal a cca 15-20 min. od centra
města a velmi pěkné pěší zóny. 

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí s úschovnou zavazadel, do-
plňkovým prodejem, možnost úschovy cenných
předmětů v hotelovém trezoru je zde i zařízená
místnost s faxem a přístupem na internet. Na pří-
zemí se nachází restaurace, kde se podávají sní-
daně a  večeře. Součástí je i  letní terasa. Ve
večerních hodinách je možné posedět ve snack

baru, který se nachází na druhém poschodí. Na
prvním poschodí je dětský koutek a plně klimati-
zovaná konferenční místnost. V hotelu si možno
objednat i služby maséra a kosmetičky. Z hotelové
terasy je krásný výhled na celý areál koupaliště,
na město a na ostřihomskou baziliku. v Blízkosti
hotelu je krytý bazén se saunou a venkovním ba-
zénem s celoročním provozem. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje u některých je možnost
1 nebo 2 přistýlek. Každý pokoj má vlastní
příslušenství, telefon, rádio, SAT TV, minibar,
WI-FI a  u  většiny pokojů malý balkónek.
Možno vyžádat za příplatek hotelové
apartmá pro 2-4 osoby.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány v hotelové restauraci for-
mou bufetového stolu, převážně i večeře jsou na-
bízeny formou bufetu, pouze při menším počtu
hostů jsou večeře servírované s výběrem z menu.
Možnost stravování à la carte. 

PARKOVÁNÍ
Velké parkoviště u hotelu je nehlídané a bez po-
platku, možné je také parkovat na hlídaném par-
kovišti za hotelem za poplatek.

rezervujte na:
www.cedok.cz/3027

DÍTĚ
ZDARMA

Termální koupaliště Štúrovo Termální koupaliště Štúrovo
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APARTMÁNY LENKA

POLOHA
Nově otevřený apartmánový dům se nachází
v  klidné části města, asi 10 minut od hlavního
vchodu do areálu termálního koupaliště Corvinus. 

VYBAVENÍ
Hostům je k dispozici velká, uzavřená zahrada,
venkovní gril, letní altán, rekreační bazén, dětský
koutek, pískoviště a hřiště pro děti. Celý areál je
střežen kamerovým systémem. Vstup do areálu
zahrady a do pokojů je možný z bezpečnostních
důvodů jen na elektronické karty. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje (u některých možnost přistýlky)
nebo v apartmány pro 2-4 osoby. Pokoje i apartmány
jsou moderně vybaveny, vlastní sociální zařízení se
 sprchou, vlastní kuchyňka se základním nádobím, led-
nička, vařič, balkon nebo terasa, LCD TV, rádio, WI-FI
připojení na internet, klimatizace. Všechny pokoje jsou
nekuřácké.

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu není zahrnuto stravování. Možnost
vlastního vaření, obchod s potravinami cca 500 m,
nebo restaurace cca 200 m, případně rychlé ob-
čerstvení v areálu termálního koupaliště. 

PARKOVÁNÍ
V areálu ubytovacího zařízení, bez poplatku.

*** Velký Meder

Zájezdy: 2 a více dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/3043 

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ VELKÝ MEDER
Termální koupaliště a lázně leží na jižním Slovensku, mezi Bratislavou a Komárnem, nedaleko poblíž maďarských lázní Győr. Velmi pěkný
areál termálního koupaliště  nabízí návštěv níkům několik venkovních  bazénů, včetně dětského, dva tobogány, dva kryté bazény (nový areál
je celoročně otevřený) solárium, masáže, klasickou saunu, finskou saunu, perličkové koupele, minigolf, plážové volejbalové hřiště, hřiště
pro děti, maxi šachy, restauraci, stánky rychlého občerstvení a další služby. Termální prameny v 9 bazénech s vodou o teplotě 26-38 °C
příznivě působí na kloubní poruchy, nemoci  páteře a svalů a na regeneraci organismu. Všechny bazény v areálu termálního koupaliště mají
geotermální, léčivou vodu. V zimním období je k dispozici 6 bazénů, velký rekreační, rodinný s interaktivními a zábavnými prvky, polokrytý
sedací, krytý plavecký, krytý dětský s atrakcemi a vnitřní perličkový.  Areál je průběžně rozšiřován o nové kryté termální pavilony.



800 112 112 ℡210

SLOVENSKO | LÁZEŇSKÉ A WELLNESS POBYTY, AQUAPARKY

HOTEL THERMAL VARGA / HOTEL AQUA

POLOHA
V městečku Velký Meder, v centrální části
Poddunajské nížiny, asi 12 km od Dunaje a 30 km
od maďarských lázní Győr. Hotely se nacházejí na
začátku „korza“, cca 80 m od areálu termálních ba-
zénů Corvinus. Jedná se o 2 samostatné budovy
oddělené pěší zónou. Nová hotelová budova má
centrální recepci stejně tak jako restauraci společ-
nou s hotelem Thermal Varga.

VYBAVENÍ
Hostům v hotelu Thermal Varga je k dispozici
vstupní hala s recepcí a kavárnou, klimatizovaná
restaurace, lobby bar+WI-FI, salonek, dětská část
zahrady, venkovní terasa a uzavřená zahrada.
Hotel Aqua má k dispozici veškeré zázemí hotelu
Thermal Varga.

POKOJE – THERMAL VARGA
Pěkné a pohodlné, jedno a dvoulůžkové pokoje,
u některých možnost jedné až dvou přistýlek,
vlastní příslušenství, SAT TV, telefon. Většina po-
kojů má balkon. Pro  náročnější  klientelu k dis-
pozici hotelové apt., pro méně pohyblivé lze
vyžádat částečně bezbariérový pokoj v přízemí.
Všechny pokoje jsou nekuřácké, mají trezor,
chladničku a vysoušeč vlasů.
POKOJE – HOTEL AQUA
Pěkné a pohodlné dvoulůžkové pokoje s vlast-
ním příslušenstvím, TV, balkon. Pro náročnější
klientelu k dispozici hotelové apartmá.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře jsou podávány formou bohatých
bufetových stolů s pestrou nabídkou studených
a teplých jídel.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené, nehlídané parkoviště u každého ob-
jektu.

Klienti budou předem informováni v jakém
hotelu budou ubytováni. O umístění klientů
do konkrétního hotelu rozhoduje recepce.

*** Velký Meder

Zájezdy: 8 dní / 3 a více dní Strava: polopenze

Hotel Thermal VargaHotel Aqua

rezervujte na:
www.cedok.cz/3047
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HOTEL ORCHIDEA

POLOHA
V centrální části Poddunajské nížiny, 30 km od

maďarských lázní Győr. Hotel je situován cca
50 m od hlavního vchodu termálního koupaliště. 

VYBAVENÍ
Hotel je nadstandardně vybaven, restaurace, ka-
várenská část, salonek, konferenční místnost, sty-
lově laděné wellness centrum, bazén
s proti proudem (10 m), finská sauna s ochlazova-
cím bazénkem a „ĺadopád“, zážitkové sprchy - tro-
pický déšť, ledové vědro a  skotské  střiky,
perličková koupel, parní aroma sauna, solná ka-
bina, tepidárium s vyhřívanými lehátky,  turecký

„hammam“ s vyhřívaným kamenem, pro mýdlové
nebo speciální masáže, velká  zahrada s terasou.
K vybavení hotelu patří i nadstandardní služby na-
příklad kosmetické ve studiu Radiant Skin, room
servis, praní a žehlení prádla. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje některé s možností při-
stýlky, nebo hotelové apartmá. Pokoje se spr-
chou nebo s vanou, WC, lednice, telefon SAT TV.
Možnost připojení na internet.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány formou bufetového stolu,
večeře výběrem z menu.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené, nehlídané parkoviště u objektu nebo
uzavřené za hotelem pro ubytované hosty
zdarma.

*** Velký Meder

Zájezdy: 8 dní / 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/3045

PENZION & CAFFE TARA

POLOHA
V městečku Velký Meder, v centrální části
Poddunajské nížiny, asi 12 km od Dunaje a 30 km
od maďarských lázní Győr. Penzion je situován
v bezprostřední blízkosti areálu termálního kou-
paliště, v centru obce Velký Meder. 

VYBAVENÍ
Penzion poskytuje ubytování apartmánového
typu, v přízemí budovy je kavárnička určená k ry-
chlému občerstvení. Stravovací a wellness služby
v areálu termálního koupaliště nebo v blízkém ho-
telu Orchidea. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, jeden
apartmán pro 4 osoby, všechny pokoje mají za-
řízenou kuchyňku s ledničkou, koupelna se spr-
chovým koutem, WC, vysoušeč vlasů, kabelová
TV, připojení na internet, velký balkon.

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu není zahrnuto, možnost přípravy
pokrmů ve vlastní kuchyňce, nebo restaurace
v blízkosti penzionu.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené, nehlídané parkoviště u objektu za po-
platek.

*** Velký Meder

Zájezdy: 8 dní / 3 a více dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/3048

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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PENZION BETTY

POLOHA
Penzion je situován v klidnější části Velkého
Mederu, 5-10 min. volnou chůzí k areálu termál-
ního koupaliště Thermal Corvinus. 

VYBAVENÍ
Penzion má dvě budovy a velký soukromý poze-
mek. Vstupní hala s recepcí, kavárna, restaurace,
venkovní terasa, venkovní posezení s grilem, sty-
lový PUB, velký, krytý relaxační bazén se třemi pro-
tiproudy a vířivkou, infrasauna, suchá a parní
sauna, hřiště s umělou trávou na tenis nebo fot-
bal, dětský koutek. Ve společenských prostorách
WI-FI. 

POKOJE
Pokoje jsou komfortní, stylově zařízené, pro 
2-4 osoby, nebo hotelové apartmá. Sprcha,
rádio, TV. Pokoje jsou nekuřácké, některé mají
klimatizaci. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány v hotelové restauraci,
možnost celodenního stravování.

PARKOVÁNÍ
Nehlídané parkoviště v areálu penzionu, monito-
rováno kamerou.

*** Velký Meder

Zájezdy: 8 dní / 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/3049

APARTMÁNY TAKTIK

POLOHA
Velký Meder, známé a vyhledávané středisko v cent-
rální části Podunajské nížiny, asi 70 km na jihový-
chod od Bratislavy a 30 km od hranic s Maďarskem.
Apartmány Taktik se nachází v blízkosti termálního
koupaliště (cca 200 m), v klidnější části městečka. 

VYBAVENÍ
Apartmány nabízí ubytování pro méně náročné
klienty, jsou jednoduše ale účelně zařízeny se zá-
kladním vybavením. Možnost posezení a grilování
v areálu u ubytovacího zařízení, stravování lze za-
jistit v okolních restauracích, rychlé občerstvení
a stánky též v areálu lázní. 

POKOJE
Apartmány/pokoje jsou prostorné, pro 2 až
4 osoby, součástí je kuchyňka se základním vy-
bavením, lednička, dvouvařič, rychlovarná kon-
vice, nádobí a příbory. Možnost posezení na
terase nebo na lodžii. Každý apartmán má
vlastní sociální zařízení, SAT TV a internet. 

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu není zahrnuto stravování. 

PARKOVÁNÍ
V blízkosti ubytovacího objektu, nehlídané parko-
viště. 

*** Velký Meder

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/3044
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Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

APARTMÁNY ELBA

POLOHA
Městečko Velký Meder leží na jihu Slovenska, asi
75 km od Bratislavy, ve směru na Komárno, v blíz-
kosti maďarských hranic. Nově postavené apart-
mány se nachází v bezprostřední blízkosti areálu
termálního koupaliště Thermal Corvinus, cca
100 m od hlavního vchodu. 

VYBAVENÍ
Vlastní, oplocený pozemek, pro děti je zde k dis-
pozici pískoviště a dětská skluzavka, možnost
 posezení na terase, venkovní gril. 

POKOJE
Apartmány jsou velmi pěkné a moderní, dvě lož-
nice se dvěma lůžky s možností jedné přistýlky.
Každý apartmán má vlastní  sociální zařízení,
koupelna a WC. Kuchyňský kout je vybaven pro
základní vaření a stolovaní, včetně varné kon-
vice, mikrovlnné trouby a lednice. 

PARKOVÁNÍ
Na vyhrazeném parkovišti u apartmánů, nehlí-
dané a bez poplatku. 

*** Velký Meder

Zájezdy: 8 dní / 5 a více dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/3042

VILAGE RESORT

POLOHA
Městečko Velký Meder leží na jihu Slovenska, cca
75 km od Bratislavy, ve směru na Komárno, v blíz-
kosti maďarských hranic. Nově postavené apart-
mány se nachází v bezprostřední blízkosti areálu
termálního koupaliště Thermal Corvinus, cca 100
od hlavního vchodu.

VYBAVENÍ
Apartmány se nacházejí na vlastním pozemku,
pro děti k dispozici pískoviště. U každého apart-
mánu venkovní posezení. Parkování u objektu.

UBYTOVÁNÍ
Moderní apartmány mají dvě ložnice se dvěma
lůžky s možností jedné přistýlky. Každý apart-
mán má vlastní sociální zařízení, koupelnu a WC.

Kuchyňský kout je vybaven pro základní vaření
a stolovaní, včetně varné konvice, mikrovlnné
trouby a lednice.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PARKOVÁNÍ
Na vyhrazeném parkovišti u apartmánů, nehlí-
dané a bez poplatku. 

**** Velký Meder

Zájezdy: 8 dní / 3 a více dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/15902

PENZION RUBÍN

POLOHA
V městečku Velký Meder, cca 75 km od Bratislavy
ve směru na Komárno. v bezprostřední blízkosti
areálu termálního koupaliště Thermal Corvinus.

VYBAVENÍ
Penzion nabízí ubytování ve dvou, tří, čtyř a pěti-
lůžkových apartmánech s celkovou kapacitou 25
lůžek. V celém objektu je WiFi připojení na inter-
net, pro děti jsou připraveny houpačky, pískoviště
a dětský koutek. Samozřejmostí je možnost opé-
kání a grilování v altánku v zahradním krbu.

UBYTOVÁNÍ
Každý apartmán má vlastní kompletně vybave-
nou kuchyňku a obývací pokoj, oddělenou 1 - 2
ložnice, sociální zařízení a terasu resp. balkón.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. Možnost stravování ve 30 m vzdá-
lené hotelové restauraci.

PARKOVÁNÍ
V blízkosti objektu. 

