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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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SLEVY A VÝHODY
V OBDOBÍ 
PŘEDPRODEJE

* Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev a výhod uvádíme na str. 344, 345, 347, 348, 349 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz 

Slevy za včasný nákup až 30 % * 

Děti až do 15 let ZCELA ZDARMA *

Pro členy Clubu Čedok slevy vyšší o 2 % *

Záloha jen 990 Kč *

Změna zájezdu ZDARMA *

Parkování u letiště pro členy 
Clubu Čedok ZDARMA *
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FANTASTICKÉ
NABÍDKY
PRO DĚTI

* Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev a výhod uvádíme na str. 344 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz 

Rodinná SLEVA:
dítě až do 15 let ZCELA ZDARMA
+ sleva až 8 % pro rodiče*

Pobyt až pro
2 děti ZDARMA*
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Osobní informace 
a rezervace 
na 58 našich prodejních místech
nebo u Čedok Partnerů či našich
autorizovaných prodejců.
Seznam prodejních míst CK
Čedok, Čedok Partnerů
a autorizovaných prodejců
včetně kontaktů naleznete na
závěrečných stránkách tohoto
katalogu nebo na www.cedok.cz.

Písemné informace 
a rezervace 
Faxem na čísle: 224 212 033 
E-mailem: info@cedok.cz 
Dopisem na adrese: 
Čedok a.s., rezervace zájezdů 
Luxembourg Plaza, 
Přemyslovská 2845/43, 
130 00 Praha 3

Facebook.com/ck.cedok Instagram.com/ckcedok  #mujcedok

Internetový prodej 
na www.cedok.cz
Vám nabídne vždy aktuální
nabídku včetně cen a dostupných
slev a výhod. Samozřejmostí je
pak jednoduchá rezervace, která
Vám umožní nákup Vámi
vybraného zájezdu bez nutnosti
návštěvy na některém z našich
prodejních míst.   

Telefonické informace 
a rezervace  
na modré bezplatné lince Čedok
800 112 112 nebo 
na 221 447 777. 
Telefonní čísla jsou Vám
k dispozici 24 hodin denně.      

Kde a jak získáte informace 
o aktuální ceně k vybranému pobytu?   
Dlouhodobým cílem naší cestovní kanceláře je nabízet Vám vždy ty nejvýhodnější cenové
podmínky. Abychom mohli flexibilně reagovat na speciální nabídky ze strany našich do-
davatelů a tyto výhody v reálném čase promítnout do konečné ceny zájezdů, není sou-
částí tohoto katalogu tištěný ceník. Termíny a aktuální ceny jednotlivých zájezdů a hotelů
uvádíme na webových stránkách www.cedok.cz. V rámci tohoto katalogu je u každého
ubytovacího zařízení uvedena jeho webová stránka a QR kód, jejichž pomocí získáte
všechny potřebné informace včetně aktuálních cen a slev rychle a pohodlně buď ve svém
počítači, nebo mobilním telefonu. Aktuální cenovou nabídku Vám také rádi připraví naši
zkušení prodejci na některém z prodejních míst Čedoku nebo Čedok Partneři či autori-
zovaní prodejci. Seznam prodejních míst CK Čedok, Čedok Partnerů a autorizovaných
prodejců uvádíme na závěrečných stránkách tohoto katalogu. V případě osobní návštěvy
některého z prodejních míst CK Čedok, Čedok Partnera nebo vybraného autorizovaného
prodejce Vám bude vypracována nejvýhodnější cenová nabídka na Vámi vybraný zájezd.



Vysvětlivky: 

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

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

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

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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ŠPANĚLSKO PRO SENIORY | ANDALUSIE

ANDALUSIE PRO SENIORY 55+55+

Nejen pro vyznavače aktivní dovolené jsme připravili tuto speciální nabídku jak strávit příjemnou dovolenou ve Španělsku, na jižním pobřeží
Costa del Sol, v oblasti ANDALUSIE, a to i v mimosezónním období - odlety jaro a podzim 2017 (termíny odletů viz níže). Nabídka je určena
především pro občany ve věku 55+, kteří kromě pobytu u moře, procházek po promenádě a odpočinku na pláži mohou v rámci některého
z fakultativních výletů navštívit atraktivní místa jako např. Granadu se světoznámou Alhambrou, britskou kolonii Gibraltar, historickou
Sevillu, moderní Malagu, aj. Večer si lze zpříjemnit posezením v některé z kavárniček nebo návštěvou představení flamenca. 

NAVÍC SI KAŽDÝ SENIOR MŮŽE VZÍT S SEBOU JEDNOHO NESENIORA ZA STEJNÝCH PODMÍNEK !!!

TERMÍNY ZÁ JEZDŮ: CENA:

JARO 2017
18.5. – 25.5.2017 13 790 Kč
25.5. – 1.6.2017 14 290 Kč
1.6. – 8.6.2017 14 490 Kč
8.6. – 15.6.2017 14 990 Kč

15.6. – 22.6.2017 15 290 Kč

PODZIM 2017
11.9. – 18.9.2017 15 490 Kč
14.9. – 21.9.2017 15 490 Kč
18.9. – 25.9.2017 15 290 Kč
21.9. – 28.9.2017 14 990 Kč
25.9. – 2.10.2017 14 490 Kč
28.9. – 5.10.2017 13 790 Kč

1. den: Odlet z Prahy do Malagy, transfer do ho-
telu, ubytování, večeře, nocleh. 
2. - 7. den: Snídaně, individuální volno s mož-
ností odpočinku nebo účast na některém z fa-
kultativních výletů, večeře a  nocleh v  hotelu.
Termín polo denního výletu v  rámci zájezdu
bude upřesněn na místě delegátem. 
8. den: Snídaně, volno v závislosti na letovém
řádu, transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

Informace: 8-denní zájezd pro seniory starší
55 let. Navíc s každým seniorem může ces -
tovat nesenior za stejných podmínek!

ANDALUSIE
Zaujímá jižní část Pyrenejského poloostrova
a patří k nejatraktivnějším destinacím, pobřeží
Costa del Sol (Sluneční pobřeží) má asi 160 km
pláží a malých zátok, výhodou je i příznivé klima
a velké množství slunečních dní v roce. Flamenco,
kastaněty, tklivé kytarové balady, sněhobílé ma-
lebné vesničky uhnízděné vysoko v kopcích, býčí
zápasy, téměř každý den v některé vesnici fiesta,
lenivé dny proložené siestou a bouřlivé večery
s vínem a tancem, to je ANDALUSIE tak, jak ji zná
snad každý z literatury či filmu. Dnešní skutečnost
lze snad jen doplnit o krásné dlouhé pláže, moře
s průzračnou vodou, atraktivní památky, kvalitní
ubytování, stovky prosluněných dní a teplých ve-
čerů, pestrou nabídku zábavy, množství restau-
rací s vyhlášenou španělskou kuchyní, barů
s nabídkou světoznámých vín a služby na úrovni
nejlepších světoznámých letovisek. Je to jedna
z největších golfových oblastí v Evropě, je zde více
než 40 kvalitních golfových hřišť. 

NABÍDKA ATRAKTIVNÍCH VÝLETŮ
GRANADA *
Celodenní výlet autokarem bez oběda, po pří-
jezdu do Granady krátká pěší prohlídka města
a odjezd k atraktivnímu cíli mnoha turistů - k pro-
hlídce arabského sídelního paláce Alhambra
a prohlídka překrásných zahrad Generalife. Poté
návrat zpět do města, volno a v odpoledních ho-
dinách odjezd zpět do letoviska.
Orientační cena: dospělí cca 75 Eur

GIBRALTAR - ROCK TOUR *
Celodenní výlet autokarem bez oběda, odjezd
k prohlídce britské kolonie Gibraltar,  nejjižnějšího
místa evropského kontinentu. Krátká prohlídka
města a poté následuje atraktivní  projížďka mini-
busem na skály Gibraltaru s názvem Punta
Europa, při které si můžete mj. prohlédnout celé
město i jeho okolí z vyhlídkové terasy, navštívit jes-
kyni San Miguel nebo obdivovat přírodní rezervaci
opiček. Po skončení projížďky je volno s možností
procházky městem, posezení v některé z mnoha
restaurací nebo výhodné nákupy na obchodní
třídě. Odjezd zpět v odpoledních hodinách. Pro
vjezd na Gibraltar je nutný platný cestovní doklad.
Orientační cena: dospělí cca 50 Eur

SEVILLA *
Celodenní výlet autokarem bez oběda, tento výlet
do krásného města Sevilla vám přiblíží historii ale
i současnost Španělska, na programu je mj. pro-
hlídka města,  katedrála, La Giralda, prohlídka
hlavního náměstí Plaza de Espaňa, Zlatá věž,
maurský palác Alcázar, aj. Odpoledne je krátké
volno a odjezd zpět do letoviska.
Orientační cena: dospělí cca 68 Eur

* Nabídka a popis výletů je orientační a může být
na místě upraven dle aktuální situace. Výlety lze
zakoupit na místě.

PROGRAM ZÁJEZDU:

Sevilla

GibraltarGranada
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HOTEL **** (typový název hotelu Fuengirola Park) pobřeží Costa del Sol
55+

POPIS TYPOVÉHO HOTELU
FUENGIROLA PARK:

POLOHA
Pěkný nedávno zrekonstruovaný hotelový kom-
plex s příjemnou atmosférou, který se skládá ze
dvou budov, se nachází ve středisku Fuengirola,
cca 150 m od pláže a promenády, na kterou lze
dojít podchodem pod místní komunikací.
Nedaleko hotelu jsou obchody, restaurace a bary. 

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí, výtahy, hotelová restau-
race, bar, snack bar, WI-FI a internet (za poplatek),
místnost s  TV, úschovna zavazadel. Uprostřed
komplexu v zahradě se nachází velká terasa s ba-
zénem a s lehátky a slunečníky zdarma, vnitřní
bazén. 

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

POKOJE
Pěkné účelně zařízené standardní pokoje s pří-
slušenstvím a s možností přistýlky jsou vybaveny
telefonem, klimatizací, SAT TV, fénem, trezorem
(za poplatek) a balkonem s výhledem na moře,
na bazén nebo do okolí.

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

PLÁŽ
Pěkná, široká a dlouhá písčitá pláž s pozvolným
vstupem do moře se nachází cca 150 m od ho-
telu, podchodem pod místní komunikací.
Možnost pronajmutí lehátek a slunečníků (za po-
platek). 

Standard: AA|AAA|AAB Zájezdy: 8 dní (PRG) Strava: polopenze

od 13 790 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/5515

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu  Praha-Malaga-Praha

včetně tax a poplatků
• transfer letiště-hotel-letiště 
• 7 noclehů v hotelu **** s polopenzí
• nápoje k večeři (voda 0,35 l a víno 0,2 l na

osobu)
• 1x polodenní výlet 
• služby českého delegáta
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
CENA NEZAHRNUJE:
• příplatek za jednolůžkový pokoj (senior)

3 000 Kč
• příplatek za neseniora 2 700 Kč  
• příplatek plná penze 1 500 Kč  
• fakultativní výlety (možnost zakoupení na

místě) 
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ: 
Více informací a cena viz katalog str. 5.
SLEVY:
• sleva za 3. osobu na přistýlce 500 Kč
• sleva za dítě 2-12 let na přistýlce 500 Kč
INFORMACE:
• Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 

55 let a je nutno mít trvalý pobyt v některé
ze zemí EU.

• Za příplatek si mohou zájezd zakoupit
i  osoby mladší 55 let bez doprovodu
 seniora. 

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

• Zájezdy pořádáme ve spolupráci 
s CK Quality Tours.

Typové foto hotelu 

Typové foto pokoje Typové foto pláže 
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TERMÍNY ZÁJEZDŮ: CENA:

JARO 2017
15.5. – 22.5.2017 13 990 Kč
22.5. – 29.5.2017 14 490 Kč
29.5. –   5.6.2017 14 990 Kč
5.6. – 12.6.2017 15 990 Kč 

12.6. – 19.6.2017 16 490 Kč
19.6. – 26.6.2017 16 990 Kč

PODZIM 2017
4.  9. – 11.  9.2017 16 990 Kč

11.  9. – 18.  9.2017 16 490 Kč
18.  9. – 25.  9.2017 15 990 Kč
25.  9. – 2.10.2017 14 990 Kč 

2.10. – 9.10.2017 14 490 Kč

1. den: Odlet z Prahy do San Javier (Murcia) –
přímé lety, transfer do hotelu, ubytování, večeře,
nocleh. 
2. - 7. den: Snídaně, individuální volno s mož-
ností odpočinku nebo účast na některém z fa-
kultativních výletů, oběd, večeře a  nocleh
v hotelu. Termín polodenního výletu v rámci zá-
jezdu bude upřesněn na místě delegátem. 
8. den: Snídaně, volno v závislosti na letovém
řádu, transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

Informace: 8-denní zájezd pro seniory starší
55 let. Navíc s každým seniorem může ces -
tovat nesenior za stejných podmínek!

Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby
mladší 55 let bez doprovodu seniora. 

PROGRAM ZÁJEZDU:

MAR MENOR PRO SENIORY 55+55+

Nejen pro seniory jsme připravili tuto velmi zajímavou nabídku! Vydejte se poznat španělské „Mrtvé moře“ do provincie Murcia,
ve které leží jedna z největších pobřežních lagun MAR MENOR (Malé moře). 

Klidná, teplá (teplota vody je cca o 5 °C vyšší než teplota Středozemního moře) a velmi slaná
laguna je od Středozemního moře oddělena úzkým pruhem pevniny, který se nazývá „La
Manga“. Na tomto unikátním místě je možné se vykoupat v příjemně teplé vodě a poté si
svlažit tělo ve Středozemním moři. Vzhledem k mělkosti moře je zde poměrně stálá teplota,
která umožňuje koupání i v nejchladnějších měsících roku a navíc je toto moře vhodné i pro
neplavce, jelikož voda díky slanosti skvěle nadnáší. 
Příznivé klima působí na dýchací cesty, a napomáhá léčit astmatická a kožní onemocnění,
bolavé klouby, artrózu, revma, atd. Klimatické podmínky, slanost moře a léčivé bahno jsou
nejčastějšími důvody, proč je tato oblast velmi oblíbenou a vyhledávanou destinací zvláště  
pro seniory! Výhodou nabízených zájezdů jsou přímé lety z  Prahy, atraktivní výlety
v destinaci a plná penze v ceně zájezdu!

NAVÍC SI KAŽDÝ SENIOR MŮŽE VZÍT S SEBOU JEDNOHO NESENIORA ZA STEJNÝCH PODMÍNEK !!!

NABÍDKA ATRAKTIVNÍCH VÝLETŮ
CARTAGENA – ŘÍMSKÉ DIVADLO * 
Polodenní výlet, během kterého navštívíte histo-
rické centrum města Cartagena, první vojenský
přístav východní části Španělska, dále římské mu-
zeum – divadlo (nedávno otevřené veřejnosti),
nejdůležitější archeologický klenot města.
Projdete se starým městem, mj. uvidíte přístav
s  vystavenou ponorkou Isaa Peral, památník
„Monumento de los Heroes de Cavite“, který je
věnován padlým hrdinům ze španělsko-americké
války, a projdete se po hlavní třídě, na které je vy-
budován slavný Gran Hotel.
Orientační cena: dospělí cca 30 Eur

CESTA KOLEM PĚTI OSTROVŮ MAR MENOR * 
Polodenní výlet, vyhlídková jízda okolo nejluxus-
nějších míst La Mangy, při které  navštívíte nejvyšší
vyhlídkový bod v okolí s krásným výhledem na celý
Mar Menor. Následuje okružní plavba lagunou,
jejíž mělká a velmi slaná voda takřka znemožňuje
jakýkoliv pohyb. Uvidíte nejznámější zátoky jako
„Tureckou zátoku“ nebo zátoku nazývanou

„Borovice“. Krásný výhled bude i na všech pět ost-
rovů laguny (Barón, Perdiguera, Redondela,
Ciervo a Sujeto), o jejichž zajímavé historii se do-
zvíte z výkladu průvodce. 
Orientační cena: dospělí cca 25 Eur

MURCIA – SVATYNĚ FUENSANTA * 
Celodenní výlet do hlavního města celé provincie
se neobejde bez předchozí návštěvy patronky
města – Panny z  Fuensanty a  její svatyně.
Návštěva Fuensanty vám nabídne velkolepý vý-
hled na Murcii a její sady. V Murcii pak uvidíte nej-
starší a nejzajímavější ulice a náměstí, dále Real
Casino, budova vyhlášená národní kulturní pa-
mátkou. Pokračování ke katedrále a dále Salzillovo
muzeum, ve kterém jsou shromážděny nejhod-
notnější murcijské sochařské památky. Následuje
volno s možností procházky městem a nákupů. 
Orientační cena: dospělí cca 49 Eur

* Nabídka a popis výletů je orientační a může být
na místě upraven dle aktuální situace. Výlety lze
zakoupit pouze na místě v eurech.

Sevilla

Římské divadlo Cartagena

PLNÁ PENZE
V CENĚ ZÁJEZDU

Svatyně Fuensanta
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HOTEL **** (typový název hotelu Las Gaviotas) Mar Menor – La Manga 
55+

POPIS TYPOVÉHO HOTELU LAS GAVIOTAS:

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

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

POKOJE
Pěkné  účelně zařízené  dvoulůžkové pokoje
s  příslušenstvím a  s  možností  přistýlky jsou
 vybaveny  telefonem, SAT TV, klimatizací,
fénem, miniledničkou a balkonem s výhledem
na mořskou stranu.

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

PLÁŽ
Písečné pláže lagun Mar Menor a Středozemního
moře se nacházejí cca 150 - 200 m od hotelu. 
Poloostrov La Manga je cca 22 km dlouhý a po
obou stranách je lemovaný krásnými písečnými
plážemi. Je to nádherné a geograficky neopako-
vatelné místo s mnoha zajímavostmi. La Manga
del Mar Menor se vine na sever, kdy rozděluje
Středozemní moře a menší lagunu „Mar Menor“. 
Mar Menor je nádherné  přírodní jezero, kde
voda je velmi čistá, klidná, mělká a teplejší než
v moři a má léčebné účinky díky větší koncentraci
soli a minerálních látek. Obzvlášť účinné jsou lé-
čivé účinky bahna. Přímo ve středisku La Manga
je hodně restaurací a barů, je zde i možnost půj-
čení auta nebo kola. Transfer z  letiště trvá
cca 30 minut. 

Standard: AA|AAA|AAB Zájezdy: 8 dní (PRG) Strava: plná penze

od 13 990 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1347

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha-San Javier (Murcia)-

Praha včetně tax a poplatků
• transfer letiště-hotel-letiště 
• 7 noclehů v hotelu **** s PLNOU PENZÍ 
• nápoje k obědu a večeři (voda 0,35 l a víno

0,2 l na osobu)
• 1x polodenní výlet autokarem
• 1x výlet pěšky s doprovodem k léčivému

bahnu
• služby českého delegáta
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
CENA NEZAHRNUJE:
• příplatek za jednolůžkový pokoj (senior)

2 100 Kč
• příplatek za neseniora 2 700 Kč  
• fakultativní výlety (možnost zakoupení 

na místě) 
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ: 
Více informací a cena viz katalog str. 5.
SLEVY:
• sleva za 3. osobu na přistýlce 500 Kč
• sleva za dítě 2-10 let na přistýlce 2 500 Kč
INFORMACE:
• Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 

55 let a je nutno mít trvalý pobyt v některé
ze zemí EU.

• Za příplatek si mohou zájezd zakoupit
i osoby mladší 55 lez bez doprovodu seniora. 

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

• Zájezdy pořádáme ve spolupráci 
s CK Quality Tours.

Typové foto hotelu 

Typové foto pokoje 

PLNÁ PENZE
V CENĚ ZÁJEZDU
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ŠPANĚLSKO PRO SENIORY | OSTROV MENORCA

MENORCA PRO SENIORY 55+55+

Nejen pro seniory a vyznavače aktivní dovolené jsme připravili tuto atraktivní nabídku na romantický ostrov MENORCA, která je určena
zejména pro klienty ve věku 55+, kteří kromě pobytu u moře, procházek po okolí a odpočinku na pláži mohou poznat tento ostrov i v rámci
některého z nabízených výletů. Jedná se o odlety v mimosezónním období – odlety jaro a podzim 2017 (termíny odletů viz níže).   

NAVÍC SI KAŽDÝ SENIOR MŮŽE VZÍT S SEBOU JEDNOHO NESENIORA ZA STEJNÝCH PODMÍNEK !!!

OSTROV MENORCA
Druhý největší z Baleárských ostrovů, nachází se
asi 40 km severovýchodně od Mallorky a je pra-
vou perlou Středomoří. Název ostrova pochází
z dob Římanů, pojmenovali ostrov „Minor"
(menší), aby jej odlišili od sousední Mallorky
(větší). Pobřeží ostrova je lemováno spoustou
menších malebných zátok s křišťálově čistou
vodou a neporušenou přírodou. Ostrov je i přes
svoji malou rozlohu proslulý rozmanitou krajinou
s panenskou přírodou a malebnými vesničkami.
Menorca ale nejsou jen pláže, někdy se tomuto
ostrovu říká „muzeum pod širým nebem" pro
spoustu památek a přírodních krás. .
Hlavním městem ostrova je Mahon, který má pří-
jemnou atmosféru a který se pyšní nejdelším pří-
rodním přístavem v Evropě (6 km) s mnoha
restauracemi. Kromě hlavního města stojí za ná-
vštěvu rovněž například město Ciutadella -
krásné historické město s mnoha paláci, uličkami,
katedrálou a přístavem nebo poutní místo a zá-
roveň nejvyšší hora ostrova, Monte Toro, která je
vysoká 375 m. V Mahonu, Ciutadelle a dalších
městečkách najdete pěší zóny s množstvím ob-
chodů s výrobky všeho druhu. Dlouhodobou tra-
dici má na Menorce výroba kožených výrobků.
Na ostrově naleznete kompletní nabídku vodních
a plážových sportů, výborné podmínky pro příz-
nivce golfu a turistiky. Na Menorce nezapomeňte
ochutnat menorský sýr, ve Fornells langustovou

polévku či ensaimadu – zákusek z lineckého těsta.
Pokud chcete strávit dovolenou obklopeni panen-
skou přírodou a malebnou krajinou a poznat
místa, která jinde v Evropě nenajdete, je pro Vás
ostrov Menorca tou pravou destinací!
Výhodou nabízených zájezdů jsou přímé 
lety z Prahy, skvělá cena a atraktivní výlety 
v destinaci!

NABÍDKA ATRAKTIVNÍCH VÝLETŮ
OKRUH OSTROVEM MENORCA *
Celodenní výlet. Příjezd do města Ciutadella - pro-
hlídka starého města a volný čas na nákupy.
Návštěva farmy na výrobu sýrů v Subaida s ochut-
návkou místních typických produktů. Návštěva
kouzelné rybářské vesničky a známého gastrono-
mického centra Fornells s volným časem na oběd
(není zahrnut v ceně). Výstup na horu Monte
Toro, nejvyšší místo ostrova Menorca, s překrás-
nými výhledy na ostrov, návštěva svatyně. Návrat
do hotelu v odpoledních hodinách. 
Orientační cena: dospělí cca 42 Eur   

POLODENNÍ VÝLET MAHON *
Odjezd od hotelu, příjezd do hlavního města
Mahon. Výlet lodí kolem nádherného přírodního
přístavu v Mahonu. Návštěva historického centra
s volným časem na nákupy. Návrat do hotelu
okolo 13:00 hod. 
Orientační cena: dospělí cca 32 Eur  

LODNÍ VÝLET S OBĚDEM *
Celodenní lodní výlet s obědem. Vyplouvá se
z přístavu ve městě Ciutadella. Po nalodění se bu-
deme plavit podél jižního pobřeží ostrova, navští-
víme několik nedotčených pláží jako např. Son
Saura, Cala Turqueta, Cala Macarella-Macarelleta,
kde na jedné z nich zastavíme na oběd podávaný
na palubě lodi (typická paella a sangria/nealkoho-
lický nápoj). Budeme pokračovat dále a zastavíme
se ve dvou zátokách, kde budeme mít volno na
plážích a budeme si moci užít přírodních krás
Menorcy a koupání. Návrat do hotelu v odpoled-
ních hodinách. 
Orientační cena: dospělí cca 55 Eur   

* Nabídka a popis výletů je orientační a může být
na místě upraven dle aktuální situace. Výlety lze
zakoupit pouze na místě u delegáta v eurech.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ: CENA:

JARO 2017
28. 5. – 4. 6. 2017 14 990 Kč
4. 6. – 11. 6. 2017 16 690 Kč

PODZIM 2017
24. 9. – 1. 10. 2017 15 990 Kč
27. 9. – 4. 10. 2017 15 990 Kč

1. den: Odlet z Prahy do Mahonu (Menorca) –
přímé lety, transfer do hotelu, ubytování, večeře,
nocleh. 
2. - 7. den: Snídaně, individuální volno s mož-
ností odpočinku nebo účast na některém z fa-
kultativních výletů, oběd, večeře a nocleh
v hotelu. Termín polodenního výletu v rámci zá-
jezdu bude upřesněn na místě delegátem. 
8. den: Snídaně, volno v závislosti na letovém
řádu, transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

Informace: 8-denní zájezd pro seniory starší
55 let. Navíc s každým seniorem může ces -
tovat nesenior za stejných podmínek!

PROGRAM ZÁJEZDU:
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HOTEL **** (typový název hotelu Vacances Menorca Resort) ostrov Menorca
55+

POPIS TYPOVÉHO HOTELU
VACANCES MENORCA RESORT: 

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

VYBAVENÍ RESORTU
Recepce, výtahy, hotelová restaurace, bar, bar u
bazénu, TV místnost, WI-FI zóna zdarma, internet
(za poplatek). Uprostřed komplexu se nacházejí 2
velké bazény a terasa s lehátky a slunečníky
zdarma. 

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

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

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

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

Standard: AA|AAA|AAB Zájezdy: 8 dní (PRG) Strava: polopenze

od 14 990 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/9788

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha-Mahon (Menorca)-

Praha včetně tax a poplatků
• transfer letiště-hotel-letiště
• 7 noclehů v hotelu **** s polopenzí 
• nápoje k večeři (voda 0,35 l a víno 0,2 l 

na osobu)
• 1x polodenní výlet 
• služby českého delegáta 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
CENA NEZAHRNUJE:    
• příplatek za jednolůžkový pokoj (senior)

3 700 Kč
• příplatek za neseniora 2 700 Kč
• fakultativní výlety (možnost zakoupení na

místě)
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ:   
Více informací a cena viz katalog str. 5.
SLEVY:
• sleva za 3. osobu na přistýlce 500 Kč
• sleva za dítě 2 – 12 let na přistýlce 500 Kč
INFORMACE:
• Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let a je

nutno mít trvalý pobyt v některé ze zemí EU.
• Za příplatek si mohou zájezd zakoupit

i osoby mladší 55 lez bez doprovodu seniora. 
• Uvedený název hotelu a popis je orien-

tační, konkrétní název a popis hotelu
bude upřesněn cca 7 dní před odletem.

• Zájezdy pořádáme ve spolupráci s CK
Quality Tours.

Typové foto hotelu 

Typové foto pokoje Typové foto pláže 
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COSTA DE LA LUZPRO SENIORY 55+55+

Nejen pro seniory a vyznavače aktivní dovo-
lené jsme připravili tuto zajímavou nabídku,
velice atraktivní oblast na jižním pobřeží
Španělska - COSTA DE LA LUZ, která je určena
pro klienty ve věku 55+, kteří kromě pobytu
u moře, procházek po promenádě a odpo-
činku na pláži mohou v  rámci některého
z fakultativních výletů navštívit atraktivní
místa jako např. britskou kolonii Gibraltar,
historickou Sevillu nebo exotické Maroko, aj.
Jedná se o odlety v mimosezónním období –
odlety jaro a podzim 2017 (termíny odletů viz
níže).   

COSTA DE LA LUZ je nazýváno „Pobřežím
světla“, a to nejen pro svých 330 slunečných
dnů v roce, ale i pro jasné světlo, které odráží
barvu krásného písku na plážích. Nachází se

na samém jihu Španělska, na pobřeží
Atlantického oceánu, a  rozprostírá se od
Gibraltaru až k  portugalským hranicím.
Krajina s  rozsáhlými písečnými plážemi,
moře s průzračnou vodou a příjemné klima
nabízí příznivé podmínky nejen pro pro-
cházky a  odpočinek, ale i  golf, neméně
slavná je i zdejší kuchyně a vyhlášené víno
sherry. Pobřeží je tvořeno dvěma provinci-
emi, Cádiz a Huelva. Hlavním turistickým
střediskem je Cádiz, velmi pěkné historické
město a přístav, který je ze tří stran obklo-
pen mořem. 

NAVÍC SI KAŽDÝ SENIOR MŮŽE VZÍT S SEBOU JEDNOHO NESENIORA ZA STEJNÝCH PODMÍNEK !!!

TERMÍNY ZÁJEZDŮ: CENA:

JARO 2017
31.5. –   7.6.2017 15 990 Kč
7.6. – 14.6.2017 16 490 Kč

PODZIM 2017
13.  9. – 20.  9.2017 18 990 Kč   
20.  9. – 27.  9.2017 16 490 Kč   
27.  9. –   4.10.2017 15 990 Kč   
4.10. – 11.10.2017 14 990 Kč

NABÍDKA FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ:
ORIENTAČNÍ CENY:

GIBRALTAR 
– ROCK TOUR cena dospělí cca 69 Eur

SEVILLA cena dospělí cca 60 Eur

MAROKO cena dospělí cca 95 Eur

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den: Odlet z Prahy do Sevilly, transfer do ho-
telu, ubytování, večeře, nocleh. 
2. - 7. den: Snídaně, individuální volno s mož-
ností odpočinku nebo účast na některém z fa-
kultativních výletů, večeře a  nocleh v  hotelu.
Termín polodenního výletu v  rámci zájezdu
bude upřesněn na místě delegátem. 
8. den: Snídaně, volno v závislosti na letovém
řádu, transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

Informace: 8-denní zájezd pro seniory starší
55 let. Navíc s každým seniorem může ces -
tovat nesenior za stejných podmínek!

HOTEL **** (typový název hotelu Playaballena) pobřeží Costa de la Luz
55+

POPIS TYPOVÉHO HOTELU PLAYABALLENA:

POLOHA
Velice pěkný hotelový komplex s příjemnou atmo-
sférou se nachází v blízkosti pláže, v klidném stře-
disku Costa Ballena. Přímo u hotelu se nachází
zastávka autobusu, kterým se dostanete do neda-
lekého městečka Rota nebo Chipiona, případně do
města Jerez. Transfer z letiště trvá cca 2 hodiny.  

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, restaurace, bar na recepci
a u bazénu, WI-FI (zdarma na recepci 30 minut),
internet (za poplatek), úschovna zavazadel, ob-
chod se suvenýry. Uprostřed komplexu v krásné

zahradě se nachází velký bazén s terasou s  le-
hátky a  slunečníky zdarma, vnitřní vyhřívaný
bazén, SPA a wellness centrum (za poplatek). 

POKOJE
Pěkné  moderně zařízené pokoje s  příslušen-
stvím jsou vybaveny telefonem, SAT TV, klimati-
zací, fénem,  trezorem a minibarem (oboje za
poplatek) a balkonem nebo terasou. V pokoji
jsou umístěna dvě široká lůžka pro 2-3 osoby. 

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

PLÁŽ
Pěkná dlouhá písečná pláž se nachází v blízkosti
hotelu.  

Standard: AA|AAA|AAB Zájezdy: 8 dní (PRG) Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1328

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu  Praha-Sevilla-Praha

včetně tax a poplatků 
• transfer letiště-hotel-letiště 
• 7 noclehů v hotelu **** s polopenzí 
• nápoje k večeři (voda 0,35 l a víno 0,2 l na

osobu)
• 1x polodenní výlet 
• služby českého delegáta
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena: od 14 990 Kč
CENA NEZAHRNUJE:    
• příplatek za jednolůžkový pokoj (senior)

4 200 Kč
• příplatek za neseniora 2 700 Kč
• příplatek plná penze 2 000 Kč
• příplatek all inclusive 5 000 Kč
• fakultativní výlety (možnost zakoupení na

místě)
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ:   
Více informací a cena viz katalog str. 5.
SLEVY:
• sleva za 3. osobu na přistýlce 500 Kč
• sleva za dítě 2-12 let na přistýlce 500 Kč
INFORMACE:
• Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let

a je nutno mít trvalý pobyt v některé ze zemí EU.
• Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby

mladší 55 let bez doprovodu  seniora. 
• Uvedený název hotelu a popis je orien-

tační, konkrétní název a popis hotelu
bude upřesněn cca 7 dní před odletem.

• Zájezdy pořádáme ve spolupráci s CK Quality
Tours.

Typové foto hotelu 
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HOTEL **** (typový název hotelu Playadulce) pobřeží Costa Almería 
55+

POPIS TYPOVÉHO HOTELU PLAYADULCE:

POLOHA
Velice pěkný a výborně vybavený hotelový komplex
se nachází u pláže, která je od hotelu oddělena
pouze promenádou a nefrekventovanou silnicí.
Promenáda vede od klidnějšího letoviska
Aguadulce až do střediska Roquetas de Mar, které
je vzdáleno cca 12 km. V okolí hotelu jsou restau-
race bary, přístav a další nákupní možnosti. Město
Almería je vzdáleno cca 10 km. 

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, výtahy, hotelová restaurace, bar,  WI-FI
v lobby (30 minut zdarma), konferenční prostory,
úschovna zavazadel, vnitřní bazén, venkovní bazén

s jacuzzi, zahrada, brouzdaliště se skluzavkami, le-
hátka a slunečníky u bazénu zdarma. 

POKOJE
Pěkné účelně zařízené dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím, fénem, telefonem, klimatizací, SAT TV, tre-
zorem a minibarem (oboje za poplatek), balkonem
nebo terasou.  Pokoje jsou bez možnosti přistýlky.
Vpokoji jsou umístěna dvě široká lůžka pro 2-3 osoby. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem a nápoje k večeři
(voda a víno). 

PLÁŽ
Pěkná dlouhá pláž s hrubozrnným pískem (místy
přechází v kamínky) se nachází před hotelem, od
hotelu je oddělena pouze promenádou a nefre-
kventovanou silnicí.

Standard: AA|AAA|AAB Zájezdy: 8 dní (PRG) Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15184

CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha-Almería-Praha

včetně tax a poplatků
• transfer letiště-hotel-letiště
• 7 noclehů v hotelu **** s polopenzí 
• nápoje k večeři (voda 0,35 l a víno 0,2 l na

osobu)
• 1x polodenní výlet
• služby českého delegáta
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena: od 14 490 Kč
CENA NEZAHRNUJE: 
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 200 Kč
• příplatek za neseniora 2 700 Kč
• příplatek plná penze 2 000 Kč
• příplatek all inclusive 5 000 Kč 
• fakultativní výlety (možnost zakoupení na

místě)
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ:
Více informací a cena viz katalog str. 5.
SLEVY:
• sleva za 3. osobu na pokoji 500 Kč
INFORMACE:
• Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let

a je nutno mít trvalý pobyt v některé ze zemí EU.
• Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby

mladší 55 let bez doprovodu  seniora. 
• Uvedený název hotelu a popis je orien-

tační, konkrétní název a popis hotelu
bude upřesněn cca 7 dní před odletem.

• Zájezdy pořádáme ve spolupráci s CK Quality
Tours.

ALMERÍA PRO SENIORY 55+ 55+

NAVÍC SI KAŽDÝ SENIOR MŮŽE VZÍT S SEBOU JEDNOHO NESENIORA ZA STEJNÝCH PODMÍNEK !!!

TERMÍNY ZÁJEZDŮ: CENA:

JARO 2017
1. 6. –   8. 6. 2017 14 490 Kč
3. 6. – 10. 6. 2017 14 790 Kč
8. 6. – 15. 6. 2017 14 990 Kč

PODZIM 2017
21. 9. – 28.  9. 2017 15 990 Kč
28. 9. –   5.10. 2017 14 990 Kč

NABÍDKA FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ:
ORIENTAČNÍ CENY:

GRANADA cena dospělí cca 70 Eur

SIERRA NEVADA
& GUADIX cena dospělí cca 42 Eur

MINI HOLLYWOOD
(OASYS) cena dospělí cca 48 Eur

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den: Odlet z Prahy do Almeríe, transfer do
hotelu, ubytování, večeře, nocleh. 
2. - 7. den: Snídaně, individuální volno s mož-
ností odpočinku nebo účast na některém z fa-
kultativních výletů, večeře a  nocleh v  hotelu.
Termín polodenního výletu v  rámci zájezdu
bude upřesněn na místě delegátem. 
8. den: Snídaně, volno v závislosti na letovém
řádu, transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

Informace: 8-denní zájezd pro seniory starší
55 let. Navíc s každým seniorem může ces -
tovat nesenior za stejných podmínek!

Nejen pro vyznavače aktivní dovolené
jsme připravili tuto zajímavou NOVINKU
jak strávit příjemnou dovolenou ve
Španělsku, na jihovýchodním pobřeží
v oblasti ALMERÍA, a to i v mimosezónním
období. Nabídka je určena pro cestovatele
ve věku 55+, kteří kromě pobytu u moře,
procházek po promenádě a odpočinku na
pláži mohou v rámci některého z fakulta-
tivních výletů navštívit atraktivní místa
jako např. Granadu, Sierra Nevadu, město
Almería, aj. Výhodou nabízených zájezdů
jsou přímé lety z Prahy, atraktivní výlety
v destinaci a polopenze v ceně zájezdu.

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

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Příznivé klima na Mallorce nabízí široký výběr spor-
tovního vyžití za každého ročního období. Na západ-
ním pobřeží ostrova se nachází pohoří Sierra de
Tramuntana, které láká k vysokohorským túrám

s krásnými panoramatickými výhledy a zajímavou
středomořskou faunou a flórou. Také mezi cyklisty je
pohoří velmi oblíbené, neboť si mohou vybrat nároč-
nější i méně náročné trasy. Na východě ostrova je
velmi členité skalnaté pobřeží s mnoha krápníkovými
jeskyněmi. Mezi nejznámější patří Dračí jeskyně a jes-
kyně Hams u přístavního města Porto Cristo. V letním
období je tato část ostrova rájem potápěčů. Množství
potápěčských základen zajišťuje nejen kurzy pro za-
čátečníky, ale i ponory pro pokročilé. Sever a jih ost-
rova se pyšní nejdelšími písečnými plážemi,
vybízejícími k vodním sportům (šlapadla, vodní lyže,
kajaky, parasailing, atd.) Povětrnostní podmínky pře-
devším na severním pobřeží v zálivu Bahía de Alcudia
jsou vhodné pro milovníky windsurfingu a plachtění.
Nejpopulárnějším plážovým sportem je bezesporu
volejbal, který se hraje opravdu všude. Mezi další ce-
loroční sportovní aktivity patří tenis, padel, squash
a jízda na koni.

PO KOUPÁNÍ
Mallorca je známým zábavním turistickým cílem ve
Středomoří, takže nudit se zde návštěvník rozhodně
nebude. Centrem zábavy je hlavní město Palma de
Mallorca se čtvrtěmi plnými barů, restaurací a dis-
koték. Klientům cestujícím za zábavou doporuču-
jeme zejména pobyty ve střediscích Playa de Palma,
Ca’n Pastilla, Torrenova a Magalluf. Až do ranních
hodin si však hosté mohou vyrazit i v dalších přímoř-
ských letoviscích, jejichž pobřežní promenády lemují
bary či diskotéky. Styl zábavy se podřizuje klientele,
nejčastěji německé či anglické. Rovněž hotely nezů-
stávají pozadu a organizují pro své hosty bohaté ve-
černí  programy.
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
CALA D’OR (VÝCHOD)
Členité pobřeží se skalnatými útesy na východ-
ním pobřeží ostrova vytváří osm romantických
zálivů, z toho sedm s plážemi s jemným pískem.
V osmém, největším zálivu Cala Llonga, se nachází
jeden z nejkrásnějších jachetních přístavů na ost-
rově. Podél tohoto pobřeží se v délce 7 km roz-
prostírá nejluxusnější a nejoblíbenější středisko
východního pobřeží. Dnes jsou zde rušné ob-
chůdky plné místního kouzla, diskotéky a zábavní
podniky. Ale je snadné najít zde i krásu a klid pří-
rodních rezervací v zátokách Cala Mondragó
a Cala S’Amarador. Je zde také široká nabídka
sportovních možností - tenis, minigolf, potápění,
surf, golf, jízda na koni nebo na kole. Bohaté ani-
mační programy jednotlivých hotelů a dětské zá-
bavní parky pamatují i na nejmenší. Transfer
z letiště trvá asi 60 minut.

PORTOCOLOM (VÝCHOD)
Velký rybářský přírodní přístav Portocolom se na-
chází v hlubokém zálivu mezi turistickým letovis-
kem Cala d’Or a městečkem Porto Cristo (známé
překrásnými krápníkovými jeskyněmi). Vedle staré
přístavní části vyrostla u písečného zálivu Cala
Marsal nová vilová čtvrť s několika turistickými ho-
tely. Klidná a romantická atmosféra tohoto
městečka láká k romantickým procházkám po
okolí či k večernímu posezení v některém z pří-
stavních barů. Transfer z letiště trvá asi 60 minut. 

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

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

pláž Playa de Mallorca, palmová promenáda a tu-
risticko-cyklistická stezka. Tato stezka pokračuje až
do hlavního města Palma de Mallorca (cca 15 km),
snadno dostupného též pravidelnou městskou
dopravou. Palmová promenáda je rušnou tepnou
střediska, po které neustále  proudí život a zábava
- nepřeberné množství diskoték, barů, restaurací,
hospůdek a obchůdků uspokojí i ty nejnáročnější
milovníky denní i noční zábavy. Největší vodní
park Aqualand El Arenal a pestrá nabídka vodních
sportů na pláži potěší nejen rodiny s dětmi, ale
i náročnější sportovce. Transfer z letiště trvá asi
15 minut.

PALMA DE MALLORCA
Uprostřed největšího zálivu ostrova Bahía de
Palma se nachází hlavní město Palma de
Mallorca. Od historického centra města až po do-
pravní přístav se rozkládá velký jachetní přístav le-
movaný palmovou promenádou Paseo Marítimo.
Obchodní a kulturní centrum města nabízí veš-
keré nákupní a zábavní možnosti. V architekto-
nicky zajímavém centru města se nacházejí
hodnotné historické památky (např. katedrála La
Seo, zámek Bellver, Arabské lázně…), které jsou
vkusně doplněny množstvím novodobých umě-
leckých děl a galerií. Cca 6 km od centra na západ
je 150 m dlouhá písčitá pláž v příměstském turis-
tickém  středisku Cala Mayor a 10 min autem smě-
rem na východ 6 km dlouhá písčitá pláž Playa de
Palma. Transfer z letiště trvá cca 10 minut.

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

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

ČEDOK PLUS
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort

za příplatek 3 490 Kč
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění
• výhodné parkování na letišti v Praze
• k odletu a příletu do Prahy přeprava autokarem

Čedok Expres – trasy 1, 2, 4 (více na str. 343)

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

Středozemní moře
Palmanova
/Torrenova

/Magalluf

Portocolom
Cala d’Or

Cala Millor
MALLORCA

Playa de Palma
Ca’n Pastilla

ArenalCala Viňas

Ca’n Picafort

Alcudia
Playa de Muro

Palma 
de Mallorca

Calas de Mallorca

Sa Coma

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

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

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rozloha: 3 640 km2

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

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Hotel Barcelo Cala Viňas **** AI 7 let 16
Hotel Barcelo Ponent Playa *** AI 12 let 17
Hotel Bellevue Vistanova *** PL 6 let 18 
Hotel Bellevue Club *** AI 13 let 18 
Hotel Bellevue Belsana *** AI – 19 
Hotel Sabina **** PL 15 let 20 
Hotel Sabina Playa *** PL 14 let 21
Hotel Las Arenas **** AI 12 let 22 
Hotel Pinero Bahia de Palma *** AI 6 let 22
Hotel America **** AI 7 let 23
Hotel Illusion Calma *** AI 7 let 24
Hotel Bahamas *** PL 13 let 24
Hotel Illusion Markus Park *** AI 7 let 25
Hotel Java **** PL 14 let 26
Hotel Caballero **** PL 14 let 26
Hotel Be Live Palace de Muro ***** SN – 27 

BS = beze stravy, SN = snídaně, PL = polopenze, AI = all inclusive

* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje
bezplatné ubytování a stravování obsažené v  základní ceně
zájezdu pro dítě ubytované v  jednom pokoji se dvěma
dospělými. Dítě platí jen cenu letenky nebo jízdenky, případně
je u zájezdů s vlastní dopravou zcela zdarma. Další podmínky
poskytnutí této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu.
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od 18 470 Kč*

* více na str. 349

HOTEL BARCELO CALA VIŇAS
**** Cala Viňas

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

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

VYBAVENÍ 
Elegantní lobby s recepcí a směnárnou, výtah,
hlavní restaurace, bar u bazénu, snack bar na
pláži, lobby bar, obchod se suvenýry, minimar-
ket,dětské hřiště, miniclub, konferenční místnost,
WI-FI v celém hotelu a internetový koutek (za po-
platek). Uprostřed hotelu je terasa se 2 bazény,
brouzdaliště pro děti, lehátka a slunečníky u ba-
zénu zdarma, osušky za vratnou kauci. 

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

POKOJE
Standardní vkusně zařízené dvoulůžkové po-
koje s příslušenstvím a s možností přistýlky jsou
vybaveny klimatizací, TV, trezorem a minibarem
(oboje za poplatek) a balkonem nebo terasou.
Na vyžádání a za příplatek možnost rodinných
pokojů až pro čtyři osoby s obývacím pokojem
a oddělenou ložnicí. 

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

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15891

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL BARCELO PONENT PLAYA

POLOHA
Příjemný kompletně klimatizovaný hotel se nachází
přímo u písečné pláže v romantickém zálivu Cala
Ferrera. Nákupní třída, začínající v blízkosti hotelu,
prochází živým nákupním a zábavním centrem le-
toviska a pokračuje dále až do jachetního přístavu
v zálivu Cala Llonga (cca 20 minut).

VYBAVENÍ
V hlavní budově se nachází vstupní hala s recepcí,
výtahy, internet (za poplatek),  WI-FI na recepci
zdarma, restaurace, bar, vnitřní bazén, sauna, ma-
sáže a turecké lázně (vše za poplatek). V zahradě
mezi hotelem a pláží je snack-bar s terasou.
Hotelová terasa s bazénem s brouzdalištěm pro
děti, lehátka a slunečníky zdarma, snack/music-bar.

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

POKOJE
Pěkné a prostorné pokoje s možností přistýlky
a s příslušenstvím jsou vybaveny  telefonem,
SAT TV, klimatizací,  ledničkou a trezorem (oboje
za poplatek) a balkonem nebo terasou. Pokoje
s výhledem na moře jsou na vyžádání a za pří-
platek. 

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

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

**** Cala d’Or 

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

od 17 000 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1248

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 21. 5., 7. 6., 13. 9., 17. 9. 2017

Více na str. 345

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344
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od 11 840 Kč*

* více na str. 349

HOTEL BELLEVUE VISTANOVA

POLOHA
Sedmipodlažní hotel s výbornou polohou v blíz-
kosti centra střediska s nabídkou restaurací, barů,
klubů a diskoték. Zastávka autobusu do Palma de
Mallorca se nachází cca 50 m od hotelu. 

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a směnárnou, k dispozici
jsou výtahy, restaurace s terasou, lobby bar, disco
bar, bar u bazénu, TV místnost; WI-FI a interne-
tový koutek za poplatek. Terasa na slunění, bazén
s oddělenou částí pro děti, slunečníky a lehátka
u bazénu zdarma k dispozici.   

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

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

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem.

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

*** Magalluf 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15889

HOTEL BELLEVUE CLUB

POLOHA
Rozlehlý komplex hotelových budov a pavilonů je
umístěný v subtropické zahradě s mořskou lagu-
nou a nachází se cca 5 km od centra města
Alcudia. V blízkém okolí se nachází restaurace,
bary a obchody.

VYBAVENÍ 
Centrální recepce u vchodu do areálu, centrální
restaurace, několik barů, pizzerie, kavárna, ob-
chod se suvenýry, internetový koutek (za popla-
tek), 8 bazénů, bazén pro děti, lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma.   

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

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje typu studio s příslušen-
stvím a s možností až dvou přistýlek pro děti
jsou vybaveny klimatizací, TV, trezorem (za po-
platek) a balkonem nebo terasou. Prostornější
pokoje typ apartmán s příslušenstvím
a s oddě lenou ložnicí. Úklid a výměna ručníků
probíhá pouze několikrát týdně.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
bufetovou formou, nealkoholické a místní alkoho-
lické nápoje, snack. 

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

*** Alcudia

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15890

od 13 760 Kč*

* více na str. 349

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

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 344

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

Pobyt pro 2 děti 
do 13/6 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL BELLEVUE BELSANA 

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

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, restaurace, bar u recepce a u ba-
zénu, salonek, WI-FI za poplatek. Větší terasa na
slunění s bazénem s oddělenou částí pro děti
a s lehátky a slunečníky zdarma.

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

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

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi

bufetovým způsobem, nealkoholické a alkoho-
lické nápoje místní výroby, snack během dne.

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

*** Portocolom

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

od 12 940 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1274

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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od 18 230 Kč*

* více na str. 349

HOTEL SABINA
**** Cala Millor

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

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

VYBAVENÍ
Hotel je kompletně klimatizován, vstupní hala
s recepcí, výtahy, hotelová restaurace, snack bar
u bazénu, salon s TV, WI-FI zdarma v recepci, in-
ternet (za poplatek). Velká terasa s bazénem, ja-
cuzzi s vyhlídkou na promenádu a na moře,
dětský bazén, lehátka, slunečníky a ručníky
zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, sauna a vnitřní bazén s jacuzzi zdarma,
turecké lázně a masáže  (vše za poplatek), ani-
mační programy. Na pláži vodní sporty, ve městě
půjčovna kol a motocyklů, tenis. V centru střediska
velké množství různých obchodů, barů, restaurací,
bohatý noční život. Hotel je ideální pro milovníky
golfu (5 golfových hřišť cca 15 km od střediska).

POKOJE
Vkusně zařízené  pokoje s možností přistýlky
a s příslušenstvím jsou vybaveny telefonem, SAT
TV, klimatizací, fénem, lednicí zdarma, trezorem
(za poplatek) a balkonem nebo terasou s výhle-
dem na moře, na bazén nebo do okolí.

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

PLÁŽ
Přímo u hotelu je 1 km dlouhá pláž s jemným pís-
kem, která se mírně svažuje do moře. Pláž je od-
dělena od hotelu přímořskou pěší promenádou
se zákoutími k odpočinku, restauracemi a ob-
chůdky.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1252

Pobyt pro
dítě do 15 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 344

Více na str. 345
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HOTEL SABINA PLAYA

POLOHA
Kompletně klimatizovaný pětiposchoďový hotel je
umístěn v blízkosti centra Cala Millor, v druhé linii
od pláže. Letovisko je vhodné nejen pro rodinnou
dovo lenou a pro milovníky odpočinku, ale neda-
leká centra v Cala Millor a v Cala Bona poskytují
i výhody živého střediska.

VYBAVENÍ 
Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace, salon
s TV, snack bar, WI-FI zdarma v recepci, internet
(za poplatek), úschovna zavazadel. Bazén  s tera-
sou s lehátky a slunečníky zdarma, malý bazén
pro děti.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, posilovna, sauna a vnitřní bazén s ja-
cuzzi zdarma, billiard a masáže za poplatek, ani-
mace. V blízkém centru jsou veškeré nákupní
i zábavní možnosti. Vodní sporty na pláži. Krásná
přímořská promenáda láká k dlouhým procház-
kám nebo i k projížďce na kole. Ve vzdálenosti cca
15 km od střediska Cala Millor je 5 golfových hřišť.

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

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

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

*** Cala Millor

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

od 15 630 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1253

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 344

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 14. 5., 28. 5., 7. 6., 13. 9. 2017

Více na str. 345

Více na str. 345

Rodinná SLEVA
Více na str. 344
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od 12 950 Kč*

* více na str. 349

HOTEL LAS ARENAS

POLOHA
Pěkný hotel s příjemnou atmosférou se nachází
přímo u pláže a plážové promenády s obchody,
restauracemi a bary, uprostřed rušnějšího stře-
diska. 

VYBAVENÍ 
Menší recepce, výtahy, bar u recepce a u bazénu,
hotelová restaurace, salon s TV, WI-FI a internet
(za poplatek), úschovna zavazadel. V hotelu se na-
chází menší bazén s  oddělenou částí pro děti
a s terasou s lehátky  a slunečníky zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Animace. 

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou vybaveny telefonem,
klimatizací, fénem, SAT TV, trezorem a miniba-
rem (oboje za poplatek) a balkonem s výhledem
na bazén nebo do okolí. Pokoje s výhledem na
moře jsou na vyžádání a za příplatek. Na vyžá-
dání lze zajistit suite nebo propojené pokoje (za
příplatek). 

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

PLÁŽ
Dlouhá a široká písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře se nachází přímo před hotelem. Možnost
pronajmutí lehátek a slunečníků (za poplatek).

**** Ca’n Pastilla

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/12039

HOTEL PIŇERO BAHIA DE PALMA

POLOHA
Pěkný hotel se nachází v centru El Arenalu neda-
leko přístavu. Nákupní centrum je cca 100 m od
hotelu, aquapark Aqualand cca 800 m od hotelu.
V blízkosti hotelu je zastávka veřejného autobusu
do Palma de Mallorca.

VYBAVENÍ 
Prostorné vstupní lobby s recepcí a směnárnou,
výtahy, hlavní restaurace, bar, TV místnost, minic-
lub (pro děti 2-12 let); za poplatek WI-FI v pro-
storu recepce (omezený dosah) a internetový
koutek. Terasa s bazénem a brouzdalištěm pro
děti, k dispozici lehátka a slunečníky zdarma.

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

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

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

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

*** Arenal 

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15877

od 13 250 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL AMERICA

POLOHA
Velice pěkný hotelový komplex s příjemnou atmo-
sférou a atraktivním umístěním v blízkosti pláže
se nachází v jedné z nejkrásnějších oblastí ost-
rova, v klidném středisku Calas de Mallorca na vý-
chodním pobřeží ostrova. Hotel je situován
v krásné zeleni přímo nad mořem. V blízkosti ho-
telu je několik obchůdků, barů a restaurací a je
zde zastávka městského autobusu. Hotel je
vhodný pro rodiny s dětmi. 

VYBAVENÍ
Prostorná recepce, výtahy, bar na recepci a u ba-
zénu, restaurace, internet a WI-FI (za poplatek),
dětské hřiště, lékařská služba. Přímo nad mořem

se nachází velká terasa se 2 bazény s lehátky
a slunečníky zdarma, dětský bazén.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, billiard a tenisové kurty (vše za popla-
tek), animace.   

POKOJE
Pěkné účelně zařízené pokoje s příslušenstvím
a s možností jedné přistýlky pro děti jsou vyba-
veny telefonem, klimatizací, SAT TV, fénem, tre-
zorem a minibarem (oboje za poplatek)
a balkonem. Většina pokojů má výhled na moř-
skou stranu. Rodinné pokoje až pro 5 osob jsou
na vyžádání a za poplatek.

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

PLÁŽ
Pěkná písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře
je vhodná pro děti a nachází se v krásném zálivu
cca 50 m od hotelu. Možnost pronajmutí lehátek
a slunečníků (za po platek).

**** Calas de Mallorca

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

od 17 780 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1255

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344
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od 12 530 Kč*

* více na str. 349

HOTEL ILLUSION CALMA 

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

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

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

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s příslušen-
stvím a s možností přistýlky jsou vybaveny
 klimatizací, TV, trezorem (za poplatek) a balko-
nem nebo terasou. Na vyžádání a za příplatek
rodinné pokoje s možností až dvou přistýlek
pro děti.

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

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

*** C’an Pastilla 

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15884

HOTEL BAHAMAS

POLOHA
Šestipodlažní hotel se nachází v borovém háji
v okrajové části střediska Arenal se širokou nabíd-
kou obchodů, restaurací, barů a diskoték, neda-
leko od zábavního vodního parku Aqualand. 

VYBAVENÍ 
Vstupní hala s recepcí a směnárnou, výtah, res-
taurace, bar, bar u bazénu, TV místnost; za popla-
tek WI-FI v prostoru recepce a internetový koutek.
Terasa s bazénem, bazén pro děti, lehátka u ba-
zénu zdarma k dispozici.   

SPORT A ZÁBAVA
Denní zábavní program pro děti i dospělé, za po-
platek posilovna, wellness centrum, sauna a jacuzzi.  

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

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení all inclusive, který mj. zahrnuje plnou

penzi bufetovým způsobem, nealkoholické a al-
koholické nápoje místní výroby, snack.

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

*** Arenal 

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15841

od 14 810 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 344

Více na str. 344
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HOTEL ILLUSION MARKUS PARK

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

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

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

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
a s možností až dvou přistýlek pro děti jsou vy-
baveny klimatizací, TV, trezorem (za poplatek)
a balkonem.

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

nápoje místní výroby, snack. U večeře je vyžado-
váno formálnější oblečení.

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

*** C’an Picafort

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

od 12 740 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15888

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344
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od 15 110 Kč*

* více na str. 349

HOTEL JAVA

POLOHA
Pěkný hotel se nachází v  klidnější části stře-
diska, které nabízí ideální podmínky pro zábavu
i relaxaci, v blízkosti hotelu jsou obchody, bary
a restaurace. Hotel se nachází cca 400 m od
akvária Palma Aquarium a nedaleko je zastávka
autobusu. 

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

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

POKOJE
Pěkné účelně zařízené standardní pokoje s pří-
slušenstvím a s možností přistýlky jsou vybaveny
klimatizací, TV, trezorem (za poplatek) a balko-
nem nebo terasou s výhledem na bazén nebo
do okolí. Na vyžádání a za příplatek lze pokoje
s výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem s  částečnou
obsluhou.

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

**** Playa de Palma 

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1264

HOTEL CABALLERO

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

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

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

POKOJE
Standardní účelně zařízené dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím a možností přistýlky jsou vyba-
veny klimatizací, TV, trezorem a minibarem
(oboje za poplatek) a balkonem nebo terasou.
Na vyžádání a za příplatek lze pokoje s výhledem
na moře.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem.

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

**** Can Pastilla

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15832

od 16 160 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL BE LIVE COLLECTION PALACE DE MURO

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

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

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

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

POKOJE
Moderní prostorné pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou  vybaveny telefonem,
klimatizací, SAT TV, fénem,  minibarem a trezo-
rem (oboje za poplatek) a balkonem nebo tera-
sou s výhledem na moře, na bazén nebo do
okolí. Na vyžádání a za příplatek lze suite s od-
dělenou ložnicí a bočním výhledem na moře.  

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem s bohatým výběrem
jídel, možnost dokoupení večeří, show cooking, vše
ve výborné kvalitě. 

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

***** Playa de Muro

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

od 19 670 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1260

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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ŠPANĚLSKO – OSTROV IBIZA
Ostrov IBIZA je třetí největší z Baleárských ostrovů, náleží ke Španělsku a nachází se cca 80 km jihozápadně od ostrova Mallorca. Je to
významné turisticky atraktivní středisko s mnoha krásnými písčitými plážemi, romantickými zálivy a průzračně čistým mořem, ideální
místo pro rodiny s dětmi ale i vyznavače vodních sportů, a pro množství vyhlášených barů a diskoték si na své přijdou i milovníci zábavy
a nočního života. Hlavní město ostrova Eivissa je starobylé městečko s romantickými uličkami, jehož hlavní dominantou je starověká
pevnost D’Alt Villa, v zachovalém historickém centru najdete mnoho obchůdků, butiků, barů a restaurací. Příjemná je i procházka kolem
přístavu kde kotví mnoho jachet a světově proslulé jsou místní plážové party a kluby jako Pacha a Space. K poznání ostrova, který je 41 km
dlouhý a 22 km široký, a návštěvy vnitrozemí doporučujeme pronájem auta. Hornaté vnitrozemí plné subtropické zeleně, strmé skály
svažující se do moře, rušnější letoviska, široká nabídka sportů – to je Ibiza. Ostrov, který pro svou krásu vyhledali v 60. letech hippies,
patří dnes k oblíbeným prázdninovým cílům.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Příznivé klima na Ibize a krásné písčité pláže nabí-
zejí široký výběr sportovního vyžití a provozování
velkého množství vodních sportů jako např. wind-
surfing, kitesurfing, šlapadla nebo vodní skútry, dále

plavání nebo potápění pro začátečníky i pokročilé.
Hornaté vnitrozemí plné zeleně a strmé skály sva-
žující se do moře lákají k  vysokohorským túrám
a nabízejí zajímavý pohled na místní faunu a flóru.
Ostrov je vhodný i pro vyznavače cyklistiky, kteří si
mohou vybrat náročnější i méně náročné trasy. 

PO KOUPÁNÍ
Ibiza je meccou taneční hudby, na své si přijdou
milovníci zábavy a nočního života, je zde
spousta vyhlášených klubů, barů a nejznámějších

diskoték jako Pacha, Amnesia, Privilege, Space,
Paradis, aj. Návštěvníky z jednotlivých středisek
přivážejí do oblíbených klubů po pěti trasách
Discobusy (za poplatek cca 3 euro/jízda), vystupují
zde nejznámější DJ’S a konají se zde vyhlášené
party.
Ibiza je také ideální místo pro rodiny s dětmi,
je zde vodní park Aguamar (středisko Playa den
Bossa), animační programy na hotelech, odpoči-
nek najdete v  relaxačních centrech hotelu -
sauna, vířivky, turecké lázně, masáže.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rozloha ostrova: 572 km2

Počet obyvatel ostrova: 117 tisíc
Úřední jazyk: španělština
Místní měna: euro

Časový posun: žádný
Cílové letiště: Ibiza
Doba letu z Prahy: 2 hodiny 45 minut
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
PLAYA DEN BOSSA
Jižně od hlavního města se rozprostírá tři kilo-
metry dlouhý pás pláže, zvaný Playa den Bossa.
Jde o  letovisko s nejdelší pláží na ostrově,
které navazuje na hlavní město Eivissa. Hotely
jsou situovány podél pobřežní promenády plné
restaurací, barů, butiků, obchodů a  diskoték.
Hlavní město je vzdálené jen pár kilometrů (pra-
videlná autobusová linka). Toto místo je určeno
jak pro rodiny s dětmi, tak pro mladší klien-
telu, neboť jen pár kilometrů vás dělí od pulsu-
jícího centra, kam se večer sjíždějí turisté
z celého ostrova, je zde známý bar Bora-Bora,
kde se tančí na pláži po celý den až do půlnoci,
potom se pokračuje v zábavě jinam, např. do
klubu Space. Vedle klubu stojí jediný aquapark
na ostrově Aguamar. Vzhledem k blízkosti letiště

je zde možný hluk přistávajících letadel. Transfer
z letiště trvá asi 25 minut.

SAN ANTONIO
Druhé největší město na ostrově Ibiza, které leží na
západním pobřeží asi 15 km od hlavního města, má
velmi pěknou pobřežní promenádu lemovanou
řadou kaváren a barů kolem širokého zálivu San
Antonio Bay. V zálivu jsou tři oddělené písečné pláže
s  pozvolným vstupem do moře. Rušnější stře-
disko je centrem zábavy a dění, je zde množství ob-
chodů, restaurací, barů a  diskoték s  celoročním
provozem, proto je vyhledáváno především mladší
klientelou. Najdete tu známý bar Café del Mar.
Autobusem či lodí je pohodlné spojení na ty nej-
krásnější pláže ostrova – Cala Comte, Cala Tarida,
Cala Salada, aj. Transfer z letiště trvá asi 40 minut.

NABÍDKA VÝLETŮ
OKRUH OSTROVEM 
Ibiza, nazývána také bílý ostrov, je plná krás
a  překvapení. Během tohoto celodenního
atraktivního výletu máte jedinečnou příležitost
poznat některá zajímavá místa a dozvědět se
řadu informací o ostrově. Zavítáte do hlavního
městečka Eivissa, kde se projdete uličkami his-
torického jádra, uvidíte  solná pole, pláž zná-
mých osobností Las Salinas, barokní kostel sv.
Josefa. Odpoledne je na programu zastávka
v  nejluxusnějším turistickém centru Santa
Eulalia a  návštěva známých hippie trhů v  Es
Canar. V ceně výletu není zahrnut oběd.

FORMENTERA
Celodenní výlet na jeden z nejmenších Baleárských
ostrovů (rozloha ostrova jen 83 km2), který je dosa-
žitelný pouze lodí z ostrova Ibiza. Ostrov je na-
zýván rájem Středomoří, kde vás okouzlí tyrkysově
modré pláže, magický klid a panenská příroda. Po
plavbě lodí projedete autokarem napříč celým ost-
rovem, navštívíte hlavní město Sant Francisco, zasta-
víte se na nejvyšším místě Formentery s jedinečným
výhledem, uvidíte maják „na konci světa“ a odpo-
ledne strávíte na jedné z vyhlášených pláží Es Pujols.
V ceně výletu není zahrnut oběd.

Výlety lze zakoupit na místě a konají se s českým
průvodcem při minimálním počtu 16 osob.

ČEDOK PLUS
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort

za příplatek 3 490 Kč
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění
• výhodné parkování na letišti v Praze

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• příznivé klima po celý rok
• zábava a diskotéky pro mladší klientelu
• hotely s programem ALL INCLUSIVE 
• ideální místo pro rodinou dovolenou
• rozsáhlý výběr různorodých pláží a zálivů

San Antonio

Playa den Bossa

Ibiza

Santa Eulalia

San Miguel

IBIZA

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

ODLETY: 8/15 DNÍ Z PRAHY

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

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

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

Club Cartago **** AI 4 let 30
San Remo *** AI 7 let 31
Algarb *** PL 7 let 32
Fiesta Tanit **** AI – 33
Bellamar **** PL – 34
Hawaii Ibiza **** AI 12 let 35
Mare Nostrum *** PL 7 let 36
Sirenis Goleta/Tres Carabelas **** PL – 37

Informace: na místě se platí povinná pobytová
taxa v hotovosti v Eur, bližší informace u prodejce.
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od 17 370 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
2 děti do 4 let ZDARMA

Více na str. 344

HOTEL CLUB CARTAGO
**** San Miguel

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

POLOHA
Větší samostatně stojící hotelový komplex s pří-
jemnou atmosférou a  kvalitními službami se
skládá ze dvou budov s  pokoji, Club Cartago
a Club San Miguel, a nachází se v klidnější oblasti
a přímo u pláže v krásném zálivu San Miguel.
Hotel je vhodný pro všechny věkové kategorie
a zejména pro rodiny s dětmi. 

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, výtahy, bary na recepci, u  bazénu
a tapas bar, hotelová restaurace, čínská restau-
race (součást all inclusive), WI-FI a internet (za po-
platek), miniclub a  dětské hřiště, obchod se
suvenýry. Uprostřed komplexu je velká terasa se

dvěma bazény a s lehátky a slunečníky zdarma,
dětský bazén. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, menší  posilovna, sauna a  tenisový
kurt zdarma,  billiard za poplatek, animační pro-
gramy pro děti i dospělé.   

POKOJE
Účelně zařízené pokoje s  příslušenstvím
a s možností až dvou přistýlek pro děti jsou vy-
baveny telefonem, klimatizací, SAT TV, fénem,
trezorem a ledničkou (oboje za poplatek) a bal-
konem s výhledem na mořskou stranu (na vyžá-
dání a za příplatek), na bazén nebo do okolí.   

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

PLÁŽ
Pěkná písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře
se nachází v krásném zálivu přímo před hotelem,
možnost pronajmutí lehátek a slunečníků (za po-
platek). 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7395
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HOTEL SAN REMO

POLOHA
Pěkný hotel s příjemnou atmosférou a výbornou
polohou přímo u pláže a s nádherným výhledem
na záliv. Do centra střediska s obchody, restaura-
cemi a bary, které se nachází cca 2 km od hotelu,
lze dojet malou lodí (za poplatek, jezdí denně
z mola před hotelem). Hotel se nachází v rušnější
části střediska San Antonio a nabízí nepřeberné
možnosti zábavy v některém z mnoha barů, noč-
ních klubů a diskoték. Hotel je vhodný pro všechny
věkové kategorie a nabízí aktivní strávení dovolené. 

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, bar,  hotelová restaurace, WI-FI
zdarma v baru, internet (za poplatek), salon s TV, 

úschovna zavazadel. U hotelu je terasa s bazé-
nem a lehátky zdarma, dětský bazén.

SPORT A ZÁBAVA
Menší posilovna zdarma,  billiard za poplatek,
možnost vodních sportů na pláži. Známé disko-
téky Pacha, Amnesia a  Privilege se nacházejí
cca 12 km, resp. 17 km od hotelu (dostupné klu-
bovými autobusy).

POKOJE
Moderně zařízené pokoje s  příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou  vybaveny telefonem,
klimatizací, SAT TV, fénem, trezorem zdarma
a balkonem s výhledem na moře, na bazén
nebo do okolí.

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

PLÁŽ
Přímo před hotelem se nachází menší písečná
pláž s pozvolným vstupem do moře. Z hotelu je
přímý vstup na pláž.

*** San Antonio

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

od 16 580 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1242

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Rodinná SLEVA
Více na str. 344
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od 20 490 Kč*

* více na str. 349

HOTEL ALGARB
*** Playa den Bossa

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

POLOHA
Větší hotelový komplex s příjemnou atmosférou
a výbornou polohou přímo u pláže se nachází
v rušnější části střediska asi 2 km od turistického
centra Ibiza, kam lze dojet autobusem (zastávka
před hotelem). V  okolí hotelu jsou restaurace
a bary, zábavný klub Bora Bora a vyhlášená disko-
téka Space se nacházejí cca 500 m od hotelu.
Hotel je vhodný zejména pro mladší klientelu.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, výtahy, bar na
recepci a snack bar, hotelová restaurace, internet
a WI-FI na recepci (za poplatek), salon s TV, dětské
hřiště. Bazén s oddělenou částí pro děti a terasou
s lehátky a slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis zdarma, billiard za poplatek, animace.
Nedaleko hotelu jsou zábavné kluby a diskotéky.

POKOJE
Pěkné účelně zařízené pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou vybaveny telefonem,
klimatizací, stropním ventilátorem, SAT TV, fénem,
trezorem (za poplatek) a balkonem s bočním vý-
hledem na moře, na bazén nebo do okolí.

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

PLÁŽ
Přímo před hotelem se nachází dlouhá písečná
pláž s  pozvolným vstupem do moře, možnost
pronajmutí lehátek a  slunečníků (za poplatek).
Z hotelu je přímý vstup na pláž.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1236

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344

Rodinná SLEVA
Více na str. 344
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HOTEL FIESTA TANIT

POLOHA
Pěkný hotelový komplex s pří jemnou atmosférou
a výhodnou polohou v blízkosti pláže se nachází
na pobřeží zálivu Cala Gracio, v klidnější oblasti
severně od střediska San Antonio. Centrum s ob-
chody, restauracemi a bary, kam lze dojet autobu-
sem nebo taxi, se nachází cca 1 km od hotelu. Hotel
je ideálním místem pro rodinnou dovolenou. 

VYBAVENÍ 
Prostorná recepce, výtahy, bar na recepci a u ba-
zénu, restaurace, internet a WI-FI (za poplatek),
salon s TV, úschovna zavazadel, dětské hřiště. Za
poplatek je varná konev, žehlička, lednice a kočá-
rek pro děti. Velká terasa s bazénem s  lehátky

a slunečníky zdarma, dětský bazén se skluzav-
kami a vodními atrakcemi.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis zdarma, billiard a půjčovna kol za po-
platek, animační programy pro děti i dospělé. 

POKOJE
Pěkné pokoje s příslušenstvím a s možností až
dvou přistýlek pro děti jsou vybaveny telefonem,
klimatizací, stropním  ventilátorem, SAT TV,
fénem, trezorem (za poplatek) a balkonem s vý-
hledem na moře a na bazén (za příplatek) nebo
do okolí. 

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
bufetovým způsobem s bohatým výběrem jídel,
nealkoholické a místní alkoholické nápoje, snack,
zmrzlina. 

PLÁŽ
Pěkná písčitá pláž v zálivu Cala Gracio s pozvolným
vstupem do moře se nachází cca 100 m od hotelu,
přístup hotelovou zahradou, lehátka za poplatek.

**** San Antonio

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

od 16 020 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1240

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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od 20 730 Kč*

* více na str. 349

HOTEL BELLAMAR
**** San Antonio

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

POLOHA
Velice pěkný hotel s příjemnou atmosférou a vý-
hodnou polohou v blízkosti pláže a přímořské
promenády, hned vedle zálivu San Antonio. Do
centra střediska s obchody, restauracemi a bary,
které se nachází cca 1,5 km od hotelu, lze dojet
autobusem (zastávka před hotelem).

VYBAVENÍ 
Recepce, výtahy, bar, kavárna, hotelová restau-
race, WI-FI zdarma v celém hotelu, internet (za
poplatek), úschovna zavazadel, konferenční sál.
Terasa s bazénem s oddělenou částí pro děti, le-
hátka a slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Menší posilovna, vnitřní bazén a venkovní jacuzzi
zdarma, billiard, půjčovna kol, SPA - sauna, ma-
sáže a turecké lázně (vše za poplatek), animace.
Nedaleko hotelu jsou zábavné kluby a diskotéky. 

POKOJE
Pěkné moderně zařízené pokoje s  příslušen-
stvím a s možností přistýlky jsou vybaveny tele-
fonem, klimatizací, SAT TV, fénem, ledničkou
a varnou konvicí zdarma, trezorem zdarma
a balkonem s výhledem na moře, na bazén
nebo  do okolí. Na vyžádání a za příplatek
 superior pokoje a suite. Jednolůžkové pokoje
nejsou možné.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem s bohatým vý-
běrem jídel. 

PLÁŽ
Pěkná písčitá pláž v zálivu San Antonio s pozvol-
ným vstupem do moře se nachází cca 30 m od
hotelu (přes silnici).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1239
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HOTEL HAWAII IBIZA

POLOHA
Pěkný nově zrenovovaný hotel s příjemnou atmo-
sférou a atraktivním umístěním přímo u pláže
se nachází v klidnější oblasti na konci zálivu. Do
centra střediska s obchody, restauracemi, bary
a diskotékami, které se nachází cca 15 minut od
hotelu, lze dojít pěšky po promenádě nebo dojet
malou lodí (za poplatek). Hotel je vhodný pro
všechny věkové kategorie i pro rodiny s dětmi. 

VYBAVENÍ 
Recepce, výtahy, bar na recepci a u bazénu, ho-
telová restaurace, internet a WI-FI (za poplatek),
miniclub. Uprostřed komplexu je terasa s bazé-
nem a s lehátky zdarma, dětský bazén.

SPORT A ZÁBAVA
Billiard za poplatek, animační programy, možnost
vodních sportů na pláži. Známé diskotéky Pacha,
Amnesia a Privilege se nacházejí cca 15 km od ho-
telu (dostupné klubovými autobusy).  

POKOJE
Prostorné moderně zařízené pokoje s příslu-
šenstvím a s možností přistýlky jsou vybaveny
telefonem, klimatizací, SAT TV, fénem, trezorem
(za poplatek) a balkonem s výhledem na moře,
na bazén nebo do okolí. Jednolůžkové pokoje
nemají balkon.     

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

PLÁŽ
Přímo před hotelem se nachází písečná pláž s po-
zvolným vstupem do moře, možnost pronajmutí
lehátek a slunečníků (za poplatek). 

**** San Antonio

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

od 24 010 Kč*

* více na str. 349

Rodinná SLEVA
Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1241

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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od 18 190 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344

HOTEL MARE NOSTRUM
*** Playa den Bossa

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

POLOHA
Větší hotelový komplex s příjemnou atmosférou
se nachází v centru střediska, cca 100 m od pláže.
Do hlavního města Ibiza s přístavem a historickým
centrem, které je vzdáleno asi 2 km, lze dojet au-
tobusem (zastávka nedaleko hotelu). Nedaleko
hotelu jsou restaurace a bary, zábavný klub Bora
Bora a vyhlášená diskotéka Space se nacházejí
cca 500 m od hotelu. Hotel je vhodný zejména
pro mladší klientelu.

VYBAVENÍ 
Recepce, výtahy, snack bar na recepci a u bazénu,
hotelová restaurace, salon s TV, internet a WI-FI
(za poplatek),  dětské hřiště, minimarket.

Uprostřed komplexu je terasa s velkým bazé-
nem a s lehátky zdarma, dětský bazén.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna a stolní tenis zdarma, billiard a tenisový
kurt za poplatek, animační programy. Nedaleko
hotelu jsou zábavné kluby a diskotéky.

POKOJE
Pěkné účelně zařízené pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou vybaveny telefonem,
klimatizací, SAT TV,  trezorem (za poplatek) a bal-
konem s výhledem na bazén nebo do okolí.

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

PLÁŽ
Dlouhá písečná pláž s  pozvolným vstupem do
moře se nachází cca 100 m od hotelu, možnost
pronajmutí lehátek a slunečníků (za poplatek). 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1237
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HOTEL SIRENIS GOLETA/TRES CARABELAS

POLOHA
Moderní hotelový komplex s příjemnou atmosfé-
rou a  kvalitními službami je vhodný zejména 
pro rodinnou dovolenou. Atraktivní umístění
přímo u pláže, centrum střediska je cca 15 min.
pěšky a od centra města Ibiza je vzdálen cca 2 km
(auto busová zastávka u hotelu). Nedaleko hotelu
vyplouvají lodě na ostrov Formentera. 

VYBAVENÍ 
Hotelový komplex se skládá ze dvou budov, z nichž
každá má vlastní recepci a restauraci, jsou zde vý-
tahy, bar u bazénu, snack bar, WI-FI zdarma na re-
cepci, internet (za poplatek), úschovna zavazadel,
dětské hřiště. Uprostřed komplexu se nachází velká
terasa s několika bazény a dětský bazén, lehátka
a slunečníky zdarma, velký vnitřní bazén a jacuzzi. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, vnitřní bazén a posilovna zdarma, za
poplatek je minigolf, tenisové kurty, billiard, půj-
čovna kol, SPA – sauna, masáže. Animace pro děti
i dospělé.

POKOJE
Pěkné pokoje s příslušenstvím a s možností při-
stýlky jsou vybaveny telefonem,   klimatizací, SAT
TV, fénem, trezorem a lednicí (oboje za poplatek)
a balkonem s výhledem na moře, na bazén nebo
do okolí. Většina pokojů má výhled na moře.
Ubytování je zajištěno v hotelu Sirenis
Goleta nebo v hotelu Tres Carabelas.

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

PLÁŽ
Menší písečná pláž s  pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo u hotelu, pláž je vhodná
pro děti, lehátka a slunečníky za poplatek. Z ho-
telu je přímý vstup na pláž.

**** Playa den Bossa

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

od 24 140 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1238

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

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

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

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

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

Rozloha: 505 000 km2

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

Časový posun: žádný
Cílové letiště: Gerona
Doba letu z Prahy: 2 hodiny 10 minut
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
LLO RET DE MAR 
Jedno z nejoblíbenějších a turisticky atraktiv-
ních letovisek na po bře ží lá ká k po by tu turisty
z celé Evropy. Nachází se 70 km severně od
Barcelony a je zasazeno do mírně zvlněné kra ji ny,
kte rá u mo ře vy tvá ří mís ty malebné zátoky se ska-
lami. Krásná pobřežní promenáda s palmami
vede kolem dlouhé pláže. Centrum města tvoří
hlavní třída s mnoha turistickými atrakcemi a ve-
černími programy. Zájemci zde najdou i bo ha té
mož nos ti  zába vy  v ba rech, ka vár nách a dis ko té -
kách či mož nos ti ná ku pů v množ ství ma lých ob -
chůd ků. Nedaleko je možno navštívit aquapark
Water World. Nepřeberné jsou možnosti spor-
tovního vyžití (tenis, jízda na vodních lyžích, para-
sailing). Je to velmi vhodné místo pro aktivní
odpočinek. Transfer z letiště trvá asi 70 minut.

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

ve směru Blanes - Barcelona.  Mari ne  land, který
se nachází v sousedním středisku Palafolls, má
vel ké kouz lo zvláš tě pro dě ti. Měs teč ko a je ho
oko lí má co nabídnout i milovníkům historie
a procházek. Transfer z letiště trvá cca 60 minut.

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

Transfer z letiště Barcelona na pobřeží Costa
Brava trvá cca 60 – 80 minut. 

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

Cesta z Prahy autokarem trvá cca 23 hodin.

ČEDOK PLUS
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort

za příplatek 3 490 Kč
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění
• výhodné parkování na letišti v Praze
• k odletu a příletu do Prahy přeprava autokarem

Čedok Expres – trasy 1, 2, 5 (více na str. 343)

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• široké písečné pláže 
• ideální místo pro rodinnou dovolenou
• hotely s programem ALL INCLUSIVE
• atraktivní poloha nedaleko Barcelony
• bohatý noční život a zábavaSalou

Barcelona

Calella

Pineda de Mar

Blanes

Lloret de Mar

Gerona Tossa 
de Mar

Malgrat de Mar
Santa Susanna

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Hotel Caprici **** PL 11 let 41
Hotel Mercury **** PL 14 let 42
Hotel Caprici Verd **** PL 13 let 43
Hotel Alhambra **** PL 11 let 44
Hotel Reymar Playa *** PL 13 let 45
Hotel Maripins **** AI – 45 
Hotel Rosamar Garden **** PL 13 let 46
Hotel Gran Garbi **** PL 13 let 47
Hotel Sorra D´or *** AI – 48
Hotel Amaraigua **** AI – 48
Hotel Aquamarina **** PL 13 let 49
Hotel Sirius **** PL 12 let 50
Hotel Onabrava ***** PL 13 let 51
Hotel Tahiti Playa **** PL 8 let 52
Hotel Taurus Park **** PL 13 let 53

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

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

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

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



PANORAMATICKÁ BARCELONA*
Celodenní výlet autokarem v rámci kterého uvi-
díte to nejlepší z katalánské metropole Barcelony,
mj. si prohlédnete světoznámý modernistický
a dosud stále nedostavěný chrám Sagrada
Familia od architekta Antonia Gaudího, projdete
se po známé pěší zóně Ramblas, navštívíte olym-
pijský areál a z vrchu Montjuic, odkud se otevírá
nádherný pohled na město a přístav, je možné
vidět i nejdůležitější olympijská sportoviště. Volný
čas v centru města můžete využít k procházce po
Gotické čtvrti, k nákupům nebo k návštěvě jed-
noho z největších akvárií v Evropě. 

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

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

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

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

GERONA - POLODENNÍ VÝLET* 
Polodenní výlet autokarem do jednoho z nejkrásněj-
ších měst Katalánska, nechte se okouzlit historickým

centrem městečka, židovskou čtvrtí, která patří k nej-
zachovalejším v Evropě. Budete mít možnost navští-
vit novogotickou katedrálu z 15. století, arabské
lázně, židovské muzeum, německé zahrady nebo se
projít po městských hradbách. 

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

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

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

Barcelona Gerona

Montserrat Marineland

NABÍDKA VÝLETŮ

800 112 112 ℡

ŠPANĚLSKO | COSTA BRAVA
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HOTEL CAPRICI

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

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, restaurace, bar u bazénu, ús-
chovna zavazadel, WI-FI zdarma na recepci, inter-
net (za poplatek). Bazén s terasou  s lehátky
zdarma, dětský bazén.

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

POKOJE
Pěkné standardní pokoje s možností až dvou  při-
stýlek pro děti s příslušenstvím, klimatizací, tele-
fonem,  SAT TV, trezorem (za poplatek) a balkonem
s výhledem na moře, na bazén nebo do okolí.

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

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

**** Santa Susanna

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1316

od 6 240 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 11 let ZDARMA

Více na str. 344

Rodinná SLEVA
Více na str. 344

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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od 14 590 Kč*

* více na str. 349

HOTEL MERCURY
**** Santa Susanna

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

POLOHA
Pěkný hotel s příjemnou atmosférou se nachází
v klidnější části moderní hotelové zástavby, na
konci pobřežní promenády s restauracemi, ob-
chůdky a bary.

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

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

POKOJE
Pěkné dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
a s možností až dvou přistýlek jsou vybaveny te-
lefonem, klimatizací, fénem, SAT TV, trezorem
a ledničkou (oboje za  poplatek) a balkonem s vý-
hledem na moře, na bazén nebo do okolí.

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

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7895

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 344

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 7. 6., 20. 9. 2017

Více na str. 345
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HOTEL CAPRICI VERD

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

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, výtahy, bar na
recepci a u bazénu, restaurace, bankomat, minic-
lub, internet (za poplatek), WI-FI zdarma, ús-
chovna zavazadel, konferenční sál. Velký bazén
s terasou s lehátky a slunečníky zdarma, dětský
bazén a venkovní jacuzzi.

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

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

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

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

**** Santa Susanna

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

od 15 230 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1317

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 344

Rodinná SLEVA
Více na str. 344
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od 14 050 Kč*

* více na str. 349

HOTEL ALHAMBRA
**** Santa Susanna

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

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

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

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

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

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost

 dokoupení soft all inclusive, který mj. zahrnuje
plnou penzi, limitované množství vody a vína
k obědu a večeři. 

PLÁŽ
Dlouhá a široká pláž s hrubozrnným pískem je vzdá-
lena cca 10 m od hotelu (podchodem pod lokální že-
lezniční tratí), vstup do moře je stupňovitý. Možnost
pronajmutí lehátek a slunečníků (za poplatek).  

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15954

Pobyt pro
dítě do 11 let ZDARMA

Více na str. 344

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 3. 6., 16. 9. 2017

Více na str. 345
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HOTEL REYMAR PLAYA

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

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

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt, minigolf, squash a posilovna v blízkosti
hotelu (vše za poplatek), kulečník, animační programy. 

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

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

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

*** Malgrat de Mar

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

od 13 670 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1308

HOTEL MARIPINS

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

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

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

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

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

PLÁŽ
Pláž je vzdálena cca 80 m od hotelu (podchodem
pod lokální tratí). Více než 5 km dlouhá pláž je po-
kryta hrubozrnným pískem, vstup do moře je
stupňovitý, lehátka a slunečníky (za poplatek). 

**** Malgrat de Mar

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

od 9 550 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1304

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Rodinná SLEVA
Více na str. 344 Pobyt pro

dítě do 13 let ZDARMA
Více na str. 344
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od 6 540 Kč*

* více na str. 349

HOTEL ROSAMAR GARDEN RESORT 
**** Lloret de Mar

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

POLOHA
Větší hotelový komplex s příjemnou atmosférou
se nachází v hotelové části střediska, cca 200 m
od pláže a asi 15 minut chůze od centra s ob-
chody, restauracemi a bary. Hotel je vhodný pro
rodiny s dětmi.

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

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

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

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

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

PLÁŽ
Dlouhá pláž s hrubozrnným pískem a krásnou
palmovou promenádou se nachází cca 200 m od
hotelu. Možnost pronajmutí lehátek a slunečníků
(za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/12095

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL GRAN GARBÍ

POLOHA
Větší hotelový komplex se nachází v rušnější části
atraktivního střediska. V okolí hotelu jsou malebné
uličky s obchody, bary a restauracemi, hlavní třída
s bary a diskotékami je asi 5 minut chůze. Hotel
je vhodný pro rodinnou dovolenou.   

VYBAVENÍ 
Prostorné lobby, recepce, výtahy, hotelová restau-
race, bar v lobby a u bazénu, WI-FI u recepce a in-
ternetový koutek (za poplatek), dětské hřiště,
miniclub (v hlavní sezóně). Dva venkovní bazény
s oddělenou částí pro děti a s terasou na slunění
s lehátky a slunečníky zdarma. Klienti mohou
zdarma využívat areál sousedního hotelu

s Aquaparkem - bazény s tobogány a skluzav-
kami pro děti i dospělé.  

SPORT A ZÁBAVA
Kulečník za poplatek, animační programy pro děti
a dospělé (v hlavní sezóně).   

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

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

PLÁŽ
Dlouhá písčitá pláž s hrubozrnným pískem se na-
chází cca 300 m od hotelu, vstup do moře je stup-
ňovitý. Možnost pronajmutí lehátek a slunečníků
(za poplatek).  

**** Lloret de Mar

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

od 15 800 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/16339

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
2 děti do 13 let ZDARMA

Více na str. 344

Rodinná SLEVA
Více na str. 344
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od 14 290 Kč*

* více na str. 349

HOTEL SORRA D’OR

POLOHA
Pěkný hotel s příjemnou atmosférou a velmi dob-
rou polohou se nachází v klidnější části střediska,
v 1. linii u pláže a cca 50 m od pěší promenády
s obchůdky, restauracemi a bary. V blízkosti ho-
telu je zastávka vlaku.

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, bar, restaurace, místnost s TV, in-
ternet a WI-FI (za poplatek), miniclub. Menší te-
rasa s bazénem s oddělenou  dětskou částí
a lehátky zdarma k dispozici. 

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

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

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

a místní alkoholické nápoje, snack, kávu, zmrz-
linu pro děti.

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

*** Malgrat de Mar

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1309

HOTEL AMARAIGUA

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

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

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna asauna zdarma, billiard za poplatek, animace.  

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

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

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

**** Malgrat de Mar

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1300

od 8 330 Kč*

* více na str. 349



49

COSTA BRAVA | ŠPANĚLSKO

HOTEL AQUAMARINA

POLOHA
Moderní a zrenovovaný hotelový komplex s pří-
jemnou atmosférou je součástí moderní hotelové
zástavby a nachází se přímo u pěkné dlouhé
pobřežní promenády s obchůdky, restauracemi
a bary.

VYBAVENÍ
Recepce, směnárna, restaurace, miniclub, dětské
hřiště, úschovna zavazadel, internet a WI-FI (za
poplatek). Velký bazén s terasou a lehátky
zdarma, dětský bazén.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, kulečník, sauna, posilovna a tenisový
kurt (vše za poplatek), animační programy.

UBYTOVÁNÍ
Pěkné, moderně zařízené standardní pokoje
s možností až dvou přistýlek s příslušenstvím
jsou vybaveny telefonem, SAT TV, fénem, klima-
tizací, trezorem (za poplatek) a balkonem s vý-
hledem na bazén nebo do okolí. Na vyžádání
a za příplatek rodinné pokoje až pro 5 osob
(dva pokoje a společná koupelna).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení obědů.

PLÁŽ
Pláž s hrubozrnným pískem a stupňovitým vstupem
do moře je vzdálena cca 100 m od hotelu (podcho-
dem pod tratí), lehátka a slunečníky (za poplatek).

**** Santa Susanna 

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

od 14 500 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1315

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 344
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od 16 890 Kč*

* více na str. 349

HOTEL SIRIUS
**** Santa Susanna 

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

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

VYBAVENÍ
Prostorné lobby, recepce, výtahy, hotelová restau-
race, bar v lobby a u bazénu, WI-FI u recepce a in-
ternetový koutek (za poplatek), minimarket.
Venkovní bazén s terasou na slunění s lehátky
a slunečníky zdarma se nachází na terase hotelu,
půjčení osušek na kauci.

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

POKOJE
Pěkné standardní pokoje s příslušenstvím
a s možností až dvou přistýlek pro dětí jsou vyba-
veny telefonem, klimatizací, SAT TV, fénem, trezo-
rem a minibarem (oboje za poplatek) a balkonem
nebo terasou s výhledem na bazén nebo do okolí. 

STRAVOVÁNÍ
Program soft all inclusive mj. zahrnuje plnou
penzi formou švédských stolů, limitované množ-
ství vody a vína k obědu a večeři. 

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15948

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL ONABRAVA

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

VYBAVENÍ
Recepce, výtah, restaurace, kavárna, kosmetický
salon, internet a WI-FI (za poplatek), úschovna za-
vazadel. Velký bazén s terasou s lehátky a sluneč-
níky za poplatek, dětský bazén, vnitřní vyhřívaný
bazén, miniclub.

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

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

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

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

***** Santa Susanna

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

od 7 560 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1321

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 344



800 112 112 ℡52

ŠPANĚLSKO | COSTA BRAVA

od 6 750 Kč*

* více na str. 349

HOTEL TAHITI PLAYA
**** Santa Susanna

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

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

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

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

POKOJE
Pěkné pokoje s příslušenstvím a možností až
dvou přistýlek pro děti jsou vybaveny telefonem,
klimatizací, TV, fénem, ledničkou a trezorem
(oboje za poplatek) a balkonem s přímým nebo
bočním výhledem na bazén a moře (na vyžá-
dání, lze garantovat za příplatek) nebo do po-
stranní ulice.   

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem. Možnost do-
koupení obědů. 

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1323

Pobyt pro
2 děti do 8 let ZDARMA

Více na str. 344

Rodinná SLEVA
Více na str. 344
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HOTEL TAURUS PARK

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

VYBAVENÍ
Recepce, směnárna, výtahy, restaurace, bar, TV
místnost, obchod se suvenýry, kadeřnictví, inter-
net  (za poplatek), WI-FI zdarma na recepci, ús-
chovna zavazadel, miniclub, možnost použití
žehličky a pračky, bar u bazénu. Celkem 6 ba-
zénů, tj. 3 velké bazény s terasou na slunění a le-
hátky zdarma, 2 dětské bazény, 1 vnitřní bazén,
jacuzzi, mini zoo. Hotel je bezbariérový.

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

POKOJE
Prostorné moderní pokoje s příslušenstvím
a možností až dvou přistýlek pro děti,  telefonem,
SAT TV, fénem, trezorem a minibarem (oboje za
poplatek), klimatizací (v hlavní sezóně) a balko-
nem. Většina pokojů má výhled na bazén nebo
na moře. Jednolůžkové a čtyřlůžkové pokoje
 nemají balkon.

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

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

**** Pineda de Mar

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

od 7 570 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1314

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 344

Rodinná SLEVA
Více na str. 344



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

K nejzajímavějším turistickým atrakcím patří svě-
telná fontána v Salou, starobylý rybářský přístav
v Cambrils a velkolepý vodní park Aquopolis v La
Pinedě. Nepřeberné množství restaurací, barů,
diskoték a obchodů jsou zárukou zábavy i pro mi-
lovníky společenského vyžití. Transfer z letiště na
pobřeží Costa Dorada trvá cca 2 hodiny.

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

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

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

ČEDOK PLUS
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění
• výhodné parkování na letišti v Praze
• k odletu a příletu do Prahy přeprava autokarem

Čedok Expres – trasy 1, 5 (více na str. 343)

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

Salou

Barcelona

Calella
Pineda de Mar Malgrat de Mar

Santa Susanna

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

ODLETY: 8/15 DNÍ Z PRAHY

800 112 112 ℡54

ŠPANĚLSKO | COSTA DORADA

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

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

aktivity, např. jízda na vodním banánu, šlapadla,
plážový volejbal. Poblíž Salou jsou kvalitní gol-
fová hřiště.
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Rozloha: 505 000 km2

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

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

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Hotel Santa Monica Playa *** PL 12 let 55
Hotel Salou Park II *** PL 13 let 56
Hotel Salou Park **** PL 13 let 57
Hotel Piramide Medplaya **** PL 12 let 58
Hotel Calypso Medplaya *** PL 12 let 59

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

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

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

VYBAVENÍ
Prostorné lobby, recepce se směnárnou, výtahy,
hotelová restaurace, bar na recepci a u bazénu,
WI-FI v  prostoru recepce zdarma (omezený
dosah), internetový koutek (za poplatek). Terasa
s bazénem, brouzdaliště pro děti, lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma k dispozici.  

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

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

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

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

*** Salou

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

od 11 820 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15528

COSTA DORADA | ŠPANĚLSKO

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344
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od 13 880 Kč*

* více na str. 349

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 7. 6., 20. 9. 2017

Více na str. 345

HOTEL SALOU PARK II

*** Salou

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

POLOHA
Šestipodlažní udržovaný hotel staršího typu se
nachází cca 200 m od centra Salou s obchody,
restauracemi a bary, a asi 1 km od zábavního
parku Port Aventura. V blízkosti hotelu je zastávka
veřejné autobusové dopravy.

VYBAVENÍ 
Recepce se směnárnou, hotelová restaurace, bar
s výhledem na bazén, konferenční centrum, WI-
FI v prostoru recepce zdarma (omezený dosah),
internetový koutek za poplatek. Malá terasa s ba-
zénem a brouzdalištěm pro děti, lehátka a sluneč-
níky u bazénu zdarma k dispozici. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, miniclub (4-10 let), animační pro-
gramy pro děti a dospělé; za poplatek kulečník,
wellness centrum, možnost vodních sportů na
pláži.

POKOJE
Účelně zařízené standardní dvoulůžkové pokoje
s příslušenstvím a s možností jedné přistýlky pro
dospělého nebo až dvou přistýlek pro děti jsou
vybaveny klimatizací (v provozu pouze v hlavní
sezóně), TV, trezorem a lednicí (oboje za popla-
tek) a balkonem.

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

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15529

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL SALOU PARK

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

VYBAVENÍ
Šestipodlažní budova s recepcí, k dispozici jsou 2
výtahy, restaurace, piano bar s výhledem na
moře, konferenční místnost, terasa s výhledem na
moře, WI-FI v prostoru recepce zdarma (omezený
dosah), internetový koutek (za poplatek), bazén
pro dospělé a bazén pro děti, lehátka a sluneč-
níky u bazénu zdarma k dispozici.

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

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

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

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

**** Salou

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

od 15 440 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15530

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 344

Rodinná SLEVA
Více na str. 344
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od 12 520 Kč*

* více na str. 349

HOTEL PIRAMIDE MEDPLAYA
**** Salou

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

POLOHA
Hotel se nachází v hotelové čtvrti cca 300 m od
centra města Salou a asi 1,5 km od zábavního
parku Port Aventura. Obchody a restaurace jsou ve
vzdálenosti asi 150 m od hotelu. V blízkosti hotelu
se nachází zastávka veřejné autobusové dopravy.

VYBAVENÍ
Prostorné lobby s recepcí, výtahy, hotelová res-
taurace, snack bar u bazénu, TV místnost, WI-FI
v prostoru recepce zdarma (omezený dosah), te-
rasa s bazénem, brouzdaliště pro děti, lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma k dispozici.

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

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s příslušen-
stvím a s možností jedné přistýlky pro dospě-
lého nebo až dvou přistýlek pro děti jsou
vybaveny klimatizací, TV, minibarem (za popla-
tek) a balkonem nebo terasou. Na vyžádání a za
příplatek lze zajistit rodinné pokoje s odděle-
nou ložnicí.

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

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se na-
chází cca 800 m od hotelu. Možnost pronajmutí
lehátek a slunečníků na pláži za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15533

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL CALYPSO MEDPLAYA

POLOHA
Komplex dvou šestipodlažních hotelových budov
obklopených zahradou se nachází v hotelové
čtvrti cca 900 m od centra Salou. Nejbližší ob-
chody jsou ve vzdálenosti cca 250 m od hotelu,
poblíž hotelu je zastávka veřejné autobusové do-
pravy (do centra Salou, zábavního parku Port
Aventura, na pláž).

VYBAVENÍ
Prostorné lobby s recepcí a směnárnou, výtahy,
hlavní restaurace, restaurace a la carte (otev-
řeno v hlavní sezóně), bar na recepci a u ba-
zénů, WI-FI v prostoru recepce zdarma
(omezený dosah), internetový koutek (za popla-
tek), obchod se suvenýry, konferenční místnost,
terasa na slunění, dva bazény pro dospělé,

bazén pro děti. Lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma k dispozici. 

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

POKOJE
Standardní účelně zařízené dvoulůžkové po-
koje s příslušenstvím a s možností jedné při-
stýlky pro dospělého nebo až dvou přistýlek
pro děti jsou vybaveny klimatizací, TV, trezo-
rem (za poplatek) a balkonem. Na vyžádání
a za příplatek lze zajistit prostornější rodinné
pokoje až pro 4 osoby. 

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

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se na-
chází cca 900 m od hotelu. Možnost lehátek a slu-
nečníků na pláži za poplatek.

*** Salou

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

od 12 080 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15534

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344
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JIŽNÍ ŠPANĚLSKO - ANDALUSIE
Flamenco, kastaněty, tklivé kytarové balady, sněhobílé malebné vesničky uhnízděné vysoko v kopcích, býčí zápasy, téměř každý den
v některé vesnici fiesta, lenivé dny proložené siestou a bouřlivé večery s vínem a tancem, to je ANDALUSIE tak, jak ji zná snad každý
z literatury či filmu. Dnešní skutečnost lze snad jen doplnit o krásné dlouhé pláže, moře s průzračnou vodou, atraktivní památky, kvalitní
ubytování, stovky prosluněných dní a teplých večerů, pestrou nabídku zábavy, množství restaurací s vyhlášenou španělskou kuchyní,
barů s nabídkou světoznámých vín, diskoték a služby na úrovni nejlepších světových letovisek. V neposlední řadě je velkým magnetem
v Andalusii atraktivní nabídka výletů do historie, za horskými panoramaty nebo na proslulou pevnost Gibraltar.

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

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

rum, kde se nachází široká škála rybích  restaurací
a obchodů. Cca 8 km od centra Marbelly leží pří-
stav milionářů Puerto Banús s  luxusními ob-
chody, restauracemi a kluby. 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rozloha: 505 000 km2

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

Časový posun v létě: žádný
Cílové letiště: Malaga
Doba letu z Prahy: 3 hodiny 10 minut
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NABÍDKA VÝLETŮ
GRANADA *
Celodenní výlet autokarem bez oběda. 
Cestou do krásného města Granada je na pro-
gramu krátká zastávka v restauraci Río Frío, po-
kračování a příjezd do Granady. Následuje krátká
pěší prohlídka města a odjezd k atraktivnímu cíli
mnoha turistů - k prohlídce arabského sídelního
paláce Alhambra, paláce Carlose V. a prohlídka
překrásných zahrad Generalife. Poté návrat zpět
do města, individuální volno a v odpoledních ho-
dinách odjezd zpět do letoviska.

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

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

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

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

TORREMOLINOS
Atraktivní a turisty vyhledávané letovisko s krás-
nými písčitými plážemi, v němž se kloubí moderní
architektura hotelů, restaurací a barů ve čtvrti Torre
s širokými možnostmi noční zábavy, změkčena
 rybářskou čtvrtí La Carihuela, která dává po-
hled na život místních obyvatel. Podél celého

 pobřeží vede krásná pěší promenáda s obchůdky,
restauracemi a bary, která  spojuje Torremolinos
se sousední Benalmadenou. Samozřejmostí
je bohatá nabídka zábavných a sportovních aktivit
včetně aquaparku Aqualand, parku s krokodýly
a i představení flamenca. Turistika je zde díky bá-
ječným klimatickým podmínkám téměř celoroční.
Nachází se v blízkosti Malagy a transfer z letiště
trvá asi 20 minut.

BENALMADENA COSTA
Středisko vzdálené asi 3 km od centra
Torremolinos s ním téměř splývá. Jsou zde dvě
velké pláže a několik menších pláží s roztrouše-
nými skalisky. Bylo vystavěno jako součást hor-
ské vesničky Benalmadena Pueblo, vzdálené
od pobřeží asi 2 km. Je zde atraktivní přísta-
viště Puerto Marina s kotvícími jachtami, ob-
chody, restauracemi, zábavným parkem Tivoli
World, kasinem, nočními kluby, ale také golfová
hřiště a široká nabídka vodních sportů. Z ves-
ničky Benalmadena Pueb lo je krásný rozhled
nejen na pobřeží, ale i na pohoří Sierra Nevada.
Transfer z letiště trvá asi 30 minut.

Transfer z letiště Malaga do střediska Motril
(oblast Costa Tropical) trvá cca 100 minut.

ČEDOK PLUS
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort

za příplatek 3 490 Kč
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodné parkování na letišti v Praze
• k odletu a příletu do Prahy přeprava autokarem

Čedok Expres – trasy 1, 2, 5 (více na str. 343)

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

ODLETY: 8/11/12/15 DNÍ Z PRAHY

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Hotel Balmoral *** PL 7 let 62
Hotel Bali *** PL 13 let 63
Hotel Lago Rojo **** PL – 64 
Hotel Playa Granada **** AI 13 let 65 
Hotel Torrequebrada ***** PL 13 let 66 
Hotel Palmasol *** PL 11 let 67
Hotel Amaragua ***** SN – 68 
Hotel Puente Real **** AI – 69
Hotel Villasol *** PL 13 let 70 
Hotel Sol Don Pablo **** PL 12 let 70
Hotel Sol Principe **** PL 12 let 71

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

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

Granada



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

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, restaurace, bar u bazénu, sál s TV,
WI-FI zdarma na recepci, internet (za poplatek), ka-
deřnictví, úschovna zavazadel. Zahrada s bazénem
a s terasou s lehátky zdarma, dětský bazén.

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

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

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

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

800 112 112 ℡62

JIŽNÍ ŠPANĚLSKO | ANDALUSIE

od 13 270 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 21. 4., 22. 5., 9. 10., 13. 10. 2017

Více na str. 345

HOTEL BALMORAL
*** Benalmadena Costa

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1204
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HOTEL BALI

POLOHA
Větší hotelový komplex s příjemnou atmosférou
a kvalitními službami je vhodný zejména pro ro-
dinnou dovolenou. Hotel má atraktivní umístění
nedaleko přístavu Puerto Marina, které je cent-
rem turistického dění se spoustou obchůdků, res-
taurací a barů, a nachází se v mírném kopci cca
250 m od pláže a pobřežní promenády.

VYBAVENÍ
Hotelový komplex se skládá ze dvou budov.
Prostorná recepce, výtahy, hotelová restaurace,
bary u bazénu a na recepci, kavárna, WI-FI zdarma
na recepci a v baru, internet (za poplatek), sál s TV,
dětské hřiště, miniclub, úschovna zavazadel. Velká
zahrada se 2 bazény (jeden s oddělenou částí pro

děti) a s terasou s lehátky zdarma a dětský bazén
s vodními atrakcemi. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis zdarma, billiard a minigolf za poplatek,
animační programy pro děti i dospělé. Nedaleko
jsou golfová hřiště. 

POKOJE
Pěkné moderně zařízené pokoje s příslušenstvím
a s možností až dvou  přistýlek pro děti jsou vy-
baveny telefonem,  klimatizací, SAT TV, fénem, tre-
zorem (za poplatek) a balkonem s výhledem na
mořskou stranu, do zahrady s bazénem nebo do
okolí. Na vyžádání lze junior suite. 

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

PLÁŽ
Pěkná písčitá pláž s pozvolným  vstupem do moře
se nachází cca 250 m od hotelu. Možnost prona-
jmutí lehátek a slunečníků (za poplatek). 

*** Benalmadena Costa

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

od 12 870 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 344

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1203

Rodinná SLEVA
Více na str. 344
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od 17 450 Kč*

* více na str. 349

HOTEL LAGO ROJO
**** Torremolinos

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

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

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

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, kulečník,  animace. 

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

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

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1223



POLOHA
Velice pěkný moderní a rozlehlý hotelový komplex
se nachází přímo u pláže. Je obklopen krásnou za-
hradou a je ideálním místem pro rodinnou dovo-
lenou. Nachází se cca 500 m od obchodů a barů,
asi 8 km od centra městečka Motril a asi 2,5 km od
přístavu. Letiště Malaga je vzdáleno cca 105 km.

VYBAVENÍ
Součástí hotelového komplexu je hlavní budova
s prostorným lobby, recepcí, výtahem a hotelovou
restaurací, a několik dvoupatrových budov s po-
koji. Je zde a la carte restaurace se španělskou ku-
chyní (není součástí all inclusive), bar v  lobby,
u bazénů a na pláži, WI-FI na recepci zdarma, ob-
chody se suvenýry, konferenční sály. Uprostřed
komplexu se nacházejí dva velké bazény (jeden
v zimě vyhřívaný), lehátka a slunečníky zdarma,
osušky na kauci. 

POKOJE
Prostorné standardní pokoje s příslušenstvím
a s možností až dvou přistýlek pro děti jsou vy-
baveny klimatizací, telefonem, SAT TV, fénem;
trezorem a varnou konvicí (oboje za poplatek)
a balkonem nebo terasou s výhledem do za-
hrady nebo do okolí. Na vyžádání a za příplatek
lze zajistit pokoje s výhledem na moře nebo pro-
stornější rodinné pokoje.

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

SPORT A ZÁBAVA
Volejbal, 6 tenisových kurtů, fitness; za poplatek je
SPA - sauna, masáže, vnitřní bazén. Animační pro-
gramy pro děti i dospělé, diskotéka. Nedaleko je  

18-jamkové golfové hřiště. V období od 15. 6. do
15. 9. 2017 bude v hotelu otevřen Dětský klub
Čedok s česky mluvícím animátorem. Bližší infor-
mace najdete ve speciálním katalogu, který je vě-
nován výhradně našemu novému Dětskému
klubu Čedok nebo na www.cedok.cz. 

PLÁŽ
Na konci hotelového komplexu je písčito-obláz-
ková pláž s tmavším pískem a pozvolným vstu-
pem do moře, možnost lehátek a slunečníků
zdarma.  
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HOTEL PLAYA GRANADA CLUB RESORT
**** Motril (Costa Tropical)

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

od 15 320 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 344

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15869

Rodinná SLEVA
Více na str. 344
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od 16 740 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 344

HOTEL TORREQUEBRADA
***** Benalmadena Costa

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

POLOHA
Velice pěkný a moderní hotelový komplex s pří-
jemnou atmosférou a kvalitními službami, který
se skládá ze dvou budov, se nachází přímo
u pláže. Atraktivní centrum turistického dění
Puerto Marina s obchody, restauracemi a bary se
nachází cca 200 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace, bar u ba-
zénu a v recepci, WI-FI zdarma, internet (za popla-
tek), obchod se suvenýry, dětské hřiště, kadeřnictví,
konferenční sály. Uprostřed komplexu v krásné za-
hradě se nachází terasa se 2 bazény a s lehátky
a slunečníky zdarma, vnitřní bazén. Součástí hotelu
je Casino, kam mají klienti hotelu vstup zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis a menší posilovna zdarma, za popla-
tek je sauna, masáže a tenisový kurt, animační
programy. Asi 2 km od hotelu se nachází golfové
hřiště. 

POKOJE
Velice pěkné pokoje typu studio s  příslušen-
stvím a s možností přistýlky jsou vybaveny tele-
fonem, klimatizací, SAT TV, fénem, trezorem,
ledničkou a balkonem nebo terasou s výhledem
na bazén, do zahrady nebo do okolí. Na vyžá-
dání a za příplatek lze zajistit prostornější po-
koje junior suite až pro 4 osoby. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost dokou-
pení  kvalitního all inclusive, který mj. zahrnuje
plnou penzi, nealkoholické a místní alkoholické ná-
poje, kávu, snack, zmrzlinu.

PLÁŽ
Pěkná písčitá pláž s pozvolným  vstupem do moře
se nachází vedle hotelu, možnost pronajmutí le-
hátek a slunečníků (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7648
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HOTEL PALMASOL 

POLOHA
Pěkný hotel s příjemnou atmosférou a atraktiv-
ním umístěním se nachází nedaleko přístavu
Puerto Marina, které je centrem turistického
dění v této oblasti se spoustou obchodů, restau-
rací, barů a kaváren. 

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtahy, hotelová restau-
race, bar na recepci a u bazénu, internet a WI-FI
(za poplatek), obchod se suvenýry, kadeřnictví,
konferenční sál. V krásné hotelové zahradě se na-
chází bazén s  terasou na slunění s lehátky
zdarma a venkovní jacuzzi.

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

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

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

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

*** Benalmadena Costa

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

od 15 270 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 11 let ZDARMA

Více na str. 344

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 29. 5., 18. 9. 2017

Více na str. 345

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1207
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od 18 520 Kč*

* více na str. 349

HOTEL AMARAGUA
***** Torremolinos

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

POLOHA
Velice pěkný moderní hotelový komplex s příjem-
nou atmosférou a kvalitními službami se nachází
v klidné části střediska v oblasti Carihuela, přímo
u pláže a promenády s obchůdky, restauracemi
a bary. Obchodní centrum, kam lze dojet autobu-
sem, je vzdáleno cca 2 km. Hotel tvoří dvě navzá-
jem propojené budovy a  patří k  nejlepším
z naší nabídky. 

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

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

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

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

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se na-
chází přímo u hotelu. Možnost  pronajmutí lehá-
tek a slunečníků (za poplatek). 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1221
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HOTEL PUENTE REAL

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

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, restaurace, bar na recepci
a u bazénu, WI-FI zdarma na recepci, internet (za
poplatek), miniclub, dětské hřiště a úschovna za-
vazadel. Velká terasa se 2 bazény a s lehátky a slu-
nečníky zdarma,  dětský bazén. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis zdarma, billiard a tenisový kurt (za po-
platek), animační programy pro děti i dospělé, dis-
kotéka. Nedaleko hotelu se nachází golfové hřiště.  

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

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

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

**** Torremolinos

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

od 18 880 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1229

Typové foto
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od 16 760 Kč*

* více na str. 349

HOTEL VILLASOL

POLOHA
Menší hotel rodinného typu s příjemnou atmo-
sférou a atraktivním umístěním se nachází ne-
daleko centra a přístavu Puerto Marina, které je
centrem turistického dění se spoustou obchůdků,
restaurací a barů, a cca 50 m od pláže (po scho-
dech) a dlouhé pobřežní promenády.

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, restaurace, bar, WI-FI zdarma na
recepci,  internet (za poplatek) a malá terasa
s menším bazénem a lehátky zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Animace. 

POKOJE
Pěkné moderně zařízené pokoje s  příslušen-
stvím a s možností až dvou  přistýlek pro děti
jsou vybaveny telefonem,  klimatizací, SAT TV,
fénem, trezorem (za poplatek) a balkonem s vý-
hledem na bazén, do okolí nebo s přímým vý-
hledem na moře (na vyžádání a za příplatek). 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení obědů.

PLÁŽ
Pěkná písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře
se nachází cca 50 m od hotelu (po schodech).
Možnost pronajmutí lehátek a slunečníků (za po-
platek). 

*** Benalmadena Costa

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1210

HOTEL SOL DON PABLO

POLOHA
Hotel se nachází cca 800 m od centra střediska
Torremolinos, u pobřežní promenády s obchody,
bary a restauracemi. Letiště Malaga je vzdáleno
asi 7 km. V blízkosti hotelu je autobusová za-
stávka.

VYBAVENÍ
Hlavní budova s prostorným lobby, recepce, vý-
tahy, dvě restaurace s mezinárodní kuchyní. Hotel
je součástí velkého komplexu, ve kterém je něko-
lik barů včetně baru u bazénu, obchody se suve-
nýry, TV sál, dětské hřiště a miniclub, konferenční
centrum, sluneční terasa, zahrada, WI-FI zdarma
na recepci, za poplatek je internet, kadeřnictví.
V celém komplexu se nachází 6 bazénů pro

 dospělé a 3 bazény pro děti, slunečníky a le-
hátka u bazénů jsou zdarma, osušky na zálohu.

SPORT A ZÁBAVA
Víceúčelové hřiště, posilovna, stolní tenis, jóga,
šipky; za poplatek je tenisový kurt. V blízkosti ho-
telu je plážový volejbal, minigolf, půjčovna jízdních
kol. Animační programy, diskotéka. Nedaleko ho-
telu je golfové hřiště.

POKOJE
Pěkné standardní pokoje s příslušenstvím
a s možností až dvou přistýlek pro děti jsou vy-
baveny klimatizací, telefonem, fénem, SAT TV, za
poplatek je trezor a minibar, a balkonem s boč-
ním výhledem na moře.

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

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

**** Torremolinos

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15871

od 19 580 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL SOL PRINCIPE

POLOHA
Velký zrenovovaný hotelový komplex s příjemnou
atmosférou a kvalitními službami se nachází v první
linii přímo u pobřežní promenády, v zóně  Playamar.
Obchody, restaurace a bary jsou vzdáleny
cca 200 m, rušnější centrum střediska asi 1,5 km.

VYBAVENÍ
Recepce, směnárna, výtahy, bankomat, restau-
race, několik barů, kavárna, obchody se suvenýry,
minimarket, internet a WI-FI (za poplatek). V za-
hradě je celkem 5 bazénů, z toho 1 velký bazén
se třemi jacuzzi, 1 vyhřívaný bazén, 2 bazény pro
děti a jeden bazén v klidnější části, terasa s lehátky
a slunečníky zdarma, dětské hřiště, miniclub.

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

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

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení kvalitního all inclusive. 

PLÁŽ
Pěkná, široká a dlouhá písečná pláž s pozvolným
vstupem do moře se nachází v bezprostřední blíz-
kosti hotelu, je oddělena pouze pobřežní prome-
nádou. Možnost pronajmutí lehátek a slunečníků
(za poplatek).

**** Torremolinos

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

od 20 190 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1233

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344
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JIŽNÍ ŠPANĚLSKO – ALMERÍA
COSTA DE ALMERÍA najdete v jihovýchodní části Andalusie, která patří mezi nejslunnější oblasti s polopouštní krajinou. Najdete tu typické bílé
vesničky stavěné na kopcích, dlouhé písečné pláže, moře s průzračnou vodou, atraktivní památky a v neposlední řadě kvalitní ubytování. Dlouhé
krásné pláže, teplé večery, pestrá nabídka zábavy a vyhlášená španělská kuchyně jsou hlavní lákadla ke strávení příjemné dovolené na pobřeží
Costa de Almería. Tato oblast nenabízí jen pobyt u moře, ale i možnosti relaxačních pobytů a sportovního vyžití, jako třeba golf. V neposlední
řadě je velkým magnetem atraktivní nabídka výletů, mezi nimiž je možné vyzdvihnout například Granadu s nádherným palácem Alhambra. 

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Na plážích máte možnost si vyzkoušet různé
druhy nemotorizovaných vodních sportů, jako
jsou šlapadla a kajaky. Z motorizovaných sportů
nabízejí některé pláže paragliding a jízdu na vod-
ních skútrech. Na pláži je možno si zahrát plážový
volejbal. Vyznavači golfu zde najdou všechny typy
hřišť, od  jednodušších s rovným greenem až po
hřiště pro náročné golfisty se stromy a jezírky.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rozloha: 505 000 km2

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

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

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

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

Hotel Playadulce **** AI 15 let 74
Hotel Playacapricho **** PL 15 let 75
Hotel Playaluna **** PL 15 let 76 
Hotel Best Sabinal **** AI 13 let 77 
Hotel Playalinda **** PL 15 let 78 
Hotel Playasol **** PL 15 let 79 
Hotel Roc Golf Trinidad **** AI 12 let 80
Hotel Protur Roquetas ***** AI – 81 
Hotel Best Pueblo Indalo **** PL – 82
Hotel Zimbali Playa Spa ***** PL 15 let 82
Hotel Best Indalo **** AI 13 let 83
Hotel Best Oasis Tropical **** PL 13 let 84
Hotel Best Mojacar **** PL 13 let 85



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 73

ALMERÍA | JIŽNÍ ŠPANĚLSKO

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
MOJÁCAR
Letovisko Mojácar se táhne podél krásných písči-
tých a oblázkových pláží v délce cca 8 km, a leží
nedaleko městečka Mojácar, jenž je umístěno na
kopci ve vnitrozemí. Samotné městečko je maleb-
nou ukázkou andaluské architektury s maurskými
vlivy s typickými sněhově bílými domy, rozkvetlými
keři a stromy, úzkými uličkami a pamětihodnostmi
jako náměstí Plaza Nueva či kostel Santa María.
Letovisko, které lemuje úchvatné pláže, se vyzna-
čuje výborným klimatem a nadstandardním po-
čtem slunečních hodin. Podél hotelů a pláží je
veškerá vybavenost s obchody, bary, restaura-
cemi či dětskými hřišti. V okolí najdete i golfová
hřiště. Mojácar leží cca 80 km od hlavního města
Almería a transfer z letiště trvá cca 70 minut.  

ROQUETAS DE MAR 
Dřívější malá rybářská vesnice, nyní moderní turis-
tické středisko s písečnými plážemi s pozvolným vstu-
pem do moře a krásnou pobřežní promenádou, se
v posledních letech stává vyhledávaným letoviskem.
Celá oblast se vyznačuje výborným klimatem a nad-
standardním počtem slunečních hodin. Vhodné
místo nejen pro klasické pobyty u moře, ale i pro ak-
tivní dovolenou. Zde můžete vyzkoušet potápění,
vodní lyžování či surfování. Tato oblast nabízí i mnoho
golfových hřišť, od jednodušších s rovným greenem
až po hřiště pro náročné golfisty. Za návštěvu stojí
i historické centrum města s hradem Castillo de las
Roquetas ze 17. století. Roquetas de Mar je rušnější
středisko, kde najdete restaurace, bary či obchody.
Transfer z letiště trvá cca 40 minut.

NABÍDKA VÝLETŮ
GRANADA * 
Celodenní výlet autokarem bez oběda do jednoho
ze symbolů Andalusie a především maurské historie
jižního Španělska, do města Granada. Výlet zahrnuje
komentovanou prohlídku rozsáhlého palácového
komplexu Alhambra, kde jsou ke zhlédnutí největší
skvosty maurské architektury. Součástí výletu je rov-
něž návštěva centra města, kde je možné mj. navští-
vit Katedrálu a Královskou kapli, volno k individuální
prohlídce města. Následuje návrat do letoviska. 

SIERRA NEVADA & GUADIX * 
Celodenní výlet autokarem bez oběda do pohoří
Sierra Nevada, jednoho z nejkrásnějších pohoří
v Evropě, s úchvatnými výhledy na vrcholky hor
a to včetně nejvyšší hory pevninského Španělska,
Mulhacén (3.479mnm). První zastávka je v kera-
mické dílně s tradiční pestrobarevnou keramikou.
Následuje návštěva města Guadix, které proslulo
svými stovky let starými, nadále funkčními jeskyn-
ními domy, jenž se během výletu navštíví.
V centru města Guadix lze během volného času
navštívit významnou katedrálu. Během cesty přes
serpentýny masivu Sierra Nevada se vystoupá do
nadmořské výšky 2 000 m n.m. Součástí výletu je
i ochutnávka místních vín ve vinařství Laujar. 

CABO DE GATA *
Cabo de Gata nebo-li kočičí mys byl vůbec první
chráněnou oblastí ve Španělsku a současně jed-
nou z největších chráněných oblastí v západním
Středomoří. Součástí celodenního výletu je ná-
vštěva městečka Níjar a Motýlí farmy, kde jsou ke
zhlédnutí desítky druhů pestrobarevných motýlů.
Navštíví se vyhlídky na panenskou přírodu vulka-
nického původu s vlastním mikroklimatem, po-
chopitelně je součástí výletu i volný čas na
koupání. Jednou ze zastávek je i vyhlídka u ma-
jáku, kde se nachází hnízdiště plameňáků. Výlet
se pořádá pouze z oblasti Roquetas de Mar (v pří-
padě dostatečného zájmu klientů lze zajistit výlet
i ze střediska Mojácar).

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

ČEDOK PLUS
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort

za příplatek 3 490 Kč
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění 
• výhodné parkování na letišti v Praze 
• k odletu a příletu do Prahy přeprava autokarem

Čedok Expres – trasa 1, 2, 4 (více na str. 343)

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

Madrid

Gibraltar

Malaga

Roquetas
de Mar

Almería

Mojácar
Vera

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

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

Alhambra

Promenáda v Roquetas de Mar

Mojácar
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od 17 620 Kč*

* více na str. 349

HOTEL PLAYADULCE
**** Aguadulce

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

POLOHA
Velice pěkný hotelový komplex se nachází v klidnější
oblasti a přímo u pláže, která je od hotelu oddě-
lena pouze promenádou a nefrekventovanou sil-
nicí. Promenáda vede od klidnějšího letoviska
Aguadulce až do střediska Roquetas de Mar, které
je vzdáleno cca 10 km. V okolí hotelu jsou restau-
race, bary, přístav a další nákupní možnosti. Město
Almería je vzdáleno cca 12 km. Hotel je vhodný
pro rodinnou dovolenou. 

VYBAVENÍ 
Recepce, výtahy, hotelová restaurace, bar u recepce
a u bazénu, WI-FI v recepci zdarma (30 minut
denně), internet za poplatek, úschovna zavazadel,
obchod se suvenýry, dětské hřiště a miniclub.
Venkovní bazén s jacuzzi a s terasou na slunění 

s lehátky a slunečníky zdarma, dětský bazén se sklu-
zavkami a tobogány.  

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

POKOJE
Pěkné standardní pokoje s příslušenstvím a s mož-
ností až dvou dětí na společném dvojlůžku jsou vy-
baveny klimatizací, telefonem, SAT TV, fénem,
trezorem a minibarem (oboje za poplatek) a balko-
nem nebo terasou s výhledem do zahrady nebo do
okolí. Na vyžádání a za příplatek lze zajistit pokoje
s výhledem na moře. V pokoji jsou umístěna dvě ši-
roká dvojlůžka pro 2-4 osoby, přistýlka není možná.       

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

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15861

Pobyt pro
dítě do 15 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL PLAYACAPRICHO

POLOHA
Velice pěkný hotelový komplex s příjemnou atmo-
sférou a kvalitními službami se nachází v první
linii u pláže a dlouhé plážové promenády s ob-
chůdky, restauracemi a bary.  

VYBAVENÍ 
Recepce, výtahy, snack bar, restaurace, pub, mi-
niclub, obchod se suvenýry, WI-FI v recepci
zdarma (30 minut denně), internet (za poplatek).
Uprostřed komplexu v krásné palmové zahradě
se nachází velký bazén s terasou s lehátky
zdarma, jacuzzi a dětský bazén se skluzavkami. 

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

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

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

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

**** Roquetas de Mar

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

od 13 930 Kč*

* více na str. 349

Rodinná SLEVA
Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 15 let ZDARMA

Více na str. 344

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1199
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od 14 090 Kč*

* více na str. 349

HOTEL PLAYALUNA
**** Roquetas de Mar

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

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

VYBAVENÍ 
Recepce, výtahy, bar, restaurace, pub, miniclub, ob-
chod se suvenýry, WI-FI v recepci zdarma (30 minut
denně), internet (za poplatek). Uprostřed  kom-
plexu se nachází velký bazén s terasou s lehátky
zdarma, jacuzzi a dětský bazén se skluzavkami. 

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

POKOJE
Standardní pokoje dvoulůžkové s příslušen-
stvím a s možností přistýlky jsou vybaveny tele-
fonem, SAT TV, fénem, klimatizací, minibarem
a trezorem (oboje za poplatek), a balkonem
nebo terasou s bočním výhledem na moře, na
bazén nebo do okolí. Rodinné apartmány až
pro 4 osoby s oddělenou  ložnicí, obývacím po-
kojem s rozkládací pohovkou, kuchyňským kou-
tem s  lednicí,  telefonem, SAT TV, klimatizací
a balkonem nebo terasou. 

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

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1200

Pobyt pro
dítě do 15 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro 2 děti 
do 15 let ZDARMA

Více na str. 344



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 77

ALMERÍA | JIŽNÍ ŠPANĚLSKO

HOTEL BEST SABINAL 

POLOHA
Velice pěkný hotelový komplex s příjemnou atmo-
sférou a kvalitními službami se nachází v první
linii u pláže a dlouhé plážové promenády s ob-
chůdky, restauracemi a bary. Hotel je vhodný pro
rodinnou dovolenou.

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, bar v lobby a u bazénu, hotelová
restaurace, dětské hřiště a miniclub, WI-FI zdarma
v celém hotelu, internet (za poplatek), úschovna
zavazadel. Uprostřed komplexu se nachází velká
terasa s bazénem s lehátky zdarma, dětský bazén. 

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

POKOJE
Pěkné standardní pokoje s příslušenstvím
a s možností až dvou dětí na společné přistýlce
jsou vybaveny telefonem, klimatizací, fénem,
SAT TV, trezorem a minibarem (obojí za popla-
tek) a balkonem nebo terasou s výhledem do
okolí. Na vyžádání a za příplatek lze pokoje s vý-
hledem na bazén a na moře. V pokoji mohou
být umístěna dvě široká lůžka pro 2-4 osoby.   

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

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

**** Roquetas de Mar

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

od 16 650 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/12001

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 344

Rodinná SLEVA
Více na str. 344
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od 15 320 Kč*

* více na str. 349

HOTEL PLAYALINDA
**** Roquetas de Mar

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

POLOHA
Velice pěkný hotel s kvalitními službami a atrak-
tivním umístěním se nachází přímo u pláže
a dlouhé plážové promenády, v blízkosti jsou ob-
chůdky, restaurace a bary. Hotel je vhodný pro ro-
dinnou dovolenou.   

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, hotelová restaurace, bar u re-
cepce a u bazénu, WI-FI v recepci zdarma (30 minut
denně), internet za poplatek, úschovna zavazadel,
obchod se suvenýry, dětské hřiště a miniclub, klid-
nější bazén s terasou s lehátky a slunečníky
zdarma. Klienti mohou využívat i velký bazén s ja-
cuzzi, dětský bazén a bazén s 6 tobogány a sklu-
zavkami pro děti i dospělé (vstup pro děti od výšky
120 cm) v sousedním hotelu Playasol ****.  

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

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

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

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15860

Pobyt pro
dítě do 15 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL PLAYASOL

POLOHA
Velice pěkný hotelový komplex s příjemnou atmo-
sférou, kvalitními službami a atraktivním umístě-
ním se nachází v první linii u pláže a dlouhé
plážové promenády s obchůdky, restauracemi
a bary. Hotel je vhodný pro rodinnou dovolenou.

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, bar na recepci a u bazénu, res-
taurace, dětské hřiště a miniclub, obchod se su-
venýry, WI-FI v recepci zdarma (30 minut denně).
Uprostřed komplexu v krásné palmové zahradě
se nacházejí dva velké bazény se skluzavkami, te-
rasa s lehátky zdarma, venkovní venkovní jacuzzi
a dětský bazén. Součástí hotelu je nově otevřený

bazén s 6 tobogány a skluzavkami pro děti
i dospělé (vstup pro děti od výšky 120 cm).

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, minigolf, sauna, masáže (vše za po-
platek), animační programy pro děti i dospělé. 

POKOJE
Pěkné pokoje s příslušenstvím a s možností při-
stýlky jsou vybaveny telefonem, klimatizací, fénem,
SAT TV, trezorem a minibarem (oboje za poplatek)
a balkonem nebo terasou s výhledem na bazén,
do okolí nebo na moře (na vyžádání a za příplatek).
Na vyžádání lze propojené pokoje nebo suite.

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

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

**** Roquetas de Mar

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

od 14 340 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7828

Rodinná SLEVA
Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 15 let ZDARMA

Více na str. 344
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od 18 850 Kč*

* více na str. 349

HOTEL ROC GOLF TRINIDAD
**** Roquetas de Mar

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

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

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

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

POKOJE
Pěkné pokoje s příslušenstvím a s možností až
dvou přistýlek pro děti jsou vybaveny telefonem,
klimatizací, fénem, SAT TV, trezorem a ledničkou
(oboje za poplatek) a balkonem nebo terasou
s výhledem na moře, na bazén nebo do okolí.
Na vyžádání a za příplatek lze zajistit suite s od-
dělenou ložnicí. 

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

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7829

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 28.5., 1.6., 4.6., 17.9.2017 

Více na str. 345
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HOTEL PROTUR ROQUETAS

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

VYBAVENÍ 
Vstupní hala s recepcí, výtahy, bar u bazénu a na
recepci, hotelová restaurace, dětské hřiště a mi-
niclub, WI-FI zdarma, internet (za poplatek),
úschov na zavazadel, konferenční sál. Hotel tvoří
dvě budovy s pokoji, uprostřed kterých se nachází
velká terasa se 2 bazény a s lehátky zdarma, dět-
ský bazén, vnitřní vyhřívaný bazén. Součástí kom-
plexu je i bazén Splash se skluzavkami a vodními
atrakcemi pro děti. 

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

POKOJE
Pěkné moderní pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou vybaveny telefo-
nem,  klimatizací, fénem, SAT TV, trezorem, var-
nou konvicí, ledničkou a balkonem nebo
terasou s výhledem na moře, na bazén nebo
do okolí. Na vyžádání a za příplatek lze zajistit
junior suite. 

STRAVOVÁNÍ
Kvalitní program all inclusive mj. zahrnuje plnou
penzi bufetovým způsobem, nealkoholické

a místní alkoholické nápoje, kávu, snack a zmrz-
linu pro děti.

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

***** Roquetas de Mar

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

od 24 830 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7860
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od 12 860 Kč*

* více na str. 349

HOTELOVÝ KOMPLEX BEST PUEBLO INDALO

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

VYBAVENÍ 
Recepce, snack bar, restaurace, velký bazén s te-
rasou s lehátky a slunečníky zdarma, dětský bazén,
miniclub, parkově upravená zahrada, obchod se
suvenýry, supermarket a internet (za poplatek).

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

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

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

PLÁŽ
Pěkná dlouhá písečná pláž se stupňovitým vstupem
do moře se nachází přímo před hotelem, od hotelo-
vého komplexu je oddělena místní komunikací.
Možnost pronajmutí lehátek aslunečníků (za poplatek). 

**** Mojácar

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1197

HOTEL ZIMBALI PLAYA SPA

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

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

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

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

POKOJE
Standardní pokoje s příslušenstvím a s možností
až dvou dětí na společném dvoJlůžku jsou vyba-
veny klimatizací, telefonem, SAT TV, fénem; tre-
zorem a minibarem (oboje za poplatek)

a balkonem nebo terasou. V pokoji jsou umís-
těna dvě široká dvoJlůžka pro 2-4 osoby, při-
stýlka není možná.  Na vyžádání a za příplatek
lze zajistit pokoje s výhledem na moře nebo do
zahrady, a suite s oddělenou ložnicí.        

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

***** Vera

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15862

od 14 750 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 15 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL BEST INDALO

POLOHA
Hotelový komplex s příjemnou atmosférou se na-
chází v první linii u pláže a je situován na konci stře-
diska, nedaleko hotelu jsou obchody a restaurace. 

VYBAVENÍ 
Recepce, bar, výtah, restaurace, bazén s terasou

s lehátky zdarma, miniclub a dětské hřiště, obchů-
dek se suvenýry, WI-FI v recepci zdarma. 

POKOJE
Pěkné pokoje s příslušenstvím a s možností až
dvou dětí na společném dvojlůžku jsou vybaveny
telefonem, klimatizací (pouze v hlavní sezóně),
SAT TV, trezorem (za poplatek) a balkonem nebo
terasou s výhledem na moře, na bazén nebo do
okolí. V pokoji jsou umístěna dvě široká dvoj-
lůžka pro 2-4 osoby, přistýlka není možná. 

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

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

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

**** Mojácar

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

od 17 450 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1194

Rodinná SLEVA
Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 344



800 112 112 ℡84

JIŽNÍ ŠPANĚLSKO | ALMERÍA

od 12 520 Kč*

* více na str. 349

HOTEL BEST OASIS TROPICAL
**** Mojácar

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

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

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, výtahy, snack bar, restaurace, miniclub,
obchod se suvenýry, WI-FI v recepci zdarma, in-
ternet (za poplatek). Uprostřed komplexu se na-
chází velký bazén s terasou s lehátky a slunečníky
zdarma, jacuzzi a dětský bazén. 

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

POKOJE
Prostorné pokoje s příslušenstvím a s možností
až dvou dětí na společném dvojlůžku jsou vyba-
veny telefonem, klimatizací, fénem, SAT TV, trezo-
rem a minibarem (oboje za poplatek) a balkonem
nebo terasou s výhledem na bazén nebo do
okolí. Na vyžádání a za příplatek pokoje s výhle-
dem na moře. V pokoji jsou umístěna dvě široká
dvojlůžka pro 2-4 osoby, přistýlka není možná. 

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

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1196

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL BEST MOJACAR

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

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

POKOJE
Prostorné pokoje s příslušenstvím a s možností
až dvou dětí na společném dvojlůžku jsou vyba-
veny telefonem, klimatizací, fénem, SAT TV, trezo-
rem a minibarem (oboje za poplatek) a balkonem
nebo terasou s výhledem na moře, na bazén
nebo do okolí. V pokoji jsou umístěna dvě široká
dvojlůžka pro 2-4 osoby, přistýlka není možná. 

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

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

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

**** Mojácar

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

od 16 060 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1195

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 28.5., 1.6., 8.6., 21.9.2017

Více na str. 345

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 344
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KANÁRSKÉ OSTROVY
Legendární souostroví, kam již od starověku mnozí umisťují bájnou Atlantidu, je tvořeno třinácti ostrovy, z nichž sedm je obydleno. Leží
západně od pobřeží Afriky, na stejné zeměpisné šířce jako Florida či Bahamské ostrovy. Díky vynikajícímu klimatu se stálou teplotou,
slunečním počasím, jiskřivě čisté atmosféře a možnosti celoročního koupání ve vlnách Atlantského oceánu jsou označovány příznačně
jako ostrovy věčného jara. Vždyť zimní teplota neklesá pod 20 stupňů, zatímco v létě zde naměříte kolem 25 stupňů. Kanárské ostrovy
patří k oblíbeným cílům našich turistů po celý rok. Nabízíme zájezdy na ostrovy Tenerife, Gran Canaria a na stále oblíbenější ostrovy
Lanzarote a Fuerteventura.

SOUOSTROVÍ A JEHO LIDÉ
Souostroví, které leží v Atlantickém oceánu při seve-
rozápadním pobřeží Afriky tvoří ostrovy, které se na-
vzájem diametrálně liší svou atmosférou
i charakterem krajiny:  od zelených subtropických rájů
až po pouštní krajinu, od vysokých horstev až po kul-
tivované nížiny. Cílem turistů jsou zejména dva nej-
větší ostrovy:  Gran Canaria a Tenerife nabízející
široké zázemí pro pobyt u moře, noční zábavu i výlety
do vnitrozemí. V  posledních letech se stále větší

 popularitě těší ostrovy Lanzarote a Fuerteventura
nabízející relaxaci u moře v kompletně vybavených
samostatných hotelových rezortech se službami na
bázi all inclusive. Cílem výletů jsou tři méně civilizo-
vané ostrovy La Gomera, La Palma a El Hierro, které
nabízejí klid a dosud nedotčené přírodní ráje. Dříve
než na ostrovy přišli první Evropané, žili zde místní
domorodci -   Guanchové, kteří sem přišli z Afriky.
Dnes zde žijí převážně Španělé, kteří ostrovy koloni-
zovali od středověku. Jejich kultura obohacená
o místní a africké prvky vytváří svérázný místní kolorit.
Španělé určují ráz převažujícího náboženství, kterým
je křesťanská římskokatolická víra. 

PO KOUPÁNÍ
Ve večerním a nočním životě Kanárských ostrovů
se nezapře španělský vliv. V turistických centrech
je k  dispozici rozsáhlá nabídka nočních, barů,
klubů a  diskoték se živou hudbou a  tancem.
Širokou nabídku animace nabízejí svým hostům
i  velké hotelové komplexy. K  dispozici je výběr
folklorních i  mezinárodních show. Na hlavních
ostrovech jsou k dispozici i akvaparky, zoologické
a botanické zahrady.
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Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

7 hlavních vulkanických ostrovů: 
Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote,
Fuerteventura, Gomera, La Palma El Hierro
Rozloha souostroví: 7 273 km2

Počet obyvatel souostroví: 2 miliony

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



87

KANÁRSKÉ OSTROVY

ČEDOK PLUS
• česky mluvící delegát
• stálé klima po celou sezónu 
• hotely s programem ALL INCLUSIVE 
• vhodné pro milovníky golfu 
• k odletu a příletu do Prahy přeprava autokarem

Čedok Expres – trasy 1, 2, 5 (více na str. 343)

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

OSTROV TENERIFE

Santa Cruz 
de Tenerife

Playa de la Arena

Costa Adeje

Playa de las 
Américas

Atlantický oceán

San Agustín

Las Palmas

Maspalomas

Puerto Rico

OSTROV GRAN CANARIA

Puerto de 
Morgan

Playa del Inglés

Costa 
Teguise

OSTROV LANZAROTE

Puerto Calero

Playa Blanca

Playa 
de los 
Pocillos Arrecife

Caleta de Fuste

Playa de 
Butihondo

Corralejo

Playa de Matoral

OSTROV FUERTEVENTURA

Costa Calma

ODLETY: 8/15 DNÍ Z PRAHY
GRAN CANARIA / TENERIFE / FUERTEVENTURA / LANZAROTE

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

GRAN CANARIA
Dunas Mirador Maspalomas **** AI 13 let 90
Hotel Beverly Park *** PL – 90
Hotel Barcelo Margaritas **** AI – 91
Hotel IFA Catarina **** AI 7 let 92
Hotel IFA Buenaventura *** PL 7 let 93
Lopesan Costa Meloneras ***** PL – 94
Lopesan Villa del Conde ***** SN 12 let 95
Hotel Melia Tamarindos ***** PL 7 let 96
Lopesan Baobab Resort ***** SN 12 let 96
Bungalov Rebecca Park *** PL 7 let 97
FUERTEVENTURA
Hotel R2 Pajara Beach ***** AI 12 let 98
Hotel R2 Rio Calma **** PL 12 let 99
Gran Atlantis Bahia Real ***** SN – 100
Castillo Beach Bungalows *** AI 6 let 100
Sheraton Fuerteventura ***** SN 13 let 101
Hotel Jandía Golf **** AI – 102
Hotel Barcelo Jandia Playa **** AI 13 let 103
Hotel SBH Crystal Beach **** PL 6 let 104

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

SN = snídaně, PL = polopenze, PP = plná penze, AI = all inclusive

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

GASTRONOMIE
Místní kuchyně je výrazně ovlivněna mezinárodní
kuchyní, která se prosadila zejména v hotelích s roz-
vojem cestovního ruchu. Přesto se udržely prvky ty-
pické místní kuchyně, která vykazuje rysy kombinace
španělské kuchyně s africkými vlivy. Typické jsou
místní polévky se zeleninou a luštěninami. Oblíbená
jsou i masitá jídla založená na dušeném vepřovém
nebo hovězím mase podávaná s místními omáč-
kami mojos nebo s typickou kaší z pražené pšeničné
nebo kukuřičné mouky. Oblíbené jsou i rybí pokrmy
zejména ty na bázi sardinek. Typickými specialitami
jsou králík, kůzlečí maso nebo oslí oháňka. Mezi ná-
poji dominuje oblíbené stolní víno a typické likéry,
zejména banánový a medový.

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

TENERIFE
Hotel Barcelo Varadero **** AI 13 let 105
Hotel La Quinta Park ***** PL 7 let 106
Hotel Las Piramides *** AI 7 let 106
Blue Sea Puerto Resort **** AI – 107
Hotel Be Live La Nina **** AI – 108
Blue Sea Callao Garden *** AI – 108
Hotel Be Live Playa Arena **** AI – 109
H10 Costa Adeje Palace **** PL 7 let 110
Hotel Gran Melia Palacio ***** PL – 111
Hotel Red Level Gran Melia ***** PL – 111
LANZAROTE
Hotel THB Tropical Island **** AI 7 let 112
Hotel Blue Bay Lanzarote **** AI 7 let 113
Hotel Sol Lanzarote **** AI – 114
Hotel Melia Salinas ***** SN – 115

Ostrov Fuerteventura
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
OSTROV GRAN CANARIA
Nejživější a třetí největší kanárský ostrov svým ná-
vštěvníkům nabízí dech Afriky i kolorit středomoří.
Zelená údolí, palmové háje, hory, skály, pouště i pro-
slulé duny dosahující výšky až 30 metrů, patří k jeho
hlavním atrakcím. Na jihu ostrova naleznete rekre-
ační střediska, módní pláže, vodní sporty a projížďky
na velbloudech. Ve vnitrozemí objevíte lesnatou kra-
jinu a zelené svahy, na severu pak kanárské borovice,
rozmanitost ovoce, banánovníkové plantáže i rybář-
ské vesničky. Doporučujeme milovníkům aktivní do-
volené (tenis, golf, vodní sporty, horská turistika).

PLAYA DEL INGLÉS
Hlavní a největší prázdninové středisko ostrova si-
tuované na jeho jižním cípu v blízkosti známých
dun. Středisko překypuje denním i nočním živo-
tem. Je tvořeno souvislým pásem hotelů, apart-
hotelů, vilových čtvrtí, obchodních středisek,
diskoték i  restaurací. Podél střediska probíhá
známá přímořská promenáda, na ni navazují nád-
herné písečné duny, které každou hodinu mění
svůj tvar, za nimi je široká 6 km dlouhá písečná
pláž. Transfer z letiště trvá asi 45 minut.

SAN AGUSTÍN 
Menší středisko, které bezprostředně navazuje na
Playa del Inglés. Má vlastní poněkud komornější
písčitou pláž. Středisko je zasazeno do zeleně
roman tického pahorku nad mořem. Také zde

 najdete řadu hotelů i apart mánů, a dokonce i ka-
sino. Transfer z letiště trvá asi 40 minut. 

MASPALOMAS 
Turisticky nejoblíbenější část ostrova nacházející se
na jihu Gran Canarie. Zajímavostí tohoto místa jsou
písečné duny Dunas de Maspalomas, na kterých
najdete písečnou pláž 2700 m dlouhou a 100 m ši-
rokou. Transfer z letiště trvá asi 50 minut.

MELONERAS
Nově se rozvíjející prázdninové středisko situo-
vané na jižním okraji Maspalomas přímo u moře
blízko známých písčitých dun.

PLAYA AMADORES
Oblíbená uměle vytvořená pláž o délce 800 metrů
v jejíž blízkosti vznikají nové hotely. Je situována
výhodně mezi malebnými rybářskými přístavy
Puerto Rico a Puerto Mogán.

PLAYA TAURITO / PUERTO DE MOGAN 
Klidné, ale turisticky velmi oblíbené letovisko na
západním pobřeží ostrova. Toto místo se vyzna-
čuje nejteplešjím počasím na ostrově. Jedná se
o menší zátoku s vlastní písečnou pláži a několika
hotelovými komplexy. Vzdálenost k nej krásněj
šímu přístavu – Puerto de Mogán, kterému se říká
kanárské Benátky, je pouhých 5 km. Transfer z le-
tiště trvá asi 60 minut. Nedaleko se nachází Playa
Amadores.

OSTROV TENERIFE
Největší a současně nejzelenější ze sedmi ostrovů
Kanárského souostroví. Tenerife lze doporučit
především těm, kteří vedle koupání v moři prefe-
rují i překrásnou kontrastní přírodu ostrova s do-
minantou nejvyšší hory na španělském území
Pico del Teide (3718 m). Jih je horký a slunečný se
zvláštními plážemi s tmavým pískem. Sever je ze-
lený a úrodný s rozmanitou flórou, bujnými lesy
a plný banánových plantáží. Střed ostrova nabízí
romantické pahorky lákající ke trekkingu a výle-
tům na horských kolech, typický kanárský folklor,
životní styl, víno a gastronomii. To vše je zde k dis-
pozici nenuceně protkáno dokonalou strukturou
vybavení a služeb. 

PLAYA DE LA ARENA
Menší klidnější středisko obklopené kulisou vyso-
kých hor u jedné z nejkrásnějších černých pláží ost-
rova. Rozkládá se v bezprostřední blízkosti strmých
vysokých útesů Los Gigantes prakticky na dosah
přístavu Santiago de Tenerife u  vstupu do hor-
ských partií hory Teide. Transfer z jižního letiště trvá
asi 60 minut. Asi 12 km odsud leží malé městečko
Adeje, jedno z nejnavštěvovanějších míst ostrova.

PLAYA DE LAS AMÉRICAS
Hlavní rušné středisko ostrova Tenerife s největ-
ším komplexem pláží. Příjemné mikroklima garan-
tuje slunečné počasí i v době, kdy se jiné části

Puerto Rico (Gran Canaria)
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Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
ostrova halí do mlhy. Středisko překypuje množ-
stvím hotelů, barů, restaurací a obchodů. Vhodné
pro milovníky koupání v moři a vodních sportů.
Transfer z jižního letiště trvá asi 30 minut.

COSTA ADEJE
Rychle se rozvíjející nové turistické středisko na-
vazující na západní okraj hlavního ostrovního pří-
mořského letoviska Playa de las Américas.

FUERTEVENTURA
Ostrov se nachází v Atlantském oceánu, jižně od
Lanzarote a východně od Gran Canaria. Krajina
na tomto ostrově je pouštního typu, povrch tvoří
sopečné horniny a zdejší podnebí je spíše suché.
Ostrov je proslulý svými dlouhými písečnými plá-
žemi, kterých se tu nachází více než 150, jeden
z důvodů je ten, že ze Sahary vítr přináší písek,
který napomáhá vzniku nových pláží. Hlavním pří-
jmem místních obyvatel je především turistický
ruch, dále rybářství, produkce místního kozího
sýra, zpracování ovoce a zeleniny. Na historické
památky je tento ostrov chudší, a ty které tu jsou,
jsou duchovního rázu, například Nuestra Senora
de la Regla v Pájara. Za návštěvu stojí městečko
Betancuria, kde stojí františkánský klášter
Monasterio de San Buenaventura z 15. století
a kostel Iglesia de Santa Maria ze 17. století. 

CORRALEJO
Středisko se nachází na severovýchodním pobřeží
ostrova, původní rybářská vesnička se rozrostla
v moderní turistické letovisko. Na své si přijdou mi-
lovníci nočního života, kteří mohou navštívit kluby
a bary. Nouze tu není ani o obchody se suvenýry,
nachází se zde i supermarket. Ochutnat zde mů-
žete i španělské speciality v místních restauracích.
Pro rodiny s dětmi stojí za návštěvu aquapark
Baru, který se nachází přímo ve městečku, za ná-
vštěvu stojí park Dunas de Corralejo, duny jsou vy-
tvořeny větrem, který sem přináší písek ze Sahary.
Je možné si udělat lodní výlet na ostrovy Lanzarote
či Los Lobos. Krásné písčité pláže s pozvolným
vstupem do moře vhodné pro rodiny s dětmi, ale
také pro milovníky vodních sportů, díky příznivě va-
noucímu větru. Transfer z letiště trvá cca 50 min.

LANZAROTE
Nachází se v Atlantském oceánu, je to nejsever-
nější a zároveň nejvýchodnější ostrov z Kanárských
ostrovů. Je vulkanického původu, najdete zde
okolo 100 sopek a 300 kráterů. Více než třetina
ostrova je pokryta černou lávou a vulkanickým pís-
kem. Na své si tu přijdou jak rodiny s dětmi, kterým
bude vyhovovat spíše jižní pobřeží, kde se nachází
dlouhé, bílé pláže, naopak severní a západní po-
břeží se prudce svažuje do moře. Hlavním příjmem
místních obyvatel byl ještě donedávna rybolov, ze-
mědělství, pastevectví, vzhledem k tomu, že je zde

velmi suché podnebí, je tu nedostatek vody a to je
hlavní důvod, že se tu lidé nyní živí cestovním ru-
chem, který je víceméně jediným zdrojem příjmů
na ostrově.

PUERTO DEL CARMEN
Středisko vzniklo z malé rybářské vesničky, nachází
se na jihovýchodním pobřeží, je dobrých výchozím
bodem jak do sopečného vnitrozemí, tak na le-
tiště, i do hlavního města Arrecife. Pokud hledáte
dovolenou, kde si chcete užívat jak krásné pláže,
tak ale i noční život, je toto středisko tou správnou
volbou, můžete začít v některé z typických restau-
rací či barech a poté se můžete přemístit do barů
a diskoték, např. Disco Paradise, či koktejlový bar
Waikiki. Vzhledem k bezcelní zóně se tu dá velmi
levně a velmi dobře nakoupit v místních obcho-
dech. Transfer z letiště trvá cca 15 min.

COSTA TEGUISE
Středisko se nachází na jihovýchodním pobřeží
ostrova. Velmi kvalitně vybavené letovisko, s pest-
rým nočním životem. Pláže jsou tu menší, pokryté
tmavým či světlým vulkanickým pískem, některé
jsou oceněny modrou vlajkou pro svou kvalitu.
Oblast vhodná pro milovníky surfování. Je zde velké
množství restaurací – za návštěvu stojí Meson la
Jordana, kterou navštěvuje královská rodina, barů,
minimarkety. Transfer z letiště trvá cca 25 min.

Letovisko Maspalomas (Gran Canaria)



Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

800 112 112 ℡90
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od 16 790 Kč*

* více na str. 349

HOTEL DUNAS MIRADOR MASPALOMAS

POLOHA
Hotel se nachází v jižní části ostrova cca 3,5 km
od centra Maspalomas, v blízkosti hotelu se na-
chází obchody, bary a restaurace, 35 km od le-
tiště.

VYBAVENÍ
K dispozici je vstupní hala s recepcí, výtah, inter-
netový koutek za poplatek, WI-FI za poplatek, res-
taurace, 2 bary, dětský klub, prádelna, půjčovna
kol. 2 bazény z toho 1 v zimních měsících vyhří-
vaný, 1 dětský bazén, jacuzzi, bar, lehátka a slu-
nečníky na terase. V hotelu je Wellness centrum.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy pro děti - mini-disco a pro do-
spělé - aqua-aerobic, lukostřelba aj.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek pro děti (dítě do 2 let se počítá do počtu
osob), moderní pokoje jsou vybaveny telefo-
nem, WI-FI za poplatek, SAT TV, vlastní sociální
zařízení, vysoušeč vlasů. Balkon či terasa s vý-
hledem do ulice.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive, který zahrnuje plnou
penzi, lehké občerstvení, nealkoholické i alkoho-
lické nápoje místní výroby.

PLÁŽ
Pláž Maspalomas je vzdálena 4 km od hotelu, na
kterou jezdí zdarma hotelový autobus.

**** Maspalomas

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/14369

HOTEL BEVERLY PARK    

POLOHA
Hotel se nachází v jižní části ostrova, na okraji le-
toviska Playa del Inglés, cca 800 m od jeho centra.

VYBAVENÍ
K dispozici je vstupní hala s recepcí, trezor, výtah,
internetový koutek za poplatek, WI-FI v celém ho-
telu za poplatek, restaurace, 2 bary, sauna, ma-
sáže, kadeřnictví. V hotelové zahradě se nachází
3 bazény z nichž jeden v zimních měsících vyhří-
vaný, dětské brouzdaliště, 2 jacuzzi, sluneční te-
rasa s lehátky a slunečníky.

SPORT A ZÁBAVA
Několikrát týdně animační program, jak pro do-
spělé, tak pro děti. U hotelu se nachází malý dět-
ský park.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky
(děti do 2 let se počítají do počtu osob) jednoduše
zařízeny, jsou vybaveny SAT TV, telefonem a vlast-
ním sociálním zařízením, balkon či terasu s výhle-
dem do ulice, za příplatek výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost  dokoupení

all inclusive, které mj. zahrnuje plnou penzi,
lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické ná-
poje místní výroby během dne.

PLÁŽ
Menší pláž s tmavším lávovým pískem se nachází
cca 150 m od hotelu. Dlouhé písečné pláže Playa
del Inglés a San Agustín se nachází cca 20 minut
chůze po promenádě.

*** Playa del Inglés

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/14370

od 16 800 Kč*

* více na str. 349

Více na str. 344
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HOTEL BARCELO MARGARITAS

POLOHA
Hotel se nachází v centru Playa del Inglés cca 500 m
od nákupního centra, v blízkosti písčitých dun
Maspalomas, asi 5 km od centra Maspalomas.

VYBAVENÍ
Hotel se skládá ze dvou budov, hlavní budova se
superior pokoji, vedlejší budova s apartmány.
Prostorné lobby, výtahy, recepce, hlavní restaurace,
tropická zahrada, tři bary, včetně dvou u bazénu
a u restaurace, obchod, konferenční místnost, 
WI-FI zdarma ve veřejných prostorách. Za poplatek
je internetový koutek, kadeřník. V areálu se nachá-
zejí dva bazény, dvě dětská brouzdaliště, sluneč-
níky a lehátka u bazénů zdarma, osušky na kauci.

SPORT A ZÁBAVA
Volejbal, fitness, stolní tenis, sportovní hřiště; dět-
ské hřiště, miniklub (4-12 let), diskotéka,animační
programy. Za poplatek je tenisový kurt, kulečník,
wellness centrum. Golfové hřiště Maspalomas se
nachází cca 1,5 km od hotelu, další golfové hřiště
cca 8 km od hotelu.

POKOJE
Pokoje superior s možností přistýlky v hlavní bu-
dově jsou vybaveny klimatizací, koupelnou (spr-
chový kout, WC, fén), SAT TV, telefonem, trezor
a minibarem (oboje za poplatek) a balkonem. Na
vyžádání jsou apartmány s obývacím pokojem
a oddělenou ložnicí až pro 4 dospělé osoby.

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

PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž se nachází cca 2 km od ho-
telu, bary a plážový servis, za poplatek slunečníky
a lehátka, zdarma hotelový autobus (každých
30 minut).

**** Playa del Inglés

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

od 24 470 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15796

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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od 21 830 Kč*

* více na str. 349

HOTEL IFA CATARINA
**** Playa del Inglés

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

POLOHA
Hotelový komplex se nachází cca 300 m od centra
střediska Playa del Inglés, nedaleko písečných
dun.

VYBAVENÍ
Recepce, hotelová restaurace, à la carte restau-
race, bar na recepci a u bazénu, obchod se suve-
nýry, WI-FI za poplatek, kadeřnictví. V areálu jsou
2 bazény pro dospělé, dětský bazén, terasa na
slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, posilovna, dětské hřiště a miniclub,
animace. Za poplatek jsou k dispozici dva teni-
sové kurty. V blízkosti hotelu se nachází golfové
hřiště.

POKOJE
Pěkné a moderně zařízené standardní pokoje s
příslušenstvím a s možností až dvou přistýlek
pro děti jsou vybaveny telefonem, klimatizací,
SAT TV, fénem, trezorem a minibarem (oboje za
poplatek) a balkonem s výhledem do okolí.
Pokoje s výhledem do zahrady nebo na bazén
jsou na vyžádání a za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
bufetovým způsobem, nealkoholické a místní alko-
holické nápoje, snack, zmrzlinu pro děti do 12 let.

PLÁŽ
Velice pěkná písečná pláž se nachází cca 900 m
od hotelu, možnost pronajmutí lehátek a sluneč-
níků za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/14763

Pobyt pro
2 děti do 7 let ZDARMA

Více na str. 344

Rodinná SLEVA
Více na str. 344
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HOTEL IFA BUENAVENTURA

POLOHA
Hotel se nachází v jižní části ostrova v blízkosti
centra Playa del Inglés. Větší obchodní centrum,
bary a restaurace se nachází asi 300 m od hotelu.

VYBAVENÍ
K dispozici je vstupní hala s recepcí, výtah, inter-
netový koutek za poplatek, WI-FI na recepci
zdarma, restaurace, 6 barů, konferenční místnost
až pro 70 osob, kadeřnictví, několik obchůdků,
v hotelové zahradě se nachází 2 bazény, jeden
bazén je v zimních měsících vyhřívaný, dětský
bazén, sluneční terasa s lehátky a slunečníky.

SPORT A ZÁBAVA
Denní a večerní animační programy několikrát
týdně pro děti i dospělé. Zdarma plážový volejbal,
stolní tenis, za poplatek posilovna, 3 tenisové
kurty.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek pro děti jsou vybaveny: koupel-
nou (fén), televizorem, telefonem; s balkonem
nebo terasou; výhled na bazén nebo do okolí.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
bufetovým způsobem, nealkoholické a místní alko-
holické nápoje, snack, zmrzlinu pro děti do 12 let.

PLÁŽ
Písečná pláž Playa del Inglés se nachází cca
900 m od hotelu přechází ve známé písečné duny
Maspalomas. Na pláž jezdí zdarma několikrát
denně autobus.

*** Playa del Inglés

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

od 20 010 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/14371 

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
2 děti do 7 let ZDARMA

Více na str. 344
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od 21 740 Kč*

* více na str. 349

HOTEL LOPESAN COSTA MELONERAS
***** Meloneras

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2721

POLOHA
Luxusní hotel se nachází v jižní části ostrova, v tu-
ristické oblasti MELONERAS s promenádou a ob-
chody, v blízkosti nákupního centra, 6 km od Playa
del Inglés; cca 40 km od letiště v Las Palmas; a asi
200 m od autobusové zastávky. Hotel je obklopen
nádherným parkem o rozloze 76 000 m², kde
roste více než dva tisíce palem.

VYBAVENÍ
V hotelu jsou k dispozici čtyři restaurace, hlavní
bar v lobby, pivnice, bary u bazénu, obchod se su-
venýry, minimarket, krásná obrovská zahrada,
bezplatné WI-FI na recepci. Za poplatek je kadeř-
nictví, půjčovna aut. V komplexu jsou 4 bazény
pro dospělé, dětské brouzdaliště, u bazénů
zdarma slunečníky a lehátka, osušky za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Vířivky, dětské hřiště, miniklub (4-12 let), animační
programy během dne i večera. Za poplatek jsou
tenisové kurty, minigolf, stolní tenis, kulečník, ka-
sino v hotelu, fitness. Cca 2 km od hotelu se na-
chází golfové hřiště.

POKOJE
Standardní pokoje s možností přistýlky jsou vy-
baveny klimatizací, telefonem, SAT TV, trezorem
a minibarem (oboje za poplatek) a balkonem
nebo terasou s výhledem na hory nebo do okolí.
Na vyžádání a za příplatek lze pokoje s výhledem
na bazén. Pokoje junior suite s možností až dvou
přistýlek a s obývací místností oddělenou
dveřmi, s výhledem na hory nebo bazén (na vy-
žádání a za příplatek).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem. Hotel vyžaduje
u večeře formální oblečení (pánové dlouhé
 kalhoty).

PLÁŽ
Hotel se nachází cca 500 m od pláže se světlým
pískem, asi 5 minut od hotelu začínají 8 km
dlouhé písečné duny Dunas de Maspalomas.
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HOTEL LOPESAN VILLA DEL CONDE

POLOHA
Luxusní hotel se nachází v jižní části ostrova, v tu-
ristickém letovisku MELONERAS, v blízkosti pláže
a proslulých dun Maspalomas, cca 400 m od ná-
kupního centra, asi 5 km od pláže Playa del Inglés;
40 km od letiště v Las Palmas, 400 m od autobu-
sové zastávky.

VYBAVENÍ
Areál ve stylu španělské vesnice nabízí prostorné
lobby, recepci, výtahy, restaurace, několik barů
včetně dvou u bazénu, pivnici, butik, konferenční
centrum, rozlehlou zahradu, WI-FI a internetový
koutek (oboje za poplatek), kadeřnictví, půjčovnu
aut. V areálu se nachází celkem 5 bazénů pro do-
spělé, dětské brouzdaliště, u bazénů zdarma slu-
nečníky a lehátka.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, posilovna, miniklub (4-12 let), ani-
mační programy; za poplatek: je minigolf, tenisové
kurty, kulečník. Cca 3 km od hotelu se nachází gol-
fové hřiště.

POKOJE
Standardní pokoje s možností jedné přistýlky
jsou vybaveny nastavitelnou klimatizací, koupel-
nou (sprchový kout s hydromasáží a vana, WC,
fén), SAT TV, telefonem, trezorem a minibarem
(oboje za poplatek) a balkonem nebo terasou
s výhledem do zahrady nebo do okolí. Na vyžá-
dání a za příplatek lze pokoje s výhledem na
moře. Na vyžádání jsou k dispozici pokoje Junior
suite s možností dvou přistýlek a s oddělenou
obývací částí.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, možnost dokoupení večeří.

PLÁŽ
Veřejná, písčitá pláž se nachází cca 300 m od ho-
telu, slunečníky a lehátka za poplatek.

***** Meloneras

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

od 28 280 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15798

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344
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od 29 000 Kč*

* více na str. 349

HOTEL MELIA TAMARINDOS 

POLOHA
Nejznámější hotel na Gran Canaria leží 500 m od
centra San Agustín, 500 m od nákupního centra;
3,5 km od pláže Playa del Inglés; 25 km od letiště
v Las Palmas; autobusová zastávka 150 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Elegantní lobby, recepce, výtahy, hlavní restaurace,
a la carte restaurace, tři bary včetně baru u ba-
zénu, směnárna, minimarket, parkoviště, konfe-
renční centrum, WI-FI a internetový koutek (oboje
za poplatek), kadeřnictví. V krásné zahradě se na-
cházejí 3 bazény a brouzdaliště pro děti, u bazénů
zdarma slunečníky a lehátka, osušky za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Kulečník, dětské hřiště, miniklub (5-12 let), disko-
téka, animační programy; za poplatek je tenisový
kurt, squash, wellness centrum - masáže, fitness
centrum, dvě vířivky.

POKOJE
Standardní pokoje s možností jedné přistýlky
jsou vybaveny nastavitelnou klimatizací, koupel-
nou (vana, WC, fén), SAT TV, telefonem, trezo-
rem, minibarem (za poplatek) a balkonem nebo
terasou. Výhled na moře na vyžádání a za pří-
platek. Na vyžádání jsou k dispozici prostorově
větší pokoje superior s obývací částí.

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

PLÁŽ
Veřejná, písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře je cca 30 m od hotelu, přístup přes areál
hotelu, za poplatek možnost pronajmutí lehátek
a slunečníků, osušky (na kauci).

***** San Agustín

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 7 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2737

HOTEL LOPESAN BAOBAB RESORT

POLOHA
Hotel leží v jižní části ostrova, v turistickém leto-
visku MELORENAS, v blízkosti pláže a slavných pís-
čitých dun Maspalomas, u promenády s mnoha
restauracemi a luxusními butiky, 5 km od Playa
del Ingles; 40 km od letiště v Las Palmas; 100 m
od autobusové zastávky.

VYBAVENÍ
Prostorné lobby, recepce, výtahy, hlavní restau-
race, dvě restaurace á la carte, bary v lobby
a u bazénů, butiky a obchody, konferenční míst-
nosti, rozlehlá zahrada v africkém stylu, WI-FI
zdarma na recepci. Za poplatek půjčovna kol
a aut, kadeřnictví, prádelna. V areálu 9 bazénů
pro dospělé, u bazénů zdarma slunečníky a le-
hátka, bazény s tobogány pro děti.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, fitness, petanque, stolní
tenis, volejbal, miniclub (4-12 let). Za poplatek mi-
nigolf, kulečník, tenisové kurty. Hotel je cca 3 km
od golfových hřišť Maspalomas Golf a Lopesan
Meloneras Golf (zdarma hotelový transfer).

POKOJE
Standardní pokoje s možností přistýlky jsou vyba-
veny klimatizací, koupelnou (sprchový kout, vana,
WC, fén), SAT TV, telefonem. Za poplatek trezor,
minibar, s balkonem nebo terasou, výhled na
bazén na vyžádání a za příplatek. Prostornější ro-
dinné pokoje s možností až dvou přistýlek (na vy-
žádání a za příplatek).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem, možnost dokou-
pení večeří.

PLÁŽ
Maspalomas, veřejná, písčitá je 300 m od hotelu,
slunečníky a lehátka za poplatek.

***** Meloneras

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15797

od 29 000 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344
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BUNGALOW REBECCA PARK

POLOHA
Bungalovy se nacházejí v centru střediska Playa
del Inglés, cca 100 m od nejbližších obchodů
a barů, asi 500 m od nákupního centra, 3 km od
dun Maspalomas, 5 km od vodního parku
Maspalomas Aqualand, autobusová zastávka
200 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Renovovaný komplex bungalovů nabízí výtah, res-
tauraci, bar u bazénu, úschovna zavazadel, inter-
net za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
V areálu se nachází bazén pro dospělé, dětský
bazén, u bazénu zdarma slunečníky a lehátka;
dětské hřiště, kulečník (za poplatek).

POKOJE
Bungalov až pro 4 osoby s možností až dvou při-
stýlek (gauč) je vybaven ložnicí a obývacím po-
kojem s kuchyňským koutem, koupelnou (vana/
sprchový kout, WC, fén), TV, telefonem, lednicí,
trezorem (za poplatek) a terasou.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou jednoduchého bufetu.

PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází cca 1,5 km od hotelu, slunečníky
a lehátka za poplatek.

*** Playa del Inglés

Bungalov: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 7 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

od 18 030 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/14372 

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344
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od 18 320 Kč*

* více na str. 349

HOTEL R2 PA JARA BEACH
***** Costa Calma

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

POLOHA
Hotel se nachází 70 km od letiště na jihovýchod-
ním pobřeží, nejbližší obchůdky jsou vzdáleny cca
30 m, větší obchodní centrum se nachází cca
2 km.

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

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy pro dospělé osoby a děti, po-
silovna, 2 tenisové kurty, víceúčelové hřiště, stolní
tenis, aerobic, šnorchlování, windsurfingové kurzy,
dětský klub, SPA a welness centrum.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
pro děti jsou vybaveny klimatizací, SAT TV, tele-
fonem, WI-FI za poplatek, trezorem za poplatek,
balkonem, za příplatek pokoj s výhledem na
moře.

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

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/14494

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Rodinná SLEVA
Více na str. 344
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HOTEL R2 RIO CALMA

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

VYBAVENÍ
K dispozici je vstupní hala s recepcí, výtahy, inter-
netový koutek za poplatek, WI-FI na recepci
zdarma, restaurace, několik barů, konferenční
sály, obchody, půjčovna aut, relaxační SPA cent-
rum za poplatek, dva bazény (jeden v zimě vyhří-
vaný a jeden s mořskou vodou), terasa s lehátky
a slunečníky zdarma, dětský bazén.

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

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky
jsou vybaveny klimatizací, SAT TV, telefonem,
trezorem za poplatek, vlastním sociálním zaří-
zením s vysoušečem vlasů, minibarem, balko-
nem s bočním výhledem na moře. Na vyžádání
rodinné pokoje za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem.

PLÁŽ
Menší uměle vybudovaná mořská laguna s písči-
tou pláží přímo před hotelem, lehátka a sluneč-
níky zdarma. Dlouhá písčitá pláž se nachází cca
15 minut chůze od hotelu, lehátka za poplatek.

**** Costa Calma

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

od 17 240 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/14480

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344
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od 27 870 Kč*

* více na str. 349

HOTEL GRAN ATLANTIS BAHIA REAL

POLOHA
Luxusní hotelový komplex se nachází cca 750 m
od centra střediska Corralejo, v blízkosti píseč-
ných dun Las Dunas.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, hotelová restau-
race, a la carte restaurace, piano bar, obchod se
suvenýry, WI-FI zdarma na recepci, kadeřnictví.
K dispozici jsou 2 bazény pro dospělé, dětský
bazén, terasa na slunění s lehátky a slunečníky
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, dětské hřiště a miniclub. Za poplatek
je k dispozici velké moderní SPA centrum (vnitřní
bazén, jacuzzi, masáže).

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje deluxe jsou vybaveny: kou-
pelnou (fén, župan), telefonem, klimatizací, SAT
TV, fénem, připojením WI-FI zdarma, trezorem
a minibarem (oboje za poplatek), s balkonem
nebo terasou, s výhledem na bazén nebo do
okolí. Pokoje s výhledem na moře jsou na vyžá-
dání a za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, možnost dokoupení večeří.

PLÁŽ
Menší písečná pláž se nachází v blízkosti hotelu,
možnost pronajmutí lehátek a slunečníků za po-
platek. Další větší písečná pláž se nachází cca
1 km od hotelu.

***** Corralejo

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/14769

HOTEL CASTILLO BEACH BUNGALOWS

POLOHA
Bungalovy jsou navrženy v typickém kanárském
stylu, cca 1 km se nachází přístav Playa del Castillo,
obchody, bary a restaurace jsou cca 1,5 km vzdá-
leném centru Caleta de Fuste, nejbližší supermar-
ket cca 100 m, autobusová zastávka cca 900 m od
hotelu, v okolí dvě golfová hřiště.

VYBAVENÍ
K dispozici hlavní budova s recepcí, několik pří-
zemních bungalovů s apartmány, restaurace, in-
ternetový koutek, WI-FI zdarma, 5 bazénů,
brouzdaliště, lehátka u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Víceúčelové sportovní hřiště, tenisový kurt za po-
platek, posilovna za poplatek, sauna za poplatek,
masáže za poplatek.

POKOJE
Prostorné apartmány až pro 4 osoby (dospělé
osoby maximálně 3 plus dítě) jsou vybaveny
obývacím pokojem s kuchyňským koutem a od-
dělenou ložnicí, vlastním sociálním zařízením,
TV, lednicí, trezorem (za poplatek) a terasou.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive bufetovým způsobem,
snack mezi hlavními jídly, alkoholické a nealkoho-
lické nápoje místní výroby.

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

** Caleta de Fuste

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/14500

od 16 180 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL SHERATON FUERTEVENTURA BEACH

POLOHA
Hotelový komplex se nachází cca 1 km od centra
střediska Caleta de Fuste s obchody, restaura-
cemi a bary.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, hotelová restau-
race, 3 a la carte restaurace, bar na recepci
a u bazénu, WI-FI zdarma na recepci, kadeřnictví.
V komplexu je několik bazénů, dětský bazén, te-
rasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

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

a miniclub, animace pro děti i dospělé. Za popla-
tek je k dispozici tenisový kurt, pronájem kol, SPA
centrum a Thalasso Spa (vnitřní bazén, jacuzzi,
sauna, masáže), možnost vodních sportů a wind-
surfing na pláži. V blízkosti hotelu se nachází
18jamkové golfové hřiště.

POKOJE
Velice pěkné standardní pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou vybaveny telefonem,
klimatizací, SAT TV, fénem, trezorem a miniba-
rem (oboje za poplatek) a balkonem nebo tera-
sou s výhledem do okolí. Pokoje s výhledem na
moře jsou na vyžádání a za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, možnost dokoupení obědů a večeří.

PLÁŽ
Písečná pláž se nachází cca 250 m od hotelu,
možnost pronajmutí lehátek a slunečníků za po-
platek.

***** Caleta de Fuste

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

od 26 060 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/14768

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 344



POLOHA
Hotel se nachází v obci Jandia, 3 km od centra
města Morro Jable, 2 km od obchodů, barů a res-
taurací, 20 km od Costa Calma; 85 km od letiště
v Puerto del Rosario.

VYBAVENÍ
Hotel byl postaven v roce 2005, renovovaný
v roce 2014, skládá se ze tří budov. K dispozici je
několik výtahů, prostorné lobby, recepce, tři res-
taurace včetně hlavní, lobby bar, snack bar u ba-
zénu; obchod s dárkovými předměty; terasa
s výhledem na bazén, bezplatné internetové při-
pojení v prostoru recepce; za poplatek: interne-
tový koutek. V Areálu jsou dva bazény, včetně
1 vyhřívaného, dětský bazén, u bazénu zdarma
slunečníky a lehátka, osušky na kauci.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, fitness, herna pro děti a dětské hřiště,
miniklub (4-12 let), několikrát týdně animační pro-
gramy pro děti a dospělé, sportovně-rekreační ak-
tivity a večerní zábava (animační programy),
kulečník (za poplatek). V blízkosti hotelu je 
18-jamkové golfové hřiště, vodní sporty a potápění.

POKOJE
Apartmány s jednou ložnicí a obývacím poko-
jem, s možností až dvou přistýlek (pohovka).
Místnosti jsou oddělené dveřmi. Pokoje mají in-
dividuálně nastavitelnou klimatizaci, koupelnu
(vana se sprchou, WC, fén), SAT TV, lednici. Za
poplatek trezor, internetové připojení balkon
nebo terasa. Na vyžádání jsou k dispozici pokoje
se dvěma ložnicemi a obývacím pokojem až pro
čtyři dospělé osoby.

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

PLÁŽ
Veřejná, písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře leží 2,5 km od hotelu, přístup po chodníku.
Hotelový autobus na pláž jezdí několikrát denně,
slunečníky a lehátka za poplatek.

800 112 112 ℡102

KANÁRSKÉ OSTROVY | FUERTEVENTURA

od 18 080 Kč*

* více na str. 349

HOTEL JANDIA GOLF 
**** Morro Jable

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15700
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HOTEL BARCELO JANDIA PLAYA

POLOHA
Hotel se nachází na kopci v letovisku Morro Jable,
v části Jandía, na začátku hlavní promenády, 2 km
od centra s obchody, restauracemi, bary a hotely,
80 km od letiště v Puerto del Rosario.

VYBAVENÍ
Vstupní hala, recepce, tři restaurace, několik barů,
včetně baru u bazénu, disco bar v Costa Calma,
obchod se suvenýry, konferenční místnost, par-
koviště, WI-FI zdarma, ve společných prostorách,
za poplatek internet. V hotelu se nacházejí 3 ba-
zény pro dospělé, dětské hřiště, miniclub.

SPORT A ZÁBAVA
Dětské hřiště, sauna, jacuzzi, fitness, masáže, te-
nisové kurty (vše za poplatek). V blízkosti hotelu
se nachází škola windsurfingu a potápění.

POKOJE
Standardní pokoje s možností až dvou přistýlek
pro děti jsou vybaveny klimatizací, koupelnou
(vana nebo sprchový kout, WC, fén), SAT TV, te-
lefonem, trezorem (za poplatek), ledničkou
a balkonem nebo terasou. Výhled na moře na
vyžádání a za příplatek, rodinné pokoje se dvěmi
ložnicemi jsou na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
bufetovým způsobem, nealkoholické a místní alko-
holické nápoje, snack. U večeře vyžadováno for-
mální oblečení (pánové dlouhé kalhoty).

PLÁŽ
Písčitá pláž se nachází cca 300 m od hotelu.
Přístup na pláž areálem hotelu, po ulici nebo pod-
chodem, zdarma hotelový autobus několikrát
denně. Slunečníky a lehátka za poplatek.

**** Morro Jable

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

od 19 990 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15697

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 344



800 112 112 ℡104
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od 18 620 Kč*

* více na str. 349

HOTEL SBH CRYSTAL BEACH
**** Costa Calma

Standard : AA|AAA|AAB Dítě do: 6 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází cca 800 m od centra malé turis-
tické vesnice Costa Calma s několika bary, restau-
racemi a obchody, cca 70 km od letiště.

VYBAVENÍ
Hotel se skládá ze dvou budov, k dispozici jsou
výtahy, prostorné lobby, recepce, dvě restaurace,
vířivka a pěkný bazén, lehátka a slunečníky
zdarma, lobby bar, snack bar u bazénu, WI-FI ve
společných prostorách (za poplatek), parkoviště.
V areálu hotelu je jeden plavecký bazén a vířivka,
u bazénu zdarma slunečníky a lehátka, osušky za
poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, malá posilovna, sportovní hřiště, volej-
balové hřiště, několikrát týdně animační programy,
večerní zábava. Za poplatek je tenisový kurt, kuleč-
ník, minigolf, masáže, sauna, vodní sporty na pláži.

POKOJE
Standardní pokoje s možností přistýlky s balko-
nem nebo terasou jsou vybaveny klimatizací,
koupelnou (vana nebo sprcha, WC, fén), SAT TV,
malou lednicí, trezorem (za poplatek). Pokoje
s výhledem na moře jsou na vyžádání a za po-
platek.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení all inclusive, které mj. zahrnuje plnou
penzi, nealkoholické a místní alkoholické nápoje,
snack. V restauracích požadované formální oble-
čení (pánové dlouhé kalhoty).

PLÁŽ
Veřejná, široká, písčitá pláž je považována za jednu
z nejkrásnějších pláží na ostrově a nachází se
přímo u hotelu, za poplatek lehátka a slunečníky.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15701

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 344

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 11. 5., 14. 9. 2017

Více na str. 345
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HOTEL BARCELO VARADERO

POLOHA
Zrenovovaný hotelový komplex se šesti budovami
a několika bazény se rozkládá v krásné zahradě
v západní části ostrova, v městečku Playa de la
Arena, v blízkosti Puerto de Santiago, cca 45 km
od letiště, u hotelu zastávka místní dopravy.
Hosté si mohou vychutnat krásné výhledy na La
Gomeru a azurové moře. Kvalitní služby a dobré
jídlo jsou předností tohoto hotelu, který je vizitkou
známého hotelového řetězce Barcelo.

VYBAVENÍ
Prostorné lobby, výtahy, recepce, hlavní restau-
race, dva bary, konferenční místnost, WI-FI
zdarma v celém areálu; za poplatek internetový 

koutek, lékař, půjčovna aut, bankomat. V areálu
hotelu jsou 3 bazény pro dospělé a brouzdaliště.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, posilovna, tenisový kurt, dětské hřiště,
miniclub (4-12 let), animační programy pro děti
i dospělé. Za poplatek je wellness centrum - ma-
sáže a kosmetika, vířivka, sauna.

POKOJE
Apartmány typu superior s možností dvou při-
stýlek jsou vybaveny klimatizací, obývacím po-
kojem s kuchyňským koutem, jednou ložnicí,
koupelnou (vana nebo sprchový kout, WC), 
SAT TV, telefonem, lednicí, trezorem (za popla-
tek) a balkonem nebo terasou.

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

PLÁŽ
Pláž Playa de la Arena s černým pískem se na-
chází cca 500 m od hotelu, možnost lehátek a slu-
nečníků za poplatek.

**** Playa de la Arena 

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

od 19 620 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15761

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 344
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od 16 390 Kč*

* více na str. 349

HOTEL LA QUINTA PARK SUITES

POLOHA
Hotel se nachází ve středisku Santa Ursula, cca
7 km od Puerto de la Cruz - od hotelu jezdí
zdarma bus, cca 10x denně.

VYBAVENÍ
Hotel se skládá z hlavní budovy a z bungalovů,
v hlavní budově se nachází recepce, výtahy, hlavní
restaurace (vyžadován formální oděv), bar u ba-
zénu, konferenční místnosti, terasa s výhledem
na moře, WI-FI zdarma na recepci, internet za po-
platek. Při nástupu na ubytování si hotel blokuje
deposit z platební karty cca 50 €/osoba.

SPORT A ZÁBAVA
Dva bazény se slanou vodou, brouzdaliště pro

děti, lehátka, slunečníky a osušky u bazénů
zdarma, animační programy. 2 tenisové a squas-
hové kurty, minigolf, stolní tenis, SPA (vstup od 16
let), vnitřní termální bazén, jacuzzi, kadeřnictví, ae-
robic, posilovna (vše za poplatek).

POKOJE
Dvoulůžkové suity s možností až dvou přistýlek
pro děti jsou vybaveny centrální klimatizací s in-
dividuální regulací, ložnice oddělena dveřmi od
obývací místnosti, SAT TV, telefon, kuchyňský
kout, trezor za poplatek; koupelnou (vana,
 sprchový kout, fén), balkonem nebo terasou.
Výhled do okolí nebo na moře za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost all
inclusive, který mj. zahrnuje plnou penzi, alkoho-
lické a nealkoholické nápoje místní výroby, snack.
V restauracích požadované formální oblečení (pá-
nové dlouhé kalhoty).

PLÁŽ
Veřejná pláž s černým pískem Playa Martiánez se
nachází cca 7 km od hotelu v Puerto de la Cruz, na
pláž jezdí zdarma bus, plážový servis za poplatek.

**** Santa Ursula

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 7 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/14626

HOTEL LAS PIRAMIDES

POLOHA
Hotel se nachází v centru střediska Playa de las
Americas, ve vzdálenosti cca 100 m nejbližších
obchodů a restaurací.

VYBAVENÍ
Hotel se skládá ze čtyř budov, k dispozici jsou vý-
tahy, recepce, restaurace, bar u bazénu, internet
za poplatek, kadeřnictví, supermarket, 3 bazény
(1 vyhřívaný v zimním období), dětský bazén, slu-
nečníky a lehátka u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Dětské hřiště, miniklub, animace pro děti.

POKOJE
Dvoulůžková studia s možností přistýlky jsou vy-
bavena koupelnou, WC, TV za poplatek, telefo-
nem, ledničkou za poplatek, trezorem za
poplatek, s balkonem nebo terasou.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive formou bufetu, mezi sní-
daní a obědem lehký snack (káva, čaj, sušenky),
alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby.

PLÁŽ
Veřejná, mírně se svažující písčito-kamenitá pláž
Las Veronicas se nachází cca 400 m od hotelu.
Plážový servis za poplatek. Další veřejnou pláž na-
jdete cca1,5 km od hotelu - Los Cristianos.

*** Playa de las Americas

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 7 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/14629

od 17 810 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344



107

TENERIFE | KANÁRSKÉ OSTROVY

HOTEL BLUE SEA PUERTO RESORT 

POLOHA
Příjemný hotel je vystavěn v tropické zahradě,
vzdálený 100 km od letiště. Středisko Puerto de
la Cruz s obchody a restauracemi se nachází asi
1,5 km od hotelu.

VYBAVENÍ
Hotelový komplex o několika budovách disponuje
vstupní halou s recepcí, internetový koutek za po-
platek, výtahy, barem a restaurací. Krytý bazén,
konferenční sál. V zahradě se nachází 2 bazény,
osušky za vratný deposit, terasa s lehátky a slu-
nečníky zdarma, snack bar.

SPORT A ZÁBAVA
Animační program 6x týdně, petánque, fitness,
dětské brouzdaliště a hřiště.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny klimatizací, telefonem, SAT TV za po-
platek, minibarem, trezorem za poplatek, kou-
pelnou a WC, balkonem nebo terasou. Za
příplatek lze pokoj superior s možností až dvou
přistýlek. K dispozici i bezbariérový pokoj.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive - plná penze formou bufetu,

lehký odpolední snack, alkoholicke a nealkoho-
lické nápoje místní výroby.

PLÁŽ
Hrubší písečná pláž s oblázky Playa Martiánez se
nachází asi 1,5 km od hotelu, kam jezdí zdarma
hotelový bus. Pláž s tmavým pískem Playa Jardin
s pozvolným vstupem do moře se nachází cca
3,5 km od hotelu.

**** Puerto de la Cruz

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

od 18 440 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/14460

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz



800 112 112 ℡108

KANÁRSKÉ OSTROVY | TENERIFE

od 22 220 Kč*

* více na str. 349

HOTEL BE LIVE LA NINA

POLOHA
Hotel se nachází v srdci módního letoviska v blíz-
kosti obchodů, barů a restaurací v Costa Adeje,
500 m od přístavu Puerto Colón, cca 20 km od le-
tiště, autobusová zastávka je cca 500 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Hotel je velmi dobře vybaven sportovním zaříze-
ním, příjemným lázeňským centrem s krytým ba-
zénem nabízí prostorné lobby, recepci, výtahy,
hlavní restauraci, dva bary, obchody, konferenční
místnost, terasu s výhledem na bazén, WI-FI
zdarma v lobby, internet (za poplatek), kadeřník,
půjčovna aut a kol. Dva bazény odděleny můst-
kem, bazén pro děti, u bazénů zdarma lehátka
a slunečníky, osušky na kauci.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, squash s půjčovnou vybavení, fitness,
dětská herna, miniklub (4-7 let), animační pro-
gramy, večerní show, za poplatek je vnitřní bazén,
vířivka, sauna, billiard, masáže a kosmetika.
Nedaleko hotelu je 18-jamkové golfové hřiště.

POKOJE
Standardní pokoje s možností přistýlky jsou vy-
baveny klimatizací, koupelnou (vana, sprchový
kout, WC, fén), SAT TV, telefonem, trezorem
a minibarem (oboje za poplatek) a balkonem
(některé pokoje mají francouzský balkon) nebo
terasou. Pokoje s výhledem na moře jsou na vy-
žádání a za příplatek.

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

PLÁŽ
Veřejná, písčitá pláž s tmavým pískem a pozvol-
ným vstupem do moře se nachází cca 300 m od
hotelu, slunečníky a lehátka za poplatek.

**** Costa Adeje

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15706

HOTEL BLUE SEA CALLAO GARDEN

POLOHA
Hotelový komplex několika budov se nachází cca
500 m od střediska Callao Salvaje s obchody
a restauracemi v okolí, 25 km od letiště Reina
Sofia. 11 km se nachází Aqualand Costa Adeje,
autobusová zastávka 400 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Recepce v hlavní budově, restaurace, bar, smě-
nárna, WI-FI zdarma na recepci, za poplatek je
půjčovna aut a kol. V areálu hotelu se nachází
4 bazény, z toho jeden s oddělenou částí pro děti,
u bazénů zdarma slunečníky a lehátka.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, squash, plážový volejbal, dětské
hřiště, animace pro děti i dospělé, za poplatek te-
nisový kurt s půjčovnou vybavení, minigolf.

POKOJE
Apartmány s možností až dvou přistýlek jsou vy-
baveny obývacím pokojem s kuchyňským kou-
tem, jednou ložnicí, koupelnou (vana, WC, fén),
lednicí, SAT TV, telefonem, varnou konvicí, trezor
za poplatek.

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

PLÁŽ
Veřejná písčito-kamenitá pláž leží cca 400 m od
hotelu, přístup přes místní komunikaci, slunečníky
a lehátka za poplatek.

*** Callao Salvaje

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/14753

od 17 000 Kč*

* více na str. 349
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HOTEL BE LIVE PLAYA ARENA 

POLOHA
Hotel se nachází v blízkosti letoviska Playa de la
Arena a cca 500 m od centra Puerto de Santiago,
v blízkosti obchodů a barů, nedaleko od známých
útesů Los Gigantes. Cca 40 km od letiště, auto-
busová zastávka je asi 50 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Pěkná zahrada s výhledem na moře a ostrov La
Gomera, prostorné lobby, recepce, výtahy, hlavní
restaurace, bary, obchod se suvenýry, úschovna
zavazadel, konferenční místnosti, WI-FI zdarma
v lobby (v omezeném rozsahu). Jsou zde dva ba-
zény (jeden v zimě vyhřívaný), oddělená část pro
děti, skluzavka. U bazénů zdarma slunečníky a le-
hátka, osušky na kauci.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, minigolf, dětské hřiště, miniklub 
(4-12 let), animace pro děti i dospělé, tenis s půj-
čovnou vybavení (za poplatek a kauci), fitness,
 kulečník.

POKOJE
Pokoje superior s možností přistýlky jsou vyba-
veny klimatizací, koupelnou (vana nebo spr-
chový kout, WC, fén), SAT TV, telefonem, lednicí,
trezorem (za poplatek) a balkonem nebo tera-
sou s výhledem do okolí. Pokoje s výhledem na
moře jsou na vyžádání a za příplatek. Rodinné
pokoje s možností až dvou přistýlek jsou na vy-
žádání (prostornější, jedna ložnice, vybavení
stejné jako ve standardním pokoji).

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
bufetovým způsobem, nealkoholické a místní
 alkoholické nápoje, snack. U večeře požadováné
formální oblečení (pánové dlouhé kalhoty).

PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž s tmavým pískem a pozvol-
ným vstupem do moře, oceněna certifikátem
Modrá vlajka, je 100 m od hotelu, přístup po ulici,
slunečníky, lehátka a matrace za poplatek.

**** Playa de la Arena

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

od 20 990 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15703

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 19. 4., 10. 5., 11. 10. 2017

Více na str. 345
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od 26 060 Kč*

* více na str. 349

HOTEL H10 COSTA ADEJE PALACE
**** Costa Adeje

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 7 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Hotelový komplex se nachází cca 1 km od centra
s obchody, restauracemi a bary a cca 2,5 km od
centra střediska Costa Adeje.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, hotelová restau-
race, a la carte restaurace, bar u bazénu, WI-FI
zdarma na recepci. K dispozici jsou 3 bazény pro
dospělé (z toho jeden v zimě vyhřívaný), dětský
bazén, terasa na slunění s lehátky a slunečníky
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, minigolf, posilovna, dětské hřiště
a miniclub, animace pro děti i pro dospělé. Za po-
platek je k dispozici tenisový kurt, SPA centrum
(vnitřní bazén, jacuzzi, sauna, masáže, kadeřnic-
tví), diskotéka. V blízkosti hotelu se nachází 18-
jamkové golfové hřiště.

POKOJE
Pěkně zařízené standardní pokoje s příslušen-
stvím a s možností přistýlky jsou vybaveny tele-
fonem, klimatizací, SAT TV, fénem, trezorem
a minibarem (oboje za poplatek) a balkonem
s výhledem do okolí. Pokoje s výhledem na
bazén jsou na vyžádání a za příplatek.

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

PLÁŽ
Písečná pláž s černým pískem se nachází cca
100 m od hotelu, možnost pronajmutí lehátek
a slunečníků za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/14766

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL GRAN MELIA PALACIO/RED LEVEL GRAN MELIA

POLOHA
Luxusní hotel leží na skalnatém pobřeží v západní
části ostrova Tenerife, cca 200 m od centra obce
Alcalá s několika restauracemi, bary a místními ob-
chody, 5 km od Los Gigantes, cca 45 km od letiště.

VYBAVENÍ
Hotel se skládá ze dvou částí, hlavní budovy a šesti
vilek, k dispozici recepce, výtahy, hlavní restaurace,
několik a la carte restaurací, šest barů (některé
bary otevřeny pouze v sezóně), vinný sklep, ban-
komat, obchod se suvenýry, butik, WI-FI zdarma
v lobby, venkovní bazén, vířivky, dva dětské bazény,
slunečníky,  lehátka a osušky u bazénů zdarma. Za
poplatek je business centrum, lékař, půjčovna aut.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, fitness, dětské hřiště, miniklub, ani-
mační programy. Za poplatek jsou tenisové kurty,
Spa - krytý bazén, sauna, masáže.

POKOJE
Pokoje typu suite s možností až dvou přistýlek
jsou vybaveny jednou ložnicí, klimatizací, kou-
pelnou (sprchový kout, vana, samostatné WC,
fén), telefonem, SAT TV, varnou konvicí, trezo-
rem a minibarem (oboje za poplatek). Výhled na
moře je na vyžádání a za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou švédských stolů.

PLÁŽ
Menší pláž bez hotelového servisu se nachází cca
500 m od hotelu. Playa de la Arena - veřejná pláž
s černým pískem se nachází 3,5 km od hotelu, slu-
nečníky a lehátka za poplatek.

***** Alcalá

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

od 29 000 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15780
www.cedok.cz/15792

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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od 17 270 Kč*

* více na str. 349

HOTEL THB TROPICAL ISLAND
**** Playa Blanca

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

POLOHA
Hotel se nachází cca 900 m od centra turistického
městečka Playa Blanca s bary, restauracemi a ob-
chody, cca 30 km od letiště, autobusová zastávka
asi 400 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Prostorné lobby, recepce, dvě restaurace, bary,
minimarket, konferenční místnost, zahrada, WI-FI
na recepci zdarma, úschovna zavazadel, internet
(za poplatek). V areálu se nachází bazén s tobo-
gánem, 8 menších bazénů, z toho čtyři dětské ba-
zénky. U bazénu zdarma slunečníky a lehátka,
osušky na kauci.

SPORT A ZÁBAVA
Plážový volejbal, dětské hřiště, animační programy.
Za poplatek je tenisový kurt, stolní tenis, kulečník,
fitness, wellness centrum. 

POKOJE
Apartmány s možností až dvou přistýlek (gauč)
se skládají z obývací části a ložnice a jsou vyba-
veny koupelnou (fén), SAT TV, telefonem, kuchyň-
ský koutem s lednicí, varnou konvicí, trezorem (za
poplatek) a balkonem nebo terasou.

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

PLÁŽ
Veřejná písčito-oblázková pláž Playa Dorada s po-
zvolným vstupem do moře se nachází cca 700 m
od hotelu, přístup po místní komunikaci, sluneč-
níky a lehátka za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/16340

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL BLUE BAY LANZAROTE

POLOHA
Hotel se nachází v oblíbené oblasti Costa Teguise,
cca 1,5 km od centra s obchody a bary, jen 600 m
od jedné z nejkrásnějších pláží na ostrově, 15 km
od letiště. Aquapark přibližně 1 km od hotelu, au-
tobusová zastávka v blízkosti.

VYBAVENÍ
Hotelový komplex se skládá ze dvou hlavních
budov a nabízí pěknou zahradu, prostorné lobby,
výtah, hlavní restauraci, tři bary, obchod se suve-
nýry, směnárnu, internet (za poplatek), půjčovna
aut. V areálu je plavecký bazén a dětský bazének,
zdarma slunečníky a lehátka.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive, které mj. zahrnuje plnou
penzi, nealkoholické a místní alkoholické nápoje,
snack. Hotel vyžaduje u večeří formální oblečení
(pánové dlouhé kalhoty).

POKOJE
Apartmány s možností až dvou přistýlek (gauč) se
skládají z obývací části s kuchyňským koutem
a ložnice a jsou vybaveny klimatizací, koupelnou
(sprchový kout, fén), ledničkou, konvicí, SAT TV, tre-
zorem (za poplatek) a balkonem nebo terasou.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, 3 tenisové kurty, víceúčelové spor-
tovní hřiště, fitness, animační programy, za popla-
tek wellness.

PLÁŽ
Veřejná písčito-oblázková pláž s tmavým pískem
se nachází cca 500 m od hotelu, přístup po chod-
níku, slunečníky a lehátka za poplatek.

**** Costa Teguise

Apartmán: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 7 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

od 18 710 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15921

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344



800 112 112 ℡114

KANÁRSKÉ OSTROVY | LANZAROTE

od 23 110 Kč*

* více na str. 349

HOTEL SOL LANZAROTE
**** Puerto del Carmen

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

POLOHA
Hotel se nachází u přímořské promenády v blíz-
kosti nákupního centra, asi 3 km od centra Puerto
del Carmen s nočním životem, obchody a restau-
racemi, cca 5 km od letiště (slyšitelný letový pro-
voz), autobusová zastávka v blízkosti hotelu.

VYBAVENÍ
Hotelový komplex se skládá ze tří budov a nabízí
lobby, recepci, výtahy, restaurace, à la carte res-
taurace, bary, WI-FI na recepci, minimarket, ob-
chod se suvenýry, konferenční místnost, internet
(za poplatek), kadeřnictví, půjčovnu aut a jízdních
kol. V zahradě v areálu jsou dva bazény, brouzda-
liště, slunečníky a lehátka u bazénů zdarma,
osušky na kauci.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, kulečník, dětská herna, miniclub (5-12 let),
animační programy. Za poplatek je tenis, wellness
centrum, fitness, potápěčská škola.

POKOJE
Standardní pokoje s možností přistýlky jsou vy-
baveny klimatizací, koupelnou (vana se sprchou,
WC, fén), SAT TV, telefonem, lednicí, trezorem
a balkonem nebo terasou s výhledem do za-
hrady nebo do okolí. Na vyžádání a za příplatek
pokoje s výhledem na moře nebo prostornější
pokoje superior se dvěma přistýlkami (gauč).

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

PLÁŽ
Veřejná písčito-oblázková pláž s tmavým pískem,
pozvolný vstup do moře, se nachází cca 200 m od
hotelu, přístup promenádou, slunečníky a lehátka
za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15846
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HOTEL MELIA SALINAS

POLOHA
Jeden z nejluxusnějších hotelů na ostrově leží ve vý-
chodní části ve středisku Costa Teguise, v blízkosti
obchodů, barů a restaurací, v klidném místě, v blíz-
kosti pláže, asi 1,5 km od aquaparku a cca 15 km
od letiště. Autobusová zastávka před hotelem.

VYBAVENÍ
Částečně zrenovovaný hotel, lobby, recepce, vý-
tahy, hlavní restaurace, à la carte restaurace, bary,
konferenční místnost, butik, kadeřnictví, tropická
zahrada s vodopády, WI-FI v lobby zdarma, inter-
net (za poplatek). V areálu nacházejí dva bazény,
slunečníky a lehátka u bazénů zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Kulečník, animační programy. Za poplatek tři te-
nisové kurty, golfová akademie, SPA centrum -
sauna, centrum vodních sportů. Cca 3 km od ho-
telu se nachází golfové hřiště.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny klimatizací,
koupelnou (vanou nebo sprchový kout, WC, fén),
SAT TV, minibarem (za poplatek), telefonem, tre-
zorem a terasou s výhledem do okolí nebo na
moře (na vyžádání a za příplatek). Na vyžádání
lze prostornější pokoje s obývací částí a junior
suite s jednou přistýlkou (gauč).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení po-
lopenze nebo all inclusive, který mj. zahrnuje
plnou penzi bufetovým způsobem, nealkoholické
a místní alkoholické nápoje, snack.

PLÁŽ
Veřejná pláž se s světlým pískem se nachází
přímo u hotelu, pozvolný vstup do moře, sluneč-
níky a lehátka za poplatek.

***** Costa Teguise

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

od 22 860 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15850

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

ZEMĚ A JEJÍ LIDÉ
Vulkanické souostroví v severním Atlantickém
oceánu situované 1000 km západně od
Portugalska a 550 km od břehů Afriky objevili
a obsadili Portugalci kolem r. 1419. Když
Portugalsko začalo v 2. polovině 20. století svá
koloniální pouta v Africe a Asii uvolňovat,
Madeira, strategicky položená v Atlantickém oce-
ánu a politicky i kulturně patřící k Evropě, zůstala
spolu s Azorami nadále ve svazku jeho teritorií
a má od r. 1976 postavení autonomní oblasti
s vlastní vládou a zákonodárným sborem. Trvale
obydlené jsou pouze dva hlavní ostrovy Madeira
a Porto Santo. Ostrov Madeira je 57 km
dlouhý a 22 km široký a skrývá hornaté vnitro-
zemí s vrcholy dosahujícími bezmála 1900 metrů
nad mořem. Žijí zde jak potomci portugalských

 osadníků, kteří připluli s prvními loděmi a založili
prosperující zemědělství, tak i potomci evrop-
ských a asijských obchodníků.

HORSKÁ TURISTIKA 
Horský terén a nádherná věčně zelená 
příroda nabízejí ideální podmínky pro pěší turis-
tiku. Její výhodou je i příznivé klima. V horách je
vždy o něco chladněji než na pobřeží a všudypří-
tomný větřík zpříjemní každý turistický pochod.
Z nepřeberné palety výletů a vycházek doporuču-
jeme zejména výstup na nejvyšší vrchol ostrova -
Pico Ruivo, který lze zdolat 7 kilometrovým pocho-
dem z hory Pico do Ariero, kam lze dojet autem
nebo busem. Ideální jsou i výlety v národním
parku Queimadas, zejména výstup k nádher-
nému vodopádu Caldeirao Verde.

SPORTOVNÍ AKTIVITY 
Většina hotelů na Madeiře nabízí sportovní vyžití
v  podobě volejbalu, tenisu, případně možnosti
pronájmu jízdních kol. Z vodních sportů zde do-
minuje vodní lyžování či surfing. Pro zájemce je
možné zajistit hlubinný rybolov. Obě golfová hřiště
jsou snadno dosažitelná ze všech nabízených ho-
telů. Specialitou a hlavní atrakcí ostrova jsou tzv.
levády. Jedná se o unikátní zavlažovací systém vy-
budovaný v  16. století, který tvoří úzké kanály,
akvadukty, tunely a přepady. Podél těchto kanálů
je vybudována hustá síť stezek, která láká k uni-
kátním procházkám uprostřed nádherné přírody. 
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
FUNCHAL
Malebné přístavní město, chráněno sopečnými
úbočími,  se nachází v jihovýchodní části ostrova.
Funchal je hlavním a zároveň největším městem
Madeiry. Jeho úzké dlážděné uličky zdobí histo-
rické domy s balkony, zatímco na strmých svazích
nad městem jsou rozesety bílé vilky. Historické
centrum města disponuje několika významnými
památkami, mezi které patří například katedrála
Sé z  15. století nebo pevnost Palácio de Sao
Lourenco ze 16. století. Kromě památek a muzeí
nabízí Funchal veškeré zázemí moderního města.
K dispozici jsou nákupní centra, obchody, tržnice,
restaurace, bary a tzv. lido, tj. veřejné koupaliště

v podobě kamenité pláže a betonových teras se
schůdky a žebříky usnadňující vstup do moře. Na
samém okraji hotelové zóny, která se rozprostírá
v západní části Funchalu, najdeme rovněž zná-
mou, oblázkovou pláž Praia Formosa.
Transfer z letiště trvá cca 25 minut. 

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

pouze v omezené míře. Centrum s několika ob-
chůdky a  restauracemi je od pobřeží vzdáleno
cca 3 kilometry. Pokud však zatoužíte po společ-
nosti a nočním životě, můžete se vydat  do neda-
lekého Funchalu, kam se taxíkem dostanete za
cca 10 minut. 
Transfer z letiště trvá cca 15 minut.

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

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

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

i úžasné koupání v lávových jezírcích. Zpátky po-
jedeme pod  útesy  severního pobřeží s mnoha
vodopády, zastávka u vodopádu Véu da  Noiva
a na  závěr  dne  vystoupáme vinicemi a banáno-
vými plantážemi na prosklenou plošinu 580m  vy-
sokého mysu  Cabo Girao. 
Orientační cena: cca 34 Eur

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

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

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

ČEDOK PLUS
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort

za příplatek 3 490 Kč
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu 
• výhodná cena cestovního pojištění
• výhodné parkování na letišti v Praze
• k odletu a příletu do Prahy přeprava autokarem

Čedok Expres – trasy 2, 4, 5 (více na str. 343)

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

MADEIRA

Atlantický oceán

Santa Cruz

Porto Moniz

Ponta Delgada

Machico

Canical

Funchal

Canico do Baixo

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

ODLETY: 8/15 DNÍ Z PRAHY

I II III IV V VI VII VIII IX XIIX XI

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

20 20 20
21 21 21

22 22

24 24
25 25

18
17

18
19

20
21 21

22 22
23

20
19

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rozloha ostrova: 828 km2

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

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

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

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

Dom Pedro Baía **** AI 6 let 118
Vidamar Resort ***** PL 12 let 119
Dom Pedro Garajau *** SN 6 let 120
Vila Gale Santa Cruz **** AI 12 let 120
Roca Mar/Royal Orchid **** PL 6 let 121
Four Views Oasis **** SN – 122
Four Views Baia **** SN 14 let 122
Quinta do Lorde ***** PL – 123
Melia Madeira Mare ***** PL 12 let 124
Komplex Dorisol *** PL 6 let 125
Pestana Bay **** AI – 126
Pestana Carlton ***** SN – 127
Castanheiro ***** PL 12 let 128
Madeira Panoramico **** PL 6 let 128
Girassol *** SN – 129
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od 20 850 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 344

HOTEL DOM PEDRO BAÍA
**** Machico

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

POLOHA
Hotelový areál je vystavěný v mírném svahu v za-
hradě přímo nad zálivem cca 150 metrů od
centra městečka Machico. Nedaleký Funchal (cca
25 kilometrů) je snadno dosažitelný veřejnou au-
tobusovou dopravou. 

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, WI-FI v lobby zdarma, výtahy, restaurace,
piano bar, bar u bazénu, venkovní bazén se slad-
kou vodou, terasa na opalování se slunečníky
a dětský bazén. 

SPORT A ZÁBAVA
Plážový volejbal, badminton, tenis, stolní tenis,
vodní sporty (kajak), hodinová lekce potápění

v bazénu – za poplatek, pro klienty s all inclusive
zdarma. Za poplatek: kulečník, potápění. Hotel
pořádá zábavné a tématické večery.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje, některé s mož-
ností přistýlky, jsou vybaveny koupelnou, WC, te-
lefonem, SAT TV a trezorem (za poplatek).
Pokoje typu CLUB – mají navíc balkon, výhled na
moře, minibar, vysoušeč vlasů a varnou konvici. 

STRAVOVÁNÍ
Stravování formou all inclusive zahrnující plnou
penzi formou bufetu, lehké občerstvení, nealko-
holické a alkoholické nápoje domácí výroby, zmrz-
linu od 16:00 do 17:00 hod.

PLÁŽ
Hotel se nachází přímo nad zálivem s dlouhou
oblázkovou a kamenitou pláží, na které je umís-
těné molo s možností vstupu do moře po žebří-
cích. Na druhém konci zálivu, cca 400 metrů od
hotelu je nově vybudovaná umělá písečná pláž. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2919

Rodinná SLEVA
Více na str. 344
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HOTEL VIDAMAR RESORT

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

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

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

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

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

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

***** Funchal

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

od 20 660 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2915

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344



800 112 112 ℡120

OSTROV MADEIRA

od 15 110 Kč*

* více na str. 349

HOTEL DOM PEDRO GARA JAU

POLOHA
Pěkný hotel se nachází na kopci, na jihovýchod-
ním pobřeží ostrova, v půvabné vesničce Garajau
s restauracemi, bary a obchody, a cca 2 km od
města Canico. V blízkosti hotelu je autobusová za-
stávka (za poplatek).   

VYBAVENÍ HOTELU
Hotel se skládá ze sedmi třípatrových budov, je
zde recepce, hotelová restaurace, bar, obchod se
suvenýry, WI-FI zdarma na recepci. V palmové za-
hradě se nacházejí dva bazény, lehátka na slunění
zdarma k dispozici. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, vnitřní bazén.       

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

STRAVOVÁNÍ: Snídaně bufetovým způsobem,
možnost dokoupení polopenze.    

PLÁŽ
Veřejná kamenitá pláž Praia do Garajau, oceněna
certifikátem Modrá vlajka, se nachází cca 1 km od
hotelu, přístup přes ulici a sestup po strmé stezce
po útesu nebo lze využít transfer (za poplatek).
Možnost pronajmutí lehátek za poplatek. 

*** Canico

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 6 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: snídaně

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15216

HOTEL VILA GALE SANTA CRUZ

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

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

hátky, dětský bazén a vnitřní bazén v rámci well-
ness centra (za poplatek). 

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

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro dítě
jsou vybaveny moderním nábytkem, koupelnou,
WC, vysoušečem vlasů, SAT TV, klimatizací, mini-
barem, trezorem a balkonem nebo terasou. 

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

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

**** Santa Cruz

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2920

od 23 880 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL ROCA MAR/HOTEL ROYAL ORCHID

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

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

SPORT A ZÁBAVA
Fitness centrum, aerobic, sauna, parní lázeň,

 solárium, masáže (za poplatek), potápěčské cent-
rum (za poplatek), v blízkosti hotelu golfové hřiště.

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

STRAVOVÁNÍ
Polopenze je podávána v hotelové restauraci bufe-
tovým způsobem. Možnost dokoupení all inclusive,
který mj. zahrnuje plnou penzi, nealkoholické a místní
alkoholické nápoje, kávu, snack.