**** Velký Meder

Zájezdy: 8 dní / 5 a více dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/15901
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WELLNESS HOTEL PATINCE
**** Patince

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Přímo v areálu termálního koupaliště Patince, cca
4 km od stejnojmenné obce, blízko řeky a jezera.

VYBAVENÍ
Společné prostory jsou klimatizované, k dispozici
restaurace, denní bar, noční bar, dětský koutek,
kulečník, bowling, šipky, letní terasa, venkovní oh-
niště na grilování, několik bazénů, venkovní
i vnitřní, vířivky, několik druhů saun, vodoléčba,
whirlpool, bahenní zábaly, masáže a další speciální

služby. V blízkosti hotelu tenisové kurty, volejba-
lové hřiště, minigolf, půjčovna kol a lodiček. 

POKOJE
Komfortně vybavené pokoje,  klimatizace, spr-
cha, WC, vysoušeč vlasů a koupací plášť, papuče,
lednička, minibar, trezor, rádio, SAT TV, telefon,
u některých pokojů balkon. Možno vyžádat bez-
bariérové pokoje, rodinné pokoje (2 pokoje pro-
pojené dveřmi), dětskou postýlku, připojení na
internet. Některé pokoje jsou mezonet.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetového stolu, možnost stra-
vování po celý den, na vyžádání speciální diety. 

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu.

rezervujte na:
www.cedok.cz/3035
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TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ PATINCE
Letní termální koupaliště Patince se nachází 15 km od Komárna směrem na Štúrovo při nejjižnější obci Slovenska, Patince. Areál se nachází
v oblasti nejdelšího slunečního svitu a nejvyšších teplot naměřených na území Slovenské republiky. Rekreační areál byl vybudován v okolí
termálního pramene, který vyvěrá z hloubky 160-200 m, má teplotu 27C °.  Otevřeno je v letní sezóně denně od 7.30  do
20.00 hod. V rekreačním středisku kolem obnoveného Letního termálního koupaliště je široká atraktívní nabídka ubytování.
Termální voda
Minerální voda příznivě působí na pohybové ústrojí a jeho choroby. Využívání termálních pramenů v Patincích má dávnou tradici. Už
dokumenty z 13. století píšu o teplých pramenech s léčivými účinky a o existenci lázní z římských dob. V roce 1953 na návrh Dr. Ondřeje
Stollmana vyhlásili patinský termální pramen a jeho okolí za chráněnou oblast. První z vrtů se nachází u termálního jezírka. Od obce Patince
je to ve vzdálenosti asi 1 km severo-východně. Pramen byl navrtán již v roce 1953 a vytváří jezírko velikosti 20 x 30 m s max. hloubkou 2 m.
Další zdroj minerální vody je v blízkosti termálního jezera. Jde vlastně o párový vrt vybudovaný na zlepšení hydrotechnických parametrů
(velké vstupné rychlosti). Vrt je hluboký 160 m, zabudovaný však pouze do hloubky 146 m. Teplota vody je 27 ° C. Třetí pramen vyvěrá na
louce před termálním jezerem směrem k areálu koupaliště. Vrt byl vybudovaný v r. 1982 na potřeby rekreačního střediska. Je hluboký 170 m
a jsou na něm ponechané ocelové Pražnice. Termální voda z vrtu vytéká vlastním přetlakem. Její teplota dosahuje 26-27 °C.
Areál koupaliště nabízí:
Rekreační dětský bazén s teplotou vody 27 - 28 ° C, rozměry (18m x 17m) a svojí hloubkou (od 60 cm do 100cm) slouží pro neplavce a zajistí
zábavu pro větší děti. Sportovní Bazén s rozměry: 44x20 m. Hloubka vody je: 115-180 cm. Slouží pro plavce, poskytuje možnost uspořádání
vodního póla, plaveckých závodů. Malý dětský bazén s teplotou termální vody 27 - 30 ° C, rozměry: 20 x 10 m. Slouží pro nejmenší (i s rodiči),
hloubka vody se pohybuje od 20 do 40 cm. Sedací (oddychový) bazén s 30 - 34 ° C termální vodou nabízí zážitek i když je zamračeno. Hloubka
vody je: 95 cm. Rozměry: 18m x 16m. Plavecký bazén s 27 - 29 ° C termální vodou slouží rekreačním plavcům, kteří jsou méně nároční na
délku tratě. Hloubka vody je: 150 - 160 cm. Rozměry: 18m x 12m.
A toboganový svět o celkové délce 150m. Tobogánový svět se skládá ze tří drah: nejdelší Anaconda, nejprudší Kamikaze a nejširší Family-
superskluzavka.
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PENZION BONAPARTE

POLOHA
V klidné části areálu termálního koupaliště, přímý
vstup k bazénům.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s  recepcí, restaurace s  denním
barem. V areálu termální bazény, plavecký, rekre-
ační a dětský,  termální voda dosahuje teploty cca
26 °C, uměle vytvořené jezero. V areálu v hotelu
Wellness možno využít nové relaxační centrum
(zvýhodněný vstup pro hosty penzionu
Bonaparte). V blízkosti hřiště, kulečník, tenisové
kurty, restaurace rychlého občerstvení, venkovní
ohniště. 

POKOJE
Klimatizované pokoje jsou účelně zařízeny, mož-
nost přistýlky, sprcha, WC, LED TV, rádio, chlad-
nička.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, snídaně rozšířené kontinentální, a ve-
čeře jsou jednotné.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu bez poplatku hlí-
dané kamerovým systémem.

** Patince

Zájezdy: 8 dní / 8 dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/2974

OLIVE FAMILY RESORT 

POLOHA
Hotel se nachází cca 200m od zadního vchodu do
areálu termálního koupaliště Patince a v blízkosti
Wellness hotelu Patince.

VYBAVENÍ
Hotel je dvouposchoďový, v přízemí se nachází re-
cepce, restaurace a velká společenská místnost,
kde je ping-pongový stůl, cyklistický trenažér, stroj
na posilování a dětský koutek. V celém hotelu je
připojení k internetu přes WI-FI.
Celá venkovní fasáda hotelu Olive Family Resort
byla obnovená v roce 2014.

SPORT A ZÁBAVA
Zdarma vstup na Letní termální koupaliště Patince

(denně 7:30 - 20:00 hod.) a na Tobogánový svět
(denně 10:00 - 19:00 hod.)
Speciální bonus: 30% sleva z celodenního vstupu
do Bazénového světa Wellness hotelu Patince. Dítě
do 6 let v doprovodu rodičů má vstup zdarma.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistýlek
s vlastním sociálním zařízením, LED TV s ra-
diem a zabudovaným WI-FI, chladničkou. Tyto
pokoje mají dva balkony. Rodinné pokoje (dva
dvoulůžkové pokoje nebo jeden dvoulůžkový
a  jeden třílůžkový pokoj) s  jedním sociálním
zařízením, LED TV s radiem a se zabudovaným
WI-FI, předsíň s chladničkou. Tyto pokoje mají
dva balkony. Přistýlky jsou rozkládací křesla.

Všechny pokoje byly plně zrekonstruované
v roce 2014.

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu je polopenze (snídaně rozšířená
kontinentální, večeře formou dvouchodového
menu (polévka a hlavní jídlo) a třikrát týdne ovoce
nebo zákusek. Stravování v hotelové restauraci.

PARKOVÁNÍ
Přímo u objektu bez poplatku. 

*** Patince

Zájezdy: 8 dní / 8 dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/10854
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APARTMÁNY FAMILY RESORT

POLOHA
Přímo v areálu koupaliště, vlastní oplocený pro-
stor tvoří malou vesničku s chatkami (12 chatek)
a hřištěm pro malé děti.

VYBAVENÍ
V areálu možnost rychlého občerstvení, restau-
race, doplňkový prodej. Každá chatka má dva sa-
mostatné pokoje, příslušenství, kuchyňský kout se
stolem, základní vybavení, dvouvařič, lednici, mik-
rovlnou troubu, varnou konvici, nádobí, ventilátor.
Možnost posezení na terase,  parkovat je možné
před chatkou.

POKOJE
V každé chatce vždy 2 dvoulůžkové pokoje, jsou
jednoduše a účelně vybaveny, každý pokoj má
možnost přistýlky. Ve všech pokojích LED TV.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování, možnost stravování v penzionu
Bonaparte za doplatek.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené, nehlídané parkoviště přímo u chaty
v uzavřeném prostoru.

** Patince

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/3034

APARTMÁNY MA JÁK

POLOHA
Velmi pěkné apartmány, jsou situovány v areálu
termálního koupaliště, nedaleko od celoročně
otevřeného Aqua centra.

VYBAVENÍ
Objekt nabízí osm standardně zařízených apart-
mánů.Každý apertmán má vlastní příslušenství ,
sprchu, wc, kuchyňku se zýkladním vybavením -
leddnička , dvoubařič, mikrovlnná trouba, rychlo-
varná konvice, SAT TV, přímo u apartmánů bazén
pro děti.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené, nehlídané parkoviště v areálu za po-
platek, u objektu bez poplatku.

UBYTOVÁNÍ
Každý apartmán má dvě samostatné místnosti,
ložnice se dvěma lůžky s možností přistýlky,
druhá místnost s rozkládací sedací soupravou
s úpravou na 2 příležitostná lůžka, celkem až
pro 5 osob.

STRAVOVÁNÍ
Individuální, možnost přípravy  jídla v apartmánu,
možnost rychlého občerstvení v areálu termál-
ního koupaliště.

*** Patince

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

rezervujte na:
www.cedok.cz/3033

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HOTEL SOREA MÁ J DÍTĚ
ZDARMA

*** Liptovský Ján - Nízké Tatry

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel je situován při vstupu do Jánské doliny, cca
100 m od venkovního termálního koupaliště.

VYBAVENÍ
Restaurace, denní bar, kavárna, krytý bazén s ter-
mální vodou, sauna, fitness, perličková koupel,
půjčovna sportovních potřeb. V hotelu lze dokou-
pit různé relaxační procedury a různé druhy ma-
sáží. 2 PC a WI-FI k dispozici u recepce.

POKOJE
Dvoulůžkové s možností přistýlky. Lze objednat
apartmá,  bezbariérový pokoj, nebo rodinný
pokoj. Vybavení pokojů SAT TV, rádio, telefon,
trezor, koupelna s WC, balkon (není u bezb. po-
kojů a rodinných pokojů) a apartmá lednička,
apartmán DeLux je dvoupodlažní. Ubytování se
psem není dovoleno.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně převážně bufetové, večeře výběrem
z menu, většinoou rozšířeno o bufetový stůl s po-
lévkou a saláty.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu za poplatek.

rezervujte na:
www.cedok.cz/3017
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BUNGALOVY JASNÁ-LÚČKY

POLOHA
Bungalovy se nacházejí v De mä nov ské Dolině,
v bezprostřední blízkosti 6-místné sedačkové la-
novky Lúčky–Vyhliadka pod Chopok.

VYBAVENÍ
Bungalovy jsou 2, 3, 4 a 5 lůžkové s možností při-
stýlky, vybavené sprchou a WC, kuchyňským kou-
tem s vařičem a základním kuchyňským nádobím,
SAT TV. V areálu bungalovů byl vybudován dře-
věný přístřešek s ohništěm a osvětlením a seze-
ním pro cca 20 osob. V celém areálu je k dispozici
připojení k internetu.

POKOJE
Menší bungalovy mají jednu místnost, kde je
i kuchyňský kout, větší bungalovy mají zpravidla
dvě místnosti, z nichž jedna je včetně kuchyň-
ského  koutu. 

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu není zahrnuto stravování, možnost
přípravy jídel přímo v bungalovu. Cca 100 m od
bungalovů je v areálu restaurace s celodenním
 provozem.

PARKOVÁNÍ
Před každým bungalovem neplacené.

*** Jasná - Demänovská Dolina - Nízké Tatry

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/3002

HOTEL TATRAWEST

POLOHA
Typický horský hotel je situován v klidném, maleb-
ném zákoutí Západních Tater, asi 1 km od ves-
ničky Zuberec.

VYBAVENÍ
V hotelu je restaurace, ve které se podávají jídla
slovenské a mezinárodní kuchyně, dětské hřiště,
sauna a tenisové a volejbalové kurty.K dispozici je
také zahrada se sluneční terasou a vybavením na
grilování. Bezdrátové internetové připojení je do-
stupné v celém hotelu zdarma.

POKOJE
Hotel nabízí ubytování v jednolůžkových, dvou-
lůžkových a třílůžkových pokojích s možností
jedné až dvou přistýlek, pro větší pohodlí lze vy-
žádat hotelové apartmá. Každý pokoj má vlastní
příslušenství, SAT-TV. K dispozici je také zahrada
se slunnou terasou a vybavením na grilování.
Bezdrátové internetové připojení je dostupné
v celém hotelu zdarma. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu,
2-3 jídla. Možnost celodenního stravování.

PARKOVÁNÍ
U objektu zdarma.

**** Zuberec - Západní Tatry

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/3077

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HOTEL SOREA SNP DÍTĚ
ZDARMA

*** Demänovská Dolina - Nízké Tatry

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Ho tel je si tuo ván do atrak tiv ní a vel mi ob lí be né ob -
las ti Níz kých Ta ter, Dem änov ské Doliny. Ne da le ko
ho te lu za čí na jí tu ris tic ké tra sy, na pří klad Biela púť.

VY BA VE NÍ
Re s tau ra ce, ka vár na, spo le čen ská míst nost,
sauna, ma sá že, sty lo vá vi nár na, stol ní te nis, bi li ár,
půj čov na spor tov ních po třeb, dět ské hřiš tě, vo lej -
ba lo vé hřiš tě, ohniš tě, hlí da né par ko viš tě.

PO KO JE
Kompletně zrekonstruovaný hotel nabízí ubyto-
vání v moderně a pohodlně zařízených pokojích.
Většina pokojů je dvoulůžkových, jen velmi málo
pokojů má možnost přistýlky, za příplatek lze
doobjednat hotelové apartmá nebo rodinný
pokoj. Pokoje mají vlastní příslušenství, SAT TV,
rádio, telefon a většina pokojů má také balkon.

STRA VO VÁ NÍ
Snídaně jsou převážně podávány formou bufeto-
vého stolu, večeře výběrem z teplého a stude-
ného bufetového stolu.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené, nehlídané parkoviště u objektu za po-
platek.

rezervujte na:
www.cedok.cz/3009
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WELLNESS HOTEL CHOPOK DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel je situován na začátku největšího a nejnav-
štěvovanějšího letního i zimního turistického stře-
diska na Slovensku -  Demänovská dolina-Jasná. 