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

**** Canico do Baixo

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

od 17 540 Kč*

* více na str. 349

Hotel Roca Mar

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

Pobyt pro
2 děti do 6 let ZDARMA

Více na str. 344

Hotel Royal Orchid

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/4441 | 2904
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od 20 020 Kč*

* více na str. 349

HOTEL FOUR VIEWS OASIS

POLOHA
Pěkný hotel s příjemnou atmosférou se nachází
v klidnější oblasti a na promenádě, cca 3 km od
centra střediska Canico a cca 12 km od Funchalu,
hlavní město ostrova plné památek zábavy, s krás-
ným výhledem na oceán, ostrovy a hory. V blízkosti
hotelu je autobusová zastávka (za poplatek). Hotelový
autobus do Funchalu jezdí zdarma několikrát denně.

VYBAVENÍ HOTELU
Kompletně renovovaný hotel (v roce 2011) hotel,
ve kterém se nachází recepce, výtahy, hotelová
restaurace, restaurace a la carte, bar na recepci
a snack bar u bazénu, dětské hřiště, internet za
poplatek, obchod se suvenýry, kadeřnictví, konfe-

renční místnost. Uprostřed hotelového komplexu
se nachází bazén s terasou a s lehátky a sluneč-
níky zdarma, dětský bazén, vnitřní bazén.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis zdarma, za poplatek je potápěčská škola.

POKOJE
Pěkné standardní pokoje s příslušenstvím jsou vy-
baveny telefonem, klimatizací, TV, fénem, trezorem
a minibarem (oboje za poplatek) a balkonem nebo
terasou s výhledem do zahrady nebo do okolí.
Pokoje s výhledem na moře jsou na vyžádání a za
příplatek. Na vyžádání a za příplatek lze zajistit
Studio s možností až dvou přistýlek, které je navíc

vybaveno kuchyňským koutem a má boční výhled
na moře.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře bufetovým způsobem.

PLÁŽ
Veřejná kamenitá pláž se nachází cca 150 m od
hotelu, přístup po promenádě nebo po místní ko-
munikaci. 

**** Canico do Baixo

Standard: AA Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/14756

HOTEL FOUR VIEWS BAIA****
Funchal

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

VYBAVENÍ
Moderní hotel (otevřen v roce 2009), ve kterém se
nachází prostorná recepce, výtahy, hotelová restau-
race, bar na recepci a snack bar u bazénu, WI-FI
zdarma, internet za poplatek, obchod se suvenýry,
konferenční místnost. Na terase se nachází bazén
a dětské brouzdaliště, lehátka u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis zdarma, animační programy a taneční
večery pro dospělé, za poplatek je centrum SPA,
masáže a sauna.

POKOJE
Moderní standardní pokoje s příslušenstvím
jsou vybaveny klimatizací, SAT TV, fénem, trezo-
rem a minibarem (oboje za poplatek) a balko-
nem nebo terasou s výhledem do okolí. Pokoje
s výhledem na moře jsou na vyžádání a za pří-
platek. Na vyžádání a za příplatek lze zajistit
Studio s možností až dvou přistýlek pro děti,
které je navíc vybaveno kuchyňským koutem
a lednicí.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře bufetovým způsobem.

PLÁŽ
V oblasti Funchalu se nachází několik kamenitých
pláží. Cca 2 km od hotelu se nachází koupaliště
Ponta Gorda s terasou a několika bazény s moř-
skou vodou a bazény pro děti.

Standard: AA Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/14757

od 21 290 Kč*

* více na str. 349
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HOTEL QUINTA DO LORDE

POLOHA
Velice pěkný luxusní hotelový komplex s příjem-
nou atmosférou a kvalitními službami se nachází
přímo na útesu nad oceánem, ve východní části
ostrova cca 2,5 km od centra střediska Canical
s několika obchody a bary. V blízkosti hotelu je au-
tobusová zastávka a také se zde nachází sou-
kromý přístav.

VYBAVENÍ HOTELU
Hotel se skládá z pěti samostatných budov, jedna
hlavní budova a čtyři budovy s pokoji. Je zde re-
cepce, výtahy, hotelová restaurace, restaurace a la
carte, bar na recepci a u bazénu, dětské hřiště,
WI-FI zdarma. Součástí komplexu jsou dva ba-
zény, lehátka zdarma k dispozici.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt a wellness centrum (oboje za popla-
tek). V blízkosti hotelu se nachází golfové hřiště.

POKOJE
Pěkné moderně zařízené standardní pokoje
s příslušenstvím a s možností přistýlky jsou vy-
baveny telefonem, klimatizací, SAT TV, fénem,
trezorem a minibarem (oboje za poplatek) a bal-
konem nebo terasou s výhledem do zahrady
nebo do okolí. Na vyžádání a za příplatek lze za-
jistit ubytování v apartmánu až pro 4 osoby.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem nebo servíro-
vané, možnost dokoupení all inclusive, který mj.
zahrnuje plnou penzi, nealkoholické a místní al-
koholické nápoje.

PLÁŽ
Přímo před hotelem se nachází veřejná kamenitá
pláž. Cca 1 km od hotelu se nachází přírodní pláž
s černým pískem a pozvolným vstupem do moře.

***** Canical

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

od 19 620 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/14754

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 24.4., 9.6., 29.9., 9.10. 2017

Více na str. 345
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od 20 010 Kč*

* více na str. 349

HOTEL MELIA MADEIRA MARE
***** Funchal

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

POLOHA
Velice pěkný hotelový komplex s příjemnou atmo-
sférou a kvalitními službami se nachází v blízkosti
hlavního města Funchal, u přímořské promenády
a v blízkosti obchodů, restaurací a barů. V blízkosti
hotelu je autobusová zastávka (za poplatek).   

VYBAVENÍ HOTELU
Prostorné lobby, recepce, výtahy, hotelová restau-
race, restaurace a la carte, bar na recepci a u ba-
zénu, obchod se suvenýry, WI-FI zdarma na
recepci. V hotelu se nachází terasa s bazénem, le-
hátka a slunečníky zdarma k dispozici, dětské
brouzdaliště.

SPORT A ZÁBAVA
Billiard za poplatek, moderní SPA – krytý bazén,
sauna, vířivka, thalassoterapie, masáže, posilovna
(vše za poplatek).

POKOJE
Moderní a elegantní dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím a s možností až dvou přistýlek pro
děti jsou vybaveny telefonem, klimatizací, SAT TV,
fénem, varnou konvicí, trezorem a minibarem
(oboje za poplatek) a balkonem nebo terasou
s výhledem do zahrady nebo do okolí. Na vyžá-
dání a za příplatek lze zajistit ubytování v pokoji
s výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou švédských stolů, možnost do-
koupení soft all inclusive, který mj. zahrnuje
plnou penzi, nápoje k hlavním jídlům (1/2 lahve vína
nebo dvě piva nebo dva nealkoholické nápoje).    

PLÁŽ
Menší veřejná kamenitá pláž se nachází cca 50 m od
hotelu, přístup po schodech, bez plážového servisu. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15220

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344
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OSTROV MADEIRA

HOTELOVÝ KOMPLEX DORISOL

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

VYBAVENÍ HOTELU
Moderní výškový hotel, lobby, recepce, výtahy, ho-
telová restaurace, restaurace a la carte, bar u re-
cepce a u bazénu, WI-FI zdarma na recepci, dětské
hřiště, obchod se suvenýry. Součástí komplexu
jsou dva bazény s terasou a s lehátky a slunečníky
zdarma, dětské brouzdaliště, vnitřní bazén. 

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

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

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

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

*** Funchal

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

od 16 370 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15218

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 344

Rodinná SLEVA
Více na str. 344
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OSTROV MADEIRA

od 21 820 Kč*

* více na str. 349

HOTEL PESTANA BAY 2016

**** Funchal

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

POLOHA
Výborně situovaný hotel je vystavěn nad pláží
Praia Formosa, která je jednou z nejlepších pláží
na Madeiře. Hotel nabízí jedinečný výhled na
Atlantik. Vzdálenost od historického centra
Funchalu je cca 5 km, spojení zajišťuje hotelový
autobus. 

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, výtahy, restaurace, bar u recepce a u ba-
zénu, 2 venkovní bazény se sladkou vodou s částí
pro děti, konferenční místnost, parkování v areálu
hotelu, WI-FI v prostorách recepce a v hale a tre-
zor (oboje za poplatek). 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, herna, billiard (za poplatek), fitness
centrum, wellness centrum, jacuzzi, sauna.
Možnost golfu na hřištích Palheiro Golf (cca
15 km) a Santo da Serra Golf (cca 30 km). 

POKOJE
Dvoulůžková studia jsou vybavena  koupelnou,
WC, kuchyňským koutem se základním vybave-
ním, TV, telefonem a balkonem. Všechny pokoje
v hotelu mají krásný výhled na oceán. Na vyžá-
dání možnost pokojů Junior Suite a Suite, které
mají stejné vybavení, ale jsou prostornější.

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive zahrnující plnou penzi formou
bufetu,  nealkoholické a alkoholické nápoje místní vý-
roby, kávu, čaj na baru od 11:00 do 23:00 hod.

PLÁŽ
Přímo před hotelem se nachází nádherná obláz-
kovo písčitá pláž Praia Formosa, která je jednou
z nejhezčích pláží na Madeiře. Na tuto známou
pláž navazuje další pláž s vulkanickým pískem. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2910
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OSTROV MADEIRA

HOTEL PESTANA CARLTON

POLOHA
Jeden z nejluxusnějších hotelů na Madeiře je vy-
stavěn přímo nad mořem ve vzdálenosti cca 10
až 15 minut chůze od historického centra města. 

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, výtahy, dvě restaurace, bar, snack bar,
obchod se suvenýry, kadeřník, dětské hřiště, dva 
venkovní bazény se slanou vodou, dětský bazén
a vnitřní bazén se sladkou vodou. WI-FI 
k dispozici za poplatek ve veřejných prostorách
v šestém a sedmém patře. 

POKOJE
Luxusní dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny kou-
pelnou, WC, fénem, TV, telefonem, klimatizací,
minibarem, varnou konvicí, trezorem a balko-
nem nebo  terasou. Přípojka na internet za po-
platek. Pokoje s výhledem na moře (na vyžádání
a za příplatek).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány bufetovým způsobem, fa-
kultativní večeře střídavě výběrem z menu nebo
bufetovým způsobem. 

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, minigolf, sauna, vířivka, fitness, masáže (za
poplatek). Potápěčské centrum (za poplatek).

PLÁŽ
Hotel se nachází na útesu přímo nad mořem.
K dispozici je betonová terasa, na které je u mís-
těn jeden z bazénů. Z této terasy je přímý vstup
do moře po žebřících.

***** Funchal

Standard, Standard s výhledem na moře: AA Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: snídaně

od 21 000 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2911
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OSTROV MADEIRA

od 21 590 Kč*

* více na str. 349

HOTEL CASTANHEIRO

POLOHA
Velice pěkný stylový hotel se nachází v historickém
centru hlavního města Funchal s obchody a res-
tauracemi, asi 3 km od botanické zahrady. V blíz-
kosti hotelu je autobusová zastávka (za poplatek).     

VYBAVENÍ HOTELU
Hotel se skládá z pěti propojených budov, je zde
recepce, hotelová restaurace, restaurace a la
carte, bary, WI-FI zdarma na recepci, úschovna za-
vazadel. V hotelu se nachází bazén infinity, le-
hátka a slunečníky zdarma k dispozici. 

SPORT A ZÁBAVA
Za poplatek je posilovna, SPA centrum - vnitřní

bazén, sauna, masáže. Cca 10 km od hotelu se
nachází 18-jamkové golfové hřiště.  

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s mořností přistýlky
s příslušenstvím jsou vybaveny telefonem, klimati-
zací, SAT TV, fénem, WI-FI, trezorem, minibarem (za
poplatek) a menším balkonem. Na vyžádání a za
příplatek lze zajistit ubytování v pokoji deluxe nebo
v junior suite (možnost až dvou přistýlek).      

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou švédských stolů, možnost do-
koupení soft all inclusive, který mj. zahrnuje
plnou penzi (obědy a večeře servírované), nápoje

k hlavním jídlům (1/2 lahve vína nebo dvě piva
nebo dva nealkoholické nápoje).    

PLÁŽ
Barreirinha, štukované terasy na opalování, dět-
ský bazén s mořskou vodou. Pláž se nachází
cca 1,5 km od hotelu, přístup do oceánu po scho-
dech, slunečníky a lehátka za poplatek. 

***** Funchal

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15217

HOTEL MADEIRA PANORAMICO

POLOHA
Pěkný hotel s příjemnou atmosférou se nachází
na kopci, ze kterého je krásný výhled na oceán,
cca 3 km od centra hlavního města Funchal, ob-
chody a restaurace jsou asi 500 m od hotelu.
V blízkosti hotelu je autobusová zastávka (zdarma
do centra města).    

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, výtahy, hotelová restaurace, restaurace
a la carte, bar na recepci a u bazénu, internet
a WI-FI za poplatek. V hotelu se nachází terasa
s bazénem, lehátka a slunečníky zdarma k dispo-
zici, vnitřní bazén. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, animační program pro dospělé.
Tenisový kurt, posilovna, billiard, sauna a masáže
(vše za poplatek).  

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek pro děti a s příslušenstvím jsou
vybaveny telefonem, klimatizací, SAT TV, fénem,
trezorem a minibarem (oboje za poplatek) a bal-
konem nebo terasou s výhledem do zahrady, na
bazén nebo do okolí. Na vyžádání a za příplatek
lze zajistit ubytování v pokoji s výhledem na
moře.      

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou švédských stolů.     

PLÁŽ
V oblasti Funchalu se nachází jen pár kamenitých
pláží. Cca 2 km od hotelu se nachází koupaliště
Ponta Gorda s terasou a několika bazény s moř-
skou vodou a bazény pro děti. 

**** Funchal

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15219

od 19 310 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
2 děti do 6 let ZDARMA

Více na str. 344
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OSTROV MADEIRA

HOTEL GIRASSOL

POLOHA
Jedenáctipatrový hotel se nachází v hotelové části
Funchalu, cca 2 kilometry od jeho historického
centra. V okolí hotelu najdeme obchody, restau-
race a autobusovou zastávku. 

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, WI-FI v lobby zdarma, výtahy, restaurace,
bar, snack bar, skotská hospoda, internetový kou-
tek (za poplatek), bazén se sladkou vodou, terasa
na opalování, slunečníky a lehátka zdarma, dětské
brouzdaliště. 

POKOJE
Pěkné zrenovované suity skládající se z obýva-
cího pokoje s rozkládací pohovkou a ložnice jsou
vybaveny moderním nábytkem, koupelnou, WC,
fénem, TV, minibarem, telefonem, trezorem (za
poplatek), balkonem a stropním větrákem (v lož-
nici). Hotel disponuje také několika standard-
ními pokoji bez možnosti přistýlky, které nejsou
renovované a nemají obývací místnost. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i fakultativní večeře jsou podávány v ho-
telové restauraci bufetovým způsobem. 

SPORT A ZÁBAVA
Kulečník (za poplatek), sauna, fitness, masáže (za
poplatek). Hotel pořádá příležitostně večerní zá-
bavu jako např. tanec, folklórní večery atd. 

PLÁŽ
Kamenitá pláž s betonovou terasou a betonovým
molem do moře je vzdálena cca 10 minut. Vzdále-
nost od pláže Praia Formosa je cca 2,5 kilometru.

*** Funchal

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

od 17 350 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2908
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ITÁLIE PRO SENIORY | SICÍLIE

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den: Odlet z  Prahy do  Catanie – přímé
lety,  transfer do hotelu, ubytování, večeře,
 nocleh. 
2.–7. den: Snídaně, individuální volno s mož-
ností odpočinku nebo účast na některém z fa-
kultativních výletů, večeře a  nocleh v  hotelu.
Termín polodenního výletu v  rámci zájezdu
bude upřesněn na místě delegátem. 
8. den: Snídaně, volno v závislosti na letovém
řádu, transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

Informace:
Navíc s každým seniorem může cestovat nese-
nior za stejných podmínek! Za příplatek si
mohou zájezd zakoupit i osoby mladší 55 let
bez doprovodu seniora.

NABÍDKA FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ:
Údolí chrámů v Agrigento se zastávkou v Enně

cena dospělí cca 55 Eur
Syrakusy cena dospělí cca 45 Eur 
Palermo a Monreale cena dospělí cca 52 Eur
Ragusa, Tropica a Noto cena dospělí cca 50 Eur
Liparské ostrovy cena dospělí cca 65 Eur

SICÍLIE PRO SENIORY 55+55+

Nejen pro seniory jsme připravili tuto velmi speciální nabídku, jak strávit příjemné chvíle u moře spojené s poznáváním tohoto nádherného
středomořského ostrova. Nabídka je určena především pro občany ve věku 55+, kteří kromě pobytu u moře a odpočinku na pláži chtějí poznat také
atraktivity ostrova - jako je nezapomenutelný výlet na stále činnou sopku Etnu, archeologický park v Syrakusách, údolí chrámů v Agrigentu nebo
návštěva měst Palermo, Catánie či Taormina.  Sicílie je největším ostrovem Středozemního moře a jako turistická destinace má co nabídnout - jak
milovníkům nádherných pláží a přírody tak i těm, kteří se zajímají o umění, kulturu a historii. Ostrov je bez nadsázky možné nazvat „muzeem pod
širým nebem.“ Je zvláštní říší, ostrovem odděleným od zbytku Itálie nejen mořem, ale i historickými a kulturními odlišnostmi. Výhodou nabízených
zájezdů jsou přímé lety z Prahy, atraktivní výlety v destinaci a polopenze v ceně zájezdu.

NAVÍC SI KAŽDÝ SENIOR MŮŽE VZÍT S SEBOU JEDNOHO NESENIORA ZA STEJNÝCH PODMÍNEK !!!

HOTEL ***/**** (typový název hotelu Villa Athena | Sporting Baia) Sicílie
55+

POPIS TYPOVÉHO HOTELU:
POLOHA
Villa Athena *** je depandancí **** hotelu
Sporting Baia, od kterého je vzdálena cca 30 m
přes ulici. Pláž nádherné zátoky Naxos se pak na-
chází cca 50 – 100 m od Villa Athena. Vzdálenost
od letiště je 65km a centrum letoviska s obchody je
vzdáleno pouhých 100 m. Klienti ubytovaní ve Villa
Atheně využívají služeb hotelu Sporting Baia vč.
restaurace, kde je servírována polopenze. Můžete
zde relaxovat v salonu krásy, fitness centru sauně,
u vnitřního bazénu nebo přímo na pláži u hotelu.
Hotel Sporting Baia **** se nachází u zálivu
Giardini Naxos nedaleko Taorminy. Vzdálenost od
letiště je 65km a centrum letoviska s obchody je
vzdáleno pouhých 100m. V hotelu se nachází slu-
neční terasa, odkud je krásný výhled na sopku
Etnu. 

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, fitness centrum (za po-
platek), vnitřní bazén a spa centrum (za poplatek),

hotel má soukromou pláž, která je dostupná přes
místní komunikaci, lehátka a slunečníky za popla-
tek, WI-FI za poplatek. Na střeše se nachází rozle-
hlá terasa s posezením, ze které se můžete
kochat výhledem na pláž a přilehlé hory.

UBYTOVÁNÍ
Hotelové dvoulůžkové pokoje s vlastním soci-
álním zařízením, vysoušečem vlasů, televizí, tre-
zorem (za poplatek), minibarem (za poplatek)
Depandance: Pokoje jsou vybaveny koupel-
nou s WC, vysoušečem vlasů, sat. TV, elektro-
nickým trezorem (za poplatek) a balkonem
nebo terasou.

STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně bufetovou for-
mou. Večeře servírované výběrem z menu, salá-
tový bufet.

PLÁŽ
Pláž s hrubozrnným pískem se nachází přímo
u hotelu přes cestu. Plážový servis, tj. vstup na
pláž, lehátka a slunečníky jsou za poplatek.
Vzdálenost z depandance je cca 50 - 100 metrů
od hotelu.

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/14542

Cena:

od 14 490 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha - Catania - Praha

včetně tax a příplatků
• transfer letiště - hotel - letiště

• 7 noclehů s POLOPENZÍ
• 1x polodenní výlet (může být realizován

společně  s transferem)
• služby českého delegáta
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

CENA NEZAHRNUJE:    
• příplatek za jednolůžkový pokoj (senior)

3 700 Kč
• příplatek za neseniora 2 700 Kč
• fakultativní výlety (možnost zakoupení na

místě)
• místní pobytovou taxu (splatná na místě)

POJIŠTĚNÍ:   
Více informací a cena viz katalog str. 5.

SLEVY:
• sleva za 3. osobu na přistýlce 500 Kč

INFORMACE:
Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let
a je nutno mít trvalý pobyt v některé ze zemí EU.
Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby
mladší 55 let bez doprovodu  seniora. 
Uvedený název hotelu a popis je orien-
tační, konkrétní název a popis hotelu
bude upřesněn cca 7 dní před odletem.
Zájezdy pořádáme ve spolupráci s CK Quality
Tours.

Typové foto hotelu 

TERMÍNY ZÁJEZDŮ: SPORTING BAIA VILLA ATHENA

28. 5. – 4. 6. 2017 15 490 Kč 14 490 Kč
4. 6. – 11. 6. 2017 15 790 Kč 14 790 Kč

11. 6. – 18. 6. 2017 15 990 Kč 14 990 Kč
18. 6. – 25. 6. 2017 16 290 Kč 15 290 Kč

3. 9. – 10. 9.2017 16 290 Kč 15 290 Kč
10. 9. – 17. 9. 2017 15 990 Kč 14 990 Kč
17. 9. – 24. 9. 2017 15 790 Kč 14 790 Kč
24. 9. – 1.10. 2017 15 490 Kč 14 490 Kč
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SARDINIE | ITÁLIE PRO SENIORY

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den: Odlet z  Prahy na  Sardinii – přímé
lety, transfer do hotelu, ubytování, večeře, nocleh. 
2.–7. den: Snídaně, individuální volno s mož-
ností odpočinku nebo účast na některém z fa-
kultativních výletů, večeře a  nocleh v  hotelu.
Termín polodenního výletu v  rámci zájezdu
bude upřesněn na místě delegátem. 
8. den: Snídaně, volno v závislosti na letovém
řádu, transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

Informace:
Navíc s každým seniorem může cestovat nese-
nior za stejných podmínek! Za příplatek si
mohou zájezd zakoupit i osoby mladší 55 let
bez doprovodu seniora.

NABÍDKA FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ:
Maddalena – Caprera cena dospělí cca 45 Eur
Santa Teresa di Gallura – Castelsardo

cena dospělí cca 45 Eur 
Nuoro – Orgosolo cena dospělí cca 45 Eur
Alghero – Capo cena dospělí cca 50 Eur

SARDINIE PRO SENIORY 55+55+

„Evropský Karibik“ - ostrov s nejkrásnějšími plážemi ve středomoří leží západně od pobřeží Itálie na dohled břehům francouzského ostrova
Korsiky. Má rozmanitý povrch od horstev protkaných četnými kaňony a dosahujících výše našich Krkonoš až po náhorní plošiny a nížiny.
Z prehistorického osídlení se zachovaly četné kultovní stavby, shlédnout lze též antické vykopávky i řadu středověkých památek. Současný život
ostrova láká svými typickými civilizací dosud nedotčenými horskými i rybářskými vesničkami. Skutečným skvostem ostrova jsou ovšem duhové
zálivy s plážemi pokrytými běloskvoucím pískem. Není jiného místa ve středomoří, kde byste našli tak překrásné koupání s vodou přecházející
všemi odstíny od azurově modré až po temně zelenou. Sardinie představuje v posledních letech i vzhledem k vyšším cenám destinaci, kterou pro
svoje zájezdy vyhledává zejména movitější klientela. Nyní je tu pro vás jedinečná příležitost poznat krásy druhého největšího ostrova Itálie
i Středozemního moře na dovolené za nesrovnatelně nižší cenu. Okuste znamenitou kuchyni, která proslavila Itálii po celém světě.

NAVÍC SI KAŽDÝ SENIOR MŮŽE VZÍT S SEBOU JEDNOHO NESENIORA ZA STEJNÝCH PODMÍNEK !!!

TERMÍNY ZÁJEZDŮ:

26. 5. – 2. 6. 2017 15 390 Kč
2. 6. – 9. 6. 2017 15 890 Kč
6. 6. – 13. 6. 2017 15 990 Kč
9. 6. – 16. 6. 2017 16 390 Kč

19. 9. – 26. 9. 2017 16 490 Kč
22. 9. – 29. 9. 2017 16 290 Kč
26. 9. – 3.10. 2017 15 990 Kč
29. 9. – 6.10. 2017 15 590 Kč

HOTEL *** (typový název hotelu Villaggio Cala Bitta) Sardinie
55+

POPIS TYPOVÉHO HOTELU 
VILLAGGIO CALA BITTA:
POLOHA
Hotel se nachází na klidném místě u menší zátoky
nesoucí stejný název, v samém srdci vyhlášené
obalsti Costa Smeralda.

UBYTOVÁNÍ
Hotel disponuje celkem 120 prostornými pokoji.
Některé jsou umístěné v centrální části hotelu
(jednopatrové budovy), některé ve vilkách v pini-
ovém háji. Všechny jsou vybaveny sociálním zaří-
zením, fénem, klimatizací, TV, miniledničkou,
telefonem. Většina pokojů má balkon či předza-
hrádku. K dispozici také pokoje s možností až 2
přistýlek či pokoje typu Family (dva propojené po-
koje s jedním sociálním zařízením).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou švédských stolů.

PLÁŽ
Písečná pláž se nachází cca 50 metrů od hotelu.
Plážový servis (slunečník, lehátko a křesílko) v ceně.
Nedaleko pláže se nachází menší turistický přístav.

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/4397

Cena:

od 15 390 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha - Sardinie - Praha

včetně všech tax a poplatků
• transfer letiště - hotel – letiště
• 7 noclehů v hotelu **** s POLOPENZÍ

(dle hotelu - bufetovou formou nebo
kombinací bufetové a servírované
formy) vč. sklenice vody a vína k večeři

• 1x polodenní výlet (upozorňujeme, že tento
výlet může být z organizačních důvodů
uskutečněn i v den příletu nebo odletu

a může být případně spojen s transferem
z/na letiště)

• služby česky/slovensky hovořícího delegáta
po celou dobu pobytu

• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

CENA NEZAHRNUJE:    
• příplatek za jednolůžkový pokoj (senior)

2 900 Kč
• příplatek za neseniora 2 700 Kč
• fakultativní výlety (možnost zakoupení na

místě)
• místní pobytovou taxu (splatná na místě)

POJIŠTĚNÍ:   
Více informací a cena viz katalog str. 5.

SLEVY:
• sleva za 3. osobu na přistýlce 500 Kč

INFORMACE:
Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let
a je nutno mít trvalý pobyt v některé ze zemí EU.
Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby
mladší 55 let bez doprovodu  seniora. 
Uvedený název hotelu a popis je orien-
tační, konkrétní název a popis hotelu
bude upřesněn cca 7 dní před odletem.
Zájezdy pořádáme ve spolupráci s CK Quality
Tours.

Typové foto pokoje 
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ITÁLIE PRO SENIORY | KALÁBRIE

KALÁBRIE PRO SENIORY 55+55+

Kalábrie se nachází na nejjižnějším cípu Apeninského poloostrova a  své návštěvníky láká
především zdejší krajina, která je atraktivní svou kombinací impozantních hor a čistého pobřeží
s dlouhými písčitými plážemi, obojí často v těsné vzájemné blízkosti. Kouzlo panenské přírody je
navíc umocněno hlavně tím, že se zde, na rozdíl od jiných částí Itálie, turistický průmysl nachází
teprve v začátcích. Během Vašeho pobytu tak můžete poznat tu pravou Itálii. Hlavním městem
regionu je Catanzaro. Nejvíce návštěvníků však přitahuje kalábrijské pobřeží na západě
Tyrhénského moře a na východě moře Jónského a uprostřed horský masiv Sila. Jedna z nejhezčích
oblastí Kalábrie, která stojí za navštívení, je výběžek Tropea na pobřeží Tyrhénského moře, kde
najdete pláže s bílým pískem, tyrkysové moře a dvě nejosobitější starobylá střediska Kalábrie -
Tropeu a Pizzo. Pojeďte s námi odhalit kouzlo této méně známé části Itálie a ochutnat místní
vynikající kuchyni. 

NAVÍC SI KAŽDÝ SENIOR MŮŽE VZÍT S SEBOU JEDNOHO NESENIORA ZA STEJNÝCH PODMÍNEK !!!

HOTEL *** (typový název hotelu Green Garden) Kalábrie
55+

POPIS TYPOVÉHO HOTELU GREEN GARDEN:
POLOHA
Villaggio a hotel Green Garden Club se nachází na
Tyrhénském pobřeží Kalábrie, v překrásném zálivu
v blízkosti městečka Briatico, kde se každý týden ko-
nají trhy. Nachází se cca 100 m od soukromé pláže
s jemným pískem, která je vybavena slunečníky, le-
hátky (pro hotelové hosty v ceně), kabinkami na
převlečení, sociálním zařízením, barem a dětským
koutkem. Komplex je obklopený tropickými rostli-
nami a zelení, hlavně pak různorodými palmami.
V turistickém komplexu najdeme bazén, bar, res-
tauraci s terasou s výhledem na moře, recepci, par-
koviště, tenisový kurt. Komplex je rozdělený na
hotelovou část, kde se nacházejí pokoje v přízemí
nebo v 1. poschodí s balkonem či terasou, a rezi-
denční část, kde se nacházejí apartmány v přízem-
ních vilkách s vlastním vchodem a terasou.

VYBAVENÍ
Recepce, bazén, bar, restaurace, tenisový kurt, 
WI-FI (za poplatek), plážový bar, plážový servis (slu-
nečníky a lehátka) pro hotelové hosty v ceně,
shuttle bus. Upozorňujeme, že v bazénu může být
vyžadováno použití koupací čepice.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje s možností až dvou přistýlek jsou umístěny
v přízemí či v prvním patře a jsou vybaveny sociál-
ním zařízením, klimatizací, LCD TV, trezorem,
fénem a chladničkou. Apartmány v rezidenční
části disponují manželskou postelí, popř. ještě jed-
ním pokojem s dvěmi lůžky, obývací místností s ku-
chyňským koutem, sociálním zařízením, klimatizací
a terasou (trezor a fén k zapůjčení na recepci).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze.Večeře jsou včetně nápojů (vody a vína).

PLÁŽ
Tyrhénské moře, vzdálenost od pláže cca 100 m,
pláž je z jemného písku, bar s toaletami, plážový ser-
vis (lehátka a slunečníky) pro hotelové hosty v ceně.

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/4466

Cena:

od 14 490 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou dopravu Praha – Lamezia Terme -
Praha včetně tax a příplatků
• transfer letiště-hotel-letiště
• 7 noclehů v hotelu *** s POLOPENZÍ vč.

vody a vína

Typové foto hotelu 

• 1x polodenní výlet (může být realizován
společně s transferem)

• služby česky/slovensky hovořícího delegáta
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

CENA NEZAHRNUJE:    
• příplatek na jednolůžkový pokoj (senior)

2 900 Kč
• příplatek za neseniora 2 700 Kč
• fakultativní výlety (možnost zakoupení na

místě)
• místní pobytovou taxu (splatná na místě)

POJIŠTĚNÍ:   
Více informací a cena viz katalog str. 5.

SLEVY:
• sleva za 3. osobu na přistýlce 500 Kč

INFORMACE:
Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let
a je nutno mít trvalý pobyt v některé ze zemí EU.
Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby
mladší 55 let bez doprovodu  seniora. 
Uvedený název hotelu a popis je orien-
tační, konkrétní název a popis hotelu
bude upřesněn cca 7 dní před odletem.
Zájezdy pořádáme ve spolupráci s CK Quality
Tours.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den: Odlet z  Prahy na  Sardinii – přímé
lety, transfer do hotelu, ubytování, večeře, nocleh. 
2.–7. den: Snídaně, individuální volno s mož-
ností odpočinku nebo účast na některém z fa-
kultativních výletů, večeře a  nocleh v  hotelu.
Termín polodenního výletu v  rámci zájezdu
bude upřesněn na místě delegátem. 
8. den: Snídaně, volno v závislosti na letovém
řádu, transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

Informace:
Navíc s každým seniorem může cestovat nese-
nior za stejných podmínek! Za příplatek si
mohou zájezd zakoupit i osoby mladší 55 let
bez doprovodu seniora.

NABÍDKA FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ:
Kalábrie je místem, které není ještě zcela za-
saženo masovým turismem, přesto má co na-
bídnout. 
Nabídka fakultativních výletů bude upřesněna,
nebo se ji dozvíte na místě od delegáta.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ:

2. 6. – 9. 6. 2017 13 990 Kč
5. 6. – 12. 6. 2017 14 490 Kč

12. 6. – 19. 6. 2017 14 790 Kč
13. 6. – 20. 6. 2017 14 790 Kč*
19. 6. – 26. 6. 2017 15 290 Kč

4. 9. – 11. 9. 2017 15 490 Kč
11. 9. – 18. 9. 2017 15 290 Kč
12. 9. – 19. 9. 2017 15 290 Kč*
18. 9. – 25. 9. 2017 14 990 Kč
19. 9. – 26. 9. 2017 14 990 Kč
26. 9. – 3.10. 2017 13 990 Kč
*odlety z Brna
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KAMPÁNIE | ITÁLIE PRO SENIORY

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den: Odlet z  Prahy do Říma/Neapole –
přímé lety, transfer do hotelu, ubytování, ve-
čeře, nocleh. 
2.–7. den: Snídaně, individuální volno s mož-
ností odpočinku nebo účast na některém z fa-
kultativních výletů, večeře a  nocleh v  hotelu.
Termín polodenního výletu v  rámci zájezdu
bude upřesněn na místě delegátem. 
8. den: Snídaně, volno v závislosti na letovém
řádu, transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

Informace:
Navíc s každým seniorem může cestovat nese-
nior za stejných podmínek! Za příplatek si
mohou zájezd zakoupit i osoby mladší 55 let
bez doprovodu seniora.

NABÍDKA FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ:
Kampánie je místem, které je předurčeno k po-
znávání a zdejší kraj má co nabídnout – jako na-
příklad výlet na ostrov Capri, výlet do Neapole
a sopku Vezuv, Pompeje - Ercolano, Casserta –
italské Versailles, Sorrento a Amalfské pobřeží,
Pozzuoli (římský amfiteátr), Cuola (místo kde
věštila Sibyla), sopka Solfatarra a další. Konkrétní
nabídka fakultativních výletů bude upřesněna
na místě od delegáta.

KAMPÁNIE PRO SENIORY 55+55+

Kampánie je velmi úrodný kraj, jehož nedílnou součástí je Neapol, hlavní město Kampánie, a sopka Vesuv. Neapolský záliv je jedním
z nejnavštěvovanějších míst Itálie. Patří sem především amalfské pobřeží, kde se pěstují nejušlechtilejší citrony na světě. Na severní straně
Sorrentského poloostrova se zase daří pomerančovníkům. Na tomto hornatém poloostrově leží jedno městečko vedle druhého a všechna mají
bohatou historii. Z města Sorrento nebo z velkého neapolského přístavu můžete navštívit jeden z nejpůvabnějších ostrovů Tyrhénského moře –
Capri. Ten byl již ve starověku oblíbeným místem pobytu císařů. Nebo můžete navštívit antická města Pompeje a Herkuláneum, která byla v roce
79 zasypána popelem. Tento kraj nad Neapolským zálivem je známý svým temperamentem a opravdovou radostí ze života. Neapol je úchvatnou
metropolí, která žije chaotickou přítomností, ale která si zároveň dokázala uchovat duch středověku ukrytého v bezpočtu památek.

NAVÍC SI KAŽDÝ SENIOR MŮŽE VZÍT S SEBOU JEDNOHO NESENIORA ZA STEJNÝCH PODMÍNEK !!!

TERMÍNY ZÁJEZDŮ:

11. 6. – 18. 6. 2017 13 990 Kč
18. 6. – 25. 6. 2017 14 290 Kč

3. 9. – 10. 9. 2017 14 490 Kč
10. 9. – 17. 9. 2017 14 290 Kč
17. 9. – 24. 9. 2017 13 790 Kč

HOTEL **** (typový název hotelu Giulivo) Kampánie
55+

POPIS TYPOVÉHO HOTELU GIULIVO:
POLOHA
Hotel se nachází v oblasti Baia Domizia, přímo
u pláže, na kterou vede příjemná procházka pinio-
vým hájem v rámci komplexu. Hotel je rozdělen na
hotelovou část a rezidenční část, kde naleznete
bungalovy a menší vilky. V blízkosti hotelu se na-
cházejí obchůdky a bary. Možnost místní dopravy
autobusem.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, výtah, bazén, parkoviště.
Upozorňujeme, že v bazénu může být vyžadováno
použití koupací čepice.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, bar a restaurace, možnost animací.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje v hlavní budově jsou nově zrekonstruo-
vané s vlastním sociálním zařízením, fénem, tele-
fonem, TV, klimatizací, trezorem a minibarem.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře serví-

rované - první a druhý chod, salátový bufet, po-
lévka a dezert nebo ovoce (první den bez výběru,
od 2. dne pobytu na výběr ze 2 menu, které se na-
hlašuje u večeře nebo snídaně předem) - včetně
sklenice vody a vína k večeři.

PLÁŽ
Písčitá pláž se nachází přímo u areálu hotelu. K dis-
pozici je zde plážový servis (slunečníky a plážová
křesílka) v ceně.

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/11417

Cena:

od 13 990 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• zpáteční letenku v turistické třídě vč.všech

tax a poplatků
• 7 noclehů s POLOPENZÍ vč. sklenice vody

a vína k večeři
• transfery letiště - hotel - letiště
• výlet do Sessa Aurunca s návštěvou výrobny

mozzarely a její degustací - (upozorňujeme,
že tento výlet může být z organizačních

důvodů uskutečněn i v den příletu nebo
odletu a může být případně spojen s tran-
sferem z/na letiště)

• služby česky či slovensky hovořícího dele-
gáta

• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

CENA NEZAHRNUJE:    
• příplatek za jednolůžkový pokoj (senior)

2 900 Kč
• příplatek za neseniora 2 700 Kč
• fakultativní výlety a služby
• místní pobytovou taxu (splatná na místě)

POJIŠTĚNÍ:   
Více informací a cena viz katalog str. 5.

SLEVY:
• sleva za 3. osobu na přistýlce 500 Kč

INFORMACE:
Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let
a je nutno mít trvalý pobyt v některé ze zemí EU.
Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby
mladší 55 let bez doprovodu  seniora. 
Uvedený název hotelu a popis je orien-
tační, konkrétní název a popis hotelu
bude upřesněn cca 7 dní před odletem.
Zájezdy pořádáme ve spolupráci s CK Quality
Tours.

Typové foto pokoje Typové foto hotelu 

Panorama ostrova Capri
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ITÁLIE PRO SENIORY | BASILICATA

NABÍDKA FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ:
Perly Apulie – městečka Martina Franca a Alberobello 1070 Kč / 38 €
Matera – po stopách světového dědictví UNESCO 900 Kč / 32 €
Za historií Basilicaty – Lucania – Policoro – Anglona - Tursi 900 Kč / 32 €
Největší safari v jižní Itálii – Zoosafari ve Fasanu 800 Kč / 28 €
Národní park Pollino 1630 Kč / 58 €
Balíček výletů – Matera a za historií Basilicaty akční cena 1 680 Kč / 60 €

BASILICATA PRO SENIORY 55+55+

Přicházíme s novinkou nejen pro seniory: Basilicata je jedním z jiho italských regionů,
který nejvíce prosperoval v  dobách tzv. Velkého Řecka. Dnes se jedná o  převážně
zemědělský region, který láká návštěvníky zejména svojí krajinou. Přestože se jedná
o jeden z nejvyprahlejších koutů Itálie, je atraktivní pro svou kombinaci majestátních hor
a čistého pobřeží,  které se velmi často nachází v těsné blízkosti. Kouzlo nedotčené přírody
zde působí téměř na každém kroku. Hlavním městem regionu je Potenza, důležitý
dopravní uzel a příhodné výchozí město pro výlety do středověkých měst na severu. Zcela
jistě ale stojí za návštěvu město Matera, které je druhým největším městem a okouzluje
své návštěvníky zvláštním půvabem. Zdejší Sassi di Matera, obydlí vybudovaná ve skále
v  centru města, dodávají Mateře zvláštní atmosféru a  řadí ji na seznam Světového
kulturního dědictví UNESCO od roku 1993. Nicméně v Mateře najdete i spoustu dalších
zajímavostí, a právě proto bylo město vyhlášeno v roce 2014 Evropským městem kultury
pro rok 2019. Region Basilicata nevyniká jen nádhernou přírodou, řeckými památkami,
středověkými městy, ale i místní typickou kuchyní. Základem kuchyně jsou těstoviny,
rajčata, chléb, olivy a vepřové maso. Místní mají zálibu v kořeněných jídlech, což je patrné
v používání mnoha druhů paprik a v Itálii nepříliš běžného zázvoru. Mezi nejoblíbenější
patří místní silné sýry.

NAVÍC SI KAŽDÝ SENIOR MŮŽE VZÍT S SEBOU JEDNOHO NESENIORA ZA STEJNÝCH PODMÍNEK !!!

HOTEL **** (typový název hotelu Akiris) Kalábrie
55+

POPIS TYPOVÉHO HOTELU AKIRIS:
POLOHA
Resort umístěný v pěkné udržované zahradě se na-
chází u jónského pobřeží regionu Basilicata, cca 250 m
od soukromé pláže hotelu, na kterou vede udržovaná
cesta lesíkem. Hotel disponuje 82 komfortně zaříze-
nými pokoji a apartmány. Každou hodinu jezdí veřejný
bus do nedalekého městečka (cena cca 1 Eur/1 cesta).

VYBAVENÍ
V hotelu je recepce, 2 restaurace, 2 bary, 2 bazény,
2 dětské bazény, 3 tenisové kurty, 2 fotbalová hřiště,
hřiště na volejbal a basketbal, mini golf, parkoviště,
bankomat, malé obchodní centrum, sál s TV.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky nebo
apartmán s vlastním sociálním zařízením jsou vy-
baveny ledničkou, telefonem, TV, klimatizací, te-
rasou či balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou švédských stolů + sklenice vody
a vína k večeři.

PLÁŽ
Písčitá pláž se nachází cca 250 m od hotelu, plá-
žový servis (slunečník, lehátko) zdarma. Vlastní
cesta z resortu na pláž vede udržovaným lesíkem.

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/11823

Cena:

od 13 490 Kč
CENA ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu Praha – Bari – Praha

včetně tax a příplatků
• transfer letiště – hotel – letiště
• 7 noclehů v hotelu **** s POLOPENZÍ, vč.

sklenice vody a vína k večeři
• 1x polodenní výlet Metaponto (výlet může

být uskutečněn i v den příjezdu/odjezdu
a spojen s případným transferem /na
letiště)

Typové foto hotelu 

• služby česky / slovensky hovořícího dele-
gáta po celou dobu pobytu

• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

CENA NEZAHRNUJE:    
• příplatek na jednolůžkový pokoj (senior)

2 900 Kč
• příplatek za neseniora 2 700 Kč
• příplatek za plnou penzi 2 000 Kč
• fakultativní výlety 
• místní pobytovou taxu (splatná na místě)

POJIŠTĚNÍ:   
Více informací a cena viz katalog str. 5.

SLEVY:
• sleva za 3. osobu na přistýlce 500 Kč
• sleva za dítě 2-11 let přistýlka 1000 Kč

INFORMACE:
Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let
a je nutno mít trvalý pobyt v některé ze zemí EU.
Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby
mladší 55 let bez doprovodu  seniora. 
Uvedený název hotelu a popis je orien-
tační, konkrétní název a popis hotelu
bude upřesněn cca 7 dní před odletem.
Zájezdy pořádáme ve spolupráci s CK Quality
Tours.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den: Odlet z Prahy do Bari. Transfer do hotelu,
ubytování, večeře, nocleh.
2.–7. den: Snídaně, individuální volno s mož-
ností odpočinku nebo účast na některém z fa-
kultativních výletů, večeře a  nocleh v  hotelu.
Termín polodenního výletu v  rámci zájezdu
bude upřesněn na místě delegátem. 
8. den: Snídaně, volno v závislosti na letovém
řádu, transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ:

1. 6. – 8. 6. 2017 13 490 Kč
8. 6. – 15. 6. 2017 13 990 Kč

15. 6. – 22. 6. 2017 14 490 Kč
22. 6. – 29. 6. 2017 14 990 Kč
31. 8. – 7. 9. 2017 14 990 Kč

7. 9. – 14. 9. 2017 14 790 Kč
14. 9. – 21. 9. 2017 14 490 Kč
21. 9. – 28. 9. 2017 13 990 Kč
28. 9. – 5.10. 2017 13 490 Kč
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ITÁLIE - OSTROV SARDINIE
„Evropský Karibik“ - ostrov s nejkrásnějšími plážemi ve středomoří leží západně od pobřeží Itálie na dohled břehům francouzského ostrova
Korsiky. Má rozmanitý povrch od horstev protkaných četnými kaňony a dosahujících výše našich Krkonoš až po náhorní plošiny a nížiny.
Z prehistorického osídlení se zachovaly četné kultovní stavby, shlédnout lze též antické vykopávky i řadu středověkých památek. Současný
život ostrova láká svými typickými civilizací dosud nedotčenými horskými i rybářskými vesničkami. Skutečným skvostem ostrova jsou
ovšem duhové zálivy s plážemi pokrytými běloskvoucím pískem. Není jiného místa ve středomoří, kde byste našli tak překrásné koupání
s vodou přecházející všemi odstíny od azurově modré až po temně zelenou.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Sardinie skýtá neomezené možnosti pro aktivní
strávení dovolené. Sportem číslo jedna, s více než
třicetiletou tradicí, je golf. Mírné podnebí a dosta-
tek slunečných dní zaručuje ideální podmínky pro
provozování golfu během celého roku, o čemž se
můžete přesvědčit v některém z výborně vybave-
ných golfových klubů – např. Pevero Golf Club na

severu, Is Arenas na západě či Is Molas na jihu.
Milovníci bohatého podmořského života, potá-
pění a vodních sportů si přijdou na své ve všech
částech ostrova, jmenujme alespoň město
Alghero a jeho Korálovou riviéru, pobřeží regionu
Oristano, které je rájem surfařů, lokality Costa
Paradiso, Stintino či Cala Gonone. Téměř v kaž-
dém městečku najdete půjčovny vybavení na
vodní sporty a agentury nabízející sportovní vyžití.
Sardinie nabízí nezapomenutelné zážitky i milov-
níkům jízdy na koních, trekkingu, horolezectví
nebo cyklistiky.

PO KOUPÁNÍ
Zábavních možností je na Sardinii široké spektrum.
Mnohé hotely nabízejí klientům denní i večerní ani-
mační programy pro dospělé i děti, fakultativní vý-
lety a hudební večery. Kdo se che bavit individuálně,
nejvíce možností najde ve větších turistických cent-
rech, kde jsou rozmanité bary, restaurace, diskotéky
a noční kluby – na severu jmenujme proslulou ob-
last Costa Smeralda, letoviska Porto Rotondo
a Porto Cervo, město Olbia, na západě města
Alghero s jedinečnou katalánskou atmosférou či
Oristano. 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rozloha ostrova: 24 090 km2

Počet obyvatel ostrova: 1 675 tisíc
Úřední jazyk: italština
Místní měna: euro

Časový posun v létě: není
Cílové letiště: Olbia, Cagliari
Doba letu z Prahy: 2 hodiny 15 minut
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
SMARAGDOVÉ POBŘEŽÍ/BAJA SARDINIA
Smaragdové pobřeží neboli Costa Smeralda je nej-
vyhlášenější a nejexkluzivnější oblastí Sardinie.
Podél celého pobřeží se rozpínají romantické pláže
a zátoky s luxusními přístavními městečky jako jsou
Porto Cervo, Porto Rotondo či Baja Sardinia. V létě
se na Smaragdové pobřeží sjíždí smetánka z ce-
lého světa, od politických špiček po hollywoodské
hvězdy. Vzdálenost od letiště v Olbii je cca 35 km.

SAN TEODORO
Oblíbené živější středisko s řadou restaurací, barů
a obchůdků. V okolí jsou krásné pláže s jemným
bílým pískem, kterým vévodí známá La Cinta.
Vzdálenost od letiště v Olbii je cca 30 km.

OLBIA
Olbia je ekonomicky a turisticky významným cent-
rem severní části ostrova. Nachází se zde mezi-
národní letiště a přístav. Město je situováno
v zátoce, čímž je chráněno před větrným poča-
sím.

CANNIGIONE
Kdysi malá rybářská vesnička s množstvím restau-
rací, kaváren a obchůdků. Díky své poloze a čle-
nitosti je Cannigione dobře chráněno proti
nepříznivým povětrnostním podmínkám.
Vzdálenost od letiště v Olbii je cca 30 km.

OROSEI
Na severovýchodě Sardinie se rozkládá jedna
z nejkrásnějších částí ostrova – nádherný záliv
Golfo di Orosei. Celá tato oblast náleží do
Národního přírodního parku Gennargentu, stejně
jako pohoří provincie Nuoro. Nedaleko se tyčí vy-
haslá sopka Codula Manna dosahující výšky 415
metrů nad mořem. Vzdálenost od letiště v Olbii
je cca 100 km.

NABÍDKA VÝLETŮ
KORSIKA
Celodenní výlet na francouzský ostrov Korsika.

LA MADDALENA
Lodní výlet na blízký ostrov La Maddalena se stej-
nojmenným městem a kouzelnými plážemi, kde
jsou zastávky na koupání.

COSTA SMERALDA
Celodenní lodní výlet podél Smaragdového pobřeží
se zastávkami v Porto Cervo a Porto Rotondo.

UPOZORNĚNÍ: Výše uvedené výlety mají pouze
informativní charakter, konkrétní nabídka bude
předložena delegátem v místě pobytu.

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

v Praze

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• krásné pláže a azurové moře
• 300 slunečných dní v roce
• vynikající kuchyně a vína
• bohatá historie počínající již 

v období neolitu

SARDINIE

Olbia

Cannigione
Baja Sardinia

Orosei

Porto Cervo

San Teodoro

Alghero

Is Arenas

Cala Liberotto

Cano Testa

ODLETY: 8/15 DNÍ Z PRAHY

UPOZORNĚNÍ

Na území skoro celé Itálie je nutné používat
koupací čepice při vstupu do bazénů. Toto
nařízení se týká i hotelových bazénů (nejen
veřejných)! Většina veřejných pláží je zpoplat-
něna. Dle vyhlášky místních úřadů se platí
případná pobytová taxa. Tato taxa je splatná
na místě v hotovosti, v Eur. Upozorňujeme,
že zavedení taxy a její výše může být úpravou
místní vyhlášky i v průběhu sezóny kdykoliv
změněna. Aktuální informace budou k dispo-
zici vždy po příjezdu na ubytování.

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Baja Bianca **** LAI 14 let 138
Cala Liberotto **** LAI 12 let 139
Liscia Eldi **** PP 12 let 140
Blu Resort Morisco & Baja **** LAI 15 let 141
Alessandro **** PL – 142
Blu Hotel Laconia **** PP 15 let 143

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

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

Baja Sardinia
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od 19 970 Kč*

* více na str. 349

Rodinná SLEVA
Více na str. 344

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 7. 6., 20. 9. 2017

Více na str. 345

HOTEL BA JA BIANCA
**** San Teodoro

Standard: A|AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8/15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel leží na mysu Capo Coda Cavallo v zátoce
SALINA BAMBA. Ta tvoří společně s ostrovy
Tavolara a Molara přírodní rezervaci. Městečko
Puntaldia je vzdáleno 8 km od hotelu, San
Teodoro s obchody, bary, restauracemi a rušným
nočním životem 11 km. Mezinárodní letiště v Olbii
je vzdáleno 21 km.

VYBAVENÍ
Čtyřhvězdičkový hotel Baja Bianca se skládá
z hlavní budovy (s restaurací a lobby) a několika
vícepodlažních budov. K dispozici je celkem 203
pokojů, 24h recepce, hlavní restaurace s terasou,
obchod, nehlídané parkoviště. Za poplatek: bez-
drátové připojení k internetu v lobby (omezený
rozsah), hlídání dětí, půjčovna aut.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén a brouzdaliště se sladkou vodou, lehátka
a slunečníky u bazénu jsou k dispozici zdarma.
Tenis (nutná rezervace), fotbal, stolní tenis, dětské
hřiště, amfiteátr. Několikrát týdně italský zábavný
program pro děti i dospělé (v období 15.06. - 15.
09.) = sportovně-rekreační a noční zábava. Za po-
platek: wellness centrum - několik jacuzzi, turecké
lázně, procedury a masáže.

UBYTOVÁNÍ
Standardní (cca 18-24 m²): Pokoj pro dvě
osoby s možností jedné přistýlky pro dospělého
nebo dvou přistýlek pro děti. Individuálně na-
stavitelná klimatizace, sociální zařízení (vana
nebo sprchový kout, WC, fén), TV, trezor, minibar
(za poplatek dle spotřeby), dětská postýlka

(nutno předem vyžádat), balkon nebo terasa
(stůl a židle). Rodinný (cca 35 m²): Ložnice a obý-
vací prostor jsou opticky odděleny, zařízení
stejné jako ve standardním pokoji. Rodinné po-
koje jsou na vyžádání a za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive. Snídaně, oběd, večeře formou švéd-
ských stolů v hlavní restauraci, neomezená kon-
zumace nápojů k obědu a k večeři (voda, místní
víno a nealkoholické nápoje určené pro děti),
lehké občerstvení v průběhu dne, vybrané neal-
koholické nápoje, voda, káva, čaj.

PLÁŽ
V blízkosti hotelu se nachází tři pláže a několik
menších pláží v zátokách. Salina Manna - ma-
lebná písčitá pláž s mělkými lagunami je 350 m
od hotelu, plážový servis za poplatek. Cala
Suaraccia leží 500 m od hotelu, plážový servis za
poplatek. Slavná pláž Cala Brandinchi, jež se roz-
prostírá v klidné zátoce, má pozvolný vstup do
moře a je vzdálena 1200 m od hotelu.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15023

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL IT CALA LIBEROTTO

POLOHA
Hotel se nachází v Cala Liberotto, oblasti s krás-
nými zátokami a plážemi.

VYBAVENÍ
Architektonicky zajímavý čtyřhvězdičkový hotel
má k dispozici 24 h. recepci, parkoviště (nehlí-
dané). TV místnost, restauraci, prádelnu, půjčo-
vnu horských kol a automobilů
a WIFI prostor.

SPORT A ZÁBAVA
Dětské hřiště, plavecký bazén vč. slunečníků a le-
hátek u hotelu Le Palme.

UBYTOVÁNÍ
2 a 3 lůžkové pokoje jsou zařízeny v typickém
sardském stylu. Sociální zařízení (sprcha, WC,
fén), telefon, klimatizace, TV/SAT, trezor. Všechny
pokoje mají terasu nebo balkon. Na vyžádání je
možné zajistit vzájemné propojené pokoje až
pro 5 osob.

STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive.

PLÁŽ
Krásná písečná pláž je vzdálena 900 m od hotelu.
Na pláži k dispozici bar.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

**** Orosei – Cala Liberotto

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

od 19 870 Kč*

* více na str. 349

Rodinná SLEVA
Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15704



POLOHA
V klidné části zvané Punta Isuledda, 600 metrů od
vyhlášené veřejné pláže "Isuledda" a 1200 metrů od
centra města San Teodoro s obchody, restauracemi,
bary a nočním životem. Několikrát týdně ve večer-
ních hodinách zdarma shuttle bus do centra San
Teodoro (časy a intervaly mezi jízdami určuje hotel).

VYBAVENÍ
Čtyřhvězdičkový hotel v sardském stylu sestávající
z několika přízemních a patrových bungalovů.
Hlavní restaurace Il Portico s terasou, kde jsou po-
krmy podávány formou bufetu. Pizzerie Liscia Eldi
a bar u bazénu. V areálu je taktéž mini market se
suvenýry. Za poplatek kadeřník, prádelna, půj-
čovna kol. WIFI ve veřejných prostorách (recepce,
lobbby) zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy pro dospělé i děti. Tenisový
kurt, fotbalové hřiště s umělým povrchem, stolní
tenis, dětské hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Pokoj standard pro 2 osoby s možností 2 přistý-
lek. Pokoj je vybaven v klasickém sardském stylu.
K dispozici klimatizace, sociální zařízení (kou-
pelna se sprchou či vanou a WC), TV/SAT, trezor,
terasa či předzahrádka.

STRAVOVÁNÍ
Plná penze formou bufetu. K večeři je podávána
sklenka vína a vody na osobu.

PLÁŽ
Veřejná pláž Isuledda ve vzdálenosti 600 m.
Krásná pláž La Cinta je vzdálena 1,5 km od hotelu.
Na pláž jezdí bezplatný hotelový shuttle bus.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

800 112 112 ℡140
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od 21 450 Kč*

* více na str. 349

HOTEL LISCIA ELDI
**** San Teodoro

Standard: A|AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8/15 dní (PRG) Strava: plná penze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15402

Rodinná SLEVA
Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 14. 6., 13. 9. 2017

Více na str. 345
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HOTEL BLU RESORT MORISCO & BA JA

POLOHA
Hotel se nachází v centru Cannigione Di
Arzachena s malým přístavem, bary, restauracemi
a obchody. 16 km od Porto Cervo, 35 km od le-
tiště ve městě Olbia. Autobusová zastávka 100 m
od hotelu.

VYBAVENÍ
Čtyřhvězdičkový, dobře udržovaný, hotel byl vysta-
věn v letech 2006-2007. Skládá se z dvou několi-
kapatrových budov Baja a Morisco. Hotel
disponuje 225 pokoji, 24h. recepcí. Restaurace se
nachází v budově Morisco. Dále k dispozici TV
místnost, parkování. WIFI ve vstupní hale za po-
platek. V části Morisco 2 bazény  s jacuzzi a brouz-
dalištěm cca 190 m², hloubka 0,5-1,5 m, druhý
bazén v části Baja, cca 230 m², hloubka 0,5-2 m,

v obou bazénech se vyžadují koupací čepice
(možné zakoupit na recepci), u bazénů lehátka
a slunečníky v omezeném množství zdarma.
Multifunkční hřiště (tenis, volejbal, fotbal), dětské
hřiště, miniklub (4-12 let), italské animační a zá-
bavné programy pro děti a dospělé (v období:
15.06-15.09), piano bar.

SPORT A ZÁBAVA
Za poplatek: posilovna (v části Baja, vstup pro
osoby mladší 16 pouze pod dohledem dospělé
osoby), wellness centrum (v části Baja): sauna, tu-
recké lázně, procedury a masáže. Externí nabídka:
vodní sporty na pláži: potápění, surfování, plach-
tění.

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj pro 2 osoby (možnost 1 nebo
2 přistýlek), klimatizace, sociální zařízení (vana
nebo sprchový kout, WC, fén), TV-sat, trezor.
Dětská postýlka (nutno objednat předem),
boční výhled na moře na vyžádání, za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive. Snídaně, oběd a večeře formou
švédských stolů, mezinárodní a středomořská ku-
chyně. K dispozici židličky pro děti. K obědu a ve-
čeři omezené množství vody a vína.

PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž Cannigione s pozvolným vstu-
pem do moře se nachází 400 m od hotelu. Písčitá
pláž Spiaggia Bianca s pozvolným vstupem do
moře je vzdálena 5 km od hotelu - doprava
zdarma hotelovým shuttle busem. Na plážích jsou
slunečníky a lehátka za poplatek.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

**** Cannigione

Standard: A|AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 15 let Zájezdy: 8/15 (PRG) Strava: light all inclusive

od 21 890 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15620

Pobyt pro
dítě do 15 let ZDARMA

Více na str. 344
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od 18 860 Kč*

* více na str. 349

HOTEL ALESSANDRO
**** Olbia

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

POLOHA
Hotel leží na kopci, 3 km od přístavního města
Olbia s restauracemi a obchody. Vedle hotelu je
nákupní centrum. 14 km od Golfo Aranci, 19 km
od Porto Rotondo a 8 km od letiště v Olbii. 200 m
od hotelu je autobusová zastávka.

VYBAVENÍ
Stylový čtyřhvězdičkový hotel má k dispozici 71
pokojů, 2 výtahy, lobby, 24h. recepci.
Klimatizovaná restaurace s italskou kuchyní - à la
carte menu, 2 bary: v lobby a u bazénu.
Konferenční místnost pro 50 osob, terasa s výhle-
dem na zátoku Olbia, zahrada, parkoviště, bez-
platné WIFI připojení k internetu.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén se sladkou vodou, cca 110 m², oddělená
dětská část, slunečníky, lehátka, matrace a osušky
u bazénu v omezeném množství zdarma. Piano-
bar, dětské hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Pokoj standard: pro 2 osoby (možnost 1 při-
stýlky), 20 m², zařízený v sardinském stylu, indi-
viduálně nastavitelná klimatizace, koupelna
(vana nebo sprchový kout, WC, fén), bezplatné
bezdrátové připojení k internetu, TV-sat, telefon,
minibar (za poplatek dle spotřeby), trezor, dět-
ská postýlka (nutno objednat předem). Junior
suite: pro 2 osoby (možnost 1 nebo 2 přistýlek),
30 m², balkón, vybavení stejné jako ve standard-
ním pokoji, výhled na moře za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. 

PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž Pittulongu s pozvolným vstu-
pem do moře je vzdálena 1,5 km od hotelu.
Plážový servis za poplatek. Bezplatný hotelový au-
tobus (18.06.-10.09.).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15628
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HOTEL BLU LACONIA

POLOHA
Hotel se nachází na severovýchodním pobřeží
Sardinie v zálivu Golfo di Arzachena, 2 km od
centra živého typického městečka Cannigione,
kde najdete spoustu restaurací, obchůdků a tu-
ristický přístav. Nedaleko hotelu se nachází pro-
slulý národní park La Maddalena a nezkrotné
pobřeží Costa Smeralda, jehož luxusní centrum
Porto Cervo je vzdálené pouhých 15 km. Zastávka
autobusu se nachází 20 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Hotel je koncipován tak, aby plně vyhovoval rodi-
nám s dětmi. V centrální části najdete recepci a TV
sál, na náměstíčku bazén pro dospělé a bazén
pro děti, miniclub pro děti od 4 do 12 let, dětské
hřiště, piano bar (večer s živou hudbou).

Prosvětlená restaurace je složena z vnitřních
a venkovních prostor, nabízí výběr regionálních
pokrmů a národních specialit. U hotelu je k dis-
pozici parkoviště. Klienti mohou využít Wi-Fi v re-
cepci za poplatek. Malá zvířata do 5 kg jsou
akceptována na vyžádání za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
V období od června do poloviny září velký výběr
aktivit na povinnou klubovou kartu (za poplatek):
hry a turnaje, kurzy aerobiku a plavání, tenisový
kurt, fotbal, beach volejbal, petangue. Na pláži
jsou k dispozici tři potápěčská centra (za popla-
tek). Pro milovníky golfu je pár minut autem vzdá-
lený prestižní golfový club Il Pevero Golf Club s 18
jamkovým hřištěm..

UBYTOVÁNÍ
Pokoje jsou v hlavní budově a v bungalovech.
Všechny jsou vybaveny vlastním příslušenstvím,
telefonem, TV, klimatizací, trezorem a ledničkou.
Za příplatek pokoje s výhledem na moře a Suite
směrem k bazénu nebo směrem k moři.

STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive.

PLÁŽ
Soukromá písečná pláž je vzdálená 50 metrů od
hotelu, je rezervovaná pro klienty hotelu a vyba-
vená slunečníky a lehátky (za poplatek). Od června
do září je k dispozici shuttle bus (za poplatek) na
další krásnou pláž Barca Bruciata/ Tancamanna.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

**** Cannigione

Standard: A|AA|AAA|AAB Dítě do: 15 let Zájezdy: 8/15 dní (PRG) Strava: light all inclusive

od 21 890 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/12609

Pobyt pro
dítě do 15 let ZDARMA

Více na str. 344
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ITÁLIE – KALÁBRIE
Průzračně čisté moře, panenské pláže a nedotčená příroda Kalábrie láká stále více cestovatelů díky svým nádherným plážím a svéráznému
koloritu místního života, který není dosud stále ještě narušen vpádem turistického průmyslu. Nejjižnější část apeninského poloostrova
se vyznačuje krásnou přírodou a převážně hornatou krajinou, jenž má většinou zemědělský ráz a velmi málo průmyslu. Na severu, kterému
védodí mocné masívy Monte Pollino, sousedí s regionem Basilicata, na západě je omývána Tyrhénským mořem a na východě mořem
Jónským. Původně obývali tuto zemi staří Řekové, Římané, Byzantinci a Normanové, dnes jsou vesnice, které jakoby byly zapomenuty
v čase, obydleny prostými lidmi. Překvapením pro návštěvníky, vydajících se do vnitrozemí, budou zcela jistě široká pásma lesů a jedinečné
pohledy z horských vrcholků na Tyrhénské a Jónské moře. Kalábrie nabízí celkem 780 kilometrů pobřeží nedotčených pláží a osamocených
zátok, které z ní dělají ráj pro milovníky slunce. Snad nejvyhlášenějším místem je Capo Vaticano, kde se snoubí moře všech odstínů modré
barvy se skalisky vystupujícími přímo z vody a bělostnými písečnými plážemi v jednotlivých zátokách. Romantickou atmosféru tohoto
místa ještě podtrhuje úchvatná podívaná ne nedaleké Liparské ostrovy se stále činnou sopkou Stromboli. Naproti tomu pobřeží Jonského
moře nabízí svým návštěvníkům široké písčitooblázkové pláže s průzračně čistou vodou. Hlavním městem regionu je město Catanzaro,
které bylo bohužel silně poničeno za druhé světové války, nicméně dnes je plně se rozvíjejícím průmyslovým centrem Kalábrie. Za návštěvu
určitě stojí romantické městečko Tropea, rozkládající se na útesu nad mořem, jenž přímo vybízí k procházkám ve svých úzkých uličkách
plných suvenýrů a místních specialit a jemuž vévodí normanská katedrála z 11. století, či Reggio di Calabria se svým muzeem Museo
Nazionale della Magna Grecia.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Pobyt v Kalábrii lze spojit s aktivním odpočinkem.
Téměř všechny turistické lokality nabízejí zázemí
k  provozování vodních sportů. Příznivé pod-
mínky zde naleznou především milovníci pod-
mořského života. V Kalábrii lze absolvovat i kurzy
potápění s následnými ponory ve vybraných lo-
kalitách. 

PO KOUPÁNÍ
Kromě animačních programů, organizovaných
jednotlivými ubytovacími kapacitami, se lze vypra-
vit na některý ze zajímavých výletů, které uvádíme
na následující straně tohoto katalogu. Za ná-
vštěvu také určitě stojí některé z místních měste-
ček se svou osobitou atmosférou.

VI VII VIII IX

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

25 25

28 28

22 22
23 23
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
KALÁBRIE
Nejjižnější část apeninského poloostrova s krás-
nou přírodou a převážně hornatou krajinou.
Vyznačuje se teplým a příjemným podnebím od
dubna do října a křišťálově čistým mořem.

OBLAST CAPO VATICANO/RICADI
Nádherná přírodní oblast proslavená krásnými
písčitými plážemi, skalnatými útesy a křišťálovým
mořem. Capo Vaticano je obklopeno rozmanitou
zelení a poskytuje romantický výhled na Liparské
ostrovy a z některých míst až na Sicílii. Transfer
z letiště trvá cca 60 minut.

TROPEA
Historické město plné památek z 11. století, jež je
lemováno úzkými uličkami. Pobřeží je vyhledá-
váno kvůli křišťálovému moři a plážím s bílým

 pískem. Město nabízí zábavní podniky a restau-
race podávající tamní speciality. Transfer z letiště
trvá cca 60 minut.

MARINA DI ZAMBRONE
Letovisko, sestávající výhradně z turistických
areálů, má ideální polohu u překrásné dlouhé
pláže, jedné z nejlepších v Kalábrii. Oblast je
ideální pro prožití klidné dovolené. Městečko
Tropea je vzdáleno 5 km. Transfer z letiště trvá
cca 60 minut.

BRIATICO
Briatico se nachází jen pár kilometrů od Tropey
a svým návštěvníkům nabízí krásné písčité
pláže, které se střídají se skalnatými úseky, i do-
statek večerní zábavy. Transfer z letiště trvá cca
40 minut.

NABÍDKA VÝLETŮ
VÝLETY Z OBLASTÍ 
CAPO VATICANO /MARINA DI ZAMBRONE
PARGHELIA /BRIATICO

SICÍLIE – CELODENNÍ VÝLET DO TAORMINY 
Cena výletu: cca 45 Eur

děti do 12 let cca 25 Eur

LIPARSKÉ OSTROVY – CELODENNÍ VÝLET
Cena výletu: cca 41 Eur

děti do 12 let cca 25 Eur

STROMBOLI BY NIGHT – PŮLDENNÍ VÝLET
Cena výletu: cca 35 Eur

děti do 12 let cca 20 Eur
ZUNGRI – PŮLDENNÍ VÝLET 
S OCHUTNÁVKOU MÍSTNÍCH PRODUKTŮ
Cena výletu: cca 18 Eur

děti do 12 let cca 10 Eur

L’ETICA – CELODENNÍ VÝLET
Cena výletu: cca 55 Eur

děti do 12 let cca 35 Eur

Výše uvedené výlety mají pouze informa-
tivní charakter a nejsou pořádány naší CK.

ČEDOK PLUS
• česky hovořící asistence v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění
• výhodné parkování na letišti v Praze

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• krásné pláže
• romantická a klidná dovolená
• možnost zajímavých fakultativních výletů

ISCHIA

SICÍLIE

Tyrhénské moře

Lamezia
Terme

Praia
a Mare

Scalea

Tropea

Briatico
Marina di Zambrone

Capo Vaticano - Ricadi
Balolato

Montepaone

ZÁJEZDY: 8, 11, 12, 15 DNÍ Z PRAHY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rozloha: 15 081 km2

Počet obyvatel: 2 milióny
Úřední jazyk: italština
Místní měna: Euro
Časový posun: žádný
Cílové letiště: Lamezia Terme
Doba letu z Prahy: 2 hodiny 5 minut

UPOZORNĚNÍ

Na území skoro celé Itálie je nutné používat
koupací čepice při vstupu do bazénů. Toto
nařízení se týká i hotelových bazénů (nejen
veřejných)! Většina veřejných pláží je zpoplat-
něna. Dle vyhlášky místních úřadů se platí
případná pobytová taxa. Tato taxa je splatná
na místě v hotovosti, v Eur. Upozorňujeme,
že zavedení taxy a její výše může být úpravou
místní vyhlášky i v průběhu sezóny kdykoliv
změněna. Aktuální informace budou k dispo-
zici vždy po příjezdu na ubytování.

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Baia della Rocchetta *** LAI 14 146
Sole Mare *** PL 12 148
Rosette Resort **** LAI 13 150
Cora Club *** PL 12 151
Dolomiti Sul Mare *** LAI 14 152
San Giusepe **** PL 12 153

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

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

Tropea
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od 14 480 Kč*

* více na str. 349

HOTEL VILLAGGIO BAIA DELLA ROCCHETTA
*** Briatico

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

POLOHA
Hotel je umístěn v kopci cca 2 km od centra měs-
tečka Briatico, kde je několik obchodů. Město Tropea
je cca 10 km a město Pizzo Calabro cca 12 km.
Letiště v Lamezia Terme je vzdáleno cca 40 km.

VYBAVENÍ
Hotel má k dispozici 186 pokojů ve 2 budovách,
výtah, hala s recepcí, bazén, různá sportoviště,
WiFi na recepci.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén s lehátky a slunečníky, dětský bazén, teni-
sový kurt, stolní tenis, fotbal, basketbal, plážový
volejbal; dětské hřiště, miniklub (4-12 let), disko-
téka, karaoke, animační program pro dospělé
i pro děti (cca od poloviny června do poloviny
září); vodní sporty na pláži za poplatek - šlapadla,
windsurfing, kajaky. 

V období od 15. 6. do 15. 9. 2017 bude v hotelu
otevřen Dětský klub Čedok s česky mluvícím
animátorem. Bližší informace najdete ve speci-
álním katalogu, který je věnován výhradně na-
šemu novému Dětskému klubu Čedok nebo na
www.cedok.cz.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje typu Standard (cca 27 m²)
s možností jedné nebo dvou přistýlek mají indi-
viduální klimatizaci, koupelnu (sprcha, wc; fén),
TV, telefon, chladničku;  terasa nebo zahrádka.

STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive. Snídaně, obědy, večeře v res-
tauraci formou švédských stolů; víno a voda
pouze během oběda a večeře; alkoholické a ne-
alkoholické nápoje místní výroby ve vyznačených
barech.

PLÁŽ
Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem do
moře, cca 30 m od hotelu vč. plážového servisu
(slunečník a 2 křesílka).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, dětská postýlka
na vyžádání a za poplatek., malá zvířata povolena
na vyžádání.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15397

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 344

Rodinná SLEVA
Více na str. 344

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 345
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od 16 490 Kč*

* více na str. 349

HOTEL SOLE MARE 
*** Capo Vaticano

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

POLOHA
Hotel leží cca 2 km od centra městečka San Nicola
di Ricadi v zátoce Baia del Tonto, cca 8 km od
města Tropea a 70 km km od letiště v Lamezia
Terme.

VYBAVENÍ
Částečně renovovaný čtyřhvězdičkový hotel je po-
staven jako turistická vesnička. Skládá se z něko-
lika dvoupatrových budov a má celkem 50 pokojů.
Lobby, restaurace, plážový bar, trezor na recepci,
mini market. WI-FI (cca 15 Eur/týden).

SPORT A ZÁBAVA
Hotel má 3 vzájemně propojené bazény se slanou
vodou o celkové ploše 850 m².Lehátka a sluneč-
níky v omezeném množství zdarma. Více úče lové

sportovní hřiště, dětské hřiště, amfiteátr. Dětský
klub v italském jazyce.

UBYTOVÁNÍ
Standard pro 2 osoby (možnost 1 nebo 2 přistý-
lek pro děti).15-20 m². Funkčně zařízený pokoj
s klimatizací, TV/SAT, telefonem, minibarem
a trezorem za poplatek (cca 15 Eur/týden).
Sociální zařízení (sprchový kout, WC, fén). Balkon
nebo terasa. Výhled na moře za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem.

PLÁŽ
Krásná soukromá písečno – oblázková pláž s po-
zvolným vstupem do moře cca 50 m od hotelu.

Dno je místy kamenité (doporučujeme obuv do
vody). Lehátka a slunečníky v omezené množství
zdarma.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. NA VYŽÁDÁNÍ:
dětská postýlka 7 Eur/den.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15399

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Rodinná SLEVA
Více na str. 344

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 5. 6., 8. 6., 18. 9. 2017

Více na str. 345
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HOTEL ROSETTE RESORT 

POLOHA
Hotel leží na útesu, na pobřeží Tyrhénského
moře, v klidném městečku Parghelia, 1 km do nej-
bližších obchodů a restaurací, 3 km od centra
města Tropea s obchody, restauracemi a bary.
55 km od letiště v Lamezia Terme.

VYBAVENÍ
Čtyřhvězdičkový elegantní hotel postavený v roce
2010 a renovovaný v roce 2013. Skládá se z 35
budov a 115 pokojů. K dispozici lobby, recepce,
hlavní restaurace, 2 bary: Magna Grecia
a Stromboli na pláži, terasa s výhledem na moře
a hory, WI-FI zdarma (omezený rozsah).

SPORT A ZÁBAVA
Bazén se sladkou vodou, cca 400 m², dětský
bazén se sladkou vodou, cca 100 m², hloubka
0,5 m, slunečníky a lehátka v omezeném množství
u bazénu zdarma, osušky na zálohu, tenisový kurt
(osvětlení placené), volejbalové hřiště, půjčovna
kol (omezený počet); dětské hřiště, miniklub v ital-
ském jazyce (6-12 let; provozní doba: 10.00-12.00,
16.00-22.00), diskotéka na pláži, amfiteátr, hry,
aquaaerobik.

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj pro 2 osoby (možnost 1 při-
stýlky pro dítě), cca 20 m².  Klimatizace, sociální
zařízení (sprcha, wc, fén), TV/SAT, telefon, trezor,

WI-FI za poplatek, minibar, dětská postýlka
(nutno objednat předem). Balkón nebo terasa.
Rodinný pokoj pro 2 osoby (možnost 1 nebo
2 přistýlek pro děti, patrová postel), cca 30-
40 m², vybaven stejně jako standardní pokoj.
Výhled na moře na vyžádání, za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive. Snídaně, obědy a večeře for-
mou švédských stolů. K obědu a večeři neome-
zená konzumace vody, vína, nealkoholických
nápojů. Neomezená konzumace nealkoholických
nápojů místní výroby a místního vína a piva v baru
u bazénu (10.00-22.00) a v plážovém baru (10.00-
18.00).

PLÁŽ
Písčito – oblázková, místy i kamenitá pláž 200 m
od hotelu,  doporučujeme ochrannou obuv.
Dostupnost bezplatným hotelovým shuttle
busem nebo hotelovou cestičkou, slunečníky a le-
hátka v omezeném počtu zdarma, osušky na zá-
lohu, plážový bar Stromboli.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

**** Parghelia

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15702

od 17 850 Kč*

* více na str. 349

Rodinná SLEVA
Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL CORA CLUB 
*** Parghelia

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

POLOHA
Rezidence Cora Club nabízí nové prostory, které
tvoří několik přízemních vilek. Resort se nachází
pár kilometrů od města Tropea, kde je řada ob-
chodů, restaurací a barů.

VYBAVENÍ
Hostům je k dispozici centrální recepce, klima-
tizovaná restaurace, místnost pro maminky
k přípravě jídel pro nejmenší děti (vařič, led-
nička), bar u bazénu, bar na pláži, WI-FI na re-
cepci, bazén, animace, sportovní zázemí,
minimarket a parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, animace, skupinové lekce aqua-gymna-
stiky, aerobiku, stepu, jógy apod., miniclub, 2 teni-
sové kurty, fotbalové hřiště, vodní sporty na pláži.

UBYTOVÁNÍ
Všechny dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistý-
lek jsou umístěny v přízemních vilkách, mají vlastní
klimatizaci, stropní ventilátor, TV, fén, verandu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovou formou, obědy a večeře
 servírované včetně nápojů – voda a víno. Plná
penze je za příplatek.

PLÁŽ
Písčitá pláž s oblázky přímo u rezidence. Bar na
pláži. Plážový servis v ceně (od 2. řady, slunečník
a dvě lehátka).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7646

od 13 590 Kč*

* více na str. 349

Rodinná SLEVA
Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA
Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 344

Více na str. 345
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HOTEL DOLOMITI SUL MARE

POLOHA
Hotelový komplex je obklopen zelení a olivovým
hájem a nachází se u jedné z nejkrásnějších zátok
na pobřeží Tyrhénského moře. Do centra městečka
Briatico jsou to cca 2 km, kde naleznete obchůdky,
restaurace a bary. Oblíbené historické město
Tropea je vzdáleno cca 14 km od hotelu.
Vzdálenost od letiště v Lamezia Terme je cca 40 km.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, amfiteátr, bazén pro
dospělé i děti s vířivou částí, WI-FI za poplatek, mi-
nimarket, parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, fotbalové hřiště, dětský park, ani-
mační program a miniklub v italštině, bocce, šipky,
střelba z luku, kanoe, šlapadla, plážový volejbal.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, ventilá-
torem, fénem, chladničkou, TV, trezorem.

STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive. Snídaně, oběd a večeře formou
bufetu. Od 10:00 do 22:00 v ceně nealkoholické
nápoje a víno.

PLÁŽ
Písčitá pláž, dlouhá 800 metrů, je ohraničená
dvěma útesy, s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 150-300 metrů od ubytování.
Slunečník a 2 plážová křesílka v ceně.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

**** Briatico

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2310

od 15 170 Kč*

* více na str. 349

Rodinná SLEVA
Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 344

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 5. 6., 14. 9., 18. 9. 2017

Více na str. 345
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HOTEL VILLAGGIO SAN GIUSEPPE 
**** Briatico

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

POLOHA
Toto nové villaggio, skládající se z centrální části
s pokoji typu Turchese a z depandance s pokoji
typu Smeraldo, se nachází cca 15 km od Tropey
a Capo Vaticano.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace s výhledem na moře, bar,
swim up bar, dětský koutek, bazén s dětskou
částí, parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, dětský bazén, bar, animace a miniclub
(červenec - srpen), plážový volejbal, kurzy potá-
pění.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek (i pa-
landa) jsou vybaveny vlastním příslušenstvím,
klimatizací, TV, fénem, telefonem, minibarem.
Pokoje typu Smeraldo mají balkon či společnou
terasu okolo bazénu v závislosti na umístění
a je u nich možný příplatek za výhled na moře.
Jsou vzdálené cca 250 - 300 m od pláže. Pokoje
typu Turchese mají stejné vybavení, nacházejí
se v bezprostřední blízkosti pláže a jsou na vy-
žádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou kontinentálního bufetu, večeře
servírované menu na základě výběru z jídelního
lístku. Možnost dokoupení plné penze.

PLÁŽ
Pláž s bílým pískem se nachází přímo u villaggia.
Plážový servis (slunečník, 2 plážová křesílka)
v ceně.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2311

od 17 790 Kč*

* více na str. 349

Rodinná SLEVA
Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344
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ITÁLIE – KAMPÁNIE
Kampánie se nachází v jižní části italského poloostrova, na západě omývána Tyrhénským mořem. Hlavním městem je Neapol. Kampánie
je velmi příhodná pro turistiku, nabízí velké kulturní, historické a přírodní bohatství. Tato oblast nabízí překrásné přírodní úkazy, jako je
činná sopka Vesuv, amalfské pobřeží nebo několik ostrovů. Najdete zde také několik národních parků či rezervací. Pobřeží je členité
a skalnaté s písečnými či oblázkovými plážemi. Tato oblast zahrnuje velké množství památek, architektonických i historických skvostů.
Mezi nejvýznamnější památky patří Pompeje a Herkuláneum, množství hradů, pevností, amfiteátry. K návštěvě lákají také okolní ostrovy
Ischia a Capri. Oblast Kampánie je vyhlášena překrásnou přírodou, členitým pobřežím a průzračným mořem. Je to velmi úrodný kraj, jehož
nedílnou součástí je sopka Vesuv. Mezi nejznámější města patří Neapol, Benevento, Sorrento, Pompeje, Amalfi, Paestum a Pozzuoli.
Vzdálenost z České republiky do oblasti neapolských památek je přibližně 1400 km. Letiště se nachází v Neapoli.

V VI VII VIII IX X

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

29

31
32

17 17

25
26

33

24

29

25

19

DOPRAVNÍ INFORMACE

• Vzdálenost z Prahy: 1500–2000 km
• Doba jízdy z Prahy: 18–26 hod.

Foto: Z fototéky enit
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
NEAPOLSKÝ ZÁLIV
Jedno z nejnavštěvovanějších míst Itálie, jehož ne-
dílnou součástí je sopka Vesuv a město Neapol.
Na hornatém Sorrentském poloostrově leží ma-
lebná městečka s bohatou historií. Z města
Sorrenta či z velkého neapolského přístavu je
možné vypravit se na jeden z nejkrásnějších ost-
rovů Tyrhénského moře – Capri. Dalšími význam-
nými místy jsou antická města Pompeje
a Herkuláneum, která byla v roce 79 n. l. zasypána
popelem. 

BAIA DOMIZIA
Turisticky atraktivní středisko, ležící na hranicích
regionů Kampánie a Lazio, často přezdívané jako
„brána jihu“. Baia Domizia byla založena u krás-
ných písčitých pláží severní Kampánie jako nové
turistické středisko. Letovisko má strategicky vý-
hodnou polohu k podnikání zajímavých výletů po
nejvýznamnějších turistických atraktivitách
v Kampánii.

NABÍDKA VÝLETŮ
OSTROV CAPRI
Celodenní výlet na nejkrásnější ostrov Kampánie
s možností koupání.
Orientační cena: 68 Eur/dospělý

45 Eur/dítě do 12 let
Cena zahrnuje: Dopravu autobusem, lodní lístek,
individuální prohlídku města, doprovod delegáta.
Cena nezahrnuje: Jednotlivé vstupy, lanovku do
Capri a MHD po ostrově

POMPEJE, VESUV A MUZEUM V HERCULANEU
Celodenní výlet do oblasti Vesuvu a míst spoje-
ných s výbuchem sopky v roce 79 n. l.
Orientační cena: 30 Eur/dospělý

18 Eur/dítě do 12 let
Cena zahrnuje: Dopravu, doprovod delegáta, li-
cencovaného průvodce v Pompejích.
Cena nezahrnuje: Vstupné na Vesuv, do
Pompejí a do archeologického muzea.

PERLA JIŽNÍ ITÁLIE - NEAPOL
Polodenní výlet do hlavního města Kampánie.
Návštěva turisticky nejzajímavějších míst.
Orientační cena: 33 Eur/dospělý

20 Eur/dítě do 12 let
Cena zahrnuje: Dopravu, doprovod delegáta, li-
cencovaného průvodce v Neapoli, degustaci míst-
ního vína.
Cena nezahrnuje: Vstupné do jednotlivých objektů.

SORRENTO A AMALFITÁNSKÉ POBŘEŽÍ:
Celodenní výlet se zastávkami v Sorrentu, maleb-
ném městečku na skále u pobřeží, Amalfi a Vietri.
Orientační cena: 38 Eur/dospělý

20 Eur/dítě do 12 let

Cena zahrnuje: Dopravu, doprovod delegáta.
Cena nezahrnuje: Vstupné do jednotlivých ob-
jektů. Výlet se z důvodu průjezdnosti místních ko-
munikací realizuje pouze menším autobusem pro
26 osob.

CASERTA – ÚCHVATNÝ ZÁMEK PŘEZDÍVANÝ
„ITALSKÉ VERSAILLES“:
Polodenní výlet do Caserty, kde se nachází tento
unikátní barokní zámek.
Orientační cena: 20 Eur/dospělý

15 Eur/dítě do 12 let
Cena zahrnuje: Dopravu, doprovod delegáta.
Cena nezahrnuje: Vstupné (cca 9 Eur zámek,
3 Eur park)

INFORMACE:
Ceny výletů jsou orientační a během sezony se
mohou změnit. Pokud není výslovně uvedeno
jinak, v ceně výletu je technický doprovod dele-
gáta. Ceny výletů nezahrnují vstupy. Minimální
počet účastníků: 25.

ČEDOK PLUS
• delegát v místě pobytu
• atraktivní okolí – široká nabídka fakultativních

výletů
• výhodná cena cestovního pojištění

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• vynikající klimatické podmínky
• romantická a klidná dovolená
• krásné pláže
• skvělé výlety: Neapol, Pompeje, Capri, Vesuv,

Sicílie

KAMPÁNIE

Ascea
Marina

Marina
di Camerota

APULIE

BASILICATA

KALÁBRIETyrhénské
moře

Marina
di Casalvelino

Baia Domizia

ODLETY: 8/15 DNÍ Z PRAHY

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

UPOZORNĚNÍ

Na území skoro celé Itálie je nutné používat kou-
pací čepice při vstupu do bazénů. Toto nařízení
se týká i hotelových bazénů (nejen veřejných)!
Většina veřejných pláží je zpoplatněna. Dle vy-
hlášky místních úřadů se platí případná pobytová
taxa. Tato taxa je splatná na místě v hotovosti,
v Eur. Upozorňujeme, že zavedení taxy a její výše
může být úpravou místní vyhlášky i v průběhu se-
zóny kdykoliv změněna. Aktuální informace
budou k dispozici vždy po příjezdu na ubytování.

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Baia Domizia Palace **** LAI 13 let 156
Hotel a Apartmány Giulivo **** BS/PL – 157
Marina Club *** LAI 7 let 157
Apartmány La Serra Resort *** BS – 158
Aurhotel *** PL – 158
Park Hotel *** PL – 159
Hotel Francisco **** PL – 159

BS = bez stravování, PL = polopenze, LAI =  light all inclusive
* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje

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

Foto: Z fototéky enit
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od 19 510 Kč*

* více na str. 349

HOTEL BAIA DOMIZIA PALACE
**** Baia Domizia

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

POLOHA
Tento elegantní hotel je umístěný v zálivu Gaeta,
přímo u pláže a v zeleni, jen několik desítek kilo-
metrů od vyhlášených památek zdejšího regionu.

VYBAVENÍ
K vybavení hotelu patří recepce s WI-FI, 2 bary,
restaurace, konferenční sál až pro 200 osob,
bazén pro dospělé s mělčí částí vhodnou pro děti
a sluneční terasou se slunečníky a lehátky (počet
kusů neodpovídá počtu klientů, v provozu v závis-
losti na počasí), udržovaná zahrada, animační
programy a hudební večery (v provozu v hlavní se-
zóně cca od poloviny června do poloviny září), te-
nisový kurt, hlídání dětí (za poplatek), parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén se sluneční terasou se slunečníky a lehátky
(počet neodpovídá počtu klientů), tenisový kurt,
animační programy a hudební večery v hlavní se-
zóně (cca od poloviny června do poloviny září), vý-
lety do okolí.

UBYTOVÁNÍ
Hotel disponuje celkem 115 pokoji, velká část
pokojů má orientaci či výhled na mořskou
stranu. Všechny pokoje jsou vkusně a účelně
zařízené a vybavené sociálním zařízením
s fénem, klimatizací, SAT TV, miniledničkou, tre-
zorem, fénem a většinou s balkonem (s výjim-
kou jednolůžkových pokojů). Možnost tří

a čtyřlůžkových pokojů (třetí lůžko formou po-
hovky, u čtyřlůžkových pokojů většinou palanda
– či lůžka, ale na úkor prostoru pokoje). Na vy-
žádání též možnost propojených pokojů.

STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive. Snídaně, obědy a večeře podá-
vané formou bufetu. Nápoje v době obědů a ve-
čeří jsou perlivá nebo neperlivá voda, červené
a bílé víno, točené pivo nealkoholické nápoje z au-
tomatu. Open Bar: 10:00 - 23:00 hod zahrnuje
1x alkoholický a 1x nealkoholický koktejl podá-
vaný z džbánků, 2x národní likér, pivo, víno, neal-
koholické nápoje, džusy, voda, káva, capuccino,
čaj. V době od 10.00 do 11:30 a od 16:00 do
18:00 hod lehké snacky.

PLÁŽ
Tyrhénské moře, přímo u pláže, pláž písečná, plá-
žový servis (slunečník, 2 plážová křesílka).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/11825

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 344

Rodinná SLEVA
Více na str. 344
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HOTEL A APARTMÁNY GIULIVO

POLOHA
Hotel se nachází v centru městečka Baia Domizia,
několik metrů od pláže, od které ho odděluje pí-
niový háj. Hotelový komplex tvoří hotelová část
s pokoji a apartmány. Rezidenční část se skládá
z bungalovů a vilek se zahrádkou. V každé vilce
jsou 2 apartmány.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, výtah, společenská míst-
nost, bar, bazén, parkoviště, dětský koutek.

SPORT A ZÁBAVA
Restaurace, bar, bazén, animační programy, dět-
ské hřiště, posilovna a sauna.

UBYTOVÁNÍ
Hotelové pokoje, které byly v roce 2015 kom-
pletně zrekonstruované, se nacházejí v hlavní
budově a je zde také část apartmánů.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze kombinovanou formou. Servírovaný
výběr ze dvou prvních a dvou druhých chodů,
servírovaný zákusek či ovoce a bufet zeleniny,
voda, víno. Platí pro hotelové pokoje. Vilky, bun-
galovy a apartmány jsou bez stravy.

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se na-
chází cca 30-200 metrů v závislosti na umístění
pokoje. K dispozici plážový servis (slunečník a dvě
plážová křesílka).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. NA VYŽÁDÁNÍ:
Postýlka 10 Eur/den.

**** Baia Domizia

Standard: AA|AAA|AAAA|AABB|AAAB Apartmán: AA|AAAAAA Dítě do: 9 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

Hotel

HOTEL MARINA CLUB

POLOHA
ento příjemný hotel se nachází na strategickém
místě, jen kousek od vyhlášených památek zdej-
šího regionu a přímo u písečné pláže. Centrum
letoviska Baia Domizia je vzdálené cca 3 km.

VYBAVENÍ
Bazén s oddělenou dětskou částí (1.6.-15.9.), res-
taurace, 2 bary, WI-FI na recepci , výtah, večerní
představení a animace (1.7.-31.8.), společenská
místnost, dětský koutek, stolní tenis, konferenční
sál, zahrada, posilovna na terase, za poplatek půj-
čovna kol, půjčovnu aut, parkoviště za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Fakultativní výlety do okolí, posilovna, stolní tenis.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek (formou palandy), sociální zařízení, fén, tele-
fon, SAT TV, barová chladnička, klimatizace.

STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive – snídaně, oběd a večeře for-
mou bufetu, v době obědů a večeří soft drink,
voda, pivo, víno. Open Bar (10.00.-23.00.) – soft
drink, voda, džusy, pivo, čaj, káva, místní likéry.

PLÁŽ
Tyrhénské moře, přímo u pláže, pláž písečná, plá-
žový servis (slunečník, 2 plážová křesla na pokoj
15.6.-15.9.).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, dětská postýlka
10 Eur/noc, malá zvířata na vyžádání a za popla-
tek 35 Eur.

*** Baia Domizia

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/16014

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/12003 | 12170

od 20 450 Kč*

* více na str. 349

od 18 450 Kč*

* více na str. 349
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APARTMÁNY LA SERRA RESORT 

POLOHA
V provincii Caserta, na hranici mezi Laziem
a Kampánií, se nachází La Serra Resort, místo pro
odpočinkovou dovolenou i pro rodiny s dětmi.
U areálu se nachází supermarket.

VYBAVENÍ
La Serra Resort je vybaven recepcí, restaurací, barem
u bazénu, WI-FI (zdarma) u recepce, prádelnou (za
poplatek), 2 bazény s lehátky a slunečníky (omezený
počet), tenisovými kurty, minigolf, ping-pong, půj-
čovna kol (zdarma), dětské hřiště a animace.

SPORT A ZÁBAVA
Bazény, tenisové kurty, minigolf, ping-pong, cyk-
loturistika - půjčovna kol, dětské hřiště, animace. 

UBYTOVÁNÍ
Apartmány jsou rozmístěny v piniovém háji.
Mono pro 2 osoby se skládá z obývacího po-
koje se dvěma lůžky a kuchyňským koutem.
Trilo pro 4 osoby (51 m2) - 2 pokoje se 2 lůžky,
obývací pokoj s kuchynským koutem, možnost
5. lůžka ( gauč ) za poplatek. Trilo pro 5 osob
(62 m2) – 2 pokoje s 2 lůžky, obývací pokoj
s 1 lůžkem a kuchyňským koutem, možnost
6. lůžka ( gauč ) za poplatek. Všechny apartmány
jsou vybaveny sociálním zařízením a verandou.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Privátní písečná pláž se nachází přímo u villaggia.
Vzdálenost od pláže v závislosti na umístění apart-
mánu (40 – 400 metrů). Plážový servis za poplatek.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, výměna ložního
prádla za poplatek 10 Eur/osoba, parkovací místo
za poplatek 30 Eur/týden, dětská postýlka za po-
platek 28 Eur/týden, zvířata nejsou povolena.
Plážový servis 80 Eur/týden.

*** Baia Domizia

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAAAAA Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/12292

HOTEL AURHOTEL

POLOHA
Hotel leží na pobřeží Tyrhénského moře v leto-
visku Baia Domizia, cca hodinu jízdy od Neapole.

VYBAVENÍ
Recepce, terasa, parkoviště (za poplatek), Wi-Fi ve
společných prostorách.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, bar, tenisový kurt, výlety do okolí.

UBYTOVÁNÍ
Všechny pokoje mají balkon s výhledem na
moře nebo do borového lesa. K vybavení patří
satelitní TV, ventilátor a vlastní sociální zařízení.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze servírovaná nebo bufetová dle aktu-
ální obsazenosti hotelu. Možnost dokoupení plné
penze.

PLÁŽ
Hotel se nachází cca 150 m od písčité pláže.
Plážový servis (slunečník, lehátko a křesílko)
v ceně.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, dětská postýlka
10 Eur/noc.

*** Baia Domizia

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15368

od 17 790 Kč*

* více na str. 349

od 11 070 Kč*

* více na str. 349
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PARK HOTEL

POLOHA
Hotel se nachází v centru městečka Baia Domizia,
cca 100 m od písečné pláže.

VYBAVENÍ
Hotel disponuje 95 pokoji. Recepce, restaurace,
společenská místnost s TV, bar, parkoviště za po-
platek, bazén a dětský bazén, výtah.

SPORT A ZÁBAVA
Restaurace a bar.

UBYTOVÁNÍ
2-4 lůžkové hotelové pokoje jsou vybaveny so-
ciálním zařízením (koupelna, WC), SAT TV, klima-
tizací, telefonem. Pokoje mají velkou terasu.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Servírovaná či bufetová v závislosti na
obsazenosti hotelu. Možnost dokoupení plné
penze.

PLÁŽ
Tyrhénské moře. Soukromá písečná pláž s pozvol-
ným vstupem je vzdálena cca 150 m od hotelu.
Plážový servis (slunečník, lehátko a křeslo) v ceně.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. NA VYŽÁDÁNÍ:
dětská postýlka 10 Eur/noc, parkování 6 Eur/den,
domácí zvířata nejsou povolena.

*** Baia Domizia

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

od 16 560 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15385

HOTEL FRANCISCO 

POLOHA
Hotel se nachází v centru městečka Baia Domizia,
cca 100 m od písečné pláže.

VYBAVENÍ
Hotel disponuje 52 kompletně zrekonstruova-
nými a moderně zařízenými pokoji. Recepce, res-
taurace, společenská místnost s TV, bar, zahrádka
s altánem, parkoviště za poplatek, bazén.

SPORT A ZÁBAVA
Hotelová restaurace a bar, venkovní bazén.

UBYTOVÁNÍ
2-4 lůžkové hotelové pokoje jsou vybaveny so-
ciálním zařízením (koupelna, WC), fénem,
TV/SAT, klimatizací. K dispozici je minibar, tele-
fon, WI-FI. Některé pokoje mají balkon.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Servírovaná či bufetová v závislosti na
obsazenosti hotelu.

PLÁŽ
Tyrhénské moře. Soukromá písečná pláž s pozvol-
ným vstupem je vzdálena cca 100 m od hotelu.

Plážový servis (slunečník, lehátko a křeslo) za po-
platek. Dětské hry, bar na pláži.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. NA VYŽÁDÁNÍ:
Dětská postýlka 10 Eur/noc, parkování 5 Eur/den,
plážový servis (slunečník, lehátko, křesílko) od cca
15.6. do 15.9. 5 Eur/den, domácí zvířata nejsou
povolena.

**** Baia Domizia

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

od 16 560 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15373

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
2 děti do 6 let ZDARMA

Více na str. 344
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ITÁLIE – OSTROV ISCHIA
Největší ostrov v Neapolském zálivu láká stále více návštěvníků díky své zcela unikátní kombinaci přírodních a rekreačních vlastností, 
které nemají v žádném místě na světě obdoby. Cílem pobytů je totiž kombinace koupání ve vodách termálních pramenů s koupáním 
v moři a pobytem na slaném mořském vzduchu. K dispozici jsou rovněž vysoce účinné lázeňské procedury, díky nimž omládne skutečně
každý. Není divu, že těchto léčivých vlastností využívali již římští císařové.  Ostrov disponuje nejvyšší koncentrací horkých pramenů
v Evropě, kterých po celém ostrově vyvěrá více než stovka. Jsou využívány jak v hotelích, vybudovaných přímo u jejich vývěru, tak
v šesti atraktivních termálních parcích, mezi nimiž vynikají proslulé Poseidonovy, Afroditiny, Apolonovy zahrady nebo zahrady
Castiglione či Negombo. Bohatství pramenů doplňují písčité i kamenité pláže s možností přímého koupání v moři nebo kombinace
obou atraktivit, tj. koupání v moři v místech, kde termální prameny vyvěrají přímo do mořského dna. Hornatému ostrovu porostlému
svěží zelenou vegetací vévodí vyhaslý vulkán Epomeo (788 metrů). Doprava po ostrově je velmi jednoduchá díky husté síti místních
busů, které objíždějí ostrov v obou směrech v pravidelných intervalech. Vysoce atraktivním doplňkem pobytů na tomto ostrově jsou
hodnotné výlety ať již na nedaleký ostrov Capri, k antickým vykopávkám v Pompejích, ke kráteru vulkánu Vesuv nebo do svérázného
středověkého Amalfi.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Ischia není pouze ostrovem, kde lze relaxovat
v termálních parcích s dokonalým zázemím, ale
návštěvník může odpočinek spojit se sportovními
aktivitami. V Ischia Porto je potápěčské centrum,
ze kterého lze vyrážet na ponory do sedmi zajíma-
vých lokalit v okolí ostrova či dokonce k Neapoli
a na ostrov Capri. Potápění, jachting, parasailing
či vodní lyže jsou jen zlomkem z bohaté nabídky.
Na své si přijdou i milovníci horských kol, pro které
je zvlněný reliéf ostrova ideálním  terénem k pod-
nikání výletů do okolí. Tenisové kurty jsou obvykle
nedílnou sou částí hotelů, mimo to můžete bílý
sport provozovat i ve sportovních klubech.

PO KOUPÁNÍ 
Ischia každé léto ožívá s příjezdem návštěvníků
z celé Evropy, kteří se při večerních toulkách za
zábavou úspěšně mísí s italskými milovníky buja-
rého nočního života. Důkazem jsou plné bary, res-
taurace, kavárny a diskotéky, ve kterých je živo až
do časných ranních hodin (příkladem může být
klub Calise v Ischia Ponte). Za shlédnutí stojí be -
ze spo ru červencová slavnost u příležitosti
sv. Anny s lodním korzem a ohňostrojem v Ischia
Ponte.

V VI VII VIII IX X

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
ISCHIA
Hlavní město ostrova s historickými památkami,
jimž vévodí Aragonský hrad.
Transfer z letiště trvá cca 2,5 hodiny
(bus + trajekt)

CASAMICCIOLA TERME
Významný přístav, ležící v osadě, s četnými vývěry
termálních pramenů.
Vzdálenost z Prahy je 1 510 km, cca 16 h jízdy.
Transfer z letiště trvá cca 3 hodiny (bus + trajekt)

SANT’ANGELO
Romantické městečko, jež je vyhlášeno nejen
svými plážemi a termálními prameny, ale také
množstvím luxusních obchodů a restaurací.
Transfer z letiště trvá cca 3 hodiny (bus + trajekt).

FORIO
Rozsáhlé středisko s historickou i lázeňskou částí,
táhnoucí se podél známé pláže „Citara“.
Transfer z letiště trvá cca 3 hodiny (bus + trajekt).

LACCO AMENO
Malé městečko s historickým přístavem. V minulém
století oblíbené lázeňské místo italské smetánky.
Transfer z letiště trvá cca 3 hodiny (bus + trajekt).

ČEDOK PLUS
• česky hovořící asistence v cíli zájezdu
• výhodné parkování na letišti v Praze

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• koupání v termálních pramenech
• možnost výletu na ostrov Capri 
• romantická a klidná dovolená
• příjemné klima

OSTROV ISCHIA

Tyrhénské moře

Forio

Lacco Ameno

Sant’ Angelo

Casamicciola Terme

Ischia 

Epomeo (788 m)

ZÁJEZDY: | 8, 15 DNÍ | 10 DNÍ

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

UPOZORNĚNÍ

Na území skoro celé Itálie je nutné používat kou-
pací čepice při vstupu do bazénů. Toto nařízení se
týká i hotelových bazénů (nejen veřejných)! Většina
veřejných pláží je zpoplatněna. Dle vyhlášky míst-
ních úřadů se platí případná pobytová taxa. Tato
taxa je splatná na místě v hotovosti, v Eur. 
Upozorňujeme, že zavedení taxy a její výše může
být úpravou místní vyhlášky i v průběhu sezóny
kdykoliv změněna. Aktuální informace budou k dis-
pozici vždy po příjezdu na ubytování.

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Galidon *** PL – 162
La Bagatella *** PL 5 let 163
La Scogliera **** PL – 163
Terme Tritone **** PL – 164
Citara *** PL – 164
Terme Villa Teresa *** PL – 165
Park Victoria *** PL – 165
Providence **** PL – 166
Costa Citara *** PL – 166
Apollon Club **** SN – 167
Miramere Sea Resort & Spa **** SN – 167
Parco Smeraldo *** PL – 168
Casa Rosa *** PL – 168
Vittorio *** SN – 169
Oasi & Parco Termale Castiglione ***** PL – 169

SN = snídaně, PL = polopenze
* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje

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

NABÍDKA VÝLETŮ
PŮLDENNÍ VÝLET KOLEM OSTROVA ISCHIA
Autobusový výlet s českým průvodcem. Během
výletu ochutnávka místních vín a likérů.
Orientační cena: 20 Eur

VÝLET DO POMPEJÍ A NA VESUV
Celodenní výlet k místům připomínající přírodní
katastrofu z roku 79 n. l.
Orientační cena: 55 Eur
Cena zahrnuje: dopravu, doprovod delegáta.
Cena nezahrnuje: oběd a vstupné.