VYBAVENÍ
Hotel je zaměřený na wellness a relaxační poby-
tya zvláště je vhodný pro rodiny s dětmi, kterým
se věnuje velká pozornost. Vstupní hala s re-
cepcí,restaurace, kavárna, 2 bazénové a saunové
světy a to Plesnivec ( dětský bazén , relaxační
bazén a saunový svět pro rodiny s dětmi)

a Praslička (plavecký bazén a saunový svět pro
osoby nad 16 let. Vybavení pro děti – dětský kou-
tek Chopíkův dětský svět, Lego dětský koutek,
dětský bazén, dětské hřiště, herna Herňa (airhoc-
key, stolní fotbal,automobilový trenažér, playsta-
tion), animace v letní i zimní sezóně. Speciální
vybavení pro děti – dětské stoličky v jídelně, pře-
balovací pulty a vaničky, dětské postýlky, ohřívače
na mléko. Hotel má označení „Priateľskí
k deťom“Ubytovaní hosté mají neomezené vstupy
do obou bazénů, saunových světů a fitness
centra. Wifi zdarma.

POKOJE
Několik typů pokojů. Dvoulůžkové pokoje typu
Plesnivec s přistýlkou ( přistýlka je vhodná pro
1 dospělou osobu nebo 2 děti do 12 let ) , po-
koje typu Praslička, rodinné pokoje, pokoje Lux.
Na pokojích je minibar, trezor, vysoušeč vlasů,
LCD SAT TV, telefon, internetové připojení,
župan, pantofle, pokoje mají balkon. Dále ro-
dinné pokoje typu Plesnivec (pro 4 nebo
5 osob) i typu Praslička (pro 5 osob)

STRAVOVÁNÍ
Vysoký standard stravování, snídaně formou bu-
fetových stolů, večeře – speciální nabídka, zpravi-
dla 4cho dové menu s možností výběru hlavního
chodu. Menu je doplněno o bufetový stůl s na-
bídkou salátů, ovoce a dezertů. Pro děti je možné
připravit dětské menu. 

PARKOVÁNÍ
Parkoviště před hotelem je monitorováno kame-
rovým systémem. 

**** Jasná - Demänovská Dolina - Nízké Tatry

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/3010

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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WELLNESS HOTEL GRAND JASNÁ

POLOHA
Zrekonstruovaný hotel se nachází v centru stře-
diska Jasná, je situován na konci Demänovské do-
liny v překrásné přírodní scenérii Má dobrou
dostupnost, autem nebo hromadnou dopravou,
před hotelem zastávka autobusu. V blízkosti ho-
telu je lanovka na Chopok, což je nejnavštěvova-
nější a nejznámější vrchol Nízkých Tater.

VYBAVENÍ
Hotel je dobře vybaven se širokou nabídkou zá-
kladních i doplňkových služeb. Hostům je k dis-
pozici restaurace, kavárna, Lobby bar, Slovenská
izba, letní terasa s grilem, nové wellness centrum

s bazénem, možnost masáží, sauna, fitness, dět-
ský koutek, ve vybraných prostorách Internet, do-
plňkový prodej. 

POKOJE
Pohodlné, převážně dvoulůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky, z předsíňky s vestavěnými skří-
němi se vchází do  koupelny. Sprcha nebo vana,
vysoušeč vlasů, WC, SAT TV, rádio, telefon, led-
nice s minibarem za příplatek. Pro pohodlí
hostů je možné za příplatek vyžádat hotelové
apartmá.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány formou bufetového stolu.
Večeře formou bufetového stolu nebo výběrem
z jídelního lístku, nebo menu.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu za poplatek.

**** Jasná - Demänovská Dolina - Nízké Tatry

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/3013

HOTEL BOUTIQUE TRI STUDNIČKY

POLOHA
Velmi atraktivní, luxusní hotel, který je situován při
vstupu do Demänovské doliny asi 6 km od centra
v Jasné a asi 7 km od Liptovského Mikuláše. Svým
architektonickým řešením ve stylu horské chaty
perfektně zapadá do rázu okolní krajiny s pano-
ramou hor.

VYBAVENÍ
Hostům je k dispozici stylová restaurace, terasa
s grilem, lobby bar s krbem, sauna, fitness, velmi
pěkné nové relax centrum, internet. 

POKOJE
Jedno- a dvoulůžkové pokoje  nebo hotelové
apartmá s 1–4 ložnicemi, koupelna se sprchou
nebo vanou, WC, SAT TV, rádio, telefon, minibar,
trezor, vše v rustikálním stylu, některé apart-
mány mají krb.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány bufetovým způsobem,
možnost celodenního stravování, velký výběr kra-
jových jídel i specialit výběrem à la carte. V letním
období je příjemné posezení na letní terase při
potoku, kde si můžete objednat některou grilova-
nou specialitu.

PARKOVÁNÍ
Na vyhrazeném parkovišti před hotelem.

**** Jasná - Demänovská Dolina - Nízké Tatry

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/3004

DÍTĚ
ZDARMA

DÍTĚ
ZDARMA

Zdroj: TMR © Marek Hajkovský

Zdroj: TMR © Marek Hajkovský

Zdroj: TMR © Marek Hajkovský Zdroj: TMR © Marek Hajkovský
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SKI A WELLNESS RESIDENCE DRUŽBA DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Oblíbený a velmi příjemný wellness hotel je situ-
ován v překrásném prostředí národního parku
Nízké Tatry, v jedné z nejkrásnějších dolin
Slovenska – v Demänovské Dolině. Nachází se
v centru střediska Jasná. 
Středisko patří mezi nejlepší polohou i vybavením
pro letní i zimní rekreaci a odpočinek. 

VYBAVENÍ
Hotelová restaurace,  Ľudová restaurace s tera-
sou, vinná pivnice s vinotékou, noční bar -
Kabaret, Lobby bar, dětský koutek, dětské hřiště,
biliard, vysokorychlostní WI-FI připojení v celém
hotelu, místnost na odkládání zavazadel, ani-
mace,  room servis, půjčovna jízdních kol a spor-
tovních potřeb, billiard. 
Rozšířené wellness centrum navbízí  – 25 m pla-
vecký bazén s pramenitou vodou, dětskou zónu

s dětským bazénem a výřivou vanou pro nejmenší,
, 3 výřivé bazény,  6 různých saun (ruská, finská, by-
linková, eukalyptová, solná, infra) , hydromasážní
sprchy, vyhřívaná dřevěná káď, masáže, ošetření
kosmetikou SOTHYS, pedikúra rybičkami GARRA
RUFA. Novinky sezóny ve wellness centru:  ADULT
ZÓNA "FOUR SEASONS" se 3 saunami se zvýšenou
teplotou, "prameny s živou vodou"- 3 bazénky
s rozličnou teplotou vody 8°C, 36°C a 42°C, nové
tepidárium s vyhřívanými lehátky, vnější terasa s ba-
zénem s teplotou vody 37°C, lehátky a sezením. 

UBYTOVÁNÍ
Kategorie standard – dvoulůžkové pokoje
s možností 1 přistýlky, pokoje Superior, apart-
mány Residence (se 2 ložnicemi), 2 apartmány
Mezonet nebo apartmány LUX (s 1 nebo 2 lož-
nicemi). Všechny pokoje mají koupelnu, WC, SAT
TV, telefon, vysoušeč vlasů, župan, trezor, mini-

bar, v apartmánech LUX i kuchyňský koutek
a krb. Apartmány LUX se nacházejí v samo-
statné budově hned vedle hotelu. 
Kategorie economy – dvoulůžkové pokoje, po-
koje Family. Všechny pokoje mají koupelnu, WC, SAT
TV, telefon, vysoušeč vlasů, župan, trezor, minibar

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány formou bufetových stolů.
Možnost doplatit večeře  – servírované (3 cho-
dové menu).

PARKOVÁNÍ
Nehlídané parkoviště před ho telem.

**** Jasná - Demänovská Dolina - Nízké Tatry

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/3012

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HOTEL GRAND PER MON

POLOHA
Velmi pěkný hotelový komplex je situován při
vstupu do slovenských velehor, v klidném pro-
středí střediska Podbánke, s dobrou dostup-
ností do dalších turistických center Vysokých
Tater. Velmi dobrá poloha pro turistiku a cyklo-
turistiku.

VYBAVENÍ
Svým bohatým příslušenstvím se řadí mezi nej-
lépe vybavené hotely ve Vysokých Tatrách. K dis-
pozici  restaurace, noční bar, společenská
míst nost, salonky, krytý bazén, sauna,  solárium,
masáže, perličkové a vířivé koupele, solux, pod-

vodní masáže, parafínové zábaly, inhalace, fitness,
tělocvična, kulečník, stolní tenis. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, vlastní
příslušenství, rádio, TV. Ubytování s domácím
zvířetem není dovoleno.

STRAVOVÁNÍ
V ceně je snídaně formou bufetového stolu.
Možnost celodenního stravování.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu za poplatek.

**** Pod ban ské - Vysoké Tatry

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/3057

HOTEL PIERIS

POLOHA
Hotel se nachází v malebné horské osadě
Podbanské, v jihozápadní části Vysokých Tater,
stranou od rušných tatranských center, v překrás-
ném zákoutí Tatranského národního parku
v těsné blízkosti vyhledávaných cyklotras v Tichej
a Kôprovej doline. Je ideálním výchozím bodem
k turistickýcm procházkám a výletům po Vysokých
Tatrách a Liptove. Od GH Permon, jednoho z nej-
navštěvovanějších slovenských hotelů s největším
hotelovým wellness komplexem, je vzdálený jen
1200 m.

VYBAVENÍ
Hotel Pieris je moderně zrekonstruovaný, před
 rekonstrukcí byl známý jako hotel Kriváň. Díky

kompletní rekonstrukci pokojů, restaurace, Lobby
baru a recepce vznikl moderní a stylový hotel.
Komfortní pokoje a menší apartmány mají zají-
mavý design.  V přízemí hotelu je recepce s Lobby
barem a hotelová restaurace. Restaurace a Lobby
bar jsou propojené s venkovní terasou. V hotelu
dále Wellness Pieris, finská , parní a infra sauna,
bazén. WIFI ve společných prostorách v blízkosti
recepce. Možnost využívat služeb nedalekého ho-
telu Grand hotel Permon. 

UBYTOVÁNÍ
Jednolůžkové pokoje s možností přistýlky
a dvoulůžkové pokoje bez  přistýlky, menbší
apartmány a jeden větší apartmán. Všechny po-
koje mají koupelnu se sprchovým koutem

a s WC,  TV s plochou obrazovkou.  Součástí ně-
kterých je také balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře formou bufetu. Možnost celo-
denního stravování v hotelové restauraci.

PARKOVÁNÍ
Na hotelovém parkovišti bez poplatku. 

*** Podbanská

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/8362

DÍTĚ
ZDARMA

DÍTĚ
ZDARMA
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HOTEL PÁT RIA DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Na břehu vysokohorského jezera, na konci
Mlynické doliny.

VYBAVENÍ
Restaurace nazvaná Sluneční, Vatra Club, Koliba
Patria, kavárna. Nové wellness centrum Aqua pa-
radise, příjemný relax v několika saunách a vířiv-
kách, odpočinek v tepidáriu, masáže, velký
plavecký bazén, Beauty salon, fitness, ricochet,
půjčovna sportovního náčiní a možnost vyjížďky
na horských kolech. 

POKOJE
Většinou dvoulůžkové s možností přistýlky (roz-
kládací křeslo), možno vyžádat i hotelové
apartmá. Všechny pokoje mají koupelnu
s vanou nebo se sprchou, WC, předsíňku s ve-
stavěnými skříněmi, SAT TV, telefon, minibar, tre-
zor. Pokoje ve vyšším patře s balkonem za
příplatek (od 3. patra výše). Župany na pokoji
k dispozici.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetového stolu, možnost do-
koupení polopenze nebo plné penze.

PARKOVÁNÍ
Na vyhrazeném, uzavřeném parkovišti za popla-
tek nebo je možné předem vyžádat hotelovou
garaž za poplatek. 

**** Štrbské Ple so - Vysoké Tatry

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/3067

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HOTEL PANORAMA RESORT DÍTĚ
ZDARMA

**** Štrbské Pleso - Vysoké Tatry

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Moderní hotel apartmánového typu se nachází
v klidnější části atraktivního střediska Štrbské
Pleso. Svou polohou v 1300 m n.m. je jedinečný
svým výhledem na panorama Vysokých Tater. 

VYBAVENÍ
V přízemí hotelu se nachází vstupní hala s recepcí,
restaurace, Lobby bar, obchod se sportovními po-
třebami. 

POKOJE
Ubytování je možné v moderně zařízených
prostorných studiích a apartmánech pro
2–4 osoby. Studia mají jednu místnost u apart-
mánu je ložnice a obývací část s rozkládacím
gaučem. Každý typ ubytování má vlastní soci-
ální zařízení (koupena se sprchou nebo vanou)
s kuchyňským koutem s mikrovlnou troubou
a ledničkou. Interne tové připojení. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány formou bufetového stolu,
možnost polopenze nebo plné penze. 

PARKOVÁNÍ
Na vyhrazeném parkovišti u hotelu nebo v pod-
zemních garážích.

rezervujte na:
www.cedok.cz/3066
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HOTEL TOLIAR DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel se nachází v krásném prostředí Vysokých
Tater, v nadmořské výšce 1355 m nad mořem,
přímo v  turistickém centru Štrbské Pleso.
Výborné výchozí místo pro vysokohorskou turis-
tiku, v blízkosti hotelu je zastávka autobusu a tat-
ranské elektrické železnice, obchod (potraviny,
drogerie, hračky).

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, „Slo ven ská“ restaurace, sa-
moobslužná restaurace, denní bar, letní terasa,
salonek, „Vitálny svet“ (finská, kanadská a parní
sauna, solná parní koupel, tepidárium, vířivá vana,

bazén s  protiproudem, ledový vodopád, vodní
cesta, masáže), fitness, kulečník. V kavárně WI-FI
připojení.