CELODENNÍ VÝLET LODÍ S OBĚDEM
Lodní výlet kolem ostrova Ischia.
Orientační cena: 55 Eur

CELODENNÍ VÝLET NA CAPRI
Celodenní výlet na ostrov římských císařů, Capri,
perlu Tyrhénského moře.
Orientační cena: 62 Eur
Cena zahrnuje: dopravu, doprovod delegáta.
Cena nezahrnuje: oběd a vstupné.
TERMÁLNÍ PARK TROPICAL
Celodenní návštěva termálního parku s mírně ra-
dioaktivními termálními vodami.
Orientační cena: 22 Eur
Cena zahrnuje: dopravu, celodenní vstupné, čes-
kého průvodce.

Cena nezahrnuje: koupací čepici (možné vzít si
vlastní či zakoupit na místě).

ARAGONSKÝ HRAD
Půldenní výlet se zastávkou v malebné vesnici
Borgo di Celsa a návštěvou Aragonského hradu.
Orientační cena: 15 Eur
Cena zahrnuje: dopravu, doprovod delegáta.
Cena nezahrnuje: oběd a vstupné do hradu

TERMÁLNÍ PARK OASI CASTIGLIONE
Celodenní návštěva termálního parku s mírně ra-
dioaktivními termálními vodami.
Orientační cena: 26 Eur
Cena zahrnuje: dopravu, celodenní vstupné.
Cena nezahrnuje: koupací čepici (možné vzít si
vlastní či zakoupit na místě).

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rozloha ostrova: 48 km2

Počet obyvatel: 60 tisíc
Úřední jazyk: italština
Místní měna: euro
Časový posun: žádný
Cílové letiště: Neapol
Doba letu z Prahy: 2 hodiny
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HOTEL GALIDON
*** Forio

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

POLOHA
Pod horou Epomeo nad krásnou zátokou Citara
se slavnými termálními parky, v oblasti města
Forio, cca 600 metrů od pláže Citara či zkratkou
přibližně 300 m po schodech (cca 250).

VYBAVENÍ
Recepce s trezorem, restaurace s typickou středo-
mořskou stravou, 2 bary (včetně venkovního u ba-
zénů), 2 bazény (jeden s termální vodou, druhý
sladkovodní), termální lázně s procedurami s ter-
málním bahnem, terasa s nádherným výhledem
na zátoku Citara a výběžek Punta Imperatore
s majákem, parkoviště. Shuttle bus, který v pravi-
delné hodiny sváží na písečnou pláž Citara.

SPORT A ZÁBAVA
V okolí hotelu veškerá občanská vybavenost, ob-
chody, restaurace, kavárny, prodejny suvenýrů, lé-
kárny atd. Autobusová zastávka s výhodnými spoji
po celém ostrově se nachází přímo před hotelem.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky umís-
těné ve 3 rovnocenných budovách, s příslušen-
stvím, SAT TV, telefonem, fénem, ledničkou
(zdarma) a klimatizací (od cca pol. června do pol.
září). Pokoje standard mají výhled na bazén
nebo do zahrady.

STRAVOVÁNÍ
Hotel zajišťuje stravování formou polopenze
nebo plné penze (za příplatek) se soft drinks all
inclusive. Snídaně formou bufetu, večeře výbě-
rem ze tří menu se zeleninovým bufetem. 

Ke stravování jsou nabízené rozlévané ná-
poje víno a voda v ceně. V průběhu dne je
v ceně bar od 10.00 do 22.00 s nabídkou rozlé-
vaných nealkoholických nápojů, čajů, kávy, capu-
ccina a vody. Nápoje od 22.00 do 10.00 nejsou
v ceně, ale za extra úhradu.

PLÁŽ
Písečná pláž se nachází cca 700 metrů od hotelu,
možnost využití hotelového shuttle busu zdarma
či zkratky s cca 250 schody.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2266

od 7 170 Kč*

* více na str. 349
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HOTEL LA BAGATELLA ****

Forio

POLOHA
Hotel se nachází v klidném místě plném středo-
mořské zeleně. Pěšky se od hotelu dostanete 20ti
minutovou procházkou podél pobřeží do maleb-
ného centra města Forio. V pěší dostupnosti od
hotelu jsou též slavné botanické zahrady La
Mortella. V okolí veškerá občanská vybavenost,
autobusová zastávka cca 5min pěšky.

VYBAVENÍ
Prostorná hala s wifi připojením na internet
zdarma. Bar, klimatizovaná restaurace. Venkovní
minerální bazén se sladkou vodou. Vnitřní ter-
mální bazén o teplotě cca 30 °C. Vnitřní bazén je
přes polední pauzu zavřený od 13,00 do 17,00.
Hotelové parkoviště za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Venkovní i vnitřní bazén, wifi, restaurace.

POKOJE
Příjemně a stylově vybavené pokoje standard jsou
umístěné v přízemních bungalovech v zahradě s te-
ráskou a venkovním posezením. Pokoje jsou vyba-
vené minibarem, trezorem a klimatizací, která je
v ceně od poloviny června do poloviny září. TV/SAT,
fén, koupelna převážně se sprchovým boxem.
Pokoje v hlavní budově mají připojení na wifi a jsou
luxusněji vybaveny. Pokoje jsou za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Rozšířené kontinentální snídaně s nabídkou sla-
ných a sladkých pokrmů. Večeře formou výběru

z menu ze dvou prvních chodů, dvou druhých
chodů a zeleninový bufet.

PLÁŽ
Hotel se nachází 150 metrů od písečné pláže San
Francesco s možností plážového servisu za po-
platek. Cca 600 m od hotelu se nachází také pro-
storná a široká písečná pláž Chiaia, která končí
před samotným centrem města Forio.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15089

HOTEL LA SCOGLIERA

POLOHA
Ideální místo pro ty, kteří chtějí být blízko u moře
a současně nedaleko centra města (molo nad
mořem dostupné podchodem pod místní méně
frekventovanou komunikací, písečná pláž cca 200
metrů, historické centrum cca 15 minut pěšky
podél moře). 

VYBAVENÍ
Recepce, WI-FI, restaurace, piano bar, bar u ba-
zénu, 2 venkovní bazény (minerální a termální
s přírodní termální vodou), vnitřní bazén o teplotě
32 stupňů, sluneční terasa, hydromasáže. 

SPORT A ZÁBAVA
Přírodní termální voda v jednom z bazénů poskytuje
dostatek možnosti k relaxaci. Milovníci večerního ži-
vota a nákupů jistě ocení pěší dostupnost centra Foria. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností  přistýlky jsou
umístěné v hlavní budově či v přízemních bun-
galovech a mají vlastní  příslušenství, SAT TV, kli-
matizaci, trezor, minibar a balkon či terasu
(někdy společnou). Výhled na moře za příplatek. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu,

salátový bufet. Fakultativně je možné doplatit
plnou penzi.

PLÁŽ
Písečná pláž Ciaia se nachází cca 200 m, písečná
pláž San Francesco cca 500 m. 

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

**** Forio

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2268

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 3. 6., 23. 9. 2017

Více na str. 345

od 9 010 Kč*

* více na str. 349

od 10 120 Kč*

* více na str. 349
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HOTEL TERME TRITONE

POLOHA
Tento příjemný hotel se nachází přímo na pláži San
Francesco, nedaleko botanické zahrady La Mortella.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, piano bar, konferenční sál,
3 venkovní bazény (včetně jednoho vhodného
pro děti) a 2 vnitřní termální bazény, vířivka, kne-
ippovy lázně, pára, sauna, posilovna, solárium, lá-
zeňské a kosmetické centrum, terasa se
slunečníky a lehátky, internet a WI-FI, parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Relaxační centrum, termální ostrov Ischia je ideální
nejen k návštěvě zdejších vyhlášených termálních

parků, kterých je na ostrově hned několik, ale
i jako výchozí bod k mnoha výletům, včetně
Pompejí či ostrova Capri.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny příslušenstvím, SAT TV, telefonem,
fénem, minibarem, klimatizací, trezorem a bal-
konem nebo malou terasou (pokoje v přízemí).
Za příplatek pokoje s bočním nebo přímým vý-
hledem na moře, pokoje typu superior (nové, lu-
xusní vybavení, v hotelovém parku) a suite.

STRAVOVÁNÍ
Formou polopenze. Snídaně bufetové, večeře
servírované s výběrem ze menu.

PLÁŽ
Hotel se nachází přímo na pláži, slunečníky a le-
hátka na pláži (v červenci a srpnu za poplatek).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

**** Forio

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2273

HOTEL CITARA

POLOHA
Tento příjemný hotel, složený z hlavní budovy a de-
pandance (20 m vzdálené, kvalitativně stejné), se na-
chází na klidném místě v těsné blízkosti stejnojmenné
pláže Citara s věhlasnými Po sei do no vý mi zahradami.
Centrum města Forio je vzdáleno cca 20 minut chůze,
zastávka autobusu, zajišťující výhodné spoje po celém
ostrově, se nachází přímo u hotelu. 

VYBAVENÍ
Recepce, bazén s minerální vodou a sluneční te-
rasou, vnitřní termální bazén, panoramatická res-
taurace s typickou jihoitalskou kuchyní, americký
bar, TV místnost, výtah, parkoviště. 

SPORT A ZÁBAVA
Vyhlášené Poseidonovy lázně v těsné blízkosti,
dostatek nákupních možností a večerní zábavy
v centru Foria. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje umístěné v hlavní budově
či depandanci s možností přistýlky jsou vyba-
veny vlastním příslušenstvím, telefonem, SAT TV
a klimatizaci. Za příplatek pokoje s výhledem na
mořskou stranu a balkonem. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, večeře servírované s vý-
běrem z menu. 

PLÁŽ
Písečná pláž Citara se nachází cca 100 metrů.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Klimatizace
v ceně od 17. 6. do 16. 9.

*** Forio

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2263

Pokoj typu superior

od 15 640 Kč*

* více na str. 349

od 6 250 Kč*

* více na str. 349
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HOTEL TERME VILLA TERESA

POLOHA
Kvalitní a oblíbený hotel se nachází na výhodném
místě 500 m nad zátokou Citara s písečnou pláží
a  termálními parky Poseidonovy zahrady.
Hotelový minibus zdarma sváží klienty na pláž
a k Posei donovým zahradám. Od hotelu dobrá
dostupnost města Forio (pěšky cca 30 min nebo
autobusem). V okolí hotelu veškerá občanská vy-
bavenost. Autobusová zastávka 150 m od hotelu.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, dva bazény s termální vodou (venkovní
a krytý) s lehátky a slunečníky, bar, snack bar u ba-
zénu s hudebními večery, internet point (prvních
30min zdarma), lázeňské centrum s  možností

procedur. Klimatizovaná restaurace s výbornou
obsluhou. TV room, kulečník. Výtah, parkoviště. 

SPORT A ZÁBAVA
Termální ostrov Ischia je ideál ní k návštěvě zdej-
ších vyhlášených termálních parků, kterých je na
ostrově několik, ale i  jako výchozí bod k mnoha
výletům, včetně Pompejí či ostrova Capri.

POKOJE
Pohodlně zařízené pokoje s vlastní koupelnou,
fén, TV/sat, klimatizace (od poloviny června po
polovinu září, za příplatek). Všechny pokoje mají
balkón, pokoje umístěné v přízemí terasu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu a večeře typická středo-
mořská kuchyně s výběrem z menu a bufetem.

PLÁŽ
Pláž Citara se nachází 500 m od hotelu po silnici
nebo hotelovým minibusem v pravidelných ter-
mínech zdarma.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

*** Forio

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) / 8, 15 dní / 10 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7453

HOTEL PARK VICTORIA 

POLOHA
Tento pěkný hotel má ideální polohu, v pěší do-
stupnosti jsou písečné pláže a zároveň historické
centrum města Forio. Písečná pláž Cava del Isola
je vzdálená cca 600 m a 50 schodů, pláž Citara se
slavnými Poseidonovými zahradami cca 800 m
pohodlné chůze podél pobřeží po širokém chod-
níku. Centrum města Forio je přístupné podél po-
břeží nebo klidnou ulicí. Hotel se nachází v širším
centru městečka Forio.

VYBAVENÍ
Hotel se skládá ze dvou rovnocenných budov, které
se nacházejí v pěkné zahradě pod středověkou sa-
racénskou věží. V budově s recepcí, restaurací
a barem se nachází vnitřní termální bazén o teplotě
cca 35° C. Venkovní termální bazén o teplotě 30° C
má často až hnědou vodu, tak, jak vychází z pod-

zemního zdroje. Lehátka a slunečníky kolem ba-
zénu zdarma. Hotelové parkoviště zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Termální ostrov Ischia je ideální nejen k návštěvě
zdejších vyhlášených termálních parků, kterých je
na ostrově hned několik, ale i jako výchozí bod
k mnoha výletům, včetně Pompejí či ostrova Capri.

POKOJE
Pokoje standard mají okno a jsou s vlastní so -
ciálním zařízením TV/SAT, klimatizací a telefo-
nem. Pokoje za příplatek mají balkon. Pokoje
jsou poměrně moderně a účelově zařízené.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu a večeře výběr z menu
a zeleninový bufet.

PLÁŽ
Písečná pláž Cava del Isola cca 600 m
a 50 schodů. Pláž Citara cca 800 m. Centrum
města Forio cca 700 m. Pláž Cava del Isola je celá
veřejná. Pláž Citara má úseky veřejné a úseky za
poplatek.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

*** Forio

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/11893

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 3. 6., 23. 9. 2017

Více na str. 345

od 9 200 Kč*

* více na str. 349

od 6 710 Kč*

* více na str. 349
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HOTEL PROVIDENCE

POLOHA
Na panoramatickém místě nad mořem, v pěší do-
stupnosti centra města Forio d’Ischia – cca 900 m,
kam se dojde během cca 20 min pěšky po chod-
níku u vedlejší silnice nad mořem. Autobusová za-
stávka cca 300 m o hotelu. 

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, bar, TV místnost, knihovna,
pizzeria, klimatizovaná restaurace, panoramatická
terasa nad mořem,  1 venkovní bazén s termální
železitou vodou cca 35 ˚C, Kneippovy lázně
cca 35 ˚C, vnitřní termální bazén 36 ˚C, solární
terasa s lehátky a slunečníky, posilovna, lázeňské
centrum s možností léčebných procedur. Výtah.
WI-FI ve společných prostorách hotelu. Sauna.
Par ko viš tě. V blízkosti tenisové kurty (za poplatek).

SPORT A ZÁBAVA
Vyhlášené Poseidonovy lázně v blízkosti, dostatek
nákupních možností a večerní zábavy v centru Foria.

POKOJE
Příjemně zařízené pokoje jsou jak v hlavní bu-
dově, tak v  bungalovech v  zahradě. Většina
s balkonem nebo terasou. Za příplatek výhled
na moře. Klimatizované pokoje s vlastním so ciál -
ním zařízením, trezor, fén, SAT TV, telefon. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně bufet. Večeře výběr z něko-
lika druhů menu se zeleninovým bufetem.
Fakultativně je možné doplatit plnou penzi.

PLÁŽ
Písečná pláž Cava del Isola 150 m pod hotelem
cca 70 schodů. Pláž Citara cca 500 m,
Poseidonovy zahrady cca 700 m pěšky po komu-
nikaci podél moře.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

**** Forio

Standard: AA Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) / 8, 15 dní / 10 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2271

HOTEL COSTA CITARA

POLOHA
Tento příjemný hotel se nachází nad slavnou zá-
tokou Citara s písečnou pláží a známými termál-
ními parky Poseidonovy zahrady. Přímo před
hotelem je autobusová zastávka s  výhodnými
spoji po celém ostrově. Nedaleko hotelu je též
menší nákupní centrum a několik restaurací. 

VYBAVENÍ
Recepce, bar, restaurace, centrální trezor, ven-
kovní termální bazén o teplotě 30-35 °C s lehátky
a slunečníky, WI-FI, par ko viště. Hotelový minibus
za mírný poplatek 0,50 centů rozváží klienty na
pláž Citara nebo ve večerních hodinách za 1 Eur
do centra Foria a zpět.

SPORT A ZÁBAVA
Termální ostrov Ischia je ideál ní nejen k návštěvě
zdejších vyhlášených termálních parků, kterých je
na ostrově hned několik, ale i jako výchozí bod
k mnoha výletům, včetně Pompejí či ostrova Capri.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním
příslušenstvím, TV, telefonem, fénem, klimatizací
(na vyžádání za příplatek) a  většinou balkonem
nebo terasou. Výhled na moře za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Formou polopenze, snídaně rozšířená konti-
nentální, večeře servírovaná, výběr ze 2 menu. 

PLÁŽ
Pláž se nachází cca 600 m od hotelu, možnost vy-
užití místní hromadné dopravy či cca 400 m s vy-
užitím místních schodů (cca 250).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

*** Forio

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2265

od 12 140 Kč*

* více na str. 349

od 5 890 Kč*

* více na str. 349
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HOTEL APOLLON CLUB ****
St. Angelo

POLOHA
Za pár minut chůze soukromou cestou podél po-
břeží od přístavního městečka Sant Angelo dojdete
po 800 m k hotelu Apollon Club na nejdelší pláži
ostrova Maronti. Celý komplex je v překrásném pro-
středí romantického skalnatého pobřeží na jižní
části ostrova Ischia, vše mimo dosah rušných silnic.

VYBAVENÍ 
Recepce, tři bary, dvě restaurace a kongresový
sál pro více než 250 osob. Klienti mohou využí-
vat veškerý komfort Miramare Sea Resort & Spa,
jehož součástí je i  vyhlášený park Aphrodite-
Apollon s  termálními bazény s  teplotou od 
26-40 °C, termálním a wellness centrem. K dis-
pozici je také tenisový kurt, římské jeskyně s ter-
mální párou a  vybavená soukromá pláž,
kamenné molo s lehátky a slunečníky.

SPORT A ZÁBAVA
Termální park přímo v  objektu s  neomezeným
množstvím návštěv, možnost zajímavých výletů
po okolí.

POKOJE
Pokoje jsou rozdělené do čtyř vil na pár kroků
od pláže Maronti. Všechny pokoje jsou oriento-
vané s přímým výhledem na moře a vybavené
minibarem, TV SKY, digitálním trezorem, telefo-
nem, fénem, sprchovým koutem nebo vanou.
Na všech pokojích je wifi, topení a klimatizace.

STRAVOVÁNÍ
Hosté se stravují v restauraci přímo nad pláží, kde
je také bar a recepce. K dispozici sladký a slaný
snídaňový bufet, večeře výběr z menu s bohatým
zeleninovým bufetem. Večeře za příplatek.

PLÁŽ
Kamenné molo s přístupem do moře po scho-
dech a s lehátky a slunečníky hotelu Miramare,
nebo soukromý plážový servis přímo na pláži
Maronti v blízkosti fumarol.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, povinná úhrada
elektrovozíku při příjezdu a odjezdu cca 6,50 Eur/
osoba/směr. Hotel pouze pro dospělé osoby.

Classic: AA|AAA|AAAA Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) / 8, 15 dní / 10 dní Strava: snídaně

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7455

HOTEL MIRAMARE SEA RESORT & SPA

POLOHA
Hotel se nachází v městečku Sant Angelo. Je vy-
budovaný v sopečné skále a díky své unikátní po-
loze je už od roku 1933 vyhledáván světovou
elitou (např. Hugo Boss, Angela Merkel nebo
Karel Gott). Okolí je velice klidné, protože celé
městečko je určeno výhradně pěším návštěvní-
kům. Hotelový komplex je vystavěn v různých te-
rénních úrovních pohodlně dostupných výtahy.

VYBAVENÍ 
Recepce, tři bary, dvě restaurace a kongresový sál
pro více než 250 osob. WI-FI k disopozici zdarma
v baru. Klienti mohou využívat veškerý komfort
parku Aphrodite-Apollon s  termálními bazény
s  teplotou od 26-40 °C, termálním a  wellness
centrem. K dispozici je také tenisový kurt, římské
jeskyně s termální párou a vybavená soukromá
pláž, kamenné molo s lehátky a slunečníky.

SPORT A ZÁBAVA
Termální park přímo v  objektu s  neomezeným
množstvím návštěv, možnost zajímavých výletů
po okolí.

POKOJE
Dvoulůžkové s možností až 2 přistýlek jsou pro-
storné a moderně vybavené, s balkonem nebo
terasou, s přímým výhledem na moře. Disponují
minibarem, TV SKY, digitálním trezorem, telefo-
nem, fénem, sprchovým koutem nebo vanou.
Na všech pokojích je WI-FI, topení a klimatizace.
Pokoje Junior Suite jsou dva dvoulůžkové pokoje
s možností venkovní vířivky.

STRAVOVÁNÍ
Bohatý sladký a  slaný snídaňový bufet, večeře
výběr z menu s bohatým zeleninovým bufetem.
Možnost plné penze. Večeře za příplatek.

PLÁŽ
Součástí hotelu je kamenné molo s přístupem do
moře po schodech, nebo soukromý plážový ser-
vis přímo na pláži Maronti v  blízkosti fumarol
(„horkých písků“).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, povinná úhrada
elektrovozíku při příjezdu a odjezdu cca 6,50 Eur/
osoba/směr. Hotel pouze pro dospělé osoby.

**** St. Angelo

Classic: AA|AAA|AAAA Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) / 8, 15 dní / 10 dní Strava: snídaně

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7456

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

od 15 820 Kč*

* více na str. 349

od 20 050 Kč*

* více na str. 349



POLOHA
Hotel přímo u  největší pláže ostrova Ischia –
Maronti, s vlastním plážovým servisem. Od hote-
lového venkovního bazénu se vchází přímo na
pláž, kde pro každého z hotelových hostů je při-
praveno lehátko a slunečník.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s americkým barem. Dva
vnitřní termální bazény s  vířivkami, kneippovy
lázně, lázeňské centrum s  možností procedur,
venkovní bazén se sluneční terasou. Ve veřejných
prostorách hotelu a  na většině z  pokojů wifi
zdarma. Hotelové parkoviště zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, vnitřní i venkovní bazény, lázně.

POKOJE
Většina z pokojů má balkon nebo terasu. Na po-
kojích TV/SAT, tel, trezor, fén, klimatizace či vytá-
pění. Pokoje standard jsou orientované do
vnitrobloku s výhledem do zeleně nebo zahrady.
Pokoje s příplatkem za výhled na moře jsou ori-
entované směrem k pláži Maronti. Pokoje su-
perior s výhledem na moře jsou orientované
v prvním nebo druhém patře hlavní budovy, mají
jiné vybavení než ostatní pokoje a v ceně TV SKY. 

STRAVOVÁNÍ
Bohatý snídaňový bufet, večeře výběr z menu s bo-
hatým zeleninovým bufetem. Hotel do své kuchyně
využívá zemědělské  produkty z vlastní farmy. 

PLÁŽ
Přímo u hotelu se nachází písčitá pláž s plážovým
servisem v ceně pro každého z hotelových hostů.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

800 112 112 ℡168
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HOTEL PARCO SMERALDO
*** Maronti / St. Angelo

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/11980

HOTEL CASA ROSA ***
St. Angelo

POLOHA
Hotel se nachází v terasách přímo nad věhlasnou
pláží Maronti, v těsné blízkosti termálního parku
Afrodite Apollon a slavných fumarol, vývěrů hor-
kých termálních par přímo uprostřed pláže.
Krátkou procházkou se z hotelu dostanete do
centra městečka Sant Angelo. Přímo pod hotelem
se dá zastavit i taxi loď, která za menší poplatek
rozváží po pláži Maronti a do zátoky horkých pra-
menů Sorgeto.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, restaurace, terasa. Venkovní termální
bazén s lehátky a slunečníky. Vnitřní termální bazén
s hydromasáží o teplotě 35 ̊ C. Wifi zdarma. Termální
centrum s možností procedur.

POKOJE
Hotel disponuje 50 pokoji s vlastním sociálním
zařízením, přičemž každý z pokojů má balkon
a výhled na moře. Pokoje standard mají bal-
kon nebo terasu s výhledem na moře, TV, fén
a stropní ventilátor. Pokoje Superior za přípla-
tek mají navíc klimatizaci a lednici. Centrální tre-
zor, poplatek cca 1 eur/den.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetového stylu s nabídkou sladkých a sla-
ných pokrmů. Večeře výběr z menu s nabídkou zele-
ninového bufetu. Za příplatek dokoupení plné penze.

PLÁŽ
Hotel disponuje vlastním úsekem pláže, která je
 součástí největší pláže ostrova Maronti. Plážový

 servis za poplatek, cena přibližně 5eur na
osobu/den. 20 m od vstupu do hotelu Casa Rosa se
pak nachází vstup do oblíbených termálních parků
Afrodite Apollon, které disponují cca 5 přístupnými
bazény a saunou.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, povinná úhrada
elektrovozíku při příjezdu a odjezdu cca 7 Eur/
osoba/směr.

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) / 8, 15 dní / 10 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7454

od 19 040 Kč*

* více na str. 349

od 11 500 Kč*

* více na str. 349
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HOTEL VITTORIO

POLOHA
Tento hotel se nachází přímo uprostřed největší
pláže ostrova – pláže Maronti. K hotelu se jde od nej-
bližší autobusové zastávky a parkoviště cca 5-10
minut po plážovém chodníku (hotel zajišťuje pře-
pravu zavazadel). Chodník, který vede podél kraje
pláže, může být při rozbouřeném moři vlnami poško-
zen a je nutné potom jít přímo po pláži. Nevhodné
pro osoby se sníženou pohyblivostí. Centrum hlav-
ního města Ischia Porto cca 20 minut místní hromad-
nou dopravou, centrum romantického městečka
Sant’Angelo cca 20 minut pěšky po pláži. 

VYBAVENÍ
Recepce, klimatizovaná restaurace, terasa s barem

přímo nad pláží, 2 termální bazény, centrální trezor
a telefon, parkoviště cca 10 minut pěší chůze. 

SPORT A ZÁBAVA
Sauna, aerosol, možnost lázeňských procedur.
Možnost večerní zábavy v romantickém městečku
Sant’ Angelo či v hlavním městě. 

POKOJE
Jednoduše zařízené dvoulůžkové pokoje s vlast-
ním balkonem, stropním ventilátorem, vlastním
příslušenstvím a sprchovým koutem. Všechny
pokoje mají přímý výhled na moře. Pokoje se na-
chází ve třech patrech bez  výtahu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, večeře servírované menu
s  bohatou nabídkou bufetu předkrmů a zeleniny.
Večeře možno vyměnit za obědy. Večeře za příplatek.

PLÁŽ
Přímo na pláži, plážový servis v ceně. 

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

*** Maronti / St. Angelo

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) / 8, 15 dní / 10 dní Strava: snídaně

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2279

HOTEL OASI & PARCO TERMALE CASTIGLIONE

POLOHA
Ve svahu nad mořem vzeleném parku sbujnou vegetací
a jeho součástí je překrásný termální park Castiglione.
Hotel se nachází asi 2 km od střediska Casamicciola
a 3 km od střediska Ischia Porto. Nad hotelem je auto-
busová zastávka, kam se dostanete lanovkou.

VYBAVENÍ
Součástí termálního parku Castiglione, kam mají
hosté přístup zdarma. Areál je tvořen termálními
prameny, které znali již Strabo a Plinius. Deset ba-
zénů, z nichž 8 má termální vodu o teplotě 30–40
stupňů, jeden bazén s mořskou a jeden se slad-
kou vodou. Dva kryté bazény, dva s vířivkami, dvě
sauny, balneoterapie, restaurace na mořem, in-
ternet (za poplatek), parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Termální park přímo v objektu s neomezeným množ-
stvím návštěv, možnost zajímavých výletů po okolí.

POKOJE
Přízemní klimatizované dobře  vybavené dvou-
lůžkové bungalovy s vlastním příslušenstvím
a možností 2 přistýlek zasazené do terénu, tj.
zadní trakt je bez oken. Před bungalovy jsou te-
rasy. Moderní  nábytek, TV, lednička, telefon, fén,
příslu šenství. Výhled na moře, bungalovy supe-
rior a apartmány za příplatek a na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně, večeře s ob sluhou výběrem
z menu.

PLÁŽ
Přímo pod areálem jsou dřevěná plata se vstupy
do vody (od pol. června do pol. září), kamenité
dno, velmi čistá voda. Nejbližší písčitá pláž je ve
středisku Casamicciola (3 km).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

**** Casamicciola Terme

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2260

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 3. 6., 23. 9. 2017

Více na str. 08

od 9 200 Kč*

* více na str. 349

od 15 450 Kč*

* více na str. 349
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ITÁLIE - OSTROV SICÍLIE
Největší ostrov ve Středozemním moři, který je od kontinentální Itálie oddělen Messinskou úžinou. I když plavba přes úžinu trvá necelou
půlhodinku, je rozdíl mezi Sicílií a zbytkem Itálie zřejmý. Místní obyvatelé s nadsázkou tvrdí, že Sicílie je vlastně malý kontinent. Jedná se
o nesmírně rozmanitý ostrov, který má skutečně co nabídnout. „To své“ si zde najde každý cestovatel! Přírodní bohatství je reprezentováno
např. vysokými horami, řekami či neodmyslitelnými vulkány, včetně největší činné evropské sopky Etny. K příjemnému osvěžení a plavání
v moři lákají dlouhé kilometry pláží, jež jsou omývané Tyrhénským, Jónským a Středozemním mořem. Skutečným pokladem je však, dle
názoru mnohých, velké množství památek, ať již antických či středověkých. Většina z nás má o Sicílii zažitou představu jako o uzavřeném
společenství lidí, kde je nejvyšším nepsaným zákonem tzv. omerta, tj.  zásada absolutního mlčení. Je to důsledek pohnuté historie ostrova
spojené s chudobou místního obyvatelstva, která společně s izolovaností ostrova přispěla ke vzniku paralelní vládnoucí struktury, jež se
vymezovala vůči státní moci. Atmosféra, kterou známe z mnoha filmů a seriálů, se však postupně stává minulostí a můžeme ji „nasávat“
již jen v odlehlých vesničkách řídce osídleného vnitrozemí. Jak jsme již uvedli, dnešní Sicílie, kromě svých přírodních krás a památek, nabízí
také moderní infrastrukturu turistických letovisek. Čedok pro letošní sezónu připravil atraktivní letecké zájezdy směřující do
severovýchodní části ostrova. Všechna naše pobytová místa jsou současně ideálními výchozími body k poznávání východní části ostrova.
Nikdo by si neměl nechat ujít výlet ke zdejší dominantě, kterou je majestátně se tyčící Etna či romantické městečko  Taormina. Ti zvídavější
se jistě vydají také do vzdálenějších Syrakus.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Pobyt na Sicílii lze velmi snadno spojit s aktivním
odpočinkem. Téměř všechny hlavní turistické lo-

kality ostrova disponují výborným zázemím k pro-
vozování vodních sportů a radovánek. Příznivé
podmínky zde naleznou především milovníci
windsurfingu a surfování. Na ostrově lze absolvo-
vat i kurzy potápění s následnými ponory ve vy-
braných lokalitách. Kopcovitý ráz ostrova nabízí
spoustu možností k podnikání cyklistických výletů
a to během celého roku. Populárními sporty jsou
rovněž fotbal a tenis, pro které mají dobré zázemí
i některé hotelové komplexy.

PO KOUPÁNÍ
Kromě animačních programů organizovaných jed-
notlivými hotely se lze vypravit do víru nočního života
ve většině větších turistických středisek, kde návštěv-
níci naleznou typické místní restaurace, bary a dis-
kotéky. Milovníkům nočního života doporučujeme
pobyt ve střediscích kolem Taorminy, tj. Giardini
Naxos a Letojani. Sicílie je ostrovem lpícím na tradi-
cích, takže během letní sezóny se zde pořádá velké
množství různých místních slavností a veselic.
Doporučit lze návštěvu nejrůznějších hudebních
koncertů či sezónních divadelních představení.

VI VII VIII IX

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

25

28

22
23 23

22

25

28
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
TAORMINA
Městečko Taormina je jedním z nejnavštěvova-
nějších míst na Sicílii. Hotelová část, zvaná
Taormina Mare, patří k nejprestižnějším a záro-
veň nejdražším turistickým lokalitám v rámci
celé Itálie. Samotné městečko je protkáno ma-
lebnými uličkami, jež jsou plné obchůdků a res-
taurací. Podmaňující atmosféru Taorminy
dotváří neopakovatelný výhled na nedalekou
Etnu. Zdejší pláže jsou spíše menší, pokryté ob-
lázky a kameny. Transfer z letiště v Catanii trvá
cca 70 minut.

GIARDINI NAXOS
Známé prázdninové středisko se nachází pou-
hých 6 km od městečka Taormina. Giardini
Naxos je turistickým rájem sestávajícím z ho-
telových resortů. Jedná se o klidnější středisko,

ve kterém však nechybí obchůdky a restau-
race. Transfer z letiště v Catanii trvá cca
60 minut.

NABÍDKA VÝLETŮ
LIPARSKÉ OSTROVY/LIPARY A VULKANO
Celodenní lodní výlet na ostrovy Lipary a Vulkano.
Orientační cena:

65 Eur/dospělý + *ECO TAXA 1,50 Eur
35 Eur/dítě do 11 let + *ECO TAXA 1,50 Eur

Cena zahrnuje: dopravu, doprovod delegáta.
Cena nezahrnuje: oběd a vstupné do jednotli-
vých objektů. *ECO TAXA se může změnit
ETNA
Půldenní výlet na nejvyšší sopku v Evropě – Etnu.
Prohlídka kráterů i oblasti lávových polí. 
Orientační cena: 35 Eur/dospělý

dítě do 10 let zdarma
Cena zahrnuje: dopravu, doprovod delegáta.
Cena nezahrnuje: oběd a vstupné do jednotli-
vých objektů. 
SYRAKUSY
Výlet do historického města Syrakusy, jež je za-
psáno na seznamu dědictví UNESCO. Návštěva
nejvýznamnějších památek. 
Orientační cena: 45 Eur/dospělý

23 Eur/dítě do 11 let

Cena zahrnuje: dopravu, doprovod delegáta.
Cena nezahrnuje: oběd a vstupné do jednotli-
vých objektů. 

SOUTĚSKA ALCANTARA
Prohlídka soutěsky, která byla vyhloubena vodou
stejnojmenné říčky. Volný čas k osvěžení v řece.
Orientační cena: 16 Eur/dospělý

8 Eur/dítě do 11 let
Cena zahrnuje: dopravu, doprovod delegáta.
Cena nezahrnuje: oběd a vstupné.

PALERMO A CEFALU
Návštěva hlavního města Sicílie – Palerma vč. nej-
významnějších památek. Zastávka ve středově-
kém městě Cefalu.
Orientační cena: 58 Eur/dospělý

29 Eur/dítě do 11 let
Cena zahrnuje: dopravu, doprovod delegáta.
Cena nezahrnuje: oběd a vstupné.

ČEDOK PLUS
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodné parkování na letišti v Praze
• výhodné ceny cestovního pojištění

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• krásné pláže
• antické i středověké památky
• romantická a klidná dovolená
• možnost výletu na Etnu, 

nejvyšší aktivní sopku v Evropě

SICÍLIE

Catania

Giardini Naxos

Letojani

Taormina
Palermo

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

ODLETY: 8/15 DNÍ Z PRAHY

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rozloha ostrova: 26 000 km2

Počet obyvatel: 5 milionů
Úřední jazyk: italština
Místní měna: euro

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

Etna

UPOZORNĚNÍ

Na území skoro celé Itálie je nutné používat kou-
pací čepice při vstupu do bazénů. Toto nařízení se
týká i hotelových bazénů (nejen veřejných)! Většina
veřejných pláží je zpoplatněna. Dle vyhlášky míst-
ních úřadů se platí případná pobytová taxa. Tato
taxa je splatná na místě v hotovosti, v Eur. 
Upozorňujeme, že zavedení taxy a její výše může
být úpravou místní vyhlášky i v průběhu sezóny
kdykoliv změněna. Aktuální informace budou k dis-
pozici vždy po příjezdu na ubytování.

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Baia degli Dei *** PL 6 let 172
Villa Linda *** SN – 173
Villaggio Alkantara ** BS – 173
Arathena Rocks **** PL – 174
Nike **** SN – 174
Kalos *** PL – 175
Tysandros *** SN – 175
Hilton **** SN – 176
Alexander *** SN – 176
Naxos Beach **** PL – 177
Sporting Baia, 
dependance Vila Athena ****/***PL – 178
Bay Palace **** SN – 178
Olimpo / Le Terrazze **** PL 12 let 179

BS = bez stravování, SN = snídaně, PL = polopenze
* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje

bezplatné ubytování a stravování obsažené v  základní ceně
zájezdu pro dítě ubytované v  jednom pokoji se dvěma
dospělými. Dítě platí jen cenu letenky nebo jízdenky, případně
je u zájezdů s vlastní dopravou zcela zdarma. Další podmínky
poskytnutí této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu.
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SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 3. 6., 23. 9. 2017

Více na str. 345

HOTEL BAIA DEGLI DEI
*** Giardini Naxos

Standard: A|AA|AAA|AAB Dítě do: 6 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Tento příjemný hotel se nachází v klidné zóně le-
toviska Recanati, které patří k městečku Giardini
Naxos s mnoha bary, restauracemi a obchody.

VYBAVENÍ
Recepce, WI-FI, restaurace, bar, terasa na slunění.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži. V širším okolí možnost po-
tápění, vodního lyžování, jízdy na koních a golfové
hřiště (cca 25 km) – vše za poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Klimatizované (od cca 15.6.) dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím, TV, telefonem, trezorem a balko-
nem nebo terasou.

STRAVOVÁNÍ
Formou polopenze, snídaně – sladké a slané po-
dávané bufetovou formou, u večeře několik tep-
lých předkrmů a hlavních chodů, zeleninový
bufet, dezerty či ovoce. ½ l minerální vody a ¼ l
vína u večeře v ceně.

PLÁŽ
Hotel se nachází přímo na oblázkovo - písečné
pláži. Pro naše klienty k dispozici na recepci
 zapůjčení slunečníku na veřejnou pláž
zdarma.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, centrální klimati-
zace cca od 15.6. do cca 15.9.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2556

od 16 400 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL VILLA LINDA

POLOHA
Hotel se nachází v klidné části v centru Giardini
Naxos – Recanati, cca 7 km od historického
centra Taorminy. Množství barů, restaurací a ob-
chodů se nachází nedaleko.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a posezením, WI-FI zdarma,
výtah. 

SPORT A ZÁBAVA
Nedaleko hotelu jsou tenisové kurty a možnost
vodních sportů (vše za poplatek). V širším okolí
možnost potápění, vodního lyžování, létání

 deltaplánem, jízd na koních a golfového hřiště
(cca 25 km) – vše za poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vy-
baveny klimatizací, telefonem, TV, fénem, trezorem
a mají balkon (kromě jednolůžkových pokojů).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení večeří,
které jsou servírované v nedalekém hotelu Baia
degli Dei a skládají se z výběru z několika teplých
předkrmů a hlavních chodů, zeleninového bufetu
a dezertu či ovoce. Nápoje nejsou zahrnuty v ceně.

PLÁŽ
Dlouhá oblázkovo-písečná pláž se nachází cca 50
metrů od hotelu.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

*** Giardini Naxos

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2565

VILLAGGIO ALKANTARA

POLOHA
Prázdninový komplex Alkantara je vystavěn v roz-
lehlé zahradě cca 1,5 km od centra střediska. Cca
700 m od recepce se nachází autobusová zastávka,
odkud je spojení do blízké Taorminy (jízda za popl.). 

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, TV míst nost a bazén se
slunečníky a lehátky (k dispozici do vyčerpání
míst) a s panoramatickým výhledem na Etnu. 

SPORT A ZÁBAVA
Dva tenisové kurty, dětský koutek. V červenci
a srpnu  zábavný program (v italštině).

UBYTOVÁNÍ
Jednoduše vybavené apartmány jsou umístěny
v několika budovách obklopených středomoř-
skou vegetací a mají klimatizaci, telefon, ku-
chyňský kout, vlastní příslušenství a balkon
nebo společnou verandu. K dispo zici jsou ná-
sledující  typologie: Apartmán pro 2 osoby
(mono): Obývací pokoj s manželským lůžkem
nebo dvěma samostatnými lůžky. Apartmán
pro 2–4 osoby (bilo): Obývací pokoj s rozklá-
dací pohovkou pro jednu až dvě osoby a ložnice
s manželským  lůžkem. 
Rozšířený popis ubytování na www.cedok.cz.

STRAVOVÁNÍ
Vlastní. Lze dokoupit snídaně bufetovou formou. 

PLÁŽ
Písčitá pláž s oblázky je od areálu vzdálena cca
750 m. Plážový servis za poplatek. 

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

*** Giardini Naxos

Apartmán: AA-AAAA Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: bez stravování

Více na str. 07

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2566

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

od 13 160 Kč*

* více na str. 349

od 11 470 Kč*

* více na str. 349
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HOTEL ARATHENA ROCKS

POLOHA
Arathena Rocks je rodinný hotel, který se nachází
na skalnatém sopečném pobřeží ve velmi klidné
rezidenční čtvrti Schiso města Giardini Naxos,
které bylo první řeckou kolonií na Sicílii. Hotel je
vzdálený 1 km od centra města.

VYBAVENÍ
Na hotelové terase se středomořskou vegetací,
na pobřeží Jónského moře, je venkovní bazén
s mořskou vodou, slunečníky a lehátka u bazénu
jsou zdarma. WI-FI ve společenské místnosti je
zdarma, recepce, úschovna avazadel, bar, à la
carte restaurace.

SPORT A ZÁBAVA
Ve středisku možnost zapůjčení lodí a motoro-
vých člunů (za poplatek).

UBYTOVÁNÍ
Pokoje jsou vybaveny nábytkem ve středomořském
stylu a keramikou z Caltagirone. Dále mají klimati-
zaci (15.6.-15.9.), TV a koupelnu ( se sprchou nebo
vanou), balkon nebo francouzské okno. Některé
pokoje mají výhled na Etnu nebo město Taormina,
pokoje s výhledem na moře jsou za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Kontinentální snídaně, která zahrnuje sladká
i slaná jídla je podávána na venkovní terase -
bufetovou formou. Večere jsou servírované

v hotelové restauraci Bellavista (pouze před-
krmy jsou podávané bufetovou formou).

PLÁŽ
Hotel se nachází přímo nad mořem, přístup do
moře zajišťují dřevěná mola. Vhodnější pro
plavce. Nádherně čistá voda.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, centrální klimati-
zace cca od 15.6. do cca 15.9.

**** Giardini Naxos

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2555

HOTEL NIKE

POLOHA
Menší třípatrový hotel se nachází v klidnější části
letoviska Giardini Naxos, cca 1 kilometr pěší
chůze po promenádě do centra. Hotel prošel roz-
sáhlou rekonstrukcí. 

VYBAVENÍ
K vybavení tohoto menšího rodinného hotelu patří
menší recepce, WI-FI (za poplatek), bar, restaurace,
obchůdek, výtah. Křesílka a slunečníky v malé za-
hradě u hotelu zdarma. Lehátka za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Ve středisku možnost zapůjčení lodí a motorových

člunů (za poplatek). Množství obchodů a restau-
rací v nedalekém centru střediska. Dopo ručujeme
výlety na blízkou Etnu či večerní návštěvu
Taorminy s proslulým antickým divadlem. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností  přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím, SAT TV, te-
lefonem, trezorem a většinou balkonem.
Výhled na mořskou stranu a klimatizace za pří-
platek.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně.

PLÁŽ
Hotel se nachází přímo nad mořem, pobřeží je lávo-
vého původu, přístup do moře zajišťuje molo se
schůdky. Vhodnější pro plavce.  Nádherně čistá voda.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Centrální klima-
tizace 15.6. - 15.9.

**** Giardini Naxos

Standard: A|AA|AAA|AAB Dítě do: 10 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: snídaně

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2560

od 21 320 Kč*

* více na str. 349

od 20 500 Kč*

* více na str. 349
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HOTEL KALOS

POLOHA
Kompletně zrekonstruovaný, elegantní tříhvězdič-
kový se nachází přmo na pobřeží v jedné z nej-
krásnějších částí zálivu Naxos. Centrum města
Gardini Naxos je vzdálené cca 1 km.

VYBAVENÍ
Hotel Kalos má vlastní sluneční terasu, ze které
můžete obdivovat nádherné panorama na po-
břeží. Prostorná společenská místnost, TV salo-
nek a bar. V hotelu je výtah. WI-FI je zdarma ve
společných prostorech hotelu.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži. Řada obchodů a restaurací
v nedalekém centru.

UBYTOVÁNÍ
32 moderně zařízených pokojů s klimatizaci
(červen - září, centrální s ovládáním z pokoje),
koupelnou se sprchovým koutem, fénem, TV,
lednickou, trezorem – vše zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou bufetovou formou v hotelové res-
tauraci. Večeře jsou podávány v restauraci
Bellavista v hotelu ARATHENA ROCKS **** vzdá-
leném cca 50 m. Jsou servírované, pouze před-
krmy jsou bufetem. Speciality sicilské a italské
kuchyně.

PLÁŽ
Přístup na soukromou pláž je přímo u hotelu -
skalnaté vulkanické pobřeží - přístup do vody po
schůdcích (doporučujeme boty do vody), lehátka
a slunečníky jsou zdarma.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, centrální klimati-
zace cca od 15.6. do cca 15.9.

*** Giardini Naxos

Standard: A|AA|AAA|AAB Dítě do: 10 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 07

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2558

HOTEL TYSANDROS

POLOHA
Tento rodinný hotel se nachází přímo na přímoř-
ské promenádě Lungomare v centru městečka
Giardini Naxos, nedaleko množství obchodů, res-
taurací, barů a dalších možností večerní zábavy
včetně příjemného posezení v jedné z místních
typických taveren.

VYBAVENÍ
K vybavení hotelu Tysandros patří vstupní hala
s recepcí a posezením, WI-FI, restaurace, solárium
a terasa se středomořskou vegetací.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži. Množství obchůdků, barů
a restaurací v nedalekém centru střediska. Dopo -
ručujeme výlety na blízkou Etnu nebo do Taorminy.

UBYTOVÁNÍ
Vkusně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím,
fénem, ledničkou, TV, trezorem a klimatizací.
Pokoje s balkonem a výhledem na moře za pří-
platek na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou kontinentálního bufetu.

PLÁŽ
Přímo přes místní komunikaci se nachází písčitá
pláž se skalnatými úseky s veřejnou i privátní
částí. Hotelovým hostům je k dispozici na recepci
osuška a slunečník, soukromé pláže za poplatek.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

*** Giardini Naxos 

Economy: A|AA|AAA Standard: AA Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: snídaně

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 07

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2563

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

od 17 950 Kč*

* více na str. 349

od 15 580 Kč*

* více na str. 349
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od 20 580 Kč*

* více na str. 349

POLOHA
Hotelový komplex s ideální polohou přímo na
pláži v udržované zahradě ve středisku Giardini
Naxos. Nedaleko hotelu autobusová zastávka
(pravidelné spojení do blízké Taorminy - cca
20 minut jízdy, za poplatek). Samotný hotel je vy-
stavěn nedaleko centra střediska, tvořeného klid-
nější silnicí s několika obchůdky a restauracemi.

VYBAVENÍ
Hala s recepcí, barem, WI-FI (za poplatek), několik
restaurací, obchod se suvenýry, TV kout, výtahy,
kadeřník, bazén s terasou na opalování – sluneč-
níky, lehátka, případně křesílka zdarma, konfe-
renční centrum, SPA centrum, internet, prádelna.

SPORT A ZÁBAVA
Aerobik, stolní tenis, fitness (24 hod. denně).
Nedaleko hotelu jsou tři tenisové kurty a možnost
vodních sportů (za poplatek). V okolí hotelu mož-
nost potápění, vodního lyžování, létání deltaplá-
nem, jízd na koních a využití golfového hřiště
(25 km) – vše za poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Luxusní zrenovované dvoulůžkové pokoje
s možností ubytování dalšího dospělého či
2 dětí (na stávajícím počtu lůžek) mají koupelnu,
WC, fén, SAT LCD, telefon, konvici na kávu a čaj,
minibar, trezor, klimatizaci, žehličku a žehlicí
prkno, internet a balkon. Za příplatek též pokoje
plus (výhled na moře) či family.

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně. Fakultativní obědy či večeře
jsou servírované.

PLÁŽ
Menší písečná pláž s oblázky se nachází přímo
u hotelu. Přístup po několika schodech, plážový
servis za poplatek.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

**** Giardini Naxos

Standard: A|AA|AAA|AABB|AAAB Standard plus: A|AA|AAA|AABB|AAAB Family: A|AA|AAA|AABB|AAAB Dítě do: 12 let
Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: snídaně

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2557

HOTEL ALEXANDER

POLOHA
Hotel se nachází v klidné části střediska Giardini
Naxos - Recanati v docházkové vzdálenosti od
pláže, restaurací a nočního života. Autobusová za-
stávka je cca 100 metrů od hotelu, ze které se do-
stanete do Taorminy, Syrakus a podobně. Hotel
byl postaven v roce 1989.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby bar, restaurace, terasa v zahradě,
výtah, parkoviště, WiFi ve společných prostorech
(zdarma).

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, výlety do okolí, restaurace,
bary a obchody v nedalekém centru města.

UBYTOVÁNÍ
Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky jsou vybaveny balkonem, koupel-
nou, TV, klimatizací, telefonem, televizí, ledničkou
a trezorem.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze.

PLÁŽ
Hotel se nachází cca 200 - 350 metrů od obláz-
kovo-písečné pláže.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

*** Giardini Naxos

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/16053

od 16 640 Kč*

* více na str. 349

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 3. 6., 23. 9. 2017

Více na str. 345
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HOTEL NAXOS BEACH RESORT

POLOHA
Rozlehlý areál sestávající ze čtyřpatrové hotelové
budovy a dvoupodlažních vilek je vystavěn v roz-
lehlé, pečlivě udržované zahradě ve středisku
Giardini Naxos. Centrum střediska s několika ob-
chůdky a restauracemi je od hotelu vzdáleno cca
10 minut chůze.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací (1 pro děti do
4 let), 4 bary, 4 bazény (1 olympijský a 2 pro děti),
slunečníky a lehátka k dispozici zdarma, obchody,
kadeřník a fitness centrum.

SPORT A ZÁBAVA
Dva tenisové kurty, tréninkové golfové hřiště se

třemi jamkami, volejbalové a basketbalové hřiště,
stolní tenis, kulečník, kurzy aerobiku, jógy, tance,
tenisu, plavání, jízd na kánoích a windsurfingu.
Baby club pro děti do 4 let, miniclub a junior club
pro děti od 4 do 11 let. 6x denně, 6 dní v týdnu
odvoz k lanovce v Taormině (jmenované služby
jsou garantované v termínu 19.5.–22. 9). V okolí
hotelu možnost potápění, vodního lyžování, létání
deltaplánem, jízd na koních a využití golfového
hřiště (25 km) – vše za poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje v hotelové budově: Dvoulůžkové
pokoje Clasic s možností přistýlky pro dítě
jsou vybaveny koupelnou, WC, fénem, telefo-
nem, klimatizací, telefonem, SAT TV, trezorem,

minibarem (doplnění nápojů na vyžádání)
a balkonem. Mají boční výhled na moře. K dis-
pozici jsou také pokoje Executive, které mají
přímý výhled na moře.
Pokoje ve vilkách: Stejné vybavení, pokoje
v přízemí mají terasu. Není možný výhled na
moře. Na vyžádání též pokoje superior a family.

STRAVOVÁNÍ
V jedné z hotelových restaurací jsou podávány
bufetové polopenze (vč. 1/4 l vína a 1/2 l min.
vody). Možnost dokoupení plné penze či all inc-
lusive, zahrnující konzumaci místních alkoholic-
kých i nealkoholických nápojů, toastů, salátů,
snacků a zmrzlin během dne, nápoje u jídel a plá-
žový servis (od 3. řady). Nápoje v restauracích à la
carte a pianobaru se platí extra.

PLÁŽ
Pláž s hrubším pískem a oblázky se nachází přímo
u hotelového areálu – vstup po několika scho-
dech. Plážový servis.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

**** Giardini Naxos

Clasic: A|AA|AAB Vila: A|AA|AAB Clasic: A|AA|AAB Dítě do: 6/12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2559

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

od 18 760 Kč*

* více na str. 349
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HOTEL SPORTING BAIA A DEPANDANCE VILA ATHENA

POLOHA
Pětipatrový hotel ležící přímo u pláže v klidnější
části Giardini Naxos, cca 100 m od centra stře-
diska. Villa Athena je jeho depandancí, která je
vzdálena cca 30 m přes ulici.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži. Množství obchůdků, barů
a restaurací v nedalekém centru střediska. Dopo -
ručujeme výlety na blízkou Etnu nebo do Taor -
miny.

UBYTOVÁNÍ
Hotelové pokoje s možností  2 přistýlek
a s vlastním příslušenstvím jsou vybaveny SAT-TV
a telefonem, klimatizací (15.6.-15.9.), trezorem

a minibarem. Většina pokojů má balkon. Výhled
na moře za příplatek. Depandance: Pokoje jsou
vybaveny koupelnou s WC, vysoušečem vlasů, sat
TV, trezorem (za poplatek) a balkonem nebo te-
rasou. Není možný výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně podávaná bufe-
tovou formou. Večeře servírované výběrem
z menu. Salátový bufet. Deserty servírované.
Hosté ubytování ve Villa Atheně se stravují v ho-
telové restauraci.

PLÁŽ
Pláž s hrubozrnným pískem se nachází přímo
u hotelu přes cestu. Plážový servis, tj. vstup na

pláž, lehátka a slunečníky jsou za poplatek. Klienti
hotelu mají na tuto službu slevu.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, centrální klimati-
zace cca od 15.6. do cca 15.9.

****/**** Giardini Naxos

Standard: A|AA|AAA|AAB Dítě do: 10 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

HOTEL BAY PALACE

POLOHA
Tento příjemný hotel se nachází cca 400 metrů
od nástupní stanice lanovky vedoucí do Taorminy
a od oblázkové pláže.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace s překrásným výhledem na
moře, 2 bary, bazén se slunečníky a lehátky (v pro-
vozu od cca poloviny června do poloviny září), TV
místnost, WI-FI, výtah.

SPORT A ZÁBAVA
Lanovkou snadno dostupné městečko Taormina
nabízí řadu obchůdků a restaurací. Možnost zají-
mavých fakultativních výletů, např. na Etnu či
Liparské ostrovy, zajímavá nabídka rent-a-car.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistýlek
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, klima-
tizací, telefonem, TV, minibarem a zpravidla
balkonem či terasou. Výhled na moře za pří-
platek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu. Za příplatek možnost po-
lopenze, večeře výběrem z menu.

PLÁŽ
Menší, veřejně přístupné oblázkové pláže v ob-
lasti Isola Bella se nachází cca 100 – 300 metrů
od hotelu (místy kameny, doporučujeme boty
do vody). Soukromá pláž se nachází cca

400 metrů od hotelu (shuttle bus na pláž
v rámci hotelu).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, centrální klimati-
zace cca od 15.6. do cca 15.9.

**** Taormina

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2576

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2562 | 2564

od 17 130 Kč*

* více na str. 349

od 16 070 Kč*

* více na str. 349

depandance
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HOTEL OLIMPO/HOTEL LE TERRAZZE

POLOHA
Tyto moderní hotely jsou součástí komplexu tří
hotelů (Le Terrazze, Olimpo, Antares), které jsou
navzájem propojeny pozemní lanovou dráhou.
Překrásný výhled na severní oblast Taorminy
a městečko Letojanni. Od centra cca 300 m. 

VYBAVENÍ
Recepce a bufet. restaurace v hotelu Olimpo, bar
v hotelu Olimpo a americký bar v hotelu Antares,
bazén, denní a večerní programy, miniklub, sauna
a jacuzzi v hotelu Olimpo, parkoviště, WI-FI (za po-
platek). 

UBYTOVÁNÍ
Hotel Le Terrazze – dvoulůžkové pokoje
s možností 2 přistýlek jsou vybaveny vlastním

příslušenstvím, fénem, SAT TV,  telefonem, trezo-
rem, minibarem, konvicí na přípravu kávy a čaje,
klimatizací a terasu s výhledem na mořskou
stranu. Hotel Olimpo – moderně zařízené
dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek mají
vlastní  příslušenství, fén, telefon, SAT TV, mini-
bar, trezor, centrální  klimatizaci a balkon s vý-
hledem na mořskou stranu.

STRAVOVÁNÍ
Formou polopenze. Bufetové  snídaně i večeře, za
příplatek all inclusive, zahrnující snídani, oběd a ve-
čeři formou bufetu, pozdní sicilskou snídani, místní
alkoholické a nealkoholické nápoje a zmrzlina u ba-
zénu 10.00–18.00, místní alkoholické a nealkoholické
nápoje od 18.00–24.00 v hlavním hotelovém baru,
odpolední občerstvení mezi 16.00–17.00 hodinou. 

PLÁŽ
Oblázkovo-písčitá pláž se nachází cca 400 m od
hotelového parkoviště, na které se sjíždí výtahem.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

**** Letojanni

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

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2570 | 2569

od 20 820 Kč*

* více na str. 349

Rodinná SLEVA
Více na str. 344

Hotel Olimpo

od 19 920 Kč*

* více na str. 349

Hotel Le Terrazze



NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
OSTROV ELBA
Největší ze sedmi ostrovů Toskánského souost-
roví je obklopený smaragdově zabarveným
mořem s četnými zátokami. Pláže na ostrově jsou
převážné oblázkové nebo skalnaté.

TOSKÁNSKÁ RIVIÉRA
Jižní Toskánsko – oblast Monte Argentaria
(Albinia, Marina di Montalto, Pescia Romana). 
Oblast vyniká zejména svými stříbřitými plážemi
a téměř neporušenou přírodou a středověkými
městečky. Vzdálenost z Prahy je 1 200 km (doba
jízdy cca 13 hodin).

Calambrone
Městečko leží pouhých pár kilometrů od Pisy
a Livorna. Vzdálenost z Prahy je 1 100 km (doba
jízdy cca 13 hodin).

POBŘEŽÍ VERSILIA
Marina di Pietrasanta
Populární přímořské středisko obklopené piniovými
háji a zelení. Jedinečnou atmosféru letoviska dotváří
Apeninské hory táhnoucí se od vnitrozemí.
Středisko vhodné pro sportovce – tenisové kurty,
sportovní haly, 18jamkové golfové hřiště. Vzdálenost
z Prahy je 1 085 km (cca 12 hodin jízdy).

Marina di Massa
Přímořské letovisko s krásnými panoramaty
Apuánských hor. Ideální místo k poznávání pravé
toskánské kultury: kvalitního vína, vyhlášených
steaků, celé řady památek zapsaných na se-
znamu UNESCO. Vzdálenost z Prahy je 1 080 km
(cca 12 hodin jízdy).

800 112 112 ℡180

ITÁLIE | TOSKÁNSKÁ RIVIÉRA | OSTROV ELBA | LIGURSKÁ RIVIÉRA

ITÁLIE – TOSKÁNSKÁ RIVIÉRA, OSTROV ELBA, LIGURSKÁ RIVIÉRA
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Na území skoro celé Itálie je nutné používat
koupací čepice při vstupu do bazénů. Toto na-
řízení se týká i hotelových bazénů (nejen veřej-
ných)! Většina veřejných pláží je zpoplatněna.
Dle vyhlášky místních úřadů se platí případná
pobytová taxa. Tato taxa je splatná na místě
v hotovosti, v Eur. 
Upozorňujeme, že zavedení taxy a její výše může
být úpravou místní vyhlášky i v průběhu sezóny
kdykoliv změněna. Aktuální informace budou
k dispozici vždy po příjezdu na ubytování.
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NABÍDKA VÝLETŮ
CINQUETERRE
Malá městečka obklopená vinicemi, jež jsou za-
psána na seznamu Světového dědictví UNESCO.

PISA
Známá toskánská metropole s mnoha památ-
kami v čele se slavnou šikmou věží.

FLORENCIE
Město, jež je považováno za kolébku renesance,
s mnoha světoznámými památkami.

CARRARA
Menší městečko proslulé svými bílými mramoro-
vými lomy, v nichž hledal materiál pro svá díla
i slavný Michelangelo.

SIENA
Okouzlující historické město zapsané na seznamu
Světového dědictví UNESCO.

PŘÍRODNÍ LÁZNĚ SATURNIA
Horké prameny, vyvěrající z vulkanického kráteru,
tvoří cca 500 metrové území s jednotlivými jezírky.

OSTROV GIGLIO
Ostrov je díky svému podmořskému životu vyhle-
dávaným místem všech potápěčů.
NÁRODNÍ PARK MAREMMA
Bohatá fauna, flora a zcela neposkvrněné pláže.

PLÁŽ TALAMONE – RÁJ KITESURFINGU
Velice oblíbená pláž nedaleko městečka
Talamone.

ETRUSKÝ ARCHEOLOGICKÝ PARK VULCI
A TARQUINIA
Archeologická památka zapsaná na seznamu
UNESCO.

Výše uvedené výlety mají pouze informativní
charakter a nejsou organizovány naší CK.

ČEDOK PLUS
• pečlivý výběr pěkných středisek
• k vybraným kapacitám možnost autokarové

dopravy
• snadná dostupnost z ČR
• koupání a poznávání

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
TOSKÁNSKÁ RIVIÉRA
• koupání a poznávání
• vynikající kuchyně a vyhlášená vína
• bohatá historie již od dob Etrusků

OSTROV ELBA
• málo objevený přírodní ráj
• pěší turisticka po horách
• liduprázdné skalnaté pláže

Marina di Bibbona

Albinia
Marina di MontaltoPescia Romana

ITÁLIE

Řím

Ligurské
moře

Marina di Pietrasanta
Marina di Massa

Lido di Camaiore

Castilione Della Pescaia
Marina di Grosseto

Tyrhénské moře

Ligurské moře

OSTROV ELBA

Portoferraio

Porto
Azzuro

Monte Capanne
(1019 m)

Marciana Marina

Lacona

Capoliveri

Rio Marina

Torino
ITÁLIE

Ligurské moře

Janov

Diano Marina

Ceriale
Pietra Ligure

Albenga

Borgio Verezzi

ZÁJEZDY: 8, 15 DNÍ 

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

TOSKÁNSKÁ RIVIÉRA

OSTROV ELBA

LIGURSKÁ RIVIÉRA

Cinqueterre San Giglio

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Villaggio California Camping Village *** BS – 182
Villaggio Club degli Amici *** BS – 182
Villaggio Argentario *** BS – 183
Rezidence La Pergola *** BS – 183
Le Ginestre *** PL – 184
Andreaneri *** SN – 184
Villaggio Regina del Mare *** BS / PL – 185
Rezidence Onda Marina *** BS – 185
Villaggio Hotel Ortano Mare *** BS / PL – 186
Hotel Rezidence Le Acacie **** BS / PL – 186
Rezidence Hermitage **** BS – 187
Corallo *** PL – 187

BS = bez stravování, SN = snídaně, PL = polopenze

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

POLOHA
Nedávno postavený rozlehlý areál, obklopený zelení
piniových hájů a olivovníků, přímo u písečné pláže,
na pomezí italských regionů Toskánsko a Lazio. 

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace/pizzerie, bar, 2 bazény (1 pro děti
se skluzavkou, včetně hydromasážního koutku), ob-
chod, amfiteátr, v hl. sezoně denní a večerní animační
programy, vyhrazené parkoviště, za popl. prádelna. 

SPORT A ZÁBAVA
Aerobik, lukostřelba, tenisové kurty, basketbal, fot-
bal, stolní tenis, nemotorizované vodní sporty na
pláži v ceně (šlapadla, kanoe, plážový volejbal).
Speciální ceny pro jízdy na koních, rybaření,

 potápění, výlety do etruských nekropolí Tarquinie
a Vulci, ochutnávky typických místních produktů a vín. 

UBYTOVÁNÍ
Apartmán typu bilo pro 4 osoby se skládá z lož-
nice smanžel. postelí aobýv. pokoje se 2 odděl. lůžky.
Vlastní příslušenství, menší kuchyň. kout,  klimatizace
a terasa. Na vyžádání též apartmány pro 2 a 6 osob. 

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. Možnost dokoupení polopenze či
plné penze. 

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem  do moře se
nachází přímo u areálu. Plážový servis v ceně.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. Od 1.6. plážový servis v ceně. Možnost
grilování. NA VYŽÁDÁNÍ: Ložní a koupelnové prá-
dlo 10 Eur/osoba/výměna, postýlka 40 Eur/týden,
WIFI 12h/10 Eur, 24h/15 Eur, 60h/25 Eur, polo-
penze 20 Eur/osoba/den a dítě 3-11 let 12 Eur
/den, plná penze 33 Eur/osoba/den a dítě 3-11 let
20 Eur/den.

*** Lazio - Marina di Montalto

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2586

VILLAGGIO CLUB DEGLI AMICI

POLOHA
Menší areál, obklopený přírodou, na pomezí ital.
regionů Toskánska a Lazia, jen několik kilometrů
od vyhlášených kulturních a historických městeček,
od pláže je oddělen pouze piniovým porostem. 

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace/pizzerie, bar, amfiteátr, dět-
ské hřiště, v hl. sezoně denní a večerní animační
programy, obchod, vyhrazené parkoviště, za popl.
prádelna. 

SPORT A ZÁBAVA
Fotbal, volejbal, basketbal, tenisové kurty, stolní
tenis, biliár, nemo torizované vodní sporty na pláži
v ceně  (šlapadla, kánoe), tematické večery (kaba-
ret, karaoke), speciální ceny na potápění, lekce

plachtění, rybaření, výlety do etruských nekropolí
(Tarquinia a Vulci), ochutnávky typicky místních
produktů a vín. 

UBYTOVÁNÍ
Apartmán typu bilo pro 4 osoby se skládá
z ložnice s manžel. postelí a obýv. pokoje se
2 odděl. lůžky či rozkl. dvoulůžkem. Vlastní pří-
slušenství, menší kuchyňský kout, klimatizace
a menší terasa.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. Možnost dokoupení polopenze či
plné penze. 

PLÁŽ
Písečná pláž je oddělena od villaggia pouze piniovým

porostem. Plážový servis a nemotorizované vodní
sporty v ceně.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. Od 1.6. plážový servis v ceně. Možnost
grilování. NA VYŽÁDÁNÍ: Ložní a koupelnové prá-
dlo 10 Eur/ osoba/výměna, polopenze 20 Eur/
osoba/den a dítě 3-11 let 12 Eur/den, plná penze
33 Eur/osoba/den a dítě 3-11 let 20 Eur/den, malá
zvířata povolena. Dětská postýlka 40 Eur/týden.

*** Lazio - Pescia Romana

Apartmán: A – AAAA Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2595

od 2 480 Kč*

* více na str. 349

od 2 390 Kč*

* více na str. 349
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VILLAGGIO ARGENTARIO

POLOHA
Velmi pěkné středisko, obklopené piniemi, se na-
chází přímo u krásné písečné pláže v romantické
oblasti Argentaria, mezi ostrovy Giglio, Giannutri
a Montecristo. 

VYBAVENÍ
Recepce, 3 restaurace, 2 bazény (1 olympijský, 1
dětský), vířivka, amfiteátr, obchod, miniklub, juni-
orklub, dětské hřiště, potápěčské centrum, par-
koviště, bankomat, za poplatek prádelna. 

SPORT A ZÁBAVA
Volejbal, fotbal, stolní tenis, plážový volejbal, denní
a večerní animační programy (tematické večery,
karaoke, letní kino), nemotorizované vodní sporty
na pláži v ceně (šlapadla, kanoe), možnosti vychá-
zek či projížďky na koních v národním parku

Orbetello, lekce potápění, zajímavé výlety do blíz-
kého i vzdálenějšího okolí (přírodní termální lázně
Saturnia, farma La Parrina). 

UBYTOVÁNÍ
Apartmány typu bilo GIANNUTRI pro 4 osoby
jsou menší než apartmány typu bilo GIGLIO
pro 4 osoby. Všechny apartmány se skládají
z ložnice s manželskou postelí a obývacího po-
koje se dvěma oddělenými lůžky či rozkládacím
gaučem. Jsou vybaveny vlastním příslušenstvím,
menším kuchyňským koutem, klimatizací, TV
a menší terasou. Apartmány Giglio mají navíc
fén, telefon, ložní a koupelnové prádlo. 

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. Možnost dokoupení polopenze či
plné penze. 

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází přímo u villaggia.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. Od 1.6. plážový servis v ceně. Možnost
grilování. NA VYŽÁDÁNÍ: Ložní a koupelnové
prádlo 10 Eur/osoba/výměna, postýlka 40 Eur
týden, polopenze 20 Eur/osoba/den a dítě 
3-11 let 12 Eur/den, plná penze 33Eur/osoba/den
a dítě 3-11 let 20Eur/den.

*** Albinia

Apartmán: A – AAAA Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2580

REZIDENCE LA PERGOLA 

POLOHA
Tato příjemná rezidence se nachází v klidném
prostředí, v udržované zahradě obklopené zelení,
cca 2 km od nákupního centra Cinquale, cca 6 km
od 18ti jamkového gofového hřiště, cca 3 km od
letoviska Marina di Massa a cca 4 km od vyhláše-
ného přímořského letoviska Forte dei Marmi.

VYBAVENÍ
Recepce, WIFI zdarma, výtah, TV místnost, bazén s le-
hátky, dětské hřiště, parkoviště. V okolí jsou tenisové
kurty (za popl., cca 1 km od rezidence), půjčovna kol
(za popl. cca 100 m od rezidence), parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
V nedalekém okolí, tenisové kurty, golf, cykloturis-
tika, WI-FI, bazén.

UBYTOVÁNÍ
Bilo pro 4 osoby se skládá z ložnice s manžel-
skou postelí a obývacího pokoje s kuchyňským
koutem a rozkládacím dvoulůžkem. Typ Balkon
je umístěn na 1. či 2. patře a má menší balkon.
Typ Terasa je umístěn na 1. či 2. patře a má te-
rasu o rozloze cca 32 m2. Typ Garden je umís-
těn v přízemí a má předzahrádku. Všechny
apartmány jsou moderně zařízené a vybavené
sociálním zařízením, fénem, klimatizací, pračkou
(může být umístěná i mimo apartmán), telefo-
nem, mikrovlnnou troubou, kávovarem (jen typ
Balkon), myčkou nádobí, ložním a koupelnovým
prádlem, utěrkami (vše s týdenní výměnou)
a Wi-Fi připojením k internetu.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písečná pláž se nachází cca 180 metrů, k dispozici
volná i soukromá, plážový servis za poplatek.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
150 Eur. NA VYŽÁDÁNÍ: Dětská postýlka zdarma,
malá zvířata zdarma.

*** Marina di Massa

Dvoulůžkový pokoj: A|AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/12061

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

od 2 480 Kč*

* více na str. 349

od 4 590 Kč*

* více na str. 349
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HOTEL LE GINESTRE

POLOHA
Tento příjemný rodinný hotel se nachází v leto-
visku Marina di Pietrasanta, cca 200 metrů od
moře.

VYBAVENÍ
Recepce, WIFI, restaurace a bar terasa, parkoviště
(počet míst omezen), půjčovna jízdních kol (za po-
platek).

SPORT A ZÁBAVA
Půjčovna kol (za poplatek). Toto místo, obklopené
zelení a rezidenčními vilkami, nabízí mnoho pří-
jemných barů a restaurací, lákavých obchůdků

a sportovního využití na pláži. Možnost zajíma-
vých výletů po okolí, čí ochutnávky pravých tos-
kánských specialit v jedné ze zdejších resturací.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím, telefonem,
SAT TV, trezorem, klimatizací a vysoušečem
vlasů.

STRAVOVÁNÍ
Formou polopenze. Snídaně formou bufetu, ve-
čeře servírované výběrem z několika menu.

PLÁŽ
Písečná pláž se nachází cca 200 metrů od hotelu.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.NA VYŽÁDÁNÍ:
Postýlka 15 Eur/den, malá zvířata zdarma.

*** Marina di Pietrasanta

Standard: AA|AAA|AABB|AAAB Dítě do: 13 let Zájezdy:/ 8, 15 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2588

HOTEL ANDREANERI

POLOHA
Tento příjemný hotel, obklopený typickou středo-
mořskou vegetací, se nachází v klidné části leto-
viska Marina di Pietrasanta.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace s typickou toskánskou ku-
chyní, terasa, parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, zajímavá nabídka výletů po
okolí, možnost návštěvy toskánských metropolí
Florencie, Luccy, Pisy a dalších.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek
jsou pěkně zařízeny a vybaveny vlastním příslu-
šenstvím, fénem, trezorem, telefonem, klimati-
zací a balkonem. K dispozici jsou také pokoje
Spiaggia, které mají navíc v ceně plážový servis.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení po-
lopenze - večeře servírované výběrem z menu ze
3 typů o 3 chodech, bufet předkrmů a salátů.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 250 metrů od hotelu, plážový servis
za zvýhodněnou cenu (bližší informace na místě).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Zvířata nejsou
povolena. NA VYŽÁDÁNÍ: Postýlka zdarma, plá-
žový servis za poplatek.

*** Marina di Pietrasanta

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2587

od 9 560 Kč*

* více na str. 349

od 10 390 Kč*

* více na str. 349
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VILLAGGIO REGINA DEL MARE

POLOHA
Villaggio, umístěné v udržované zahradě v letovisku
Calambrone. Cca 4 km od obchodů a restaurací
(nejbližší supermarket cca 400 metrů). Autobusová
zastávka se nachází nedaleko villaggia.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, WI-FI (za poplatek), bazén se slunečníky a le-
hátky, vířivkou a dětskou částí, restaurace Centrale,
bar u bazénu, bar / pizzerie na pláži, parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, dětské hřiště,  animační programy, mini -
klub, plážový volejbal, amfiteátr.

UBYTOVÁNÍ
Mono pro 4 osoby se skládá z obývací místnosti
s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem
a manželským lůžkem na vyvýšeném patře. Bilo

pro 4 osoby stejné jako Mono, navíc ložnice s man-
želskou postelí. Možnost Trilo pro 6 osob.
Hotelové pokoje se skládají z obývací místnosti
s kuchyňským koutem (používání kuchyňského
koutu za poplatek) a rozkládacím dvoulůžkem
a manželským lůžkem na vyvýšeném patře. 
Rozšířený popis ubytování na www.cedok.cz.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. Hotelové pokoje mají v ceně polo-
penzi s ¼ l vína a ½ l vody v ceně.

PLÁŽ
Písečná pláž vhodná pro rodiny s dětmi se nachází
přímo u villaggia. Plážový servis (slunečník a 2 lehátka)
a vodní sporty na pláži (windsurfing, kánoe) v rámci
povinné klubové karty pro naše klienty zdarma (v pro-
vozu v závislosti na počasí, od cca 1.5. do 20.9.).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
150 Eur. Od 1.6. plážový servis v ceně. Ložní a kou-
pelnové prádlo bez výměny. NA VYŽÁDÁNÍ:
Postýlka 7 Eur/den, malá zvířata 10 Eur/den.
Povinný poplatek za klubovou kartu 49 Eur/
osobu (zahrnující plážový servis – slunečník a 2 le-
hátka, bazén, animace, miniklub). Povinný popla-
tek za spotřeby a další služby ve výši 190 Eur/Bilo,
220 Eur/Trilo.

**** Calambrone

Hotel Mono: A|AA|AAA|AAB|AABB Apartmán: A – AAAAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

REZIDENCE ONDA MARINA 

POLOHA
Tato moderní a elegantní rezidence se nachází
v klidné části letoviska Marina di Pietrasanta v pří-
jemné zahradě obklopené středomořskou vege-
tací.

VYBAVENÍ
Recepce, WI-FI, bazén se slunečníky a křesly
(v provozu od cca 20.5. do 28.9.), dětský koutek,
bar, prádelna, výtah, půjčovna kol, střešní terasa
s grilovacím koutkem. 

SPORT A ZÁBAVA
Toto místo, obklopené zelení a rezidenčními vi-
lami nabízí mnoho příjemných barů a restaurací,

lákavých obchůdků i sportovního vyžití na pláži.
Nedaleko rezidence jsou tenisové kurty. 

UBYTOVÁNÍ
Bilo pro 4 osoby se skládá z obývacího pokoje
s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-
kem a ložnice s manželskou postelí. Všechny
apartmány jsou moderně  zařízené a vybavené
vlastním příslušenstvím, klimatizací, SAT TV, te-
lefonem, fénem a balkonem. Některé apart-
mány mají výhled na bazén (cenově odlišeny).

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. 

PLÁŽ
Krásná písečná pláž se nachází cca 1000 metrů
od rezidence.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. Od 1.6. plážový servis v ceně. Možnost
grilování. NA VYŽÁDÁNÍ: Postýlka 30 Eur/týden,
malá zvířata 40 Eur/pobyt, půjčovna kol cca
8 Eur/den, cca 25 Eur/týden.

*** Marina di Pietrasanta

Apartmán: AA – AAAA Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2593

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7734 | 7748

od 2 200 Kč*

* více na str. 349

od 2 760 Kč*

* více na str. 349
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VILLAGGIO HOTEL ORTANO MARE 

POLOHA
Toto moderně zařízené středisko obklopené buj-
nou vegetací se nachází na jedné z nejkrásnějších
zátok ostrova Elba, cca 4 km od turistického měs-
tečka Rio Marina a cca 12 km od Porto Azzurro. 

VYBAVENÍ
Recepce, 2 restaurace, 2 bary, 3 bazény (z toho
1 dětský), 4 tenisové kurty, minifotbalové hřiště,
stolní tenis, bocce, dětský koutek, lukostřelba, potá-
pěčské centrum, minimarket, prádelna, amfiteátr,
diskotéka, 9. 6.–15. 9. bohatý animační program
(včetně výuky tanců), možnost výletů, parkoviště.

UBYTOVÁNÍ
Bilo pro 2–4 osoby: Ložnice s manželským lůž-
kem, obývací pokoj  případně rozkl. dvoulůžko.
Trilo pro 6 osob má navíc menší pokoj se
2 lůžky. Apartmány mají příslušenství, TV, tele-
fon, trezor a terasu či verandu. 
Pokoje: Dvoulůž. pokoje s možností 2 přistýlek
mají příslušenství, fén, klimatizaci, TV, telefon
a minibar (na vyžádání za příplatek).
Rozšířený popis ubytování na www.cedok.cz.

STRAVOVÁNÍ
Apartmány bez stravování. Pokoje s polopenzí
(snídaně a večeře formou bufetu včetně nápojů),
možnost plné penze.

PLÁŽ
Villaggio se nachází přímo u pláže. Plážový servis
v ceně (do vyčerpání míst), nabídka vodních
sportů na pláži (kanoe, šlapadla, vodní skútry, plá-
žový volejbal). 

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Povinný poplatek
za závěrečný úklid 35 Eur/MONO a 50 Eur/ BILO.
NA VYŽÁDÁNÍ: Postýlka 5 Eur/den, zvířata ne-
jsou povolena.

*** Ostrov Elba - Rio Marina

Clasic: AA|AAA|AAAA|AABB|AAAB Apartmán: A – AAAAA Dítě do: 5/14 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování/polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2244

HOTEL REZIDENCE LE ACACIE

POLOHA
Resort je umístěný v zahradě u pláže v údolí Naregno.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, plážová restaurace, americký
bar, snack bar na pláži, bazén pro dospělé, malý
bazének pro děti, vířivka, dětské hřiště, Wi-Fi, dále
je zde tenis (za poplatek), miniklub a juniorklub
(v provozu v hlavní sezóně), parkoviště, minimarket. 

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty (kánoe, šlapadla) za poplatek, luko-
střelba, stolní tenis, horská kola k zapůjčení (do
vyčerpání kapacity), animace. 

UBYTOVÁNÍ
Všechny apartmány jsou vybavené telefonem,

SAT TV, balkonem nebo předzahrádkou a klima-
tizací. Některé mají ventilátor a trezor. 
Mono – manželská postel nebo rozkládací/ vy-
souvací/vyklápěcí pohovka/dvoulůžko, rozkládací
jednolůžko či pohovka pro 1 či 2 osoby či pa-
landa, kuchyňský kout s jídelním stolem, sociální
zařízení. Hotelové pokoje jsou v hlavní nebo
vedlejší budově, všechny mají balkon nebo
malou zahrádku (vyjma pokojů Basic, kde jen
některé).
Rozšířený popis ubytování na www.cedok.cz.

STRAVOVÁNÍ
Hotelové pokoje s polopenzí – snídaně formou
bufetu, večeře servírované. Apartmány bez stra-
vování. Za příplatek  možnost večeří, polopenze
nebo plné penze.

PLÁŽ
Písčitá pláž je ve vzdálenosti do 200 metrů podle typu
ubytování, plážový servis v ceně (slunečník a 2 křesílka)
- platí pro hotel, apartmány jej mají za poplatek. 

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. HOTEL: NA VYŽÁ-
DÁNÍ:malá zvířata 13 Eur/noc, dětská postýlka zdarma.
RESIDENCE: závěrečný úklid v ceně, ložní a koupelnové
prádlo s týdenní výměnou zdarma, vratná kauce
100 Eur. NA VYŽÁDÁNÍ: malá zvířata 10 Eur/noc, dět-
ská postýlka 70 Eur/týden, plážový servis 110 Eur/ týden.

**** Ostrov Elba - Capoliveri 

Basic/Clasic: A|AA|AAA|AAAA|AAB|AABB Apartmán: AA – AAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: polopenze/bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/8040

od 2 110 Kč*

* více na str. 349

od 3 120 Kč*

* více na str. 349
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REZIDENCE HERMITAGE 

POLOHA
Rezidence, tvořená 3 budovami v zahradě, je si-
tuována v klidné části, cca 150 m od moře a cca
800 m od centra střediska.

VYBAVENÍ
Recepce, WiFI v hale zdarma, společenská míst-
nost s Tv, sluneční terasa, výtah, prádelna a par-
king za poplatek. Bazén pro dospělé s dětským
bazénkem v provozu cca od května do poloviny
září.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, možnost zapůjčení kol či te-
nisu za poplatek. Široká nabídka zábavy v centru
střediska.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány typu BILO 4 - cca 28 m2, ložnice
s manž. postelí, obývací pokoj s kuchyňským kou-
tem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení, balkon či francouzské okno. BILO 4
Superior mají stejné vybavení, ale jsou zrekonstru-
ované. Mono 2/3 - obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkl. gaučem pro 2 osoby a případně
přistýlka pro 1 osobu, sociální zařízení, balkon či
francouzské okno. Trilo 6/7 - cca 48 až 58 m2 má
2 ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby. Všechny apart-
mány mají sat TV, telefon, fén. Pokoje Superior
navíc wifi (za poplatek), trezor a klimatizaci.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Pláž se nachází cca 250 m od rezidence. Hostům
je k dispozici plážový servis zdarma (slunečník, le-
hátko a plážové křesílko).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, vratná kauce
100 Eur/apartmán, dětská postýlka 15 Eur/pobyt,
parkoviště 30 Eur/týden (pro pobyty 29.7.-2.9.),
ostatní termíny 20 Eur. Povinný poplatek za závě-
rečný úklid 30 Eur/Mono, 40 Eur/Bilo a 50 Eur/
Trilo.

**** Pietra Ligure

Dvoulůžkový pokoj: A|AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2347

HOTEL CORALLO

POLOHA
Hotel se nachází ve středisku Finale Ligure, cca
800 metrů od centra střediska.

VYBAVENÍ
Recepce, wifi, restaurace, bar / společenská míst-
nost, terasa, veřejné parkoviště (počet míst ome-
zen).

SPORT A ZÁBAVA
Menší posilovna, zapůjčení jízdních kol (do vyčer-
pání), za poplatek pronájem tenisových kurtů ve
vzdálenosti cca 500 m, golfové hřiště Garlenda
cca 39 km.

UBYTOVÁNÍ
P2M balkon - pokoj s manželskou postelí, so-
ciální zařízení s vanou či sprchou, balkon s boč-
ním či čelním výhledem na moře, možnost
3. a 4. lůžka formou přistýlky či palandy na vy-
žádání. Všechny pokoje mají sat TV, trezor, tele-
fon, fén a klimatizaci.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou kontinentálního bufetu, večeře -
salátový bufet, servírovaný teplý předkrm a hlavní
jídlo s přílohou, dezert. Nápoje za poplatek.

PLÁŽ
Pláž s hrubším pískem a oblázky se nachází cca
50 m od hotelu.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, dětská postýlka
zdarma, garážové stání 15 Eur/den, klimatizace
zdarma, malá zvířata povolena - na vyžádání.

*** Finale Ligure

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15291

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

od 7 170 Kč*

* více na str. 349

od 5 820 Kč*

* více na str. 349

cena za apartmán
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ITÁLIE – SEVERNÍ JADRAN
V posledních letech se turistická střediska Severního Jadranu, táhnoucí se od Terstu až po Anconu, stávají opět populárními mezi
návštěvníky z celé Evropy. Snadná dostupnost, velmi dobrá infrastruktura i široká nabídka ubytování v nejrůznějších cenových relacích
jsou ideální kombinací ke strávení příjemné dovolené. Moderní střediska jako Bibione, Caorle či Fano s písečnými plážemi s pozvolným
vstupem do vody a nabídkou nejrůznějších sportovních a vodních radovánek nabízejí vhodné zázemí pro rodinnou dovolenou. Pobřežní
promenády jsou lemovány obchody a restauracemi s výbornou italskou kuchyní, které vévodí těstoviny na sto způsobů. Návštěvníci však
nejsou odkázáni pouze na odpočinek a lenošení na pláži. Oblast Severního Jadranu se totiž pyšní i kulturní a historickou tradicí.
Nejnavštěvovanějším místem, které by si řádný návštěvník neměl nechat ujít, jsou romantické Benátky se svými kanály a gondolami.
Milovníci umění mohou také obdivovat starobylé památky a muzea s bohatými sbírkami v Ravenně, Rimini či Modeně. Atraktivní variantou
jednodenních výletů je návštěva italských Dolomitů, které nabízejí nepřeberné možnosti pěších túr ve vysokohorské přírodě s využitím
rozsáhlé sítě lanovek.  Mnozí návštěvníci věnují jeden nebo více dnů ze své dovolené návštěvě nedalekého Slovinska s jeho mondéními
lázněmi Portorož a chovem koní v Lipici. Dovolená zde se jednoduše vyplatí.
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
LIGNANO
Oblíbené letovisko s širokými plážemi a pozvolným
vstupem do moře, vzdálenost od Benátek je 110 km.
Lignano je tvořeno především hotelovými kapacitami
a nabízí spoustu možností trávení volného času vč.
aquaparku či dětského světa Gulliverlandia.
Vzdálenost z Prahy činí 770 km (10 hodin jízdy).

BIBIONE
Českými návštěvníky trvale oblíbené středisko,
vzdálené pouhých 100 km od Benátek. Ploché
pobřeží s krásnými plážemi je obklopeno zelení,

v níž je vybudována řada hotelů a apartmánových
domů, jež jsou promíseny s hustou sítí obchodů
a restaurací. Sportovně založení klienti mohou vy-
užít kvalitních cyklostezek. Vzdálenost z Prahy činí
760 km (cca 10 hodin jízdy).

CAORLE
Letovisko Caorle leží na severním pobřeží Jadranu,
70 km jihovýchodně od Benátek. Mimo dlouhých
písčitých pláží s pozvolným vstupem do moře je
Caorle známé pro své 2000 let staré historické cent-
rum, jež bývá často označováno za „malé Benátky“.
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Caorle je vyhlášeným rybářským městem a nabízí
tak velké množství výborných rybích restaurací.
Navštívit lze také oblíbený vodní park Acquafollie.
Vzdálenost z Prahy činí 780 km (cca 10 hodin jízdy).

LIDO DI JESOLO
Moderní, stále se rozrůstající letovisko, ležící
v bezprostřední blízkosti Benátek. Lido di Jesolo
je známé pro své široké písčité pláže s pozvolným
vstupem do moře. Vzdálenost z Prahy činí 800 km
(cca 11 hodin jízdy).

ROSOLINA MARE
Středisko ležící v deltě řeky Pád (chráněné území),
70 km jižně od Benátek. Vhodné pro klienty, kteří
vyhledávají klidnou dovolenou s dobrou úrovní slu-
žeb. Vhodné jako výchozí bod k mnoha výletům do
okolí (Benátky, Chioggia, Padova, Ravenna, Ferrara).
Vzdálenost z Prahy činí 880 km (cca 14 hodin jízdy).

RIMINI
Známé lázeňské město ležící na břehu moře v ji-
hovýchodním cípu Pádské nížiny s téměř 20 km
dlouhými písčitými plážemi. Při výletech do okolí
je nejvíce navštěvován 25 km vzdálený městský
stát San Marino. Vzdálenost z Prahy je 1050 km
(cca 16 hodin jízdy).

RICCIONE
Přímořské letovisko, které je přezdíváno „zelená
perla Jadranu“, je proslulé nejen svými plážemi,
ale také jako město módy. Zejména pak třída Via

Ceccarini, s mnoha butiky nejvyhlášenějších
značek, bývá často v obležení nakupujících ná-
vštěvníků. Vzdálenost z Prahy činí 1 060 km (cca
16 hodin jízdy).

BENÁTKY
Celodenní výlet s česky hovořícím průvodcem.
Orientační cena: 600 Kč + 20 Eur loď

BENÁTSKÉ OSTROVY
Výlet na nejznámější ostrovy v benátské laguně -
Murano a Burano se zastávkou na náměstí San
Marco.
Orientační cena: 600 Kč + 20 Eur loď

TERST, MIRAMARE A AQUILEA
Prohlídka Terstu, zámku Miramare a starého řím-
ského městečka Aquilea.
Orientační cena: 600 Kč

VERONA
Výlet do středověkého města Monteků a Ka pu le tů.
Orientační cena: 750 Kč

SAN MARINO
Polodenní výlet za nákupy do San Marina – ma-
lebného hlavního města stejnojmenné republiky.
Orientační cena: 24 Eur/dospělý a 18 Eur/dítě

ČEDOK PLUS
• česky hovořící delegát ve většině cílů zájezdů

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• krátká dojezdová vzdálenost z ČR
• výlety do Benátek, Verony, Padovy

DOPRAVA AUTOKAREM
• k vybraným hotelům označených symbolem

je organizována doprava autokarem. 
• přehled nástupních míst autokarových

zájezdů na str. 341
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ITÁLIE
Ancona Marcelli 

di Numana

Caorle
Porto Santa Margherita

Comacchio

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

NABÍDKA VÝLETŮ

DOPRAVNÍ INFORMACE

• Vzdálenost z Prahy: 730 - 1 200 km
• Doba jízdy z Prahy: 11 - 18 hod.

ZÁJEZDY: 8, 15 DNÍ | 10 DNÍ

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Villaggio Los Nidos *** BS – 190
Old River *** SN – 190
Villaggio AI Girasoli *** BS – 191
Villaggio Lido del Sole *** BS – 191
Rezidence Itaca *** BS – 192
Apartmány Bibione *** BS – 192
Apartmány Atollo, Biloba, 
Carina a Landora ** BS – 193
Rezidence Antonella *** BS – 193
Rezidence Fenix *** BS – 194
Apartmánový dům Teti *** BS – 194
Rezidence Palace *** BS – 195
Rezidence Eden / Ausonia *** BS – 195
Rezidence Ducale *** BS – 196
Rezidence Ambasador *** BS – 196
Villaggio Ai Pini *** BS – 197
Villaggio La Quercia *** BS – 197
Rezidence Robinia *** BS – 198
Villaggio Ai Ginepri *** BS – 198
Maregolf *** SN 7 let 199
Villaggio Le Farnie *** BS – 199
Villaggio Luna *** BS – 200
Rezidence Gran Mado *** BS – 200
Rezidence Roberta *** BS – 201
Rezidence Cristoforo Colombo *** BS – 201
Heron *** PL – 202
Caravelle, Minicaravelle *** PL – 202
Villaggio Solmare *** BS – 203
Apartmány Rosolina Mare ** BS – 203
Sole *** PL – 204
Reale *** PL 12 let 204
Blumen *** PL – 205
Napoleon *** PP 2 děti do 6 let 205
Apogeo *** PL – 205

BS = bez stravování, SN = snídaně, PL = polopenze, 
PP = plná penze
* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje

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

UPOZORNĚNÍ

Na území skoro celé Itálie je nutné používat kou-
pací čepice při vstupu do bazénů. Toto nařízení se
týká i hotelových bazénů (nejen veřejných)! Většina
veřejných pláží je zpoplatněna. Dle vyhlášky míst-
ních úřadů se platí případná pobytová taxa. Tato
taxa je splatná na místě v hotovosti, v Eur. 
Upozorňujeme, že zavedení taxy a její výše může
být úpravou místní vyhlášky i v průběhu sezóny
kdykoliv změněna. Aktuální informace budou k dis-
pozici vždy po příjezdu na ubytování.
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od 3 670 Kč*

* více na str. 349

VILLAGGIO LOS NIDOS ***
Lignano - Sabbiadoro

POLOHA
Villaggio se nachází jen pár minut od centra leto-
viska Lignana, cca 250 metrů od pláže. 

VYBAVENÍ
Bazén pro dospělé s vířivkou, vyhřívaný bazén pro
děti, 2 tenisové kurty, hřiště na plážový volejbal,
Wi-Fi (v baru Albatros), menší posilovna, stolní
tenis, dětský koutek, animační programy (cca
28.5. – 13.9.2015), 1 parkovací místo / apartmán,
půjčovna jízdních kol (35 Eur/den).

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, možnost návštěvy
Aquaparku Lignano či zábavného parku
Gulliverlandia s akváriem a delfíny.

UBYTOVÁNÍ
Villaggio se skládá z 85 přízemních apartmánů
typu Comfort a 79 apartmánů typu Le Rondini,
které se nachází ve dvoupatrových budovách.
Apartmány jsou vybaveny sociálním zařízením,
klimatizací, fénem, SAT TV, mikrovlnnou troubou,
trezorem.
Bungalov typu Comfort (trilo) se skládá z lož-
nice s manželskou postelí, další ložnice s palan-
dou a vstupní místnosti s kuchyňským koutem.
Apartmán typu Le Rondini (bilo) se skládá
z obývacího pokoje s rozkládacím / vysouvacím
dvoulůžkem a kuchyňským koutem a ložnice
s manželskou postelí. Terasa s posezením a ven-
kovním krbem (apartmány v patře mají místo te-
rasy balkon s krbem a posezením). 
Rozšířený popis ubytování na www.cedok.cz.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře, ideá -
lní pro rodiny s dětmi, se nachází cca 250 metrů
od villaggia. Plážový servis v ceně.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa a povinný závěrečný
úklid 35 - 100 Eur/apartmán - vyjma kuchyňského
koutu, který musí být uklizen. Vratná kauce 150 Eur.
NA VYŽÁDÁNÍ: Dětská postýlka 6 Eur/den. Ložní
prádlo a ručníky 11 Eur/osoba/výměna.

Apartmány: AA – AAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2502

HOTEL OLD RIVER

POLOHA
Tento menší rodinný hotel se nachází v klidné
části Lignana zvané Riviera.

VYBAVENÍ
K vybavení hotelu patří bazén, sluneční terasa s le-
hátky na střeše objektu, z níž je překrásný výhled
na moře a okolní piniové háje, bar, restaurace, TV
místnost, výtah, půjčovna jízdních kol, WIFI.

SPORT A ZÁBAVA
Nepřeberné množství zábavy v nedalekém centru
Lignana, možnost návštěvy Aquaparku Lignano či
zábavního parku Gulliverlandia s akváriem s delfíny.

V oblasti Riviery se nachází také zoo a golfové
hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek (někdy palanda) mají vlastní příslušenství,
SAT TV, fén, telefon, trezor, klimatizaci a balkon.
Na vyžádání též rodinné pokoje až pro 5 osob
za zvýhodněné ceny (ceny na vyžádání).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem. Za příplatek možnost
polopenze či plné penze (výběr ze 3 prvních a 3 dru-
hých chodů, dezert, ovoce či zmrzlina, zeleninový bufet).

PLÁŽ
Písečná pláž je vzdálena cca 120 m od hotelu,
ideál ní pro rodiny s dětmi. Na pláži zdarma pře-
vlékací kabinka.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. NA VYŽÁDÁNÍ:
malá zvířata zdarma, dětská postýlka zdarma.

*** Lignano – Riviera 

Standard: A|AA|AAA|AAA|AABB|AAAB|AAABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: snídaně

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2498

od 8 090 Kč*

* více na str. 349



191

SEVERNÍ JADRAN | ITÁLIE

VILLAGGIO AI GIRASOLI ***
Bibione

POLOHA
Komplex jednopatrových řadových vilek je situo-
ván v části Bibione – Terme.

VYBAVENÍ
Bazén s lehátky a slunečníky, dětský bazének, dětské
hřiště, podzemní parkoviště, jedno parkovací místo
na apartmán. Nadstandardně vybavené apartmány
mají SAT TV, fén, trezor, kávovar a klimatizaci.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti tenis, plážový volejbal, vodní sporty na
pláži, minigolf, trampolína, půjčovna kol, dětská
hřiště. V širším okolí diskotéka, rozsáhlý vodní
park Aquasplash, lunapark, Pohádkový svět
Gulliverlandia, trh a koncerty.

UBYTOVÁNÍ
Bilo pro 5 osob: V přízemí obývací pokoj s ku-
chyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2
osoby, předzahrádka. V patře ložnice s manž.
postelí a lůžkem, příslušenstvím, balkon.
Rozšířený popis ubytování na  www.cedok.cz.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Široká písčitá pláž ve vzdálenosti 500 m od apart-
mánů. Možnost příplatku za plážový servis, který
zahrnuje jeden slunečník, lehátko a plážové
křeslo.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. NA VYŽÁDÁNÍ:
ložní prádlo 210 Kč, večeře 320 Kč/den, plážový
servis (slunečník + lehátko + plážové křeslo)
1 950 Kč/týden, klimatizace 1 390 Kč/apt./ týden,
dětská postýlka 690 Kč/týden, dětský klub
390 Kč/pobyt/dítě od 4 do 12 let.

Apatmán: A – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

od 6 170 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2463

VILLAGGIO LIDO DEL SOLE

POLOHA
Dva sousední komplexy sestávající z jednopatro-
vých vil a dvoupatrových rezidencí.

VYBAVENÍ
Bazén s vířivkou, lehátky a slunečníky, dětský ba-
zének, dětské hřiště, výtah (jen u rezidencí), 1 par-
kovací stání na apartmán, za poplatek prádelna.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti tenis, plážový volejbal, vodní sporty na
pláži, minigolf, půjčovna kol, dětská hřiště. V širším
okolí diskotéka, rozsáhlý vodní park Aquasplash,
lunapark, Pohádkový svět Gulliverlandia, trh.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány mají klimatizaci, SAT TV, trezor, pří-
slušenství a balkon či terasu či předzahrádku.
Bilo pro 5 osob: Ložnice s manželskou postelí
a samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby (i typ „šuplík“).
Bilo pro 5 osob (VIL): V přízemí obývací pokoj
s kuchyň. koutem a rozkl. gaučem pro 2 osoby,
předzahrádka. V 1. patře ložnice s manželskou
postelí a samostatným lůžkem.
Apartmány trilo pro 7 osob: Ložnice s man-
želskou postelí a samostatným lůžkem, ložnice
se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s ku-
chyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Široká písčitá pláž ve vzdálenosti 500 m od apart-
mánů. Možnost příplatku za plážový servis.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, vratná kauce za
apartmán 100 Eur.

*** Bibione

Apatmán: A – AAAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2467

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

od 5 410 Kč*

* více na str. 349

cena za apartmán

cena za apartmán
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od 5 600 Kč*

* více na str. 349

REZIDENCE ITACA

POLOHA
Rezidence se nachází v centru střediska a přímo
u pláže.

VYBAVENÍ
Střešní sluneční terasa s lehátky a výhledem na
moře, výtah, 1 vyhrazené kryté či venkovní parko-
vací stání / apartmán (další parkování ve vzdále-
nosti cca 300 m).

SPORT A ZÁBAVA
Bazén atypického tvaru s dětským bazénkem,
vodní sporty na pláži.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje typu mono pro 2 – 4 osoby mají obývací
pokoj s kuchyňským koutem a 2 rozkládacími
gauči (možnost typ „šuplík“) pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou, balkon. Pokoje typu bilo až
pro 6 osob mají ložnici s manželskou postelí
a palandou, obývací pokoj s kuchyňským kou-
tem a rozkládacím gaučem (možnost typ "šup-
lík") pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou,
balkon. Všechny apartmány mají TV, trezor, kli-
matizaci za příplatek a na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do vody se na-
chází přímo před rezidencí.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce 100 Eur.

*** Bibione

Apartmán: A – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2457

APARTMÁNY BIBIONE **
Bibione

POLOHA
Apartmány se nacházejí v řadových vilkách či více
apartmánových domech po celém středisku,
a jsou nabízeny v následujících kategoriích: kate-
gorie VM: s bazénem, 150 až 600 m od pláže,
kategorie VO: s  bazénem, 600 až 950 m od
pláže, kategorie M: bez bazénu, 0 až 250 m od
pláže, vilky 150 až 400 m od pláže, kategorie O:
bez bazénu, 250 až 950 m od pláže.

VYBAVENÍ
Všechny apartmány mají běžně vybavené ku-
chyňské kouty, u většiny apartmánů je zajištěno
místo na parkování osobního automobilu. Typ
mono pro 2-4 osoby: Menší obývací pokoj
s kuchyňským koutem, 1 či 2 rozkládacími gauči
(i typ „šuplík“) pro 1 či 2 osoby a  případně

 palandou, vlastní příslušenství, zpravidla balkon
či předzahrádka. Typ bilo pro 3-5 osob:
Ložnice s manželskou postelí a případně 1 sa-
mostatným lůžkem, obývací  pokoj s  kuchyň-
ským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 či 2
osoby (i typ „šuplík“), vlastní příslušenství, zpra-
vidla balkon či předzahrádka. 
Rozšířený popis ubytování na www.cedok.cz.

SPORT A ZÁBAVA
Ve středisku je nepřeberné množství restaurací,
provozování vodních sportů, půjčovny kol, aut
a motocyklů, zábavní park – Lunapark, tenisové
kurty a další. 

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Široké písčité pláže s  pozvolným  vstupem do
moře jsou vzdáleny dle jednotlivých typů objektů.
Možnost příplatku za plážový servis – slunečník
s jedním lehátkem a křesílkem. 

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur.

Apartmán: A – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2446-2449

od 4 080 Kč*

* více na str. 349 Typové foto

cena za apartmán

cena za apartmán
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APARTMÁNY ATOLLO, BILOBA, CARINA A LANDORA

POLOHA
Sousedící domy situované na okraji Bibione
v klidné vilové čtvrti Lido dei Pini.

VYBAVENÍ
Zpravidla parkovací místo na apartmán, výtah, ně-
které apartmány se starším vybavením, všechny
s příslušenstvím a balkonem či předzahrádkou.

SPORT A ZÁBAVA
Ve středisku je nepřeberné množství restaurací,
provozování vodních sportů, půjčovny kol, aut
a motocyklů, zábavní park – Lunapark, tenisové
kurty a další. 

UBYTOVÁNÍ
Mono pro 3-4 osoby: Obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem, rozkládacím gaučem pro 2 osoby
a dalším rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby
(i typ „šuplík“)nebo palandou.
Bilo pro 4-5 osob: Ložnice s manželskou po-
stelí a případně 1 lůžkem či přistýlkou, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gau-
čem pro 1 či 2 osoby (i typ „šuplík“).
Trilo pro 6 osob: Ložnice s manželskou postelí,
menší ložnice se 2 samostatnými lůžky či palan-
dou, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro
2 osoby (i typ „šuplík“), samostatná kuchyňka či
kuchyň. kout v rámci obývacího pokoje. 
Rozšířený popis ubytování na www.cedok.cz.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Široké písčité pláže 50 m od apartmánů. Možnost
příplatku za plážový servis, (slunečník, lehátko
a plážové křeslo). Nedaleko též pláž pro psy.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur.

** Bibione

Apartmán: A – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

od 4 650 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2450

REZIDENCE ANTONELLA

POLOHA
Residence Antonella se nachází v atraktivní zóně
Bibione Spiaggia v blízkosti veškerých možností
denní i večerní zábavy, cca 250 m od pláže.

VYBAVENÍ
Výtah, 1 parkovací místo / apartmán.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, denní i noční zábava v ne-
dalekém centru střediska, kde se nachází řada
restaurací, barů a obchodů.