POKOJE
Pohodlné dvoulůžkové pokoje, některé s mož-
ností přistýlky a  rodinné  poko je – hotelové
buňky, se skládají ze 2 dvoulůžkových pokojů
s  možností jedné přistýlky, společná před-
síňka, WC a koupelna, SAT TV, telefon, max. ka-
pacita jedné buňky je až 6 osob. Hotelové
studio 2-4 pevná lůžka s možností až 2 přistý-
lek, koupelna, kuchyňská linka, SAT TV. 

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu jsou zahrnuty snídaně, které jsou
podávány většinou formou bufetového stolu,
možnost celodenního stravování.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené, nehlídané parkoviště u objektu.

*** Štrbské Pleso - Vysoké Tatry

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/3069

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HOTEL SOREA TRIGAN DÍTĚ
ZDARMA

*** Štrbské Ple so - Vysoké Tatry

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V nej ma leb něj ší čás ti Štrb ské ho Ple sa, pří mo na
bře hu je ze ra Nové Štrbské Ple so.

VYBAVENÍ
Návštěvníkům je k dispozici restaurace, aperitiv
bar s denním provozem, noční bar, salonky, te-
rasa. K hotelovým službám patří fitness centrum,
sauna, klasické masáže a regenerační procedury
komplexního relaxačního centra, solárium, půj-
čovna sportovních potřeb, dětský koutek, dětské
hřiště s prolézačkami, doplňkový prodej.

POKOJE
Hostům jsou k dispozici jedno- a dvoulůžkové
pokoje s možností přistýlky, rodinné pokoje a za
příplatek i apartmá,  bezbariérové pokoje pro
méně pohyblivé osoby. Pokoje jsou vybaveny
koupelnou se sprchou nebo vanou, WC, telefon,
rádio, SAT TV, trezor, možno  vyžádat dětskou
postýlku.

STRAVOVÁNÍ
Sní da ně i ve če ře jsou po dá vá ny v ho te lo vé re -
stau ra ci, na bíd ka sní da ně bu fe to vým způ so bem,
obě dy a ve če ře vý bě rem z menu.

PARKOVÁNÍ
U hotelu nehlídané parkoviště, monitorováno ka-
merou.

rezervujte na:
www.cedok.cz/3068
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HOTEL FIS

POLOHA
Hotel se nachází v bezprostřední blízkosti spor-
tovního areálu a má jedinečnou výchozí polohu
pro turistiku a letní sporty.

VYBAVENÍ
Hotel je tvořen centrální hotelovou budovou
a přilehlými samostatnými bungalovy. Restaurace,
denní bar, Štrbská izba, sauna, fitness, tělocvična,
solárium, klasické masáže, stolní tenis, kulečník,
půjčovna sportovních potřeb.

POKOJE
Hotel nabízí ubytování v jedno- a dvoulůžkových
pokojích s možností přistýlky a v bungalovech.
Každý pokoj má TV, rádiobudík, telefon, sprchu,
WC. Dvoulůžkové pokoje „Ekonomy“ jsou rozmě-
rově menší a nemají možnost přistýlky. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, obědy i večeře jsou podá vány formou
bufetových stolů.

PARKOVÁNÍ
Na vyhrazeném parkovišti v blízkosti hotelu.

**** Štrbské Ple so - Vysoké Tatry

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/3065

HORSKÝ HOTEL HREBIENOK

POLOHA
Hostel je umístěný v překrásné scenérii Vysokých
Tater, na úpatí Slavkovského štítu přímo v centru tu-
ristických chodníků - výchozího bodu mnoha turistic-
kých tras. V blízkosti je horní stanice pozemní lanovky,
Starý Smokovec – Hrebienok. Lze použít vyhrazené
parkoviště u hotelu Grand ve Starém Smokovci.

VYBAVENÍ
Komfortní turistické ubytování ve 40 jednodu-
chých a prakticky zařízených pokojích. Restaurace
Hrebienok. WI-FI připojení ve společenských pro-
storách. V hotelu je možné zakoupit kosmetické
doplňky a malé občerstvení.

UBYTOVÁNÍ
K dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje,
některé s možností přistýlky. Každý pokoj má
vlastní sociální zařízení a sprchový kout. Na po-
kojích k dispozici ručník, polštáře a přikrývky
s povlečením a sprchový šampon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně kontinentální, večeře servírované 3cho-
dové menu.

INFORMACE
Lístek na lanovku Starý Smokovec - Hrebienok je
v ceně ubytování - 3× zpáteční lístek denně/
osoba. Vydává recepce GH Starý Smokovec. 
Parking u GH Starý Smokovec v ceně ubytování.
Zvýhodněné ceny vstupu do Wellness Centra.
V provozu od 1. 6. do 31. 10. 2017.

** Starý Smokovec 

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/3062

DÍTĚ
ZDARMA

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Zdroj: TMR © Marek Hajkovský Zdroj: TMR © Marek Hajkovský

Zdroj: TMR © Marek Hajkovský Zdroj: TMR © Marek Hajkovský
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GRANDHOTEL STARÝ SMOKOVEC DÍTĚ
ZDARMA

**** Starý Smokovec - Vysoké Tatry

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V centru Vysokých Tater, nedaleko dolní stanice
lanové dráhy na Hrebienok. Dobré spojení do
všech středisek ve V. Tatrách, železniční stanice
asi 200 m, nádraží SAD asi 300 m. 

VYBAVENÍ
Restaurace Grand, Sála Rondo, kavárna, denní
a noční bar, Nový a Fran couzský salonek, konfe-

renční a společenské haly, bazén a luxusní well-
ness centrum, whirlpool, finská, parní a  infra
sauna, Kneippova cesta, masážní sprcha, tepidá-
rium s  vyhřívanými lehátky, solárium,  fitness,
výběr masáží.

POKOJE
Koupelna, WC, SAT TV, minibar, telefon s mož-
ností přímé volby. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bohatého, bufetového stolu,
speciality i krajová jídla po celý den, výběrem à la
carte. Vyhlášené jsou speciality připravované ze
zvěřiny, ryb a pestrý výběr zákusků.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu.

Zdroj: TMR © Marek Hajkovský

Zdroj: TMR © Marek Hajkovský Zdroj: TMR © Marek Hajkovský

rezervujte na:
www.cedok.cz/3063

Zdroj: TMR © Marek Hajkovský
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GRANDHOTEL PRAHA DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel se nachází v centru  horského střediska, na
úpatí druhého nejvyššího vrcholu Vysokých  Tater,
Lomnického štítu, nedaleko lanové dráhy.

VYBAVENÍ
Bohatě zdobená Grand hala, restaurace, terasa,
salonky, bar, kavárna, konferenční místnosti,
bazén, sauna,  nové wellness a fitness centrum.
Masážní bazén s vodními atrakcemi, whirlpool,

finská sauna, jacuzzi.  Výborné výchozí místo pro
turistiku, v blízkosti tenisová hala.

POKOJE
Stejně jako společenské prostory je i ubytovací
část stylově zařízena. Dvoulůžkové pokoje, ně-
které s možností  přistýlky, hotelové apartmá,
4 LUX apartmá. Pokoje mají příslušenství,
rádio, SAT TV, telefon, trezor, minibar. 

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně jsou podávány v hotelové res-
tauraci, možnost  dokoupení celodenního stravo-
vání.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu.

***** Tatranská Lomnica - Vysoké Tatry

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/3070

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Zdroj: TMR © Marek Hajkovský Zdroj: TMR © Marek Hajkovský

Zdroj: TMR © Marek Hajkovský

Zdroj: TMR © Marek Hajkovský
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HOTEL SOREA TITRIS

POLOHA
Hotel se nachází v tichém prostředí, nedaleko
centra Tatranské Lomnice v blízkosti botanické za-
hrady a známého muzea TANAPu. Stanice tatran-
ské elektrické železnice a autobusu cca 10 min.
chůze od hotelu. Snadná  dostupnost kabinové
 lanovky „Morava“ cca 15 min. chůze, autobusem
do Smokovce a Št. Plesa cca 10 min. 

VYBAVENÍ
Restaurace, aperitiv bar Aqua u bazénu, „vinná vi-
echa ŠOPA“, nové aquacentrum s vodními atrak-
cemi, sauna, masáže (ruční, perličková,
hydromasáž).

POKOJE
Velmi pěkné dvoulůžkové pokoje, některé mají
možnost přistýlky. Možno  vyžádat hotelové
apartmá. Na vyžádání také možno rodinné po-
koje (2 dvoulůžk. propojené pokoje - 4 pevná
lůžka). Ubytování s domácím zvířetem není do-
voleno.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou zpravidla bufetové, večeře výběrem
z me nu, doplněno o bufetový stůl s polévkou
a saláty.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu, monitorováno
kamerou.

*** Tat ran ská Lom ni ca - Vysoké Tatry

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/3072

HOTEL SOREA URÁN

POLOHA
Hotel je situován do centra Tatranské Lomnice.
Má výhodnou výchozí pozici pro sportovce a mi-
lovníky turistiky, cca 10 min. chůze stanice  lanové
dráhy na Skalnaté pleso a Lomnické sedlo.

VYBAVENÍ
Velmi příjemné prostředí,  dobrá vybavenost, res-
taurace, lobby bar, nové well ness URANIA s nere-
zovým relaxačním bazénem s nabídkou vodních
atrakcí, sauna, fitness, stolní tenis, herna pro děti,
možnost půjčení sportovních potřeb a řada do-
plňkových služeb. Hotel má bezbariérový vstup
a 2 bezbariérové pokoje.

POKOJE
Jedno a dvoulůžkové s možností  přistýlky
a vlastním příslušenstvím, telefon, TV. Možno
vyžádat rodinné pokoje (3 lůžka + 1 přistýlka)
nebo za příplatek hot. apartmá. Všechny pokoje
mají balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou podávány většinou formou
bufetového stolu. Možnost celodenního stravo-
vání.

PARKOVÁNÍ
Nehlídané parkoviště u objektu. Hotelová garáž
za poplatek.

*** Tat ran ská Lom ni ca - Vysoké Tatry

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/3073

DÍTĚ
ZDARMA

DÍTĚ
ZDARMA
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HOTEL SOREA HUTNÍK I. A II.

POLOHA
Tatranské Matliare patří k nejhezčím oblastem ve
Vysokých Tatrách, cca 2 km od Tatranské
Lomnice. Hotel je situován v klidném prostředí,
obklopen zelení, cca 400 m od zastávky auto-
busu. Nad hotelem se tyčí vrcholy Lomnického
štítu.

VYBAVENÍ
Restaurace, bar, kavárna,  tě lo cvič na, kuželky, fit-
ness, krytý bazén. 

POKOJE
Pokoje typu economy jsou situovány v hotelu
Hutník II., velmi pěkné pokoje standard po re-
konstrukci v části hotelu Hutník I. Všechny po-
koje mají vlastní příslušenství, některé
s možností přistýlky, SAT TV. Některé pokoje mají
balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně zpravidla bufetové, večeře výběrem
z menu, možnost celodenního stravování, na přání
je možné připravit i studený oběd do balíčku.

PARKOVÁNÍ
Nehlídané parkoviště u objektu.

***/** Tatranské Matliare - Vysoké Tatry

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

HOTEL SOREA ĽUBOVŇA

POLOHA
Hotel se nachází na rozhraní Spišské Magury
a Levočských vrchů asi 7 km od města Stará
Ľubovna. Je zasazen do krásné přírodní scenérie.

VYBAVENÍ
Hotel nabízí širokou škálu základních i doplňko-
vých služeb, restaurace, bar, kavárna, salonky,
bazén, fitness,  masáže, relaxační procedury, půj-
čovna sportovního náčiní, sauna, biliár, stolní
tenis, horská kola.

POKOJE
Dvoulůžkové s příslušenstvím a možností při-
stýlky mají SAT TV, telefon, balkon. Rodinné po-
koje  nebo apartmá je možné vyžádat.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře zpravidla bufetové. Možnost ce-
lodenního stravování.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené, nehlídané parkoviště u objektu. 

*** Ľubovnianské kúpele

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/3021

DÍTĚ
ZDARMA

DÍTĚ
ZDARMA

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

rezervujte na:
www.cedok.cz/3075 | 3074
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POLSKO – Baltské moře
Baltské moře je nejlepší volbou pro ty, kteří nechtějí cestovat nikam daleko a díky nižším teplotám mohou trávit dovolenou nebo pobývat
u moře i lidé, kteří nemají rádi vysoké teploty. Polské pobřeží  Baltského moře nenabízí jen pobyt u moře, ale i možnosti  relaxačních
pobytů, sportovního vyžití či výhodných nákupů. Jsou zde i trasy pro cyklisty.

OSTROV USEDOM - ŚWINOUJŚCIE
Krajina 44 ostrovů, která je obklopena Baltským
mořem a Štětínským zálivem o kterým místní ří-
kají „Tady začíná Polsko“. Město s více než 200
letou tradicí leží na dvou největších z těchto ost-
rovů – Wolinu a Uznamu (Usedomu), spojených
 trajektovou dopravou. Swinoujscie (česky
Svinoústí) patří k nejznámějším lázeňským stře-
diskům v Polsku, zejména díky  nádherným širo-
kým písečným plážím, nad  stan dardním počtem
slunečních dní či unikátním mikroklimatem. 

OSTROV WOLLIN - MIĘDZYZDROJE 
Międzyzdroje (Mezizdroje) je lázeňské městečko
v Západopomořanském vojvodství v okrese
Kamień Pomorski. Středisko leží na ostrově Wollin
na východ od města Świnoujście na březích
Baltského moře. Město je významnou lázeňskou
destinací, hlavní atrakcí města je 2 km dlouhá pro-
menáda a pláž s  vysokými útesy. Nově je zde
 postaveno i 300 m dlouhé přístavní molo. Pro
ukrácení dlouhých chvil můžete navštívit Muzeum
přírodní historie, v blízkosti města se nachází uni-
kátní národní park Wollin – díky četným jezerům
se zde nachází velké množství různých druhů
vodního ptactva, pouhé 2 km od města se na-
chází přírodní rezervace s bizony. V červenci se
zde koná pravidelně polský filmový festival, na
který se sjíždějí herecké celebrity. 

V VI VII VIII IX

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)
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NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠI NABÍDKU POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ
• Velký okruh Polskem s dotykem jantarové stezky 11 490 Kč
• Klenoty UNESCO v jižním Polsku 4 290 Kč
• Přes jižní Polsko do Tater 5 990 Kč

Podrobné informace najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2017“ na straně 136–137!

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
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KOLOBRZEG 
Největší a nejkrásnější polské lázně s bohatou his-
torií. Má ideální polohu u ústí řeky Parsęty. V blíz-
kosti jsou lesy i rašeliniště, ve kterých žije mnoho
vzácných druhů zvířat a rostlin. Kolobrzeg má
i řadu historických památek. Mezi ně patří gotická
bazilika sv Marie a novogotická radnice. Kolobrzeg
patří mezi nejoblíbenější polská letoviska.

Během pobytu doporučujeme navštívit: 
Přístavní město Štětín a především jeho Staré
Město s překrásným renesančním hradem pomo-
řanských knížat. Při této příležitosti nesmíte zapo-
menout na návštěvu gotické katedrály sv. Jakuba
apoštola, přístavní bránu či Zámeckého muzea
a Národního muzea, které má sídlo v nedaleké
barokní budově. Nábřeží Odry lemuje slavná Ulica
Waly Chrobrego, která představovala velkolepý
městský projekt v 1. polovině 20. století. Na
slavné ulici má své místo i Námořní muzeum,
které je zaměřeno zejména na námořní minulost
Baltského moře.
Farma zubrů Pratenow 
Usedomská přírodní rezervace byla založena
v roce 2004, kdy přišli z nedalekého Wolińského
národního parku první čtyři kusy těchto zvířat.
K otevření rezervace přispěly dva cíle. Prvním bylo
zvýšení populace zubra, jakožto ohroženého
druhu, zatímco druhým byla nutnost poskytovat
informace o přírodě v nové, zajímavé a srozumi-
telné formě. Nutnost poskytovaní informací to-
hoto druhu byla uspokojena díky vybudování

nové výstavní budovy. Vzhledem k tomu, že neu-
stále narůstá počet zájemců o návštěvu rezer-
vace, byl otevřen rovněž naučně výchovný pavilon,
kde je možnost prohloubení znalostí o různorod-
nosti přírody na ostrově Usedom (Uznam). Nový
vzhled získal také hlavní vchod.
Dále doporučujeme návštěvu nedalekých Lázní
třech císařů (3-Kaiserbader) – Bensin, Ahlbeck,
Heringsdorf. Dříve byly tyto oblasti samostatnými
obcemi, dnes jsou však spojeny v jedno lázeňské
centrum „3-Kaiserbader“, které se pyšní jednou
z nejkrásnějších plážových promenád na německém
pobřeží Baltského moře. 12 km dlouhá plážová pro-
menáda spojuje lázně Bensin, Ahlbeck a Heringsdorf

s polským přístavním městem Świnoujście. 3,5 km
dlouhá pláž v Heringsdorfu je navštěvována turisty
po celý rok a patří k nejznámějším německým balt-
ským plážím. Mezi nejvýznamnější historické pa-
mátky města Ahlbeck patří slavné molo
s historickou budovou restaurace a secesní hodiny
přímo na promenádě. Podél pobřežní promenády
se nachází řady klasických budov bílé barvy typických
pro tuto oblast, které přivítaly mnoho významných
hostů, mezi které patřil například rakouský císař
František Josef I. Oblíbeným cílem turistů je welness
centrum „OstseeTherme“ a blízká ocelová rozhledna
o čtyřech úrovních. Celý ostrov má solidní železniční
spojení nejen s pobytovými místy, ale i s pevninou.

ČEDOK PLUS
• kvalitní ubytovací kapacity 
• výhodné ceny

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• vůbec nejkratší vzdálenost k moři 
• pohodlná cesta po dálnici bez poplatků

v zahraničí 

DOPRAVNÍ INFORMACE
• vzdálenost z Prahy: 600 km
• vzdálenost z Brna: 800 km

Štětín

Gdyně

Świnoujście

Międzdroje

Gdaňsk

Malbork

Toruň

POLSKO

Baltské moře

Kolobrzeg

ZÁJEZDY: 4 A VÍCE DNÍ

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HOTEL POLARIS DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel je situován v  blízkosti téměř kilometr
dlouhé plážové promenády. Centrum města je
vzdáleno přibližně 1 km.

VYBAVENÍ
Recepce, výtah, restaurace. Bazén, sauna a whirl-
pool, bezpečnostní trezor na recepci, omezený
parking u hotelu (vše za poplatek). WI-FI zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
V hotelu je možnost zajištění relaxačních proce-
dur (masáže, magnetoterapie). Dostatek nejen
večerní zábavy najdete na nedaleké plážové pro-
menádě a v přilehlých uličkách.  

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje jsou vybavené koupelnou
se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, popř. bal-
kónem (za poplatek). Všechny pokoje jsou ne-
kuřácké (na balkóně kouřit lze). Na vyžádání
studia s balkonem pro 3 osoby.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze.  

PLÁŽ
Široká písečná pláž s pozvolným vstupem leží cca
300 m od hotelu.

*** ostrov Usedom - Świnoujście

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/2887

HOTEL ADMIRAL I 

POLOHA
Hotel leží v lázeňské čtvrti, přímo u lázeňské pro-
menády a cca. 200 metrů od moře. Lázeňská bu-
dova byla postavena 19. století a v nedávné době
prošla rekonstrukcí.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, výtah, café, bazén, saunový
komplex a jacuzzi.

SPORT A ZÁBAVA
V ceně pobytu 3 lázeňské procedury (mimo so-
bota a neděle), 1x vodní gymnastika za týden,
1x konzultace s lékařem, 1x uvítací drink, bezplatné

využití hotelového bazénu a sauny. 1x nordic wal-
king, jednou týdně večer s hudbou.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, WC,
sprcha, fén, SAT-TV, telefon, připojení na inter-
net, varná konvice. K dispozici též 3 pokoje pro
klienty se sníženou pohyblivostí.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Jednou týdně tradiční polská večeře
při svíčkách.

PLÁŽ
Široká písečná pláž s pozvolným vstupem leží cca
200 m od hotelu.

UPOZORNĚNÍ
Domácí zvířata nejsou povoleny. V případě dopro-
vodné osoby bez čerpání lázeňských procedur
bude poskytnuta sleva 390 Kč/týden.

**** ostrov Usedom - Świnoujście

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/13659
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HOTEL NEW SKANPOL 

POLOHA
Hotel leží v centru města, naproti parku a cca.
800 metrů od pláže. Kompletně zrekontruovaný
hotel.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace „Skandinawia“ s mezinárodní
a polskou kuchyní, konferenční prostory, noční
klub a hlídané parkoviště. Bazén, sauna, jacuzzi
a fittness v ceně pobytu.

SPORT A ZÁBAVA
V hotelu možnost zajištění léčebných procedur.
Dostatek nejen večerní zábavy najdete v okolí ho-
telu. Možnost výletů do nedalekých Lázní třech cí-
sařů či přístavního města Štětín.

POKOJE
Moderní dvoulůžkové pokoje, sprcha/WC, SAT-TV
a telefon.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně a večeře, 1x týdně večeře na pol-
ský způsob s živou hudbou + 1 nápoj (místní pivo
či víno). Odpolední snack s kávou (15-16 hod.).

PLÁŽ
Písečná pláž cca 800 metrů od hotelu.

*** Kolobrzeg

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/11997

UZDROWISKO BURSZTYN

POLOHA
Objekt leží v  blízkosti plážové promenády, cca
80 metrů od pláže. Centrum města cca. 1 km.

VYBAVENÍ
Recepce, výtah, restaurace, parking za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
V objektu možnost zajištění léčebných procedur.
Dostatek nejen večerní zábavy najdete na plážové
promenádě a přilehlých uličkách.

POKOJE
Dvoulůžkové nekuřácké pokoje s možností při-
stýlky, sprcha/WC, kabelová TV, telefon, malá
lednice. Všechny pokoje po rekonstrukci v roce
2007.

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně a  večeře. Oběd servírovaný.
Dieta na vyžádání.

PLÁŽ
Široká písečná pláž pozvolným vstupem do moře
leží cca. 150 metrů od objektu.

*** ostrov Usedom - Świnoujście

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

od 99 999 Kč*

* více na str. 010

rezervujte na:
www.cedok.cz/12024

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HOTEL WOLIN DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel je situován asi 1 km od centra Miedzyzdroje,
město leží na ostrově Wolin na východ od města
Świnoujście.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby s halou, restaurace, hotelový sejf
za poplatek, bar, terasa, zahrada, lehátka se slu-
nečníky. Parking u hotelu zdarma. fitness & well-
ness centrum, WiFi zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Volný vstup do hotelového bazénu, posilovny.
Sauna za poplatek cca 2,50 EUR / 1 hodina. by ho-
telové spa & wellness centra. Možnosti výletu do

nedalekého Świnoujście (cca. 14 km) či do wolin-
ského národního parku.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s vlast-
ním příslušenstvím. SAT TV a telefon. Navíc plá-
žové paravany k zapůjčení.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Welcome drink při příjezdu. Bufetová sní-
daně, bufetová nebo 3chodová večeře s nápojem.

PLÁŽ
Písečná pláž leží cca 700 metrů od hotelu.

**** ostrov Wolin – Międzyzdroje

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

rezervujte na:
www.cedok.cz/15705

VIENNA HOUSE AMBER BALTIC DÍTĚ
ZDARMA

POLOHA
Hotel je situován přímo na pláži v  centru
Międzyzdroje, město leží na ostrově Wolin na vý-
chod od města Świnoujście. 

VYBAVENÍ
Recepce, výtah, hotelový bar, restaurace, konfe-
renční prostory, noční klub Plaza, spa & wellness
centrum, bowling, parking (vše za poplatek). WI-FI
zdarma.  

SPORT A ZÁBAVA
Za poplatek služby hotelové spa  &  wellness
centra, které nabízí mj. masáže, magnetoterapii
či aromaterapii atd. Možnosti výletu do nedale-
kého Świnoujście či do wolinského národního
parku.

POKOJE
Moderní dvoulůžkové  pokoje s možností při-
stýlky vybavené koupelnou se sprchou a WC,
SAT TV, telefonem, minibarem (za poplatek).

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně. Fakultativně večeře. 

PLÁŽ
Písečná pláž leží přímo u hotelu. 

**** ostrov Wolin – Międzyzdroje

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

rezervujte na:
www.cedok.cz/2879
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Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře

Čedok a.s. jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž po-
řadatelem 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 zá-
kona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – dále jen OZ)
prodává zájezdy (§ 2522 OZ) na základě Smlouvy o zá-
jezdu 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 cestov-
ního ruchu na základě Smlouvy o poskytnutí jednotlivé
služby. Není-li Smlouva o zájezdu vyhotovena v píse-
mné formě (zejm. internetový prodej), cestovní kance-
lář Čedok a.s. vydá zákazníkovi písemné Potvrzení
o zájezdu, jehož převzetí zákazník potvrdí. Obdobně
není-li Smlouva o poskytnutí jednotlivé služby vyhoto-
vena v písemné formě, cestovní kancelář Čedok a.s.
vydá zákazníkovi příslušný písemný doklad o zakou-
pení služby (voucher/poukaz, letenku apod.), jehož
převzetí zákazník potvrdí.

3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kance-láře
Čedok a.s. (dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí
Smlouvy o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) nebo Smlouvy
o poskytnutí jednotlivé služby cestovního ruchu uza-
vřené 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 oddíl B vložka 2263 (dále jen „Čedok“) a

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

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 zákaz-
níka, 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 zákazní-
kem a Čedokem uzavřením Smlouvy o zájezdu. Obsah
této smlouvy je dále určen též těmito VSP, které jsou
součástí katalogu a jsou zveřejněny též na
http://www.cedok.cz/, katalogem, jehož nedílnou sou-
částí je i ceník, případně jinou nabídkou, která byla zá-
kazníkovi 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 doplňují některé údaje uvede-
nými v katalogu (Informace – obsah, rozsah a další pod-
mínky poskytování služeb), a na http://www.cedok.cz/
(Důležité informace a podmínky pro účast na
zájezdu/pobytu), přepravními podmínkami příslušných
dopravců zveřejněnými na http://www.cedok.cz/ příp.
i Zvláštními podmínkami přiloženými ke Smlouvě o zá-
jezdu (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 pod-
mínkami příslušných 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 pořá-
daném Čedokem, je vždy v souladu s právními před-
pisy státu, ve kterém je poskytováno.

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

5. Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní.
Podle právních předpisů ČR i EU je za začátek zájezdu
považován okamžik zahájení první služby a za konec
zájezdu ukončení poskytnutí služby. Zájezd začíná ten
kalendářní den, kdy Čedok poskytl první službu (např.
odbavení na letišti, nástup do autobusu při transferu
na letiště, nástup do autobusu při autobusové do-
pravě, ubytování v případě zájezdů bez dopravy, atd.).
Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou tedy zahr-
nuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět,
a to i v případech, kdy je zahájení zájezdu a ukončení

zájezdu organizováno v pozdních nočních hodinách,
příp. časných ranních hodinách.