UBYTOVÁNÍ
Bilo pro 4 osoby se skládá z ložnice s manželským
lůžkem, obývacího pokoje s kuchyňským koutem
a rozkládacím dvoulůžkovým gaučem. Apartmány
jsou vybavené sociálním zařízením, SAT TV a bal-
konem. Klimatizace za poplatek na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písečná pláž se nachází cca 250 metrů od resi-
dence. Plážový servis v ceně do 18.6. a od 3.9.,
v ostatních termínech za poplatek.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. NA VYŽÁDÁNÍ: Závěrečný úklid
35 Eur/apartmán (vyjma kuchyňské linky), Ložní
a koupelnové prádlo 7 Eur/osoba/výměna, klima-
tizace 35 Eur/týden, malá zvířata 30 Eur/pobyt.

*** Bibione Spiaggia

Apartmán: AA – AAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

od 1 740 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/12106

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

cena za apartmán
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od 2 300 Kč*

* více na str. 349

REZIDENCE FENIX

POLOHA
Tato moderní dvoupatrová rezidence se nachází
v centru letoviska Bibione, cca 100 metrů od pěší
promenády s řadou obchodů, restaurací a barů
a cca 300 metrů od pláže.

VYBAVENÍ
1 parkovací místo/apartmán, prádelna (za popla-
tek cca 4 Eur/praní), výtah.

SPORT A ZÁBAVA
Nepřeberné množství zábavy, barů, restaurací
a diskoték ve středisku. vodní sporty na pláži.

UBYTOVÁNÍ
Bilo pro 4 osoby se skládá z ložnice s manžel-
skou postelí a dalším lůžkem a obývacího pokoje
s kuchyňským koutem a rozkládacím lůžkem o ve-
likosti 1,5 lůžka. Možnost ubytování maximálně
4 dospělých a 1 dítěte do 10 let. Apartmány jsou
moderně zařízené a vybavené sociálním zaříze-
ním, klimatizací (za poplatek), SAT TV, myčkou ná-
dobí, mikrovlnnou troubou, trezorem a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písečná pláž se nachází cca 300 metrů od rezidence.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. NA VYŽÁDÁNÍ: Závěrečný úklid
35 Eur/apartmán (vyjma kuchyňské linky), plážový
servis 60 Eur/týden, ložní a koupelnové prádlo
7 Eur/osoba/výměna, klimatizace 35 Eur/týden,
dětská postýlka 25 Eur/týden, malá zvířata nejsou
povolena.

**** Bibione – Spiaggia

Apartmán: AA – AAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7766

APARTMÁNOVÝ DŮM TETI

POLOHA
Tento moderní, pětipatrový apartmánový dům se
nachází nedaleko centra letoviska Bibione (cca
100 metrů) a cca 30 metrů od pláže.

VYBAVENÍ
1 parkovací místo / apartmán, výtah.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, obchody a restaurace v ne-
dalekém centru střediska.

UBYTOVÁNÍ
Všechny příjemně zařízené apartmány jsou vybaveny
sociáním zařízením, SAT TV a balkonem. Některé

apartmány mají možnost klimatizace za poplatek. Bilo
pro 3 osoby se skládá z obývacího pokoje s kuchyň-
ským koutem a ložnice smanželskou postelí a jedním
samostatným lůžkem. Trilo pro 5 osob se skládá
z obývacího pokoje s kuchyňským koutem a rozklá-
dacím gaučem pro 1 osobu, ložnice smanželskou po-
stelí a další ložnice se 2 samostatnými lůžky.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písečná pláž se nachází cca 30 metrů od rezi-
dence. Plážový servis v ceně do 23.6. a od 10.9.,
v ostatních termínech za poplatek.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. NA VYŽÁDÁNÍ: Závěrečný úklid
35 Eur/apartmán BILO a 45 Eur/apartmán TRILO
(vyjma kuchyňské linky), Ložní a koupelnové prádlo
7 Eur/osoba/výměna, klimatizace 35 Eur/týden,
malá zvířata 30 Eur/pobyt, postýlka 25 Eur/týden,
plážový servis 60 Eur/týden.

*** Bibione Spiaggia

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/12141

od 1 840 Kč*

* více na str. 349
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REZIDENCE PALACE

POLOHA
Tento elegantní apartmánový dům s bazénem se
nachází přímo v centru části letoviska Bibione
zvané Spiaggia u náměstí Piazza Fontana.

VYBAVENÍ
Bazén pro děti a dospělé (v provozu v závislosti
na počasí od cca poloviny května do poloviny
září), výtah, 1 parkovací místo / apartmán, Wi-Fi
(za poplatek cca 15 Eur / týden).

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, vodní sporty na pláži. Řada obchodů, res-
taurací, barů a diskoték v okolí.

UBYTOVÁNÍ
Trilo pro 6 osob se skládá z ložnice s manžel-
ským lůžkem, a dalším samostatným lůžkem,
další ložnice se 2 lůžky a obývacího pokoje s ku-
chyňským koutem a rozkládacím jednolůžkem.
Všechny apartmány jsou prostorné a vybavené
sociálním zařízením, SAT TV, mikrovlnnou trou-
bou, pračkou a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písečná pláž se nachází cca 200 m od rezidence.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. NA VYŽÁDÁNÍ: Závěrečný úklid 45 Eur/
apartmán (vyjma kuchyňské linky), ložní a koupel-
nové prádlo 7 Eur/osoba/výměna, malá zvířata
30 Eur/pobyt, postýlka 25 Eur/týden, plážový ser-
vis 60 Eur/týden.

*** Bibione - Spiaggia

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

od 1 840 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7783

REZIDENCE EDEN / AUSONIA

POLOHA
Tyto příjemné rezidence se nachází jen pár kroků
od centra části Bibione zvané Spiaggia
a cca 100 metrů od moře. Od sebe jsou vzdálené
cca 50 metrů (v případě dvou rodin možno ubytovat
na vyžádání v jedné z rezidencí). Součástí rezidence
Eden též obchod. Ostatní obchody, bary a restau-
race najdete v bezprostředním okolí objektů.

VYBAVENÍ
Výtah, 1 parkovací místo / apartmán.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži. Řada barů, restaurací a dis-
koték, obchody, v centru střediska. Výlety do okolí.

UBYTOVÁNÍ
Trilo pro 5 osob se skládá z obývacího pokoje
s kuchyňským koutem a rozkládacím jednolůž-
kem a 2 ložnic (1 manželské lůžko, 2 samostatná
lůžka). Apartmány jsou účelně zařízené a vyba-
vené sociálním zařízením, TV, mikrovlnnou trou-
bou a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písečná pláž se nachází cca 100 metrů od rezi-
dencí. Plážový servis v ceně do 13.6. a od 5.9.,
v ostatních termínech za poplatek.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. NA VYŽÁDÁNÍ: Závěrečný úklid 45 Eur/
apartmán (vyjma kuchyňské linky), ložní a koupel-
nové prádlo 7 Eur/osoba/výměna, malá zvířata
30 Eur/pobyt, postýlka 25 Eur/týden, plážový ser-
vis 60 Eur/týden.

*** Bibione - Spiaggia

Apartmán: AA – AAAAA Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

od 2 020 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7809

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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od 1 470 Kč*

* více na str. 349

REZIDENCE DUCALE

POLOHA
Tato velmi pěkná rezidence obklopená zelení se
nachází v klidné části letoviska Bibione zvané Lido
del Sole.

VYBAVENÍ
Bazén pro dospělé a pro děti (v provozu v závis-
losti na počasí), výtah, zahrada, dětské hřiště,
1 parkovací místo / apartmán.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži. Výlety po okolí. V centru
střediska řada restaurací, barů a diskoték.

UBYTOVÁNÍ
Bilo pro 4 osoby se skládá z ložnice s manžel-
skou postelí a obývacího pokoje s kuchyňským
koutem a rozkládacím dvoulůžkem. Trilo pro
6 osob má navíc další ložnici se dvěma odděle-
nými lůžky. Všechny apartmány jsou zrekonstru-
ované a moderně zařízené a vybavené sociálním
zařízením, klimatizací, SAT TV a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písečná pláž se nachází cca 350 metrů od rezi-
dence. Plážový servis za povinný poplatek na místě.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. Povinný poplatek za spotřeby energií
30 Eur/BILO, 40 Eur/TRILO. NA VYŽÁDÁNÍ:
Závěrečný úklid 45 Eur/apartmán (vyjma kuchyň-
ské linky), ložní prádlo 6 Eur/osoba/výměna, kli-
matizace 35 Eur/týden, postýlka 21 Eur/týden,
zvířata nejsou povolena.

*** Bibione - Lido del Sole

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7779

REZIDENCE AMBASSADOR

POLOHA
Residence Ambassador leží jen pár kroků od pís-
čité pláže a nachází se v části Bibione Lido del Sole,
přibližně 200 m od obchůdků, restaurací a barů.

VYBAVENÍ
Výtah, 1 parkovací místo / apartmán.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, restaurace, bary a obchody
v nedalekém centru městečka.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány jsou vybavené sociálním zařízením,
SAT TV, mikrovlnnou troubou a balkonem.

Klimatizace za poplatek na vyžádání. Některé
apartmány mají i pračku. Trilo pro 6 osob se
skládá z ložnice s manželským lůžkem, ložnice
se dvěma lůžky, obývacího pokoje s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 1-2 osoby.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písečná pláž jen pár kroků od residence. Plážový
servis v ceně do 18.6. a od 3.9., v ostatních termí-
nech za poplatek.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. NA VYŽÁDÁNÍ: Závěrečný úklid 45 Eur/
apartmán (vyjma kuchyňské linky), ložní a koupel-
nové prádlo 7 Eur/osoba/výměna, klimatizace
35 Eur/týden, postýlka 25 Eur/týden, malá zvířata
30 Eur/pobyt, plážový servis 60 Eur/týden.

*** Bibione – Lido del Sole

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/12145

od 1 650 Kč*

* více na str. 349
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VILLAGGIO AI PINI ****

Caorle-Altanea

POLOHA
Komplex dvoupodlažních apartmánů v rámci řado-
vých vilek (označení V), dvoupodlažních apartmánů
v rámci třípodlažních rezidencí (označení Z) a jed-
nopodlažních apartmánů v rámci tří a čtyřpodlaž-
ních rezidencí (označení R).

VYBAVENÍ
Bazén s lehátky a slunečníky, dětský bazének
a hřiště, restaurace/pizzerie s barem, 1 vyhrazené
parkovací stání/apt. (další parkování v blízkosti), WIFI.

SPORT A ZÁBAVA
Dětský zábavný klub - animace v českém jazyce,
vodní park, půjčovna kol a kolečkových bruslí, cyk-
listická stezka, diskotéka, zábavní park, minigolf
a další – vše za poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Všechny apartmány mají SAT - TV, trezor, mikro-
vlnou troubu, kávovar, fén, klimatizaci.
Bilo 5Z / bilo 5V - 44 m² - přízemí: obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, terasa a předzahrádka; 1. patro: 1 lož-
nice s manželskou postelí a 1 samostatným lůž-
kem, sociální zařízení se sprchou, balkon.
Trilo 7Z / trilo 7V - 60 m² - přízemí: obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gau-
čem pro 2 osoby, sociální zařízení (jen umyvadlo
a toaleta), terasa a předzahrádka; 1. patro: 1 lož-
nice s manželskou postelí a 1 samostatným lůž-
kem, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky
(v některých případech je tato ložnice v přízemí),
sociální zařízení se sprchou, balkon.
Rozšířený popis ubytování na www.cedok.cz.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Široké písčité pláže ve vzdálenosti 200 m.
Možnost příplatku za plážový servis (slunečník, le-
hátko a plážové křeslo). 

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. NA VYŽÁDÁNÍ: postýlka 730 Kč, plážový
servis 1 780 Kč/týden (slunečník + 2 lehátka).

Apartmán: A – AAAAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2476

VILLAGGIO LA QUERCIA

POLOHA
Jižní část se skládá z mezonetových bytů situova-
ných do vilek (VIL). Severní část je tvořena z mezo-
netových apartmánů a apartmánů ve třípodlažní
rezidenci. Jedno parkovací místo na apartmán.

VYBAVENÍ
Klimatizace, trezor, SAT TV, fén, kávovar.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní park, půjčovna kol a kolečkových bruslí, cyk-
listická stezka, diskotéka, zábavní park, minigolf
a další – vše za poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Bilo pro 5 osob (VIL): Mezonetové, v přízemí
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkláda-

cím gaučem pro 2 osoby, předzahrádka,
v 1. patře ložnice s manželskou postelí a 1 sa-
mostatným lůžkem, příslušenství, balkon.
Trilo R7 pro 6–7 osob: Ložnice s manželskou
postelí a samostatným lůžkem, ložnice se 2 sa-
mostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, pří-
slušenství, terasa či balkon.
Trilo V7 pro 6–7 osob: Mezonetové, v přízemí
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkláda-
cím gaučem pro 2 osoby, příslušenství, předza-
hrádka, v 1. patře ložnice s manželskou postelí
a samostatným lůžkem, ložnice se 2 samostat-
nými lůžky, příslušenství, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře
vhodným i pro neplavce 300 m od rezidence.
K dispozici jsou jak pláže veřejné, tak i pláže sou-
kromé s plážovým servisem a sportovním vyba-
vením (za poplatek).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. NA VYŽÁDÁNÍ: postýlka 730 Kč, plážový
servis 1 780 Kč/týden (slunečník + 2 lehátka).

*** Caorle - Altanea

Apartmán: A – AAAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

od 5 220 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2478

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

od 6 830 Kč*

* více na str. 349

cena za apartmán

cena za apartmán
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REZIDENCE ROBINIA

POLOHA
Nedávno postavená rezidence v blízkosti obchod-
ního centra. Třípodlažní, apartmány v přízemí
a prvním patře jsou mezonetové.

VYBAVENÍ
Klimatizace, trezor, SAT TV, příslušenství, fén, ká-
vovar, 1 parkovací místo.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní park, tenis, golf, jízda na koních, půjčovna
kol a kolečkových bruslí, cyklistická stezka, disko-
téka, zábavní park, atletické dráhy, minigolf a další
– vše za poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Bilo pro 4 osoby: Ložnice s manželskou postelí
(u mezonetu v patře), obývací pokoj s rozkláda-
cím gaučem pro 2 osoby, kuchyňský kout, bal-
kon nebo předzahrádka. Trilo pro 6 osob:
Třílůžková ložnice, ložnice pro 1-2 osoby (u me-
zonetu obě ložnice v patře), obývací pokoj s roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby, kuchyňský kout
(u mezonetu 2. koupelna v patře), terasa.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
18 km dlouhá písečná pláž s pozvolným a bezpečným

vstupem do moře, vhodným i pro neplavce, se na-
chází 300 m od rezidence. K dispozici jsou jak pláže
veřejné, tak i pláže s plážovým servisem a sportovním
vybavením (za poplatek).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. NA VYŽÁDÁNÍ: postýlka 730 Kč, plážový
servis 1 780 Kč/týden (slunečník + 2 lehátka).

*** Caorle - Altanea

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2473

VILLAGGIO AI GINEPRI ***
Caorle – Altanea

POLOHA
Komplex dvoupodlažních apartmánů v rámci řa-
dových vilek (označení VIL) a jednopodlažních
apartmánů v rámci 3 třípodlažních rezidencí.

VYBAVENÍ
Bazén cca 300 m2 se slunečníky a lehátky, dětský ba-
zének, dětské hřiště. Apartmány jsou vybaveny kli-
matizací, SAT TV, fénem, trezorem, mikrovlnnou
troubou a elektrickým kávovarem. Jedno parkovací
místo na apartmán (venkovní pro typ bilo pro 5 osob
a trilo pro 6 osob, garážové pro typ bilo pro 4 osoby).

SPORT A ZÁBAVA
Vodní park Aquafollie, tenis, půjčovna kol a koleč-
kových bruslí, cyklistická stezka, minigolf, trhy 

(každou sobotu v historické části Caorle) –
cca 5 km – vše za poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Bilo pro 4 osoby: Ložnice s manželskou po-
stelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby, příslušenství,
balkon či terasa.
Bilo pro 5 osob (VIL): V přízemí obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, příslušenství (jen umyvadlo a WC),
předzahrádka. V 1. patře ložnice s manželskou
postelí a samostatným lůžkem, příslušenství,
balkon.
Rozšířený popis ubytování na www.cedok.cz.

PLÁŽ
Široké písčité pláže ve vzdálenosti 600 m od
apartmánů (k dopravě na pláž možnost využít
zdarma lokální motorový vláček). 

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. NA VYŽÁDÁNÍ: postýlka 730 Kč, plážový
servis 1 780 Kč/týden (slunečník + 2 lehátka).

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2475

od 6 170 Kč*

* více na str. 349

od 4 080 Kč*

* více na str. 349

cena za apartmán

cena za apartmán
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HOTEL MAREGOLF

POLOHA
Hotel se nachází v části Caorle zvané Altanea
v těsném sousedství golfového hřiště.

VYBAVENÍ
Recepce, bazén s vířivkou, dětský bazén, sluneční
terasa s lehátky a slunečníky, restaurace, bar, spo-
lečenská místnost, dětské hřiště, miniclub, výtah,
vyhrazené parkoviště, garážové stání (za popla-
tek).

SPORT A ZÁBAVA
V těsném sousedství golfové hřiště, v širším okolí
vodní park Aquafollie, tenis, jízda na koních,

 půjčovna kol a kolečkových bruslí, cyklistická stezka,
diskotéka, zábavní park a další – vše za poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Moderní dvoulůžkové pokoje s možností 2 při-
stýlek jsou vybaveny balkonem, klimatizací, SAT
TV, fénem, trezorem a ledničkou s nápoji. Za pří-
platek výhled na moře či golfové hřiště. K dispo-
zici též pokoje typu mansardy bez výhledu (2P).

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně. Za příplatek též polopenze či
plná penze.

PLÁŽ
Široké písčité pláže ve vzdálenosti 150 m od ho-
telu. Plážový servis v ceně (slunečník, lehátko
a plážové křeslo).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. NA VYŽÁDÁNÍ: postýlka 730 Kč.

**** Caorle – Altanea

Standard: A|AA|AAA|AAAA|AABB|AAAB Dítě do: 7/13 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: snídaně

od 9 990 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2472

VILLAGGIO LE FARNIE 7=5

POLOHA
Villaggio složené z rezidenční a vilkové části se na-
chází v části Caorle zvané Altanea.

VYBAVENÍ
Bazén s dětskou částí a se sluneční terasou
(v provozu v závislosti na počasí), dětský koutek,
1 parkovací místo / apartmán.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány jsou moderně zařízeny, vybaveny
sociálním zařízením, fénem, klimatizací, trezo-
rem,SAT TV, kávovarem a balkonem či terasou.
Residenční část – jednopodlažní apart-
mány - Bilo pro 4 osoby se skládá z ložnice
s manželskou postelí a obývacího pokoje s ku-
chyňským koutem a rozkládacím / vysouvacím

dvoulůžkem. Balkon. Trilo pro 7 osob má navíc
další ložnici se 2 samostatnými lůžky a další
lůžko má umístěno v rámci ložnice s manžel-
skou postelí. Balkon.
Vilková část – dvoupodlažní apartmány - Bilo
pro 5 osob se skládá z obývacího pokoje s ku-
chyňským koutem a rozkládacím / vysouvacím
dvoulůžkem v přízemí, v patře ložnice se 3 lůžky.
Apartmán má předzahrádku. Trilo pro 6 osob má
oproti bilu v patře dvě ložnice – jednu s manžel-
ským lůžkem a jednu se dvěma oddělenými lůžky.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písečná pláž se nachází cca 600 metrů od villaggia

(navetta na pláž zdarma, jezdící v pravidelných in-
tervalech). Plážový servis za zvýhodněnou cenu
při objednání předem, dle disponibility.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. Povinný poplatek za spotřeby energií
30 Eur/BILO, 40 Eur/TRILO. NA VYŽÁDÁNÍ: Zá vě -
rečný úklid 45 Eur/apartmán (vyjma kuchyňské
linky), ložní prádlo 6 Eur/osoba/výměna, postýlka
21 Eur/týden, zvířata nejsou povolena.

**** Caorle - Altanea

Apartmán: AA – AAAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

od 1 740 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7792

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344
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od 4 840 Kč*

* více na str. 349

VILLAGGIO LUNA

POLOHA
Komplex skládající se z dvoupodlažních apart-
mánů (označení VIL) v rámci řadových vilek a jed-
nopodlažních apartmánů v rámci čtyřpatrové
budovy cca 2 km od centra Caorle.

VYBAVENÍ
Bazén se slunečníky a lehátky, dětský bazének,
restaurace/pizzerie s barem, dětské hřiště, 1 vy-
hrazené venkovní či garážové parkovací stání na
apartmán (další parkovací místa v blízkosti).

SPORT A ZÁBAVA
Obchody a restaurace v nedalekém centru, vodní
sporty na pláži.

UBYTOVÁNÍ
Mono 4R - 25 m² - obývací pokoj s kuchyň. kou-
tem, rozkl. gaučem pro 2 osoby, rozkládacím křes-
lem pro 1 osobu a skříňovým lůžkem pro 1 osobu,
sociální zařízení se sprchou, balkon. Bilo 4R -
35 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj s kuchyň. koutem a rozkl. gaučem pro
2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon. Bilo
5V - 35 m² - přízemí: obývací pokoj s kuchyň. kou-
tem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, terasa či
předzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou po-
stelí a 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení se
sprchou, balkon. Trilo 6V - 45 m² - přízemí: obývací
pokoj s kuchyň. koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, terasa či předzahrádka; 1. patro: 1 ložnice
s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými
lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Široká písečná pláže se nachází cca 100 m od vil-
laggia. Možnost příplatku za plážový servis.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur. NA VYŽÁDÁNÍ: postýlka 730 Kč.

*** Caorle

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2487

REZIDENCE GRAN MADO

POLOHA
Rezidence se nachází cca 400 metrů od historic-
kého centra Caorle a cca 200 metrů od pláže.

VYBAVENÍ
Recepce, bazén pro děti a dospělé, 1 parkovací
místo / apartmán.

SPORT A ZÁBAVA
Nedaleko aquapark a lunapark. Možnost návštěvy
nedalekých Benátek.

UBYTOVÁNÍ
Apartmán typu mono pro 2-4 osoby se skládá
z obývací místnosti s kuchyňským koutem,
 rozkládacím gaučem a manželským  lůžkem.

Apartmán typu bilo pro 4-5 osob se skládá
z obývací místnosti s kuchyňským koutem a roz-
kládacím dvoulůžkem a ložnice s manželským
lůžkem a případně 1 samostatným lůžkem.
Apartmán typu trilo pro 7 osob se skládá
z obývací místnosti s kuchyňským koutem a roz-
kládacím dvoulůžkem, ložnice s manželským
lůžkem a dalším samostatným lůžkem, další lož-
nice s palandou. Všechny apartmány mají
vlastní příslušenství, klimatizaci, SAT TV, pračku,
trezor a terasu nebo balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písečná pláž se nachází cca 200 metrů od rezi-
dence.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce není
vyžadována. Plážový servis a závěrečný úklid v ceně.
Povinný poplatek za spotřeby energií 50 Eur/apart-
mán. NA VYŽÁDÁNÍ: Ložní prádlo 35 Eur/MONO
a 45 Eur/BILO, postýlka 10 Eur/týden, zvířata nejsou
povolena.

*** Caorle

Apartmán: AA – AAAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2480

od 1 740 Kč*

* více na str. 349

cena za apartmán
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REZIDENCE ROBERTA

POLOHA
Tato nedávno postavená a velmi moderní rezi-
dence se nachází cca 400 metrů od centra Caorle
a cca 200 metrů od pláže.

VYBAVENÍ
Bazén se sluneční terasou, 1 parkovací místo /
apartmán.

SPORT A ZÁBAVA
Nedaleko tenisové kurty, pro klienty naší CK slevy
na golf a do restaurace. Dostatek další zábavy
v nedalekém centru střediska.

UBYTOVÁNÍ
Apartmán typu bilo pro 4-5 osob se skládá
z ložnice s manželskou postelí a samostatného
lůžka, obývacího pokoje s rozkládacím dvoulůž-
kem a terasy. Apartmán typu trilo pro 
6-8 osob se skládá ze 2 ložnic s manželskou po-
stelí a palandou, obývacího pokoje a 2 balkonů.
Všechny apartmány mají vlastní příslušenství (typ
trilo 2x), kuchyňský kout, klimatizaci, TV a balkon.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 200 metrů. Plážový servis v ceně.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
není vyžadována. Plážový servis a závěrečný úklid
v ceně. Povinný poplatek za spotřeby energií
50 Eur/apartmán. NA VYŽÁDÁNÍ: Ložní prádlo
45 Eur/apartmán, postýlka 10 Eur/týden, zvířata
nejsou povolena.

*** Caorle

Apartmán: AA – AAAAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

od 1 740 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2482

REZIDENCE CRISTOFORO COLOMBO

POLOHA
Tato příjemná rezidence se nachází v zóně Caorle
zvané di Ponente se spoustou obchodů, barů
a restaurací, jen cca 30 metrů od pláže.

VYBAVENÍ
Bazén na střeše objektu s překrásným výhledem na
moře asluneční terasou, 1 parkovací místo / apartmán.

SPORT A ZÁBAVA
Dostatek zábavy v okolí rezidence. Obchody, res-
taurace, minigolf, tenis a další.

UBYTOVÁNÍ
Mono pro 2-4 osoby se skládá z obývacího pokoje

s rozkládacím dvoulůžkem a 2 rozkládacími jedno-
lůžky. Bilo pro 4 osoby se skládá z ložnice s man-
želskou postelí a obývacího pokoje s rozkládacím
dvoulůžkem. Trilo pro 6-7 osob se skládá z ložnice
s manželskou postelí, další ložnice s oddělenými
lůžky, obývacího pokoje s rozkládacím dvoulůžkem
a případně přistýlky. Všechny apartmány mají vlastní
příslušenství, kuchyňský kout, klimatizaci a balkon,
většinou s částečným výhledem na mořskou stranu.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 30 metrů od rezidence. Plážový servis
v ceně.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
není vyžadována. Plážový servis a závěrečný úklid
v ceně. Povinný poplatek za spotřeby energií
50 Eur/apartmán. NA VYŽÁDÁNÍ: Ložní prádlo
35 Eur/apartmán/výměna, WIFI za poplatek, zví-
řata nejsou povolena.

*** Caorle

Apartmán: AA – AAAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

od 1 840 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2479

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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od 9 660 Kč*

* více na str. 349

HOTEL HERON

POLOHA
Hotel se nachází v centru města, jen pár kroků od
moře a kousek od hlavní promenády.

VYBAVENÍ
V hotelu je k dispozici recepce, trezor, 2 výtahy,
restaurace, bar, dětský koutek, bazén pro do-
spělé, dětský bazén (oba bazény v provozu v zá-
vislosti na počasí), lehátka u bazénu (za poplatek
3,5 Eur / lehátko / den), stolní tenis, půjčovna kol
(do vyčerpání), parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, půjčovna kol, stolní tenis,
bazén.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek mají
sociální zařízení, TV SAT, radio, telefon, minibar,
trezor, klimatizaci (za poplatek 5,5 Eur / pokoj /
den) a fén. Za příplatek též pokoje s balkonem
a postranním výhledem na mořskou stranu
s možností pouze jedné přistýlky, či pokoje s bal-
konem s čelním výhledem na mořskou stranu
s možností 2 přistýlek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, večeře servírované výbě-
rem z 5 menu, bufet zeleniny. Za příplatek mož-
nost plné penze.

PLÁŽ
Jadranské moře – přímo u pláže (hotel je oddělen
od pláže jen pobřežní promenádou), písečná pláž
s pozvolným vstupem do moře, soukromá pláž
s plážovým servisem (slunečník a 2 lehátka).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Plážový servis
v ceně, WIFI zdarma. NA VYŽÁDÁNÍ: Dětská po-
stýlka zdarma, malá zvířata 7,50 Eur/den.

*** Lido di Jesolo

Standard: A|AA|AAA|AAB|AABB Standard MS: A|AA|AAA|AAB Standard moře: A|AA|AAA|AAAA|AABB|AAAB  Dítě do: 12 let

Zájezdy: 8, 15 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7803

HOTEL CARAVELLE, MINICARAVELLE

POLOHA
Hotel se nachází v centru města. Budova
Minicaravelle se nachází od hotelu Caravelle
cca 50 metrů, je třípatrová a její hosté mohou využí-
vat recepci, bazény, bar a restauraci hotelu Caravelle.

VYBAVENÍ
V hotelu je k dispozici recepce, 3 výtahy, restaurace
s výhledem na moře, restaurace self service, bar
s velkou terasou, bazén pro dospělé, dětský bazén,
lehátka u bazénu, diskotéka La Caravella, stolní
tenis, půjčovna kol (do vyčerpání), prádelna (na vy-
žádání a za poplatek), dětské hřiště, parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, diskotéka, stolní tenis, vodní sporty na pláži.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přístýlky mají
sociální zařízení, TV SAT, radio, telefon, minibar,
trezor, klimatizaci a fén. K dispozici též pokoje
s výhledem na mořskou stranu a s výhledem na
mořskou stranu a balkonem , pokoje mají mož-
nost dvou přistýlek. V budově Minicaravelle se
nachází pokoje s postranním výhledem na moř-
skou stranu, balkonem a možností 2 přistýlek či
pokoje s čelním výhledem na mořskou stranu,
balkonem a možnosti jedné přistýlky.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře formou bufetu (hosté
z Minicaravelle využívají restauraci v Caravelle).

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře a plá-
žovým servisem (slunečník a 2 lehátka).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Plážový servis
v ceně, WIFI zdarma (na recepci). NA VYŽÁDÁNÍ:
Dětská postýlka za poplatek, malá zvířata 8 Eur/den.

*** Lido di Jesolo

Standard: A|AA|AAA|AAAA|AABB|AAAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7808

od 8 830 Kč*

* více na str. 349
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VILLAGGIO SOLMARE

POLOHA
Rezidenční komplex jednopatrových vilek, vybu-
dovaných v klidné lokalitě kolem bazénu, asi
250 m od centra střediska.

VYBAVENÍ
Bazén 25x12 m, dětský bazének, slunečníky, le-
hátka (za poplatek), vyhrazené parkoviště.
Apartmány mají TV, mikrovlnnou troubu a kávovar.

SPORT A ZÁBAVA
Ve středisku tenis, plážový volejbal, vodní sporty
na pláži, minigolf, golf, diskotéka, dětské parky,
malý vodní park s tobogánem na pláži, koncerty,
botanická zahrada.

UBYTOVÁNÍ
Bilo pro 4 osoby: Ložnice s manželskou postelí
a případně samostatným lůžkem, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 1 či 2 osoby, příslušenství, balkon či malá te-
rasa. Trilo pro 6 osob: Ložnice s manželskou
postelí, ložnice se 2 samostatnými lůžky či pa-
landou, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vlastní pří-
slušenství, balkon či malá terasa.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je
vzdálena 700 m.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Vratná kauce
100 Eur.

*** Rosolina Mare

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2548

APARTMÁNY ROSOLINA MARE

POLOHA
Vícepodlažní budovy nebo jednopatrové vilky,
které jsou různě situovány ve středisku Rosolina
Mare ve vzdálenosti do 700 m od moře. Jsou na-
bízeny v následujících kategoriích: kategorie O –
apartmánový dům bez bazénu, kategorie VIL –
více apartmánová vila bez bazénu, kategorie V –
apartmánový dům s bazénem. 

VYBAVENÍ
Prakticky a funkčně zařízené apartmány mají
běžně vybavený kuchyňský kout, vybavením odpo-
vídající velikosti apartmánu. U většiny apartmánů
jsou zdarma k dispozici venkovní parkovací místa. 

SPORT A ZÁBAVA
Viz Villaggio Solmare.

UBYTOVÁNÍ
Bilo pro 3 až 4 osoby: Ložnice pro 2-3 osoby,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a případně
1 lůžkem (možno i rozkládací) nebo rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, příslušenství, balkon či te-
rasa. Trilo pro 4 až 6 osob: Dvě ložnice pro 
1-3 osoby (možno i palanda, 2. ložnice zpravidla
menší), obývací pokoj s  kuchyňským koutem
a případně 1-2 lůžky (možno i rozkládacími), pří-
slušenství, balkon či terasa. Na vyžádání též
apartmány až pro 8 osob.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. 

PLÁŽ
8 km dlouhá písečná pláž místy dosahující šířky i přes
100 m s pozvolným a bezpečným vstupem do moře.

** Rosolina Mare

Apartmán: A – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2535 | 2536 | 2537

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Typové fotoTypové foto

od 3 970 Kč*

* více na str. 349

cena za apartmán

od 3 200 Kč*

* více na str. 349

cena za apartmán
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od 6 300 Kč*

* více na str. 349

HOTEL SOLE

POLOHA
Hotel se nachází přímo v centru Rosolina Mare,
na hlavní třídě vedoucí na pláž.

VYBAVENÍ
Recepce, vstupní hala, klimatizovaná restaurace,
bar, dva výtahy, TV místnost, vyhrazené parkoviště
(počet míst omezen, další parkování v blízkosti),
zvýhodněný vstup do veřejného bazénu.

SPORT A ZÁBAVA
Plážové sporty na pláži, možnost pronájmu teniso-
vých kurtů a jízdních kol ve středisku. Zvýhodněný
vstup do bazénového komplexu u pláže.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek
a vlastním sociálním zařízením jsou jednoduše
zařízeny a vybaveny telefonem s přímou volbou,
televizí a balkonem. Klimatizace za příplatek.
Čtyřlůžkové pokoje na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou kontinent. bufetu, večeře serví-
rovanou formou. 1/4 l vína a voda v ceně.

PLÁŽ
Dlouhá, široká písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře je od hotelu vzdálena asi 350 m. K dis-
pozici soukromé (placené) i veřejné pláže.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

*** Rosolina Mare

Standard: A|AA|AAA|AAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

HOTEL REALE

POLOHA
Hotel Reale je rodinným hotelem v Rimini
Bellariva s 24 pokoji, je vzdálený přibližně
250 metrů od pláže.
VYBAVENÍ
Recepce, bar, restaurace, společenská místnost
s TV, výtah, Wi-Fi na recepci zdarma, parkoviště za
poplatek na vyžádání (cca 3 Eur/den).

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, výlety do okolí.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlek (i for-
mou palandy) jsou vybaveny sociálním zaříze-
ním, klimatizací, telefonem, TV a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou kontinentálního bufetu, večeře
servírovaný výběr (ze 2 prvních a 2 druhých
chodů), bufet zeleniny a salátů, včetně ¼ l vína
a ½ l vody. Za příplatek (platba na místě) možnost
plné penze.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 250 metrů od hotelu. Plážový servis
za poplatek.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Plážový servis za
poplatek. NA VYŽÁDÁNÍ: Dětská postýlka zdarma.

*** Rimini - Bellariva

Standard: A|AA|AAA|AAB|AABBDítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

od 5 150 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2538

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/12411

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344



POLOHA
Hotel se nachází v Riccione, cca 80 metrů od
pláže. V okolí hotelu obchody, bary a restaurace.

VYBAVENÍ
Recepce, výtah, bar/TV místnost, Wi-Fi zdarma,
trezor, restaurace, parkoviště (místa do vyčerpání).

SPORT A ZÁBAVA
Zdarma neomezený vstup do nedalekého aqua-
parku Beach Village na pláži (cca 250 metrů od
hotelu), kde najdete tobogány, bazény, animaci
a plážový volejbal.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, obědy a večeře servíro-
vaný výběr (ze 2 prvních a 2 druhých chodů),

bufet zeleniny a ovoce, dezert, včetně ¼ l vína
a ½ l vody a sklenice piva či oranžády či coly.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlek (i for-
mou palandy) jsou vybaveny sociálním zaříze-
ním, klimatizací, telefonem, TV, WI-FI a balkonem.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 80 metrů od hotelu. Plážový servis
v ceně (slunečník a 2 lehátka).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Plážový servis
zdarma. NA VYŽÁDÁNÍ: Dětská postýlka zdarma,
malé zvíře zdarma.
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HOTEL BLUMEN

POLOHA
Hotel se nachází v přímořské části Rimini –
Viserba.

VYBAVENÍ
K dispozici je 84 pokojů, recepce, restaurace, bar,
TV místnost, výtah, WI-FI zdarma, soukromé ka-
binky na převlékání na pláži.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, dostatek denní i večerní zá-
bavy v centru střediska. Možnost zajímavých vý-
letů do okolí, jako např. San Marina apod.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistýlek
mají vlastní sociální zařízení, TV a balkon.
Všechny pokoje jsou po rekonstrukci.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze.

PLÁŽ
Hotel se nachází přímo u pláže s pozvolným vstu-
pem do moře. Plážový servis v ceně.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Plážový servis
zdarma. NA VYŽÁDÁNÍ: Klimatizace 40 Eur/týden,
minibar 35 Eur/ týden.

*** Rimini – Viserba

Standard: A|AA|AAA|AAAA|AABB|AAAB Dítě do: 12 let 

Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2524

HOTEL NAPOLEON
*** Rimini - Riccione

Standard: A|AA|AAA|AB Dítě do: 12 let

Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: plná penze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/12417

HOTEL APOGEO

POLOHA
Zrekonstruovaný hotel s bazénem, 150 m od
pláže a 70 m od centra Rimini – Marina Centro.
V blízkosti vede železniční trať.

VYBAVENÍ
Bazén, parkoviště (do vyčerpání kapacity), re-
cepce s barem, výtah, společenská místnost s TV,
možnost půjčení kol do vyčerpání, jídelna.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, bazén, půjčovna kol, výlety
do okolí. Řada obchodů, restaurací a barů
v centru střediska.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze.

UBYTOVÁNÍ
Klimatizované 2-4 lůžkové pokoje s vlastním so-
ciálním zařízením (sprchový kout, WC) s fénem,
TV, trezorem, telefonem a balkonem. Za popla-
tek je možné rezervovat pokoje směr moře –
bez jakéhokoliv hluku od železniční trati.

PLÁŽ
Písečná pláž se zlatavým pískem a pozvolným
vstupem do moře s možností plážového servisu
za poplatek se nachází cca 150 metrů od hotelu.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. Klimatizace
zdarma. NA VYŽÁDÁNÍ: Minibar 21 Eur/ týden.

**** Rimini - Marina Centro

Standard: A|AA|AAA|AAA|AAB|AAB Dítě do: 10 let

Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7847

od 6 440 Kč*

* více na str. 349

od 8 550 Kč*

* více na str. 349

od 8 830 Kč*

* více na str. 349

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 344
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ITÁLIE – PALMOVÁ RIVIÉRA
Gar gan ské po ho ří, vy bí ha jí cí 65 km do Ja der ské ho mo ře ja ko ostru ha, chrá ní pod svý mi sva hy pře krás nou ob last Itá lie – Pal mo vou  ri vié ru.
Krás né plá že, kte ré rá mu je stře do moř ská ve ge ta ce, bo ro vi co vé po ros ty a pal mo vé pro me ná dy při spí va jí k pří jem né mu od po čin ku a opa -
lo vá ní u křiš ťá lo vě průz rač né ho mo ře. Atraktivní název získala oblast díky uměle vysázenému pásu palem, který lemuje promenády
jednotlivých středisek táhnoucích se podél široké písčité pláže v délce asi 30 km.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Elegantní lázeňské středisko na úpatí Abruzského
pohoří. V městečku se nachází množství nejrůz-
nějších obchodů, restaurací a kaváren. Každý
týden se ve městě konají typické trhy. Vzdálenost
z Prahy je 1250 km (cca 15-18 hodin jízdy).

ALBA ADRIATICA
Středisku dominuje dlouhá pláž pokrytá stříbřitě
bílým pískem, jenž u břehu moře světélkuje prů-
zračnou vodou. Pobřeží lemuje pěší promenáda
stíněná palmami a borovicemi. Vzdálenost
z Prahy je 1300 km (cca 15-18 hodin jízdy).

TORTORETO LIDO
Vyhlášené rybářské městečko s plážemi oceně-
nými modrou vlajkou za čistotu moře. 3 km
dlouhá plážová promenáda je vhodná jak pro
pěší vycházky, tak i jízdu na kole. Promenáda se

volně napojuje na sousední pláže Alba Adriaticy.
Vzdálenost z Prahy je 1300 km (cca 15-18 hodin
jízdy).

SILVI MARINA
Přímořské letovisko situované asi 15 km severně
od Pesary a 220 km od Říma (možnost výletů).
Městečko s historickou částí a dlouhou pěší pro-
menádou s obchůdky a restauracemi. Pláž je po-
kryta jemným pískem, moře má mírnou svažitost
a je vhodné zejména pro děti. Vzdálenost z Prahy
je 1300 km (cca 16-19 hodin jízdy).

PINETO
Pineto je známé zejména pro svůj bujný piniový
háj, který odděluje písečnou pláž od jeho centra
s množstvím restaurací, kaváren a obchodů.
Vzdálenost z Prahy je 1300 km (cca 15-18 hodin
jízdy).

VI VII VIII IX X

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

23

28

30
31

19

22

24
26

27

24

DOPRAVNÍ INFORMACE
• vzdálenost z Prahy: 1 250 - 1 300 km
• doba jízdy z Prahy: 15-19 hod. 
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NABÍDKA VÝLETŮ
OFFIDA
Polodenní výlet do města Offida, proslulého
svými krajkami a dobrým vínem.
Orientační cena: 18 Eur/dospělý

12 Eur/dítě do 10 let

ŘÍM A VATIKÁN
Celodenní výlet s odborným průvodcem.
Orientační cena: 42 Eur/dospělý

30 Eur/dítě do 10 let 

GRAN SASSO
Celodenní výlet k nejvyšší hoře ve střední Itálii
(2912 m n. m.).
Orientační cena: 42 Eur/dospělý

26 Eur/dítě do 10 let

VODNÍ PARK ONDABLU
Celodenní výlet do zábavního parku.
Orientační cena: 24 Eur/dospělý,

12 Eur/dítě do 100 cm výšky
(V ceně vstup + slunečník se 2 lehátky)

JESKYNĚ FRASASSI
Polodenní výlet. Prohlídka trvá cca1,5 hodiny.
Orientační cena: 44 Eur/dospělý

32 Eur/dítě do 6 let

ASCOLI PICENO
Polodenní výlet do města „sta věží“.
Orientační cena: 18 Eur/dospělý

12 Eur/dítě do 10 let

LORETO
Polodenní výlet na světoznámé poutní místo.
Orientační cena: 24 Eur/dospělý

18 Eur/dítě do 10 let

ČEDOK PLUS
• výhodná poloha apartmánů
• hotely s bazény blízko pláže 

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• slunné mikroklima, široké písčité pláže
• blízko do Říma i Apenin

DOPRAVA AUTOKAREM
• k vybraným hotelům označených symbolem

je organizována doprava autokarem. 
• přehled nástupních míst autokarových

zájezdů na str. 341

San Benedetto

Ancona

Villa Rosa
Martinsicuro

Cupra Marttima

Silvi Marina

Pineto

Pescara

Alba Adriatica

Řím

Jaderské moře

Tortoreto Lido
Roseto degli Abruzzi

ZÁJEZDY: 8, 15 DNÍ | 10 DNÍ

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Na území skoro celé Itálie je nutné používat koupací čepice při vstupu do bazénů.
Toto nařízení se týká i hotelových bazénů (nejen veřejných)! Většina veřejných pláží je
zpoplatněna. Dle vyhlášky místních úřadů se platí případná pobytová taxa. Tato taxa je
splatná na místě v hotovosti, v Eur. Upozorňujeme, že zavedení taxy a její výše může být
úpravou místní vyhlášky i v průběhu sezóny kdykoliv změněna. Aktuální informace
budou k dispozici vždy po příjezdu na ubytování.

Ascoli Piceno

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Maestrale *** PL 10 let 208
Rezidence Rosburgo Sea Resort *** BS – 208
Rezidence Chic *** BS – 209
Rezidence Terra Felice *** BS – 209
Rezidence Albachiara *** BS – 210
Rezidence La Perla *** BS – 210
Rezidence Baiadosol *** BS – 210
Apartmány In a Standard Silvi Marina *** BS – 211
Vilky Silville *** BS – 211
Rezidence Leonardo / Green Marine **** BS – 212
Rezidence Tiomoteo *** BS – 213
Rezidence Green Gay *** BS – 213
Rezidence Holiday Rendez Vous *** BS – 214
Med Resort *** BS – 215

BS = bez stravování, PL = polopenze

* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje
bezplatné ubytování a stravování obsažené v  základní ceně
zájezdu pro dítě ubytované v  jednom pokoji se dvěma
dospělými. Dítě platí jen cenu letenky nebo jízdenky, případně
je u zájezdů s vlastní dopravou zcela zdarma. Další podmínky
poskytnutí této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu.
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od 9 380 Kč*

* více na str. 349

HOTEL MAESTRALE

POLOHA
Útulný hotel se nachází v letovisku San Benedetto
del Tronto – v klidné části Porto d'Ascoli uprostřed
zeleně cca 350 m od pláže. Nedaleká krásná pro-
menáda a cyklostezka vybízí k dlouhým procház-
kám ve dne i ve večerních hodinách. Centrum
Porto d'Ascoli, kde se konají pravidelné trhy, je
vzdáleno cca 800 m. Samotné historické centrum
letoviska leží ve vzdálenosti cca 5 km a využít mů-
žete městskou hromadnou dopravu.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, výtah, venkovní pose-
zení, zahrada s dětským koutkem, půjčovna kol,
parkoviště, WiFi ve společných prostorách.

SPORT A ZÁBAVA
Venkovní posezení, půjčovna kol, bar. Vodní
sporty na pláži.

UBYTOVÁNÍ
Pěkně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností
až 2 přistýlek (může být i formou palandy) mají
vlastní sociální příslušenství, telefon, TV, klimati-
zaci (na vyžádání, za příplatek) a balkon.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně formou bufetu, obědy a ve-
čeře výběr z menu, salátový bufet. Neomezené
množství vody během večeře. Plná penze za pří-
platek.

PLÁŽ
Cca 350 m od soukromé písečné pláže s pozvol-
ným vstupem do moře a plážovým servisem
v ceně.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, klimatizace
50 Eur/týden, WI-FI a půjčovna kol do vyčerpání
kapacity.

***San Benedentto del Tronto

Standard: A|AA|AAA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 10 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/11804

REZIDENCE ROSBURGO SEA RESORT  

POLOHA
Rezidenční komplex otevřený v roce 2008. V blízkosti
rezidence cca 50 m vede železniční trať, která však díky
speciální konstrukci domů nemá velký rušící efekt.

VYBAVENÍ
Bar, bazén s hydromasáží, pro děti (4-12 let) minik-
lub u bazénu a na pláži (od července do konce
srpna), parkoviště (garáž za poplatek, venkovní stání
zdarma – do vyčerpání), WI-FI (zdarma, na vyžádání).

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, denní i večerní zábava v okolí.

UBYTOVÁNÍ
Vlastní sociální zařízení (sprcha, WC), klimatizace
(za poplatek), TV, telefon, balkon či terasa (ně-
které s výhledem na moře), sporák s troubou

a lednicí. Mono 2: obývací pokoj s rozkládací
pohovkou pro 2 osoby a kuchyňským koutem.
Mono 3: obývací pokoj s rozkládací pohovkou
pro 1 osobu, manželskou postelí a kuchyň-
ským koutem. Bilo 4: obývací pokoj s fran-
couzským rozkládacím lůžkem (140x190)
a kuchyňským koutem, ložnice s manželskou
postelí. Trilo 6: obývací pokoj s francouzským
rozkládacím lůžkem (140x190) a kuchyňským
koutem, 2 ložnice s manželskou postelí.
V aparmánu bilo a trilo možné zajistit na vyžá-
dání výhled na moře. 

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře se

nachází cca 50 metrů od rezidence. Plážový servis
(slunečník a 2 křesílka) zdarma.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, NA VYŽÁDÁNÍ -
platba předem: povolena jsou malá domácí zví-
řata 30 Eur/pobyt), ve středisku není delegát -
pouze asistenční služba na telefonu, klimatizace
50 Eur/týden, kryté parkovací místo 50 Eur/týden,
povlečení - vlastní nebo za 12 Eur/týden, ručníky
- vlastní nebo za 6 Eur/týden. Vratná kauce
100 Eur/apartmán.

*** Roseto degli Abruzzi

Apartmán: A – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2375

od 2 300 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 10 let ZDARMA

Více na str. 344
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REZIDENCE CHIC

POLOHA
Tato oblíbená, velice pěkná rezidence se nachází
v první řadě u moře, nedaleko piniového háje. V blíz-
kosti rezidence se nachází řada obchodů, barů, res-
taurací a zmrzlináren.

VYBAVENÍ
Všechny apartmány jsou moderně a účelně zaří-
zeny. Ve vybavení nechybí TV, myčka, pračka a kli-
matizace (v ceně). Všechny apartmány mají terasu
se zahradním nábytkem a výhledem na moře či
na abruzzské pohoří. Klientům je k dispozici par-
kovací místo (za poplatek, na vyžádání).

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži. Řada obchodů a restaurací,
barů v nedalekém centru střediska.

UBYTOVÁNÍ
BILO 2/4 typ A: obývací pokoj s rozkládacím lůž-
kem pro 2 osoby a kuchyňským koutem - ložnice
s manželskou postelí - koupelna se sprchovým
koutem a WC - balkon se zahradním nábytkem
a výhledem na údolí, lednice s mrazákem, spo-
rák, pračka, TV, myčka, klimatizace. BILO 2/4
typ B: stejné jako u typu A. Výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Pláž s jemným, zlatavým pískem, volná i placená,
s mírným vstupem do moře se nachází cca 20 m.

INFORMACE
Parkovací místo: 20 Eur/týden, vratná kauce
150 Eur/apartmán, na místě se hradí pobytová
taxa.

*** Alba Adriatica

Apartmán: A – AAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

od 3 120 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15105

REZIDENCE TERRA FELICE

POLOHA
Rezidence se nachází pouhých 200 m od centra
střediska Tortoreto Lido. Nedaleko od rezidence se
nachází sportovní centrum s fotbalovým, volejba-
lovým hřištěm a dalšími sportovními možnostmi.

VYBAVENÍ
K dispozici jsou apartmány Bilo pro 4 osoby, Trilo pro
6 osob a mezzonetové apartmány Duplex pro
8 a 10 osob. Apartmány disponují pračkou, TV a vy-
baveným balkonem. Některé apartmány mají výhled
na moře, některé na bazén. Garáž (za poplatek).

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, nedaleko fotbalové a volej-
balové hřiště, výlety do okolí. Řada obchodů a res-
taurací v blízkém okolí.

UBYTOVÁNÍ
BILO 4: obývací pokoj s rozkládací pohovkou
pro 2 osoby a kuchyňským koutem, ložnice
s manželskou postelí, koupelna se sprchou
a WC, vybavená terasa, TV, lednice s mrazákem,
pračka, sporák. TRILO 6: Stejné jako Bilo 4.
Navíc ložnice s palandou (některé apartmány
mají výhled na moře). QUADRILO DUPLEX 6/8:
Přízemí: obývací pokoj s rozkládací pohovkou
pro 2 osoby a kuchyňským koutem, ložnice
s manželskou postelí, koupelna se sprchou
a WC, velká vybavená terasa (některé apart-
mány mají výhled na moře). Patro: ložnice
s manželskou postelí, ložnice se 2 samostat-
nými lůžky, koupelna se sprchou. TV, lednice
s mrazákem, pračka, sporák. Poloha: mezonet.
Rozšířený popis ubytování na www.cekok.cz.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Pláž s jemným pískem a pozvolným vstupem do
moře se nachází cca 100 m od rezidence.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, garáž 30 Eur/
týden, zvířata 50 Eur/pobyt - povoleny pouze malé
domácí rasy, vratná kauce 150 Eur/apartmán.

*** Tortoreto Lido

Apartmán: A – AAAAAAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15106

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

od 2 020 Kč*

* více na str. 349
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REZIDENCE ALBACHIARA

POLOHA
Jedná se o pěkný, elegantní, třípatrový apartmá-
nový dům nacházející se 50 m od písečné pláže,
nedaleko piniového háje a přímořské promenády
v letovisku Alba Adriatica. V blízkosti residence se
nachází řada restaurací, pizzerií, obchůdků
a zmrzlináren.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, plocha na cvičení se

 nachází necelých 200 m od rezidence - vhodné
pro aerobik (pevný, štěrkový povrch).

UBYTOVÁNÍ
Všechny apartmány jsou moderně a účelně vy-
baveny, součástí je TV, pračka, , lednička s mra-
zákem, klimatizace (v některých apartmánech)
a balkon. TRILO 6: obývací místnost s rozkláda-
cím gaučem pro 2 osoby, kuchyňka, ložnice
s manželským lůžkem, ložnice se 2 samostat-
nými lůžky, koupelna se sprchou a WC, balkon
(některé apartmány mají výhled na moře).
QUADRILO 7: má navíc samostatnou ložnici
s lůžkem.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Pláž s jemným zlatavým pískem, volná i placená,
s mírným vstupem do moře se nachází cca 50 m
od rezidence.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, vratná kauce
150 Eur/apartmán, NA VYŽÁDÁNÍ, PLATBA
PŘEDEM: klimatizace 5 Eur/den (pouze Trilo 6
v apartmánech v přízemí), parkovací místo
20 Eur/týden, garáž 30 Eur/týden - do vyčerpání
míst, malá zvířata 50 Eur/pobyt.

*** Alba Adriatica

Apartmán: A – AAAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15097

REZIDENCE LA PERLA

POLOHA
Tato moc pěkná, nedávno postavená, čtyřpatrová
rezidence se nachází pouhých 80 m od moře.
Budova leží blízko centra letoviska, kde najdete
spoustu obchodů, restaurací a barů.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, výlety do okolí, restaurace
a bary v centru střediska.

UBYTOVÁNÍ
Všechny apartmány mají balkon se zahradním
nábytkem. Klientům je k dispozici parkovací
místo nebo garáž (za poplatek, na vyžádání).
BILO 5: obývací pokoj s rozkládací pohovkou
pro 2 osoby a kuchyňským koutem, ložnice
s manželskou postelí a samostatným lůžkem,
koupelna se sprchovým koutem, bidetem a WC
– balkon, lednice s mrazákem, pračka, sporák,
TV, trezor. TRILO 4: obývací pokoj s kuchyňským
koutem, ložnice s manželskou postelí, ložnice
s palandou, koupelna se sprchovým koutem, bi-
detem a WC, balkon, lednice s mrazákem,
pračka, sporák, TV, trezor.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Rezidence se nachází pouhých 80 m od písčité
pláže s pozvolným vstupem.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, vratná kauce
150 Eur/apartmán, klimatizace 5 Eur/den, parko-
vací místo 20 Eur/týden, garáž 30 Eur/týden, zví-
řata 30 Eur/týden povoleny pouze malé domácí
rasy.

*** Alba Adriatica

Apartmán: A – AAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15132

REZIDENCE BAIADOSOL

POLOHA
Jedná se o moc pěkný, uzavřený komplex, nachá-
zející se přímo u moře, v letovisku Lido San
Tommaso (cca 40km severně od San Benedetto
del Tronto). V blízkosti komplexu se nachází piz-
zeria.

VYBAVENÍ
Vybavení je uzpůsobené pro rodiny s dětmi - na-
jdete zde obrovskou zahradu s dětskými skluzav-
kami, domečky, pískovištěm a prolézačkami. Dále
bazén, venkovní gril, kola, slunečníky, lehátka,
pingpongový stůl, volejbalové a fotbalové hřiště.
Klienti si mohou zdarma vypůjčit trojkola a čtyř-
kola. K dispozici je parkovací místo, plážový servis,
jak na pláži, tak u bazénu.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, půjčovna kol, venkovní gril, volejbalové
a fotbalové hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány Bilo 4 jsou moderně a účelně za-
řízené, nachází se v přízemí. Ve vybavení ne-
chybí klimatizace, TV/SAT, internet a video,
lednice s mrazákem, sporák s troubou, venkovní
gril. Obývací místnost s kuchyňským koutem
a palandou, ložnice s manželskou postelí (lož-
nice je oddělena od obývací místnosti látkovým
závěsem - tzn. místnost nelze "napevno" uzavřít,
koupelna se sprchovým koutem a bidetem, sou-
kromá veranda.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. Možnost servírované snídaně za
1,5 Eur/osoba/den (džus + kapučíno či káva či
horká čokoláda či mléko + italský croissant či

 typické italské sušenky), večeře (1x týdně): grilo-
vané maso vč. neomezené konzumace nealko ná-
pojů či 0,5 l vína na osobu: 10 Eur/dospělí,
5 Eur/děti do 12 let.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře,
volná či placená s plážovým servisem se nachází
přímo před rezidencí.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, vratná kauce
100 Eur/apartmán, povlečení vlastní nebo 20 Eur/
apartmán a týden.

*** Lido San Tommaso

Apartmán: A – AAAA Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15181

od 1 840 Kč*

* více na str. 349

od 2 200 Kč*

* více na str. 349

od 2 300 Kč*

* více na str. 349
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APARTMÁNY IN A STANDARD SILVI MARINA

POLOHA
Apartmány jsou situovány v jedno až třípatrových
rezidenčních domech v klidnější části (vždy v do-
cházkové vzdálenosti od centra) nebo v živějším
centru.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži. Řada obchůdků, restaurací
a barů v okolí.

UBYTOVÁNÍ
IN MONO 2/3: 1 obytná místnost s kuchyň-
ským koutem a dvoulůžkovou pohovkou nebo
manželským lůžkem, možnost přistýlky pouze
pro dítě. BILO 4/5: obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou,

1 ložnice s manželským lůžkem, možnost při-
stýlky pouze pro dítě. TRILO 6/7: obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládací dvoulůžko-
vou pohovkou, 1 ložnice s manželským lůžkem,
1 pokoj se 2 lůžky nebo palandou, možnost při-
stýlky pouze pro dítě. STANDARD BILO 4: obý-
vací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací
dvoulůžkovou pohovkou, 1 ložnice s manžel-
ským lůžkem. 

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Apartmány se nacházejí 200–400 m od písečné
pláže.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, není delegát. NA
VYŽÁDÁNÍ: postýlka 25 Eur/týden, TV zdarma (do
vyčerpání), pračka zdarma (do vyčerpání), povlečení
vlastní nebo za 10 Eur/osoba/týden, plážový servis
30 Eur/týden v období 1.7.-29.7., 50 Eur/týden
v období 29.7.-2.9., zvířata 30 Eur/pobyt, vratná
kauce se nevyžaduje.

*** Silvi Marina

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2383

VILKY SILVILLE

POLOHA
Vilky SILVILLE se nachází v klidné zóně letoviska
Silvi Marina, cca 2 km od centra a necelých 500 m
od nákupních a zábavních možností. Jedná se
o ideální variantu pro ty, kteří vyhledávají klidnou
dovolenou. Každá vila disponuje 6 apartmány, tři
jsou v patře s velkým vybaveným balkonem, tři
v přízemí se zahrádkou a venkovním posezením.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, možnost nákupů a zábavy
v nedalém centru.

UBYTOVÁNÍ
Všechny apartmány typu TRILO 6 mají obývací
pokoj s vybaveným kuchyňským koutem a roz-
kládací dvoulůžkovou pohovkou, 1 ložnici
s manželským lůžkem, 1 pokoj se 2 lůžky nebo
palandou, vlastní sociální zařízení, balkon nebo
zahrádku se zahradním nábytkem.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Vilky se nachází max. do 100 m od písečné pláže
s pozvolným vstupem do moře.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, k dispozici není
delegát, NA VYŽÁDÁNÍ: postýlka 25 Eur/týden,
povlečení - vlastní nebo za 10 Eur/osoba/výměna,
plážový servis (1 slunečník + 2 křesílka) cca
30 Eur/týden v období 1.7.-29.7., 50 Eur/týden
v období 29.7.-2.9., malá zvířata 30 Eur/pobyt,
vratná kauce se nevyžaduje.

*** Silvi Marina

Apartmán: AAA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní  Strava: bez stravování

od 1 740 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/11818

od 1 650 Kč*

* více na str. 349
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od 1 740 Kč*

* více na str. 349

REZIDENCE LEONARDO / GREEN MARINE
**** Silvi Marina

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní   Strava: bez stravování

POLOHA
Velice oblíbené rezidenční komplexy dvoupatro-
vých budov se nachází přímo u pláže (bez přechá-
zení silnice) v letovisku Silvi Marina (residence
Leonardo: cca 500 m od centra, residence Green
Marine: cca 1 km od centra). Rezidence jsou ob-
klopeny nádhernou udržovanou zahradou se
spoustou palem a dalších krásných rostlin.

VYBAVENÍ
Zahrada, garáže (za poplatek). Všechny apart-
mány mají vybavený kuchyňský kout v obývacím
pokoji/místnosti, vlastní sociální zařízení, balkon
nebo terasu se zahradním nábytkem.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, v blízkosti se nachází řada
obchodů, barů a restaurací, tenisové kurty a fot-
balové hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány MONO 2: 1 obytná místnost s ku-
chyňským koutem a dvoulůžkovou pohovkou
nebo manželským lůžkem. BILO 4: obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládací dvoulůžkovou
pohovkou, 1 ložnice s manželským lůžkem.
TRILO 6: obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou, 1 ložnice
s manželským lůžkem, 1 pokoj se 2 lůžky.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Obě rezidence se nachází přímo u písečné pláže
s pozvolným vstupem do moře s možností plážo-
vého servisu za poplatek.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, není delegát, NA
VYŽÁDÁNÍ: postýlka 25 Eur/týden, TV zdarma
(do vyčerpání), pračka zdarma (do vyčerpání), po-
vlečení vlastní nebo za 10 Eur/osoba/týden, garáž
10 Eur/den, plážový servis 30 Eur/týden v období
1.7. - 29.7., 50 Eur/týden v období 29.7. - 2.9., zví-
řata 30 Eur/pobyt, vratná kauce se nevyžaduje.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7781
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REZIDENCE TIMOTEO

POLOHA
Velice oblíbená rezidence, je oddělená od písečné
pláže pouze promenádou. Nachází se v severní
části letoviska Silvi Marina, cca 800 m od centra,
nedaleko piniového háje. Tato zóna je méně pře-
plněná turisty, zde se nachází nejširší pláže v celé
Silvi Marina. Představuje ideální řešení pro ty, kteří
hledají klid a vychutnání si teplých italských ve-
čerů na balkoně.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, možnosti nákupů a zábavy
v 800 m vzdáleném centru střediska.

UBYTOVÁNÍ
Všechny vkusně zařízené apartmány typu
BILO 4/5 mají obývací pokoj s vybaveným ku-
chyňským koutem a rozkládací dvoulůžkovou
pohovkou, 1 ložnici s manželským lůžkem (mož-
nost přistýlky), vlastní sociální zařízení, pro-
storný balkon s výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
30 m, písečná pláž s pozvolným vstupem do
moře a plážový servis v ceně (1 slunečník a 2 kře-
sílka/apartmán).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, není delegát, NA
VYŽÁDÁNÍ: postýlka 25 Eur/týden, TV zdarma,
pračka zdarma, povlečení 10 Eur/osoba/výměna,
malá zvířata 30 Eur/týden, plážový servis 50 Eur/
pobyt.

*** Silvi Marina

Apartmán: AA|AAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní    Strava: bez stravování

od 1 840 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7782

REZIDENCE GREEN BAY

POLOHA
Nový moderní komplex s bazénem se nachází na
klidném, slunečném místě s krásným výhledem
na moře na okraji letoviska Pineto (nejbližší ob-
chod cca 500 m, supermarket 2 km, centrum
městečka cca 3 km). Místo je ideální pro rodinnou
dovolenou i pro náročnější klienty.

VYBAVENÍ
Bazén (v provozu zpravidla od poloviny června do
poloviny září - dle počasí), sluneční terasa, společná
pračka za poplatek, parkoviště (v ceně do vyčerpání
míst) a garáže (za poplatek, do vyčerpání míst).

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, řada obchůdků a restaurací
v centru města a okolí.

UBYTOVÁNÍ
Všechny moderně zařízené apartmány jsou kli-
matizované, mají vybavený kuchyňský kout
v obývacím pokoji, vlastní sociální zařízení, TV
a balkon se zahradním nábytkem. BILO 2/4:
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací
dvoulůžkovou pohovkou, ložnici s manželským
lůžkem. TRILO4/6: má navíc pokoj s palandou.

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře a plá-
žovým servisem v ceně se nachází cca 200 metrů
od rezidence.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, není delegát, po-
vinné platby na místě v EUR: závěrečný úklid
10 Eur/osoba, NA VYŽÁDÁNÍ: povlečení 10 Eur/
osoba/výměna, koupelnové prádlo 5 Eur/osoba/
výměna, postýlka 50 Eur/týden, klimatizace 50 Eur/
týden, garáž 50 Eur/týden, malá zvířata 30 Eur/
pobyt, vratná kauce 100 Eur/apartmán.

*** Pineto

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

od 1 840 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2374

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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od 2 020 Kč*

* více na str. 349

REZIDENCE HOLIDAY RENDEZ VOUS
*** Pineto

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Pěkná, moderní, nová rezidence obklopená zelení
se nachází v klidnější části letoviska Pineto,
cca 200 m od centra. Nedaleko vede železniční
trať, která však díky důmyslné konstrukci nenaruší
jinak klid této rezidence.

VYBAVENÍ
Bazén s lehátky a slunečníky (v provozu od za-
čátku června do poloviny září - dle počasí), re-
cepce výtah, zahrada, miniklub pro děti,
parkoviště a garáže.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, řada obchůdků a restaurací
v centru města a okolí.

UBYTOVÁNÍ
Všechny pěkně a moderně zařízené, klimatizo-
vané apartmány mají vybavený kuchyňský kout
v obývacím pokoji, vlastní sociální zařízení, TV,
pračku, balkon se zahradním nábytkem. K dis-
pozici jsou pokoje BILO 2/4: obývací pokoj s ku-
chyňským koutem a rozkládací dvoulůžkovou
pohovkou, 1 ložnice s manželským lůžkem.
TRILO 4/6: obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou, 1 ložnice
s manželským lůžkem, 1 pokoj se 2 lůžky (může
být palanda).

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře a plá-
žovým servisem v ceně (slunečník, a 2 plážová kře-
sílka / apartmán) se nachází cca 50 m od rezidence.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, není delegát, po-
vinný poplatek za závěrečný úklid 10 Eur/osoba,
NA VYŽÁDÁNÍ: povlečení 10 Eur/osoba/výměna,
koupelnové prádlo 5 Eur/osoba/výměna, postýlka
50 Eur/týden,, klimatizace 50 Eur/týden, garáž
50 Eur/týden, parking 30 Eur/týden, malá zvířata
30 Eur/týden, vratná kauce 100 Eur/apartmán.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7360
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MED RESORT

POLOHA
Tento pěkný residenční komplex se nachází ne-
daleko písčité pláže v jižní části letoviska Pineto,
cca 50 m od centra a skládá se ze tří residenčních
částí: Micaene, Myconos a Samos. V blízkosti
komplexu vede železniční trať, která však díky dů-
myslné konstrukci nemá velký rušivý element.

VYBAVENÍ
Každá rezidence disponuje vlastním bazénem
(v provozu zpravidla od června do poloviny září - dle
počasí) a zahradou. V blízkosti je restaurace a bar.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, řada obchůdků a restaurací
v centru města a okolí.

UBYTOVÁNÍ
Všechny pěkně a vkusně zařízené klimatizované
apartmány mají vybavený kuchyňský kout
v obývacím pokoji, vlastní sociální zařízení, TV,
pračku, balkon (1. a 2. patro) nebo zahrádku
(přízemí) se zahradním nábytkem. Všechny
apartmány typu TRILO jsou dvoupatrové.
V části Myconos a Samos jsou pouze apart-
mány typu BILO, v Micaene (BILA a TRILA). BILO
2/4 se skládá z obývacího pokoje s kuchyňským
koutem a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou
a samostatné ložnice s manželskou postelí.
TRILO 4/6 má navíc pokoj se 2 lůžky.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Dlouhá písčitá pláž s plážovým servisem v ceně
se nachází 50m od residencí Micaene a Myconos
a 200 metrů od pokojů v residenci Samos.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, není delegát, po-
vinný poplatek za závěrečný úklid 10 Eur
/osoba, NA VYŽÁDÁNÍ: ložní prádlo 10 Eur
/osoba/výměna, koupelnové prádlo 5 Eur/osoba
/výměna, postýlka 50 Eur/týden, klimatizace
50 Eur/týden, garáž 50 Eur/týden, nekryté parko-
viště 30 Eur/týden, malá zvířata 30 Eur /pobyt,
vratná kauce 100 Eur/apartmán.

*** Pineto

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

od 2 020 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2373

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Rezidence Micaene Rezidence Samos Rezidence Myconos



NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
APULIE 
Jedna z nejjižnějších a nejexotičtějších oblastí
Itálie, kde je dodnes silně cítit tradice, folklor a
pravá středomořská atmosféra. V severní části
leží hornatý poloostrov Gargano a jižní část tvoří
malebný poloostrov Salento, který bývá často prá-
vem přezdívám jako „Karibik středomoří“. 

SAN MENAIO
Malé středisko jež je obklopeno pahorky pokry-
tými piniovými lesíky. Ve středisku je 6 km dlouhá
pláž o šíři cca 50 metrů s jemným bílým pískem.
Vzdálenost z Prahy je 1 500 km, doba jízdy asi
18 až 20 hodin. 

VIESTE
Původně rybářské a zemědělské středisko, kde se
do dnešní doby dochovaly typické bílé budovy, vy-
stavěné v orientálním stylu. Dominantou Vieste je
místní přístav s majákem, posazeným na protěj-
ším skalnatém útesu. Vzdálenost z Prahy je
1 500 km, doba jízdy asi 18 až 20 hodin. 

800 112 112 ℡216
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ITÁLIE – GARGANO
Oblast jižní Itálie turisticky vymezují především kraje Apulie, Kalábrie a Kampánie, které se v posledních letech dostávají do popředí
zájmu cestovatelů z celé Evropy. Oproti více komerční severní části Itálie si ta jižní uchovává i v dnešních dnech typický italský kolorit
podtržený krásnými přírodními scenériemi a průzračným mořem. Neznamená to však, že by sem neměli zavítat náročnější cestovatelé.
Gargano, Tropea, Scalea či Capo Vaticano nabízejí svým návštěvníkům kvalitní služby téměř ve všem, na co si návštěvník během své
dovolené vzpomene. Nabídka je totiž opravdu široká. Milovníci dávné historie by si jistě neměli nechat ujít návštěvu bájných Pompejí
či starobylých městeček ve vnitrozemí, které ukrývají četné architektonické skvosty. Oblíbeným výletním cílem je i město na úpatí
Vesuvu Neapol nebo jeden z nejkrásnějších ostrovů ve Středozemním moři Capri s Modrou jeskyní. Jednoduše řečeno, na jihu
návštěvník pozná tu pravou Itálii.

V VI VII VIII IX X

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

29

31
32

17 17

25
26

33

24

29

25

19

DOPRAVNÍ INFORMACE

• Vzdálenost z Prahy: 1 500–2 000 km
• Doba jízdy z Prahy: 18–26 hod.
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ČEDOK PLUS
• ve vybraných místech česky hovořící delegát

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• vynikající klimatické podmínky
• romantická a klidná dovolená
• divoké nedotčené pláže
• skvělé výlety: Pompeje, Capri, Sicílie, Vesuv,

Neapol, Amalfi
• slunné počasí i na okrajích sezóny
• možnost pěší turistiky v horách

DOPRAVA AUTOKAREM
• k vybraným hotelům označených symbolem

je organizována doprava autokarem. 
• přehled nástupních míst autokarových

zájezdů na str. 341

Rodi Garganico
Lido del Sole

Peschici

Vieste
Jadranské moře

Torre Rinalda

Otranto

KAMPÁNIE

BASILICATA Gallipoli

Torre dell’Orso

APULIE

KALÁBRIE

Tyrhénské
moře

San Menaio

ZÁJEZDY: 8, 15 DNÍ | 10 DNÍ

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Na území skoro celé Itálie je nutné používat
koupací čepice při vstupu do bazénů. Toto na-
řízení se týká i hotelových bazénů (nejen veřej-
ných)! Většina veřejných pláží je zpoplatněna.
Dle vyhlášky místních úřadů se platí případná
pobytová taxa. Tato taxa je splatná na místě
v hotovosti, v Eur. 
Upozorňujeme, že zavedení taxy a její výše může
být úpravou místní vyhlášky i v průběhu sezóny
kdykoliv změněna. Aktuální informace budou
k dispozici vždy po příjezdu na ubytování.

Tropea

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Hotel a rezidence Marechiaro *** BS / PP 12 let 218
Rezidence Pellegrino 
a Hotel Palace Pellegrino ***/****BS / PL – 218
Pineta *** PP 2 děti do 7 let 219
Rezidence Casanova ** BS – 219

BS = bez stravování, PL = polopenze, PP = plná penze
* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje

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

LODNÍ VÝLET PODÉL POBŘEŽÍ
MOŘSKÉ JESKYNĚ
Půldenní výlet otevřenou lodí podél pobřeží.
Orientační cena: cca 20 Eur dospělý

cca 10 Eur dítě do 12 let

CELODENNÍ VÝLET NA VESUV A DO POMPEJÍ
Orientační cena: cca 40 Eur dospělý

35 Eur dítě do 12 let

CELODENNÍ VÝLET NA OSTROVY TREMITI
Vhodné pro vyznavače potápění a šnorchlování.
Orientační cena: cca 40 Eur dospělý

30 Eur dítě do 12 let

Upozornění: 
Ceny výletů jsou pouze orientační. K reali-
zaci je třeba minimální počet 20 účastníků. 

NABÍDKA VÝLETŮ
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od 4 750 Kč*

* více na str. 349

HOTEL A REZIDENCE MARECHIARO

POLOHA
Cca 600 m od centra střediska.

VYBAVENÍ
Recepce, společenská místnost se SAT TV, 2x výtah,
restaurace, na vyhraz. pláži přes ulici pizzerie
s barem, diskobarem a několika terasami a TV, par-
koviště (cca 250 m), za poplatek prádelna, 2 vířivky,
WI-FI a půjčovna jízdních kol.

SPORT A ZÁBAVA
Aerobic, stolní tenis, plážový volejbal, vodní sporty
na pláži, animační programy (od 1.6. do 7.9.), dět-
ské hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek
(i rozkládací gauč) mají klimatizaci, SAT TV, tele-
fon, fén, trezor, minibar, WI-FI (za poplatek).

STRAVOVÁNÍ
Jen pokoje: plná penze (bufet. snídaně, obědy
a večeře formou servírovaného menu, 0,5 l vody
v ceně).

PLÁŽ
Soukromá pláž s plážovým servisem v ceně
a v období 1.6.-7.9. animačními programy, je od-
dělena od rezidence jen místní komunikací.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. NA VYŽÁDÁNÍ:
Domácí zvíře 25 Eur/pobyt.

*** San Menaio

Apartmán: AAA-AAAAAAAA Standard: AA|AAA|AAAB Dítě do: 7 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování/plná penze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2144

REZIDENCE PELLEGRINO|HOTEL PALACE PELLEGRINO

POLOHA
Rezidence se nachází cca 1 200 metrů od centra
střediska Vieste nabízející apartmánové ubytování
v rámci přízemních samostatných či řadových vilek.

VYBAVENÍ
Recepce/WI-FI, bar, restaurace, společenská míst-
nost, animační programy (od 24.6. do 9.9.), dětské
hřiště, 1 vyhrazené parkovací stání/aparmán.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén 25 x 12,5 m a dětský bazének se sluneč-
níky a lehátky (od 10.6. do 9.9.), na vyhrazené
pláži, tenisový kurt, petanque, stolní tenis.

UBYTOVÁNÍ
Všechny apartmány v rezidenci mají vlastní  sociální
zařízení se sprchou, TV a klimatizaci. Trilo 4 - 30 až

40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 menší lož-
nice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s ku-
chyňským koutem, terasa. Trilo 5 - 40 až 50 m² -
2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s ku-
chyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
1 osobu, terasa. Standard P2/3/4 balkon - pokoj
s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, so-
ciální zařízení se sprchou, balkon; 3. a 4. lůžko for-
mou pevného lůžka, klimatizace, TV sat., telefon,
WI-FI, trezor, fén, minibar.

STRAVOVÁNÍ
Rezidence: bez stravování. Hotel: snídaně - me-
zinárodní bufet včetně nápojů, obědy a večeře -
servírované menu s výběrem z 3 zpravidla tep-
lých předrkrmů a 3 hlavních jídel s přílohou,
 servírovaný dezert, salátový bufet, 0,5 l neperlivé
vody, ostatní nápoje za poplatek.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře
cca 40 m dle umístění pokoje. Plážový servis (slu-
nečník a 2 lehátka / apartmán v ceně od 20.5. do
16.9.)

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. 
Povinný poplatek 40 Eur za závěrečný úklid.

***/**** Vieste

Standard: AB|AAB Apartmán: AAA-AAAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní  Strava: bez stravování/plná penze

Hotelový pokoj

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15300 | 2297

Pobyt pro
2 děti do 7 let ZDARMA

Více na str. 344

od 9 990 Kč*

* více na str. 349

cena za apartmán

cena za apartmán
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HOTEL PINETA

POLOHA
Hotel, skládající se z hlavní budovy a depandance,
se nachází cca 20 metrů od centra a cca 250
metrů od pláže.

VYBAVENÍ
Recepce s barem, SAT TV a WI-FI, restaurace, jí-
delna pro snídaně, výtah (jen v hl. budově), bazén
s vířivkou (u depandance), vyhrazené parkoviště
(počet míst omezen, další parkování cca 150 m).

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt (cca 150 m), za poplatek půjčovna
jízdních kol.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek (i aty-
pický rozkládací gauč na palandu) jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím, klimatizací, SAT TV, te-
lefonem, fénem, trezorem, minibarem, WI-FI
a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou kontinentálního bufetu, obědy
servírované menu s výběrem z několika variant
(1/2 l vody v ceně), večeře servírované menu s vý-
běrem z několika variant (1/2 l vody v ceně, dětem
servírováno dle věku dětské či juniorské menu).

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře cca
250 metrů, soukromá pláž s plážovým servisem
cca 350 metrů.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

*** San Menaio

Standard: AA|AAA|AABB Dítě do: 7 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní  Strava: plná penze

od 5 700 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2145

REZIDENCE CASANOVA

POLOHA
Centrum střediska je vzdáleno 2,5 km.

VYBAVENÍ
Recepce (funčkní jen v sobotu), bazén se skluzav-
kou, vířivka, dětský bazének, dětský koutek, bar-
becue, 1 parkovací místo/apartmán, vyhrazené
parkoviště před rezidencí. Apartmány jsou vyba-
veny vlastním příslušenstvím, klimatizací (funkční
minimálně od půlky června do konce srpna),
SAT TV, troubou a terasou.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, stolní fotbal, vodní sporty na pláži.

UBYTOVÁNÍ
Bilo pro 4 osoby: Ložnice s manželskou po-
stelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a roz-
kládacím lůžkem pro 2 osoby. 
Trilo pro 6 osob: Dvě ložnice s manželskou po-
stelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby, 2x příslušenství.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písčitá pláž ve vzdálenosti 400 m.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa. NA VYŽÁDÁNÍ:
Ložní prádlo 6 Eur/osoba/výměna. Malé zvíře
25 Eur/pobyt.

** Vieste

Apartmán: AA-AAAAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

od 3 800 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2147

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
2 děti do 7 let ZDARMA

Více na str. 344

cena za apartmán



NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
ITALSKÉ DOLOMITY
Nedotčená panenská příroda, rozsáhlá síť turis-
tických stezek, slunné počasí a krátká dojezdová
vzdálenost z ČR. To jsou důvody, proč je tato de-
stinace vyhledávaným cílem českých turistů.
Pohoří se rozkládá v severovýchodním cípu Itálie
u hranic s Rakouskem. Zároveň je odsud blízko
k atraktivitám severní Itálie. Navštívit lze např.
Benátky, Padovu, Veronu a mnohá další vý-
znamná místa.

LAGO DO GARDA
Největší severoitalské jezero leží na pomezí
Lombardska a Benátska. Severní část připomíná
svým úzkým zářezem do hor fjordy, na jihu se roz-
šiřuje a vytváří půvabnou Brescianskou riviéru.
Jezerní klima je velmi mírné a přilehlá vegetace již
připomíná blízké středomoří.

SIRMIONE
Romantické městečko nacházející se na poloost-
rově v jižní části jezera. Sirmione je známé díky

svým lázním, fascinující historii, nádherné přírodě
a unikátní gastronomii. Vzdálenost z Prahy je
820 km (cca 9 hodin jízdy).

MALCESINE
Jedno z nejkrásnějších městeček na jezeře Lago
di Garda. Dominantou města je středověký hrad
Castello Scaligero, jenž je obehnán hradbami.
Město je plné romantických uliček s obchůdky
a vynikajícími restauracemi. Vzdálenost z Prahy je
780 km (cca 9 hodin jízdy).

TORBOLE SUL GARDA
Městečko ležící v severní části jezera je vyhledá-
váno zejména vyznavači windsurfingu a jiných
vodních sportů. Vzdálenost z Prahy je 760 km (cca
9 hodin jízdy).

GARDA
Městečko Garda se nachází na východním po-
břeží stejnojmenného jezera. Nabízí široké mož-
nosti sportovního vyžití i posezení v místních

kavárnách a restauracích. Vzdálenost z Prahy je
800 km (cca 9 hodin jízdy).

SAN ZENO DI MONTAGNA
Toto půvabné městečko leží na úpatí hory Monte
Baldo, z které je překrásný výhled na Lago di
Garda. Na horu je možné dostat se lanovkou.
Vzdálenost z Prahy je 800 km (cca 9 hodin jízdy).

800 112 112 ℡220

ITÁLIE | JEZERO LAGO DI GARDA | DOLOMITY 

ITÁLIE – JEZERO LAGO DI GARDA A DOLOMITY
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NABÍDKA VÝLETŮ
ZÁBAVNÍ PARK GARDALAND
Vyhlášený zábavní park pro mladé i dospělé.
Vstupné na celý den cca 40 Eur.

POZZOLENGO
Starobylé městečko, charakteristické nejen svými
hradbami a starobylými stavbami, ale také pro-
dukcí sušenek Pozzolengo a salámu Morenico.

DESENZANO DEL GARDA
Městečko na břehu jezera, jež nabízí snad nej-
krásnější výhled na Lago di Garda. Proslulé je také
produkcí pravého krále mezi sýry – sýrem Grana
Padano.

LONATO DEL GARDA
Stará vesnička se zachovalými památkami až z 5.
století.

BRIXEN
Městečko známé zejména nedobrovolným poby-
tem Karla Havlíčka Borovského.

BOLZANO – MUZEUM ÖTZIHO
Expozice věnovaná slavnému archeologickému
nálezu.

SKANZEN V BRUNECK – DIENTENHEIM
Tradiční lidové stavby.

MESSNEROVO MUZEUM V BRUNECKU
Messnerovo muzeum hor umístěné na hradě
v Brunecku.

CORTINA D’AMPEZZO
Dějiště zimních olympijských her v roce 1956.

VERONA
Město věčných milenců, které se může pochlubit
mnoha historickými památkami.

Výše uvedené výlety mají pouze informa-
tivní charakter a nejsou pořádány naší CK.

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• kombinace koupání v jezerech

a pěší turistiky
• krátká dojezdová vzdálenost z ČR
• výhodná poloha k výletům do Benátek,

Verony a dalších míst
• romantické prostředí  Dolomitů

DOPRAVNÍ INFORMACE
• vzdálenost z Prahy: 600-700 km
• doba jízdy z Prahy: 9-10 hod.

Lago di Garda

ITÁLIE

Milano

Penia di
Canazei

RAKOUSKO

ŠVÝCARSKO
Cortina 
ď Ampezzo

Marmolada

Vall di Fiemme

Bruneck

ZÁJEZDY: OD 2, 3 A VÍCE NOCÍ

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Důležité upozornění: Na území skoro celé Itálie je nutné používat koupací čepice při
vstupu do bazénů. Toto nařízení se týká i hotelových bazénů (nejen veřejných)! Většina
veřejných pláží je zpoplatněna. Dle vyhlášky místních úřadů se platí případná pobytová
taxa. Tato taxa je splatná na místě v hotovosti, v Eur. 
Upozorňujeme, že zavedení taxy a její výše může být úpravou místní vyhlášky i v průběhu
sezóny kdykoliv změněna. Aktuální informace budou k dispozici vždy po příjezdu na uby-
tování.

Lago di Garda

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Dolomiti *** PL – 222
Koflerhof Wellnes & Spa **** PL – 222
Bellamonte **** PL 8 let 222
Garda Village *** BS – 223
Du Parc **** SN 5 let 223
Rezidence Holiday *** BS – 223
Geier *** SN – 224
Rezidence Doria *** BS – 224
Sole **** LAI – 224
Rezidence Le Terrazze sul Lago **** BS – 225
Angelini *** PL – 225
Du Lac *** SN 6 let 225

BS = bez stravování, SN = snídaně, PL = polopenze, 
LAI = light all inclusive
* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje

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



800 112 112 ℡222

ITÁLIE | DOLOMITY

HOTEL DOLOMITI

POLOHA
Tento pěkný horský hotel se nachází v centru
malé vesničky Capriana v údolí Val di Fiemme. Je
obklopený zelení a díky své poloze na hranici ná-
rodního parku Monte Corno je ideálním výchozím
bodem k pěším a cyklistickým výletům po zdejších
překrásných zalesněných kopcích.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, restaurace / pizzerie, výtah, spole-
čenská místnost, sluneční terasa, parkoviště,
garáž na motorky (za poplatek cca 2,50 EUR/den).

SPORT A ZÁBAVA
Možnost pěších túr a cykloturistiky po blízkém
i vzdálenějším okolí, včetně výjezdu na slavný le-
dovec Marmolada.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, tele-
fonem, TV a někdy balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně rozšířená kontinentální formou bufetu,
večeře výběrem z menu. 1x týdně pizza a nápoj
(pivo/víno či nealko).

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa.

*** Val di Fiemme

Standard: A|AA|AAA|AAB Dítě do: 11 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2659

HOTEL KOFLERHOF WELLNES & SPA 

POLOHA
Hotel se 37 pokoji, rozmístěných ve 2 budovách,
se nachází v lokalitě Rasun-Anterselva, asi 6 km
od lanovky na Kronplatz.

VYBAVENÍ
Recepce, vstupní hala, výtah, bar, připojení na in-
ternet WI-FI (zdarma, dle dosahu), restaurace, slu-
neční terasa, parkoviště. Wellness centrum
(zdarma): krytý bazén, 3 sauny, turecké lázně,
Kneippův chodník, zážitková sprcha, posilovna.

UBYTOVÁNÍ
Všechny pokoje s vlastním příslušenstvím,
fénem, TV, telefonem, trezorem, topením, při-
pojením na internet WiFi (zdarma, dle dosahu)
a balkónem nebo terasou. Pokoje Margherita
jsou maximálně pro 3 osoby a nacházejí se ve
vedlejší budově, pokoje Family jsou maxi-
málně pro 4 osoby.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, večeře menu (4 chody),
zeleninový bufet. Odpolední snack 16:00-17:00
(čaj a sladké a slané chuťovky).

INFORMACE
Povolena jsou malá zvířata za poplatek cca
€ 10/den, pouze v pokojích Margherita. Na místě
se platí povinná pobytová taxa. Jednolůžkový
pokoj - stejná cena jako pokoj FAMILY, pokoj je
bez balkónu.

**** Kronplatz

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15090

HOTEL BELLAMONTE

POLOHA
Hotel se 43 pokoji postavený u hlavní silnice
v klidné lokalitě Bellamonte, která je vzdálena asi
3 km od centra Predazza, známého střediska ve
Val di Fiemme.

VYBAVENÍ
Recepce, vstupní hala, výtah, bar, restaurace, dět-
ský koutek, parkoviště. Wellness centrum
(zdarma): krytý bazén, sauna , turecké lázně, ví-
řivka, Kneippův chodník.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje s vlastním příslušenstvím, fénem, TV, te-
lefonem, trezorem, minibarem a topením. Pokoje
standard jsou pro max. 2 osoby (plocha 22 m2),
superior pro max. 3 osoby (plocha 30 m2), family

pro 4 osoby (plocha 34 m2) a family suite pro
4 osoby (plocha 35 m2) – 2 místnosti, mohou být
i ve dvou patrech.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu
(3 chody), zeleninový bufet. Odpolední snack
15:00-17:00 (čaj a sladké a slané chuťovky).

INFORMACE
Povolena malá zvířata za poplatek cca € 15/den.
Na místě se platí pobytová taxa.

**** Val di Fiemme

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15091

od 990 Kč*

* více na str. 349

od 1 890 Kč*

* více na str. 349

od 1 390 Kč*

* více na str. 349

cena za 1 noc

cena za 1 noc

cena za 1 noc
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GARDA VILLAGE

POLOHA
Velmi pěkné středisko se rozkládá přímo u jezera,
na pozemku o 16 hektarech, jen 3,5 km od histo-
rického centra Sirmione. 

VYBAVENÍ
Recepce, bar, restaurace, supermarket, trafika,
3 bazény + dětský bazén (16.5.-15.10.), animace
(20.5.-15.9.), tenisové kurty (za poplatek cca € 10
za hodinu, večerní osvětlení + € 3 za hodinu), mul-
tifunkční hřiště, dětské hřiště, minigolf (za poplatek
cca € 3 za 1 hru), plážový volejbal, soukromá pláž,
připojení na internet WI-FI ve společných prosto-
rách (za poplatek cca € 3 za hodinu), pračky na že-
tony (€ 2,50 za 1 vyprání), parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, 3 bazény a dětský bazén, multi-
funkční hřiště, minigolf, plážový volejbal, animace.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování v přízemních řadových vilkách typu
standard vybavených klimatizací, telefonem
a TV. Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s ku-
chyňským koutem a rozkládací pohovkou na
způsob palandy, ložnice, koupelna, zastřešená
veranda se zahradním nábytkem.

STRAVOVÁNÍ
Vlastní.

PLÁŽ
Přímo u jezera s oblázkovou pláží.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, vratná kauce
100 Eur/týden (platba pouze kreditní kartou), po-
stýlka 8 Eur/den (nad max. obsazenost pouze na
vyžádání), výměna povlečen 10 Eur/osoba, ruč-
níky 5 Eur/osoba, úklid apartmánu 25 Eur. Zvířata
nejsou povolena.

**** Sirmione

Apartmán: AA – AAAA Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7385

HOTEL DU PARC 

POLOHA
Pěkný čtyřhvězdičkový hotel s bazénem u jachto-
vého přístavu v části Colombare di Sirmione.
Nachází se přibližně 3 km od Scaligerského
hradu, který se považuje za bránu do starého
Sirmione. Řadí se k tzv. Bike Hotels s velkým
množstvím služeb pro cyklisty.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, restaurace, bazén, dětský koutek,
dětské hřiště, půjčovna kol (za poplatek), posi-
lovna (zdarma), připojení na internet WI-FI (ve
společných prostorách zdarma), parkoviště
(zdarma), garáže (za poplatek od € 5 za den), do-
prava do historického centra Sirmione (zdarma,
v určených hodinách).

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, půjčovna kol.

UBYTOVÁNÍ
S vlastním příslušenstvím, fénem, telefonem,
TV, trezorem, klimatizací, minibarem a balkó-
nem nebo terasou s výhledem do zahrady.
Pokoje Economy (cca 17 m2) a Classic (cca 5 let
po rekonstrukci, 20 m2) jsou max pro 2 osoby
Junior Suite (cca 29 m2) pro 4 osoby (min. 3
plné ceny).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně rozšířená kontinentální formou bufetu,
večeře tříchodové menu. Nápoje nejsou zahrnuty
v ceně.

PLÁŽ
Vzdálenost od jezera: 200 metrů.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, zvířata nejsou po-
volena.

**** Sirmione

Economy/Classic: AA|AAA|AAB Suite: AA|AAA|AAAA|AAAB Dítě do: 13 let
Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/9879

REZIDENCE HOLIDAY

POLOHA
Areál hotelu a residence s bazénem se nachází
v části Colombare, asi 4 km od centra historic-
kého městečka Sirmione. Skládá se z několika
budov ve kterých jsou rozmístěny apartmány
a hotelové pokoje.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, restaurace, výtah, připojení na inter-
net WI-FI (zdarma, dle dosahu), zahrada, bazén
pro dospělé i děti se slunečníky a lehátky (zdarma,
do vyčerpání kapacity), parkoviště, garáže.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, wifi, bar a restaurace.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány jsou vybaveny telefonem, TV, trezo-
rem, fénem a klimatizací (v provozu dle počasí cca
10.5. - 20.9.) a topením. Mono pro 2/4 osoby:
obytná místnost s kuchyňským koutem, rozkládací
pohovkou a 2 lůžky, koupelna, balkón nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Vzdálenost od jezera cca 80 metrů.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, úklid 10 Eur/den,
dětská postýlka (na vyžádání) 10 Eur/den, povo-
lena malá zvířata na vyžádání - 8/15 Eur/den.

*** Sirmione

Apartmán: AA – AAAA Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/11903

od 590 Kč*

* více na str. 349

od 1 890 Kč*

* více na str. 349

od 990 Kč*

* více na str. 349

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

cena za 1 noc

cena za 1 noc

cena za 1 noc
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HOTEL GEIER

POLOHA
Typický hotel v samém centru městečka Torbole
přímo u břehu gardského jezera. Nachází se při-
bližně 100 m od pláže a v blízkosti obchodů, barů
a restaurací.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, restaurace, výtah, TV místnost,

 internet point, úschovna kol a surfů, parkoviště
(omezená kapacita).

SPORT A ZÁBAVA
Jízda na kole, WI-FI, vodní sporty na jezeře.
Obchody, restaurace a bary v těsné blízkosti.

UBYTOVÁNÍ
Nabízí ubytování v celkem 40 pokojích typu
STANDARD a SUPERIOR. Pokoje Standard:
s vlastním příslušenstvím, fénem, telefonem, sa-
telitní TV, trezorem, přípojením na internet WI-FI
a klimatizací. Pokoje typu SUPERIOR jsou navíc
s výhledem na jezero.

STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně formou bufetu.

PLÁŽ
Přímo u jezera.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, malá zvířata po-
volena na vyžádání za 5 Eur/den.

*** Torbole sul Garda

Standard: A|AA|AAA|AAB Superior: AA|AAA|AAB Dítě do: 7/14 let

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/11857

REZIDENCE DORIA 

POLOHA
Velmi pěkná menší residence s 24 apartmány je
postavená jen pár kroků od centra městečka
Garda a přibližně 350 m od jezera.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, společenská místnost s TV, výtah,
snídaňový sál, sluneční terasa, parkoviště (do

 vyčerpání míst), garáže (za poplatek). Bazén a fit-
ness jsou ve vzdálenosti cca 50 m od rezidence
v hotelu Imperial (vstup zdarma).

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty, bazén a fitness.

UBYTOVÁNÍ
Všechny apartmány jsou vybaveny fénem, tele-
fonem, satelitní TV, trezorem a klimatizací (za
příplatek). Bilo pro 3 osoby: obytná místnost
s kuchyňským koutem a rozkládacím lůžkem,
ložnice, koupelna, balkón nebo terasa. Bilo pro
4 osoby: obytná místnost s kuchyňským kou-
tem a rozkládacím dvojlůžkem, ložnice, kou-
pelna, balkón nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ
Vlastní. Na místě možnost dokoupení snídaní za
cca 5 eur/osoba/den (platba na místě).

PLÁŽ
Vzdálenost od jezera 350 m.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, malá zvířata po-
volena - na vyžádání, vratná kauce 100 Eur/apart-
mán, klimatizace 8 Eur/den, dětská postýlka - na
vyžádání, zdarma.

*** Garda

Apartmán: AA – AAAA Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2200

HOTEL SOLE

POLOHA
Hotel prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Nachází se
přímo u jezera Lago di Garda, u hlavní silnice.
Malcesine je vzdáleno 4 km, Brenzone 9 km.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, restaurace, bazén, vířivka, sauna,
společenská místnost s TV, 2 výtahy, sluneční te-
rasa, dětské hřiště, miniklub (pro děti od 3 do
10 let), parkoviště (do vyčerpání kapacity), garáže
(za poplatek € 5 za den), připojení na internet WiFi
ve společných prostorách zdarma (dle dosahu),
úschovna kol a surfů, půjčovna kol (za poplatek).

SPORT A ZÁBAVA
Animace, vodní sporty, cykloturistika, možnost ná-
vštěvy nedalekého zábavního parku Gardaland.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje COMFORT s vlastním příslušenstvím,
fénem, telefonem, satelitní TV, trezorem, mini-
barem, klimatizací (cca od 15.6. do 15.9.) a při-
pojením na internet WiFi zdarma (dle dosahu).
Pokoje SUPERIOR mají navíc balkón a boční vý-
hled na jezero. Pokoje PANORAMA jsou s pří-
mým výhledem na jezero.

STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive - rozšířená kontinentální snídaně
formou bufetu, lehké obědy (zeleninové a těstovi-
nové saláty, polévky, ovoce apod.), večeře – 3 chody,
výběr ze 3 menu, zeleninový bufet, odpolední čaj
se sušenkami (16.00 – 17.00). Nápoje (čaj, káva,

 nealko, točené pivo, bílé a červené stáčené víno,
voda) zahrnuty v ceně od 12.00 do 22.00 hod.

PLÁŽ
Hotel se nachází přímo u jezera, od oblázkové
pláže je oddělen jen místní komunikací a je do-
stupná také podchodem.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, malá zvířata po-
volena na vyžádání za 7 Eur/den (psi nad 10 kg za
10 Eur/den).

**** Malcesine

Standard: A|AA|AAA|AAB Dítě do: 8/14 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: Light all inclusive

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2199

od 1 190 Kč*

* více na str. 349

od 790 Kč*

* více na str. 349

od 1 990 Kč*

* více na str. 349

cena za 1 noc

cena za 1 noc

cena za 1 noc

cena za 1 noc
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REZIDENCE LE TERRAZZE SUL LAGO

POLOHA
Rezidence se zahradou a bazénem u jihozápadní
části gardského jezera přibližně 400 m od jeho
břehu.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, resaurace, výtah, připojení na inter-
net WI-FI (ve společných prostorách zdarma, dle
dosahu), zahrada, 2 bazény s oddělenou částí pro
děti, parkoviště, garáže (na vyžádání za poplatek
€ 8 za den).

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, WI-FI připojení, vodní sporty na jezeře.

UBYTOVÁNÍ
Celkem 125 apartmánech vybavených fénem,
telefonem, satelitní TV, trezorem, ledničkou a kli-
matizací. Bilo pro 2 osoby: obytná místnost
s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna, bal-
kón nebo terasa. Bilo pro 4/5/6 osob: obytná
místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím
dvojlůžkem či 2 rozkládacími lůžky, ložnice nebo
pokoj se 2 lůžky, koupelna, balkón nebo terasa.
Možnost 6. lůžka na vyžádání za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Vzdálenost od jezeta 400 m.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, malá zvířata na
vyžádání, vratná kauce 150 Eur/apartmán, dětská
postýlka na vyžádání za 8 Eur/den, úklid
5 Eur/den.

**** Padenghe

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/11856

HOTEL ANGELINI 

POLOHA
Menší dvoupatrový hotel se 32 pokoji se nachází
ve výhodné pozici u hlavní silnice, přibližně 3 km
od městečka Riva del Garda a 800 m od centra
letoviska. Dobrý výchozí bod pro výlety po západ-
ním a východním břehu jezera.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, restaurace, společenská místnost
s TV, výtah, bezbariérový přístup, internet WI-FI,
bazén se slunečníky a lehátky, sluneční terasa, za-
hrada, parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Široká nabídka vodních sportů na jezeře, cyklotu-
ristika, pěší turistika.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
vlastní příslušenství, telefon, SAT TV, trezor, při-
pojení k WI-FI dle dosahu (za poplatek), fén, bal-
kón nebo terasu.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Rozšíření kontinentální snídaně for-
mou bufetu, večeře výběr z menu a salátový
bufet.

PLÁŽ
Vzdálenost od jezera 250 m.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, malá zvířata na
vyžádání.

*** Torbole sul Garda

Standard: A|AA|AAA|AAB Dítě do: 6/13 let Zájezdy: 7 a více dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2190

HOTEL DU LAC 

POLOHA
Příjemný hotel v těsné blízkosti jezera v centru
malebného městečka Gardone Riviera na zá-
padní straně gardského jezera. Známá botanická
zahrada Vittoriale degli Italiani se nachází při-
bližně 15 minut chůze od hotelu.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, restaurace, výtah, TV místnost, při-
pojení na internet WiFi (ve společných prostorách
zdarma), trezor na recepci (zdarma), úschovna
kol, garáže na vyžádání (za poplatek cca € 10 za
den). Parkování zdarma v této lokalitě je téměř
nemožné.

SPORT A ZÁBAVA
Výlety do okolí, cykloturistika, vodní sporty na je-
zeře.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje standard A: s vlastním příslušenstvím,
fénem, telefonem, satelitní TV, klimatizací a připo-
jením na internet WiFi. Pokoje typu standard B
jsou navíc s balkónem a bočním výhledem na je-
zero a pokoje standard C jsou s balkónem nebo
terasou a výhledem na jezero.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - rozšířená kontinentální formou bufetu.

PLÁŽ
Vzdálenost od jezera 10 m.

INFORMACE
Na místě se platí pobytová taxa, malá zvířata na
vyžádání za 10 Eur/den.

*** Gardone Riviera

Standard A+B: A|AA|AAA|AAAA|AAB|AABB Dítě do: 6/11 let

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/11858

od 790 Kč*

* více na str. 349

od 1 190 Kč*

* více na str. 349

od 1 290 Kč*

* více na str. 349

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

cena za 1 noc

cena za 1 noc

cena za 1 noc
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CHORVATSKO – ISTRIE
Is trie je roz sáh lý troj úhel ní ko vý po lo ost rov v se ver ní čás ti Ja der ské ho mo ře, ze se ve ru ohra ni če ný Ter stským zá li vem, na zá pa dě Ja der -
ským mo řem a na vý cho dě Kvar ner ským zá li vem. Po bře ží, zvláš tě na zá pa dě, je pře váž ně níz ké a bo ha tě čle ně né čet ný mi zá to ka mi.
Pa mát ky a ar chi tek tu ra mno hých míst sa ha jí hlu bo ko do his to rie. Me zi Po re čí a nej již něj ším my sem po lo ost ro va jsou ma lé sku pi ny ostrův -
ků, z nichž nej zná měj ší jsou Brijuni, kte ré nás uchvá tí svou pří rod ní krá sou, pro kte rou by ly vy hlá še ny ná rod ním par kem. Hlu bo ký mod rý
 záliv na vý cho dě po lo ost ro va skrý vá množ ství ostro vů s ob láz ko vý mi plá že mi, ze le ný mi po ros ty bo ro vic, dob ře vy ba ve ný mi ho te ly i mi lý -
mi lid mi. Oblast hraničí na východě s významným přístavem severního Chorvatska – Rijekou. Doslova před branami aglomerace Rijeky
pod svahy pohoří Učka najdeme mondénní středisko Opatija s tradicí lázeňské aktivity sahající až do 19. století. Tomu odpovídá i kolorit
klasických hotelů a sanatorií těchto klimatických lázní, připomínající naše Karlovy Vary.

VI VII VIII IX X

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

23

27

30 30

18

22

24 24

25

22

DOPRAVNÍ INFORMACE

• Vzdálenost od Prahy: 850 - 950 km
• Doba jízdy busem z Prahy: 15 - 20 hod.

PRODEJ ZPÁTEČNÍCH AUTOKAROVÝCH JÍZDENEK
Z ČESKA DO CHORVATSKA ZA SUPERCENU

NA PŘÁNÍ VÁM ZA JISTÍME I POBYT ZKRÁCENÝ NEBO 
PRODLOUŽENÝ O LIBOVOLNÝ POČET NOCÍ V LIBOVOLNÉM TERMÍNU

Pula
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
UMAG
Na úz kém vý běž ku zá pad ní ho po bře ží Is trie le ží
měs teč ko Umag, v je hož do mech se ucho va ly čet -
né sto py go tic kých, ro mán ských a ba rok ních sta -
veb ních prv ků. Již ní stra na vý běž ku tvo ří měl kou
zá to ku, na je jíž za les ně né stra ně je tu ris tic ká část
s ho te ly, kem py, apar tmá ny, res tau ra ce mi, zá bav -
ní mi a spor tov ní mi cent ry. Ta to se ve ro zá pad ní
část Is trie je zá ro veň pro na še tu ris ty  nejlé pe do -
sa ži tel ná.

NO VIG RAD
Ma lé měs teč ko se na chá zí asi 13 km již ně od
Uma gu na za les ně ném po lo ostro vě. Má vý raz ně
stře do vě ký ráz svý mi ma leb ný mi  úzký mi ulič ka mi,
po břež ní pro me ná dou a bo ha tý mi his to ric ký mi
pa mát ka mi z do by Be nát ské re pub li ky. 

PO REČ
Nej na vště vo va něj ší mís to Is trie le ží asi 16 km již -
ně od No vig ra du. Do dnes jsou zde pa tr né zbyt -
ky sta veb ní čin nos ti Ří ma nů, me zi be nát ské
pa lá ce se mí sí stře do vě ké vě že. Ro mán ská ba zi -
li ka sv. Euf ra zia ze 6. sto le tí je mis trov ským dí lem
umě ní by zant ské mo zai ky. Tu ris té mo hou
 bě hem své ho po by tu v Po re či vy užít bo ha té
 na bíd ky  ho te lo vých za ří ze ní po dél čle ni té ho ze -
le né ho po bře ží. Střediska jsou umístěna v ma-
lých zálivech s příjemnými plážemi, obklopenými
borovicemi.

RO VINJ
Ma leb né měs teč ko, je hož his to ric ké jád ro je kul tur -
ní pa mát kou, by lo vy sta vě no pů vod ně na ostrův ku,
kte rý byl až v 18. sto le tí spo jen s pev ni nou. Čet né
ostrův ky a chrá ně né  zátoky s prů zrač ným mo řem
lá ka jí po tá pě če a mi lov ní ky všech vod ních spor tů,
na své si při jdou i vy zna va či kul tur ní ho vy ži tí a noč -
ní ho ži vo ta. Za ná vště vu sto jí blíz ký Lim ský fjord -
ča ro krás né dí lo pří ro dy, vy zna va či tu ris ti ky jis tě na -
vští ví jed nu z nej bo hat ších ze le ných oáz Jad ra nu,
Zla tý mys, kte rý byl vy hlá šen pří rod ním par kem. 

PU LA
V době římské nadvlády nad Istrií měla Pula vý-
značné postavení, po němž zůstalo množství his-
torických památek. K nejznámějším patří aréna
z doby císaře Augusta, kde se konají v sezoně kon-
certy s nezapomenutelnou atmosférou. Historie
se zde snoubí s moderními turistickými středisky,
s kilometry  pláží lemovanými mediteránskou pří-
rodou s průzračně čistým mořem.

RA BAC
Jedno z nejoblíbenějších letovisek na Istrii, rozklá-
dající se pod starobylým městem Labin, Vás přivítá
již při příjezdu úchvatným výhledem na zátočiny,
u kterých vyrostlo. Křišťálově čisté průzračné moře
azurové barvy omývá překrásné pláže oblázko-
vého typu oceněné čtyřmi modrými vlajkami (pou-
žívá se pro označení těch nejkvalitnějších pláží –
v celém Chorvatsku se jich nachází asi 50). 

ČEDOK PLUS
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění 

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• nejblíže k chorvatskému moři
• bohatá nabídka výletů
• kvalitní hotely i služby
• živější oblast s nočním životem

DOPRAVA AUTOKAREM
• k vybraným hotelům označených symbolem

je organizována doprava autokarem. 
• přehled nástupních míst autokarových

zájezdů na str. 340

Opatija

Umag

Novigrad

Poreč

Vrsar

Rovinj

Pula

Medulin

Rabac

Rijeka

ISTRIE

SLOVINSKO

Medveja
Moščenická
Draga

ZÁJEZDY: 8, 15 DNÍ | 10 DNÍ

NOVÝ AQUAPARK NA ISTRII

Výletní místo Limski fjord

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Mojmir ** PL 12 let 228
Bung. Savudrija ** PL 12 let 228
Apt. Savudrija ** BS – 229
Bung. Kanegra ** BS – 229
Vila Danex ** ** BS – 230
Apt. Sunny Punta *** BS – 230
Apt. Stella Maris *** BS – 231
Apt. Polynesia ** BS – 232
Sol Katoro ** ** BS – 232
Sol Garden Istra ** ** PL 12 let 233
Sol Aurora ** ** AI 12 let 234
Sipar ** ** PL 12 let 234
Adriatic ** PL 14 let 235
Dep. Jadran * PL 14 let 235
Laguna *** PL 14 let 236
Maestral **** PL 14 let 236
Apt. Lanterna ** BS – 237
Apt. Astra * BS – 237
Laguna Istra *** PL 12 let 238
Laguna Materada *** PL 12 let 238
Delfin ** PL 12 let 239
Rubin *** PL 14 let 240
Funtana *** AI 12 let 241
Apt. Amarin **** BS – 241
Bung. Amarin **** PL 12 let 241
Family Amarin **** PP 14 let 242
Bung. Villas Rubin *** PL 10 let 243
Apt. Villas Rubin *** BS – 243
Brioni ** PL – 244
Apt. Horizont ** BS – 244
Holiday *** AI – 245
Park Plaza Belvedere **** PL – 245
Allegro *** AI 14 let 246
Miramar *** PL 14 let 246
Narcis **** AI 7 let 247
Hedera *** PL 7 let 247
Mimosa **** PL 7 let 247
Bung. Medveja *** PL 12 let 248
Apt. Medveja *** BS – 248
Opatija ** SN – 248
Marina **** AI 14 let 249
Mediteran *** PL 12 let 249

BS = bez stravování, SN = snídaně, PL = polopenze, 
PP = plná penze, AI = all inclusive

* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje
bezplatné ubytování a stravování obsažené v základní ceně
zájezdu pro dítě ubytované v jednom pokoji se dvěma
dospělými. Dítě platí jen cenu letenky nebo jízdenky, případně
je u zájezdů s vlastní dopravou zcela zdarma. Další podmínky
poskytnutí této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu. 
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od 5 150 Kč*

* více na str. 349

HOTEL MOJ MIR & BUNGALOVY SAVUDRIJA
** Umag - Savudrija

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Samostatný areál (společně s apartmány Savudrija)
na okraji borového lesa, asi 9 km od centra Umagu.

VYBAVENÍ AREÁLU
Centrální recepce a restaurace s terasou přímo
na břehu moře. Areál je tvořen dvoupatrovým pa-
vilonem bez výtahu a přilehlými  přízemními bun-
galovy situovanými v borovém lese blízko moře.
Možnost parkování. WI-FI za poplatek. Nově vybu-
dovaný bazén s mořskou vodou, lehátka u ba-
zénu se neplatí.

SPORT
Tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, plážový vo-
lejbal, vodní sporty.

HOTELOVÉ POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a vlast-
ním příslušenstvím. Telefon, SAT TV, balkon,
v přízemí terasa.

BUNGALOVY
Dvoulůžkové přízemní bungalovy tvořené jednou
místností bez kuchyňky s vlast ním příslušenstvím.
Možnost přistýlky, telefon, SAT TV, terasa. Některé
bungalovy mají  venkovní krb. Výhodou pokojů
v bungalovech jsou jejich větší rozměry v porov-
nání s pavilonem a možnost posezení na terase.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze včetně neomezeného množ-
ství nápojů k večeři (víno, pivo, nealkoholické ná-
poje) v restauraci s terasou u moře.

PLÁŽ
Kamenitá pláž lemovaná plochými kamennými
plat y se vstupy do vody asi 150 m od pavilonu
a bungalovů. V blízkosti je neoficiální nudistická
pláž.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1773 | 1770

Hotel Moj Mir

Bungalovy Savudrija

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344
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APARTMÁNY SAVUDRIJA

POLOHA
Samostatný areál, situovaný na výběžku pevniny,
na okraji borového lesa s bujnou vegetací, asi
9 km od centra Umagu, v oblasti Basanija.

VYBAVENÍ AREÁLU
Malá apartmánová osada tvořená dvoupodlaž-
ními vilami s apartmány v přízemí i patře.
Možnost využít blízkou restauraci s terasou přímo
na moři. Možnost parkování, WI-FI za poplatek.
Nově vybudovaný bazén s mořskou vodou, le-
hátka u bazénu se neplatí.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
Apartmány jsou  vybaveny lednicí, zákl.nádobím
a lůžkovinami, dále k vybavení patří SAT TV a telefon.

V přízemí je terasa, v patře balkon, všechny apart-
mány mají krb.

SPORT
Tenisové kurty, minigolf, plážový volejbal, vodní
sporty.

UBYTOVÁNÍ
Čtyřlůžkové apartmány mají ložnici se dvěma
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a dal-
šími dvěma lůžky, vlastní příslušenství. 
Šestilůžkové apartmány mají dvě ložnice,
v každé po dvou lůžkách, obývací pokoj s ku-
chyňským koutem a dalšími dvěma lůžky, vlastní
příslušenství.

STRAVOVÁNÍ
Individuální, možnost dokoupení bufetové polo-
penze v centrální restauraci. Večeře zahrnují
i neomezené množství nápojů (víno, pivo, neal-
koholické nápoje)

PLÁŽ
Kamenitá pláž, lemovaná plochými kamennými
platy, se vstupy do vody asi 150 m od apartmánů.
V blízkosti je neoficiální nudistická pláž.

** Umag - Savudrija

Apartmány: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

od 1 740 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1766

BUNGALOVY KANEGRA

POLOHA
V Piranském zálivu, ve svahu nad mořem, upro-
střed borového háje, asi 12 km severně od Umagu. 

VYBAVENÍ AREÁLU
Centrální recepce, 4 restaurace s terasami, gril,
diskotéka, supermarket, pošta.

VYBAVENÍ BUNGALOVŮ
Prostorné bungalovy vybavené starším nábytkem,
lůžkovinami a základním nádobím. Mají vlastní vchod,
terasu nebo balkon, SAT TV a telefon. Koupelny
s vanou a bojlerem. Parkování přímo u bungalovů.
WI-FI je k dispozici na recepci za poplatek.

SPORT
Sportovní centrum s tenisovými kurty, stolním te-
nisem a minigolfem na kraji střediska. 

UBYTOVÁNÍ
Bungalov pro 4 osoby: Obývací místnost se
dvěma lůžky a kuch. koutem, vařičem a miniled-
ničkou, ložnice se dvěma lůžky, předsíň a příslu-
šenství. 
Bungalov pro 5 osob: Dvě ložnice, v každé
z nich jsou dvě lůžka. Obý vací místnost s jedním
lůžkem, kuch. koutem, vařičem a miniledničkou,
předsíň a příslušenství. 
Bungalov pro 6 osob: Dvě ložnice, v každé
z nich jsou dvě lůžka. Obý vací místnost se
dvěma lůžky, kuch. koutem, vařičem a miniled-
ničkou, předsíň a příslušenství.

STRAVOVÁNÍ
Individuální, možnost dokoupení bufetové polo-
penze v centrální restauraci. Večeře zahrnují i ne-
omezené množství nápojů (víno, pivo,
nealkoholické nápoje).

PLÁŽ
Kamenitá pláž s malou oblázkovou zátokou vhod-
nou i pro děti je asi 200 m od bungalovů.
Nudistická pláž v kempu hned vedle střediska.
Vhodná je obuv do vody.

** Umag - Kanegra

Apartmány: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

od 2 020 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1769
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od 2 200 Kč*

* více na str. 349

VILA DANEX

POLOHA
Obě vilky jsou situovány v klidné oblasti Umag-
Punta, ve vilové čtvrti v blízkosti moře i centra
městečka. 

VYBAVENÍ STŘEDISKA
V turistickém středisku Punta jsou obchody, ba-
zény pro dospělé i děti, sportovní středisko, teni-
sové kurty, plážový volejbal, minigolf, diskotéka,
restaurace, animační středisko, obchody se suve-
nýry, kadeřnický a kosmetický salon. V blízkosti je
za stávka turistického vláčku a přístav pro menší
lodě a plachetnice.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
Klimatizované apartmány mají kompletně vybavenou

kuchyňku včetně lednice, mikrovlnné trouby a ká-
vovaru. Samozřejmostí je ložní prádlo a ručníky,
v ceně je dále zahrnuto po uží vá ní lehátek a slu-
nečníků u bazénku. K vybavení patří fén, SAT TV
a telefon, vlastní parkovací místo, velká terasa,
možnost grilování na zahradě. WI-FI zdarma. 

UBYTOVÁNÍ
Apartmán pro 4 osoby (cca 50 m2) se skládá
z obývacího pokoje s rozkládacím gaučem pro
dvě osoby (součástí tohoto pokoje je kompletně
vybavený kuchyňský kout) a ložnice s dalšími
dvěma lůžky. Vlastní příslušenství. Apartmán
pro 6 osob (cca 65 m2) má navíc další ložnici se
dvěma lůžky, příslušenství má oddělené WC.

STRAVOVÁNÍ
Individuální, možnost dokoupení bufetové polo-
penze v sousedním hotelu SOL Umag.

PLÁŽ
Upravená kamenitá pláž místy s drobnými ka-
mínky, navezeným pískem nebo vstupy po žeb-
říku je vzdálena asi 300 m. 

**** Umag - Punta

Apartmány: AA – AAAAAA Zájezdy:/ 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1782

APARTMÁNY SUNNY PUNTA

POLOHA
Vilka má výhodnou polohu v klidné čtvrti Umag-
Punta v blízkosti centra městečka i moře.

VYBAVENÍ
Ve středisku Punta jsou obchody, tenisové kurty,
různá hřiště, restaurace, obchody se suvenýry.
V blízkosti je také zastávka turistického vláčku
a přístav pro plachetnice.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti jsou různá sportoviště, možnost vod-
ních sportů, pronájmu jízdních kol, diskotéky
a animace. Okolí je vhodné pro jogging a jízdu na
kolečkových bruslích.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány pro 4 - 6 osob (cca 70 m2) mají dvě
ložnice, každou se dvěma lůžky, obývací pokoj
s rozkládacím gaučem pro další 2 osoby, klima-
tizaci, vybavenou kuchyňskou linku, chladničku,
vlastní příslušenství, balkon nebo terasu s ven-
kovním nábytkem, SAT-TV, WI-FI (zdarma).

STRAVOVÁNÍ
Individuální, možnost dokoupení bufetové polo-
penze v blízkém hotelu Sol Umag.

PLÁŽ
Upravená kamenitá pláž, místy s navezeným pís-
kem nebo vstupy do vody po žebříku je vzdálena
asi 300 metrů od apartmánového domu.

*** Umag-Punta

Apartmány: AAAA – AAAAAA Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15131

od 1 830 Kč*

* více na str. 349
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APARTMÁNY SOL STELLA MARIS

POLOHA
Kom plex vil, apar tmá nů a bun ga lo vů v pře krás né
zá to ce, asi 2 km vzdá le né od Uma gu, v bez pro -
střed ní blíz kos ti mo ře a umě le vy tvo ře né zá to ky
s moř skou vo dou a pěk nou ob láz ko vou plá ží.
Apartmány Stella jsou umístěny v několikapatro-
vých pavilonech.

VY BA VE NÍ STŘE DIS KA
K dispozici jsou dva otevřené bazény s mořskou
vodou, dětský bazén, tobogán, dále krytý vyhřívaný
bazén se sladkou vodou (za poplatek), malé ob-
chodní centrum La gu na s re stau ra cí pří mo na plá -
ži, piz ze rií, cuk rár nou, poš tou a ban kou. Tu ris tic ký
vlá ček do cent ra Uma gu, potápěčské centrum.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
Apartmány jsou  vybaveny lůžkovinami a základ-
ním nádobím podle počtu osob, pro který jsou ur-
čeny. Všechny apartmány mají kuchyňský kout
s vařičem a ledničkou, dále balkon nebo terasu,
SAT TV, telefon. Parkování je možné přímo
u apartmánů. Apartmány jsou renovované a vy-
bavené klimatizací. WI-FI zdarma. 

SPORT A ZÁ BA VA
18 te ni so vých kur tů a cent rál ní kurt s 3500 mís ty
pro di vá ky, kde se kaž do roč ně ko na jí me zi ná rod -
ní tur na je, dá le hřiš tě na vo lej bal, ko ší ko vou, stol -
ní te nis, půj čo vá ní lo děk a kol, ta neč ní te ra sy
a dis ko té ka, potápěčské centrum.

UBYTOVÁNÍ
Apartmán Stella pro 2-3 osoby se skládá z lož-
nice se dvěma lůžky a obývacího pokoje s dalším
lůžkem. Apartmán Stella pro 2-4 osoby má
jednu ložnici a v obývacím pokoji další 2 lůžka (roz-
kládací gauč). Apartmány Amfora pro 5 a 6
osob se skládají ze dvou ložnic a obývacího po-
koje s rozkládacím gaučem, některé jsou patrové.
Na vyžádání lze zajistit samostatné vilky
s terasou (Melia Istrian Villas) pro 4 – 6 osob.

STRAVOVÁNÍ
Individuální, možnost dokoupení bufetové polo-
penze v centrální restauraci.

PLÁŽ
Krásná oblázková pláž v uměle vytvořené laguně
a dále i kamenité pláže s betonovými platy jsou
vzdáleny asi 100-200 m. Přístup do moře je po-
zvolný, místy jsou písčitá dna. V blízkosti je i uměle
vytvořená písčitá pláž.

NOVINKA
Nově nabízíme i 4lůžkové apartmány s terasou
a krbem Danex Stella Maris za skvělou zavá-
děcí cenu. Více informací na www.cedok.cz.

*** Umag - Punta

Apartmány: AA – AAAAAA Zájezdy:/ 8, 15 dní Strava: bez stravování

od 2 570 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1768

Apartmány
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od 2 110 Kč*

* více na str. 349

APARTMÁNY POLYNESIA/SOL KATORO
**/**** Umag - Katoro

Apartmány: AA – AAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Uprostřed borového háje, asi 3 km severně od
městečka Umag. S cent rem je stře dis ko spo je no
tu ris tic kým vláč kem.

VYBAVENÍ AREÁLU
Cent rál ní re cep ce se smě nár nou, re stau ra ce,
ka vár na. Ve stře dis ku Ka to ro je dá le su per mar -
ket, ob chod se su ve ný ry, no vi no vé stán ky, lé kař,
ba zén se slad kou vo dou včet ně dět ské ho ba -
zén ku, to bo gán. Dal ší ba zén se slad kou vo dou
je pří mo u plá že. Par ko vá ní je mož né u apar -
tmá nů. Mož nost po by tu psa za po pla tek (pla tí
se na mís tě). Internetový koutek na recepci.
Nově možnost pronájmu mechanického nebo

elektrického kola (automat s několika stanovišti
v okolí Umagu).

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
Ve středisku jsou apartmány dvojího typu – starší
apartmány Polynesia a nově renovované apart-
mány Sol Katoro. Všechny apartmány jsou vyba-
veny lůžkovinami a základním nádobím na vaření.
Mají jídelní kout, kuchyňskou linku s minilednič-
kou (umístěnou v předsíni), vlastní příslušenství,
SAT TV, telefon, balkon nebo terasu. 

SPORT A ZÁ BA VA
Te ni so vé kur ty, mi ni golf, stol ní te nis, půj čov na kol,
to bo gán. Ta neč ní te ra sy a ne da le ko dis ko té ka.

UBYTOVÁNÍ
Studio pro 2 – 3 osoby má v denním pokoji dvě
lůžka a rozkládací křeslo. Apartmán pro 3 osoby
má v denním pokoji jedno lůžko a oddělenou lož-
nici se dvěma lůžky. Apartmán pro 4 – 5 osob
má v denním pokoji dvě lůžka a případně další roz-
kládací lůžko, oddělenou ložnici se dvěma lůžky.
Apartmány Sol Katoro pro 4 – 5 osob jsou re-
novované,  vybavené klimatizací, novým nábytkem,
mají nové koupelny. Mají ložnici a denní pokoj,
oproti  standardním apartmánům jsou vybavené
LCD TV, kávovarem, mikrovlnnou troubou, sejfem,
jsou umístěné blíže k moři. 

STRAVOVÁNÍ
Individuální, možnost dokoupení bufetové polo-
penze v centrální restauraci střediska.

PLÁŽ
Roz sáh lá pří rod ní ka me ni tá pláž včet ně umě le vy -
tvo ře ných betonových ploch na slu ně ní se na chá -
zí ve vzdá le nos ti 100–500 m od apar tmá nů. Dno
je mís ty pís či té a mír ně se sva žu jí cí do mo ře.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1765 | 1767

Apartmány Katoro
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HOTEL A DEPANDANCE SOL GARDEN ISTRA

POLOHA
Renovovaný hotel s depandancí leží v travnatém
borovicovém areálu asi 3 km severně od centra
Umagu, se kterým je spojen vláčkem.

VYBAVENÍ HOTELU
Klimatizovaný hotel má prostornou stylovou re-
cepci, restauraci s terasou, napojení na internet,
obchod se suvenýry, atypické venkovní bazény se
sladkou vodou s terasou, lehátky a slunečníky.
Vnitřní bazén a welness centrum (sauna, vířivka,
masáže). Fitness. Možnost hlídaného parkoviště
za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
V areálu jsou tenisové kurty, minigolf, stolní tenis,
vodní sporty, kuželky, jízdárna. Tobogány pro děti.

POKOJE
Prostorné dvoulůžkové klimatizované pokoje
s příslušenstvím a možností přistýlky jsou vyba-
veny SAT TV (v hotelu plazmové), sejfem, mini-
barem, v koupelně je fén.  Pokoje mají balkony,
přízemní pokoje v depandanci terasy. Na vyžá-
dání jsou možné pokoje pro invalidy. V depan-
danci jsou k dispozici i rodinné pokoje
s oddělenou ložnicí a dvěma přistýlkami. Hotel
nemá jednolůžkové pokoje.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze. Děti ve věku 5–12 let mají
k dispozici v odpoledních hodinách menší občer-
stvení, nápoje a zmrzlinu.

PLÁŽ
Istrijské kamenité a skalnaté pláže s travnatými
plochami, betonovými a kamennými platy
a vstupy do vody jsou vzdáleny cca 300 m od
hotelu.

**** Umag - Katoro

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

od 8 270 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1776 | 1783

Depandance Sol Garden Istra
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od 12 140 Kč*

* více na str. 349

HOTEL SOL AURORA

POLOHA
Hotel obklopený zahradou je situován přímo
u moře ve středisku Katoro asi 2,5 km od centra
Umagu.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, restaurace, snack bar, venkovní bazén
včetně bazénku pro děti, sál k večerní zábavě, ma-
sáže. WI-FI v celém hotelu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
V ceně je zahrnuto – tenis, stolní tenis, badmin-
ton, kulečník, různé hry (šachy, domino), zapůj-
čení kol, využití bazénů, lehátka u bazénu, fitness

program pro dospělé, animace pro děti, mini klub
pro děti. 

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky a vlastním příslušenstvím jsou vyba-
vené SAT TV, minibarem,  sejfem, v koupelně je
fén. Balkon. Lze zajistit i pokoje pro invalidy
nebo větší pokoje pro rodiny s dětmi (jedna
místnost se dvěma lůžky a s palandou pro děti).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu
včetně nápojů (víno, pivo, nealkoholické nápoje,

alkohol domácí výroby, káva, čaj), rychlé občer-
stvení u bazénu (10 – 18 h), nápoje v lobby baru
po celý den (8 – 24 h).

PLÁŽ
Přímo před hotelem jsou upravené plochy na slu-
nění a pláž s pozvolným vstupem do vody, na dně
je místy písek, k dispozici je i pláž s navezeným
pískem vhodná pro děti. Lehátka na pláži se platí.

**** Umag - Katoro

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: all inclusive

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1775

HOTEL SOL SIPAR

POLOHA
Nově renovovaný hotel s rodinnou atmosférou a služ-
bami na dobré úrovni má výbornou polohu v těsné
blízkosti pláže asi 15 minut chůze od centra města.

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, bar, ka-
várna, kosmetický salon, dva venkovní bazény
s mořskou vodou. Malé fitness.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti jsou tenisové kurty, stolní tenis, mini-
golf, půjčovna malých motorových člunů a šlapa-
del, taneční terasa, diskotéka.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s vlastním
příslušenstvím a možností přistýlky, SAT TV, te-
lefon, balkon. K dispozici jsou i rodinné pokoje
se dvěma přistýlkami (ložnice a denní pokoj
s rozkládacím gaučem).

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze včetně neomezeného množ-
ství nápojů k večeři (víno, pivo, nealkoholické
 nápoje).

PLÁŽ
Přímo před hotelem jsou upravené betonové plo-
chy na slunění i kamenité pláže s místy písčitým
dnem. Vstup do vody je možný po žebříku, k dis-
pozici je i pozvolný vstup vhodný pro děti.

**** Umag - Punta

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1774

od 8 460 Kč*

* více na str. 349

Nově renovováno

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 235

ISTRIE | CHORVATSKO

HOTEL ADRIATIC & DEPANDANCE JADRAN

POLOHA
Starší hotel s depandancí je situován asi 1 km od
centra Umagu v bezprostřední blízkosti moře.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, prostorný lobby bar s TV, venkovní te-
rasa, klimatizovaná restaurace, vnitřní poměrně
velký bazén s mořskou vodou (v letních měsících
uzavřen), kadeřník. Sejf a internetový koutek na
recepci za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti tenisové kurty, minigolf, stolní tenis, půj-
čovna šlapadel a člunů,  taneční terasy, diskotéka.

POKOJE
V hotelu jsou jednoduše vybavené pokoje
s vlastním příslušenstvím a možností přistýlky,
možnost doplatku za balkon a mořskou stranu.
Na vyžádání lze zajistit i prostornou suitu s od-
dělenou ložnicí a denním pokojem pro rodiny
s dětmi. Pokoje v depandanci mají starší vyba-
vení a balkon. 

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze včetně neomezeného množ-
ství nápojů k večeři (víno, pivo, nealkoholické
 nápoje).

PLÁŽ
Pláž je přímo před hotelem, kde jsou betonová
plata upravená na slunění. V blízkosti je též pláž
s kamínky a částečně písčitým dnem.

**/* Umag - Punta

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 14 letZájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

od 5 240 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 344

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1771 | 1780

Pokoj v hotelu

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 345
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od 6 990 Kč*

* více na str. 349

AMINESS HOTEL LAGUNA

POLOHA
Na volném prostranství na okraji borového háje.
S centrem městečka vzdáleným asi 1,5 km je spo-
jen turistickým vláčkem a pobřežní promenádou.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, restaurace, aperitiv bar, společenská
míst nost, obchod se suvenýry, směnárna, ven-
kovní bazén s terasou, dětský bazén.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, minigolf, půjčovna sportovních po-
třeb, fitness, taneční terasa u sousedního hotelu
Maestral.

POKOJE
Menší dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
pouze pro dítě (po dodání při stýlky je nutné
počítat s omezenou  plochou pokoje), vlastní
příslušenství, SAT TV, telefon, klimatizace, vět-
šinou balkon. Možnost pronájmu chladničky
za poplatek.
Best price room – nejlevnější pokoje, nelze ná-
rokovat balkon nebo mořskou stranu.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze včetně nápojů k večeři – víno,
pivo, nealkoholické nápoje.

PLÁŽ
Travnatá, přírodní oblázková i kamenitá pláž je
vzdálena asi 100 m od hotelu. Pláž byla oceněna
modrou vlajkou.

*** Novigrad

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1717

AMINESS HOTEL MAESTRAL

POLOHA
Renovovaný hotel leží přímo na břehu moře na
okraji borového háje asi 1 km od centra.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, restaurace, aperitiv bar, vnitřní bazén
s  mořskou vodou, atypický venkovní bazén se
sladkou vodou, terasa na slunění vybavená le-
hátky a slunečníky, sauna, masáže, fitness za po-
platek, WI-FI v hotelové hale zdarma. Dále je zde
kadeřník, dětské hřiště, sportovní centrum.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty, půjčovna kol, tenis, minigolf, fitness,

taneční terasa, mini klub pro děti, animace, živá
hudba, výlety.

POKOJE
Menší renovované pokoje s novým nábytkem,
přísl. a možností přistýlky jsou klimatizované, vy-
bavené LCD TV, minibarem, telefonem, sejfem,
většinou mají balkon. K  dispozici jsou i pro-
storné rodinné pokoje s oddělenou denní míst-
ností s rozkládacím gaučem  vhodným pro děti.
Internet za  poplatek.
Best price room – nejlevnější pokoje, nelze ná-
rokovat balkon nebo mořskou stranu.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze včetně nápojů k večeři – víno,
pivo, nealkoholické nápoje.

PLÁŽ
Přímo před hotelem je přírodní kamenitá, místy
oblázková pláž vhodná i pro děti oceněná mod-
rou vlajkou.

**** Novigrad

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1718

od 9 190 Kč*

* více na str. 349

Hotel Laguna

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 344
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APARTMÁNY LANTERNA

POLOHA
Jedno z největších středisek klubového typu s roz-
sáhlým komplexem apartmánů leží na zalesně-
ném poloostrově, asi 13 km od Poreče. Dobré
spojení autobusem.

VYBAVENÍ AREÁLU
Recepce, obchody, diskotéka, pošta, herna, res-
taurace, kavárny a bary, zábavní středisko. Ranní
gymnastika, dětská animace, hlídané parkoviště.
WI-FI na recepci zdarma k dispozici.

VY BA VE NÍ APAR TMÁ NŮ
Všechny apartmány jsou vybaveny lůžkovinami
a základním  ná do bím. Ručníky a utěrky nejsou
k dispozici. 

SPORT A ZÁ BA VA
Te ni so vé kur ty, stol ní te nis, mi ni golf, půj čov na pla -
chet nic a člu nů, kol, vod ních ly ží, win dsur fing. Zá -
bav ní stře dis ko na bí zí dis ko té ku, noč ní klub
a ta neč ní te ra su.

UBYTOVÁNÍ
Typ 1/3 (cca 30 m2) pro 3 oso by se sklá dá
z obý va cí míst nos ti se dvě ma lůž ky, ku chyň ského
kou tu s va ři čem a led ni cí v před sí ni, dá le je zde
lož ni ce s jed ním lůž kem, pří slu šen ství a lod žie
ne bo te ra sa. Typ 1/4 (cca 43 m2) pro 4 oso by
se sklá dá z obý va cí míst nos ti se dvě ma lůž ky, ku -
chyň ského kou tu s va ři čem a led ni cí v před sí ni,
dá le je zde lož ni ce se dvě ma lůž ky, pří slu šen ství
a lod žie ne bo te ra sa. Typ 1/6 (63 m2) pro

6 osob má navíc další ložnici a koupelnu.
Apartmány typu A jsou částečně renovované.

STRAVOVÁNÍ
Individuální, možnost  za koupení bufetové polo-
penze podávané v centrální restauraci střediska.

PLÁŽ
ří rod ní skal na tá pláž včet ně ploch na slu ně ní asi
3 km dlou há je vzdá le ná 100 až 200 m od apar -
tmá nů. Ne da le ko je ta ké nu dis tic ká pláž.

**/*** Poreč - Lanterna

Apartmány: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

od 1 470 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1723

APARTMÁNY ASTRA

POLOHA
Starší, patrové vilky jsou rozmístěny na příjem-
ném, borovicemi zastíněném poloostrůvku v ob-
lasti Zelena Laguna asi 5 km jižně od centra
Poreče nedaleko hotelu Delfin.

VYBAVENÍ AREÁLU
V blízkosti je obchod, pizzerie, terasa s grilem, res-
taurace, kavárna, cukrárna a pivnice. Klienti
mohou využívat bazén u hotelu Delfin. WI-FI na
recepci zdarma. Parkování se platí 1 Eur za den.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, hřiště na míčové sporty, možnost

pronajmutí kola, půjčovna potřeb pro vod ní
sporty. Taneční terasy u okolních hotelů.

UBYTOVÁNÍ
Čtyřlůžkové apartmány jsou vybavené lož-
ním prádlem, skládají se ze dvou místností
(v každé jsou dvě lůžka), mají vybavený kuchyň-
ský kout, vlastní příslušenství včetně fénu v kou-
pelně, SAT TV, terasu s venkovním nábytkem.
Možnost přistýlky.

STRAVOVÁNÍ
Individuální, možnost dokoupení bufetové polo-
penze v hotelu Delfin.

PLÁŽ
Kamenitá, místy oblázková pláž je vzdálena 100
až 200 m od apartmánů.

* Poreč - Zelena Laguna

Apartmány: AA – AAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

od 2 480 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1722
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od 5 880 Kč*

* více na str. 349

HOTEL LAGUNA ISTRA

POLOHA
Kvalitní hotel, postavený na svahu v zeleni, poblíž
centra Zelené Laguny, asi 5 km od centra Poreče.

VYBAVENÍ HOTELU
Restaurace, bar, venkovní bazén pro dospělé
i děti s terasou na slunění a lehátky (zdarma), pro-
dejna suvenýrů. Možnost zapůjčení chladničky za
poplatek. Parkoviště za poplatek 1 Eur za den.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti tenisové kurty, minigolf, vodní sporty,
bazén pro dospělé, bazének pro děti se sladkou
vodou.

POKOJE
Pěkně vybavené, dvoulůžkové klimatizované
pokoje s možností přistýlky. Příslušenství, tele-
fon, SAT TV, fén, balkon. K dispozici je i větší ro-
dinný pokoj sestávající se z ložnice se dvěma
lůžky a obývacího pokoje s rozkládacím gaučem
pro dvě děti. Pokoje nemají přímý výhled na
moře.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze včetně nápojů k večeři (víno,
pivo, nealkoholické nápoje). Lehká odpolední sva-
čina (sendvič, koláč) a přivítací drink v ceně.

PLÁŽ
Kamenitá a částečně oblázková pláž ve vzdále-
nosti asi 200 m od hotelu. Travnaté plochy
u pláže.

*** Poreč - Zelena Laguna

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1726

HOTEL LAGUNA MATERADA

POLOHA
Renovovaný příjemný hotel leží asi 2 km severně
od centra Poreče v oblasti Špadiči.

VYBAVENÍ HOTELU
Klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, kavárna,
prodejna suvenýrů, kadeřník, směnárna, prostory
pro děti, video hry, ambulance. Otevřený bazén se
sladkou vodou a bazénkem pro děti, terasa s hud-
bou, kde se konají zábavné programy. V ceně je
zahrnuta animace pro děti 3–7 let a 7–14 let
včetně malého občerstvení. Parkoviště za popla-
tek 1 Eur za den.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, stolní tenis, minigolf, plážový volejbal, dět-
ské hřiště. Možnost zapůjčení potřeb pro vodní
sporty a kol. Hudba na terase.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností  přistýlky a vlast-
ním příslušenstvím jsou  klimatizované, mají SAT
TV, telefon, v koupelně fén, balkon. Možnost za-
půjčení  chladničky za poplatek. Rodinné pokoje
 (ložnice a obývací pokoj) na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze včetně nápojů k večeři (víno,
pivo, nealkoholické nápoje). Lehká odpolední sva-
čina pro děti (sendvič, koláč) v ceně.

PLÁŽ
Travnaté prostory na opalování a kamenité pří-
rodní pláže s betonovými upravenými platy jsou
asi 100 m od hotelu.

*** Poreč - Špadiči 

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1727

od 6 890 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL DELFIN

POLOHA
Starší hotel je situován v parku na poloostrově,
blízko centra střediska Zelená Laguna, asi 5 km
jižně od centra Poreče.

VYBAVENÍ HOTELU
Tři restaurace, aperitiv bar, pivnice, taverna, res-
taurace s grilem, TV sál, sauna, kadeřnický salon,
bazén s mořskou vodou. WI-FI na recepci
zdarma. Možnost pronajmutí chladničky za po-
platek. Parkoviště za poplatek 1 Eur za den.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkém sportovním centru je k dispozici několik
tenisových kurtů, minigolf, stolní tenis, možnost
provozování vodních sportů, v blízkosti je vlek na
vodní lyžování. Kavárna s taneční hudbou. Blízko
je velké  zábavní středisko International Club. 

POKOJE
Menší dvou lůžkové pokoje s možností přistýlky,
vhodné pouze pro dítě, vlastní příslušenství. Při
obsazení pokoje třemi osobami je nutno počítat
s omezenou plochou pokoje. Některé pokoje
mají balkon. Jednolůžkové pokoje nemají výhled
na moře.

STRAVOVÁNÍ
V hotelové restauraci, snídaně i večeře bufetovým
způsobem. 

PLÁŽ
Přírodní pláž, místy doplněná štěrkem a uměle vy-
tvořenými plochami na slunění, je od hotelu vzdá-
lena asi 150 m. V blízkosti se nachází nudistická
pláž.

** Poreč - Zelena Laguna

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

od 5 240 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1725
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od 8 550 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 344

HOTEL VALAMAR RUBIN
*** Poreč-Brulo

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel má výbornou polohu v oblasti Brulo pouhých
15 minut chůze do centra jednoho z nejkrásnějších
istrijských měst s mnoha paměti hodnostmi.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace s venkovní terasou, bar u ba-
zénu, venkovní bazén s dětským bazénkem (lehátka
u bazénu zdarma), krytý bazén v hotelu Diamant
za poplatek, WI-FI na recepci zdarma, dětské hřiště,
wellness v hotelu Diamant, sejf na recepci.
Parkování u hotelu za poplatek 3 EUR denně.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti je sportovní centrum s nabídkou mini

golfu, stolního tenisu, různých vodních sportů, te-
nisové kurty, možnost zapůjčení kol, hudební pro-
dukce a různé animace v hotelu Diamant, dětský
klub Maro, široká možnost výletů (lodní výlet do
Benátek, Pula, Motovun, národní park Brijuni ).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
a manželskou postelí mají balkon, klimatizaci,
SAT-TV, telefon, fén, kabelové připojení na inter-
net Jednolůžkové pokoje jsou většinou bez bal-
konu. K dispozici jsou i rodinné pokoje. Pokoje
superior mají navíc sejf a minibar.

STRAVOVÁNÍ
Bohatá bufetová polopenze s místní i mezinárodní
kuchyní. Lze domluvit i zajištění speciální diety.

PLÁŽ
Kamenitá upravená pláž oceněná modrou vlajkou
se nachází přímo před hotelem. Je vybavena spr-
chami i kabinkami na převlékání, lehátka a sluneč-
níky za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15133
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HOTEL FUNTANA

POLOHA
Hotel pavilonového typu se nachází uprostřed
zeleně na pěkném a klidném místě asi
10 minut chůze od městečka Funtana a 3 km
od Vrsaru.

VYBAVENÍ HOTELU
V hlavní budově je recepce a restaurace, kavárna
a směnárna, WI-FI na recepci zdarma, ubytování
je ve čtyřech pavilonech v blízkosti. K dispozici je
venkovní bazén se slanou vodou a terasou,
zastřešené parkoviště, miniklub pro děti, mini ob-
chod, pizzerie, taverna. 

SPORT A ZÁBAVA
Vybavení střediska je k dispozici bez doplatku

(pouze omezeno počtem rekvizit) – hřiště, stolní
tenis, dětské hřiště, minigolf, pronájem kol. Vodní
sporty, taneční terasa, dětský klub, animace.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
(pokoje superior s možností přistýlky), klimati-
zace, SAT TV, fén, telefon, menší balkon, mož-
nost pronajmutí ledničky za popl.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje bufetovou plnou penzi
včetně nápojů (nealko, pivo, víno, čaj, káva), celé
odpoledne nabídka těstovin, salátů, grilovaného
masa, dále pizza, sendviče, zákusky a zmrzlina.
Nápoje jsou k dispozici celý den od 08:00 do

23:00 hodin (káva, čaj, víno, pivo, nealko, místní
alkoholické nápoje).

PLÁŽ
Upravená pláž vhodná i pro děti je vzdálena 50-
100 m. Je částečně zastíněná, s betonovými plo-
chami i s kamínky, k dispozici jsou sprchy, lehátka
se neplatí.

*** Vrsar - Funtana

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: all inclusive

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1785

RESORT AMARIN

POLOHA
3 km severně od centra městečka.

VYBAVENÍ STŘEDISKA
Kompletně vybavené středisko s bazénem s moř-
skou vodou, tobogánem, dětským bazénkem.
Dále je zde centrální restaurace, snack bar s te-
rasou, dva bary na pláži, kavárna, dětské hřiště,
supermarket, ambulance, možnost pronajmutí
slunečníků a lehátek na pláži. WI-FI zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, stolní tenis, plážový volejbal, mini golf, pro-
nájem kol a potřeb pro vodní sporty, animace.

VYBAVENÍ POKOJŮ
Renovované dvoulůžkové pokoje s vlastním pří-
slušenstvím (některé s možností přistýlky) jsou

klimatizované, mají SAT TV, telefon, sejf, malou
kuchyňku vybavenou mikrovlnnou troubou, ká-
vovarem a chladničkou, balkon nebo terasu.
Pokoje jsou v přízemí i v patře.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
Pěkné, renovované a klimatizované apartmány
jsou vybavené SAT TV a telefonem. Všechny apart-
mány mají vybavení na základní vaření, vlastní pří-
slušenství, kuchyňku s chladničkou, terasu nebo
balkon k posezení. Studio pro 2–3 osoby se
skládá z denní místnosti s manželským lůžkem
a rozkládacím křeslem.
Apartmán pro 3–4 osoby se skládá z ložnice
se dvěma lůžky a denního pokoje s dalším
 jedním až dvěma lůžky (rozkládací gauč).
Apartmán pro 5–6 osob má navíc další ložnici.

STRAVOVÁNÍ
Pokoje – bufetová polopenze. Apartmány – indi-
viduální, na místě lze dokoupit bufetová polo-
penze.

PLÁŽ
Přírodní kamenitá pláž je vzdálena 300–500 m.

**** Rovinj

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Apartmány: AA – AAAAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: polopenze/bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1755 | 1763

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

od 9 650 Kč*

* více na str. 349

od 4 500 Kč*

* více na str. 349



FAMILY HOTEL AMARIN pobyt
možný

POLOHA
Zcela nový zajímavě řešený moderní rodinný
hotel leží poblíž střediska Amarin asi 3 km se-
verně od centra městečka Rovinj, kam se lze do-
stat pohodlně pravidelnou lodní dopravou.

VYBAVENÍ
Hotel je zaměřený především na rodiny s dětmi,
nabízí tedy četná dětská hřiště, herny zaměřené
na různé věkové skupiny dětí, několik krytých i ven-
kovních bazénů, wellness s odpočinkovou částí o
velikosti 1 500 čtverečních metrů. Samozřejmostí
je speciální dětské menu, animace pro děti, dětské
kluby, hlídání dětí a spousta dalších služeb.
Restaurace, bary, parkování zdarma u hotelu.

SPORT A ZÁBAVA
Ve středisku je sportovní klub s možností zapůj-
čení různých rekvizit pro vodní sporty, hřiště na
tenis, plážový volejbal, animace, hudební pro-
dukce. Rozsáhlé wellness, bazény, dětská hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Moderně řešené pokoje jsou klimatizované,
mají SAT-TV s plochou obrazovkou, sejf, telefon,
balkon, koupelnu vybavenou toaletními potře-
bami, fénem, k dispozici je i župan a přezůvky.
WI-FI zdarma. Hotel disponuje i rodinnými po-
koji (jeden větší prostor se dvěma lůžky a dvěma
přistýlkami) a suitami (dva propojené pokoje).

STRAVOVÁNÍ
Bohatá plná penze, k obědům a večeřím je v ceně
zahrnuto i neomezené množství nápojů (pivo,
víno, nealkoholické nápoje z automatu). Dětské
menu, výběr jídel vhodných pro děti.

PLÁŽ
Přírodní kamenitá i oblázková pláž s výhledem na
historické centrum městečka a s průzračně
čistým mořem je přímo před hotelem. Sprchy, le-
hátka, slunečníky a ručníky k dispozici zdarma.

**** Rovinj

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: plná penze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15138

800 112 112 ℡242

CHORVATSKO | ISTRIE

od 14 530 Kč*

* více na str. 349

Dítě do 14 let
zcela ZDARMA

Více na str. 344
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od 3 670 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 10 let ZDARMA

Více na str. 344

PAVILONY A APARTMÁNY VILLAS RUBIN
*** Rovinj

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Apartmány: AA – AAAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze/bez stravování

POLOHA
Kompletně vybavené středisko leží přímo na pláži
asi 3 km jižně od centra Rovinje zastíněné boro-
vicemi a olivami.

VYBAVENÍ STŘEDISKA
Restaurace, pizzerie, bary, internetový koutek, par-
koviště, dětská hřiště, ambulance, obchody, ven-
kovní bazény s mořskou vodou, tobogán. WI-FI na
recepci zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, různá hřiště, stolní tenis, mini golf, potápění,

vodní sporty, animace, mini klub pro děti, proná-
jem kol a člunů, videohry, trampolína.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje, renovované v roce 2011
(cca 20 m2) s možností přistýlky a vlastním pří-
slušenstvím mají telefon, SAT TV, balkon nebo
terasu. Pokoje jsou v přízemí i v patře.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
Apartmány jsou v přízemí i v patře. Všechny apart-
mány mají kuchyňský kout se základním vybave-
ním na vaření, chladničku, SAT TV, telefon, terasu.

Studio pro 2-3 osoby (cca 30 m2) má jednu
místnost se dvěma lůžky a gaučem nebo rozklá-
dacím křeslem. 
Apartmán pro 4 osoby (cca 33 m2) má jednu
dvoulůžkovou ložnici a denní pokoj s rozkláda-
cím gaučem pro další dvě osoby. 
Apartmán pro 5 osob (cca 40 m2) má dvě lož-
nice (buď 2x dvoulůžkovou nebo dvoulůžkovou
a jednolůžkovou), v  denním pokoji rozkládací
křeslo nebo gauč. 

STRAVOVÁNÍ
V pokojích bufetová polopenze, apartmány jsou
bez stravování s možností dokoupení polopenze. 

PLÁŽ
Pláž oceněná Modrou vlajkou je většinou skal-
natá, místy s oblázkovými vstupy, travnaté plochy
střídají betonová plata na opalování a mola s žeb-
říky do vody,k dispozici jsou lehátka za poplatek.
Vzdálenost od objektů 100 – 300 metrů. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1764 | 1757



800 112 112 ℡244

CHORVATSKO | ISTRIE

od 7 350 Kč*

* více na str. 349

HOTEL BRIONI

POLOHA
Klidnější hotel, obklopený zelení leží asi 4 km od
centra Puly, na svahu nad mořem.

VYBAVENÍ HOTELU
Restaurace, bar, vnitřní i venkovní bazén s moř-
skou vodou, směnárna, sejf, kongresová místnost,
sluneční terasa, sauna, masáže, whirpool, pro-
dejna suvenýrů, WI-FI v hale za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Možnost sportovního vyžití v  nedalekém stře-
disku Punta Verudela –  paragliding, vodní lyže, te-
nisové kurty, stolní tenis, minigolf, kopaná,

košíková, diskotéka, taneční večery na terase,
dětské hřiště. Pronájem kol, potápění.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
jsou vybavené SAT TV, telefonem, mají balkon.
Na vyžádání jsou možné i suity a apartmány.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze včetně nápojů k večeři (víno,
pivo, nealkoholické nápoje).

PLÁŽ
Převážně kamenité pláže včetně menší oblázkové
asi 100 m od hotelu. Na některých místech jsou
vstupy do vody po žebřících. Pláž byla oceněna
modrou vlajkou.

** Pula

Dvoulůžkový pokoj: AA Zájezdy: 8, 15 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1735

od 2 290 Kč*

* více na str. 349

APARTMÁNY HORIZONT

POLOHA
Komplex apartmánů tvořený jednopatrovými bun-
galovy zasazenými v zeleni lesoparku asi 4 km od
centra Puly v klidnějším středisku Zlatne Stijene.

VYBAVENÍ AREÁLU
Centrální recepce se směnárnou, restaurace, ka-
várny, minimarket, centrální parkoviště, venkovní
bazén s mořskou vodou, dětský bazének.

SPORT A ZÁBAVA
Možnost sportovního vyžití v nedalekém středisku
Punta Verudela (1,5 km) – paragliding, vodní lyže,
tenisové kurty, stolní  tenis, minigolf, kopaná,
 košíková, squash, diskotéka, v blízkosti taneční ve-
čery na terase. V blízkosti je diskotéka Piramida.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
Apartmány jsou vybaveny ložním prádlem,
kuchyňským koutem s nádobím a chladnič-
kou, vlastním příslušenstvím, mají  balkon
nebo terasu.
Studio pro 2-3 osoby (cca 25 m2) má pokoj se
dvěma lůžky a možnost přistýlky.
Apartmán pro 4 osoby (35–40 m2) má ložnici
se dvěma lůžky, v obývacím pokoji je rozkládací
gauč. Na místě lze dokoupit klimatizaci (7 EUR
za noc).
Apartmán pro 4-5 osob (cca 40 m2) má ložnici
se dvěma lůžky a denní pokoj s  rozkládacím
gaučem, možnost přistýlky.

STRAVOVÁNÍ
Individuální. Možnost dokoupení  bufetové polo-
penze.

PLÁŽ
Přírodní kamenitá pláž, místy uměle vytvořené
plochy na slunění asi 100–300 m od apartmánů.
Vhodná je obuv do vody.

** Pula

Apartmány: AA – AAAAA Zájezdy: 8, 15 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1731
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od 10 300 Kč*

* více na str. 349

od 10 850 Kč*

* více na str. 349

HOTEL HOLIDAY

POLOHA
Rodinný hotel má výbornou polohu u překrásné
pláže s hrubým pískem asi 500 metrů od centru
Medulinu a  pouhých 150 metrů od moře. Do
centra starobylé Puly je to asi 10 km.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, restaurace, aperitiv bar, prostranná ven-
kovní terasa, bar u bazénu, dva venkovní bazény
s mořskou vodou, internetový koutek.

SPORT A ZÁBAVA
V okolí hotelu jsou hřiště na fotbal, tenis, odbí-
jenou, plážový volejbal, stolní tenis. Animační

program, zábavné hry pro děti, vodní sporty.
Hudba a tanec.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
a možností přistýlky jsou klimatizované, vyba-
vené SAT TV, telefonem, v  koupelně je fén.
Pokoje na mořskou stranu mají balkon. Rodinné
pokoje nejsou k dispozici.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová plná penze včetně nápojů (víno, pivo,
nealkoholické nápoje). Odpolední svačina.

PLÁŽ
Hotel leží 150 metrů od moře, k dispozici jsou ob-
lázkové i kamenité pláže s travnatými plochami
a také překrásná pláž s hrubým pískem a pozvol-
ným vstupem do vody vhodná i pro malé děti,
vzdálená od hotelu cca 400 metrů.

*** Pula - Medulin

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: plná penze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1715

HOTEL PARK PLAZA BELVEDERE

POLOHA
Renovovaný hotel je situovaný v malém městečku
Medulin asi 600 metrů od centra a 10 km od his-
torického města Pula. Spojení s městem je zajiš-
těno autobusovou dopravou.

VYBAVENÍ
Hotel zaměřený na aktivní trávení dovolené nabízí
kromě komfortního ubytování i mnoho druhů
sportů, zejména vodní sporty, tenis, různá hřiště,
fitness a wellness zonu. Několik restaurací, bar,
terasa s pohledem na moře, vnitřní i venkovní
bazén, parkoviště, WI-FI zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, fotbalová hřiště, stolní tenis, volej-
bal, plážový volejbal, atletické hřiště, mini golf.
Vodní sporty, windsurfing, vodní lyžování, potá-
pění, paintball, jízda na koni, cyklistika. Hudba
a animace dle aktuální nabídky.

UBYTOVÁNÍ
Moderní dvoulůžkové pokoje s vlastním příslu-
šenstvím jsou vybaveny LCD-TV, mini barem, sej-
fem, mají klimatizaci, v koupelně fén, WI-FI je
zdarma. Větší pokoje superior mají možnost při-
stýlky a balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Nově upravená pláž se nachází asi 150 metrů od
hotelu, je vybavená lehátky a slunečníky (za po-
platek), plážovým barem a WI-FI. V blízkosti jsou
také částečně zastíněné travnaté plochy.

**** Pula - Medulin

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15221



HOTEL ALLEGRO / MIRAMAR

POLOHA
Oba prakticky totožné hotely leží nedaleko hlavní
promenády asi 600 metrů od centra městečka.
Do centra 5 km vzdáleného historického měs-
tečka Labinu lze dojít pěší stezkou nebo se do-
pravit autobusem.

VYBAVENÍ HOTELU
Restaurace, výtah, taneční  terasa, aperitiv bar,
venkovní bazén s mořskou  vodou s lehátky a slu-
nečníky včetně bazénku pro děti. WI-FI na recepci
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti tenis, minigolf, stolní tenis,  vodní
sporty, taneční hudba, půjčovna kol.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky a vlastním příslušenstvím, SAT TV, te-
lefon, v koupelně je fén. Většina pokojů má
balkon.

STRAVOVÁNÍ
Dle výběru klientů – bufetová polopenze nebo all
inclusive light (zahrnuje plnou penzi včetně neo-
mezeného množství nápojů u oběda a večeře -
místní víno, pivo, nealkoholické nápoje). 

PLÁŽ
Přírodní kamenitá i oblázková pláž je vzdálena asi
100 m od hotelu.

*** Rabac

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze/all inclusive light

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1744
www.cedok.cz/1748

800 112 112 ℡246

CHORVATSKO | ISTRIE

od 5 970 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 344
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od 6 990 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344

HOTELY NARCIS, MIMOSA & HEDERA
****/*** Rabac

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze/all inclusive

POLOHA
Hotely jsou umístěny vedle sebe obklopeny upra-
venou zelení a bazény, asi 700 metrů od centra.

VYBAVENÍ HOTELŮ
Každý hotel má svou vlastní recepci, restauraci
a výtah, internet za poplatek. Dále je k dispozici
aperitiv bar, kavárna, kadeřnictví, kosmetický
salon, cukrárna, kongresový sál, prodejna suve-
nýrů, su per market, vnitřní i venkovní bazén se
sladkou i slanou vodou. Zdarma k dispozici le-
hátka u bazénu a dětský klub pro děti 6–12 let
včetně malého občerstvení, sauna. V hotelu
Narcis je kasino a ruleta. Na pláži je plážová res-
taurace a soukromý tobogán. WIFI-FI je zdarma,
v hotelu Narcis a Mimosa  na pokojích, v hotelu
Hedera na recepci.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, minigolf, fitness, hřiště na košíkovou,

v sezoně hudba, diskotéka. U pláže pěkný bazén
s toboganem, lehátky a restaurací. Promenáda
podél moře kolem celého pobřeží.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
(některé s možností přistýlky) jsou vybaveny
fénem, SAT TV, telefonem, sejfem. Pokoje jsou
většinou situovány na mořskou stranu, některé
mají balkon. Nejlevnější dvoulůžkové pokoje bez
balkonu jsou situovány nad rušnější příjezdovou
cestou k hotelu. Jsou menší a nemají možnost
přistýlky. Hotel Hedera – na místě lze doplatit
klimatizaci (3 EUR za noc), lze zajistit pokoje 2+2,
 přistýlka pro děti je řešena většinou palandou.
Pokoje v hotelu Narcis a Mimosa jsou nově re-
novované, klimatizované a vybavené novým ná-
bytkem. Pokoje typu superior 2+2 jsou větší, na
přistýlce (rozkládací gauč) mohou být dvě děti.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem, v ceně je zahr-
nuta i odpolední svačina (káva nebo čaj a záku-
sek) a pití k večeři (pivo, víno nebo nealkoholucký
nápoj). Doplatit lze plnou penzi (Hedera) nebo all
inclusive (Mimosa, Narcis) – zahrnuje plnou penzi
bufetovým způsobem včetně nápojů (nealkoho-
lické nápoje, místní pivo a víno), odpolední sva-
činu, otevřený bar od 11 do 22 hod. (nealko, víno,
místní destiláty). V ceně jsou animace, lehátka
u bazénu, dětský klub, tenis, minigolf, fitness.

PLÁŽ
Pěkná oblázková pláž je ve vzdálenosti 100–
200 m od hotelů.

INFORMACE
V nabídce jsou i mobilehome za výhodnou
cenu (Karavany Oliva). Více informací na
www.cedok.cz/7813.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1749 | 1747 | 1745
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od 5 240 Kč*

* více na str. 349

od 6 990 Kč*

* více na str. 349

STŘEDISKO MEDVEJA*** Opatija - Medveja 

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Apartmány: AA – AAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

HOTEL OPATIJA

POLOHA
Hotel městského typu je situován přímo upro-
střed lázní ve středu všeho dění. Nedaleko leží
překrásná botanická zahrada, v blízkosti jsou ob-
chody, restaurace, kavárny, čoko bar, dobře vyba-
vený supermarket.

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí, restaurace, aperitiv bar,
kavárna, krytý bazén s mořskou vodou, masáže,
parkoviště za poplatek cca 15 Eur denně. Část
hotelu byla renovována a pokoje vybaveny kli-
matizací. Hotel přijímá menší domácí mazlíčky.
Internet možný za poplatek. WI-FI na recepci
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, vodní sporty, potápění, jogging po 12 km
dlouhé upravené promenádě, noční kluby a ka-
sina, taneční večery, divadelní scéna, lodní výlety.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
a možností přistýlky, telefon, SAT TV. Nejlevnější
pokoje jsou v podkroví. Možnost doplatku za kli-
matizaci a za pokoj situovaný na mořskou
stranu. Pokoje s přistýlkou na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně, možnost dokoupení bufeto-
vých večeří.

PLÁŽ
Klienti mohou používat betonové pláže se schody
do moře asi 200 až 300 m od hotelu. Dno je místy
písečné a mírně se svažující do moře. Další místy
oblázkové pláže jsou dosažitelné pěšky podél
promenády nebo busem, který  zajišťuje spojení
až do městečka Moščenicka Draga. Do po -
ručujeme zejména oblázkové pláže ve středisku
Ičiči, Lovran, Medveja a Moščenicka Draga.

** Opatija

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: snídaně

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1813

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1807 | 1808

POLOHA
Bungalovy a apartmány leží v kempu v romantic-
kém prostředí v  kaňonu pod masívem pohoří
Učka. V přední části kempu je centrální budova
s restaurací, bungalovy jsou rozmístěny v zadní
klidnější části. Areál je situován u překrásné moř-
ské zátoky v malém středisku Medveja asi 2 km
od Lovranu, ze kterého vede pěší promenáda až
do Opatije. Opatija vzdálená cca 9 km je dosaži-
telná pravidelnou městskou dopravou.

VYBAVENÍ AREÁLU
Recepce, restaurace, směnárna, dětské hřiště,
hned za kempem je minimarket a obchod s novi-
nami, na pláži bar a půjčovna sportovních potřeb,
plážový volejbal, lehátka a slunečníky. Na recepci
je možno pronajmout sejf, WI-FI a parkování
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty, volejbal, možnost potápění, upra-
vená promenáda z Lovranu do Opatije, možnost
pěších výletů do okolních hor.

BUNGALOVY
V renovovaných patrových budovách jsou vždy
dva pokoje v  přízemí a dva v  prvním patře.
Pokoje jsou s vlastním příslušenstvím a mož-
ností přistýlky, s novým vybavením. Mají klimati-
zaci, SAT TV, fén, terasu k  posezení. Možnost
pronájmu chladničky (cca 5 EUR za den).

APARTMÁNY
V některých domcích jsou i apartmány s kuchyň-
kou typu 2+2 (ložnice, obývací pokoj – vždy celé
patro domku), lze zajistit na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Apartmány individuální, bungalovy v centrální res-
tauraci, snídaně bufet, večeře výběr ze dvou chodů.

PLÁŽ
Pěkná oblázková pláž vybavená slunečníky a růz-
nými typy lehátek (za poplatek) je asi 200–400
metrů od bungalovů.

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344
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od 13 330 Kč*

* více na str. 349

od 5 510 Kč*

* více na str. 349

HOTEL MARINA

Doporučujeme i klientům, kteří hledají
 alternativu ke středisku Baška.

POLOHA
Atriový hotel leží přímo na kraji pláže v malebném
městečku Moščenicka Draga, které je nazýváno
perlou Opatijské riviery a svým charakterem při-
pomíná oblíbené středisko Baška na ostrově
Krku. Spojení s 14 km vzdálenou Opatijí je auto-
busovou linkou.

VYBAVENÍ HOTELU
Restaurace, terasa, aperitiv bar, pizzeria, ambu-
lance, lékarna, směnárna, kadeřník, vnitřní bazén
s mořskou vodou, dětský venkovní bazének, za
příplatek wellness. V  ceně je zahrnuta sauna,

 fitnes, lehátka u bazénu, stolní tenis, pronájem kol
a hůlek na nordic walking (omezeno počtem re-
kvizit). Parkování za poplatek 10 Eur denně.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti jsou tenisové terény, hřiště na míčové
hry, stolní tenis, kulečník, půjčovna kol a potřeb
pro vodní sporty, taneční terasa. Škola potápění,
animace pro děti i dospělé. 

POKOJE
Renovované dvoulůžkové pokoje s vlastním pří-
slušenstvím jsou klimatizované, mají SAT TV, te-
lefon, minibar, sejf, v  koupelně fén, možnost
napojení na internet. Pokoje s  výhledem do
atria jsou menší a nemají možnost přistýlky,

 postranní pokoje jsou větší, mají balkon a mož-
nost přistýlky. 

STRAVOVÁNÍ
Plná penze včetně neomezeného množství ná-
pojů (víno, pivo, nealkoholické nápoje).

PLÁŽ
Překrásná asi 1 km dlouhá oblázková pláž s pro-
menádou a obchůdky je přímo před hotelem. Na
kraji je menší nudistická pláž.

**** Moščenicka Draga

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: plná penze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1812

HOTEL MEDITERAN

POLOHA
Přímo u moře v městečku Moščenicka Draga ne-
daleko hotelu Marina asi 14 km od Opatije.

VYBAVENÍ HOTELU
Recepce, restaurace, kavárna, výtah, terasa, WI-FI
na terase zdarma, parkování za poplatek cca
10 Eur denně. Další služby v hotelu Marina včetně
možnosti využití bazénu. V blízkosti jsou ob-
chůdky, banka a bankomat, lékařská ordinace.

SPORT A ZÁBAVA
V hotelu Marina jsou různé animace pro děti i do-
spělé, gymnastika, joga, hudba i tanec, pronájem

byciklů. V blízkosti jsou tenisová hřiště, škola po-
tápění, vodní sporty.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
a možností přistýlky mají SAT TV, telefon, fén,
pokoje obrácené k moři balkon. Přistýlky jen na
vyžádání, většina pokojů je jen čistě dvou -
lůžkových.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Krásná asi 1 km dlouhá oblázková pláž s prome-
nádou a obchůdky je asi 100 m od hotelu.
Vyobrazení pláže výše, pláž je společná s ho-
telem Marina.

*** Moščenicka Draga

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1721

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344
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CHORVATSKO od Rijeky po Zadar

PRODEJ ZPÁTEČNÍCH AUTOKAROVÝCH JÍZDENEK
Z ČESKA DO CHORVATSKA ZA SUPERCENU

NA VYŽÁDÁNÍ LZE ZAJISTIT
I ZKRÁCENÉ NEBO PRODLOUŽENÉ POBYTY.

BÁ JEČNÁ NABÍDKA PRO RODINY S DĚTMI
V HOTELU CORINTHIA (BAŠKA) 
POBYT AŽ PRO 2 DĚTI DO 15 LET ZDARMA

Oblast pobřeží a ostrovů severního Jadranu, která je v mapách zanesena pod geografickým názvem Kvarner, zahrnuje místa plná kontrastů. Od živých
klimatických lázní s tradicí ozdravných pobytů u moře od počátku minulého století až po civilizací nedotčené romantické zálivy s křišťálově čistou
vodou a neobyčejně kvalitním přímořských ovzduším na výběžcích ostrovů Cres a Lošinj. V neposlední řadě je třeba zmínit i pásmo vnitřních ostrovů
Krk, Rab, Pag a Ugljan, které nabízejí příjemné koupání ve chráněných zálivech připomínajících fjordy. Typickým rysem koupání v této části Chorvatska
je možno výběru charakteru pláží - od písčitých skrývajících se v zálivech přilehlých k pevnině až po oblázkové a kamínkové, které najdeme na pobřežích
ostrovů orientovaných směrem k otevřenému moři. Zkrátka každý milovník vodních radovánek si zde vybere přesně podle svého gusta.

NABÍDKA VÝLETŮ
PLITVICKÁ JEZERA
Celodenní výlet autokarem zahrnuje dopravu, po-
jištění a vstupné. Prohlédnete si unikátní sou-
stavu 16 jezer s  průzračnou vodou navzájem
propojených kaskádami a vodopády, projedete se
lodí po největším z jezer a svezete se i elektrickým
busem. Národní park Plitvická jezera je zařazen
na listinu UNESCO.
Orientační cena: 1 600 Kč 
(z různých míst se cena může lišit)
Děti do 10 let: 800 Kč

VÝLET Z KRKU NA ČTYŘI OSTROVY
Celodenní výlet lodí kolem 4 ostrovů (Prvić, Goli, Rab,
Sv. Grgar) zahrnuje uvítací aperitiv, oběd a malou
svačinu. Shlédnete překrásné panorama největšího
ostrova Krk, zastavíte se na prohlídku bývalého vě-
zení na ostrově Goli a absolvujete asi dvouhodino-
vou prohlídku historického městečka Rab. 
Orientační cena: 1 400 Kč
Děti do 10 let: 700 Kč

NOČNÍ RYBOLOV (Z OSTROVA KRK)
Polodenní výlet lodí s aperitivem a večeří (z čer-
stvých ulovených ryb). Odplutí ve večerních hodi-
nách, návrat kolem půlnoci.
Orientační cena: 1 500 Kč
Děti do 10 let: 800 Kč
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OSTROVY LODÍ (Z OSTROVA RAB)
Celodenní výlet lodí kolem ostrova Rab s koupá-
ním a obědem (fjord Zavratnica, ostrov Goli
a Sv. Grgur).
Orientační cena: od 800 Kč
Děti do 12 let: od 400 Kč

VÝLET LODÍ Z OSTROVA RAB
Polodenní výlet lodí do starobylého městečka Rab
s prohlídkou městečka. Nebo opalování na jachtě
a koupání v písčitých zátokách (lze přizpůsobit
i pro naturisty).
Orientační cena: od 200 Kč
Děti do 12 let: od 100 Kč

OSTROVY KORNATI 
(Z OSTROVŮ PAG A UGLJAN)
Celodenní výlet autokarem a lodí do národního
parku Kornati s návštěvou pitoreskních ostrůvků
s nádhernými příležitostmi ke koupání a potá-
pění. Oběd.
Orientační cena: od 1 400 - 1 600 Kč

(dle místa odjezdu)

OSTROV SUSAK (Z OSTROVA LOŠINJ)
Celodenní výlet lodí na překrásný ostrov s kvalit-
ními písčitými plážemi. Koupání a oběd.
Orientační cena: od 1 200 Kč
Děti do 12 let: od 600 Kč

ILOVIK A SILBA (Z OSTROVA LOŠINJ)
Celodenní výlet lodí na dva svérázné ostrovy
v otevřeném Jaderském moři. Ilovik - ostrov květin
s překrásnou subtropickou florou a koupáním.
Silba - ostrov s historickým koloritem.
Orientační cena: od 1 200 Kč
Děti do 12 let: od 600 Kč
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Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Vila Ružica *** PL 6 let 253
Ad Turres ** PL 6 let 253
Slaven *** PL 6 let 254
Apt. Malinska *** BS – 254
Beli Kamik *** PL 2 děti 7 let 255
Jadran *** PL 7 let 256
Zvonimir **** SN 15 let 257
MH Njivice *** BS 2 děti 12 let 257
Corinthia *** PL 2 děti 15 let 258
Apt. Baška *** BS – 259
Carolina **** PL – 260
Padova **** PL 6 let 261
Imperial **** PL – 261
San Marino *** PL – 262
Eva ** PL 12 let 263
Apt. Snježana Pela *** BS – 264
Apt. Toni *** BS – 264
Suha Punta *** PL – 265
Apt. Suha Punta *** BS – 265
Vespera **** PL 7 let 266
Aurora **** PL 12 let 266
Meridijan **** PL – 267
Apt. Pag *** BS – 267
Pinija **** PL – 268
Donat *** AI 2 děti 7 let 269
Club Funimation **** AI 2 děti 7 let 270
Diadora **** PP – 270
Apt. Zelena Punta *** BS – 271

BS = bez stravování, SN = snídaně, PL = polopenze, 
PP = plná penze, AI = all inclusive
* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje

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

ČEDOK PLUS
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění 

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• dostupnost ostrovů bez nutnosti použití tra-

jektů (Krk, Pag)
• písčité pláže (ostrov Rab)
• dobrá dostupnost vzhledem k nové dálnici

do Zadaru
• k dispozici jsou i klidnější místa nepřeplněná

turisty

DOPRAVNÍ INFORMACE
• vzdálenost z Prahy: 850-1 050 km
• doba jízdy busem z Prahy: 16-22 hod.

DOPRAVA AUTOKAREM
• k vybraným hotelům označených symbolem

je organizována doprava autokarem. 
• přehled nástupních míst autokarových

zájezdů na str. 340

Ugljan (město)

Rijeka

Crikvenica
Njivice

Cres

CRES

KRK

Krk Baška

Suha
Punta

LOPAR

RAB

LOŠINJ

Mali Lošinj
Novalja

PAG

Petrčane

Zaton

Pag

Zadar

Kukljica

UGLJAN

ISTRIE

Pohoří
Velebit

Národní
Park

Paklenica

Jaderské moře

Jakišnica

Starigrad

Punta 
Skala

ZÁJEZDY: 8, 15 DNÍ | 10 DNÍ

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Njivice

Jablanac a pohoří Velebit
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VELEBITSKÁ RIVIÉRA
Crik ve ni ca
Vel ké a ruš né lá zeň ské stře dis ko s vý bor ný mi kli -
ma tic ký mi pod mín ka mi pů so bí cí mi bla ho dár ně
na lid ský or ga nis mus je za sa ze no v ma leb né kra -
ji ně s buj nou ve ge ta cí.

OSTROV KRK
Naši turisté objevili půvab ostrova brzy po vzniku
republiky, kdy sem jezdili strávit léto na slunci u či-
rého moře, v  nenarušené romantické přírodě.
Ostrov má krásné oblázkové pláže, místy s hrubým
pískem, zejména v malebném městečku Baška,
kde jsou i značené turistické cesty pro klienty, kteří
se nespokojí jen s pasivním odpočinkem u moře.
Njivice mají zase chráněnou polohu umožňující re-
kreaci od časného jara do podzimu. V okolí jsou
pěkné cyklostezky, které vedou až do městečka
Punat.

OSTROV RAB
Rab patří mezi nejkrásnější a ekologicky nejčistší
ostrovy Jadranu. Průzračně čisté moře omývá ro-
mantické skalnaté pláže, které střídají oblázkové

zátoky a v oblasti Loparu i překrásná písčitá pláž
vhodná i pro neplavce a malé děti. Ostrov má příz-
nivé klimatické podmínky pro alergiky, astmatiky,
jsou zde i ideální podmínky pro naturisty.
Nejatraktivnějším místem je starobylé městečko
Rab, kde ve starých uličkách plných historie zažijete
tu pravou jadranskou atmosféru. Trajektové spo-
jení na ostrov trvá asi 10 minut.

OSTRO V LO ŠINJ
Ostrov vyniká speciálním léčivým klimatem.
Různorodá vegetace společně s  mořským vzdu-
chem působí blahodárně zejména při dýchacích ob-
tížích a alergických reakcích na pyly. Specifické
mikroklima s čistým vzduchem je způsobeno situo-
váním ostrova daleko od pevniny uprostřed otevře-
ného Jaderského moře. Spojení na ostrov je
zajištěno z pevniny i z ostrova Krk a trvá asi 15 minut.

OSTROV PAG
Výrazně středomořské klima s  maximálním po-
čtem hodin slunečního svitu a průzračně čisté
moře jsou hlavními lákadly tohoto ostrova. V údo-
lích se pěstuje vinná réva, zelenina, ovoce a olivy.

Chovají se zde ovce, z  jejichž mléka se vyrábí
známý Pažský sýr. Spojení je možné trajektem
z městečka Žigljen, ale i po Maslenickém mostě ve
směru od Zadaru.

OSTROV UGLJAN
Přímo proti starobylému městu Zadar leží tento
svěží a zelený ostrov, který je vstupní branou do
národního parku Kornati s desítkami malých ost-
růvků. Spojení je možné trajektem ze Zadaru,
plavba trvá asi 10 minut.

ZADARSKÁ RIVIÉRA
Zadar a okolí
Pás pobřeží v blízkosti starobylého města Zadar
se vyznačuje přírodními skalnatými a oblázkovými
plážemi zasazenými do prostředí zelených leso-
parků a travnatých ploch. Výhodou je snadná do-
stupnost tří národních parků v  okolí. Je to
zejména národní park Paklenica zaměřený na vy-
sokohorskou turistiku, národní park Krka se zná-
mými vodopády a Kornati, stovky ostrůvků
v blankytně modrém moři. Oblast je ideální pro
jachting, rybolov nebo windsurfing.

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA

Veli Lošinj Mali LošinjRab
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HOTEL VILA RUŽICA

POLOHA
Klasická třípatrová vilka s patrovými depandan-
cemi leží přímo u nejkrásnější pláže v Crikvenici.
Část pláže je zpoplatněna.

VYBAVENÍ
Recepce, klimatizovaná restaurace, kongresový
sál, kavárna, pronájem kol. WI-FI v kavárně a re-
cepci zdarma. Parkování u hotelu za poplatek
3–4 Eur denně.

SPORT A ZÁBAVA
Cyklistika, vodní sporty, jogging, výlety, potápění.
Další zábavní možnosti v městečku.

POKOJE
V  hlavní budově jsou dvoulůžkové pokoje
i apartmány většinou bez balkonu, v pavilonech
jsou balkony. Pokoje jsou klimatizované,
 vybavené SAT-TV, minibarem, sejfem, telefonem,
v koupelně jsou sprchy a fén.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Přímo proti hotelu je krásná oblázková a částečně
i písčitá pláž (poplatek cca 50 Kč) s dětským hřiš-
těm, hřištěm na odbíjenou, pronájmem rekvizit
na vodní sporty. Lze využít i pláž bez poplatku asi
150 metrů od hotelu.

*** Crikvenica

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

od 6 890 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/12002

PAVILONY AD TURRES

POLOHA
Pavilony jsou umís těn na kra ji lá zeň ské ho měs -
teč ka v prudším sva hu nad plá ží asi 2 km od cent -
ra Crik ve ni ce.

VYBAVENÍ
Recepce, klimatizovaná restaurace, internetový
koutek (za poplatek), venkovní bazén,  parkoviště
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti jsou tenisové kurty, hřiště na malý fot-
bal, stolní tenis, mini-golf, vodní sporty, taneční te-
rasa, adrenalinový park.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje v pavilonech jsou velmi jed-
noduše zařízeny, mají vlastní příslušenství, mož-
nost přistýlky a většina i balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Krásná oblázková pláž přecházející v hrubý písek
se nachází asi 300-400 m od hotelu. Pláž je čás-
tečně stíněna jednotlivými stromy. Plážový bar
k dispozici.

** Crikvenica

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

od 4 320 Kč*

* více na str. 349

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pavilon Ad Turres

Pavilony

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 344

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1805
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od 6 620 Kč*

* více na str. 349

HOTEL SLAVEN

POLOHA
Nově renovovaný hotel leží přes cestu přímo
u hlavní pláže asi 200 metrů od centra městečka
Selce.

VYBAVENÍ
Recepce, klimatizovaná restaurace, aperitiv bar,
WI-FI na recepci, parkoviště zdarma. Poblíž se na-
chází tržnice i obchody.

SPORT A ZÁBAVA
Na nedaleké pláži je potápěčské centrum, mož-
nost vodních sportů. Přímo u hotelu je k dispozici
mini golf, stolní tenis, atrakce pro děti, tobogán.
Promenáda vedoucí do Crikvenice začíná asi
400 m od hotelu.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím,
SAT TV, některé jsou s možností přistýlky, ně-
které mají balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Pláž je částečně betonová, upravená na slunění
a vybavená slunečníky (za poplatek), jsou zde
i menší zátoky s oblázky. Vzdálenost od hotelu je
asi 50 m.

*** Selce

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7458

SOUKROMÉ APARTMÁNY *** Malinska - ostrov Krk

POLOHA
Apartmány jsou v soukromých vilkách, většinou roz-
místěných ve vzdálenosti 250–500 metrů od moře
a do 800 metrů od centra městečka Malinska, kde
se nacházejí obchody, restaurace a kavárny.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
Všechny apartmány jsou vybaveny lůžkovinami,
kuchyňský kout je zařízený pro základní vaření, je
zde chladnička a vařič, vlastní příslušenství, mož-
nost parkování. Apartmány mají terasu nebo bal-
kon, u většiny je SAT TV, možnost grilování
a možnost dokoupení klimatizace (5 Eur za den).

SPORT A ZÁBAVA
Klienti soukromých apartmánů mohou využít
 nabídku sportovního vyžití u okolních hotelů 

– tenis, bowling, mini golf, jízdu na koni. Středisko
je známé dobrými podmínkami pro potápění.
Z Malinske vede promenáda do městečka Njivice,
která je vhodná i pro cyklisty. Vodní sporty, výlety
na okolní ostrovy.

POKOJE
Apartmán typu studio pro 2-3 osoby má
jeden prostor se dvěma lůžky a možností při-
stýlky.
Apartmán pro 2-3 osoby má ložnici se dvěma
lůžky a denní pokoj s možností přistýlky.
Apartmán pro 4-5 osob má dvě ložnice a mož-
nost přistýlky.
Apartmán pro 6-7 osob má tři ložnice, dvě
koupelny, denní pokoj s možností přistýlky.

STRAVOVÁNÍ
Individuální.

PLÁŽ
Pláže za městem jsou převážně oblázkové a pří-
rodní, ve městě je upravená betonová promenáda,
moře je vzdálené asi 250–700 metrů od apartmánů. 

INFORMACE
Na místě se platí přihlašovací poplatek 2 Eur na
osobu a týden. Za dítě bez lůžka nad kapacitu
apartmánu se platí 3 Eur za noc.

Apartmány : AA–AAAAAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8,15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1864

od 3 030 Kč*

* více na str. 349

Typové foto

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL BELI KAMIK

POLOHA
Hotel je umístěn v zalesněném zálivu asi 150 m
od moře a 10 minut chůze od centra městečka.
Skládá se ze dvou propojených budov.

VYBAVENÍ
Klimatizovaná vstupní hala s recepcí, klimatizo-
vaná restaurace, aperitiv bar, kavárna, kulturní sál,
výtah. WI-FI na recepci zdarma. Hotel byl renovo-
ván, má obnovené koupelny a nová okna.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti hotelu se nacházejí tenisové kurty,
stolní tenis, půjčovna člunů, kol,  para gliding. V se-
zoně animace pro děti a možnost cvičení (aero-
bic). Nově vybudované cyklistické stezky po celém

ostrově. Dětské hřiště a menší trampolína mezi
hotely Beli Kamik a Jadran.

POKOJE
Prostorné klimatizované pokoje s možností při-
stýlky a vlastním příslušenstvím mají nový náby-
tek, jsou vybavené SAT TV a telefonem. Pokoje
superior mají balkon a minibar, k dispozici jsou i
prostorné pokoje se dvěma přistýlkami. Pokoje
standard jsou bez balkonu, za doplatek lze zaji-
stit pokoje s balkonem na mořskou stranu. Pokoje
na park většinou nemají balkony. Pronájem chlad-
ničky je možný za poplatek 5 € za den.

STRAVOVÁNÍ
Bohatá bufetová polopenze. K večeři je zahr-
nuto v ceně i neomezené množství nápojů –
víno, pivo, nealkoholické nápoje.

PLÁŽ
Ve vzdálenosti asi 150 m je menší oblázková pláž.
Podél promenády jsou asi 2 km dlouhé kamenité
pláže s malými zátokami a upravenými místy na
slunění vybavené sprchami. Nedaleko je neofici-
ální nudistická pláž.

*** Njivice - ostrov Krk

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: polopenze

od 4 960 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
2 děti do 7 let ZDARMA

Více na str. 344

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1868

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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od 5 700 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344

HOTEL JADRAN
*** Njivice - ostrov Krk

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Moderní hotel se nachází na okraji městečka
přímo u pobřežní promenády.

VYBAVENÍ
Pěkná vstupní hala s recepcí a aperitiv barem, res-
taurace, bar s terasou,  kavárna, směnárna, hotelový
lékař,   kadeřnictví, kosmetický salon. Hala a restau-
race jsou klimatizované. WI-FI na recepci zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti hotelu se  nacházejí tenisové kurty,
stolní tenis,  půjčovna člunů, kol, paragliding. V se-
zóně taneční a zábavní večery. Dětské hřiště

a menší trampolína mezi hotelem Jadran a Beli
Kamik.

POKOJE
Dvoulůžkové klimatizované pokoje s  vlastním
příslušenstvím a možností přistýlky jsou vyba-
vené SAT TV, minibarem, telefonem. Část pokojů
je obrácená směrem na moře, některé pokoje
na park mají balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze včetně neomezeného množství
nápojů k večeři (víno, pivo, nealkoholické nápoje).

PLÁŽ
Přímo před hotelem je nově upravená pláž s lehátky
i menší oblázková pláž. Podél promenády jsou asi
2 km dlouhé kamenité pláže s malými zátokami
a upravenými místy na slunění vybavené sprchami.
Nedaleko je také neoficiální nudistická pláž.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1869
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KARAVANY NJIVICE

POLOHA
Karavany jsou umístěny v  dobře vybaveném
kempu u moře asi 10 minut od centra městečka.

VYBAVENÍ
Karavany určené pro 4–6 osob mají na ploše cca
32 m2 dvě ložnice (každou se dvěma lůžky a malou
koupelnou s WC), denní pokoj s možností přistýlky
a s kuchyňským koutem vybaveným pro základní
vaření, chladničku, klimatizaci, SAT TV, pěknou ven-
kovní terasu s nábytkem k posezení. Lůžkoviny, zá-
věrečný úklid a WI-FI jsou zahrnuty v ceně. Pobyt
se psem je možný za poplatek 10 EUR za den.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti jsou tenisové kurty, stolní tenis, půj-
čovna člunů a kol, možnost vodních sportů. Po
ostrově jsou vybudované cyklistické stezky.
Nedaleko od kempu je dětské hřiště s  menší
trampolínou.

STRAVOVÁNÍ
Individuální.

PLÁŽ
50 – 150 metrů od karavanů jsou kamenité i ob-
lázkové pláže, nedaleko je i ne oficiální nudistická
pláž.

*** Njivice - ostrov Krk 

Karavany: AA–AAAABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: bez stravování

od 2 480 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1870

HOTEL ZVONIMIR

POLOHA
Menší příjemný hotel přímo u krásné oblázkové
až písčité pláže, od které je oddělen jen parčíkem
a promenádou. Centrum je vzdálené pouhých
5 minut chůze od hotelu. 

VYBAVENÍ
Vstupní hala s  recepcí, restaurace, výtah, bar.
Klienti mohou využívat veškeré služby hotelu
Corinthia včetně venkovního bazénu a dětského
bazénku. Masáže, sauna a lehátka u bazénu za
poplatek. Zdarma je k dispozici vnitřní vyhřívaný
bazén v hotelu Corinthia. Parkování na parkovišti
pod závorou se platí 2 EUR za den. 

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, bowling, minigolf, windsurfing, to-
bogán, taneční večery. Značené turistické stezky
po okolí Bašky.

POKOJE
Moderně zařízené klimatizované dvoulůžkové
pokoje s vlastním příslušenstvím a možností při-
stýlky mají SAT TV, telefon,  minibar, fén, trezor.
Většina pokojů má lodžii na mořskou stranu, po-
koje bez výhledu na moře jsou v přízemí nebo
1. patře, nejlevnější pokoje jsou mansardy bez
balkonu. Na  vyžádání jsou možné suity.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně, možnost dokoupení bufetové
večeře.

PLÁŽ
Krásná oblázková pláž asi 2 km dlouhá v roman-
tické zátoce pod pohořím se nachází přímo před
hotelem. V kempu asi 2 km vzdáleném je nudi-
stická pláž.

**** Baška - ostrov Krk

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: snídaně

od 8 270 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1862

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
2 děti do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 15 let ZDARMA

Více na str. 344
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od 8 090 Kč*

* více na str. 349

HOTEL CORINTHIA
*** Baška - ostrov Krk

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 15 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotelový komplex skládající se ze tří částí se na-
chází asi 100 m od moře a přibližně 5 minut
chůze od centra městečka.

VYBAVENÍ
Velká vstupní hala s recepcí, směnárna, výtahy, res-
taurace, aperitiv bar, kadeřník, obchod s časopisy a
suvenýry, kosmetický salon. Vnitřní a venkovní bazén
včetně bazénku pro děti se sladkou vodou, whirpool
a fitness zdarma, za poplatek je sauna, různé druhy
masáží a lehátka u bazénu. WI-FI na recepci zdarma.
Parkoviště pod závorou za poplatek 2 € za den.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, bowling, minigolf, windsurfing,
hudba a taneční večery. Značené turistické stezky
po okolí Bašky. Možnost dokoupení obědů včetně
nápojů.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s vlastním pří-
slušenstvím a možností až dvou přistýlek jsou vy-
bavené SAT TV (české  programy), telefonem,
sejfem a balkonem, v koupelně je fén. Chladničku
lze pronajmout na místě za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Bohatá bufetová polopenze. K večeři je v ceně
i neomezené množství nápojů – víno, pivo,
nealkoholické nápoje.

PLÁŽ
Krásná oblázková pláž asi 2 km dlouhá v roman-
tické zátoce pod pohořím se nachází asi 100 m
od hotelu. V  kempu Bunculuka vzdáleném asi
2 km od hotelu je nudistická pláž a restaurace
(vstup pro klienty hotelu zdarma).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1861

Pláž Baška

Pobyt pro
2 děti do 15 let ZDARMA

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
BÁ JEČNÁ NABÍDKA 
PRO RODINY S DĚTMI
POBYT až pro 2 DĚTI 
do 15 let  ZDARMA

Více na str. 344
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SOUKROMÉ APARTMÁNY

POLOHA
Apartmány jsou v domcích a vilách rozmístěných
kolem Bašky ve vzdálenosti většinou 300 – 800 m
od moře a asi 1 km od centra městečka.

VYBAVENÍ
Všechny apartmány mají samostatný vchod a mož-
nost parkování v blízkosti domu. Jsou vybaveny lož-
ním prádlem a nádobím na základní vaření.
Apartmány mají klimatizaci, na vyžádání jsou možné
i levnější apartmány bez klimatizace. Supermarkety,
restaurace, obchody se suvenýry a dalším zbožím
jsou v celém městečku. Typ studio pro dvě osoby
má obývací místnost s manželským lůžkem, kuchyň-
ský kout s vařičem a minilednicí, vlastní příslušenství.
Apartmán pro 2–3 osoby se skládá z ložnice se
dvěma lůžky,  obývací míst nosti s kuchyňským  koutem

s vařičem, minilednicí a možností přistýlky, vlastní
příslušenství. Apartmán pro 4–5 osob má dvě lož-
nice (každá se dvěma lůžky), obývací místnost s ku-
chyňským  koutem s lednicí, vařičem a gaučem nebo
rozkládacím křeslem, příslušenství, balkon nebo te-
rasa. Apartmán pro 6–7 osob se skládá ze tří
dvoulůžkových ložnic, obývacího pokoje s jídelním
koutem, kuchyňskou linkou s vařičem a lednicí,
koupelna s WC, balkon nebo terasa. Možnost
přistýlky.

SPORT A ZÁBAVA
V okolí je tobogán, možnost vodních sportů, výlety
do hor po značených turistických stezkách. 

STRAVOVÁNÍ
Individuální.

PLÁŽ
Krásná oblázková pláž asi 2 km dlouhá v roman-
tické zátoce pod pohořím se nachází ve vzdále-
nosti od 300 do 800 m od apartmánů. Další
zobrazení pláže viz hotel Zvonimir a Corinthia.

INFORMACE
Na místě se platí přihlašovací a ekologická taxa ve
výši cca 5 Eur za osobu a týden. Za dítě bez lůžka
nad kapacitu apartmánu se platí 5 Eur za noc.

*** Baška - ostrov Krk

Apartmány: AA–AAAAAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: bez stravování

od 5 510 Kč*

* více na str. 349

Typové foto Pláž střediska Baška Typové foto

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1858

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz



800 112 112 ℡260

CHORVATSKO | OD RIJEKY PO ZADAR

od 6 340 Kč*

* více na str. 349

HOTEL CAROLINA
**** Suha Punta - ostrov Rab

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AAABB|AAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Klidnější hotel obklopený ze tří stran mořem leží
v nejkrásnější části na mysu zalesněného a ro-
mantického polo ostrova Suha Punta v blízkosti
otevřeného moře i zátoky. Hotel je vzdálený asi 5
km od městečka Rab.

VYBAVENÍ
Restaurace, bar, výtah, kiosek se suvenýry, ma-
sáže, venkovní bazén se sladkou vodou a lehátky
zdarma. Snackbar přímo u moře. WI-FI na recepci
i na pokojích zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, stolní tenis, minigolf, plážový volejbal, ven-
kovní bazén, živá hudba na terase. Možnosti vý-
letů do okolí ostrova a na blízké ostrovy Lošinj,
Pag a Krk.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky a s vlast ním příslušenstvím, SAT TV, te-
lefon, fén, minibar, balkon. Jednolůžkové pokoje
jsou situované na park. Na vyžádání lze zajistit
i suity pro rodiny s dětmi (dvě oddělené míst-
nosti, možnost přistýlky.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Kamenitá pláž a menší písčitá pláž ve vzdálenosti
asi 150 m od hotelu. Na okraji střediska je k dis-
pozici i nudistická pláž. V blízkosti jsou nádherné
zátoky se všemi druhy pláží. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1892
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HOTEL PADOVA

POLOHA
Nově renovovaný hotel má výhodnou polohu
přímo u moře s  výhledem na starobylé město
Rab, kam se lze dostat pěšky za 15 minut nebo
použít taxi-člun.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, aperitiv bar, vnitřní i nový
venkovní bazén se sladkou vodou, welness
(sauny, masáže, solárium), prodejny suvenýrů
a tisku, kadeřník, kongerové sály. Internerový kou-
tek a WI-FI na recepci i na pokojích zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
V sezoně živá hudba, taneční a zábavní večery,
animace, vodní sporty, pronájem kol, lodní výlety,
procházky po nočním Rabu. Asi 20 min. chůze od
hotelu jsou tenisové kurty.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
a možností přistýlky jsou klimatizované a vyba-
vené fénem, SAT TV, sejfem, minibarem, mají
nový nábytek a balkon. Na vyžádání jsou možné
i suity pro rodiny s dětmi s oddělenou ložnicí
a denním pokojem s rozkládacím gaučem.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Přímo před hotelem. Písčitá pláž ve vzdálenosti
cca 200 m od hotelu. V sezoně zdarma organizo-
vaná doprava lodí na písčité i oblázkové pláže
Suha Punta.

**** Rab – ostrov Rab

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AAABB|AAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: polopenze

od 9 190 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1894

GRAND HOTEL IMPERIAL

POLOHA
Renovovaný hotel s dlouholetou tradicí má výbor-
nou polohu nedaleko centra města, přitom však na
klidném místě uprostřed překrásné zahrady s exo-
tickými palmami a středomořskou vegetací.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, nové luxusní wellness cent-
rum nabízí (za poplatek) různé druhy sauny, hy-
dromasáže, whirpool, solárium, masážní
a kosmetický salon, fitness. Terasa na posezení,
piano bar, kadeřník. Menší vnitřní bazén s proti-
proudem a venkovní bazén s whirpoolem, denní
bar, sluneční terasa a lehátka u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Hudební večery na terase hotelu, různé druhy zá-
bavy ve starobylém městě Rab, tenisové kurty
u hotelu, vodní sporty, lodní výlety.

POKOJE
Renovované klimatizované dvoulůžkové pokoje
s vlastním příslušenstvím a možností přistýlky
mají telefon, SAT TV, mini bar a sejf. Dražší po-
koje mají výhled do parku.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Městská pláž je hned pod parkem, asi 10 minut
pěšky od hotelu. V sezoně je organizován za po-
platek převoz lodí na jednu z nejkrásnějších pláží
ostrova Frkanj, kde je zároveň i nudistická pláž.

**** Rab – ostrov Rab

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: polopenze

od 7 540 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1891

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 344



POLOHA
Pavilony hotelového typu Lopar/Plaža,
Sahara/Rab a Veli Mel jsou situ ovány přímo
nad oblíbenými písečnými plážemi polo ostrova
Lopar, asi 15 km od městečka Rab, s nímž je spo-
jeno autobusovou linkou. Středisko je ideální pro
rodiny s malými dětmi a seniory.

VYBAVENÍ
Větší středisko klubového typu je vybaveno vším
potřebným pro strávení kvalitní dovolené.
Restaurace s novou pěknou terasou je ve vzdále-
nosti 50 – 200 m od jednotlivých pavilonů.
Pavilony jsou třípatrové, Plaža, Lopar a Veli Mel
mají výtah, Sahara a Rab jsou bez výtahu, každý
pavilon má svou recepci. Parkování je možné
u pavilonů. V místě jsou veškeré služby, obchody,
stánky, dětské atrakce a půjčovna sportovních po-
třeb. Internet za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, hřiště na volejbal, minigolf, půjčování člunů.
Další druhy vodních sportů včetně vodního skú-
tru a paraglidingu, pro děti trampolína, nafukovací
skluzavky, autíčka. Taneční terasa. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a vlast-
ním příslušenstvím. Pavilon Lopar a Plaža je re-
novovaný a zmodernizovaný především pro
rodiny s dětmi, většina klimatizovaných pokojů
jsou suity o ploše cca 37 m2 sestávající se z lož-
nice se dvěma lůžky a denního pokoje s možností
až tří přistýlek (pokoje nejsou oddělené dveřmi),
dva balkony. K dispozici jsou i dvoulůžkové po-
koje s možností přistýlky, na vyžádání jsou  suity
superior pro max. 6 osob. Pavilony Sahara
a Rab jsou renovované, vybavené novým nábyt-
kem a klimatizací, bez balkonu, pavilon Veli Mel
je také po renovaci, má klimatizaci i balkony.

STRAVOVÁNÍ
Bohatá polopenze bufetovým způsobem, k večeři
je v ceně neomezené množství nealkoholických
nápojů, vína a piva.

PLÁŽ
Překrásná písčitá pláž dlouhá asi 2 km ve vzdále-
nosti asi 300 m od pavilonů, tobogan. Moře je
velmi mělké i dále od břehu, takže jsou pláže
vhodné i pro koupání malých dětí. Další písčité
i kamenité pláže včetně nudistické pláže jsou ve
vzdálenosti od půl do dvou kilometrů.

800 112 112 ℡262

CHORVATSKO | OD RIJEKY PO ZADAR

od 6 070 Kč*

* více na str. 349

HOTELOVÝ KOMPLEX SAN MARINO
*** Lopar - ostrov Rab

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA–AAAAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: polopenze

Lopar suite Hotel Sahara

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1897 | 1898| 1899
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HOTEL EVA

POLOHA
Hotel obklopený středomořskou zelení je posta-
ven na začátku mysu Suha Punta, asi 4,5 km od
města Rabu. 

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar s terasou, taverna, TV
sál. Na recepci WI-FI zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, stolní tenis, minigolf, cyklistika, možnost vý-
letů po ostrově i na okolní ostrovy (Lošinj, Krk,
Pag), v sezoně hudba a animační programy v ho-
telu Carolina. Lokalita je vhodná pro zájmové sku-
piny – joga, aerobic apod.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, vlast-
ním příslušenstvím a balkonem. K dispozici jsou
i pokoje se dvěma přistýlkami vhodné pro ro-
diny s dětmi. Přistýlky jsou většinou řešeny for-
mou palandy. Možnost příplatku za pokoj
situovaný na mořskou stranu (z nižších pater
není přímý výhled na moře). SAT-TV, možnost
pronájmu chladničky za poplatek 6 EUR za den.

STRAVOVÁNÍ
Výborná kuchyně – polopenze bufetovým způso-
bem včetně neomezeného množství nealko ná-
pojů, vína a piva k večeři.

PLÁŽ
Pěkná kamenitá pláž je situována asi 100 m od
hotelu. V přilehlých zátokách jsou všechny druhy
pláží – kamenité, s vybetonovanými plochami, ob-
lázkové až písčité. Nedaleko je také oficiální nudi-
stická pláž. Křišťálově čisté moře – oceněné
modrou vlajkou.

** Suha Punta – ostrov Rab

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: polopenze

od 5 240 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1893

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz



800 112 112 ℡264

CHORVATSKO | OD RIJEKY PO ZADAR

od 3 990 Kč*

* více na str. 349

APARTMÁNY SNJEŽANA PELA

POLOHA
Apartmánový dům je situován na mírném ko-
pečku na klidném místě v blízkosti nejkrásnější
písčité pláže ostrova (Rajska plaža). Obchody
a restaurace jsou od 100-500 metrů od apart-
mánů. 

SPORT A ZÁBAVA
V nedalekém středisku San Marino je sportovní
centrum, na pláži možnost vodních sportů, půj-
čovna sportovních potřeb, dětské atrakce. Výlety
do starobylého Rabu, lodní výlety na okolní ostrovy.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
U domu je parkoviště, příjemná zastíněná terasa
na posezení, gril. Všechny apartmány mají ku-
chyňku vybavenou pro základní vaření, chlad-
ničku, vlastní příslušenství, SAT TV  a  balkon.
Klimatizace za poplatek (platí se na místě 5 EUR
za noc). WI-FI k dispozici zdarma. Apartmán pro
2-4 osoby má jednu ložnici se dvěma lůžky a roz-
kládací gauč pro další 2 osoby v denní místnosti.
Apartmán pro 4-6 osob má dvě ložnice a denní
pokoj s rozkládacím gaučem. Apartmán pro 6-
8 osob má tři ložnice a denní pokoj s rozkládacím
gaučem, dvě koupelny s WC a dva balkony.

STRAVOVÁNÍ
Individuální. 

PLÁŽ
Krásná písčitá pláž je vzdálena asi 550 metrů od
apartmánů. K dispozici jsou různé druhy pláží,
i s velmi pozvolným vstupem do vody vhodná ze-
jména pro malé děti a neplavce. Lehátka a slu-
nečníky za poplatek.

**** Lopar - ostrov Rab

Apartmány: AA–AAAAAAAA Zájezdy: 8,15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1888

APARTMÁNY TONI

POLOHA
Nově postavený apartmánový dům má výbornou
polohu v  blízkosti nejkrásnější pláže ostrova –
Rajska plaža a v poměrně klidném místě v měs-
tečku Lopar. Obchod je asi 200 m od vilky, v blíz-
kosti jsou také restaurace.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti je sportovní centrum, na pláži je mož-
nost pronájmu sportovních potřeb, vodní sporty,
hudba a tanec ve středisku San Marino. Lodní vý-
lety na ostrovy, výlet do starobylého Rabu.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
V domku jsou tři apartmány, vlastník bydlí v sou-
sedním domě. Za domem je parkoviště zastíněné
vinnou révou, ve dvoře je k  dispozici gril.
Apartmán pro 4-5 osob má dvě dvoulůžkové
ložnice,  obývací pokoj s gaučem a plně vybaveným
kuchyňským koutem včetně chladničky, trouby
a rychlovarné konvice, SAT TV, prostorný balkon
s venkovním nábytkem, vlastní příslušenství.

STRAVOVÁNÍ
Individuální.

PLÁŽ
Krásná dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem
do vody vhodná i pro malé děti a neplavce (foto
u komplexu San Marino) je asi 200 m od apart-
mánů. Možnost pronájmu lehátek a slunečníků.

*** Lopar - ostrov Rab

Apartmány: AA–AAAAA Zájezdy: 8,15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1890

od 8 990 Kč*

* více na str. 349

cena za apartmán

cena za apartmán
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PAVILONY SUHA PUNTA

POLOHA
Patrové řadové domky leží v zalesněné části ro-
mantického a klidného poloostrova Suha Punta
mezi hotely Carolina a Eva do vzdálenosti 200 m
od moře. Vzdálenost do města Rab je asi 4,5 km,
doprava je možná busem nebo taxi.

VYBAVENÍ
Centrální recepce, restaurace, bary, minimarket,
stánek s  ovocem a zeleninou. Možnost využití
spor tovních areálů v blízkosti hotelů Eva a Carolina
a také jejich služeb a barů. Parkoviště v areálu. 

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, minigolf, cyklistika, hudba na terase restaurace
u pavilonu a vedlejších hotelů, výlety lodí do města
Rab i do blízkých zátok, na ostrov Lošinj, Pag a Krk.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním  příslušenstvím
a možností přistýlky jsou vybavené SAT TV a te-
rasou na posezení.

STRAVOVÁNÍ
V restauraci hotelu Eva formou bohaté bufetové
polopenze včetně neomezeného množství neal-
koholických nápojů, piva a vína k večeři. 

PLÁŽ
Pěkné kamenité pláže do 200 m, v přilehlých zá-
tokách jsou všechny druhy pláží – kamenité, s vy-
betonovanými plochami, oblázkové až písčité.
Nedaleko je také oficiální nudistická pláž.
Křišťálově čisté moře – oceněné modrou vlajkou.

*** Suha Punta - ostrov Rab

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: polopenze

od 5 240 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1900

APARTMÁNY SUHA PUNTA

POLOHA
Samostatné domky a pavilony jsou situovány po-
blíž bungalovů, v přírodní zeleni mezi hotelem Eva
a Carolina.

VYBAVENÍ STŘEDISKA
Centrální recepce a restaurace, minimarket, par-
koviště, sportovní terény u hotelu Carolina a Eva.

SPORT A ZÁBAVA
U hotelů jsou za úplatu k dispozici tenisové kurty,
minigolf, stolní tenis, půjčovna kol. Lze využívat
venkovní bazén u hotelu Carolina. Možnost výletů
do okolí a na ostatní ostrovy – Lošinj, Krk, Pag.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
Apartmány jsou všechny vybavené klimatizací,
mají kuchyňku vybavenou pro základní vaření,
vlastní příslušenství, chladničku, SAT TV.
Apartmán pro 2-3 osoby typu bungalov má
dvoulůžkovou ložnici, v denním pokoji je gauč
(0,80 x 1,85 m), terasa k posezení. Apartmán
pro 4-5 osob typu bungalov má navíc další lož-
nici. V bungalovech je možnost umístění jed-
noho malého dítěte bez lůžka nebo v postýlce
(za poplatek). Apartmán pro 2-4 osoby má
dvoulůžkovou ložnici, v denním pokoji je gauč
(1,60 x 1,80 m) vhodný pro jedno větší nebo dvě
menší děti. Apartmány v 1. patře nemají  balkon,
v přízemí mají terasu.

STRAVOVÁNÍ
Individuální, možnost dokoupení bufetové polo-
penze včetně neomezeného množství nápojů
(nealko, pivo, víno) v hotelu Eva.

PLÁŽ
Pěkné kamenité pláže do 300 m, v přilehlých zá-
tokách jsou všechny druhy pláží – kamenité, ob-
lázkové až písčité. Nedaleko je také  ofi ciální
nudistická pláž. Křišťálově čisté moře.

*** Suha Punta - ostrov Rab

Apartmány: AA–AAAAA Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: bez stravování

od 3 400 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1889

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz



800 112 112 ℡266

CHORVATSKO | OD RIJEKY PO ZADAR

od 9 470 Kč*

* více na str. 349

HOTEL VESPERA

POLOHA
Renovovaný rodinný hotel zaměřený především
na rodiny s dětmi leží v zálivu Sunčana uvala, asi
2 km od městečka Mali Lošinj, obklopený zelení. 

VYBAVENÍ
Hotelová restaurace s  terasou s  výhledem na
moře, bar, vybavení pro děti, kluby, hřiště, smě-
nárna, internetový koutek, prodejna suvenýrů.
Nové venkovní bazény s mořskou vodou s bazén-
kem pro děti, vodopády a  jacuzzi. Krytý bazén
v hotelu Aurora.

SPORT A ZÁBAVA
V ceně jsou zahrnuty dětské kluby (sportovní i zábavní
program, hry). Baby a mini klub zahrnuje i svačinu.
V blízkosti jsou tenisové kurty, škola tenisu, plážový vo-
lejbal, mini golf, stolní tenis, vodní sporty, pronájem
kol, pěší stezky.

POKOJE
Moderní prostorné klimatizované dvoulůžkové
pokoje s  vlastním příslu šenstvím a  některé
s možností přistýlky jsou vybavené SAT TV, tele-
fonem, minibarem, sejfem, fénem, přípojkou
k internetu,  balkonem. Pro rodiny s dětmi jsou
k dispozici propojené rodinné pokoje.

STRAVOVÁNÍ
Bohatá bufetová polopenze včetně nealkoholic-
kých nápojů k večeři.

PLÁŽ
Přímo před hotelem je upravená pláž (oceněná
modrou vlajkou), většinou kamenitá s  rovnými
místy na slunění, k dispozici jsou i dvě menší ob-
lázkové pláže vhodné pro děti. V blízkosti je nudi-
stická pláž. Foto pláže u hotelu Aurora.

**** Mali Lošinj - ostrov Lošinj

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1883

HOTEL AURORA

POLOHA
Renovovaný hotel situovaný v borovém háji má
výbornou polohu přímo u moře a asi 2 km od
městečka Mali Lošinj.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, aperitiv bar, překrásná slu-
neční terasa s  výhledem na moře, kongresové
místnosti, wellness. V  ceně je zahrnuto využití
vnitřního i venkovního bazénu s terasou, lehátka
i slunečníky u bazénu, sauna a relaxační zona, fit-
ness,  plážový ručník, WI-FI na recepci, přípojka
k internetu na pokoji, mini klub pro děti.