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

zahájením a ceny jednotlivých služeb před jejich po-
skytnutím. Za zaplacení ceny se považuje, podle formy
úhrady, den převzetí hotovosti, den platby platební kar-
tou 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 zálohu ve výši 50 % sjednané ceny,
doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději 30
dnů před zahájením zájezdu; při porušení tohoto
závazku má Čedok právo od Smlouvy o zájezdu od-
stoupit (§ 2533 OZ).
V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší
než 30 dnů před zahájením zájezdu je zákazník po-
vinen 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 jed-
notlivých služeb formou poukázky (poukazu) Čedoku
nebo jiné poukázky (poukazu) Čedokem přijímané zá-
kazník (poukazník) i Čedok (poukázaný) postupují
v souladu s podmínkami pro jejich uplatnění a přijí-
mání 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, bez-

pečnostních a přístavních poplatků, které jsou za-
hrnuty v ceně zájezdu, nebo

c) směnného kursu české koruny použitého pro sta-
novení 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 nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu na
emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu,
a pokud není uvedena, doporučeným dopisem zasla-
ným na adresu bydliště uvedeného ve Smlouvě o zá-
jezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení
o zvýšení ceny zájezdu uhradit navýšení 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 do-
pravy včetně ceny pohonných hmot, takto:

1. letecké nebo lodní zájezdy 
Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně pohonných hmot -
ropy typu Brent 41,96 USD/barel (zdroj: http://www.kurzy.cz).
Pokud dojde ke zvýšení ceny PH - ropy nad 50 USD
/barel, je Čedok oprávněn zvýšit cenu zájezdu pro každou
osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude vypo-
čtena tak, že každé započaté procento nárůstu ceny nad
úroveň 50 USD/barel bude vynásobeno 
1a) částkou 40,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu

v jednom směru nepřesáhne 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 pobočkách CK.
2. autokarové zájezdy 
Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně nafty 27,95 Kč/litr
(zdroj: http://www.kurzy.cz).
Pokud dojde ke zvýšení ceny nafty nad 30,- Kč/litr, je Čedok
oprávněn zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu (včetně
dětí) o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že za kaž-
dou započatou 1,- Kč zvýšení ceny nafty nad úroveň 
30,- Kč/litr bude klientovi vyúčtován příplatek ve výši 1,- Kč
za každých započatých 100 km ujetých v průběhu zájezdu.
Ad b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. le-

tištních, bezpečnostních a přístavních poplatků,
které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, je Čedok opráv-
něn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku od-
povídající 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 jednostranně 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 ka-
talogu, 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 skuteč-
nostech, které jsou mu známy a které se dotýkají sjed-
naných a zaplacených služeb,

c) právo být seznámen s případnými změnami sjedna-
ných služeb, 

d) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech
cest, které jsou obsahem smlouvy, příp. dalších doku-
mentů před nepovolanými osobami,

e) právo na doručení dalších podrobných a pro zákazníka
důležitých údajů o všech skutečnostech, které jsou
Čedoku známy, pokud nejsou obsaženy již ve Smlouvě
o zájezdu nebo v katalogu, 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, do-
kladu nutného pro poskytnutí fakultativních výletů
nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu dle
Smlouvy o zájezdu třeba, zpravidla na emailovou ad-
resu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu, a pokud není
uvedena, doporučeným dopisem zaslaným na adresu
bydliště 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 po-
vinen 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 řád-

nému zabezpečení a poskytnutí služeb, především prav-
divě 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 zle-
tilé osoby a souhlas zákonných zástupců u osob mlad-
ších 15 let s doprovodem třetí osobou, obdobně
zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav
to vyžaduje,

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

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

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

f) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při
cestách do zemí, pro které jsou stanoveny zdravotnic-
kými předpisy, mít příslušná lékařská potvrzení a dopo-
ručení pro cesty požadovaná zejména leteckými
dopravci,

g) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné Čedokem
určené osoby a dodržovat stanovený program, dodr-
žovat 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 případnou škodu, kte-
rou 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 uza-
vřel Smlouvu o zájezdu, a k oznámení přiložit pode-
psané prohlášení nového zákazníka (postupníka), které
obsahuje všechny jeho osobní údaje potřebné k uza-
vření smlouvy, že:
– souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu, a zda sou-

hlasí 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, do-
ručí-li mu postupitel (původní zákazník) oznámení
spolu s uvedeným prohlášením. Oznámení je včasné,
je-li Čedoku doručeno alespoň sedm dnů před zahá-
jením zájezdu.
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 zákazníka vzniknou.

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

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

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

c) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povin-
nosti 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 odpovídající povinnosti a práva
Čedoku.

2. Čedok je povinen pravdivě a řádně informovat zákaz-
níka o všech skutečnostech týkajících se sjednaných
služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou
Čedoku známy.

3. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku Čedoku ze
smlouvy není Čedok povinen nahradit nad částku pře-
sahující omezení v souladu s mezinárodními smlou-
vami, kterými je ČR vázána. 
a) V letecké přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou

o sjednocení některých pravidel v mezinárodní le-
tecké 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 meziná-
rodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu.

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 železniční přepravě (COTIF) ze dne
9. 5. 1980 ve znění Vilniuského protokolu 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 úpad-
ku dle zákona č. 159/1999 Sb. v platném znění, na zá-
kladě kterého vzniká zákazníkovi, s nímž Čedok uzavřel
Smlouvu o zájezdu, právo na plnění v případě pojistné
události. Čedok je povinen předat zákazníkům se
Smlouvou o zájezdu nebo Potvrzením o zájezdu do-
klad pojišťovny, který obsahuje informace o uzavře-
ném pojištění, zejména označení pojišťovny, podmínky
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 zákaz-

níků, jehož dosažením 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 zá-
jezdu, ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu. 

c) Jestliže Čedok zájezd nebo jednotlivé služby zruší
z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákaz-
níkem, má zákazník právo požadovat, aby mu Čedok
na základě nové smlouvy poskytl jiný zájezd nebo
jednotlivé služby celkově odpovídající alespoň tomu,
co bylo původně ujednáno, může-li Čedok takový zá-
jezd či jednotlivé služby nabídnout. Nedojde-li v ta-
kovém případě k uzavření nové smlouvy, je Čedok
povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi
vše, co od něho obdržel 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 usku-
tečněné na základě původní smlouvy se považují za
platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zá-
jezdu nebo jednotlivých služeb nižší než již uskuteč-
něné platby, je Čedok povinen takto vzniklý rozdíl
zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. 

d) Zruší-li Čedok zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před
jeho zahájením, je povinen uhradit zákazníkovi pe-
nále ve výši 10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na
náhradu škody tím není dotčeno. Čedok se může
zprostit odpovědnosti za škodu nebo povinnosti za-
platit penále jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zá-
jezdu 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 zá-

jezdu změnit podmínky Smlouvy o zájezdu, navrhne
zákazníkovi změnu Smlouvy o zájezdu. Pokud
změna Smlouvy o zájezdu vede i ke změně ceny zá-
jezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena.
Navrhne-li Čedok změnu Smlouvy o zájezdu, má zá-
kazník 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 za-
hájením zájezdu, od této smlouvy neodstoupí, platí,
že s její změnou souhlasí (§ 2531 odst. 2 OZ). Jestliže
změna Smlouvy o zájezdu vede ke zvýšení ceny zá-
jezdu, je zákazník povinen uhradit Čedoku rozdíl
v ceně zájezdu ve lhůtě určené v návrhu na změnu
této smlouvy. Při porušení tohoto závazku má
Čedok právo od smlouvy odstoupit (§ 2533 OZ).
Jestliže změna Smlouvy o zájezdu vede ke snížení
ceny zájezdu, je Čedok povinen buď snížit doplatek
celkové ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem
dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně zájezdu
v případě, že zákazník již uhradil celkovou cenu zá-
jezdu.

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 požado-
vat, aby mu Čedok na základě nové smlouvy poskytl
náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu,
co bylo původně ujednáno, může-li Čedok takový zá-
jezd nabídnout. Jestliže dojde k uzavření 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 zbyteč-
ného odkladu vrátit. Nedojde-li k uzavření nové
Smlouvy o zájezdu, je Čedok povinen bez zbyteč-
ného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho ob-
držel na úhradu ceny zájezdu podle zrušené
Smlouvy o zájezdu, aniž by byl zákazník povinen pla-
tit Čedoku odstupné.

d) Je-li Čedok nucen z objektivních důvodů před zahá-
jením čerpání jednotlivých služeb změnit podmínky
Smlouvy o poskytnutí jednotlivých služeb, platí usta-
novení 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 zapla-
cení 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 zá-
kazníka před zahájením zájezdu nebo čerpání jed-
notlivých služeb 100,- Kč.

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

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

Článek VIII – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
A ODSTUPNÉ

1. Čedok je oprávněn před zahájením zájezdu nebo
čerpáním jednotlivých služeb od smlouvy odstoupit
z důvodu zrušení zájezdu či z důvodu zrušení jed-
notlivých služeb nebo poruší-li zákazník svou povin-
nost vyplývající ze smlouvy. Písemné oznámení
o odstoupení od smlouvy doručí Čedok zákazníkovi.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem do-
ručení oznámení.

2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahá-
jením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb

a) bez uvedení důvodu,
b) jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle usta-

novení 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/re-
zervace. Odstoupení od smlouvy může zákazník rov-
něž sepsat 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 po-
rušení povinnosti Čedoku stanovené smlouvou nebo
odstoupí-li Čedok od smlouvy z důvodu porušení po-
vinnosti zákazníkem stanovené smlouvou a VSP, je zá-
kazník povinen zaplatit Čedoku odstupné ve výši
stanovené v odstavci 4 a Čedok je povinen vrátit zá-
kazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny slu-
žeb podle zrušené smlouvy.

4. Výše odstupného je stanovena při odstoupení od
smlouvy před nástupem na zájezd či zahájením čer-
pání služeb na osobu.

4.1. Výše odstupného u tuzemských zájezdů a jed-
notlivých služeb v ČR, pokud není ve smlouvě uve-
deno jinak, je stanovena takto:

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

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

žeb, 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 slu-

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

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

žeb, činí odstupné 100 % sjednané ceny
4.2. Výše odstupného u zahraničních zájezdů a jed-

notlivých 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 čer-

pání služeb, činí odstupné 2 000,- Kč za osobu u le-
teckých 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 slu-
žeb, činí odstupné 70 % sjednané ceny,

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

f) 3 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání slu-
žeb, 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 čer-

pání služeb, činí odstupné 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 slu-

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

žeb, činí odstupné 100% sjednané ceny.
5. Do Středomoří se pro účel odstoupení od smlouvy za-

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

6. Nenastoupí-li zákazník na zájezd či nevyčerpá-li službu
cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od
smlouvy nebo nemůže-li pokračovat v zájezdu, či čer-
pání 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 zákazníkem zakoupených fakultativních
služeb. 

8. Čedok má právo započíst na úhradu odstupného uhra-
zené zálohy nebo zaplacenou cenu. V případě, že od-
stupné 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 pou-
kázky (poukazu) Čedoku nebo jiné poukázky (pou-
kazu) Čedokem přijímané, zákazník i Čedok ve věci
úhrady odstupného postupují v souladu se stanove-
nými podmínkami pro jejich uplatnění a přijímání.

Článek IX – REKLAMACE
1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých

služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s Čedokem, vzniká
zákazníkovi právo na reklamaci. Způsob uplatnění re-
klamace, postup vyřizování reklamace, jakož i rozhod-
nutí o reklamaci blíže upravuje Reklamační řád Čedoku,
který je zákazníkům k dispozici ve všech provozovnách
Čedoku i u třetí osoby, která uzavření smlouvy zpro-
středkovala, nebo na http://www.cedok.cz/smluvni-
podminky/.

2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady slu-
žeb poskytovaných Čedokem (reklamace) musí být uči-
něno 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 osobou, také
u této třetí osoby. Prodávající vydá písemné potvrzení
o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím ob-
sahem, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník poža-
duje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí
reklamace.

4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zby-
tečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady
dozví, nejlépe již přímo v místě poskytované služby
u průvodce Čedoku nebo jiného Čedokem pověře-
ného zástupce, aby mohla být zjednána náprava.
Uplatnění reklamace může zákazník provést v jakékoliv
formě s uvedením data, předmětu reklamace a poža-
dovaného způsobu vyřízení reklamace. Průvodce zá-
jezdu 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 zákaz-
ník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním za-
viněním, 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 reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá
služby bez přítomnosti průvodce Čedoku či jiného
Čedokem pověřeného zástupce a poskytnutá služba
má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné
uplatnění nároků vůči dodavatelům /poskytovatelům
služeb v tuzemsku či v zahraničí.

6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. ná-
sledek není závislý na vůli, činnosti a postupu Čedoku
(vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na straně zákaz-
níka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti ne-
využije 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 zákazníka pro cesty a pobyt ani pojištění
pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvis-
losti 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 takovéto pojištění při uzavírání smlouvy
zprostředkuje.

Článek XI – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
1. Čedok zpracovává osobní údaje svých zákazníků s je-

jich 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 vyplý-
vajících,

b) za účelem evidence zákazníků ve věrnostním
systému Čedoku (Club Čedok) a vyhodnocování je-
jich cest s Čedokem pro potřeby realizace věrnost-
ních slev a poskytování nabídek služeb Čedoku
věrným zákazníkům na základě vyhodnocování je-
jich 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, bydliště, 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 příslušného víza nebo po-
skytovateli služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka
k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnan-
cům Čedoku, pověřenému zpracovateli a také předá-
vány 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 uvede-
ných údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí
nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je neuza-
vření smlouvy.

3. K účelu podle odst. 1 písm. b) jsou zpracovávány osobní
údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum
narození, bydliště, telefon, elektronický 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 zá-
kazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny
 zaměstnancům Čedoku a pověřenému zpracovateli
a dále v případě elektronického kontaktu pro elektro-
nickou poštu zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit

jménem Čedoku obchodní sdělení Čedoku dle zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační spo-
lečnosti. Poskytnutí uvedených údajů a souhlas s jejich
zpracováním je dobrovolný. Nesouhlas se zpracováním
uvedených údajů má za následek nezařazení zákazníka
do věrnostního systému pro poskytování věrnostních
slev a nabídek služeb Čedoku.

4. K účelu podle odst. 1 písm. c) je Čedok oprávněn zpra-
covávat a shromažďovat jméno, příjmení a adresu zá-
kazníka. Podrobnosti o elektronickém 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 zaměstnancům
Čedoku a pověřenému zpracovateli a dále v případě
elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zá-
kazníka těm, již jsou oprávněni šířit jménem Čedoku
obchodní sdělení Čedoku dle citovaného zákona
č. 480/2004 Sb.

5. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch
třetích osob podle § 1767 OZ, uzavřením smlouvy po-
tvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí osobních údajů
těchto třetích osob a k poskytnutí souhlasu se zpraco-
váním jejich osobních údajů, zpřístupněním a předá-
váním jejich osobních 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 ne-
souhlas s tím, aby v souladu s § 5 odst. 2 a násl. zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Čedok zpra-
covával, 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 rozsahu podle odst. 3.

7. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je oprávněn zpra-
covávat a shromažďovat 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 zpra-
covatel 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 elek-
tronické 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 důstoj-
nosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasa-
hováním do jeho soukromého a osobního života.

11. Zákazník má právo souhlas se zpracováním svých
osobních dat dle tohoto článku kdykoli písemnou for-
mou 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 ob-
drženém obchodním sdělení Čedoku dle citace zá-
kona č. 480/2004 Sb.

12. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům,
právo na opravu osobních 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 vzniknout 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 mi-
mosoudního 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. 9. 2016. Dnem na-
bytí účinnosti těchto VSP pozbývají účinnost VSP ze
dne 18. 2. 2016. Těmito VSP se řídí práva a povinnosti
vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.
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AUTORIZOVANÍ PRODEJCI
AŠ: AŠSKÁ cestovní agentura s.r.o., Hlavní 2747, 354 528 825; BENEŠOV: ADVENTURE PLUS, Václava ŘÍHOVÁ, Masarykovo nám.102, 317 728 443; BEROUN: ČAS, Blanka
KADEŘÁBKOVÁ, Havlíčkova 7, 311 625 762; JK TRAVEL, Jana KODADOVÁ, Husovo nám. 175, 311 600 000; BÍLINA: AJA TOUR, Jaroslava FÁROVÁ, Komenského 27, 417 535 874;
BÍLOVEC: FITNESS CLUB, Iveta KOPEČKOVÁ, Slezské nám. 46, 607 887 666; BLANSKO: AIKO TOUR, Tomáš ZUKAL, Svitavská 1, 516 418 629; S-TOUR BLANSKO, s.r.o., Rožmitálova
14, 516 417 035; BLATNÁ: KIMM, Iveta ZELENKOVÁ, J.P.Koubka 81, 383 376 344; BOBNICE - Kovansko: e-SOLE, Jana ČEPIČKOVÁ, V Lipách 52, 605 788 247; BOHUMÍN: START,
Eva ROZSYPALOVÁ, Studentská 1225, 604 111 252; BOSKOVICE: SLUNCE+SNÍH, Jana VÍTKOVÁ, Růžové náměstí 2238/3, 605 454 249; BRANDÝS nad LABEM: NEON TRAVEL,
Ondřej NĚMEČEK, Boleslavská 31, 733 193 991; PAO, Olga PAVLISOVÁ, Komenského náměstí 1267, 326 902 848; BRNO: INVIA.CZ, a.s., Cejl 105/107, 533 111 533; STUDENT AGENCY
k.s., Nám. Svobody 17, 800 600 600; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a.s., Veselá 199/5, 800 656 630; BRUMOV - Bylnice: VANADO spol. s r.o., Kloboucká 763, 577 330 125; BRUNTÁL:
LUKEŠOVÁ Monika, nám. Míru 7, 554 712 847; BŘECLAV: JUNIOR, Renata STRUŠKOVÁ, 17. listopadu 1a, 777 339 117; TREND, Jarmila ZAPLETALOVÁ, 17. listopadu 21, 519 370 612;
BŘEZNICE: OLIVER TOUR, Jitka ŠTĚPÁNOVÁ, Dr. Jurenky 202, 723 305 815; BUČOVICE: GRAND TRAVEL, Lenka NAVRÁTILOVÁ, Smetanova 432, 732 586 038; BYSTŘICE pod
HOSTÝNEM: KYŠÁKOVÁ Lenka, Dolní 1567, 573 378 193; ČÁSLAV, EL-TOUR, Ludmila ZÁRUBOVÁ, Nám. J.Žižky z Trocnova 172, 327 314 469; ČELÁKOVICE: KADLECOVÁ Lenka,
Masarykova 780, 608 303 903; ČERVENÝ KOSTELEC: CA SUR, s.r.o., Havlíčkova 654, 724 088 587, 498 100 657; ČESKÁ KAMENICE: ROKOKO, Romana BAŠTOVÁ, Nám. 28. října
115, 412 584 476; ČESKÁ TŘEBOVÁ: ČILE, Lenka ČÍŽOVÁ, Hýblova 286, 777 025 093; ČESKÝ BROD: ČESKOBRODSKÁ CK, s.r.o., nám. Arnošta z Pardubic 46, 321 622 651; ČESKÝ
KRUMLOV: VOJTOVÁ Dagmar, Papírenská 243, 380 712 355; ČESKÝ TĚŠÍN: TONY TOUR, Pavlína WISELKOVÁ, Bezručova 36, 558 711 596; DĚČÍN I: JATOUR, Josef JANŮ, Masarykovo
nám. 190/17, 412 516 313; DOBRUŠKA: AVANTI-TOUR, Renata DVOŘÁKOVÁ, Pulická 21, 603 569 952; DOLNÍ BĚLÁ: HAPPY TIP, Dana LÁZNIČKOVÁ, Dolní Bělá 31, 377 310 007;
DOLNÍ BENEŠOV: TIME, Hedvika THIEMLOVÁ, Opavská 438, 553 651 900; DOMAŽLICE: SUNNY.CZ, Barbora ŠEŠULKOVÁ, Náměstí Míru 129, 721 177 828; DVŮR KRÁLOVÉ nad
LABEM: MENCLOVÁ Jana, Palackého 106, 499 629 139; FRANTIŠKOVY LÁZNĚ: FL TOURS, František ŠŮS, Americká 10, 777 590 462; FRENŠTÁT pod RADHOŠTĚM: DALIBOR
TOURS s.r.o., Horní 26, 556 836 534; FRÝDEK - MÍSTEK: SLUNÍČKO, Renata SIKOROVÁ, T.G.Masaryka 2320, 604 805 870; FRÝDLANT nad OSTRAVICÍ: BAČÁKOVÁ, Svatava
BAČÁKOVÁ, Spořitelní 1062, 736 646 505; FRÝDLANT v ČECHÁCH: LOGOS TOUR, Jana KUČINOVÁ, ul. Svatopluka Čecha 28, 482 312 386; FULNEK: SIESTA, Šárka BROUKALOVÁ,
Fučíkova 7, 739 807 465; HAVÍŘOV - Podlesí: LETEM SVĚTEM, Silvie TROJANOVÁ, Dlouhá třída 29, 596 812 615; HAVLÍČKŮV BROD: ADA TOUR, Jana FISCHEROVÁ, Havlíčkovo nám.
56, 569 428 464; M TOUR s.r.o., Dolní 227, 569 424 267; HLINSKO: HOLIDAY TOURS, Lenka ČEPEŠOVÁ, Olšinky 316, 776 023 822; HLUČÍN: CIMEA TRAVEL, Anna TRÖSTROVÁ,
Mírové nám. 5/5, 595 042 240; HODONÍN: EM TOUR, Michaela DITRICHOVÁ, Sv. Čecha 3608, 518 353 882; REDO, Jana RYŠAVÁ, Dolní Valy 1, 518 343 641; HOLICE: APOLLO, Alena
HORÁKOVÁ, nám. T.G.Masaryka 11, 466 923 748; HORŠOVSKÝ TÝN: BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o., Jana Littrowa 209, 379 423 423; HOŘOVICE: OSVĚTA, Milan SKLENÁŘ, Tlustice
186, 311 514 545; HOSTINNÉ: ORCHIDEA, Dagmar KLEPÁČKOVÁ, Nádražní 605, 720 962 602; HRADEC KRÁLOVÉ: CA KAMILA s.r.o., Švehlova 463, 495 580 252; HRANICE na
MORAVĚ: VIA TOUR, Zdenka ZACHAROVÁ, Svatoplukova 79, 581 601 293; HUMPOLEC: ADORES spol. s r.o., Nerudova 185, 565 533 296; HUSTOPEČE: IDEAL, Lukáš STÁVEK,
Dukelské nám. 1, 603 534 595; CHEB: LEVOROVÁ Alexandra, Alexandra LEVOROVÁ, tř. Svobody 27, 723 974 484; CHLUMEC nad CIDLINOU: CHLUMECKÁ CA, Lenka RAKOUSKÁ,
Klicperovo náměstí 11/I., 495 485 764; CHOCEŇ: MAUNA KEA, Veronika ŠTĚRBOVÁ, Tyršovo náměstí 298, 606 076 097; VS TOURS, Věra SCHMITTOVÁ, Kollárova 1045, 465 471 588;
CHODOV: J a G TOURISTIK, Jaroslav JÍLEK, Staroměstská 28, 352 665 159; CHRUDIM: JAKUBÍKOVÁ Ivana, Filištínská 28, 469 638 788; ŠTĚPÁNKA AGENTRUA s.r.o., Břetislavova
61, 469 622 768; IVANČICE: IVACAR 2000, a.s., Krumlovská 30, 546 451 933; JABLONEC nad NISOU: HONZOVÁ-SEDLÁKOVÁ, E. Floriánové 2, 483 320 976, 431 370 180; INDIVINDI
s.r.o., Jiráskova 9, 483 306 627; JAROMĚŘ: M-TOUR, Milan VOBORNÍK, Náměstí ČSA 16, 491 812 400; JESENÍK: ARRIVA MORAVA a.s., Sadová 1376/5, 597 827 476; MONDI - tour,
s.r.o., Palackého 1333/1, 584 409 423; JIČÍN: SPORTCENTRUM, Jan SOCHOR, Valdštejnovo nám. 2, 493 531 977; JÍLOVÉ u DĚČÍNA: MC TRAVEL, Miluše CYRIUSOVÁ, Přemyslova
302/8, 603 147 181; JÍlOVÉ u PRAHY: AGENTURA 97, spol. s.r.o., Chotouň 97, 241 951 214; KDYNĚ: CAMPANATOUR s.r.o., Náměstí 131, 379 731 272; KLADNO: ALKA, Jitka
HANZLOVÁ, Italská 2369, 312 682 349; KLÁŠTEREC nad OHŘÍ: CILINDR, Jitka KUBRTOVÁ, Petlerská 416, 474 376 315, 8; PRIMA TRAVELS s.r.o., U Potoka 527, 777 728 280;
KLATOVY: JAROŠÍK Miloslav, Náměstí Míru 64/I, 376 310 279; KOLÍN: DELFÍN CA, Dáša ČEŘOVSKÁ, Politických vězňů 64, 321 717 676; GLOBUS TOUR CZ spol. s.r.o., Na Hradbách
155, 321 718 718; ROJA TOUR, Jana SYŘÍNKOVÁ, Rubešova 61, 321 623 292; KOPŘIVNICE: CK Agentura FOX, s.r.o., Záhumenní 1152, 556 808 250; IMPULS, Vladimíra HOUŠŤAVOVÁ,
Štefánikova 1155/27, 556 808 780; KOSTELEC nad ORLICÍ: TANUS s.r.o., Dukelských hrdinů 900, 776 098 069; KRALOVICE: ANDRIAS TOUR, s.r.o., Nám. Osvobození 35,
724 212 761, 373 317 180; KRALUPY nad VLTAVOU: ABACA, Lenka MALÍKOVÁ, Jungmannova 89, 326 550 480; ELIXA, Marek BÍNA, Jungmannova 75, 315 724 370; KRASLICE:
JARYS, Lenka MICHOROVÁ, Havlíčkova 6, 777 283 713; KRNOV: FALCON SPORT, Zora KABAŠTOVÁ, Hlavní nám. 20, 554 610 028; KROMĚŘÍŽ: MARION TOUR, Vojtěch FORMÁNEK,
Šafaříkova 184, 573 331 776; KUTNÁ HORA: HOLOUBEK Jiří, Sokolská 601, 327 512 763; KYJOV: RÉGIO, REGION s r.o., Palackého 205/6, 518 307 711; LANŠKROUN: TREFA, Miloš
MORÁVEK, Hradební 316, 465 635 473; LÁNY: BOČKOVÁ Marie, Lesní 362, 313 502 150; LETOHRAD: SUPERPOBYTY.CZ, SECURITYNET.CZ, Orlice 168, 734 475 747; LIPNÍK nad
BEČVOU: GTOUR group s.r.o., 28.října 602, 581 771 503; LITOMYŠL: DCK Rekrea Litomyšl s.r.o., Toulovcovo nám. 156, 461 612 291; LITOVEL: BAVI, Viktor KOHOUT, Nám.
Přemysla Otakara 754, 774 224 513; LITVÍNOV: JORDAN, Lenka KARAGAVRILIDISOVÁ, 9. května 2041, 476 732 453; LYSÁ nad LABEM: EVENTOUR, Evžen ŠULC, Masarykova 209,
325 551 595; MARIÁNSKÉ LÁZNĚ: TOUR CENTRUM, Irena HORÁČKOVÁ, Hl. pošta, Poštovní 160, 354 626 520; MĚLNÍK: ASTRA TOUR, Stuff s.r.o., Náměstí Míru 4, 603 142 023;
GALATOUR, Jakub INGALA, Nám. Karla IV. 3359, 315 623 915; MĚSTO ALBRECHTICE: ILIADISOVÁ Olga, Náměstí ČSA 22, 721 155 129; MILEVSKO: NEAN TOUR, Věra ANDĚLOVÁ,
Riegrova 145, 382 521 089; MOHELNICE, TOURINFO, Vladimíra MACHÁLKOVÁ, Nám. Tyrše a Fügnera 3, 583 430 047; NAPAJEDLA, DUŠKOVÁ Marie, Na Kapli 1622, 577 102 232;
NOVÁ PAKA: PODKRKONOŠSKÁ CA, Dana MALINOVÁ, Masarykovo nám. 20, 493 723 419; NOVÉ MĚSTO nad METUJÍ: CIS - cestovní agentura s.r.o., T. G. Masaryka 69, 491
471 073; NOVÉ STRAŠECÍ: ALLEGRO, Ivana KAPKOVÁ, Čsl. armády 172, 313 573 700; NYMBURK: MATOUŠEK Petr, Na Příkopě 61, 325 616 348; NÝŘANY: RODATOUR, Dagmar
SOJKOVÁ, Benešova 745, 377 932 266; OPOČNO: MARIN, Miroslava POČAROVSKÁ, Nádražní 167, 494 647 848; ORLOVÁ - Lutyně: JEŽOVÁ, Věra JEŽOVÁ, Masarykova tř. 1325,
596 516 387; ORLOVÁ - Lutyně: SUN TRAVEL, Pavlína ŠORMOVÁ, F. S. Tůmy 1200, 608 845 727; OSTRAVA: eTRAVEL - Fischer Group, A. Macka 122/1, 596 100 100, 593 915 232;
OSTRAVA: INVIA.CZ, a.s., Českobratrská 3321/46, 800 999 800, 597 705 705; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a.s., 28 .října 2663/150, 800 656 640; OSTRAVA - Poruba: HRUBÁ Alena,
Alšovo nám. 691/4, 596 911 511; OSTRAVA - Přívoz: LUMIS, Lukáš SVĚTLÍK, Teslova 1129/2B, 603 984 297; OSTROV nad OHŘÍ: LEMON TOURS s.r.o., Hlavní tř. 982, 353 615 255;
PELHŘIMOV: KOTRČOVÁ Marie, Růžová 82, 565 323 102; PODBOŘANY: AZURO, Marie KUNEŠOVÁ, Přátelství 411, 415 722 454; PODĚBRADY: IVANKA, Barbora HELLEROVÁ,
Havlíčkova 53, 325 612 305; PRAHA 1: INVIA.CZ, a.s., U Půjčovny 2, 533 111 702, 226 000 622; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a.s., Jindřišská 941/24, 565 656 761, 800 656 660; PRAHA
10: PP TOURIST - A TEMPO s.r.o., CK PP TOURIST - A TEMPO s.r.o., Aubrechtové 3102/16, 777 017 478; PRAHA 10 - Hostivař: GALA-TRAVEL, s.r.o., Švehlova 1391/32, 731 440 371;
PRAHA 11: NUBIS, Zdeněk KOCHTA, Arkalycká 757, 222 365 747; PRAHA 17 - Řepy: BAUMOVÁ Anna, Žalanského 57, 235 300 208-9; PRAHA 3 - Vinohrady: SUPERZAJEZDY.CZ,
Lukáš ADÁMEK, Chrudimská 2a, 272 743 981; PRAHA 3 - Žižkov: C. K. AGENTURA ESO s.r.o., Seifertova 95, 222 782 931, 222 360 583; PRAHA 7: ESO travel a.s., Korunovační 22,
233 377 711-15; PRAHA 8: EVA TOUR s.r.o., Sokolovská 180, 284 826 625; LUUL TOUR, Miroslava LUPRICHOVÁ, Klapkova 53, 284 680 642; PRAHA 9 - Letňany: CORNIS, s.r.o.,
Bludovická 400, 266 312 425; PRACHATICE : OCEAN CZ, s.r.o, Zvolenská 30, 388 318 746; PŘELOUČ: ANNASTA, Anna ŠANDOVÁ, 28.října 146, 466 958 076, : PŘEŠTICE: JANEČEK
Jaroslav, Masarykovo nám. 68, 605 210 279; PŘÍBRAM 1: LUCIE TRAVEL, spol. s r.o., Špitalská 11, 318 630 837; PŘÍBRAM V: AJV Příbram s.r.o., Žežická 599, 318 631 888,
318 692 712; RAKOVNÍK: RASTA, Jana KOUTOVÁ, Trojanova 37, 313 517 384; ROTERA s.r.o., Nádražní 4, 313 513 371; ROKYCANY: BOHEMIA TRANS, Jaroslav PEROUTKA, ul. J.
Knihy 177/I, 371 725 346; ŠKODA AVIA TOUR, Zdeněk ŽIVNÝ, Palackého 15, 371 728 777; ROUDNICE nad LABEM: 1. CESTOVNÍ, František SCHERBAUM, Jungmannova 1033,
602 260 782; H - TOUR, Olga HOLUBOVÁ, Alej 17.listopadu 812, 416 815 590; ROUSÍNOV: GRAND TRAVEL, Lenka NAVRÁTILOVÁ, Sušilovo nám. 48, 603 516 425; ROŽNOV pod
RADHOŠTĚM: ARENDÁŠOVÁ Jana, Jana ARENDÁŠOVÁ, Meziříčská 774, 571 657 080; RUMBURK, BEST BURK, Jaroslav HAVEL, Tř. 9.května 390/5, 412 333 109; RYCHNOV nad
KNĚŽNOU: EUROCENTRUM, Tomáš ZAHÁLKA, Svatohavelská 66, 494 532 949; RYCHNOVSKÁ CA, s.r.o., Komenského 63, 494 535 007; RÝMAŘOV: Cestovní agentura AQUARIUS,
s.r.o., Okružní 31, 731 107 853; ŘÍČANY u PRAHY: BENONI Marie, 17. listopadu 15, 323 604 365; SEDLČANY: FRIEDOVÁ Anna, Nám. T. G. Masaryka 165, 735 889 444; SEMILY:
DIANA GROUP-TOUR, s.r.o., Tyršova 48, 481 622 079; SLAVIČÍN: SUN TOUR s.r.o., Mladotické nábř. 848, 604 257 087; SLAVKOV u BRNA: ANTEA SLAVKOV s.r.o., Palackého
nám. 77, 544 221 558; SOKOLOV: F & K TRAVEL s.r.o., Staré náměstí 37, 352 623 319; M SPORT, Daniela MATYŠKOVÁ, Nám. Budovatelů 1407, 733 537 287; STARÁ BOLESLAV:
BOHEMIA, Jana SVATOVÁ VÍCHOVÁ, Boleslavská 240, 326 913 101; STRAKONICE: CIAO..., cestovní kancelář, s.r.o., Zámek 1, 383 323 400; STRAKOTOUR, s.r.o., Palackého náměstí
86, 383 321 964, 965; SUŠICE: TEMPO TOURS SUŠICE - Šumavská cestovní kancelář s.r.o., Nám. Svobody 6, 376 528 989; SVITAVY: KARAVELA TRAVEL CZ s.r.o., Nám. Míru
88, 461 530 503; ŠTERNBERK: AXAL, spol. s r.o., Bezručova 11, 585 013 007; ŠTĚTÍ: ŠTĚTSKÁ cestovní agentura s.r.o., Krátká 64, 416 810 605; ŠUMPERK: Cestovní agentura
ATLAS s.r.o., Slovanská 18, 583 211 009; Cestovní agentura ISTRIA s.r.o., Hlavní třída 18, 583 216 703; TACHOV: ČERNÝ Zdeněk, K. H. Borovského 520, 374 721 624; TOUR
CENTRUM, Irena HORÁČKOVÁ, OC Kaskády, Zámecká 2111, 374 725 640; TANVALD: BEZVACESTOVANI.CZ, Klára ŠOURKOVÁ, Krkonošská 90, 608 027 703; TEPLICE: ASSIST, Roman
KLIHAVEC, U Nemocnice 3064, 417 532 820; TŘEBÍČ: ANCLA TOUR, Marcela PRUKNEROVÁ, Přerovského 154/9, 724 310 752, 568 421 727; LOSTRIS, Petr HÁJEK, Karlovo náměstí
33, 568 840 265; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a.s., Na Potoce 468/25, Horka-Domky, 800 656 650, 568 839 612; TÝNEC nad SÁZAVOU: GLOBUS, Petra BOBKOVÁ, Jílovská 504,
317 701 888; UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ITS COMPANY, Veronika STŘELCOVÁ, J.Štancla 153, 572 557 797; KŘENOVÁ Jitka, Masarykovo nám.34, 572 550 420; UHERSKÝ BROD: DALIMA,
Dagmar HRADECKÁ, Moravská 83, 572 637 026; ÚSTÍ nad ORLICÍ: Agentura CAM s.r.o., M. R. Štefánika 234, 465 527 696; VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: CA LAST MINUTE, s.r.o., Mostní
98/8, 571 610 111; VIA TOURS, Vlasta BĚLÍKOVÁ, Stříbrná 676, 571 612 606; VARNSDORF: TKÁČ Milan, Legií 2268, 412 372 755; VELKÁ BÍTEŠ: REKO, Aleš KOTAČKA, Masarykovo
nám. 5, 566 532 590; VELKÉ BÍLOVICE: DaNiTour s.r.o., Svárov 602, 519 346 620; VELKÉ MEZIŘÍČÍ: NEKO TOUR, Jana NECIDOVÁ, Náměstí 165, 566 524 663; VELKÉ POPOVICE:
UNISMA, Marie ABRAHÁMOVÁ, Masarykova 25, 323 665 236; VELVARY: LONGAUEROVÁ Ivana, Nám. Krále Vladislava 112, 775 959 410; VESELÍ nad MORAVOU: Cestovní
kancelář ZUBATÝ, Svatoplukova 520, 607 855 351; VIMPERK: KCK cestovní kancelář s.r.o., 1. máje 74, 388 411 366; VLAŠIM: YVETTA, Yveta KATROVÁ, Riegrova 1828, 317 847 132;
VOTICE: EVENTTOUR, Lenka HRDINOVÁ, Pražská 610, 604 443 736; VRCHLABÍ: VRCHLABSKÁ CK, s.r.o., Krkonošská 203, 499 421 131; VYSOKÉ MÝTO: KONTIKI.CZ, Vladimír
FALTEJSEK, Jiřího z Poděbrad 113/II, 605 408 100; VYŠKOV: COLUMBUS cestovní kancelář, s.r.o., Masarykovo nám. 4, 517 333 255; JUDr. Josef GERYK - „SWISS SERVICE“,
Masarykovo nám. 42, 517 333 300; ZÁBŘEH: PRADĚD, Eva VALNOHOVÁ, Valová 2, 583 455 596; ZNOJMO: JINÁ, Jitka NAHODILOVÁ, Hakenova 25, 515 227 147; ŽATEC: DÁMSKÝ
KLUB, Miluše DYRŠMÍDOVÁ, Volyňských Čechů 2911, 774 944 656, 415 711 094; PALMERA, Jiří HARAJDA, Obránců míru 1924, 415 710 031-32