SPORT A ZÁBAVA
Zábavné a sportovní kluby pro děti i teenagery,
fitness, tenis, kuželky, stolní tenis, mini golf, plá-
žový volejbal, vodní sporty. Wellness, různé druhy
sauny, masáže. Hudba a taneční večery.

POKOJE
Dvoulůžkové klimatizované pokoje s vlastním pří-
slušenstvím jsou zcela nově vybaveny, k dispozici je
minibar,  sejf, SAT TV, přípojka na internet, v kou-
pelně je fén. Pokoje typu superior mají možnost při-
stýlky (rozkládací křeslo pro menší dítě). Pro rodiny
s dětmi jsou k dispozici suity obrácené na mořskou
stranu, skládající se z ložnice se dvěma lůžky a obý-
vacího pokoje s gaučem vhodným pro dvě děti.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Většinou kamenité, ale i menší oblázkové pláže
jsou přímo pod areálem hotelu. Možnost využití
oddělené nudistické pláže. Dlouhá promenáda
podél moře.

**** Mali Lošinj - ostrov Lošinj

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8,15 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1881

od 9 930 Kč*

* více na str. 349

Panorama bazénů, využívaných i hosty
hotelu Aurora

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Hotel Vespera
Hotel Aurora
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HOTEL MERIDIJAN

POLOHA
Moderní útulný hotel leží proti hotelu Pagus
v blízkosti středověkého jádra města jen pár
metrů od moře. Hotel je určen pouze pro
osoby starší než 16 let.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, aperitiv bar, směnárna, ban-
komat, výtah, možnost pronájmu kol. Ve vybavení
je vyhřívaný venkovní bazén a wellness centrum
(masáže, whirpool, pedikúra). Hotel poskytuje
nadstandardní služby jako praní prádla, odesílání
faxů, kopírování, organizování výletů. Za úplatu je
také možné využít krytou podzemní garáž.

SPORT A ZÁBAVA
Možnost zapůjčení motorových člunů, rybaření
a výletů. Ve městě tenisové kurty, diskotéka.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním  příslušenstvím
a možností přistýlky jsou vybavené stylovým
dřevěným nábytkem, klimatizací, minibarem,
SAT TV, telefonem, sejfem. Všechny pokoje mají
balkon a možnost napojení na internet, kou-
pelny mají vanu a fén.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Částečně oblázková, místy písčitá pláž 50 m od
hotelu. Další romantické plážičky jsou dosažitelné
pěšky nebo pomocí motorového člunu.

**** Pag - ostrov Pag

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

od 6 340 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1877

SOUKROMÉ APARTMÁNY

POLOHA
Privátní apartmány jsou rozmístěny kolem klid-
ného zálivu na kraji městečka Pag ve vzdálenosti
do 1 km od centra. Jedná se o apartmány větši-
nou ve vilové zástavbě. 

SPORT A ZÁBAVA
Možnost zapůjčení motorových člunů u hotelu
Pagus, rybaření a výletů. Ve městě sportovní stře-
disko s hřišti a stolním tenisem. Diskotéka ve městě.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
Všechny apartmány mají samostatný vchod
a možnost parkování přímo před domem, jsou

vybaveny ložním prádlem a základním nádobím.
Restaurace, obchody se suvenýry, směnárna,
supermarket, pošta a další obchody jsou v měs-
tečku. Apartmán pro 2–3 osoby se skládá
z ložnice se dvěma lůžky, obývací místnosti s ku-
chyňským koutem s vařičem, minilednicí a mož-
ností přistýlky, vlastní příslušenství. Apartmán
pro 4–5 osob se skládá z ložnice se dvěma
lůžky, obývací místnosti se dvěma lůžky, kuchyň-
ským koutem s vařičem, minilednicí, vlastní pří-
slušenství, balkon nebo terasa. Možnost
přistýlky. Apartmán pro 6–7 osob má navíc
další ložnici. Lze vyžádat i klimatizované apart-
mány za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Individuální, možnost dokoupení bufetové polo-
penze v hotelu Meridijan.

PLÁŽ
Krásná částečně oblázková, částečně písčitá pláž
v maximální vzdálenosti 500 m od apartmánů.
Další romantické plážičky jsou dosažitelné pěšky
nebo pomocí motorového člunu.

*** Pag - ostrov Pag

Apartmány: AA–AAAAAAA Zájezdy: 8,15 dní Strava: bez stravování

od 1 830 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1875

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Příklad pláže Typové foto
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od 9 560 Kč*

* více na str. 349

HOTEL PINIJA
**** Petrčane

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8,15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel leží na romantickém přírodním  zalesněném
poloostrově asi 12 km severně od města Zadaru.
Romantické městečko Petrčane je vzdáleno asi 5
minut pěšky.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, venkovní bazén se sladkou
vodou a vířivkami, krytý bazén se sladkou vodou
(v letních měsících uzavřen). Výtah, WI-FI zdarma
v recepci i na pokoji.

SPORT A ZÁBAVA
Diskotéka, sauna, masáže, solarium, fitnes cent-
rum, dětské hřiště, tři tenisové kurty, stolní tenis,

minigolf, plážový volejbal, vodní sporty na pláži,
pronájem  jízdních kol. Možnost podnikání výletů
do okolních národních parků, Paklenica – vysoko-
horská turistika, k vodopádům řeky Krka, na ost-
růvky Kornati nebo do starobylého Zadaru.

POKOJE
Komfortně zařízené klimatizované dvoulůžkové
pokoje s možností přistýlky jsou vybavené SAT
TV, telefonem, lednicí (na požádání se plní mini-
bar), pěkné renovované koupelny mají fén.
K dispozici jsou i bezbariérové pokoje vhodné
pro vozíčkáře. Na vyžádání lze  zajistit i rodinné
pokoje se dvěma přistýlkami.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Přímo před hotelem částečně kamenitá a čás-
tečně oblázková pláž chráněná před větrem a vl-
nami. Kamenná plata střídají úseky s oblázky
a travnatými plochami. To vše na hranici pinio-
vého lesíka.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7396
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HOTEL DONAT

POLOHA
Příjemný hotel se skládá ze dvou samostatných
budov v borovém háji ve středisku Borik asi
3,5 km od Zadaru.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, aperitiv bar, směnárna, te-
rasa, venkovní bazén se sladkou vodou. Lehátka
u bazénu zdarma. Klienti mohou za poplatek vy-
užívat vnitřní bazén hotelu Club Funimation.

SPORT A ZÁBAVA
All inclusive zahrnuje bezplatné využívání bazénu,
organizované turnaje – míčové hry, badminton,
strečink, aerobic, stolní tenis. Animace a různé
soutěže pro děti. Za poplatek je využívání Spa
centra v hotelu Club Funimation – masáže všeho

druhu, pedikúra, manikúra, dále potápění, plach-
tění, surfování, půjčení člunu, výlety. 

POKOJE
Dvoulůžkové klimatizované pokoje s vlastním
příslušenstvím (některé s  možností přistýlky)
jsou vybavené SAT TV s rádiopříjmem, telefo-
nem, některé pokoje mají balkon. K  dispozici
jsou též rodinné pokoje s oddělenou ložnicí,
obývacím pokojem s  rozkládacím gaučem,
s malou kuchyňkou a chladničkou, klimatizací,
telefonem, TV s radiopříjmem. Část pokojů má
balkon. Možnost WI-FI za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje bohatou bufetovou plnou
penzi včetně tuz. nápojů (víno, pivo, nealkoholické

nápoje), pití u baru (víno, pivo, nealk. nápoje, káva,
čaj) je od 10 do 22 hodin. Konzumace u baru
Barbara se platí.

PLÁŽ
Upravená, částečně písčitá i oblázková pláž
s možností slunění na travnatých plochách je
vzdálená cca 150 m od hotelu.

*** Zadar - Borik

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8,15 dní Strava: all inclusive

od 6 710 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
2 děti do 7 let ZDARMA

Více na str. 344

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1694

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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od 13 790 Kč*

* více na str. 349

HOTEL CLUB FUNIMATION

POLOHA
Moderní komplex hotelů Falkensteiner a Wellness
centra je situován ve středisku Borik asi 3,5 km
od Zadaru.

VYBAVENÍ
Restaurace, recepce, aperitiv bar, směnárna, mo-
derní relaxační centrum s veškerým vybavením, dět-
ský klub. Vnitřní i venkovní bazén se sladkou vodou.

SPORT A ZÁBAVA
All inclusive zahrnuje bezplatné využívání bazénů,
fitness, organizované turnaje – míčové hry, bad-
minton, strečink, gymnastiku ve vodě, aerobic,
tenis, stolní tenis. Živá hudba na terase, animace,
dětské kluby s různými programy pro děti. Za po-
platek je využívání Spa centra – masáže všeho

druhu, pedikúra, manikúra. Potápění, plachtění,
surfování, půjčování člunů, výlety. 

POKOJE
Všechny pokoje mají vlastní příslušenství, fén, te-
lefon, SAT TV s mezinárodním  rádiem, klimatizaci,
minibar,  sejf, většina má balkon. Kromě běžných
dvoulůžkových pokojů jsou k dispozici tyto pokoje:
Mini Family: Pokoj má ložnici se dvěma lůžky a
oddělený menší prostor s palandou pro dvě děti
do výšky 160 cm, většina pokojů má balkon, ně-
které jsou situovány na mořskou stranu. Family
suite: Má navíc obývací pokoj. Maximální počet
osob – 2 dospělí a 3 děti (do 160 cm).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje bufetovou plnou penzi s bo-
hatým výběrem včetně tuzemských nápojů (víno,
pivo, nealkoholické nápoje), pití u baru (víno, pivo,
nealkoholické nápoje, káva, čaj) je k dispozici od
10 do 22 hodin.

PLÁŽ
Pláž: Upravená, částečně písčitá i oblázková pláž
s možností slunění na travnatých plochách je
vzdálená cca 100 m od hotelu.

**** Zadar - Borik

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AABB|AABBB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8,15 dní Strava: all inclusive

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1692

HOTEL DIADORA **** Punta Skala

POLOHA
Luxusní hotel leží na poloostrově Punta Skala asi
12 km severně od Zadaru.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace s velkou terasou, bar, slu-
neční terasa, internetový koutek, několik bazénů
s různými atrakcemi se sladkou i slanou vodou,
tekoucí řeka, menší wellness se saunami, fitness
centrum, kompletně vybavený areál pro rodiny
s dětmi – dětský koutek, možnost hlídání dětí, dět-
ské kino, hřiště, diskotéka, různé hry, animace.
Parkování je možné pouze na hlídaném zastřeše-
ném parkovišti za poplatek 9,50 Eur za den.

SPORT A ZÁBAVA
Animace a programy pro dospělé i děti, hřiště pro
různé druhy sportů, tenis, dětské hřiště, půjčovna
kol, potápěčské centrum, vodní sporty, výlety do
NP Paklenica, Kornati, Plitvice, Zadaru.

POKOJE
Rodinné pokoje s vlastním příslušenstvím mají
ložnici se dvěma lůžky, gauč k posezení, oddě-
lenou dětskou ložnici s dalšími dvěma lůžky, pří-
slušenství má oddělené WC, v koupelně je fén.
Pokoje jsou klimatizované, mají satelitní plochou
TV, sejf, minibar, telefon, připojení na internet,
balkon nebo terasu. Rodinné pokoje 2+2 mají
plochu cca 33 m2, pokoje na park lze obsadit
i dvěma osobami, suite jsou prostornější, cca

43-47 m2 a jsou určeny pro minimálně 3 osoby,
maximálně zde mohou být 2 dospělí a 3 děti.

STRAVOVÁNÍ
Plná penze bufetovým způsobem včetně nápojů
(nealkoholické nápoje, pivo a víno).

PLÁŽ
Ve vzdálenosti 100–150 m od hotelu je kolem ce-
lého poloostrova upravená částečně skalnatá
a částečně oblázková pláž vhodná i pro malé děti.

Rodinný pokoj: AA|AAA|AAB|AABBB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8,15 dní Strava: plná penze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1693

od 17 110 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
2 děti do 7 let ZDARMA

Více na str. 344
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APARTMÁNY ZELENA PUNTA

POLOHA
Oblíbené apartmány jsou umístěny na samostat-
ném zalesněném pahorku a poloostrově nad
mořem. Leží v blízkosti pláže na okraji svahu asi
2 km od městečka Kukljica.

VYBAVENÍ
Klimatizované apartmány s vlastním příslušen-
stvím a kompletně vybavenou kuchyňkou na va-
ření včetně mikrovlnné trouby a chladničky,
SAT-TV, telefon, sejf, fén, ložní prádlo a ručníky.
Balkon nebo terasa s venkovním nábytkem k po-
sezení.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, plážový

 volejbal, košíková, potápění, vodní sporty - mož-
nost pronájmu plavidel. Hudba a taneční večery
na terase. Cyklistika a výlety do okolí.

UBYTOVÁNÍ
Apartmán typ A pro 2 - 3 osoby (32 m2) má
ložnici se dvěma lůžky a denní pokoj s jídelnou
a gaučem vhodným pro jednoho dospělého
nebo dvě děti.
Apartmán typ B pro 2 - 4 osoby (40 - 45 m2)
má jednu ložnici se dvěma lůžky a denní pokoj
s jídelnou a rozkládacím gaučem pro další dvě
osoby.
Apartmán typ C pro 4 - 5 osob (50m2) je pro-
stornější a má navíc rozkládací křeslo o délce
cca 150 cm - vhodné pouze pro menší dítě.

STRAVOVÁNÍ
Individuální, možnost dokoupení bohaté bufetové
polopenze v centrální restauraci střediska.

PLÁŽ
Pěkná oblázková pláž s kamenitými plošinami
a vstupy do vody vzdálená od apartmánů 100-
300 metrů.

*** Kukljica - ostrov Ugljan

Apartmány: AA–AAAAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8,15 dní Strava: bez stravování

od 3 490 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1879

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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CHORVATSKO – střední Dalmácie

PRODEJ ZPÁTEČNÍCH AUTOKAROVÝCH JÍZDENEK
Z ČESKA DO CHORVATSKA ZA SUPERCENU

NA PŘÁNÍ VÁM ZA JISTÍME I POBYT ZKRÁCENÝ NEBO 
PRODLOUŽENÝ O LIBOVOLNÝ POČET NOCÍ V LIBOVOLNÉM TERMÍNU

Není snad tradičnějšího místa, které by tolik symbolizovalo letní dovolenou u moře, jako je Dalmácie. Již více než sto let sem z celé naší
vlasti každoročně směřují celé generace příznivců vodních radovánek a to všemi druhy dopravy. Proč právě tato místa tolik přirostla
k srdci našim milovníkům slunce a moře?  Je tomu tak pro vzácnou harmonii všech přírodních i civilizačních prvků, které v této oblasti
vytvářejí neopakovatelnou atmosféru přímořské rekreace. Bezpočet malých zálivů s oblázkovými plážemi a křišťálově čistou vodou střídají
rázovité rybářské vesničky s neopakovatelným dalmatinským koloritem. Všemu pak dávají korunu vysoké horské hřebeny, které se tyčí
strmě k nebi bezprostředně za čarou pobřeží. Zkrátka přímořská idyla, jejíž ekvivalent jinde ve světě určitě nenajdete.

DUBROVNÍK 
Celodenní výlet autokarem 
Výlet zahrnuje návštěvu historického města
Dubrovníku, které je vedeno na seznamu svě-
tového dědictv UNESCOí. Prohlídka začíná na
hlavní třídě Stradum. Navštívíte velkou a malou
Onofriovu kašnu, Palác Sponza ze 16. století,
náměstí Luža s Orlandovým sloupem a koste-
lem sv. Blažeje, františkánský klášter a další pa-
mětihodnosti. Po skončení je individuální
volno, které většina turistů využívá k prohlídce
středověkých hradeb vedoucích kolem celého
města. 
Orientační cena: cca 320 Kn 

KORČULA 
Celodenní výlet autokarem a lodí 
Při celodenním výletu navštívíte jeden z nejza-
jímavějších ostrovů v Jaderském moři.
Prohlídka hlavního města s bohatou historií.
Korčula se též nazývá „Malý Dubrovník“ a patří
k nejcennějším památkovým rezervacím
Chorvatska. 
Orientační cena: 390 Kn 

KORČULA, MLJET 
Celodenní výlet autokarem a lodí 
Spojení prohlídky historické a prohlídkou národ-
ního parku Mljet – přírodní rezervace. 
Orientační cena: cca 600 Kn 
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RYBÍ PIKNIK 
Celodenní výlet lodí 
Toto je typický dalmatský výlet lodí, který je spo-
jený především s koupáním, sluněním, hudbou,
dobrou zábavou na lodi (ochutnávka místních ná-
pojů) a tradičně dobrou kuchyní z produktů moře. 
Orientační cena: cca 180 Kn 

OMIŠ A ŘEKA CETINA 
Celodenní výlet autobusem 
Odjez do města Omiš - individuální prohlídka his-
torické části města a místní tržnice. Projížďka po
řece Cetina romantickým kaňonem dlouhým
cca 7 km k Radvanovým Mlýnům. 
Orientační cena: cca 300 Kn 
Jako samostatný výlet lze na řece Cetina u míst-
ního průvodce objednat rafting. 

SPLIT, TROGIR 
Celodenní výlet autokarem 
Během tohoto výletu navštívíte centra dvou his-
torických měst. Split – nejkrásnější přístavní
město Chorvatska je známe především
Diokleciánovým palácem Trogir - světové kulturní
dědictví UNESCO. Staré jádro je obklopeno zbyt-
kem opevnění z 13. – 16. století. 
Orientační cena: cca 280 Kn 

VODOPÁDY KRKA 
Celodenní výlet autokarem 
Hlavní náplní tohoto výletu je návštěva národního
parku Krka. Jedná se o přírodní ráj vodopádů

a soutěsek. Cestou k vodopádům Krka budou re-
alizovány krátké zastávky v historicky zajímavých
městech Primošten, Šibenik a Trogir. 
Orientační cena: cca 300 Kn 

VÝLET NA DALMATSKÝ STATEK 
V průběhu tohoto výletu, který se koná v odpo-
ledních hodinách, navštívíte starobylý dalmatský
statek v okolí Primoštenu. Zemědělská usedlost,
která připomíná skanzen, je dokladem toho, jak
zde lidé žili a pracovali v první polovině minulého
století. 
Orientační cena: cca 85 Kn 

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 273

STŘEDNÍ DALMÁCIE | CHORVATSKO

ČEDOK PLUS
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění 
• autokarem z českých a moravských měst

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• po nové dálnici rychle a pohodlně 
• rodinná dovolená za dobrou cenu
• průzračná voda  a krásná příroda

DOPRAVNÍ INFORMACE
• vzdálenost od Prahy: 937–1 120 km
• doba jízdy busem z Prahy: 18–20 hod.
• doba letu: 1:30 hod.

DOPRAVA AUTOKAREM
• k vybraným hotelům označených symbolem

je organizována doprava autokarem. 
• přehled nástupních míst autokarových

zájezdů na str. 340
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ZÁJEZDY: | 8, 15 DNÍ | 10 DNÍ

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Hotel Kornati **** PP 7 let 276
Hotel Adria *** AI – 276
Apartmány Dalmacija *** BS – 277
Studia Džapo ** BS – 277
Hotel Ivan ***** SN 12 let 278
Hotel Adrija **** PP 12 let 279
Hotel Niko *** PP 12 let 279
Hotel Jakov *** PP 12 let 279
Adriatiq hotel Zora **** PP 7 let 280
Pavilony Zora *** PP 7 let 281
Hotel Medena *** SN – 282
Apartmány Medena *** BS – 282
Apartmány Slave *** BS – 283
Hotel a bungalovy Resnik ** AI 10 let 283
Pavilony Brzet *** PP 12 let 284
Hotel Plaža **** SN – 285
Hotel Pleter **** SN 7 let 286
Hotel Villa Dvor *** SN – 286
Apartmány Mala Luka ** BS 15 let 287
Kemp Galeb *** BS 15 let 287
Turistický komplex Sagitta **** AI 7 let 288
Apartmány Davor *** BS – 289
Hotel Soline **** PP 12 let 290
Hotel Marina **** PP 14 let 291
Hotel Hrvatska ** AI 14 let 292
Apartmány Ruža *** BS – 292
Hotel Alem ** PP 12 let 293
Hotel Biokovka *** PP 7 let 293
Hotel Dalmacija *** SN 12 let 294
Pavilony Rivijera ** PP 12 let 295
Hotelový areál Afrodita **** PP 14 let 296
Hotel Alga **** PP 14 let 297
Hotel Neptun **** AI 14 let 298
Depandance Maslinik **** AI 14 let 298
Medora Auri Family Beach R. **** SN – 299
Hotel Podgorka ** PP – 299
Sensimar Adriatic Beach **** AI – 300
Hotel Sensimar Makarska **** AI – 301
Hotel Laguna *** PP 12 let 302
Dependance Laguna A ** PP 12 let 302
a dependance Labineca *** AI 12 let 303

BS = bez stravování, SN = snídaně, PL = polopenze, 
PP = plná penze, AI = all inclusive
* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje

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

Vodopády řeky Krka
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
DALMATSKÁ RIVIÉRA
Pás pobřeží ležící mezi městy  Zadar a Split. K jeho
výhodám patří ryze mediteranské klima se sub-
tropickými rysy a současně snadná dostupnost
z našeho území. Oblast je vhodná nejen pro kou-
pání, jachting, rybolov a windsurfing, ale i k hod-
notným výletům do tří okolních národních parků,
Paklenica, Krka  a Kornati.

Biograd na Moru
Městečko má charakter živých přímořských lázní,
které jsou vyhledávané zejména pro příjemné
koupání na písčito-oblázkových plážích a strate-
gickou polohu umožňující atraktivní výlety.
Vzdálenost z Prahy je 937 km, doba jízdy z Prahy
cca 10 hod.

Vodice
Malebné rybářské městečko ležící v malém zálivu
obklopeném vinicemi a borovými háji asi 15 km
od města Šibenik Oblíbeným cílem procházek je
marina, kde v létě kotví řada výletních a rybář-
ských lodí a jachet a tržiště. 
Vzdálenost z Prahy je 961 km, doba jízdy z Prahy
cca 10,5 hodin.

Solaris
Komfortně vybavené hotelové městečko, které se
nachází cca 6 km od historického Šibeniku, se kte-
rým je spojen autobusovou dopravou. Areál nabízí
možnost širokého sportovního a společenského
vyžití. Součástí areálu je i aqupark s četnými vod-
ními atrakcemi. 
Vzdálenost z Prahy je 969 km, doba jízdy z Prahy
cca 10 hodin. Transfer z letiště trvá asi 50 minut.

Primošten
Vyhledávané letovisko, vzdálené asi 25 km od
Šibeniku. Starý Primošten stál na ostrůvku spoje-
ném s pevninou mostem (odtud jeho jméno).
Letovisko je vybudováno na sousedním poloostrově

Raduča, je obklopeno zelení borovic a jeho pláže
skýtají výborné podmínky ke koupání. 
Vzdálenost z Prahy je 990 km, doba jízdy z Prahy
cca 10,75 hodin. Transfer z letiště trvá asi 40 minut.

Rogoznica
Je menší, klidné turistické středisko, které je po-
važováno za nejkrásnější jachtařský přístav
Jadranu. Přitažlivost osady spočívá v tom, že je po-
ložena v hustých borovicových lesích a má krásné
oblázkové pláže, které jsou vhodné i pro děti. 
Vzdálenost z Prahy je 1 000 km, doba jízdy cca 11
hodin.

Trogir
Dalmatské město na ostrůvku v úžině mezi pev-
ninou a ostrovem Čiovo. Části středověkých hra-
deb, pevnost sv. Marka, historické domy v úzkých
uličkách a kamenný most, spojující ostrov s pev-
ninou, to vše tvoří unikátní celek. Turistické stře-
disko Medena a Vranica u staré rybářské vesničky
Seget, kam vede promenáda, nabízí širokou škálu
sportovních a zábavních příležitostí. 
Vzdálenost z Prahy je 1 010 km, doba jízdy
z Prahy cca 11,25 hodin.

Kaštel Stafilič
Obce a turistická střediska ležící na pobřeží
Jaderského moře mezi Trogirem a Splitem jsou
nazývána Riviérou sedmi Kaštelů. Mezi nejzná-
mější patří Kaštel Stafilič. Pobřeží je lemováno ob-
lázkovými plážemi s pozvolným vstupem do vody
a borovicovými háji. 
Vzdálenost z Prahy je 1 005 km, doba jízdy
z Prahy cca 11,5 hodin. Transfer z letiště trvá asi
15 minut.

MAKARSKÁ RIVIÉRA
Nejkrásnější a nejvyhledávanější část Dalmácie,
pobřežní oblast pod pohořím Biokovo, jehož nej-
vyšší vrcholky dosahují výšky přes 1 700 m a vy-
tvářejí nádhernou kulisu nízko položené zelené
krajině u moře. Z mnoha míst se přes úžinu ote-
vírá pohled na ostrovy Brač, Hvar a hory Korčuly
v pozadí, i na masiv poloostrova Pelješac.

Split
Metropole Dalmácie a nejstarší přístav v této části
Jadranu. Město je ideálním místem k návštěvě
okolních ostrovů Brač, Hvar, Vis, Šolta i Korčula.
Snadno dosažitelná jsou i turistická střediska na
Makarské riviéře, dalmatské Pobřeží mezi
Trogirem a Šibenikem a národní park na řece
Krka. Vzdálenost z Prahy je 1 030 km, doba jízdy
z Prahy cca 11 hodin.

Omiš

CHORVATSKO | STŘEDNÍ DALMÁCIE

Brela

Středisko Gradac



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 275

STŘEDNÍ DALMÁCIE | CHORVATSKO

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
Omiš
Městečko s přístavem v ústí řeky Cetiny do moře,
25 km jihovýchodně od Splitu. Nánosy řeky Cetiny
vytvořily jedinou písečnou pláž v této oblasti. V zá-
toce Brzet se nachází stejnojmenný hotel, o 8 km
dále je hotelové středisko Ruskamen, dříve
známé jako centrum naturistů. 
Vzdálenost z Prahy je 1 040 km, doba jízdy cca 11
hodin. Transfer z letiště trvá asi 60 minut.

Brela
Jedno z nejkrásnějších letovisek na dalmatském
pobřeží, ležící cca 50 km od Splitu. Největší před-
ností Brely jsou krásné pláže s drobnými oblázky
a křišťálově čistou vodou a pobřeží s členitými zá-
tokami, lemovanými borovými háji. 
Vzdálenost z Prahy je 1 066 km, doba jízdy z Prahy
cca 11 hodin. Transfer z letiště trvá asi 80 minut.

Baška Voda
Někdejší malá rybářská osada, asi 10 km vzdálená
od města Makarska, se proměnila v oblíbené le-
tovisko, ležící v klidné zátoce, chráněné majestát-
ným pohořím Biokovo. Dlouhá pláž, moře s čistou
vodou, promenáda lemovaná hotely, borové lesy,
vinice i olivové háje v okolí. 
Vzdálenost z Prahy je 1 070 km, doba jízdy
z Prahy cca 11 hodin. Transfer z letiště trvá asi 90
minut.

Baško Polje
Malé, klidné, turistické středisko, kde se snoubí
moře s nedalekým pohořím Biokovo. Městečko
téměř navazuje na středisko Baška Voda, do jehož
centra se dá dojít za 20 min. pohodlnou procház-
kou a využívat infrastrukturu tohoto střediska. 
Vzdálenost z Prahy je 1 075 km, doba jízdy
z Prahy cca 11 hodin. Transfer z letiště trvá asi 90
minut.

Makarska
Živé rekreační středisko uprostřed borových lesů
a olivových hájů, asi 60 km na jih od Splitu, cent-
rum Makarské riviéry. Pozadí dokresluje hradba
pohoří Biokovo, chránícího celou oblast před ne-
příznivými větry z vnitrozemí. Kolem oblázkové
pláže, jejíž okraje jsou chráněny piniemi, jsou v ze-
leném porostu rozmístěny hotely, penziony a vily.
Průzračná voda zátoky umožňuje výborné kou-
pání, centrum města nabízí kulturní zážitky. 
Vzdálenost z Prahy je 1 081 km, doba jízdy
z Prahy cca 11,5 hodin. Transfer z letiště trvá asi
100 minut.

Tučepi
Vyhledávané turistické středisko, asi 5 km na jih
od Makarské, která tomuto místu poskytuje živé
společenské zázemí. Je to moderní rekreační stře-
disko, rozložené malebně podél dlouhé i široké
oblázkové pláže s průzračnou vodou lemované
překrásnou promenádou. Hotely, apartmány i vily
jsou zde zasazeny do zeleného porostu borovic,
olivovníků a tamaryšků v okolí pláže. Výhodou je
nesporně přírodnější prostředí a více klidu, než je
tomu v kosmopolitní rušné Makarské. 
Vzdálenost z Prahy je 1 086 km, doba jízdy
z Prahy cca 11,5 hodin. Transfer z letiště trvá asi
110 minut.

Podgora
Městečko jižně od Makarské, pod nejvyšší horou
pohoří Biokovo. Původní obec na horském úbočí
sestoupila dolů k vodě a vytvořila krásné rekre-
ační středisko v zálivu, tvořeném dlouhou pláží
z bílých oblázků
Vzdálenost z Prahy je 1 090 km, doba jízdy
z Prahy cca 11,5 hodin. Transfer z letiště trvá asi
120 minut.

Gradac
Příjemné letovisko, ležící pod masivem pohoří
Rilič, nedaleko ústí řeky Neretvy, je nejjižnějším
bodem Makarské riviéry. Krásná oblázková pláž
s mírným vstupem do moře Gornja Vala v jižní
části obce, na kterou je krásný pohled od pří-
stavu, je pokládána za jednu z nejpěknějších
v Dalmácii. Vzdálenost z Prahy je 1 120 km, doba
jízdy z Prahy cca 12 hodin. Transfer z letiště trvá
asi 190 minut.

Podgora Drvenik

Makarska

Primošten
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od 7 278 Kč*

* více na str. 349 

od 10 900 Kč*

* více na str. 349 

HOTEL KORNATI

POLOHA
Hotel leží v centru živého střediska Biograd na
Moru na břehu moře.

VYBAVENÍ 
Výtah, klimatizovaná restaurace, vinárna a spole-
čenská místnost.

SPORT A ZÁBAVA
V hlavní sezoně zde jsou animační programy vč.
různých sportovních soutěží. Poblíž hotelu je ven-
kovní bazén s mořskou vodou,  tenisové kurty, po-
tápěčské centrum a stolní tenis (za poplatek).

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
výhled na mořskou stranu a balkon. Pokoje 2+0
jsou bez balkonu s výhledem do okolí. Všechny
pokoje mají klimatizaci, TV, minibar, fén a pří-
pojku na internet. 

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně i večeře.

PLÁŽ
Pěkná pláž s  drobnými kamínky přecházejícími
v hrubozrnný písek je vzdálena asi 150 m od hotelu.

Pozvolný vstup do vody. Vhodné i pro menší děti.
Podél pláže je piniový lesík s trávou na slunění.
Blíže k hotelu jsou betonová plata se vstupy do
vody po žebřících.

**** Biograd na Moru

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 15 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1659

HOTEL ADRIA

POLOHA
Hotel je umístěn v piniovém lesíku nedaleko od
pláže. Od centra Biogradu na Moru je vzdálen
cca 900 m. V hlavní sezoně jezdí městem turis-
tický vláček.

VYBAVENÍ 
Klimatizovaná hala s barem, recepce, směnárna,
dětský koutek, bazén s terasou na opalování, sejf
v recepci za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
V ceně all inclusive - stolní tenis, víceúčelové hřiště,
aerobik a fitness centrum. Lehátka a slunečníky

u bazénu zdarma. Denně animace pro děti i do-
spělé (mimo sobotu). Za poplatek – masáže, kou-
pele, beauty program atd., vodní sporty na pláži,
potápěčské centrum.

POKOJE
Dvou a třílůžkové pokoje s přistýlkou  mají kli-
matizaci, balkon, vlastní příslušenství a TV.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně,oběd a večeře bufetovým
způsobem. Odpolední svačina – lehké občerstvení,
káva a čaj,  alkoholické i nealkoholické nápoje místní
výroby u baru na terase (v určených časech).

PLÁŽ
Oblázkovo-písčitá pláž je od hotelu vzdálena
cca 300 m, pozvolný vstup do moře, tedy vhodný
i pro děti.

*** Biograd na Moru

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 18 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1658

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344
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APARTMÁNY DALMACIJA

POLOHA
Apartmány se nacházejí v poklidném středisku
Srima, které je od Vodice vzdáleno cca 2  km.
Nacházejí se přímo u pláže, od které je dělí pouze
pobřežní promenáda.

VYBAVENÍ
Komplex se skládá ze dvou propojených, za sebou
stojících budov. K dispozici je zahrada s bazénem
se sladkou vodou, dětský bazén, sprchy a lehátka
(u bazénu zdarma). Dále jsou zde 2 grily s pose-
zením, parkoviště. WI-FI připojení na společné te-
rase zdarma. Podzemní garáže za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Bohatá nabídka vodních sportů na pláži, v nedaleké
Vodici jsou tenisové kurty, sportovní hřiště a potá-
pěčské centrum (za poplatek). Večerní procházky
možno využít i k posezení v místních restauracích. 

APARTMÁNY
pro 4-6 osob, mají 2 oddělené, dvoulůžkové lož-
nice a obývací pokoj s jídelním koutem a s roz-
kládacím lůžkem pro 2 děti. Apartmány mají
klimatizaci (za příplatek),  vlastní příslušenství,
TV a balkon. Kuchyňka je vybavena mikrovlnnou
troubou, chladničkou s mrazákem a základním
nádobím na vaření a stolování.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. Supermarket a  pekárna je asi
250 m od apartmánů.

PLÁŽ
Oblázková pláž a pozvolným vstupem do vody.

INFORMACE
Parkování v podzemních garážích na vyžádání,
1 500 Kč/týden.

*** Vodice - Srima

Apartmán: AAAA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1683 

STUDIA DŽAPO

POLOHA
V  klidné vilové čtvrti Srima, která je od centra
Vodice vzdálena cca 2 km.

SPORT A ZÁBAVA
Sportovní a  zábavní možnosti v  městě Vodice.
Dětské hřiště, půjčovna lehátek, slunečníků, šla-
padel, na pláži ve Vodici bohatý výběr vodních
sportů a sportovišť (tenisové kurty, volejbal, fot-
balové hřiště, potápění). Spousta raestaurací
a barů se nachází na promenádě podél pláže.

STUDIA
2+0, 3+0 a 4+0 (1 místnost s kuchyňským kou-
tem) jsou umístěna v  1. a  2. patře budovy
a všechna mají balkon, příslušenství a kuchyňský
kout s vařičem, ledničkou a základním nádobím.
Zařízení je jednoduché, ale účelné. V místě je
obchod s potravinami. Klimatizace za příplatek
(hradí se na místě).

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Oblázková pláž se nachází cca 200 m od studií
a jsou zde k dispozici lehátka a slunečníky za po-
platek a stánek s občerstvením.

** Vodice - Srima

Apartmán: AA – AAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1690

od 2 862 Kč*

* více na str. 349 

od 1 632 Kč*

* více na str. 349 
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HOTEL IVAN A JURE

POLOHA
Je součástí hotelového areálu Solaris – viz násle-
dující strana. Je umístěn v těsné blízkosti wellness
centra.   

VYBAVENÍ
Hotel je kompletně zrekonstruovaný. Recepce,
hotelová restaurace, lobby bar. WI-FI v  hale
zdarma, parkování za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Hotel má vlastní bazén a hosté mohou využívat
kulturní a sportovní zařízení celého hotelového
areálu Solaris - popis viz následující strana.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek pro
děti  jsou vybavené vlastním příslušenstvím, kli-
matizací, minibarem, sejfem, fénem a TV. WI-FI
na pokoji za poplatek. Pokoje mají francouzské
okno.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – podávána bufetovým způsobem.
Večeře lze doplatit.

PLÁŽ
Oblázková pláž proložená platy je vzdálena od ho-
telu cca 50 m. Vstup do vody je pozvolný. Možno
využít i ostatní pláže areálu vč. tobogánu.

***** Areál Solaris u Šibeniku

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 8, 15 dní Strava: snídaně

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1671

od 9 605 Kč*

* více na str. 349 

REKREAČNÍ AREÁL SOLARIS Solaris u Šibeniku

Solaris, hlavní pláž

Aquapark Solaris

Hotel JureHotel Ivan

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTELY NIKO A JAKOV 

POLOHA
Hotely jsou součástí rozsáhlého  hotelového a spor-
tovního komplexu Solaris, asi 6 km od Ši beniku.
Hotely jsou v blízkosti wellness centra a centrální
části areá lu.

VYBAVENÍ AREÁLU
Areál je tvořen 5 samostatnými hotely. Uprostřed
areálu je moderní wellness centrum, které dispo-
nuje krytými i otevřenými bazény se sladkou i moř-
skou vodou, vířivkou a má fitness. Za každý vstup
se platí 10 €. Parkování za poplatek 4 €/den.

VYBAVENÍ HOTELŮ
Hotely mají vlastní recepci se  sejfem, interneto-
vým koutkem, směnárnu, restauraci, terasu, ob-
chod se suvenýry, parkoviště a bazén s mořskou
vodou pro dospělé i děti. Hosté mohou využívat
zdarma bazén u svého hotelu.

SPORT A ZÁBAVA
Využití nabídky Wellness centra (viz popis vybavení
areálu). K dispozici jsou tenisové kurty, stolní tenis,
 pirátský minigolf, trampolína, plážový  volejbal
a vodní sporty. Animační programy pro dospělé
i děti, živá hudba. Součástí areálu je rozsáhlý aqua-
park s atrakcemi pro děti i dospělé. Na atrakce vč.
vstupu do aquaparku lze na místě zakoupit cenově
zvýhodněné balíčky vstupenek (pasy).

POKOJE
Dvoulůžkové s možností přistýlky (1 pro dospě-
lého, 2 pro děti - rozkládací gauč nebo palanda)
mají vlastní příslušenství a jsou vybaveny klima-
tizací, fénem a TV. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře jsou podávány bufe-
tovým způsobem. V  areá lu je několik zařízení s rych-
lým občerstvením vč. stylové dalmatské vesnice.

PLÁŽ
Oblázková a kamínková pláž je vzdálena od hotelů asi
50 m přes borovicový háj. Na pláži se střídají betonová
plata s malými plážemi. Pozvolný vstup do vody. 

*** Areál Solaris u Šibeniku

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB|AA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

od 8 710 Kč*

* více na str. 349 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1673 | 1674 | 1672 

Hotel Jakov Hotel Jakov - pokojSolaris, bílá pláž

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344HOTEL ANDRIJA

POLOHA
Je součástí hotelového areálu Solaris – viz popis
níže. Hosté hotelu mohou využívat všechna zaří-
zení areálu. 

VYBAVENÍ
Recepce, vč. recepce pro děti, restaurace, inter-
netový koutek, parkoviště za poplatek, směnárna. 

SPORT A ZÁBAVA
V hlavní sezoně jsou v hotelu organizovány v let-
ním klubu  animační programy pro děti (sport,
lekce plavání, karaoke, tanec, atd.). Hotel má
vlastní bazén. Dále je možno využít všechna spor-
tovní i kulturní zařízení areálu – viz popis níže.

POKOJE
Rodinné pokoje (jedna místnost se 2 lůžky a pa-
landou pro děti) mají balkon, klimatizaci, příslu-
šenství, TV, trezor a fén. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu. Jídelna je vybavena bu-
fetovým pultem, který je přizpůsoben výšce dětí.

PLÁŽ
Oblázková pláž proložená platy je vzdálena od ho-
telu cca 50 m. Vstup do vody je pozvolný. Možno
využít i ostatní pláže  areálu vč. tobogánu.

**** Areál Solaris u Šibeniku

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

od 9 426 Kč*

* více na str. 349 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1670

Dětský klub Areál Solaris
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od 9 068 Kč*

* více na str. 349 

Pobyt pro
2 děti do 7 let ZDARMA

Více na str. 344

ADRIATIQ HOTEL ZORA
*** Primošten

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel skládající se z několika propojených budov,
táhnoucích se podél pláže, leží na romantickém
poloostrově porostlém piniovým lesíkem přibližně
5 minut chůze od centra městečka.

VYBAVENÍ 
Vstupní hala a aperitiv bar, restaurace, kavárna
na terase, obchod se suvenýry a recepce se sejfy.
V areálu je krytý bazén pro dospělé i děti s moř-
skou vodou. Dětský koutek s bazénky. Parkování
v objektu za poplatek. Připojení WI-FI ve vstupní
hale zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty s umělým osvětlením, stolní tenis,
volejbal, minigolf, sauna, šlapadla, fitness cent-
rum, animační programy, potápění (za poplatek).

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky a rodinné pokoje 2+2. Každý pokoj má
 balkon, telefon, TV a fén. Na vyžádání můžeme
klientům zajistit pokoje  PREMIER CLUB. Luxusně
 vybavené dvoulůžkové pokoje s přistýlkou.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i  večeře je podávána formou bufetu
v hotelové restauraci.

PLÁŽ
Pláže jsou  oblázkové (místy navezený štěrk) po-
zvolný vstup do vody. Vzdálenost od hotelu asi
50 m borovým lesíkem.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1667
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PAVILONY ZORA

POLOHA
Jednopatrové domky, situované v piniovém lesíku
v klidné části romantického poloostrova, v blíz-
kosti pláží a nedaleko hotelu Zora. Areál je vzdá-
len od centra městečka asi 5 minut chůze. 

VYBAVENÍ
Velmi jednoduché vybavení, které je kompenzováno
možností využívat všech služeb blízkého hotelu Zora
vč. bazénu a velmi kvalitního stravování v hotelové
restauraci. Parkování v objektu za poplatek.

POKOJE
Velmi jednoduše vybavené dvou a třílůžkové po-
koje se sprchou, WC, telefonem a lednicí. Pokoje
jsou v přízemí a v prvním patře domků a mají
francouzská okna (od země ke stropu) se zábra-
dlím. Výhled do zeleně piniového lesíku.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze v hotelu Zora, který je vzdá-
len 50–100 m od pavilonů.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty s umělým osvětlením, stolní tenis,
volejbal, minigolf, šlapadla (za poplatek). V hlavní
sezoně večerní program a taneční hudba.

PLÁŽ
Pláže jsou oblázkové (místy navezený štěrk), vzdá-
lené od pavilonů cca 100 m. 

** Primošten

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

od 5 769 Kč*

* více na str. 349 

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1668

Pavilony Zora

Hotel Zora

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odjezdy autokaru: 3. 6., 10. 6., 2. 9., 9. 9. 2017

Více na str. 345
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od 7 695 Kč*

* více na str. 349 

HOTEL MEDENA

POLOHA
Velký hotel je umístěn v  borovicovém parku.
Promenádou lze dojít do města Seget a dále po
silničce do Trogiru - cca 5 km. Od areálu jezdí do
Trogiru autobus.

VYBAVENÍ
Velká vstupní hala s  recepcí a sejfy, směnárna,
výtah, restaurace, taverna, aperitiv bar, kavárna,
kadeřník, TV sál, terasa a pizzerie. WI-FI zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Běžecká stezka, fitness, sauna, masáže, hřiště pro
děti, stolní tenis, tenisové kurty, hřiště na házenou,

minigolf, půjčování motorových člunů, surfing (za
poplatek). V sezoně taneční hudba na terase, ani-
mační programy a disco.

POKOJE
Kli ma ti zo va né, dvoulůžkové pokoje kategorie
standard s možností 1 přistýlky jsou umístěny
v hlavní budově. Všechny pokoje mají balkon na
mořskou stranu a jsou vybavené televizí a tele-
fonem. Příslušenství je kompletně zrenovované
a má fén.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, snídaně a večeře jsou podávány bu-
fetovým způsobem v centrální restauraci hotelu.

PLÁŽ
Úzká oblázková pláž s  pozvolným vstupem do
vody proložená betonovými platy cca 300 m od
hotelu.

*** Trogir

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1682

APARTMÁNY MEDENA

POLOHA
Necelé 4 km od Trogiru.

VYBAVENÍ 
2 restaurace, supermarket, Parkování u  apart-
mánů.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, hřiště na volejbal, košíkovou a fot-
bal, stolní tenis, minigolf, dětské hřiště, půjčovna
sportovních potřeb, možno využít hotelové fit-
ness centrum, saunu a masáže (za poplatek).

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ STANDARD
Lůžkoviny, ručníky, základní nádobí. Apartmány 
v přízemí mají terasu, v patře balkony. Možnost
pobytů menších psů na vyžádání a za poplatek.
Typ 2+1 pro 2–3 osoby má ložnici se dvěma
lůžky, obývák s kuchyňskou linkou s minilednič-
kou a jídelním koutem a dalším lůžkem, vlastní
příslušenství, terasu, klimatizaci a TV. Typ 4+1
pro 4–5 osob má dvě  ložnice – v  každé dvě
lůžka, obývák s jedním lůžkem, kuchyňskou lin-
kou s miniledničkou a jídelním koutem, vlastní
příslušenství,  klimatizací a TV. Apartmány jsou
v 1. patře a mají balkon. Zařízeny jsou starším
 nábytkem.

STRAVOVÁNÍ
Individuální, možnost dokoupit snídaně a večeře.

PLÁŽ
Oblázková pláž je vzdálena 100-400 m.

*** Trogir

Apartmán: AA – AAAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1680

od 7 129 Kč*

* více na str. 349 

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 344
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APARTMÁNY SLAVE

POLOHA
Dvoupodlažní vila je umístěna v oplocené zahradě se
vzrostlými stromy, cca 1,5 km od centra Rogoznice.

VYBAVENÍ
Dům má pouze 2 čtyřlůžkové apartmány s mož-
ností 2 přistýlek, jeden je v přízemí a jeden v 1.
patře. V 2. patře je studio pro 3 osoby. Klientům
je k dispozici zahrada, kde je možné po dohodě
s majitelkou grilovat. Parkování přímo v objektu. 

SPORT A ZÁBAVA
Oblast je vhodná pro všechny vodní sporty.
Možnost výletů do Primoštenu (5 km) nebo do
Šibeniku (25 km). V průběhu letní sezony se zde
konají lidové slavnosti.

APARTMÁNY A STUDIO
Apartmán A/4+2: Je v  přízemí a  má terasu.
Skládá se ze 2 ložnic (jedna ložnice má
 manželské lůžko a  druhá ložnice rozkládací
gauč) a obývací místnosti, ve které je kuchyňský
kout a další 2 lůžka (rozkládací gauč). Apartmán
má vlastní příslušenství a TV. Nemá klimatizaci.
Apartmán A/5+1: Je v 1. patře a má balkon na
mořskou stranu. Skládá se ze 3 ložnic, v každé
jsou  2 lůžka (jedna ložnice manželské lůžko,
ostatní 2 rozkládací gauč). Dále má kuchyň, vlastní
příslušenství a klimatizaci (za příplatek) a TV.
Studio 4+0: Je v 2. patře a má velikou terasu
s výhledem na moře. Skládá se z  jedné míst-
nosti, kde jsou 4 lůžka (rozkládací gauče), ku-
chyňský kout, TV a klimatizace (za příplatek).

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Oblázkové pláže, proložené skalisky cca 100 m od
apartmánů. Koupání vhodné i pro děti.

INFORMACE
Místní zpáteční transfer od Hotelu Zora 15 € (platba
na místě).

*** Rogoznica

Apartmán: AA – AAAAAA   Studio: AA – AAAA Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní Strava: bez stravování

od 3 797 Kč*

* více na str. 349 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1669

HOTEL A BUNGALOVY RESNIK

POLOHA
Turistický komplex Resnik je vzdálen od Trogiru
cca 5 km. Komplex je rozsáhlý, příjemný, umístěný
v zeleni a tvoří jej hotelové pavilony a samostatné
bungalovy. 

VYBAVENÍ 
Centrální budova s recepcí a směnárnou.
Parkoviště, restaurace, gril bar, obchod a TV míst-
nost. Internetový koutek za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy pro děti i dospělé. Tenisové
kurty, stolní tenis a hřiště na míčové hry. 

POKOJE A BUNGALOVY
Hotelové pokoje - dvoulůžkové s možností 1
přistýlky, mají vlastní příslušenství, TV, telefon
a balkon. Klimatizované pokoje na vyžádání. 
Bungalovy studio 2+2 - 24 m2, 1 velká míst-
nost se 2 lůžky a 2 přistýlkami (rozkládací gauč).
Má vlastní příslušenství a terasu. 
Bungalovy apartmán 2+2 - 28 m2, se skládá
ze 2 oddělených místností, každá má 2 lůžka.
Má  minikuchyňku a vlastní  příslušenství a te-
rasu. Klimatizované apartmány na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - plná penze  formou bufetu, ne -
alkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
(v určených časech). All inclusive nezahrnuje

konzumaci v baru na pláži a restauraci à la
carte.

PLÁŽ
Pláž je vzdálena cca 100 m. Je oblázková, prolo-
žená betonovými platy. Vstup do vody je po-
zvolný. Lehátka a slunečníky jsou za poplatek.

** Kaštel Stafilič

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Apartmán: AA – AAAA Zájezdy: 8, 15 dní Strava: all inclusive

od 6 979 Kč*

* více na str. 349 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1663 | 1662

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 344



POLOHA
Hotel pavilonového typu leží ve svahu nad krás-
nou oblázkovou pláží, asi 2 km od města Omiš,
přímo naproti ostrovu Brač. Mezi hotelem a pláží
probíhá komunikace.

VYBAVENÍ 
Centrální recepce se sejfy, restaurace, terasa
a  parkoviště. WI-FI připojení na recepci.
Cca 100 m od pavilonů je malá prodejna s nápoji
a pečivem.

SPORT A ZÁBAVA
Možnost procházek do nedalekého Omiše, kde je
možné při večerních procházkách posedět v míst-
ních vinárnách. Rafting na řece Cetinje. 

POKOJE
Menší dvoulůžkové pokoje s  možností 1 při-
stýlky (na zpětné ověření možno ubytovat i 2
děti na přistýlkách), vlastním sociálním zaříze-
ním, TV s místními programy, telefonem a malou
lednicí. Všechny pokoje mají balkon na mořskou
stranu a klimatizaci.

STRAVOVÁNÍ
V  klimatizované hotelové restauraci, snídaně –
bufet, večeře salátový bufet, polévka, dezerty
a hlavní jídlo (výběr ze 3 menu) je s obsluhou.
U večeře je neomezená konzumace místních ná-
pojů – červené a bílé víno, ovocné šťávy a voda.

PLÁŽ
Před hotelem je krásná úzká oblázková pláž s nej-
čistější vodou na tomto úseku pobřeží. Pozvolný
vstup do moře – vhodné i pro děti. Na pláži jsou
plážové bary.

800 112 112 ℡284

CHORVATSKO | STŘEDNÍ DALMÁCIE

od 6 382 Kč*

* více na str. 349 

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odjezdy autokaru: 3. 6., 10. 6., 2. 9., 9. 9. 2017

Více na str. 345

PAVILONY BRZET
*** Omiš

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1847

Hotel Brzet
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HOTEL PLAŽA

POLOHA
Hotel leží 25 km od Splitu a 40 km od města
Makarska. Hotel má 85 pokojů a nachází se přímo
v centru města na písečné pláži.Vysoká úroveň to-
hoto středomořského hotelu zaujme především
klienty vyhledávající relax i aktivní dovolenou a po-
znávání dalmátských krás.

VYBAVENÍ
Recepce 24 hodin denně s lobby barem, hlavní res-
taurace (Plaža a pirátská taverna), fitness centrum,
wellness služby za poplatek (parní sauna, masáže,
vířivka, pedikúra, manikúra ), konferenční místnost.
WiFi připojení a pokojová služba za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Sportovní aktivity na pláži za poplatek, canyoning
a rafting na řece Cetina, turistika, výlety do okolí.
Hotel pořádá v hlavní sezónu taneční večery
s živou hudbou.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností
jedné přistýlky jsou moderně a elegantně zaří-
zeny, mají klimatizaci a mají svoje vlastní sociální
zařízení (koupelna se sprchou, WC, fén), satelitní
televizor, minibar, telefon, trezor.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně. Polopenze formou širokého bufetu za
příplatek (vynikající mezinárodní kuchyně, ale i do-
mácí pečivo a koláče). Hlavní restaurace má te-
rasu s jedinečným výhledem na moře.

PLÁŽ
Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem do
vody, kterou ocení především rodiny s dětmi se
nachází přímo u hotelu.

**** Omiš

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: snídaně

od 8 354 Kč*

* více na str. 349 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15835

Hotel Plaža
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od 7 437 Kč*

* více na str. 349 

HOTEL PLETER 

POLOHA
Nový, luxusní hotel přímo u oblázkové pláže na
klidném místě v malé vesnici Mimice. Hotel je po-
stavený v tradičním stylu chorvatské architektury,
cca 10 km od rušného letoviska Omiš. Pláž u ho-
telu využívají pouze hosté trávící zde dovolenou
a nebo místní obyvatelé.

VYBAVENÍ
Recepce 24 h, hlavní restaurace, denní bar, ka-
várna, restaurace à la carte, parkoviště (za popla-
tek, pouze omezené množství parkovacích míst),
směnárna, obchod se suvenýry, konferenční

 místnost, úschovna zavazadel, výtah, pokojová
služby, prádelna, menší SPA centrum, sauna a WiFi.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness centrum, sportovní aktivity a vodní sporty
na pláži (rafting, rybaření, šnorchlování, kanois-
tika), turistika a cyklistika.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje jsou elegantně
zařízeny, mají koupelnu s vanou nebo sprchou,
WC, fén, minibar, telefon, SAT TV, rádio, balkon,
dětská postýlka (na vyžádání).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, večeře za příplatek.

PLÁŽ
Úzká oblázková pláž se nachází přímo u hotelu.
Je využívaná především hotelovými hosty a míst-
ními obyvateli. Slunečníky a lehátka na pláži za
poplatek.

**** Omiš – Mimice

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: snídaně

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15842

HOTEL VILLA DVOR  

POLOHA
Rodinný hotel s 23 pokoji je navržen v tradičním chor-
vatském stylu. Nachází se nedaleko starého historic-
kého města Omiš v blízkosti písečno-oblázkové pláže,
v ústí řeky Cetiny. Vzdálenost od centra města je 400 m
a od letiště 38 km. Kavárny, bary, restaurace a obchody
jsou v docházkové vzdálenostií. Hotel se pyšní certifi-
kací „ekologicky přátelský k životnímu prostředí“.

VYBAVENÍ
Recepce 24 h denně, hlavní restaurace s panora-
matickým výhledem z terasy, kongresový sál s au-
diovizuálním připojením, vířivka (zdarma), výtah,
WiFi (zdarma), parkování u hotelu (zdarma).

SPORT A ZÁBAVA
Sportovní vyžití na pláži (volně přístupné cvičební
nástroje), minigolf, šlapadla, aquapark (za popla-
tek). Možnost využít pláže autokempu Galeb, kde
probíhají animační programy pro dospělé i děti.
Zde je k dispozici plážový volejbal a tenisové kurty.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje mají koupelnu (se sprchou,
WC a fénem) klimatizaci, satelitní televizor, tre-
zor a WiFi. Pokoje mají výhled na řeku, výhled na
moře za příplatek. Možnost pokojové služby za
příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu. Polopenze za příplatek.

PLÁŽ
500 od vily se nachází písečná pláž před hotelem
Plaža. Klienti také mohou využít pláže u hotelu
Brzet nebo v autokempu Galeb, obě jsou v do-
cházkové vzdálenosti.

*** Omiš

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: snídaně

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15843

od 5 569 Kč*

* více na str. 349 
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APARTMÁNY MALA LUKA 

POLOHA
Přímo na Omišské riviéře, 50 metrů od soukromé
pláže, která je součástí areálu v naprosto klidné ob-
lasti, 100 metrů od borového háje. Malá vesnička
se nachází 3 km od živého centra města Omiš, kde
jsou všechny nákupní i zábavní možnosti.

VYBAVENÍ
Dva ubytovací komplexy, restaurace, bar, trezor
(za příplatek), parkování zajištěno před vikou.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži za poplatek.

POKOJE
Čtyřlůžkové apartmány s možností dvou přistý-
lek. Dvě ložnice a denní místnost s kuchyňským
koutem. Apartmány mají terasu nebo balkón
s výhledem na moře, klimatizaci, televizor.
Kuchyňský kout je plně vybaven.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravy. Možnost dokoupení snídaní, obědů
a večeří v restauraci v areálu.

PLÁŽ
Oblázková úzká pláž s jemným kamínkem je vzdá-
lená 50 m. Velká pláž Mala Luka 300 m a v Omiši
(3 km) se nacházejí dlouhé písečné pláže, které
se pozvolně svažují do moře.

** Omiš

Apartmán: AAAA|AAAABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

od 1 133 Kč*

* více na str. 349 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15847

AUTOKEMP GALEB

POLOHA
Kemp se nachází na okraji Omiše, v sevřenína
krásné písčité pláže a hor. 25 km pod Splitem.
Vzrostlé topoly, břízy, lípy a stromy tamaryšku po-
skytují v kempu přirozený stín.

VYBAVENÍ
Tenisové kurty s osvětlením vhodné pro denní
a noční hru, fotbalové hřiště s umělou trávou,
hřiště na plážový volejbal, dětské hřiště. Animace
pro děti a dospělé. (aerobic, aqua aerobic, gym-
nastiku,mini club, plaveckou školu, mini disco,
škola windsurfingu)

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty s osvětlením, fotbalové hřiště

s umělou trávou, hřiště na plážový volejbal, dět-
ské hřiště. Animační program pro děti a dospělé,
aerobic, aqua aerobic, gymnastiku, mini club, pla-
veckou školu, mini disco, škola windsurfingu.

POKOJE
Mobilní domy PREMIUM Relax - pro 6 dospělcýh
osob (+dvě děti bez nároku na lůžko) má 3 lož-
nice, denní místnost, vybavenou kuchyni s led-
nicí, satelitní televizor, dvě koupelny (sprchový
kout, WC) a klimatizace. Na terase je zahradní
nábytek a jakuzzi. Domy jsou ve 2. a 3. linii, 50-
70 m od písečné pláže. PREMIUM Sunshine v 1.
linii u pláže za příplatek. Mobilní domy CLASSIC
až pro 6 osob mají dvě ložnice s dvoulůžkem,
vybavená kuchyňka s ledničkou a rozkládací

 sedačkou, satelitní televizor, klimatizaci a za-
hradní nábytek.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravy. Snídaně, obědy a večeře za příplatek
v restauraci v kempu.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře.
Sprchy na pláži, plážová restaurace a bar.

*** Omiš

Mobilhome: AAAAAA|AAAAAABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

od 5 786 Kč*

* více na str. 349 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15848
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TURISTICKÝ KOMPLEX SAGITTA

POLOHA
Areál je tvořen hlavní budovou, přilehlými budo-
vami s apartmány a bungalovy. Je vzdálen 8 km od
Omiše a leží na zalesněném svahu přímo na po-
břeží moře. Upo zorňujeme na komplikovaný pohyb
po areálu pro osoby se sníženou pohyblivostí.

VYBAVENÍ 
Aperitiv bar, restaurace a terasy k posezení. Mini
obchod – občerstvení, kosmetika, suvenýry, po-
hlednice a  noviny. Bazén se sladkou vodou.
Bezplatné parkoviště v areálu. Sejfy v recepci. 

SPORT A ZÁBAVA
Půjčovna kol/skútrů, míčové hry, stolní tenis, dět-
ské hřiště, vodní sporty, animace. Vhodné pro
windsurfing.

HOTELOVÉ POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
vlastní příslušenství, balkon, klimatizaci a TV.
Umístěny jsou v centrální budově.

APARTMÁNY
V přízemí nebo v 1. patře, v okolních dvoupo-
dlažních pavilonech. Mají obývací pokoj se 2
lůžky (rozkládací gauč), kuchyňský a jídelní kout,
samostatnou  ložnici se 2 lůžky, vlastní příslušen-
ství, balkon, TV a klimatizaci.
BUNGALOVY
Samostatné malé chaty, které jsou rozmístěny
v borovicovém lesíku. Jsou 4 lůžkové, malá lož-
nice se 2 lůžky a obývací  místnost s rozkládacím
gaučem a nebo 3 lůžkové, které tvoří 1 místnost
s 2-3 lůžky, jejíž součástí je i kuchyňský a jídelní
kout. Všechny bungalovy jsou renovované, mají
vlastní příslušenství, terasu, TV a klimatizaci. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive: plná penze bufetovým způsobem,
odpolední káva, čaj a pečivo, nealkoholické i alko-
holické nápoje domácí výroby (v určených ča-
sech). U baru u bazénu není poskytována služba
all inclusive. 

PLÁŽ
Pěkná oblázková pláž volně navazuje na areál a až
k  okraji pláže zasahuje piniový lesík. Vstup do
vody pozvolný. Koupání je vhodné i pro menší
děti. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek
(u hotelového bazénu zdarma).

*** Ruskamen

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Bungalovy, apartmán: AA –AAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive

Hotelový pokoj

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1844 | 1845 | 1846 

od 7 973 Kč*

* více na str. 349 

Pobyt pro
2 děti do 7 let ZDARMA

Více na str. 344
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APARTMÁNY DAVOR
*** Brela - Stomarica

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAAAB Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Dům v klidné osadě Stomarica – součást Brely. Do
centra Brely přímořskou promenádou – cca 30
min. chůze. Minimarket je od apartmánů vzdálen
cca 300 m a restaurace cca 1 km. U domu je
vlastní parkoviště. 

VYBAVENÍ 
V den příjezdu dostane každý uvítací přípitek
(aperitiv a džus). Na každý apartmán nebo pokoj
dostanou hosté 1,5 litry vína zdarma. WI-FI
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Některé vodní sporty lze provozovat přímo na
pláži, další sporty a zábava v Brele (za poplatek). 
Studio 2+0 – přízemí. Místnost s příslušenstvím,
terasou, manželskou postelí, kuchyňským kou-
tem, TV a klimatizací. 

POKOJE
Studio 2+1 1. patro s velkou terasou. Obývací
místnost s rozkládacím gaučem a kuchyňským
koutem. Vlastní příslušenství.
Studio 2+1 – ve 2. poschodí, má příslušenství
a oddělenou kuchyň. Je vybaven 2 pevnými
lůžky s možností 1 přistýlky. Dále má TV, klima-
tizaci a balkon s výhledem na moře.
Apartmán 2+2 – přízemí. Má velkou terasu na
mořskou stranu, ložnici se 2 lůžky a obývací
pokoj s rozkládacím gaučem, kuchyňským kou-
tem, TV a klimatizací.
Apartmán 2+2 – apartmány jsou umístěny
v poschodí (1. a 2.), mají balkon s výhledem na
moře, příslušenství. Ložnice se 2 pevnými lůžky
a obývací pokoj s klimatizací, rozkládacím gau-
čem pro 2 osoby, kuchyňský kout a TV.
Pokoj 2+1 – Pokoje s příslušenstvím jsou v po-
schodí (1. a 2.) Mají 2 lůžka s možností 1 přistýlky, TV
a klimatizaci. Výhled do okolí – bez balkonu. Tyto

 pokoje nemají kuchyňský kout, jsou vybaveny pouze
lednicí a varnou konvicí. Velikost rozkládacího gauče
u všech typů je cca 155 cm x 200 cm. Apt. i pokoje
jsou vybaveny ložním a koupelnovým prádlem. Ve
všech pokojích je volný přístup k internetu.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Pěkná pláž s oblázky a čistou vodou je cca 100 m
po schodech pod domem. Nedoporučujeme pro
lidi se sníženou pohyblivostí. Pobřeží lemují další
malé pláže téměř privátního charakteru. Na pláži
jsou sprchy. Pozvolný vstup do vody. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1816

Apartmánový dům Davor

od 3 229 Kč*

* více na str. 349 



HOTEL SOLINE

POLOHA
Hotel leží v mírném svahu nedaleko pláže. Pod
hotelem probíhá pobřežní promenáda, která
vede do rázovité vesničky Stomarica s malými plá-
žemi privátního charakteru.

VYBAVENÍ 
Klimatizovaná restaurace, internetový koutek,
aperitiv bar, kavárna, snack bar, celoročně otev-
řený bazén se sladkou vodou, kadeřnictví, kosme-
tický salon a ordinace lékaře.

POKOJE
Moderně vybavené, klimatizované dvoulůžkové
pokoje s  přistýlkou a  balkonem na mořskou
stranu nebo do okolí. Mají příslušenství, TV, te-
lefon, fén, sejf a minibar.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře podávané formou bufetu.
Možno dokoupit plnou penzi.

SPORT A ZÁBAVA
Wellness, sauna, fitness, pilates, indoor golf simu-
látor, kulečník, stolní tenis a tenisové kurty (za po-
platek).

PLÁŽ
Nádherná pláž s drobnými oblázky přímo před
hotelem. Pozvolný vstup do vody. Čistotou vody
patří zdejší pláž mezi pět nejčistějších na Jadranu.

**** Brela

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1821

800 112 112 ℡290

CHORVATSKO | STŘEDNÍ DALMÁCIE

od 8 234 Kč*

* více na str. 349 

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL MARINA
**** Brela

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Pavilony hotelu obklopené borovicemi, leží v blíz-
kosti pláže, asi 10 min. chůze od centra střediska.

VYBAVENÍ 
Vstupní hala s recepcí a sejfy, internetový koutek,
restaurace, kavárna, aperitiv bar, TV sál, kadeřník.
Solarium, sauna, masáže. Vlastní parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Animační servis. Tenisové kurty cca 5 minut
od hotelu. Možnost využití sportovního zázemí 

u nedalekého hotelu Maestral (stolní tenis, mini-
golf ...). Vše za poplatek.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje (francouzská postel) s pří-
slušenstvím jsou vybavené moderním nábyt-
kem, klimatizací, TV, minibarem, telefonem
a fénem. Pokoje mají balkon. V nabídce jsou po-
koje orientované na mořskou stranu nebo po-
koje  orientované do atria hotelu s výhledem na
pokoje  protější strany atriového bloku. Možnost
přistýlky.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře podávané formou bufetu.

PLÁŽ
Pláž s jemnými oblázky je vzdálená cca 50 m, čás-
tečně po schodech.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1820

od 7 099 Kč*

* více na str. 349 

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 344



HOTEL HRVATSKA

POLOHA
Hotel se nachází v borovém háji na okraji města
Baška Voda. Vzdálenost od centra města je
cca 5 minut chůze.

VYBAVENÍ 
Recepce se sejfy, hotelová restaurace, café bar,
výtah. Parkoviště, garáže za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
V červenci a srpnu animace ve slovenském jazyce.
Večerní procházky s návštěvou místních vináren.
Tenisové dvorce v  okolí, vodní sporty na
pláži a potápěčské centrum (za poplatek).  

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
vlastní příslušenství, balkon, malou ledničku, TV
a telefon. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - plná penze formou bufetu, alko-
holické a nealkoholické nápoje místní výroby, od-
polední káva, čaj a zákusek (v určených časech).

PLÁŽ
Oblázková pláž je vzdálena od hotelu cca 100 m,
častečně po schodech. Vstup do vody je po-
zvolný. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.

** Baška Voda

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1825

APARTMÁNY RUŽA

POLOHA
Pětipatrový apartmánový dům Nikolina se na-
chází v blízkosti hotelu Hrvatska a cca 150 m od
oblázkové pláže.

VYBAVENÍ
Apartmány mají v ceně WiFi, možnost parkování
před apartmány (za poplatek) a možnost použít
venkovní gril.

SPORT A ZÁBAVA
Ke sportovnímu vyžití slouží tenisové kurty, na-
bídka vodních sportů, potápěčské centrum
Poseidon - vše za poplatek.

POKOJE
Všechny apartmány jsou prostorné a moderně
zařízené. Mají ložnici s manželskou postelí, obý-
vací místnost s rozkládacím gaučem pro
2 osoby, plně vybavený kuchyňský kout, lednice,
WC + sprcha, SAT/TV, Wi-fi, klimatizaci a balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravy, možnost dokoupit polopenzi formou
bufetu vč. 1 nápoje ve vedlejším hotelu.

PLÁŽ
Oblázková pláž je vzdálena asi 150 m od apart-
mánů.

*** Baška Voda

Čtyřlůžkový apartmán: AA – AAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15458

800 112 112 ℡292

CHORVATSKO | STŘEDNÍ DALMÁCIE

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 344

od 7 662 Kč*

* více na str. 349 

od 1 550 Kč*

* více na str. 349 

Apartmány Ruža
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Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344

HOTEL ALEM

POLOHA
V malém středisku Baško Polje. Je spojeno pří-
mořskou promenádou se střediskem Baška
Voda.

VYBAVENÍ
Hotelový komplex je tvořen hlavní třípatrovou bu-
dovou bez výtahu a jednopatrovými pavilony de-
pandací, které leží v hustém lesoparku. Recepce
se sejfy, hotelová restaurace, kavárna.

SPORT A ZÁBAVA
Dětské hřiště, stolní tenis, potápěčské centrum
a hřiště na míčové hry.

POKOJE
Jednoduše zařízené dvoulůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky, mají vlastní sociální zařízení a bal-
kon na mořskou stranu (za příplatek) nebo na
hory. Jsou umístěny v hlavní budově.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu v hotelové restauraci.
K večeři 2 dcl piva nebo vína, vody nebo mine-
rálky. Možnost dokoupení all inclusive light (plná
penze formou švédských stolů, od 10:00-21:00
hod., místní točené nápoje: pivo, bílé a červené
víno, 3 druhy nealkoholických nápojů a to s kon-
zumací v centrální restauraci). 

PLÁŽ
Oblázková pláž je od hotelu vzdálena cca 80 m
a je proložena betonovými platy. Pozvolný vstup
do vody, vhodné i pro menší děti.

** Baško Pole

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1815

HOTEL BIOKOVKA

POLOHA
V borovicovém lesíku na okraji střediska
Makarska, asi 20 min. chůze do centra městečka
Makarska. 

VYBAVENÍ 
Vstupní hala, restaurace, aperitiv bar, kavárna, čis-
tírna, kadeřnictví, krytý bazén s mořskou vodou,
TV místnost, fitness, sauna. Parkoviště pro hote-
lové hosty zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, minigolf, tenis, vod ní sporty na pláži
(za poplatek). Večer na terase živá hudba. V hotelu

je možné zajistit i léčebné a terapeutické proce-
dury, vodní i suché masáže. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou mají sociální
zařízení a TV. Lze vyžádat bezbariérový pokoj.
Pokoje v renovované části hotelu mají klimati-
zaci. Všechny pokoje mají balkon směrovaný
na mořskou stranu anebo do okolí (cenově
 odlišeno).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře bufet. Možnost dokoupení
obědů.

PLÁŽ
Dlouhá, oblázková pláž, vzdálená asi 100 m od
hotelu s plošinou pro vozíčkáře.

*** Makarska

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1839

od 4 092 Kč*

* více na str. 349 

od 6 654 Kč*

* více na str. 349 



HOTEL DALMACIJA

POLOHA
Nově zrekonstruovaný moderní hotel leží několik
kroků od pláže a asi 10 minut chůze od centra
města.

VYBAVENÍ 
Vstupní hala s  recepcí a  sejfem, internetovým
koutkem. Výtah, restaurace, snack-bar, otevřený
bazén s velkou terasou. Parkování u hotelu za
poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, minigolf, půjčování motorových
člunů a surfů v okolí hotelu, vlastní malý přístav.
V hlavní sezoně animační programy pro děti i do-
spělé.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s přistýlkou,
s vlastním příslušenstvím, balkonem, minibarem,
TV, telefonem. WI-FI připojení - za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány v hotelové restauraci bu-
fetovým způsobem. Možnost dokoupení večeří.

PLÁŽ
Drobné oblázky, betonová plocha na slunění
u hotelu.

*** Makarska

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: snídaně

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1840

800 112 112 ℡294

CHORVATSKO | STŘEDNÍ DALMÁCIE

od 7 944 Kč*

* více na str. 349 
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PAVILONY RIVIJERA
*** Makarska

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA – AAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

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

VYBAVENÍ
Centrální recepce, klimatizovaná res taurace, smě-
nárna, gril, pivnice, parkování přímo v areálu, sejf
v  recepci, internetový koutek,  WI-FI připojení
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, hřiště na minigolf, vodní sporty na
pláži, hřiště pro děti, dětská lezecká stěna, minigolf
a minikuželky (za poplatek). V Makarské diskotéka,

stylové vinárny apod. V sezóně animační programy
pro děti i dospělé několikrát týdně vč. živé hudby.

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

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufet, večeře – saláty, polévky, předkrmy
a moučníky bufet, hlavní jídlo – výběr z několika

menu. V ceně večeře je zahrnut 1 nápoj na osobu
(2 dl vína, 3 dl piva, 2 dl ovocné štávy, 2,5 dl mine-
rálky). Každou středu je podávána speciální večeře.

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

Pláž Buba Beach

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1842 | 1843

od 5 935 Kč*

* více na str. 349 

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odjezdy autokaru: 27. 5., 3. 6., 10. 6., 2. 9., 9. 9. 2017

Více na str. 345



HOTELOVÝ AREÁL AFRODITA

POLOHA
Moderní a komfortní patrové pavilony se nachá-
zejí na mírném svahu nad mořem, v zahradě se
subtropickou vegetací. Vzdálenost od centra stř.
Tučepi cca 300 m.

VYBAVENÍ 
Klimatizovaná restaurace, internetový koutek,
aperitiv bar, venkovní bazén pro dospělé i děti,
whirlpool, sauna, masáže. Místnost na úschovu
kol, surfů atd. Parkování zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, minigolf a fitness (za poplatek).
Animační programy pro dospělé i  děti. Cvičení
v bazénu.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky na
mořskou stranu nebo do okolí mají příslušen-
ství, balkon, TV, klimatizaci, minibar, fén a trezor.
WI-FI zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou podávány v hotelové res-
tauraci bufetovým způsobem. Možno doplatit
plnou penzi.

PLÁŽ
Oblázková pláž je od hotelu oddělena pouze po-
břežní promenádou.

**** Tučepi

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AABBB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1855

800 112 112 ℡296

CHORVATSKO | STŘEDNÍ DALMÁCIE

od 12 508 Kč*

* více na str. 349 

Pobyt pro
3 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL ALGA
**** Tučepi

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel leží na úpatí pohoří Biokovo, v  bezpro-
střední blízkosti pláže, asi 10 minut chůze od
centra městečka. Před hotelem podél celého po-
břeží prochází promenáda, která patří k nejkrás-
nějším na celém pobřeží.

VYBAVENÍ 
Vstupní hala s recepcí,  restaurace, snack-bar, ka-
várna, salon s  TV, obchod se suvenýry, dětské
hřiště, místnost na úschovu kol, surfů atd. WI-FI
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Venkovní bazén, solárium, sauna, masáže, vnitřní
bazén, fitness (za poplatek), dětský klub, animace
pro děti i dospělé. Sportovní areál 500 m od ho-
telu – tenisové kurty, fotbal, minigolf, vodní sporty
na pláži (za poplatek).

POKOJE
Dvoulůžkové plně klimatizované pokoje s mož-
ností přistýlky a pokoje 2+2/1 (rozkládací gauč -
možno umístit 2 děti do 14 let), s vlastním pří-
slušenstvím, TV, minibarem a telefonem.

STRAVOVÁNÍ
V hotelové restauraci, snídaně a večeře bufeto-
vým způsobem. Možno doplatit plnou penzi.

PLÁŽ
3 km dlouhá, mírně se svažující oblázková pláž je
od hotelu oddělena pobřežní promenádou.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1856

od 7 605 Kč*

* více na str. 349 

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 344



HOTEL NEPTUN A DEPANDANCE MASLINIK

POLOHA
Hotelový klub rodinného typu, situovaný v hote-
lové zahradě. Do centra střediska je to 10 min.
procházkou.

VYBAVENÍ 
Hotelový areál má hlavní výškovou hotelovou budovu
a pět dvoupodlažních depandancí pavilonového typu.
Hotel má vstupní halu s recepcí, sejfy a přípojkou k in-
ternetu, klimatizovanou restauraci, aperitiv bar, teens
club, bar u bazénu, směnárnu, TV sál, obchod se su-
venýry, velký a dětský bazén, dětský klub a hřiště, kon-
certní terasa a další služby klubového typu.

SPORT A ZÁBAVA
6x týdně denní a večerní animace, dětský klub,
dětská  animace a dětské disko, babysitting,

 bezplatný sejf na recepci, parkování, aerobik
a vodní gymnastika, dva pronájmy tenisových
kurtů, plážový volejbal, 2x stolní tenis, slunečníky
a lehátka u bazénu, kulečník a kuželky, horská
kola. Za poplatek je pronájem tenisových raket
a míčků, tenisová škola, sparing partner, vodní
skútry, šlapadla, banán, vodní lyže.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky mají
sprchu, WC, balkon, klimatizaci a WI-FI. 
V depandanci jsou i rodinné pokoje (2 místnosti
oddělené dveřmi) 2+3.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive (plná penze) bufetovým způsobem,
dále je v ceně zahrnuta dopolední i odpolední sva-

čina, noční občerstvení, dětské občerstvení, kon-
zumace nealkoholických nápojů a domácích alko-
holických nápojů (ve vyhrazených časech). Jednou
týdně dalmatská večeře s programem u bazénu.

PLÁŽ
Oblázková pláž s pozvolným vstupem do vody je
vzdálena asi 50 m.

****/**** Tučepi

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AABBB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive

800 112 112 ℡298

CHORVATSKO | STŘEDNÍ DALMÁCIE

Pokoj dep. Maslinik

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1854 | 1853

Dependance Maslinik
Hotel Neptun

od 13 364 Kč*

* více na str. 349 

Pobyt pro
3 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL MEDORA AURI FAMILY BEACH RESORT

POLOHA
Hotel leží na okraji městečka, na pobřežní promenádě.

VYBAVENÍ 
Vstupní hala s recepcí, restaurace, aperitiv bar,
snack-bar, klimatizované společenské místnosti,
TV sál, výtah a internetový koutek. Bazén pro do-
spělé i děti. Sluneční terasa. Parkování u hotelu
za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
V nedalekém sportovním středisku lze využívat te-
nisové kurty, stolní tenis, minigolf, půjčovnu kol
a windsurfing (za poplatek). V hlavní sezoně ta-
neční hudba na terase.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s přistýlkou
vybavené TV a příslušenstvím.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně. Večeře (za příplatek) jsou podávány bu-
fetovým způsobem.

PLÁŽ
Oblázková pláž s pozvolným vstupem do vody se
nachází před hotelem. 

**** Podgora

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: snídaně

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1848

HOTEL PODGORKA

POLOHA
Hotel leží v centru na živé a zejména v noci rušné
pobřežní promenádě.

VYBAVENÍ 
Vstupní hala, restaurace, aperitiv bar, zahrada
s kavárnou, terasa, výtah a internetový koutek.

SPORT A ZÁBAVA
V nedalekém sportovním středisku jsou tenisové
kurty, stolní tenis, minigolf, půjčovna kol a wind-
surfing (za poplatek). V  hlavní sezoně taneční
hudba na terase.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou, příslušenstvím
a stinnou lodžií s výhledem na mořskou stranu
nebo do okolí.

STRAVOVÁNÍ
V  hotelové restauraci, snídaně bufet, večeře
s obsluhou – výběr z menu, v sezoně bufet.

PLÁŽ
Oblázková pláž s pozvolným vstupem do vody se
nachází před hotelem. 

** Podgora

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1849

od 11 395 Kč*

* více na str. 349 

od 5 239 Kč*

* více na str. 349 

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 344



800 112 112 ℡300
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od 18 497 Kč*

* více na str. 349 

HOTEL SENSIMAR ADRIATIC BEACH 
**** Živogošće

Dvoulůžkový pokoj: AA Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel se nachází v městečku Živogošće v krásné
zelené zahradě. Skládá se z hlavní budovy a ně-
kolika pavilon a leží 50 m od dlouhé oblázkové
pláže. Do vedlejší vesnice Igrane vede cesta podél
pobřeží, kde najdete stánky, obchody, bary i res-
taurace. Živogošće leží 20 km od Makarské riviér
a 80 km od Splitu.

VYBAVENÍ
Vstupní klimatizovaná hala s 24 hodinovou re-
cepcí, hlavní restaurace, lobby bar, snack bar
u pláže, kavárna, směnárna, sluneční terasa s ven-
kovním bazénem a jakuzzi, společenská místnost
s TV, tenisový kurt, posilovna, stolní tenis.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, potápění, půjčovna šlapa-
del a člunů (za poplatek), pěší turistika.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje mají klimatizaci, s vlastní
koupelnou (sprcha nebo vana, WC), mají telefon,
satelitní televizor, balkon. Výhled na moře za pří-
platek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi (snídaně,
obědy, večeře) formou bufetu, místní alkoholické
i nealkoholické nápoje a občerstvení během dne
v určitý barech a určitých hodinách.

PLÁŽ
2 km dlouhá oblázková pláž se nachází přímo
u hotelu (ve vzdálenosti 50 -200 m od hotelu) a je
přístupná po schodech. Lehátka a slunečníky jsou
za poplatek. Vodní sporty na pláži za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/16409
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HOTEL SENSIMAR MAKARSKA

POLOHA
Moderní nově zrekonstruovaný hotel se 179 po-
koji se nachází přímo v letovisku Igrane. Je určený
pouze pro dospělé osoby a také pro náročnější
klientelu. Leží přímo u písečné pláže v zeleném
háji. Od Splitu je vzdálen 85 km, cca 2 hodiny.

VYBAVENÍ
Klimatizovaná vstupní hala s recepcí, hlavní res-
taurace, lobby bar, směnárna, sluneční terasa s
bazénem a výhledem na moře (lehátka a sluneč-
níky za poplatek), taneční terasa, letní kino, smě-
nárna, posilovna, půjčovna kol, tenisové kurty,

WiFi zdarma v lobby a na pokojích, wellness
služby za poplatek (sauna, masáže, kosmetické
procedury).

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, potápění, půjčovna šlapa-
del a člunů (za poplatek), pěší turistika.

POKOJE
Pouze dvoulůžkové pokoje (pro hosty nad
18 let) mají klimatizaci, vlastní koupelna s WC,
vysoušeč vlasů, minibar, satelitní televizor, tre-
zor a balkon.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi (snídaně,
obědy, večeře) formou bufetu, místní alkoholické
i nealkoholické nápoje a občerstvení během dne
v určitý barech a určitých hodinách.

PLÁŽ
Oblázková pláž se nachází přímo před hotelem.
Lehátka a slunečníky za poplatek.

**** Igrane

Dvoulůžkový pokoj: AA Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive

od 17 503 Kč*

* více na str. 349 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/16410



Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1835 | 1832

800 112 112 ℡302

CHORVATSKO | STŘEDNÍ DALMÁCIE

HOTEL LAGUNA A DEPANDANCE LAGUNA A

POLOHA
Hotel a k němu náležející depandance leží v těsné
blízkosti pláže v borovicovém háji, asi 10 minut
pěšky od centra Gradacu. 

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, kavárna,
terasa a TV sál. 

VYBAVENÍ DEPANDANCE
dep. Laguna je pavilon, který je architektonicky
shodný s hotelem Laguna, od něhož se liší ab-
sencí restaurace, kavárny a výtahu. Nemá vlastní
recepci.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty, na pláži půjčovna loděk a šlapadel,
tenisové kurty (za poplatek). Večerní procházky
do Gradacu s posezením v místních kavárnách a
vinárnách. Před hotelem u promenády bar s ve-
černím programem.

HOTELOVÉ POKOJE A POKOJE V DEP. A
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky jsou
vybavené starším nábytkem, mají vlastní příslu-
šenství, balkon. Pokoje v hotelu mají televizor.
Klimatizace za příplatek.

STRAVOVANÍ
Polopenze - snídaně i večeře jsou podávány bu-
fetovým způsobem. All inclusive za příplatek.

PLÁŽ
Pláž s hrubšími oblázky je od areálu oddělená
pouze pobřežní promenádou. Na pláži je půj-
čovna slunečníků a lehátek za poplatek.

** Gradac

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

Hotel 
Laguna

Depandance 
Laguna A

od 6 204 Kč*

* více na str. 349 

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odjezdy autokaru: 10. 6., 2. 9., 9. 9. 2017

Více na str. 345
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HOTEL A DEPANDANCE LABINECA
*** Gradac

Dvoulůžkový pokoj: AAA Rodinný pokoj: AAAA|AABB Dítě do: 12 let     Zájezdy: 8, 15 dní / 8, 15 dní / 10 dní Strava: all inclusive

POLOHA
V západní části města Gradac přímo u moře. 

VYBAVENÍ 
Vstupní hala s recepcí, bankomatem a sejfy, res-
taurace, kavárna, krytý bazén (uzavřen od polo-
viny června do poloviny září), obchod se suvenýry
a časopisy, bazén se sladkou vodou, dětský
bazén. Lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, na
pláži za poplatek. Vše využívají i klienti z depan-
dací. Parkoviště za poplatek. 

SPORT A ZÁBAVA
6x týdně animace, dětský klub, mini disco, aqua
aerobic, kulečník, tenis, minigolf. 

HOTELOVÉ POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou, mají klimati-
zaci, příslušenství, TV, minibar, fén a balkon
s bočním výhledem na moře. 
POKOJE V DEPANDANCI
Pokoje jsou dvoulůžkové s možností 1 nebo 2
přistýlek (pokoj 2+2 má dvě místnosti, které ne-
jsou oddělené dveřmi). Jsou klimatizované, mají
 příslušenství, televizi a balkon, některé s výhle-
dem na moře.

STRAVOVANÍ
All inclusive – zahrnuje plnou penzi, podávanou
bufetovým způsobem, 1x týdně je dalmatinská ve-
čeře. Dále zahrnuje odpolední svačinu s kávou, lehké

noční občerstvení a všechny alkoholické i nealkoho-
lické nápoje místní výroby (v určených časech). 

PLÁŽ
Oblázková pláž před hotelem je dostupná po ně-
kolika schodech (není vhodné pro klienty se sní-
ženou pohyblivostí).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1837 | 1830

Hotel

Depandance

od 9 605 Kč*

* více na str. 349 

Pobyt pro
2 děti do 12 let ZDARMA

Více na str. 344
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CHORVATSKO – jižní Dalmácie a ostrovy

NA PŘÁNÍ VÁM ZA JISTÍME I POBYT ZKRÁCENÝ NEBO 
PRODLOUŽENÝ O LIBOVOLNÝ POČET NOCÍ V LIBOVOLNÉM TERMÍNU

Není snad tradičnějšího místa, které by tolik symbolizovalo letní dovolenou u moře, jako je Dalmácie. Již více než sto let sem z celé naší
vlasti každoročně směřují celé generace příznivců vodních radovánek a to všemi druhy dopravy. Proč právě tato místa tolik přirostla
k srdci našim milovníkům slunce a moře?  Je tomu tak pro vzácnou harmonii všech přírodních i civilizačních prvků, které v této oblasti
vytvářejí neopakovatelnou atmosféru přímořské rekreace. Bezpočet malých zálivů s oblázkovými plážemi a křišťálově čistou vodou střídají
rázovité rybářské vesničky s neopakovatelným dalmatinským koloritem. Všemu pak dávají korunu vysoké horské hřebeny, které se tyčí
strmě k nebi bezprostředně za čarou pobřeží. Zkrátka přímořská idyla, jejíž ekvivalent jinde ve světě určitě nenajdete.

DUBROVNÍK
Navštivte historické město Dubrovník, které je ve-
deno na seznamu světového dědictví UNESCO
a patří z historického hlediska k jednomu z nejza-
jímavějších měst Evropy. a nabízejí místní gastro-
nomické speciality. 

KORČULA 
Navštívíte jeden z nejzajímavějších ostrovů
v Jaderském moři. Prohlídku hlavního města s bo-
hatou historií, které nese stejné jméno jako ostrov
– tedy Korčula, můžete absolvovat s místním prů-
vodcem . Město Korčula je též nazýváno „Malým
Dubrovníkem“ a patří k nejcennějším památko-
vým rezervacím Chorvatska. 
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NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠI NABÍDKU POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ

• Chorvatsko s vůní koření
• Velký okruh Chorvatskem

Podrobné informace najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2017“!



OMIŠ A ŘEKA CETINA 
Městečko Omiš u ústí řeky Cetina nabízí historickou
část města a místní tržnici, po jejichž prohlídce mů-
žete podniknout projížďku po řece Cetina roman-
tickým kaňonem dlouhým cca 7 km k Radvanovým
Mlýnům. Jako samostatný výlet lze na řece Cetina
u místního průvodce objednat rafting. 

SPLIT
Navštivte centra dvou historických měst. Split –
nejkrásnější přístavní město Chorvatska je známé
především Diokleciánovým palácemSeverně od
Diokleciánova paláce je zlatá brána, za kterou stojí
známá socha biskupa Grgura z Ninu. Pokud se
dotknete jeho palce u nohy – splní se vám přání.

TROGIR
Navštivte město, které je zapsáno do listiny svě-
tového kulturního dědictví UNESCO. Staré jádro
je obklopeno zbytkem opevnění z 13.-16. století,
jehož součástí je obranná věž sv. Marka. Hlavní
památkou je románská katedrála sv. Vavřince,
dále pak soudní dvůr, městská hodinová věž, ro-
mánský kostel sv. Barbory, Knížecí palác a další
pamětihodnosti. 

VODOPÁDY KRKA 
Navštivte národní park Krka. Jedná se o přírodní
ráj vodopádů a soutěsek. Cestou k vodopádům
Krka se můžete zastavit i v historicky zajímavých
městech Primošten, Šibenik a Trogir.
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ČEDOK PLUS
• výhodná cena cestovního pojištění 
• autokarem z českých a moravských měst

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• ostrovy – pro milovníky windsurfingu 
• hotely i pro náročné klienty
• ostrovní klima příjemné pro všechny věkové

kategorie
• možnost potápění

DOPRAVNÍ INFORMACE
• vzdálenost z Prahy: 1 100-1 270 km
• doba jízdy busem z Prahy: 12-15 hod.
• doba letu: 1:40 hod.

DOPRAVA AUTOKAREM
• k vybraným hotelům označených symbolem

je organizována doprava autokarem. 
• přehled nástupních míst autokarových

zájezdů na str. 340

Jaderské moře

BOSNA-HERCEGOVINA

BRAČ

HVAR

KORČULA

MLJET

POLOOSTROV 
PELJEŠAC

VIS

Split

Bol

Supetar

Stari Grad Orebič
Trpanj

Klek

Dubrovník

Mlini

Korčula

Pomena

Komiža

Pasadur

Jelsa

LASTOVO

Hvar
Vrboska

ZÁJEZDY: | 8, 15 DNÍ | 10 DNÍ

Korčula

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Turist Resort Velaris ***/**** PL 12 let 308
Hotel Elaphusa **** PL 12 let 309
Hotel Bonaca *** AI 12 let 309
Hotel Arkada ** PL 12 let 310
Hotel Hvar *** AI 12 let 310
Hotel a dep. Lavanda *** LAI 14 let 311
Hotel a apartmány Fontana ** PL 12 let 311
Hotel Senses Resort *** PL 12 let 312
Hotel Delfin ** SN 12 let 312
Hotel Biševo ** PL 12 let 313
Hotel Faraon *** AI 12 let 313
Hotel a dep. Bellevue ***/**** LAI 7 let 314
Hotel Aminess Grand Azur **** LAI 7 let 314
Hotel Aminess Lume **** PL 12 let 315
Apartmány Bonaca  *** BS 15 let 316
Hotel Solitudo *** PL 12 let 316
Hotel Odisej *** PL 13 let 317
Valmar Club Dubrovnik *** LAI – 318
Hotel Valamar Argosy **** PL – 319
Hotel Splendid *** PL – 319

BS = bez stravování, SN = snídaně, PL = polopenze, 
PP = plná penze, AI = all inclusive, LAI = all inclusive light

* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje
bezplatné ubytování a stravování obsažené v  základní ceně
zájezdu pro dítě ubytované v  jednom pokoji se dvěma
dospělými. Dítě platí jen cenu letenky nebo jízdenky, případně
je u zájezdů s vlastní dopravou zcela zdarma. Další podmínky
poskytnutí této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu.
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
OSTROV BRAČ 
Třetí největší ostrov Jadranu a největší z dalmat-
ských ostrovů leží naproti Splitu a končí u sever-
ního okraje Makarské riviéry. Jeho mramorové
lomy poskytly kámen pro výstavbu Diokleciánova
paláce ve Splitu i Bílého domu ve Washingtonu.
Ostrov oplývá klidem i uprostřed hlavní sezony
a proto je stále více vyhledáván klienty, toužícími
po klidnější dovolené na nepřelidněných plážích. 

Bol 
Mondénní středisko na jižním břehu Brače na-
proti letovisku Jelsa (na ostrově Hvaru). Pláž Zlatni
rat byla nedávno prohlášena za nejkrásnější pláž
na celém Jadranu. 
Vzdálenost z Prahy je 1 100 km, doba jízdy z Prahy
cca 12 hodin, vč. trajektu. 

Supetar 
Hlavní středisko a nejdůležitější přístav ostrova ,
leží v zátoce severního pobřeží ostrova Brač a je
obklopeno borovými háji, které prosycují vzduch
smolnou vůní. Jsou zde krásné pláže s pozvolným
vstupem do vody i romantické skalnaté převisy. 
Vzdálenost z Prahy je cca 1 090 km, doba jízdy
z Prahy je cca 12 hodin vč. trajektu. 

OSTROV HVAR 
Slunce a víno, moře a modré levandulové porosty
charakterizují Hvar, ostrov v srdci Jadranu. Rodí

se zde citrusy, olivy, fíky i svatojánský chléb,
vzduch je prostoupen vůní bylin. Od Splitu je od-
dělen pouze ostrovem Brač. 

Vrboska 
Nevelká obec na severním pobřeží Hvaru. Klidné
letovisko leží v malebné zátoce, jehož předností
jsou pěkné pláže a dostatek vegetace v okolí.
Nejbližší trajektový přístav je ve Starém Gradu. 
Vzdálenost z Prahy je 1 160 km, doba jízdy z Prahy
činí cca 13 hodin, vč. trajektu. 

Město Hvar 
Nejkrásnější město ostrova, žijící čilým koloritem
dávné historie Tradice přímořských lázní s celo-
ročním provozem se datuje již od minulého
 století. Ceněn je nejen čistý vzduch, ale i abnor-
málně vysoký počet slunných dní a příznivá

 teplota v mimosezonních měsících. Trajekt ze
Splitu trvá něco málo přes dvě hodiny. 
Vzdálenost z Prahy je 1.140 km, doba jízdy z Prahy
cca 13 hodin, vč. trajektu. 

Stari Grad 
Osada, leží zaklíněna v hlubokém Starigradském
zálivu, chráněna před studenými větry. Turistické
středisko má skalnaté pláže, umělá kamenná
plata i menší písčitou pláž. 
Vzdálenost z Prahy je 1 160 km, doba jízdy z Prahy
cca 13 hodin, vč. trajektu. 

Jelsa 
Jedno z největších letovisek na Hvaru leží na se-
verním pobřeží ostrova, asi 10 km od Starého
Gradu. Původní rybářská osada je dnes pulzujícím
turistickým centrem, které kromě pobytu u moře
nabízí svým hostům i příjemné procházky spletí
uliček a malebných náměstí. 
Vzdálenost z Prahy je 1 170 km, doba jízdy z Prahy
cca 13,5 hodin, vč. trajektu. 

OSTROV VIS 
Romantický ostrov s řadou přírodních krás je si-
tuován poněkud dále od pobřeží Dalmácie, upro-
střed vod Jaderského moře. Ostrov má dvě osady,
stejnojmenný Vis a přístav Komiža. Dnes je ostrov
snadno dostupný trajekty a rychloloděmi ze Splitu
vícekrát denně. 

Stari Grad

CHORVATSKO | JIŽNÍ DALMÁCIE A OSTROVY

Hvar
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
Komiža 
Historické městečko s přístavem na západním po-
břeží ostrova, kterému vévodí překrásná obláz-
ková pláž s křišťálově čistou vodou. Město má
specifické mikroklima díky vrchu Hum, který je
chrání před severními větry. 
Vzdálenost z Prahy je 1 230 km, doba jízdy z Prahy
cca 16 hodin, včetně trajektu. 

POLOOSTROV PELJEŠAC 
Po Istrii druhý největší poloostrov na chorvatském
pobřeží Jadranu leží v jižní části Dalmácie. S pev-
ninou je spojen úzkou šíjí u Stonu, další spojení
zajišťuje trajektová linka Ploče-Trpanj. 

Orebič 
Turistické středisko na jihozápadě poloostrova
Pelješac s malebným výhledem na ostrov i město
Korčulu, obklopené subtropickou vegetací.
Vzdálenost z Prahy je 1 260 km, doba jízdy z Prahy
cca 15 hodin. 

OSTROV KORČULA 
Je nejnavštěvovanější z jihodalmatských ostrovů.
Leží mezi Hvarem a Lastovem jihozápadně od po-
loostrova Pelješac a je považován za nejzelenější
ostrov Jadranu. Má příjemné podnebí s vysokým
počtem hodin slunečního svitu. 

Město Korčula 
Hlavní město stejnojmenného ostrova je mno-
hými znalci považováno za vůbec nejkrásnější
město Jadranu s nespočetnými památkami
Hotelová část je stranou od historické zástavby,
na pláži jsou betonové plošiny na slunění a místy
oblázky. Okolí je chráněno borovicemi. 
Vzdálenost z Prahy je 1 245 km, doba jízdy z Prahy
cca 15 hodin, vč. trajektu. 

DUBROVNÍK 
Světoznámé historické město a památková rezer-
vace, která je na seznamu chráněných památek
UNESCO, přitahuje své návštěvníky nejen jako uni-
kátní pokladnice městské i hradební architektury
středověku, ale v posledních letech stále více i jako
místo přímořské rekreace. Vzdálenost z Prahy je
1 220 km, doba jízdy z Prahy cca 14 hodin. 

KLEK 
Letovisko v hlubokém zálivu, oddělujícím poloost-
rov Pelješac od pevniny. Asi 90 kilometrů směrem
na jih leží perla jižní Dalmácie - Dubrovník. 
Vzdálenost z Prahy je 1 130 km, doba jízdy z Prahy
cca 13 hodin. 

OSTROV LASTOVO 
Ostrov Lastovo má rozlohu 41 km2 a patří mezi
Jihodalmátské ostrovy. Leží asi 13 km od ostrova
Korčula. V roce 2006 se stal ostrov součástí
Přírodního parku. 

Pasadur
je vesnice na severozápadě ostrova Lastovo. Je

umístěna v blízkosti zátoky Velké a Malé jezero,
3 km od trajektového přístavu Ubli. 
Vzdálenost z Prahy je 1 260 km, doba jízdy
z Prahy cca 15 hodin, vč. jízdy katamanem do pří-
stavu Ubli.

Orebič

Bol
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od 5 786 Kč*

* více na str. 349

TOURIST RESORT VELARIS
***/**** Supetar – ostrov Brač

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

POLOHA
Hotelový komplex je tvořen 4 objekty (hotel Amor
****, Vila Vela Luka **** a pavilony Vlačica
a Vrilo ***), které jsou umístěny v rozsáhlém
parku. Nachází se na západním okraji Supetaru
a od centra je vzdálen cca 1 km.

VYBAVENÍ
Centrální restaurace s terasou, lobby bar, plážová
restaurace, internetový koutek, venkovní bazén
a malý dětsky bazének (pouze pro hosty hotelu
a vily), dětské hřiště. Parkování za poplatek. WiFi
v hotelu Amor.

SPORT A ZÁBAVA
Potápěčské centrum, wellness centrum, půjčovna
kol, stolní tenis a hřiště na košíkovou, tenis, posi-
lovna, potápěčská škola, půjčovna kol.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky.
Všechny pokoje jsou klimatizované, mají vlastní
příslušenství s fénem a TV. Pokoje superior mají
připojení na internet a minibar. Jednolůžkové
pokoje na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu.

PLÁŽ
Oblázkovo-písčitá, vstup do vody asi cca po 10 m
spadá do větší hloubky.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1710

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Pavilon Vrilo ***

Hotel Amor ****

Pavilon Vlačica ***

Restaurace

Vila Vela Luka ****



HOTEL ELAPHUSA

POLOHA
Hotel leží v borovém háji. Do centra se dá dojít po
pěší zóně.

VYBAVENÍ
Hotelová hala s  recepcí, restaurace, taverna,
noční klub, čtyři bary včetně baru u bazénu, kos-
metické a wellness centrum, multifunkční hřiště,
internetový koutek za poplatek, krytý a venkovní
bazén, vířivka, dětský bazén, sauna, sluneční te-
rasa s lehátky a slunečníky, dětské hřiště, fitness,
parkoviště 100 m.

SPORT A ZÁBAVA
Bowling, tenisové kurty, tenisová škola, stolní
tenis, windsurfing, plážový volejbal, pronájem hor-
ských kol, kvalitní potápěčské centrum, šlapadla,
motorové čluny (za poplatek). Animační pro-
gramy.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s přistýlkou
mají balkon s výhledem na mořskou stranu, po-
koje s výhledem do okolí jsou bez balkonu. Mají
vlastní příslušenství, fén, pokojový sejf, minibar,
TV, internetové připojení.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu (snídaně a večeře).

PLÁŽ
Oblázková a částečně písčitá pláž 100 metrů od
hotelu, známá písčitá pláž Zlatý mys s pozvolným
vstupem do moře je vzdálena asi 500 metrů od
hotelu.

**** Bol - ostrov Brač

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

od 9 426 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1698

HOTEL BONACA

POLOHA
Na svahu za hotelem Elaphusa, v pro středí říd-
kého piniového lesíka. Do centra střediska se dá
dojít po pěší zóně.

VYBAVENÍ
Hotel pavilonového typu s centrální recepcí, kde
jsou umístěny sejfy. Restaurace, bar s taneční te-
rasou, bazén se sladkou vodou a dětský bazén,
dětské hřiště, miniclub, obchod se suvenýry, fit-
ness, terasa s lehátky a slunečníky, parkoviště 100
metrů od hotelu.

SPORT A ZÁBAVA
V ceně all inclusive tenisové kurty - 1x 1 hodina
na pokoj, stolní tenis, multifunkční hřiště, fitness,

 surfová prkna pro začátečníky, animační pro-
gramy pro děti i dospělé 6x týdně, živá hudba. Za
poplatek horská kola, vodní sporty na pláži, ka-
jaky, potápění.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s přistýlkou
jsou situované na mořskou stranu, mají terasu
nebo balkon, příslušenství, TV, přípojku na inter-
net. Rodinné pokoje s balkonem pro dva do-
spělé a dvě děti.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive – plná penze formou bufetu.
Odpolední svačina s kávou a noční občerstvení na
terase hotelu, neomezená konzumace alkoholických

i nealkoholických nápojů místní výroby (v určených
časech). 2x týdně je tématická večeře. POZOR - u ve-
čeře musí mít muži dlouhé kalhoty.

PLÁŽ
Oblázková a částečně písčitá pláž 200 m od ho-
telu, známá písčitá pláž Zlatý mys s pozvolným
vstupem do moře je vzdálena asi 500 m.

*** Bol - ostrov Brač

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AA – AAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive

od 8 710 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1697
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Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Pláž Zlatý mys (500 m)
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od 5 746 Kč*

* více na str. 349

HOTEL ARKADA

POLOHA
Hotel leží v bezprostřední blízkosti pláže, asi 20
min. chůze od centra městečka. 

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, směnárna, výtah, restau-
race, kavárna, cukrárna, taverna, bar, kadeřnický
salon, prodejna suvenýrů, krytý bazén (uzavřen
v červenci a srpnu), otevřený bazén s mořskou
vodou, s barem a terasou na slunění. 

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, půjčování
motorových člunů (za poplatek). V sezoně taneční
hudba na terase. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou a balkonem s vý-
hledem do okolí. Dvou lůžkové pokoje (přistýlka
nelze) jsou s balkonem a výhledem na mořskou
stranu. Pokoje jsou vybavené starším nábytkem,
mají vlastní příslušenství, TV a telefon. 

STRAVOVÁNÍ
Bufet – snídaně i večeře. 

PLÁŽ
Oblázková pláž asi 100 m od hotelu, betonové
plochy na slunění. 

** Stari Grad - ostrov Hvar

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1708

HOTEL HVAR

POLOHA
Hotel je umístěn v mírném svahu a je obklopen
zelení. Od centra města Jelsa je vzdálen cca
600 m.

VYBAVENÍ
Klimatizovaná restaurace, plážová restaurace,
směnárna, sejfy na recepci, parkoviště pro hote-
lové hosty.

SPORT A ZÁBAVA
Venkovní bazén s mořskou vodou. Lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma,  fitness, tenis (za po-
platek), v sezoně animační programy pro děti
a 2x týdně večerní programy - animace, hudba.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
balkon, vlastní příslušenství, TV a fén. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - plná penze formou bufetu s neome-
zenou konzumací alkoholických a nealkoholických
nápojů místní výroby, odpolední káva a zákusek
(v odpoledních časech).