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 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
ul. 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
cedok-liberec@cedok.cz

CK Čedok Liberec
Otevřeno 7 dní v týdnu

Obchodní centrum Nisa
České Mládeže 456
460 03 Liberec
� 482 317 670
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
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
111 35 Praha 1
� 224 197 637, 224 197 699
halazajezdy@cedok.cz
cedok-prikopy@cedok.cz

CK Čedok Praha
Rytířská 403/16
110 00 Praha 1
� 224 222 492, 224 224 237
cedok-rytirska@cedok.cz
       

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

CK Čedok Praha
Novodvorská 33
142 00 Praha 4 – Kamýk
� 241 004 130
cedok-praha-novodvorska@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 06 Praha 9 – Letňany
� 221 743 107
cedok-letnany@cedok.cz

CK Čedok Prostějov
Netušilova 3
797 22 Prostějov
� 582 344 813
cedok-prostejov@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 11 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

Čedok Partner
Jitka GOTTLIEBEROVÁ
Nám. T.G.Masaryka 172
470 01 ČESKÁ LÍPA
� 487 823 155
gottlieberova@tiscali.cz

Čedok Partner
BENFICA s.r.o.
Nám. ČSA 10
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
� 558 711 727
info@benfica.cz

Čedok Partner
GLOBTOUR DOBŘÍŠ
Ing. Eva TRUBAČOVÁ
Pražská 1752
263 01 DOBŘÍŠ
� 318 520 059
ca.dobris@centrum.cz

Čedok Partner

BENE - AOM CZ, s.r.o.
Msgre. B. Staška 66
344 01 DOMAŽLICE
� 379 722 266
ca.bene.domazlice@iol.cz

Čedok Partner

TOUR Těšín, s.r.o.
Hlavní třída 71
736 01 HAVÍŘOV
� 596 811 740
tourtesin1@seznam.cz 

Čedok Partner

LaVia - Lada ŠIMKOVÁ
Palackého 3996
430 01 CHOMUTOV
� 792 405 105
cedok@calavia.cz

Čedok Partner

ALFA – Alena Košíčková
Valdštejnovo nám. 99
506 01 JIČÍN
� 493 531 536
alfajicin@iol.cz

Čedok Partner

Irena HADRAVOVÁ
a Pavel REGÁSEK
Panská 136/1
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC
� 384 361 099
irena.hadravova@cedokpartnerjh.cz

Čedok Partner

MK-TOUR
Michaela WEISSOVÁ JELÍNKOVÁ
Kpt.Jaroše 510
432 01 KADAŇ
� 474 342 727
mktour@atlas.cz

Čedok Partner

LC KONTAKT s.r.o
T.G. Masaryka 2725
272 01 KLADNO
� 312 242 382, 312 242 383
lck4@lck.cz

Čedok Partner

LC KONTAKT s.r.o
OC CENTRAL, P. Bezruče 3388
272 01 KLADNO
� 777 000 777
lck2@lck.cz

Čedok Partner

EUROCENTRUM - Tomáš Zahálka
Tyršova 880
517 41 KOSTELEC nad ORLICÍ
� 494 323 878
eurocentrum@eurocentrum.cz

Čedok Partner

KUTNOHORSKÁ CA
Hana HANDLÍŘOVÁ
Palackého náměstí 330
284 01 KUTNÁ HORA
� 327 512 331
kca@atlas.cz

Čedok Partner

NONA - Ing. Jana NOVÁKOVÁ
Husovo nám. 139
584 01 LEDEČ nad SÁZAVOU
� 569 731 087
cknona@gmail.com

Čedok Partner

A - Z TRAVEL
Marcela DRAŠNAROVÁ
Palackého 27
547 01 NÁCHOD
� 491 420 196
info@aztravel.cz

Čedok Partner

LM TOUR - Ludmila KELLEROVÁ 
a Miroslav GILLAR
Gen. Hlaďo 22
741 11 NOVÝ JIČÍN
� 736 534 945; 720 101 648
ludmila.kellerova@seznam.cz
mirek.gillar@ktknet.cz

Čedok Partner

ATLAS ZÁJEZDŮ s.r.o.
Horní náměstí 3
746 01 OPAVA
� 553 711 202
prodej@atlas-zajezdu.cz

Čedok Partner

SAPA - Pacific Bridge s.r.o.
Libušská 319/26
142 00 PRAHA 4
� 244 092 377
cedok-praha-sapa@cedok.cz

Čedok Partner

CK SOUČEK s.r.o.
Palackého 20
750 02 PŘEROV
� 581 706 050
provck@soucek.cz

Čedok Partner

VITATUR - Iveta RICHTEROVÁ
Masarykovo nám. 138/13
274 01 SLANÝ
� 608 339 918
vitatur@cavitatur.cz

Čedok Partner

LADA - PaedDr. Lada EIDNER
Bulharská 54
541 01 TRUTNOV
� 499 818 018
cklada@lada-trutnov.cz

Čedok Partner

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

Čedok Partner

VS TRAVEL cestovní agentura s.r.o.
Nám. Svobody 1321
755 01 VSETÍN
� 571 437 721
vs.travel@seznam.cz

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.
DTP: Magnus I s.r. o. • Tisk: DRUKARNIA ORTIS SP. Z O.O.  • Foto: © fotky & foto, Allphoto images, Dr. Eva Loucká, Mirek Frank, iStock, archiv Čedoku • © 2016 Čedok a.s., veškerá práva vyhrazena.

Uvítáme Vaše připomínky k tomuto katalogu.

Internetový on-line prodej 
24 hodin denně na www.cedok.cz.
Telefonické informace a rezervace 24 hodin denně 
na modré lince Čedok 800 112 112