PLÁŽ
Oblázkovo-kamenitá pláž je vzdálena od hotelu
100 - 150 m.

*** Jelsa – ostrov Hvar

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1703

od 8 620 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL A DEPANDANCE LAVANDA
*** Stari Grad – ostrov Hvar

od 6 592 Kč*

* více na str. 349

HOTEL A APARTMÁNY FONTANA

POLOHA
Hotel pavilonového typu a apartmány Fontana
leží  v zalesněném svahu  cca 500 m od města
Jelsa.

VYBAVENÍ
Recepce se sejfy a s WI-FI zónou za poplatek, par-
koviště, hotelová restaurace a pool bar. 

SPORT A ZÁBAVA
Sport a zábava: Venkovní bazén a dětský bazén,
tenis, fitness, potápěčská škola, půjčovna kol (za
poplatek), animace pro děti. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje COMFORT s  1 přistýlkou
mají terasu nebo francouzské okno.
Dvoulůžkové pokoje CLASSIC mají balkon nebo
terasu. Dále jsou v nabídce apartmány 2+2 - 1
ložnice a 1 obývací místnost s rozkládacím gau-
čem  a  kuchyňským koutem. Všechny pokoje
i apartmány  mají připojení WI-FI za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Stravování: Polopenze - snídaně i večeře jsou po-
dávány formou bufetu v restauraci hotelu
Fontana. Apartmány jsou bez stravování.

PLÁŽ
Malá oblázková pláž proložená betonovými platy
je vzdálena cca 50–150 m od pavilonů a apart-
mánů.

** Jelsa - ostrov Hvar

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Apartmány: AA – AAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: polopenze

od 5 154 Kč*

* více na str. 349

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB|AAAA Dítě do: 14 let     Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive 

POLOHA
Leží v  blízkosti hotelu Arkada – cca   1 km od
centra Starého Gradu. Je tvořen hlavní budovou
a depandancí.

VYBAVENÍ
Recepce, aperitiv bar, sejfy a terasa.

SPORT A ZÁBAVA
Sport a zábava: Venkovní bazén, bazén pro děti,
tenisové kurty, stolní tenis, minigolf.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou mají vlastní pří-
slušenství a balkon.Vybaveny jsou TV a telefo-
nem. Je možné vyžádat rodinný pokoj 2+2 (hotel) -
2 ložnice s 1 příslušenstvím a možností ještě 1 při-
stýlky a nebo 2 pokoje spojené dveřmi – 2 příslu-
šenství (depandance).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive light - plná penze, v době oběda a ve-
čeře je neomezená konzumace nápojů domácí
výroby, pivo, víno a nealkoholické nápoje. 

PLÁŽ
Oblázková, proložená kamenitými  a betonovými
platy je vzdálená od hotelu cca 50 m.

Hotel Lavanda

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1709 | 1707

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1702 | 1701

Pokoj Comfort

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 344
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od 7 536 Kč*

* více na str. 349

HOTEL SENSES RESORT 

POLOHA
V borovicovém háji přímo u moře a v klidném ro-
dinném prostředí, 15 minut od rybářské vesničky
Vrboska se nachází tento renovovaný hotel, který
má 184 pokojů rozložených ve 3 pavilonech.

VYBAVENÍ
Vstupní klimatizovaná hala s recepcí, hlavní res-
taurace, lobby bar, kavárna, sluneční terasa s ven-
kovním bazénem (slunečníky a lehátka zdarma),
směnárna, tenisové kurty, hřiště, parkoviště, well-
ness služby (sauna, hydro masáže, jacuzzi, rela-
xační zóna s ledovou fontánou) za poplatek. WiFi
v lobby baru a na pokojích.

SPORT A ZÁBAVA
2x týdně živá hudba, stolní tenis, fitness, minigolf,
volejbal, pétanque, minifotbal, basketbal, wind-
surfing, půjčovna kol, vodní sporty na pláži (za po-
platek).

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky
se sociálním zařízením (koupelna, WC) mají kli-
matizaci, satelitní televizor, telefon a balkón.
Pokoje na mořskou stranu za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu.

PLÁŽ
Oblázková pláž se nachází pouze 50 m od hotelu,
slunečníky a lehátka jsou za poplatek.

*** Vrboska

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15849

HOTEL DELFIN

POLOHA
Rodinny hotel je od centra města vzdálen cca
100 m. Zde najdete spoustu zábavního a spole-
čenského vyžití. Od přístavu Stari Grad je vzdálen
cca 15 km.

VYBAVENÍ
Hotel s 55 pokoji má recepci, bar, směnárna, res-
taurace s velkou terasou, trezor na recepci.
Připojení WiFi v lobby baru i na pokojích.

SPORT A ZÁBAVA
V přízemí se nachází Sport a grill bar (vysílání pří-
mých sportovních přenosů), tenisové kurty, spor-
tovní hřiště pro míčové hry a vodní sporty za
poplatek na pláži. Večerní procházky do města
Hvar, kde je možné posedět v místních konobách
a ochutnat speciality místní kuchyně.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, telefonem, WC a balkónem. Výhled na
moře za příplatek. Jednolůžkové pokoje na vy-
žádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány formou švédských stolů.
Je možné doplatit večeře.

PLÁŽ
Pláže jsou kamenité, proložené betonovými platy.
Vzdálenost od hotelu cca 250 m.

** Hvar

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: snídaně

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/8291

od 4 224 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL BIŠEVO

POLOHA
Na překrásné pláži, na okraji střediska Komiža,
v klidném prostředí. 

VYBAVENÍ
Restaurace s terasou, plážový bar, malý obchod
se suvenýry a parkoviště pro hotelové hosty. 

SPORT A ZÁBAVA
Minigolf, horská kola, šlapadla, kvalitní potápěčský
klub (za poplatek). 

POKOJE
Pokoje: Dvoulůžkové pokoje s  možností 
přistýlky mají klimatizaci, TV, malou ledničku
a telefon. Jsou situovány na mořskou stranu
nebo do okolí.  

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány bufetovým způsobem, ve-
čeře s obsluhou – výběr ze 2–3 menu a salátový
bufet. 

PLÁŽ
Krásná oblázková pláž s průzračnou vodou, lemo-
vaná pásmem borovic je přímo pod hotelem. 

** Komiža - ostrov Vis

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

od 4 562 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1704

HOTEL FARAON

POLOHA
Hotel leží na okraji rybářského přístavu Trpanj (asi
150 m od centra), na východním pobřeží poloost-
rova Pelješac.

VYBAVENÍ
Hotel má vstupní halu, společenské místnosti, kli-
matizovanou restauraci, zahradní terasu a dva ba-
zény (hlavní a dětský).

SPORT A ZÁBAVA
Animace pro dospělé i děti v němčině, večer ro-
dinné disko, zábavné programy, ranní cvičení,
jóga, vodní gymnastika, aerobik, stolní tenis, kou-
pání v bazénu. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
příslušenství, fén v koupelně, přímý telefon, kli-
matizaci. Mají balkon a výhled na moře. Pokoje
PREMIER jsou blíž k moři. K dispozici jsou i ro-
dinné pokoje spojené dveřmi.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive, tj. plná penze bufetovým způso-
bem, odpolední svačina (káva, čaj, koláče atd.), ne-
omezená konzumace nealkoholických nápojů,
místních vín a piva (v určených hodinách).

PLÁŽ
Oblázková pláž s křišťálově čistou vodou přímo
před hotelem.

*** Trpanj - poloostrov Pelješac

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AA – AAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: all inclusive

od 6 676 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1800

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
2 děti do 12 let ZDARMA

Více na str. 344
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od 9 247 Kč*

* více na str. 349

HOTEL A DEPANDANCE BELLEVUE

POLOHA
Hotel i 4 depandance leží v malebném prostředí
borovicového lesíku, přímo na břehu moře. Od
přístavního města Orebič jsou vzdáleny cca 1 km.

VYBAVENÍ HOTELU
Klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, recepce se
směnárnou a trezory, venkovní bazén pro do-
spělé i děti, parkoviště u hotelu.

SPORT A ZÁBAVA
Hřiště na míčové hry, tenisové kurty s večerním
osvětlením, dětské hřiště, půjčovna kol, vodní
sporty na pláži (za poplatek).

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
vlastní příslušenství, malou ledničku, telefon, TV,
klimatizaci a balkon na mořskou stranu. Jednolůž-
kové pokoje na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive light - plná penze včetně nápojů
místní výroby během oběda a večeře.

PLÁŽ
Oblázková pláž je vzdálena cca 30 m od ubytova-
cích zařízení. Vstup do vody je pozvolný a koupání
je vhodné i pro menší děti.

***/**** Orebič – poloostrov Pelješac 

Hotel:  AA|AAA|AAB Depandance:  AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive 

HOTEL AMINESS GRAND AZUR

POLOHA
Hotel (ex Grand Hotel Orebič) leží v tichém pro-
středí borovicového háje, cca 15 minut procház-
kou od města Orebič. 

VYBAVENÍ
Recepce s internetovým koutkem, restaurace, plá-
žová restaurace, aperitiv bar, směnárna a terasa
na slunění. Parkoviště zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Venkovní bazén, slunečníky a lehátka u bazénu
zdarma. Dětský bazén. Tenisové kurty, stolní tenis,
víceúčelové hřiště, vodní sporty (za poplatek).
Denní i večerní animace pro dospělé i děti.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje  STANDARD nemají bal-
kon. Dvoulůžkové pokoje SUPERIOR – možnost
1 přistýlky a mají francouzská okna. Všechny po-
koje mají vlastní příslušenství s fénem,klimati-
zaci,  TV, připojení k internetu, sejf a  minibar.
Možno vyžádat i JUNIOR SUITE 2+2, 1 pokoj s 2
lůžky a rozkládacím gaučem pro 2 děti s balko-
nem na mořskou stranu. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive light - plná penze formou bufetu.
Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby
během oběda a večeře. 

PLÁŽ
Oblázková pláž je vzdálená od hotelu cca 50 m.
Vstup do vody pozvolný. Lehátka a slunečníky na
pláži za poplatek.

**** Orebič – poloostrov Pelješac

Dvoulůžkový pokoj:  AA|AAA|AAB Depandance:  AA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1797

od 9 605 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1798 | 1796

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344



POLOHA
Hotel  (ex Hotel Feral) se nachází v zálivu Brna -
jižní část ostrova Korčula, asi 30 km od města
Korčula. Hotel je renovován.

VYBAVENÍ
Klimatizovaná restaurace s krásným výhledem, kli-
matizovaný sál pro 50 osob (ideální pro semináře
apod.), venkovní bazén s terasou. Na pláži je
snack bar, malý obchod se suvenýry, prodej
novin.

SPORT A ZÁBAVA
Sport a zábava: Možnost pronájmu aut, skútrů,
jízdních kol, vodní sporty (za poplatek). V zálivu
Istruga, asi 500 m od hotelu, je písečná pláž.
Restaurace á la carte s terasou, která nabízí zá-
bavní večery. Místní nabídka výletů např. na ost-
rov Lastovo, ostrov Mljet, do Dubrovníka a další.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
balkon na mořskou stranu a klimatizaci, TV, te-
lefon, minibar, trezor, přípojku na internet. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně a večeře formou bohatého
bufetu.

PLÁŽ
Hotelová pláž je štěrková, kamenná. Od hotelu je
vzdálena cca 100 m.
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HOTEL AMINESS LUME
**** Brna – ostrov Korčula

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: polopenze

od 8 014 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 344

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7595
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APARTMÁNY BONACA

POLOHA
Apartmány se nacházejí v uzavřeném turistickém
areálu Klek.

VYBAVENÍ AREÁLU
Malá recepce, restaurace, aperitiv bar, cukrárna,
supermarket a  obchod s  ovocem a  zeleninou.
Parkování v areálu.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty s umělým osvětlením, stolní tenis,
minigolf (za poplatek). Hudba, letní kino.  

APARTMÁNY
Apartmány pro 4 osoby: Zrenovované, kvalitně
vybavené a prostorné apartmány (cca 30 m2).
Skládají se z ložnice se 2 lůžky a z obývacího po-
koje s  rozkládacím lůžkem pro 2 osoby (je
možné ještě vyžádat 1 pomocné lůžko nebo
dětskou postýlku). Kuchyňský kout je součástí
obývací místnosti a je vybaven velkou lednicí, va-
řičem a základním nádobím. Apartmány mají kli-
matizaci,  příslušenství, TV a terasu. Vybaveny
jsou ložním a koupelnovým  prádlem. Připojení
k internetu za poplatek. 

STRAVOVÁNÍ
Vlastní. Možno dokoupit polopenzi.

PLÁŽ
Oblázková pláž s mírným vstupem do vody cca
200 m od apartmánů. Koupání vhodné pro děti.

*** Klek

Apartmány: AA-AAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

HOTEL SOLITUDO

POLOHA
Jediný hotel na ostrově leží přímo u moře v měs-
tečku Pasudur, které je cca 3 km vzdáleno od pří-
stavu Ubli (trajekt a katamaran do Splitu). 

VYBAVENÍ
Stylově vybavený hotel má restauraci, recepci
s WI-FI, parkoviště a směnárnu. Před hotelem je
kotviště - vázací místa pro jachty a plachetnice.  

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, půjčovna kol, sauna, půjčovna kajaků,
potápění, vířivka (za poplatek). Pěší turistika.
Návštěva historického městečka Lastovo a nejvyšší
hory Hum. Okružní jízda okolo ostrova hotelovou
lodí. 

POKOJE
Atypické, stylově vybavené a útulné dvoulůžkové
pokoje s možností přistýlky, některé s balkonem
(cenově odlišeno).  Mají vlastní příslušenství
s fénem, mini ledničku, sejf a klimatizaci. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufet, večeře – výběr ze 3 menu. 

PLÁŽ
Pláže jsou na ostrově kamenité, proložené beto-
novými platy. 

*** Pasadur – ostrov Lastovo

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1705

od 6 920 Kč*

* více na str. 349

od 4 166 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1788
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HOTEL ODISEJ

POLOHA
Rodinný hotel se 155 pokoji je výborně situován
přímo v borovicovém háji v bezprostřední blíz-
kosti přístavu Pomena a 200 m od vstupu do ná-
rodního parku MIjet a dvou slaných jezer.

VYBAVENÍ
Recepce s barem, hlavní hotelová restaurace, bar
u bazénu, kavárna, pizzerie s výhledem na moře,
směnárna, bazén pro děti s mořskou vodou na
sluneční terase, WiFi v recepci zdarma, posilovna
a kardio zóna, kosmetické služby a masáže za po-
platek.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna a sauna zdarma. Vodní sporty, potápění
a šnorchlování za poplatek.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky mají
vlastní příslušenství, klimatizaci, TV. Výhled na
mořskou stranu nebo do okolí. Elegantně zaří-
zené standardní dvolůžkové pokoje s možností
jedné přistýlky a vlastním sociálním zařízením
(koupelna, WC, fén) mají klimatizaci satelitní te-
levizor, minibar a telefon. Některé pokoje s bal-
kónem či terasou. Na vyžádání možnost
komfortních rodinných pokojů. Jednolůžkové
pokoje na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře formou bufetu se podávají
v hlavní hotelové restauraci. Nápoje za poplatek.

PLÁŽ
Hotelová kamenitá pláž s upravenými betonovými
platy pro slunění přímo před hotelem.

*** Pomena - ostrov Mljet

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: polopenze

od 5 070 Kč*

* více na str. 349

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 344

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1799
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od 11 752 Kč*

* více na str. 349

HOTEL VALMAR CLUB DUBROVNIK
*** Dubrovník

Dvoulůžkový pokoj: AB|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: all inclusive 

POLOHA
Příjemný hotelový komplex s 330 pokoji, který je
v této oblasti jako jediný zaměřený na rodiny
s dětmi. Hotel je situován na poloostrově Babin
Kuk, nedaleko historického centra Dubrovníku.
Leží uprostřed borovicového háje v blízkosti ob-
lázkové pláže.

VYBAVENÍ
Hlavní budova s recepcí, hlavní restaurace (oddě-
lený prostor pro děti), lobby bar, aperitiv bar, bar
u bazénu, venkovní bazén pro dospělé a pro děti
(lehátka a slunečníky jsou u bazénu zdarma),
hřiště, 2 tenisové kurty. Možnost wellness služeb
za poplatek v blízkých hotelech Valamar Lacroma
a Dubrovnik President.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy pro všechny věkové skupiny,

večery s živou hudbou (v hlavní sezóně 3x týdně),
volejbal, badminton, stolní tenis, minigolf, míčové
hry, potápěčský klub a vodní sporty na pláži.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky mají vlastní sociální zařízení (koupelna
s vanou, WC), mají klimatizaci, telefon a satelitní
televizor. Pokoje mají francouzská okna a za pří-
platek je možnost ubytování v pokoji s balko-
nem či terasou. Na vyžádaní je také možnost
rodinných pokojů s oddělenými místnostmi.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive light zahrnuje snídaně, obědy a ve-
čeře formou bufetu (v sezónu se pořádají tématické
večeře - středomořská, chorvatská), nealkoholické
nápoje, káva v rámci hlavních jídel, místní točené
pivo a víno k obědu a večeri. V dětském klubu jsou

k dispozici nealkoholické nápoje z automatu (ve vy-
braných časech).

PLÁŽ
Oblázková pláž Cava se nachází 200 m od hotelu,
oblázkovo-skalnatá pláž Copacabana 150 m. Na
plážích jsou k dispozici sprchy a převlékárny.
Lehátka a slunečníky jsou k dispozici za poplatek,
stejně jako půjčovna člunů, sportovních potřeb,
vodní sporty a potápěčský klub.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/16411



HOTEL ARGOSY

POLOHA
Hotel se nachází na ostrově Babin Kuk v  oáze
plné zeleně, cca 6 km od Dubrovníku.

VYBAVENÍ
Klimatizovaná restaurace, aperitiv bar, interne-
tový koutek, parkoviště zdarma. Recepce se sejfy.

SPORT A ZÁBAVA
Venkovní bazén, dětský bazén, dětské hřiště.
Tenisové kurty, stolní tenis, minigolf a půjčovna
kol (za poplatek). Animační programy pro děti
i dospělé. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky (na
vyžádání) mají sprchu a WC, balkon nebo terasu,
TV, klimatizaci, fén, přípojku na internet. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze,  snídaně i večeře jsou podávány for-
mou bufetu.

PLÁŽ
Přírodní, oblázkovo-kamenitá pláž je od hotelu
vzdálena cca 200 m.

**** Dubrovník

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1711

HOTEL SPLENDID

POLOHA
Hotel se nachází na polostrově Lapad v příjemné
středomořské zahradě. Od Dubrovníku je vzdálen
cca 4 km. 

VYBAVENÍ
Recepce se sejfy, klimatizovaná restaurace, bar
a parkoviště pro hotelové hosty.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, vodní sporty na pláži (za poplatek),
procházky do okolí. Snadná dostupnost historic-
kého Dubrovníku s bohatou kulturní nabídkou. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s balkonem na mořskou
stranu a nebo do okolí. Mají klimatizaci, telefon,
minibar, TV a WiFi připojení na pokoji zdarma. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu.

PLÁŽ
Oblázková – vzdálená od hotelu cca 150 m.

*** Dubrovník

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7747
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od 13 006 Kč*

* více na str. 349

od 10 678 Kč*

* více na str. 349
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SLOVINSKO – moře

NA VYŽÁDÁNÍ LZE ZAJISTIT 
I ZKRÁCENÉ NEBO PRODLOUŽENÉ POBYTY

Slovinsko je nejlepší volbou pro ty, kteří nechtějí cestovat nikam daleko, chtějí se snadno domluvit a zajímají je i jiné aktivity než jen
lenošení u moře. Tato mladá a dynamicky se rozvíjející země Vám může nabídnout kromě půvabného, i když poměrně krátkého pobřeží
(cca 47 km) spoustu dalších aktivit. K návštěvě přímo vybízí velká spousta jeskyní, z nichž nejznámější a nejrozsáhlejší je Postojna, dále
velké množství termálních léčivých lázní (možno kombinovat s pobytem u moře). Pro milovníky adrenalinových  aktivit je připraven
paragliding, sjíždění překrásné a divoké řeky Soči, na své si přijdou i vyznavači rybolovu či cyklistiky – pro ně je připraveno množství
značených stezek vedoucích téměř panensky čistou přírodou, která je zde velmi ceněna a chráněna. Vždyť Slovinsko je téměř z poloviny
pokryto lesními porosty a patří tak po Finsku a Švédsku k nejzalesnějším státům Evropy. Dominantou ojedinělých přírodních krás jsou
vodopády a vá pencové hory obklopující divoké řeky s prů zračně tyrkysovou vodou.

TRIGLAVSKÝ NÁRODNÍ PARK
Park zahrnuje Julské Alpy s nejvyšší horou Triglav
(2864 m), ledovcová jezera – Bledské a Bohinjské,
kouzelná Triglavská jezera, překrásnou řeku Soču,
četné vodopády a jeskyně. Pobyty ve středisku
Kranjska Gora a Bohinj nabízíme na libovolný
počet dní a můžete je kombinovat s  pobytem
u slovinského nebo chorvatského pobřeží.

JESKYNĚ
K nejznámějším krasovým jeskyním patří rozsáhlá
jeskyně Postojná. Z tohoto labyrintu dlouhého
přes 20 km je přístupných asi 5 km, cestu Vám

usnadní vláček, který Vás sveze podstatnou částí
jeskyně. Uvidíte i nejvzácnějšího obyvatele, bílého
slepého obojživelníka (Proteus anguinus), který
v těchto jeskyních žije. Vzdálenost od Piranu je asi
50 km. Vstupné do jeskyně je cca 30 EUR pro do-
spělé, 15 EUR pro děti. Za návštěvu stojí také
Predjamský hrad.
Doporučujeme také prohlídku Škocjanské
 jeskyně, která je pro svou jedinečnost zapsaná na
listině přírodních krás UNESCO. V první části bu-
dete moci obdivovat přírodní krásy kaňonu a sou-
tězek, druhá část je krápníková. Vstupné cca
16 EUR dospělý, 12 EUR děti.
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LIPICA
Pouhých 12 km od Škocjanu můžete navštívit svě-
toznámý chov bílých kočárových koní v  Lipici.
Prohlídky jsou denně, obden pak probíhají ukáz-
kové jízdy. Za prohlídku zaplatíte cca 12 EUR, děti
6 EUR.

BENÁTKY
Loď odjíždí 2 x týdně z Piranu, plavba jedním smě-
rem trvá asi dvě a půl hodiny.
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ČEDOK PLUS
• asistence česky hovořícího delegáta po telefonu
• výhodná cena cestovního pojištění
• kombinované pobyty
• možnost autokarové dopravy

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• nejkratší vzdálenost k Jadranu
• bohatá nabídka výletů po Slovinsku
• možnost kombinace pobytu 

se slovinskými horami nebo lázněmi
• klidnější destinace

DOPRAVNÍ INFORMACE
• Vzdálenost z Prahy: 800 - 850 km
• Doba jízdy z Prahy: 9 - 10 hod.

ITÁLIE

Jadran

SLOVINSKO

RAKOUSKO

Ljublana

Triglavský
národní park

Piran

Portorož

Izola

CHORVATSKO

ZÁJEZDY: 8, 15 DNÍ

PIRAN
Přestože nejznámějšími slovinskými letovisky jsou
Isola a Portorož, nejhezčím místem je právě Piran,
označovaný jako slovinské Benátky, vystavěný v ty-
pickém benátském stylu na malebném polo -
ostrově. Od hotelu Barbara se nejlépe dostanete
do centra pěšky podél moře. Největší náměstí je
nazvané podle zdejšího nejslavnějšího rodáka
Giuseppe Tartiniho, hudebního skladatele a hous -
lového virtuose. Lemují ho honosné fasády gotic-
kých domů, radnice a barokní Tartiniho dům. Nad
střechami ční dominanta celého města, kostel sv.
Jiří s mohutnou  zvonicí, která ne náhodou připo-
míná věž z náměstí sv. Marka. Bludiště úzkých uli-
ček s  kamennou dlažbou,  starobylé domy, ze
kterých je cítit klid a pohoda, mohutné městské
hradby – to vše vytváří neopakovatelnou atmo-
sféru tohoto místa. V Piranu jsou také nejkrásnější
slovinské pláže s po zvol ným vstupem do vody,
upravenými plochami na slunění a překrásným
výhledem na moře.

PORTOROŽ
Nejvýznamnější slovinské přímořské a lázeňské le-
tovisko s moderními hotely i kasiny a s uměle vy-
tvořenou písčitou pláží  vhodnou i pro menší děti
nabízí také široké možnosti sportovního vyžití,
vodní sporty, windsurfing, potápění, vhodné je pro

pěší turistiku i cyklistiku. Na své si zde přijdou i mi-
lovníci zábavy, k dispozici jsou kasina (včetně toho
největšího kasina Bernardin), diskotéky a další
 kulturní vyžití. Pro rodiny s dětmi je zde moře s po-
zvolným vstupem do vody, soustava bazénů na
pláži, velké oblibě se těší aquapark Laguna
Bernardin, který je otevřen celoročně a v létě je
navíc propojen s venkovními bazény. 

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA

Portorož

Portorož přístav

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Barbara *** SN 7 let 322
Casa Rosa **** PL 12 let 322
Histrion **** PL 12 let 323
Lucija *** PL 12 let 323
Vile Park *** PL 12 let 324
Salinera ***/**** PL 12 let 324
Bernardin ***** PL 12 let 325
Haliaetum/Mirta **** PL 12 let 325

SN = snídaně, PL = polopenze

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



800 112 112 ℡322

SLOVINSKO | MOŘE

HOTEL BARBARA

POLOHA
Hotel leží v nejkrásnější zátoce slovinského po-
břeží, přímo na břehu moře, obklopen zelení, ve
vzdálenosti asi 10 minut pěší chůze do městečka.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, aperitiv bar, hotelová pláž
s lehátky a slunečníky (k dispozici zdarma), krytý
vyhřívaný bazén s mořskou vodou a výhledem na
moře (v letních měsících uzavřen), možnosti ma-
sáží, sauna, fitness, pěkná klimatizovaná konfe-
renční místnost. Velké parkoviště (částečně kryté)
je hostům k dispozici za poplatek 5 Eur za den.
Wi-fi v hotelové hale zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Sportovní hřiště, promenáda do centra Piranu, mož-
nosti výletů po Slovinsku, a lodí do Benátek. V měs -
teč ku je diskotéka, muzeum, divadlo, cyklistické stezky.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
a možností přistýlky jsou klimatizované, všechny
mají balkon situovaný na mořskou stranu, tele-
fon, LCD TV, minibar, možnost připojení na in-
ternet, v koupelněje fén. K dispozici je i několik
pokojů typu superior pro 4 – 5 osob, které
mají navíc denní pokoj s rozkládacím gaučem,
další balkon a větší koupelnu.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně. Možnost dokoupení večeří
a obědů na místě.

PLÁŽ
Před hotelem je upravená plocha na slunění se
slunečníky a lehátky, vstup do vody je po schůd-
kách, ale jsou zde i pozvolné vstupy s drobnými
kamínky až hrubým pískem vhodné i pro děti.

*** Piran – Fiesa

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 / na vyžádání Strava: snídaně

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2936

REMISENS PREMIUM CASA ROSA
**** Portorož

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 / na vyžádání Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2939

POLOHA
Nově renovovaný hotel s krásným výhledem na
Portorož se nachází v  bezprostřední blízkosti
Grand hotelu Metropol a Grand kasina Portorož
asi 600 metrů od centra města.

VYBAVENÍ
Recepce, snídaňová restaurace s terasou s pohle-
dem na moře, loby bar, trezory na recepci, garáž
(za poplatek 14 EUR), vnitřní i venkovní bazén.
Hostům je k dispozici veškerá nabídka služeb ho-
telu Metropol.

SPORT A ZÁBAVA
V hotelu je bar s terasou, hosté mají k dispozici
sportovní centrum a wellness v sousedním hotelu
Metropol (sauny, vířivky, solárium, masáže – za
úplatu). Dále je zde fitness, bowling, minigolf, te-
nisová hřiště, noční klub a kasino.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky a vlastním příslušenstvím jsou vyba-
vené SAT-TV, telefonem, fénem, sejfem, WI-FI
a přípojkou na internet, mají balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze, večeře v restauraci hotelu
Metropol.

PLÁŽ
Hotelová pláž s lehátky a slunečníky je asi 150 m
od hotelu. Pláž je částečně travnatá i betonová.
Městská upravená pláž je asi 600 metrů od ho-
telu.

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL HISTRION

POLOHA
Moderní hotel má výhodnou polohu v hotelovém
komplexu St. Bernardin, v  blízkosti Portorože
i Piranu, přímo u moře. Z hotelu je přímý vstup do
vodního parku Laguna Bernardin, největšího kom-
plexu bazénů s  ohřívanou mořskou vodou ve
Slovinsku. Od centra města je vzdálen asi 1,5 km.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, parkoviště, vnitřní bazén,
venkovní soustava bazénů s mořskou vodou, ho-
telová pláž, dětský koutek, wellness (sauny, ma-
sáže, fitness), trezory na recepci, možnost
připojení k internetu, směnárna. Garáž možná za

poplatek 5 EUR za den (platí se na místě).

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti je centrum vodních sportů, škola potá-
pění, tenisová hřiště, hřiště na košíkovou, plážový
volejbal, animace, dětské hřiště, kasino Bernardin.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky a vlastním příslušenstvím, balkon, tele-
fon, radio, SAT TV, minibar, v koupelně je fén
a hygienické potřeby. Na vyžádání jsou možné
i větší suity (ložnice, denní pokoj s rozkládacím
gaučem) a pokoje pro invalidy.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Travnatá a částečně betonová pláž je přímo u ho-
telu. 

**** Portorož

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 / na vyžádání Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2937

REMISENS HOTEL LUCIJA

POLOHA
Rodinný hotel obklopený krásným parkem leží
v bezprostřední blízkosti portorožské promenády,
venkovních bazénů a pláže asi 600 metrů od
centra města.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, vnitřní bazén s ohřívanou
mořskou vodou (v letních měsících bude uzavřen,
hosté mohou bezplatně využívat bazén v soused-
ním hotelu Metropol). Trezor na recepci, možnost
využití internetu za úplatu. Parkování v garáži za
poplatek 14 EUR za den.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, wellness, dětský koutek a herna, vodní
sporty, pěší turistika i cyklistika.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky a vlastním příslušenstvím jsou vyba-
vené kabelovou TV, sejfem, v koupelně je fén.
Některé pokoje mají balkon. K dispozici jsou i
pokoje pro rodiny se dvěma dětmi.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Asi 150 metrů od hotelu je travnatá, částečně be-
tonová pláž. Městská upravená pláž je asi 600
metrů od hotelu.

*** Portorož

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 / na vyžádání Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2938

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344



HOTEL SALINERA Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA
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HOTEL VILE PARK

POLOHA
Vilky jsou situovány u moře v oblasti St. Bernardin
zhruba uprostřed mezi historickými městečky
Piran a Portorož.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, parkoviště, hotelová garáž,
sejf na recepci, venkovní bazény, možnost využití
vodního parku Laguna Bernardin, wellness a ka-
sina v hotelu Histrion. Dětské hřiště, obchody,
bary a restaurace v blízkosti. Wi-Fi zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Hosté mohou využívat veškerých služeb vedlej-
šího hotelu Histrion. Centrum vodních sportů,
škola potápění, tenis, košíková, plážový volejbal,
animace, dětské hřiště, kasino Bernardin. Jogging,
cyklovýlety.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
a možností přistýlky jsou vybavené kabelovou
TV, telefonem, v koupelně je fén. Některé pokoje
mají balkon (za příplatek).

STRAVOVÁNÍ
Výborná bufetová polopenze ve vedlejším hotelu
Histrion.

PLÁŽ
Upravená hotelová pláž se vstupy do moře po
schůdkách je asi 100 metrů od vilek.

*** Portorož

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 / na vyžádání Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/13824

POLOHA
Příjemný hotel obklopený středomořskou vege-
tací leží na klidnějším místě asi 100 metrů od
moře a poblíž přírodního parku.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, sejf na recepci, parkoviště,
garáž, krytý bazén (v červenci uzavřen), venkovní
bazén, hotelová pláž, wellness, fitnes. WI-FI
zdarma. Hotel je vstřícný k cyklistům, kterým na-
bízí různé služby, informace i výlety. K dispozici je
také půjčovna kol.

SPORT A ZÁBAVA
V blízkosti je přírodní rezervace Strunjan. Pěší tu-
ristika, cyklistika, výlety, jogging, kolečkové brusle.
Vodní sporty.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
a možností přistýlky (ve starší části vhodné
pouze pro menší dítě). Pokoje jsou dvojího typu,
starší tříhvězdičkové a novější a kvalitnější čtyřh-
vězdičkové. Ve všech pokojích je SAT TV a fén,
novější pokoje jsou větší, mají navíc klimatizaci,
sejf a minibar.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Pěkná upravená pláž se nachází asi 100 metrů od
hotelu. Vstup do vody je pozvolný.

*** / **** Strunjan

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 / na vyžádání Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/13825

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Více na str. 344
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GRAND HOTEL BERNARDIN

POLOHA
Luxusní hotel je situován v prestižní části stře-
diska St. Bernardin asi 2 km od historického měs-
tečka Piran a 1,5 km od Portorože.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace včetně venkovní terasy, bar
s hudbou, vlastní hotelová pláž, parkoviště, vnitřní
bazén s vyhřívanou mořskou vodou, wellness,
sauna, fitnes, masáže, kvalitní služby po 24 hodin.
Největší kongresové centrum ve Slovinsku. WI-FI
k dispozici zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Hudba, animace, různá sportoviště, vodní sporty,
procházky a výlety. Do městečka lze dojít pohodl-
nou chůzí. Bazény, wellness a další služby k dis-
pozici. 

POKOJE
Dvoulůžkové klimatizované pokoje s možností
přistýlky a vlastním příslušenstvím jsou vyba-
vené SAT TV, rádiem, telefonem, mini barem,
balkonem. Koupelna se sprchou nebo vanou,
fén i župan k dispozici. WI-FI zdarma. Na vyžá-
dání lze zajistit i luxusní suity pro rodiny s dětmi.

STRAVOVÁNÍ
Výborná bufetová polopenze.

PLÁŽ
Přímo před hotelem je upravená hotelová pláž
s lehátky a slunečníky, vstup do vody po schůd-
kách.

***** Portorož

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 / na vyžádání Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/10947

HOTEL HALIAETUM/MIRTA pobyt
možný

POLOHA
Hotel se nachází v rezortu San Simon asi 2 km od
centra městečka Izola.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, parkoviště, garáž, v blízkosti
se nachází dětské hřiště, hřiště na volejbal a teni-
sové kurty. K dispozici je krytý bazén s ohřívanou
mořskou vodou ( v červenci a srpnu uzavřen).

SPORT A ZÁBAVA
K dispozici jsou tenisová hřiště, hřiště na volejbal,
dětské hřiště, fitnes. Okolí je vhodné pro cyklis-
tiku, výlety, vodní sporty.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
a možností přistýlky jsou vybavené SAT TV, kli-
matizací, sejfem, balkonem, v koupelně je fén.
WI-FI k dispozici zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Pěkná upravená pláž s pozvolným vstupem do
vody se nachází asi 100 metrů od hotelu.

**** Izola

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 / na vyžádání Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/13826

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344
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SLOVINSKO – Julské Alpy & termální lázně

MOŽNOST KOMBINACE
S CHORVATSKEM

Někdo by si mohl říci, že tak malá země s pouhými 2 miliony obyvatel a kouskem mořského pobřeží nemůže nabídnout turistům nic
zvláštního. Přesvěčte se sami, že Slovinsko má kromě krásné architektury a jedinečného hlavního města také překrásnou přírodu a svou
polohou přímo vybízí k tomu, kombinovat pobyt na chorvatském pobřeží Jaderského moře s aktivním odpočinkem ve slovinských horách.
Světovou specialitou Julských Alp je možnost kombinovat vysokohorskou pěší turistiku s divokým raftingem a výlety do říčních kaňonů
s arktickými vodopády. V neposlední řadě je třeba zmínit bohatství minerálních pramenů, jejichž vývěry lemují slovinská pohoří zejména
ve východní části země. Kolem nich v posledních letech vznikají moderní lázeňské komplexy se špičkovou balneoterapií, která je určena
nejen k léčbě chorob, ale zejména k prevenci. Rostoucí popularitě se v těchto lázních těší krátkodobé relaxační pobyty sloužící k regeneraci
duševních i fyzických sil.

BOHINJ
Oblast se nachází v Triglavském národním parku,
jediném národním parku Slovinska, který zahr-
nuje téměř celé Julské Alpy s nejvyšší horou
Triglav (2864 m), ledovcová jezera – Bledské,
Bohinjské a kouzelná Triglavská jezera, překrás-
nou řeku Soču, četné vodopády a jeskyně. Pro tu-
risty se zde nabízí mnoho sportovních možností:
vodní sporty a koupání na největším slovinském
jezeře, vodní park v nedaleké Bohinjské Bistrici,
rafting na křišťálově čisté, dozelena zbarvené řece
Soče, rybolov, jízda na kanoi, paragliding, vysoko-
horská turistika, ať už individuální nebo s horským

vůdcem, horolezectví, cyklistika s různými stupni
obtížnosti – od oddechové k nedalekému jezeru
Bled až po náročnou vysokohorskou. U Bledu se
nachází také nejstarší a jedno z nejkrásnějších
golfových hřišť (18 a 9 jamek) zasazené v nád-
herné horské scenérii. Za návštěvu určitě stojí
i nedaleká roklina Vintgar.

KRANJSKA GORA
Známé slovinské středisko leží v nadmořské výšce
kolem 800 m na rozhraní tří států – Slovinska,
Rakouska a Itálie – v oblasti Triglavského národ-
ního parku obklopeno masívy Razoru, Mangartu

nebo Prisanku. V blízkosti je i nejvyšší slovinská
hora Triglav. K relaxaci po horských tůrách slouží
Wellness centrum a aquapark v hotelu Larix, pro
sportovně založené klienty je určena moderní
sportovní hala Vitranc, postavená v roce 2005 po-
blíž hotelového komplexu. Zde se konají utkání
v basketbalu, volejbalu, floorbalu nebo badmin-
tonu. Halu lze využít i pro různá školení nebo se-
mináře. V okolí lze provozovat mimo jiné
horolezectví, jízdu na koni, rafting na nádherné
řece Soče, rybaření, pro děti slouží letní sáňkařská
dráha. Pro cyklisty je připraveno kolem 150 km
značených cest a park pro extrémní cyklistiku.
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NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• atraktivní vysokohorská turistika
• bohatá sportovní nabídka
• relaxační lázeňské pobyty
• individuální výběr délky pobytu
• rafting na horských řekách

DOPRAVNÍ INFORMACE
• Vzdálenost z Prahy: 550 - 650 km
• Doba jízdy z Prahy: 6 - 8 hod.

SLOVINSKO

Kranjska Gora
RAKOUSKO

Ribčev Laz - Bohinj

Ljublana
Lázně Čatež

Lázně Ptuj

CHORVATSKO
Bled

Bohinjska Bistrica

Moravske Toplice

ZÁJEZDY: 3 a více denní zájezdy

Kranjska Gora

Bohinj

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Apt. Bohinj ** BS – 328
Ramada resort **** PL – 329
Ramada hotels **** PL 12 let 329
Apt. Vitranc *** BS – 330
Alpina *** PL – 330
Špik ***/ **** PL 12 let 331
Bungalovy Ptuj ** PL 6 let 333
Primus **** PL 6 let 333
Termal **** PL 6 let 335
Ajda **** PL 6 let 335

BS = bez stravování, PL = polopenze

* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje
bezplatné ubytování a stravování obsažené v základní ceně
zájezdu pro dítě ubytované v jednom pokoji se dvěma
dospělými. Dítě platí jen cenu letenky nebo jízdenky, případně
je u zájezdů s vlastní dopravou zcela zdarma. Další podmínky
poskytnutí této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu. 
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SOUKROMÉ APARTMÁNY
** Bohinj – Ribčev Laz

Apartmány: AA–AAAAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 5 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
Poloha: Soukromé apartmány jsou rozmístěny
kolem jezera Bohinj a v okolních vesničkách do
vzdálenosti cca 2 km od jezera (Stara Fužina,
Polje).  

SPORT A ZÁBAVA
Koupání v jezeře, rybaření, vodní sporty, vysoko-
horská turistika, cyklistika, výlety do okolí - jezero
Bled, Bledský hrad. Možnost návštěvy vodního
parku v nedaleké Bohinjské Bistrici.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
Apartmány mají kuchyňku vybavenou k základ-
nímu vaření, chladničku, lůžkoviny a ručníky, SAT
TV, vlastní příslušenství. Domácí mazlíčci po do-
hodě za příplatek. Dětská postýlka možná za
příplatek.   
Apartmány typu A pro 2-3 osoby mají jednu
ložnici se dvěma lůžky, možnost přistýlky. 
Apartmány typu B pro 4-5 osob mají dvě lož-
nice, každou se dvěma lůžky a možnost přistýlky
(gauč nebo křeslo). 
Apartmány typu C pro 6 osob mají tři 
ložnice, každou se dvěma lůžky.
Možnost vyžádání konkrétního apartmánu.

STRAVOVÁNÍ
Individuální.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2943

Typové foto Jezero BohinjTypové foto
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HOTEL RAMADA RESORT (LARIX)  

POLOHA
Hotel s překrásnými výhledy na okolní horské ma-
sívy má výbornou polohu přímo v centru stře-
diska nedaleko letní sáňkařské dráhy a lanovky.

VYBAVENÍ
Restaurace, bary, společenské místnosti, konfe-
renční prostory,  sluneční terasa, prodejna suve-
nýrů a sportovních potřeb, casino, výtah, trezor,
místnost na úschovu kol. Prosklenné aqua cent-
rum a wellness – zdarma bazény, vířivky, vodo-
trysky, dětský bazén, skluzavka. Solárium, masáže,
sauna a kosmetické  služby za úplatu.

SPORT A ZÁBAVA
Turistika, cyklistika, rafting, rybaření, letní sáňkař-
ská dráha, aquacentrum a wellness v hotelu.
Fitness ve sportovní hale Vitranc. Pro děti tram-
polína, mini klub, hřiště na plážový volejbal.

POKOJE
Menší dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
a vlastním příslušenstvím jsou vybaveny kabe-
lovou TV, telefonem a minibarem, mají balkon,
WI-FI zdarma. Pokoje typu superior mají výhled
na hory. Přistýlka je vhodná pro děti do 12 let.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

**** Kranjska Gora

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 5 a více dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2955

RAMADA HOTELS + SUITES (PRISANK)

POLOHA
Hotel je situován přímo v centru střediska, cca
100 metrů od letní sáňkařské dráhy a lanovky.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, pizzerie, bar. V ceně je za-
hrnut jeden vstup denně do aquacentra v hotelu
Larix (bazény, vířivky, dětský bazén, skluzavka).
Solárium, masáže, sauna a kosmetické služby za
úplatu.

SPORT A ZÁBAVA
Turistika, cyklistika, rafting, letní sáňkařská dráha,
aquacentrum a well ness v hotelu Larix, fitness.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
a možností až dvou přistýlek jsou vybavené ka-
belovou TV, telefonem, minibarem, většina má
balkon. WI-FI zdarma. Pokoje typu superior mají
výhled na hory. Na vyžádání jsou možné i pokoje
pro alergiky nebo velké De Luxe pokoje s vodní
postelí.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

**** Kranjska Gora

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 5 a více dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2954

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344
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APARTMÁNY VITRANC

POLOHA
Samostatná depandance hotelu Prisank leží hned
naproti hotelu Prisank a  asi 100 m od hotelu
Larix.

VYBAVENÍ
Možnost parkování, úschovna kol. Klienti se hlásí
na recepci hotelu Prisank a mohou využívat veš-
keré služby, které hotel nabízí – restaurace, bary,
společenské místnosti, pizzerie, prodejna suve-
nýrů. V ceně je zahrnut jeden vstup denně do
aquacentra v hotelu Larix (bazény, vířivky, dětský
bazén, skluzavka). Solárium, masáže, sauna a kos-
metické služby jsou za úplatu.

SPORT A ZÁBAVA
Vysokohorská turistika, cyklistika, rafting, letní
sáňkařská dráha, aquacentrum v sousedním ho-
telu Larix.

APARTMÁNY
Apartmány pro 4 – 5 osob mají ložnici se
dvěma lůžky a případně další samostatné lůžko,
pokoj s rozkládacím gaučem pro dvě osoby
(nebo rozkládací křeslo), kuchyňský kout vyba-
vený pro základní vaření,  chladničku, kabelovou
TV, telefon, vlastní příslušenství a balkon.

STRAVOVÁNÍ
Individuální, lze dokoupit bufetovou polopenzi
v hotelu Prisank.

**** Kranjska Gora

Apartmány: AA–AAAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 5 a více dní Strava: bez stravování

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2951

HOTEL ALPINA

POLOHA
Typický horský hotel s výhledem na Julské Alpy má
výbornou polohu přímo pod svahem Vitranc asi
500 m od centra střediska.

VYBAVENÍ
Restaurace, aperitiv bar s terasou, výtah, salonek,
úschovna kol, dětské hřiště. V ceně je zahrnut
jeden vstup denně do aquacentra v hotelu Larix
(bazény, vířivky, dětský bazén, skluzavka), solá-
rium, masáže, sauna a kosme tické služby jsou za
úplatu. Lze také využívat bazén ve vedlejším ho-
telu Kompas. WI-FI na recepci zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Vysokohorská turistika, cyklistika, stolní tenis,
možnost využití sportovního centra v blízkosti, raf-
ting, výlety do okolí. Letní sáňkařská dráha.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
a možností přistýlky mají kabelovou TV, telefon.
Pokoje typu superior jsou obrácené směrem
k horám.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

**** Kranjska Gora

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 5 a více dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2952



HOTEL ŠPIK/ALPSKI RESORT ŠPIK

POLOHA
Renovovaný oblíbený hotel leží ve středisku Gozd
Martuljek. Do střediska Kranjska Gora vzdáleného
5 km jezdí hotelový bus (použití zdarma). 

VYBAVENÍ
Restaurace, noční bar, společenská místnost,
konferenční prostory, sluneční terasa, kadeřnický
salon, úschovna kol, výtah. Bazény, sauny, whirl-
pool, masážní centrum. Vstup do vodního světa
je zahrnut v ceně.

SPORT
Upravené prostory na squash, tenis, košíkovou,
mini klub pro děti, cyklistika, vysokohorská turistika.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím a
možností až dvou přistýlek jsou vybavené SAT
TV, telefonem, fénem a minibarem. Ve starší
části hotelu jsou pokoje bez balkonu. Pokoje su-
perior jsou obrácené směrem na hory. V novější
části jsou pokoje vybavené novějším nábytkem,
mají terasy nebo balkony. Pokoje typu deluxe
mají výhled na hory a možnost dvou přistýlek.
WI-FI zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem.

***/**** Gozd Martuljek 

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 5 a více dní Strava: polopenze
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Alpski resort Špik Hotel Špik

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2953 | 2950

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 344
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TERMÁLNÍ LÁZNĚ PTUJ
Strategická poloha lázní nedaleko Mariboru a zá-
roveň hlavní trasy přes Slovinsko do Chorvatska
předurčuje toto místo ke kombinaci krátkodobých
pobytů v  lázních a pobytového zájezdu na
Jadranu. Naše základní nabídka zahrnuje třídenní
pobyt v  lázních, který lze libovolně rozšířit, pří-
padně navázat na pobyty v Chorvatsku dle indivi-
duálního přání klienta.

LÁZNĚ PTUJ
Město Ptuj, jedno z nejstarších měst ve Slovinsku,
bylo vybudované na řece Drávě. Jeho historie za-
číná už v době kamenné, ale největší rozkvět za-
žívalo za dob Římské říše, kdy patřilo mezi
významné provincie. První písemná zmínka

o městu je z roku 69 n. l. Celému městu dominuje
hrad Ptuj, jehož západní věž patří k nejstarším
stavbám v zemi. Za návštěvu jistě stojí celé histo-
rické jádro města s četnými památkami. V okolí
jsou rozsáhlé vinice a ve městě je možno navštívit
nejstarší slovinský vinný sklípek.
Termální lázně jsou jedny z  nejmladších ve
Slovinsku. Přírodní termální voda vyvěrá ze tří vří-
del z hloubky 1050–1590 m, teplota vody na po-
vrchu se pohybuje od 39 do 54 °C. Zvlášť vhodná
je svým složením k léčení revmatických chorob,
poruch pohybového aparátu a degenerativních
onemocnění, neurologických bolestí, ale i k cel-
kové relaxaci, pooperační rehabilitaci, zklidnění
organismu a posílení imunity. 
Termální park se rozkládá na okraji městečka,

vodní plocha bazénů s  léčivou nízkominerální
vodou zabírá cca 4200 m2 plochy. K dispozici je
7 venkovních a 6 vnitřních bazénů s vlnami, tobo-
gány, tekoucí řekou, vodopády a vířivkami s tep-
lotou do 36 °C, pro trénink je určený olympijský 
plavecký bazén. Lázně jsou známé nejrozsáhlej-
ším systémem skluzavek ve Slovinsku. Dále je
možné využít různé druhy sauny, masáže, zábaly
a další terapie. V místě je také zdravotní centrum
s lékařským dohledem.
Hned vedle termálních lázní je jezero Ptuj vhodné
pro rybaření a windsurfing, menší plavidlo lze za-
kotvit přímo u přístavního mola. Pro milovníky
golfu je připraveno 18jamkové atraktivní golfové
hřiště na ploše asi 50 hektarů s rozličnými vod-
ními překážkami.

Ptuj
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BUNGALOVY, APARTMÁNY A KARAVANY

POLOHA
V  bezprostřední blízkosti termálních lázní (do
200 m) asi 1 km od centra města Ptuj.

VYBAVENÍ
V  ceně je zahrnut vstup do termálního parku
s venkovními i krytými bazény s termální vodou
a rozsáhlým  systémem skluzavek, různé druhy
sauny. Za úplatu jsou možné masáže, zábaly
a další terapie. K dispozici je zdravotní  centrum
s lékařským dohledem. Klienti mají také možnost
využít za zvýhodněnou cenu nabídku bazénů
a wellness v hotelu Primus. Centrální restaurace,
kavárna.

SPORT A ZÁBAVA
Relaxace v termálních lázních, jízda na koni, cyk-
listika, windsurfing, veslování na jezeře, k dispozici
jsou kryté i otevřené  tenisové kurty, stolní tenis,
mini golf, hřiště na různé míčové hry, bowling, ry-
baření, hudba, animace, letní divadlo a další kul-
turní akce ve městě. Golfové hřiště s 18 jamkami
asi 400 m od bungalovů.

POKOJE
Bungalovy: Dvoulůžkové jednoduše vybavené
pokoje s možností přistýlky a vl.přísl. mají tele-
fon a kabelovou TV.
Apartmán pro 2 osoby typu studia má dvě
lůžka, kuchyňský kout vybavený pro základní va-
ření, lednici, kabelovou TV, vlastní příslušenství.

Karavan pro 4 osoby (umístěný ve 4* kempu)
má obdobné vybavení, navíc má další pokoj se
dvěma lůžky a terasu.

STRAVOVÁNÍ
Klienti z bungalovů a apartmánů mají polopenzi
v centrální restauraci (snídaně bufet, večeře výběr
ze 3 menu), v karavanech stravování individuální.

** Ptuj

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2940

GRAND HOTEL PRIMUS

POLOHA
Nový luxusní hotel leží asi 1 km od centra města
hned vedle termálních lázní.

VYBAVENÍ
Celkově klimatizovaný hotel má prostornou re-
cepci, restauraci, bar, noční klub, výtahy, místnosti
pro semináře, prodejnu suvenýrů, kryté garáže,
fitnes a wellness centrum, několik bazénů s ter-
mální vodou, sedm druhů sauny – např. v řím-
ském, orientálním, egyptském a japonském stylu.
Pro skupiny lze zajistit tzv. římský večer – masáže
a koupání v oddělené místnosti s bazénem. 

SPORT A ZÁBAVA
Relaxace v termálních  lázních, jízda na koni, cyk-
listika, windsurfing nebo veslování na jezeře, k dis-
pozici jsou kryté i otevřené tenisové kurty, stolní
tenis, mini golf, hřiště na různé míčové hry, bow-
ling, rybaření, hudba, animace, letní divadlo
a další kulturní akce ve městě. Golfové hřiště s 18
jamkami asi 400 m od hotelu.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s vlastním
příslušenstvím a možností  přistýlky jsou vyba-
veny satelitní LCD-TV, WI-FI, telefonem, trezo-
rem, minibarem. K dispozici je župan a pantofle,

většina pokojů má balkon. Na vyžádání lze zaji-
stit i pokoje typu superior, které mají rohovou
vanu s možností napuštění termální vody. V ho-
telu jsou i tři luxusní apartmány s vlastní saunou
a velkou terasou s whirpoolem.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

**** Ptuj

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2941

ApartmánBungalov

Grand hotel Primus

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 344



TERMÁLNÍ LÁZNĚ MORAVSKE TOPLICE
Dynamicky se rozvíjející termální lázně (založené
v  roce 2000) jsou proslulé svou černou vodou
s unikátním léčebným složením. Lázně však myslí
i na střední a mladou generaci včetně dětí a jsou
vybaveny termálním aquaparkem včetně skluza-
vek a kvalitním hotelovým zázemím. Lázně jsou
situovány v severovýchodním výběžku Slovinska
v blízkosti maďarských hranic. Prameny navazují
na podzemní zdroje, které napájejí i proslulé jiho-
maďarské lázeňské areály. 

Lázeňský komplex tvoří uzavřený areál se sousta-
vou 25 vnitřních a venkovních bazénů s teplotou
30 – 38 °C s celkovou vodní plochou 5 000 m2. Ve
vybraných bazénech je tzv. černá termální voda.
V areálu jsou skluzavky se zvukovými a vizuálními
efekty, whirpooly, umělé řeky, vodopády, vodo-
trysky, peřeje, sauny a mnoho dalších atrakcí pro
děti i dospělé.
Lázně slouží zejména k léčbě pohybového ústrojí,
revmatismu, pooperačních stavů, na kožní a dýchací
problémy. Pobyt v „černé“ vodě se doporučuje na

maximálně 20 minut. V lázních připravují také spe-
ciální programy pro manažery a programy zamě-
řené na prevenci civilizačních chorob. Termální voda
osvěžuje organismus, zlepšuje prokrvení těla a stav
kůže, mírní nervozitu. Z termální vody se vyrábí také
speciální kosmetika, kterou lze na místě zakoupit.  
Lázně nejsou ale zdaleka určeny jen k léčebným
pobytům, vybavení je přizpůsobeno i k rekreaci
rodin s dětmi. Otevřeno je celoročně. Hotely jsou
propojeny chodbou, takže do bazénů se lze po-
hodlně dostat i za horšího počasí.

800 112 112 ℡334

SLOVINSKO | LÁZNĚ MORAVSKE TOPLICE
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HOTEL TERMAL

POLOHA
Hotel leží v areálu lázní v bezprostřední blízkosti
bazénů. S lázeňským centrem je spojen chodbou.

VYBAVENÍ
Hotel je plně klimatizován, kromě termální riviéry
jsou klientům k dispozici i hotelové bazény včetně
bazénu s černou minerální vodou, wellness cent-
rum, sauna. Dále je zde výtah, restaurace, ka-
várna, možnost připojení k internetu v hotelové
hale. Hotelové parkoviště zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Okolní krajina s vinicemi a řekou Murou vyzývá
k relaxaci, procházkám nebo cyklistice. Možnost
plavby na člunech, v blízkosti je kasino, golfové
hřiště. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a vlast-
ním příslušenstvím jsou klimatizované, vyba-
vené SAT-TV, minibarem, sejfem, některé mají
balkon. Župan k dispozici.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

**** Moravske Toplice

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2933

HOTEL A JDA

POLOHA
Hotel je situován v areálu lázní poblíž venkovní
termální riviéry. 

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, venkovní i vnitřní bazén
(včetně bazénu s černou vodou), fitness, konfe-
renční prostory, solárium, sauna. Krytou halou je
hotel spojen s ostatními hotely a wellness cent-
rem. Parkoviště u hotelu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Ideální místo pro relaxaci, ale i aktivní odpočinek.
Vhodné pro cyklistiku, jogging. Možnost plavby na
člunech, v blízkosti je kasino, golfové hřiště.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a vlast-
ním příslušenstvím jsou klimatizované, vyba-
vené SAT-TV, minibarem, sejfem, telefonem,
všechny mají balkon. Zdarma WIFI, k dispozici je
župan a pantofle.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

**** Moravske Toplice

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/2932

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 344

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 344
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MAKEDONIE

MAKEDONIE – NEOBJEVENÁ PERLA BALKÁNU
Makedonie je samostatným státem, který leží v jihovýchodní části Balkánského poloostrova. Dosud neobjevená turistická destinace
s hlavním městem Skopje se pyšní velkým množstvím historickým památek a přírodních krás. Naleznete zde více než 50 sladkovodních
jezer a šestnáct hor vyšších než 2000 metrů. Země ukrývá několik významných archeologických nalezišť, jejichž historie sahá až do
pradávné historie.  Makedonie je známá svou pohostinností, láskou k dobrému vínu a výtečnou národní kuchyní. Pověst vynikajících
makedonských vín daleko překračuje hranice regionu. Vinné stezky lákají každým rokem více a více zahraničních turistů.

VI VII VIII IX

Teplota jezera(°C) Teplota vzduchu (°C)

27

29

22

24 24

29

22

26

DOPRAVNÍ INFORMACE

• Vzdálenost od Prahy: 1500 km
• Doba jízdy z Prahy: 16 hod.
• Doporučujeme využít trasu: ČR – Slovensko

(Bratislava) – Maďarsko (Budapešť, Szeged) –
Srbsko (Bělehrad, Niš) – Makedonie (Skopje,
Ohrid)

NEPŘEHLÉDNĚTE NAŠI NABÍDKU POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ:

• To nejlepší z Makedonie

Podrobné informace najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2017“!
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MAKEDONIE

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
OHRID
Ohridské jezero ležící na hranicích Makedonie
a Albánie patří k nejstarším a nejhlubším evrop-
ským jezerům. Díky unikátním přírodním pod-
mínkám se pyšní průzračně čistou vodou
s viditelností až do hloubky 22 metrů. Voda do-
sahuje v letních měsících teploty 24º C a díky
tomu láká toto“Makedonské moře“ v letních mě-
sících tisíce návštěvníků. Místní památky i jezero
samotné jsou dokonce od roku 1980 pod ochra-
nou Unesca. Překrásné okolí nabízí spoustu

možností k výletům a městečko Ohrid zachová-
vající si svůj balkánský ráz disponuje dostateč-
nou ubytovací kapacitou všech kategorií
i potřebným rozsahem všech turistických služeb. 

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• příjemné klima
• vynikající kuchyně
• atraktivní destinace
• cenová dostupnost
• možnosti výletů do okolí

MAKEDONIE

ŘECKO

Ohrid

ALBÁNIE

Ohridské
jezero

ZÁJEZDY: 8, 15 DNÍ

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Klimetnica *** PL 6 let 338
Millenium Palace **** PL 6 let 338
Sileks **** PL 6 let 339
Aqualina **** PL 6 let 339

PL = polopenze

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



HOTEL MILLENIUM PALACE

800 112 112 ℡338

MAKEDONIE

od 6 582 Kč*

* více na str. 349

HOTEL KLIMENTICA 

POLOHA
Hotel rodinného typu se nachází cca 4 km od sta-
robylého Ohridu v poklidné předměstské části
Sveti Stefan na břehu jezera.

VYBAVENÍ
Hotel se skládá ze dvou budov s apartmány a ho-
telovými pokoji, disponuje recepcí, lobby, barem,
restaurací a letní terasou. Hotelový parking.

SPORT A ZÁBAVA
Možnost využití sportovních aktivit ve středisku
Ohrid.

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky s vlastním sociálním zařízením jsou vy-
baveny SAT TV, telefonem, minibarem a připo-
jením na internet. Každý pokoj disponuje
balkónem nebo terasou s orientací na jezero
nebo do okolí.

STRAVOVÁNÍ
Formou polopenze – bufetová snídaně a servíro-
vaná večeře.

PLÁŽ
Pláž se nachází cca 150 m od hotelu. Plážové
služby za poplatek

*** Ohrid

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/16476

POLOHA
Moderní hotel se nachází v docházkové vzdále-
nosti od centra Ohridu na břehu stejnojmenného
jezera. V okolí se nachází restaurace, bary i ob-
chody. 

VYBAVENÍ
Hotel disponuje recepcí s lobby, restaurací a barem,
wellness centrem se saunou/párou a fitness cent-
rem. Parkování pro hotelové hosty zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness a wellness centrum přímo v hotelu, mož-
nost využití sportovních aktivit ve středisku Ohrid.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s klimatizací a možností při-
stýlky s vlastním sociálním zařízením jsou vyba-
veny SAT TV, telefonem, minibarem a připojením
na internet. 

STRAVOVÁNÍ
Formou polopenze – bufetová snídaně a servíro-
vaná večeře.

PLÁŽ
Městská pláž se nachází cca 10 minut pěšky od
hotelu. Plážové služby za poplatek

**** Ohrid

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/16480

od 8 173 Kč*

* více na str. 349

Dítě do 6 let
zcela ZDARMA

Více na str. 344

Dítě do 6 let
zcela ZDARMA

Více na str. 344
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HOTEL SILEKS 

POLOHA
Příjemný hotel v blízkosti pláže se nachází v klid-
nější části Ohridu, předměstí Sveti Stefan. Hotel
je vzdálen cca 4 km od starobylého centra a dis-
ponuje kvalitním zázemím.

VYBAVENÍ
Hotelová recepce s lobby, vlastní parkoviště, bar,
restaurace, terasa, dětské a sportovní hřiště, ven-
kovní bazén, sauna a fitness centrum.

SPORT A ZÁBAVA
Přímo v hotelu sauna a fitness centrum, dětské
hřiště a hřiště na míčové hry, v sezóně večery
s hudbou na terase.

POKOJE
Všechny klimatizované hotelové pokoje jsou vy-
baveny vlastním sociálním zařízením, balkónem,
SAT TV, telefonem, trezorem a připojením na in-
ternet.

STRAVOVÁNÍ
Formou polopenze – bufetová snídaně a servíro-
vaná večeře.

PLÁŽ
Privátní pláž se nachází přímo před hotelem. 

**** Ohrid

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

od 7 178 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/16475

HOTEL AQUALINA 

POLOHA
Moderní hotel se nachází v části Sveti Stefan, cca
6 km od centra Ohridu. Je situován přímo
u Ohridského jezera s možností koupání.

VYBAVENÍ
Hotel disponuje 84 pokoji umístěnými v jedné bu-
dově. Hotelová recepce, bar a restaurace s ven-
kovní terasou, 2 multifunkční sportovní hřiště,
parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Dětské hřiště, 2 sportovní hřiště, stolní tenis.

POKOJE
Útulné pokoje s vlastním sociálním zařízením
disponují klimatizací, SAT TV, telefonem, miniba-
rem a WI-FI připojením na internet.

STRAVOVÁNÍ
Formou polopenze – bufetová snídaně a servíro-
vaná večeře.

PLÁŽ
Privátní pláž se nachází přímo před hotelem. 

**** Ohrid

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 11 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: polopenze

od 7 775 Kč*

* více na str. 349

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/16481

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Dítě do 6 let
zcela ZDARMA

Více na str. 344

Dítě do 4 let
zcela ZDARMA

Více na str. 344



800 112 112 ℡340

PŘEHLED ODJEZDOVÝCH MÍST NAŠICH AUTOKAROVÝCH ZÁJEZDŮ

Španělsko – pobřeží Costa Brava
Autokarovou dopravu nabízíme k vybraným hotelům označeným ikonou autokaru publikovaným na str. 41 až 53 tohoto katalogu.

Trasa přímého cílového autokaru bez přestupu ZDARMA:
Praha – Rudná – Beroun – Rokycany – Plzeň – Svatá Kateřina

Možnosti SVOZŮ za příplatek z těchto nástupních míst:
• Brno, Jihlava (dálnice), Humpolec (dálnice) - cena 350 Kč
• Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov, Tábor, České Budějovice, Písek, Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov,

Mladá Boleslav - cena 400 Kč
• Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Olomouc, Prostějov - cena 600 Kč

Realizaci přepravy svozů garantujeme při obsazení autokaru nejméně 8 osobami.

Chorvatsko – Istrie 
Autokarovou dopravu nabízíme k vybraným hotelům označeným ikonou autokaru publikovaným na str. 228 až 247 tohoto katalogu. 
Na vyžádání lze zajistit dopravu i k dalším objektům v této oblasti.

Trasa cílového autokaru:
Plzeň-Rokycany-Beroun (dálnice)-Praha-Humpolec (dálnice)-Jihlava (dálnice)-Brno-Mikulov-Istrie

Termíny: 2. 6. – 9. 9. 2017

Možnosti svozu zdarma po trasách do Prahy (uskuteční se pouze v případě realizace cílového autokaru):
Trasa 1) Platí pro všechny odjezdy: Hradec Králové-Pardubice-Kutná Hora-Kolín-Poděbrady-Praha (cílovým autokarem na ostrov Krk)
Trasa 2) Platí pro odjezdy 9. 6. – 14. 7. včetně: Ústí nad Labem -Teplice-Most-Chomutov-Louny-Slaný-Kladno-Praha (cílovým autokarem na ostrov Rab)
Trasa 3) Platí pro odjezdy 21. 7. – 2. 9. včetně: Liberec-Jablonec-Turnov-Mnichovo Hradiště-Mladá Boleslav-Praha (cílovým autokarem na ostrov Rab)

Chorvatsko – Ostrov Krk a Opatija
Autokarovou dopravu nabízíme k vybraným hotelům označeným ikonou autokaru publikovaným na str. 248 až 259 tohoto katalogu. 

Trasa cílového autokaru:
Hradec Králové-Pardubice-Kutná Hora-Kolín-Poděbrady-Praha-Humpolec (dálnice)-Jihlava (dálnice)-Brno-Mikulov-Ostrov Krk

Termíny: 2. 6. – 16. 9. 2017

Možnosti svozu zdarma po trasách do Prahy (uskuteční se pouze v případě realizace cílového autokaru):
Trasa 1) Platí pro všechny odjezdy: Plzeň-Rokycany-Beroun (dálnice)-Praha (cílovým autokarem na Istrii)
Trasa 2) Platí pro odjezdy 9. 6. – 14. 7. včetně: Ústí nad Labem -Teplice-Most-Chomutov-Louny-Slaný-Kladno-Praha (cílovým autokarem na ostrov Rab)
Trasa 3) Platí pro odjezdy 21. 7. – 2. 9. včetně: Liberec-Jablonec-Turnov-Mnichovo Hradiště-Mladá Boleslav-Praha (cílovým autokarem na ostrov Rab)

Na vyžádání lze zajistit i nástupní místa Benešov-Tábor-Písek-České Budějovice-Kaplice (zajišťuje CK JANETA)

Chorvatsko – Ostrov Rab
Autokarovou dopravu nabízíme k vybraným hotelům označeným ikonou autokaru publikovaným na str. 260 až 265 tohoto katalogu. 

Trasa cílového autokaru:
Pro odjezdy 9. 6. – 14. 7. včetně: Ústí nad Labem -Teplice-Most-Chomutov-Louny-Slaný-Kladno-Praha-Humpolec (dálnice)-Jihlava (dálnice)-Brno-
Mikulov-Ostrov Rab
Pro odjezdy 21. 7. – 2. 9. včetně: Liberec-Jablonec-Turnov-Mnichovo Hradiště-Mladá Boleslav-Praha-Humpolec (dálnice)-Jihlava (dálnice)-Brno-Mikulov-
Ostrov Rab

Možnosti svozu zdarma po trasách do Prahy (uskuteční se pouze v případě realizace cílového autokaru):
Trasa 1): Plzeň-Rokycany-Beroun (dálnice)-Praha (cílovým autokarem na Istrii)
Trasa 2): Hradec Králové-Pardubice-Kutná Hora-Kolín-Poděbrady-Praha (cílovým autokarem na ostrov Krk)

Chorvatsko – Dalmácie 
Autokarovou dopravu nabízíme k vybraným hotelům, označeným ikonou autokaru, publikovaným na str. 272 až 319 tohoto katalogu 
z následujících nástupních míst: 

z Čech: Benešov, Brandýs nad Labem, České Budějovice, Děčín, Dobříš, Domažlice, Horažďovice, Hradec Králové, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Karlovy
Vary, Klatovy, Kdyně, Liberec, Litoměřice, Mladá Boleslav, Most, Pardubice, Písek, Plzeň, Praha- Letňany, Příbram, Strakonice, Tábor, Teplice, Turnov, Ústí
nad Labem
z Moravy: Blansko, Boskovice, Brno, Frýdek Místek, Havířov, Hranice, Humpolec, Jihlava, Karviná, Kroměříž, Kuřim, Mikulov, Nový Jičín, Olomouc, Opava,
Ostrava, Prostějov, Přerov, Příbor, Svitavy, Uherské Hradiště, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Vyškov, Zlín



Itálie – Severní Jadran
Autokarovou dopravu nabízíme k vybraným hotelům označeným ikonou autokaru publikovaným na str. 188 až 205 tohoto katalogu.

Termíny: 3. 6. – 30. 9. 2017 (9. 6. – 16.9. 2017 Rosolina Mare)
Trasa cílového busu: Hlavní přestupní místa jsou v Brně, Praze, Písku, ev. v Českých Budějovicích. Vzhledem k velkému počtu vypsaných nástupních míst
mohou být svozy a rozvozy po ČR realizovány též pomocnými autokary, mikrobusy či osobními auty s nutností přestupu. V případě menšího počtu než 5
osob z některého z nástupních míst a ve výjimečných případech organizačního charakteru si vyhrazujeme právo na změnu nástupního místa oproti poskyt-
nuté slevě 100,- Kč (změna do 50 km), 200,- Kč (změna 51 - 100 km), ev. 300,- Kč (změna 101-150 km). Upozorňujeme klienty, že dopravy se účastní jen tech-
nický průvodce, který nepodává během jízdy žádný výklad. Vzhledem k limitovanému zavazadlovému prostoru autobusů a nutnosti dodržování mezinárodně
platných předpisů má každý účastník zájezdu nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla do hmotnosti 20 kg a jednoho příručního zavazadla do
hmotnosti 5 Kg. Další zavazadla jsou možná jen po předchozí domluvě a za poplatek. Doprava je organizována ve spolupráci externími dopravci. Konkrétní
nástupní místa na vyžádání u prodejců.
Časový harmonogram autokarové dopravy:
Odjezd z ČR v pátek v denních hodinách (v závislosti na vzdálenosti cílové destinace), příjezd do pobytového místa v sobotu.
Odjezd z pobytového místa následující sobotu, návrat do ČR v neděli (opět v závislosti na vzdálenosti pobytového místa). 
Upřesněné jízdní řády včetně nástupních zastávek obdržíte v Cestovních informacích cca 2-3 dny před odjezdem.
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PŘEHLED ODJEZDOVÝCH MÍST NAŠICH AUTOKAROVÝCH ZÁJEZDŮ

Itálie – Rimini
Autokarovou dopravu nabízíme k vybraným hotelům označeným ikonou autokaru publikovaným na str. 188 až 205 tohoto katalogu.

Termíny: 3. 6. – 24. 9. 2017
Hlavní přestupní místa: Praha, Benešov, Brno, České Budějovice, Mikulov, Písek, Příbram, Tábor.
Svozové trasy z ostatních nástupních míst za příplatek: Beroun (250), Hradec Králové (350), Chomutov (250), Jablonec nad Nisou (350), Jihlava
(250), Kaplice (450), Karlovy Vary (450), Kladno (250), Kolín (250), Liberec (350), Litvínov (350), Louny (350), Mladá Boleslav (250), Most (350), Olomouc
(450), Ostrava (450), Pardubice (350), Plzeň (250), Poděbrady (250), Prostějov (350), Rokycany (250), Slaný (250), Teplice (350), Turnov (350), Ústí nad
Labem (350), Vyškov (350).
• První a poslední den pobytu (sobota) neslouží k rekreaci, ale k dopravě klientů tam a zpět.
• Odjezd z ČR je vždy v pátek v poledních hodinách. Příjezd do Itálie v sobotu v ranních/dopoledních hodinách.
• Odjezdy z jiných než základních nástupních míst jsou řešeny svozem klientů (osobní auto, tranzit, veřejná linková doprava). Stejně je řešen rozvoz

klientů do jednotlivých výstupních míst. Trasy svozů a rozvozů mohou být při některých odjezdech vzájemně kombinovány. 
• Svozové trasy jsou zajištěny při min. počtu 6 klientů (v případě méně než 6 klientů, možnost přesunutí do jiného nástupního místa, vrácení svozového příplatku).
• Každá osoba může přepravit 1 příruční zavazadlo o hmotnosti 5 kg a 1 zavazadlo do 20 kg v zavazadlovém prostoru, zavazadlo navíc po dohodě (za příplatek).
Přesné časy odjezdů do itálie busou vždy potvrzeny v úterý/ve středu před pátečním odjezdem (tzn. cca 1-2 dny před odjezdem).

Itálie – Palmová Riviéra
Autokarovou dopravu nabízíme k vybraným hotelům označeným ikonou autokaru publikovaným na str. 206 až 215 tohoto katalogu.

Termíny: 3. 6. – 24. 9. 2017
Hlavní přestupní místa: Praha, Benešov, Brno, České Budějovice, Mikulov, Písek, Příbram, Tábor.
Svozové trasy z ostatních nástupních míst za příplatek: Beroun (250), Hradec Králové (350), Chomutov (250), Jablonec nad Nisou (350), Jihlava
(250), Kaplice (450), Karlovy Vary (450), Kladno (250), Kolín (250), Liberec (350), Litvínov (350), Louny (350), Mladá Boleslav (250), Most (350), Olomouc
(450), Ostrava (450), Pardubice (350), Plzeň (250), Poděbrady (250), Prostějov (350), Rokycany (250), Slaný (250), Teplice (350), Turnov (350), Ústí nad
Labem (350), Vyškov (350).
• První a poslední den pobytu (sobota) neslouží k rekreaci, ale k dopravě klientů tam a zpět.
• Odjezd z ČR je vždy v pátek v poledních hodinách. Příjezd do Itálie v sobotu v ranních/dopoledních hodinách.
• Odjezdy z jiných než základních nástupních míst jsou řešeny svozem klientů (osobní auto, tranzit, veřejná linková doprava). Stejně je řešen rozvoz

klientů do jednotlivých výstupních míst. Trasy svozů a rozvozů mohou být při některých odjezdech vzájemně kombinovány. 
• Svozové trasy jsou zajištěny při min. počtu 6 klientů (v případě méně než 6 klientů, možnost přesunutí do jiného nástupního místa, vrácení svozového příplatku).
• Každá osoba může přepravit 1 příruční zavazadlo o hmotnosti 5 kg a 1 zavazadlo do 20 kg v zavazadlovém prostoru, zavazadlo navíc po dohodě (za příplatek).
Přesné časy odjezdů do itálie busou vždy potvrzeny v úterý/ve středu před pátečním odjezdem (tzn. cca 1-2 dny před odjezdem).

Itálie – Gargano
Autokarovou dopravu nabízíme k vybraným hotelům označeným ikonou autokaru publikovaným na str. 216–219 tohoto katalogu.

Termíny: 2. 6. – 5. 8. a 25. 8. – 23. 9.* 2017 (* odjezd autobusu z Itálie)
Trasa cílového busu: Hlavní přestupní místa jsou v Brně, Praze, Plzni. Vzhledem k velkému počtu vypsaných nástupních míst mohou být svozy a rozvozy po
ČR realizovány též pomocnými autokary, mikrobusy či osobními auty s nutností přestupu. V případě menšího počtu než 5 osob z některého z nástupních míst
a ve výjimečných případech organizačního charakteru si vyhrazujeme právo na změnu nástupního místa oproti poskytnuté slevě 100,- Kč (změna do 50 km),
200,- Kč (změna 51 - 100 km), ev. 300,- Kč (změna 101-150 km). Upozorňujeme klienty, že dopravy se účastní jen technický průvodce, který nepodává během
jízdy žádný výklad. Vzhledem k limitovanému zavazadlovému prostoru autobusů a nutnosti dodržování mezinárodně platných předpisů má každý účastník
zájezdu nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla do hmotnosti 20 kg a jednoho příručního zavazadla do hmotnosti 5 Kg. Další zavazadla jsou možná
jen po předchozí domluvě a za poplatek. Doprava je organizována ve spolupráci externími dopravci. Konkrétní  nástupní místa na vyžádání u prodejců.
Časový harmonogram autokarové dopravy:
• Odjezd z ČR v pátek v denních hodinách (v závislosti na vzdálenosti cílové destinace), příjezd do pobytového místa v sobotu.
• Odjezd z pobytového místa následující sobotu, návrat do ČR v neděli (opět v závislosti na vzdálenosti pobytového místa). 
Upřesněné jízdní řády včetně nástupních zastávek obdržíte v Cestovních informacích cca 2-3 dny před odjezdem.
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PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI | GO PARKING
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PŘEHLED LETŮ | ŠPANĚLSKO ǀ MADEIRA ǀ ITÁLIE ǀ CHORVATSKO

ŠPANĚLSKO ǀ MADEIRA ǀ ITÁLIE ǀ CHORVATSKO PRG = Praha, BRQ = Brno, OSR = Ostrava
Destinace - letiště Odlet z Délka zájezdu (počet noclehů) Odletové dny Období letů

Španělsko - Mallorka PRG 7, 10, 11, 14 ST, NE duben-říjen 2017
Španělsko - Mallorka BRQ 7, 14 ST červen-září 2017
Španělsko - Mallorka OSR 7, 14 ST červen-září 2017
Španělsko - Ibiza PRG 7, 14 PÁ červen-září 2017
Španělsko - Costa Brava PRG 7, 10, 11, 14 ST, SO červen-září 2017
Španělsko - Andalusie PRG 7, 10, 11, 14 PO, PÁ duben-říjen 2017
Španělsko - Almería PRG 7, 10, 11, 14 ČT, NE květen-říjen 2017
Španělsko - Almería BRQ 10, 11 ST, SO červen-září 2017
Španělsko - Almería OSR 10, 11 ST, SO červen-září 2017
Kanárské os. - Gran Canaria PRG 7, 14 PO duben-říjen 2017
Kanárské os. - Tenerife PRG 7, 14 ST duben-listopad 2017
Kanárské os. - Fuerteventura PRG 7, 14 ČT květen-říjen 2017
Kanárské os. - Lanzarote PRG 7, 14 ÚT červen-říjen 2017
Portugalsko - Madeira PRG 7, 14 PO, PÁ duben-říjen 2017
Itálie - Sicílie PRG 7, 14 SO červen-září 2017
Itálie - Ischia PRG 7, 14 SO červen-září 2017
Itálie - Lamezia Terme PRG 7, 10, 11, 14 PO, ČT červen-září 2017
Itálie - Sardinie PRG 7, 14 ST červen-září 2017
Chorvatsko - Split PRG 7, 14 SO červen-září 2017

Cestujte ve třídě Travel Plus Comfort
v letadlech společnosti Travel Service*

Za příplatek 3 490 Kč získáte tento jedinečný komfort:
Bohatší catering na velkém platě (předkrm, teplé jídlo, dezert, kanapky, káva nebo čaj) s výběrem alkoholických a nealkoholic-
kých nápojů, salónek na letišti v PRG, OSR, BRQ, podhlavníky TPC, deka a polštář, welcome drink, zvýšená péče posádky, zvý-
šená volná váha zapsaných zavazadel na 20 kg. (Navíc za příplatek 1 400 Kč/oba směry možnost objednat Premium Seats.)

* Platí pro vybrané lety Travel Service a SmartWings při rezervaci současně s leteckým zájezdem Čedoku do vyčerpání kapacity vyčleněných míst. 
TPC nelze objednat na letech na Kanárské ostrovy.

Výběr prioritních míst v letadle*

Pokud rádi sedíte v přední části letadla, preferujete místo u okna nebo požadujete více místa na nohy na exitových sedačkách u nou-
zových východů, vyberte si za poplatek konkrétní sedadlo v letadle na cestě tam i zpět. Na výběr máte dva typy sedaček:

• Premium Seats (1. a 2. řada a exitové řady) cena 700 Kč v jednom směru letu
• Standard Seats (všechny ostatní řady) cena 400 Kč v jednom směru letu

* Platí pro vybrané lety Travel Service a Smart Wings při rezervaci současně s leteckým zájezdem Čedoku do vyčerpání kapacity vyčleněných míst.

Doprava na letiště za zvýhodněnou cenu
K vybraným zájezdům zajišťujeme dopravu na Letiště
Václava Havla Praha našimi autokarovými linkami
Čedok Expres. Za službu Čedok Expres účtujeme
jednotnou cenu 600 Kč za obousměrnou jízdenku.
Službu nabízíme k vybraným letům. Realizaci pře-
pravy garantujeme při obsazení autokaru nejméně
6 osobami.

Čedok Expres - svozové trasy na Letiště Václava Havla Praha:
1) České Budějovice, Písek, Tábor, Benešov
2) Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav
3) Ústí n. L., Teplice, Most, Chomutov, Louny, Slaný, Kladno
4) Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady
5) Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice na Moravě, Olomouc,

Přerov, Prostějov, Vyškov, Brno, Jihlava (dálnice), Pelhřimov (dálnice) 
6) Karlovy Vary, Plzeň, Rokycany, Beroun

Pro lepší přehled a orientaci při vyhledávání termínů jednotlivých zájezdů do destinací nabízených v tomto
katalogu níže v tabulce uvádíme přehled odletových letišť, možnou délku zájezdů, přehled letových dnů
a období, ve kterém se zájezdy uskutečňují.
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FANTASTICKÉ NABÍDKY
PRO DĚTI

RODINNÁ SLEVA:
dítě až do 15 let ZCELA ZDARMA + sleva až 8 % pro rodiče
Při zakoupení zájezdu do 30.4.2017 u leteckých zájezdů, jejichž součástí je ubytování ozna-
čené v tomto katalogu symbolem „RODINNÁ SLEVA“, poskytneme pro jedno dítě splňující
věkové podmínky uvedené na webových stránkách www.cedok.cz u příslušného ubyto-
vacího zařízení, ubytované na 1. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými osobami
zájezd zcela ZDARMA a navíc další osoby ubytované ve společném pokoji čerpají
Rodinnou slevu až 8 % (neplatí pro případné druhé dítě na přistýlce - za ně je třeba uhra-
dit pevnou dětskou cenu). Platí pro členy Clubu Čedok při uzavření smlouvy do 30. 11.2016,
ostatní klienti mají slevu o 2 % nižší. Aktuální výši Rodinné slevy platnou po 30. 11. 2016
uvádíme na webových stránkách www.cedok.cz u jednotlivých hotelů. Tato nabídka platí
do vyprodání označených kapacit, nejpozději však do 30. 4. 2017. Při pozdějším zakoupení
zájezdu platí pevná dětská cena uvedená na webových stránkách www.cedok.cz u pří-
slušného ubytovacího zařízení. Tato sleva platí pouze pro letecké zájezdy. 

POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Je-li v tomto katalogu ubytovací zařízení označeno symbolem „POBYT PRO DÍTĚ
ZDARMA“, může se leteckého zájezdu, jehož součástí bude toto ubytování, zúčastnit
jedno dítě, které splňuje věkové podmínky uvedené v daném symbolu, ubytované na
1. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými osobami, jen za pevnou dětskou cenu,
a navíc další osoby ubytované ve společném pokoji mohou čerpat slevu za včasný
nákup, jejíž aktuální výše je uvedena na webových stránkách www.cedok.cz. Pevná
dětská cena zahrnuje jen cenu letenky a doplňkových služeb. Pobyt, tedy ubytování
a stravování, má dítě ZDARMA. Výši pevných dětských cen uvádíme v nabídce zájezdů
na webových stránkách www.cedok.cz (za tímto účelem doporučujeme využít webo-
vou adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód) nebo Vám ji ochotně sdělí Váš prodejce
zájezdů cestovní kanceláře Čedok. Z pevných dětských cen se neposkytuje sleva za
včasný nákup. Tato nabídka platí jen do vyprodání takto označených kapacit. 
Je-li v tomto katalogu ubytovací zařízení označeno symbolem „POBYT PRO DÍTĚ
ZDARMA“, může se autokarového zájezdu, jehož součástí bude toto ubytování, zú-
častnit jedno dítě, které splňuje věkové podmínky uvedené v daném symbolu, ubytované
na 1. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými osobami, jen za pevnou dětskou
cenu, a navíc další osoby ubytované ve společném pokoji čerpají slevu za včasný
nákup, jejíž aktuální výše je uvedena na webových stránkách www.cedok.cz. Pevná
dětská cena zahrnuje jen cenu jízdenky a případných doplňkových služeb. Pobyt, tedy
ubytování a stravování, má dítě ZDARMA. Výši pevných dětských cen uvádíme v nabídce
zájezdů na webových stránkách www.cedok.cz (za tímto účelem doporučujeme využít
webovou adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód) nebo Vám ji ochotně sdělí Váš pro-
dejce zájezdů cestovní kanceláře Čedok. Z pevných dětských cen se neposkytuje sleva
za včasný nákup. Tato nabídka platí jen do vyprodání označených kapacit. 
U zájezdů s vlastní dopravou, jejichž součástí je ubytování v ubytovacím zařízení ozna-
čeném v tomto katalogu symbolem „POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA“, poskytujeme pro
jedno dítě, které splňuje věkové podmínky uvedené v daném symbolu, ubytované na 1.
přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými osobami pobyt, tedy ubytování a stravo-
vání, ZDARMA, a navíc další osoby ubytované ve společném pokoji čerpají slevu za
včasný nákup, jejíž aktuální výše je uvedena na webových stránkách www.cedok.cz.

POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
Je-li v tomto katalogu ubytovací zařízení označeno symbolem „POBYT PRO 2 DĚTI
ZDARMA“, mohou se leteckého zájezdu, jehož součástí bude toto ubytování, zúčastnit
dvě děti, které splňují věkové podmínky uvedené v daném symbolu, ubytované na 1. a 2.
přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými osobami, a to každé jen za pevnou dětskou
cenu, a navíc další osoby ubytované ve společném pokoji mohou čerpat slevu za
včasný nákup, jejíž aktuální výše je uvedena na webových stránkách www.cedok.cz.
Pevná dětská cena zahrnuje jen cenu letenky a doplňkových služeb. Pobyt, tedy ubytování
a stravování, mají děti ZDARMA. Výši pevných dětských cen uvádíme v nabídce zájezdů
na webových stránkách www.cedok.cz (za tímto účelem doporučujeme využít webovou
adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód) nebo Vám ji ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů
cestovní kanceláře Čedok. Z pevných dětských cen se neposkytuje sleva za včasný nákup.
Tato nabídka platí jen do vyprodání označených kapacit. 
Je-li v tomto katalogu ubytovací zařízení označeno symbolem „POBYT PRO 2 DĚTI
ZDARMA“, mohou se autokarového zájezdu, jehož součástí bude toto ubytování, zú-
častnit dvě děti, které splňují věkové podmínky uvedené v daném symbolu, ubytované na
1. a 2.přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými osobami, jen za pevnou dětskou
cenu, a navíc další osoby ubytované ve společném pokoji čerpají slevu za včasný nákup,
jejíž aktuální výše je uvedena na webových stránkách www.cedok.cz. Pevná dětská cena
zahrnuje jen cenu jízdenky a případných doplňkových služeb. Pobyt, tedy ubytování a stra-
vování, májí děti ZDARMA. Výši pevných dětských cen uvádíme v nabídce zájezdů na we-
bových stránkách www.cedok.cz (za tímto účelem doporučujeme využít webovou
adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód) nebo Vám ji ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů
cestovní kanceláře Čedok. Z pevných dětských cen se neposkytuje sleva za včasný nákup.
Tato nabídka platí jen do vyprodání označených kapacit. 
U zájezdů s vlastní dopravou, jejichž součástí je ubytování v ubytovacím zařízení ozna-
čeném v tomto katalogu symbolem „POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA“, poskytujeme pro
děti, které splňují věkové podmínky uvedené v daném symbolu, ubytované na 1. a 2. při-
stýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými osobami pobyt, tedy ubytování a stravování,
ZDARMA, a navíc další osoby ubytované ve společném pokoji čerpají slevu za včasný
nákup, jejíž aktuální výše je uvedena na webových stránkách www.cedok.cz.

Rodinná SLEVA

Pobyt pro
dítě ZDARMA

Pobyt pro
2 děti ZDARMA
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V případě, že dojde k zakoupení leteckého pobytového zájezdu, jehož součástí bude ubytování uve-
dené v tomto katalogu, do 31. 3. 2017, může klient jedenkrát bezplatně změnit svůj zájezd nejpo-
zději 14 dnů před odletem za následujících podmínek: 

• nesmí se změnit počet cestujících osob ani nesmí dojít ke změně jednotlivých účastníků, 
• odlet na nový zájezd musí být realizován ve stejném kalendářním týdnu, jako byl odlet na zájezd

původní, 
• nový zájezd musí být minimálně ve stejné ceně jako zájezd původní, 
• nový zájezd musí mít minimálně stejnou délku jako zájezd původní, 
• na nový zájezd nelze již uplatnit žádné slevy.
• nově vybraný zájezd je účtován v katalogových (základních) cenách, rozdíl v ceně je zákazník

povinen uhradit v okamžiku změny smlouvy o zájezdu. 

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. 

U leteckých a autokarových zájezdů, jejichž součástí je ubytování v ubytovacím zařízení označeném
symbolem Sleva pro seniory 25 %, poskytujeme ve vybraných mimosezónních termínech pro
klienty ve věku od 55 let slevu ve výši 25 % ze základní ceny zájezdu, a to za níže uvedených
podmínek. Sleva platí pro každou osobu ve věku od 55 let, ubytovanou v jedno-, dvou- nebo
vícelůžkovém pokoji. Nevztahuje se na příplatek za jednolůžkový pokoj, který se hradí v plné výši.
Doprovodné osoby mladší 55 let mohou čerpat aktuální slevy za včasný nákup ze základních cen
zájezdu. Je-li doprovodnou osobou dítě, za něž se hradí pevná dětská cena, nemůže čerpat slevu
za včasný nákup. Slevy pro seniory nelze kombinovat se slevou „RODINNÁ SLEVA“. Sleva platí
do vyčerpání kapacity vyčleněné pro tuto akci, nejpozději však do 30.4.2017. Termíny, kdy lze slevu
využít, uvádíme v nabídce zájezdů na webových stránkách www.cedok.cz (za tímto účelem
doporučujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód) nebo Vám ji ochotně
sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kanceláře Čedok.

ZMĚNA ZÁJEZDU ZDARMA

SLEVY 
PRO SENIORY 

GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY 
GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY SLEVA PRO SENIORY 25 %

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 345

SLEVA
pro seniory 25 %
Vybrané termíny: 10. 6., 6. 9. 2017

Více na str. 345



Ubytování |         | Doprava |     |
        |      | Sportovní akce |

|  |   |  |     | Aktivní dovolená |  |  |  |
 |  |  |  | Relaxace |    | Vzdělávací aktivity |

     | Speciální přání |   |   |   
 |    | Praktické záležitosti |  |  

 www.exclusive-travel.cz

NA PŘÁNÍ VÁM RÁDI UŠIJEME DOVOLENOU NA MÍRU !
NESPOKOJÍTE SE S KONFEKCÍ ?

            
              

            
        

            
       

 

            
              

            
        

            
       

 

            
              

            
        

            
       

 

            
              

            
        

            
       

 

            
              

            
        

            
       

 

            
              

            
        

            
       

 

            
              

            
        

            
       

 

            
              

            
        

            
       

 

            
              

            
        

            
       

 

            
              

            
        

            
       

 

            
              

            
        

            
       

 

            
              

            
        

            
       

 

            
              

            
        

            
       

 

            
              

            
        

            
       

 

            
              

            
        

            
       

 

            
              

            
        

            
       

 

            
              

            
        

            
       

 

            
              

            
        

            
       

 

            
              

            
        

            
       

 

            
              

            
        

            
       

 

            
              

            
        

            
       

 

            
              

            
        

            
       

 

            
              

            
        

            
       

 

Přehled symbolů používaných v tomto katalogu

Novinka

Rodiny s dětmi Senioři Skluzavky Tenis

Vodní sporty Wellness
Hotel pouze 
pro dospělé

Cykloturistika

Slunečníky a lehátka
na pláži ZDARMA

Zlatý tip Čedoku 

All inclusive 

Bazén

Bezbariérový přístup

Dětský koutek

Fitness

Golf

Klimatizace

Trezor

Kuchyně

Lednice

Mikrovlnná trouba

Pláž 500 m

Pláž přes 500 m

Pobyt se psem

Potápění

Přímo u pláže

Připojení na internet

800 112 112 ℡346
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Věrnostní program Club Čedok je určen zákazníkům, kteří jsou držiteli karty Club Čedok.
Tito zákazníci mohou v rámci věrnostního programu čerpat nadstandardní slevy. 

Při koupi vybraného zahraničního zájezdu každý držitel členské karty Clubu Čedok může
čerpat věrnostní slevu, která je o 2% vyšší, než sleva pro všechny další zákazníky. 

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

Parkování ZDARMA pro členy Clubu Čedok 
Držitelé členské karty Clubu Čedok mohou získat ke každé smlouvě o zájezdu, jehož součástí
je ubytování uvedené v tomto katalogu a letecká doprava, uzavřené do 31. 3. 2017 možnost
parkování jednoho osobního vozidla na parkovišti GO Parking (více informací o tomto
parkovišti naleznete na str. 342) u Letiště Václava Havla Praha nebo na letišti Ostrava 
– Mošnov či Brno Tuřany ZDARMA, a to po celou dobu trvání zájezdu. Nabídka parkování
zdarma platí do vyčerpání parkovacích míst vyčleněných pro tuto akci. U leteckých zájezdů do
Chorvatska, zakoupených do 31. 3. 2017, jejichž součástí je ubytování uvedené v tomto katalogu, platí
výhoda Parkování ZDARMA i pro zákazníky, kteří nejsou držiteli členské karty Clubu Čedok. 

Staňte se členy Clubu Čedok! Získejte atraktivní slevy!

SLEVY AŽ 32 %
S CLUBEM ČEDOK



800 112 112 ℡348

INFORMACE | obsah, rozsah a další podmínky poskytování služeb

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 ranních hodinách.

Obsaditelnost pokojů

- dospělá osoba - dítě
V katalogu uvádíme u jednotlivých ubytovacích kapacit infor-
maci o variantách obsaditelnosti jednotlivých pokojů. Pokud
je v daném hotelu k dispozici více typů pokojů, je uváděn
zpravidla nejčastěji využívaný typ pokoje. Větší postavička zna-
mená dospělou osobu, menší pak dítě do věkového limitu
uvedeném v ceníku. Uvedené možnosti obsazení jsou výčtem
možných variant obsaditelnosti standardního typu pokoje.

Ubytování

Pro Vaši spokojenost je nabídka ubytovacích kapacit v každém
cíli cesty co nejpestřejší – od apartmánů až po luxusní hotely
– tak, aby odpovídala Vašim představám a finančním mož-
nostem. 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 kvality služeb. Stupnice kvality služeb hotelů a apart-
mánů vyjadřuje pouze názor Čedoku na kvalitu ubytování tak,
jak se jeví z hlediska standardu požadavků středoevropského
cestovatele. Upozorňujeme, že kvalita ubytování v apartmá-
nech není totožná s hotelem, neboť jde o odlišný typ ubyto-
vacího zařízení. Například nelze očekávat, že apartmány
označené třemi symboly 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 ubytování na minimum. Stejně tak při odjezdu usilujeme
o zajištění možnosti odložení či úschovy zavazadel, po
nezbytně nutnou dobu. Bohužel naše cestovní kancelář
nemůže garantovat v každém případě bezprostřední návaz-
nost 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,
ještěrek atd. v hotelových pokojích či apartmánech a to přes
intenzivní snahy správců ubytovacích zařízení. Problémy
mohou nastat i s pohybem hlodavců, koček, psů, či dalších
živočichů v dané lokalitě. Případnou reklamaci je vždy třeba
uplatnit ihned v místě pobytu.

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

• v mnoha případech nelze označit vodu v ubytovacích 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
nevětraných prostorách, jako jsou koupelny, může dojít vli-
vem zvýšené vlhkosti k výskytu plísně, a to i přesto, že je
koupelna pravidelně čištěna. Plíseň za konkrétních podmínek
vznikne ve velmi krátké době. Vliv na to mají klimatické pod-
mínky, 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
ubytovacího zařízení. Standardní jednolůžkový pokoj je vždy
menších rozměrů.

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

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

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

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

leno 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 obyvatel-
stvu. Nelze vyloučit sezónní výskyt mořských trav (chaluh)
a medůz. Počet lehátek a slunečníků nemusí pokrývat celou
kapacitu hotelu. Použití lehátek a slunečníků může být pod-
míněno poplatkem, stejně jako využití sportovišť či zapůjčení
sportovního nářadí a to i když jsou možnosti sportování uve-
deny u jednotlivých ubytovacích zařízení. 
Možnost vodních sportů a zahájení provozu vodních sportů
je v kompetenci střediska. Údaj o vzdálenosti pláže vyjadřuje
nejkratší vzdušnou vzdálenost pláže od hranice areálu s 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 stra-
vování 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
zařízení. Pestrost a četnost stravování odpovídá kategorii
ubytovacího zařízení. Je třeba počítat, že čerpání stravovacích
služeb probíhá ve stravovacích časech stanovených hotelem,
nikoliv nepřetržitě. Začátek a konec čerpání služeb all inc-
lusive se řídí časem nastěhování do pokojů a jejich uvolnění. 

Rozsah čerpání služeb v příletový a odletový den je omezen.
Dochází-li v odletový den k uvolnění pokojů v poledních hodi-
nách, nelze vyžadovat služby all inclusive po tomto limitu, byť
nástup do hotelu proběhl ve večerních hodinách příletového
dne. Při čerpání služeb all inclusive v hotelích nižších kategorií
(3* a méně) je třeba počítat, že rozsah stravování může být
skromnější a svým charakterem se spíše podobá plné penzi.
V některých případech může být způsob stravování kombi-
novaný. Např. předkrmy jsou nabízeny formou švédského
stolu, hlavní jídlo s obsluhou. Tato skutečnost je obvykle v kata-
logu uvedena. Naše CK nemůže zajistit, ale ani omezit, pří-
padnou nabídku specialit místní kuchyně dané země. Kvalita
stravování (bohatost a pestrost) je většinou přímo úměrná
kategorii zvoleného ubytovacího objektu. I stravovací zvyklosti
se mohou lišit od našeho způsobu stravování ve vydatnosti
a pestrosti některých denních jídel, tedy více zeleniny a méně
masa. Zaplacený rozsah stravování zahrnuje počet penzí,
který odpovídá počtu noclehů. Při nástupu do hotelu
a odjezdu z něj v atypických časech může být pravidelné jídlo
nahrazeno balíčkem na cestu nebo jiným typem jídla (občer-
stvení). V zařízení typu all inclusive může čerpání služeb začí-
nat až večer po příjezdu a končit již ráno odjezdového dne.
Bufetový způsob a stravování s obsluhou jsou cenově rovno-
cenné.

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

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

*
velmi jednoduché ubytování s minimálním komfortem 
a jednoduchým rozsahem stravování

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

***
běžný turistický standard ubytovacích a stravovacích služeb

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

*****                          
luxusní standard ubytovacích a stravovacích služeb

*

zmenšený symbol (půl symbolu) 
- vyšší kvalita základního stupně
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Letecká přeprava je zajištěna formou charterových letů nebo
na pravidelných linkách prověřených leteckých společností.
V důsledku denního vytížení letových tras i techniky linkovým
provozem se charterové lety v Evropě realizují převážně v noč-
ních hodinách. V souladu s platnými mezinárodními předpisy
a dohodami nemůže naše cestovní kancelář ovlivnit případné
změny letecké společnosti, typu letadla, letového řádu a trasy
(včetně mezipřistání). V některých případech nastávají změny
jen několik hodin před odletem. Délka trvání zájezdu vychází
z platného letového řádu v době zpracování katalogu. Letecký
dopravce je oprávněn v důsledku povětrnostních, technických,
nebo jiných vlivů nezávislých na vůli dopravce přepravu odložit,
zrušit nebo předčasně ukončit. Váhový limit pro leteckou pře-
pravu zavazadel je odlišný dle jednotlivých dopravců a pohy-
buje se v rozmezí 15 až 20 kg na osobu v ekonomické třídě.
Váhový limit pro daný zájezd Vám sdělí prodejce, případně
bude uveden v cestovních informacích.
Případná nadváha je zpoplatněna dle aktuálních ceníků letec-
kých společností. Informace na vyžádání sdělí prodejci
zájezdů. Na většině letů je občerstvení na palubách letadel
nabízeno zpravidla za poplatek. Cestující je platí přímo v leta-
dle palubnímu personálu.
Autokarovou přepravu zajišťujeme buď vlastními autokary,
nebo dopravními prostředky osvědčených autobusových
společností a rovněž využíváme i nabídky autokarové dopravy
jiných CK. Naše CK používá na svých cestách autokary
v dálkové úpravě, která obvykle zahrnuje video a nabídku
teplých a studených nápojů. Do vzdálenějších míst pak i klima-
tizaci a WC. Všechna místa v autokaru mají stejnou hodnotu
a nelze požadovat slevu z ceny při přidělení místa v autokaru,
které klientovi nevyhovuje. Při přidělování míst v autokarech
se snažíme vyhovět individuálním přáním klientů s tím, že
přednost při výběru sedadel mají klienti, kteří se na zájezd
přihlásí dříve.
V případě nízkého zájmu o dopravu svozem do centrálního
odjezdového místa nebo na tuzemské letiště/z tuzemského
letiště může být doprava zrušena. Děje se tak, pokud počet
zájemců o tuto službu klesne pod 6 osob. V tomto případě
bude klientům vrácena částka, kterou za tuto službu uhradili.

Delegáti

Pokud v pobytovém středisku funguje střediskový delegát, bude
Vás po příjezdu kontaktovat a bude Vám nápomocen v místě
pobytu. Delegát má na starosti obvykle více ubytovacích objektů
a do střediska dojíždí. Při úvodní informativní schůzce Vás blíže
seznámí s pobytovým místem a poskytovanými službami. Pro
kontaktování střediskového delegáta doporučujeme využívat
pro řešení veškerých záležitostí především úřední hodiny, pra-
videlné schůzky nebo telefonické spojení pro případ mimo-
řádné 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
neodpovídá za případné vady služeb, které si klient zakoupí
v destinaci od místních poskytovatelů služeb. 

Ceny služeb

Základní cena je cena uvedená na webových stránkách
www.cedok.cz u konkrétního zájezdu. Tato cena nezahrnuje
fakultativní služby, nepovinné příplatky a případné slevy.
Základní cena a zákazníkem zakoupené fakultativní služby
tvoří cenu zájezdu ve smyslu zákona. Všechny ceny uvedené
v tomto katalogu jsou uvedeny v Kč a za jednu osobu. 

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

Slevy za včasný nákup

Aktuální slevy za včasný nákup uvádíme na webových strán-
kách www.cedok.cz u jednotlivých hotelů (za tímto účelem
doporučujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů
nebo QR kód) nebo Vám je ochotně sdělí Váš prodejce

zájezdů cestovní kanceláře Čedok. Sleva pro členy Clubu
Čedok platí pro klienty, kteří jsou držiteli členské karty Clubu
Čedok, a jejich doprovod v rámci jedné smlouvy a ubytovací
jednotky (pokoj či apartmán). Slevy za včasný nákup posky-
tujeme procentní sazbou ze základní ceny zájezdu (nevztahuje
se na fakultativní příplatky). Slevy nelze navzájem sčítat, ani
je kombinovat s jinými slevami (použít současně). Slevu ve
výši až 30% poskytujeme na vybrané zájezdy a termíny do
odvolání nejpozději však do 31.12.2016. 

Snížená záloha 

Při zakoupení zájezdu z tohoto katalogu do 31.3.2017 nabí-
zíme možnost úhrady snížené zálohy ve výši 990,- Kč na osobu
při uzavření smlouvy o zájezdu. Další záloha ve výši 30 % z ceny
zájezdu je splatná do 30 kalendářních dnů, případně může
klient zaplatit pouze zálohu ve výši 30% z ceny zájezdu při
uzavření smlouvy o zájezdu. Doplatek je splatný nejpozději
30 dní před zahájením zájezdu. Ustanovení Všeobecných
smluvních podmínek cestovní kanceláře Čedok a.s. (dále jen
„VSP“) o splatnosti celkové ceny zájezdu nejsou touto nabídkou
dotčena. Nabídka platí do odvolání nejpozději však do
31.3.2017. 

Cena od *

Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubyto-
vacích zařízení publikovaných v tomto katalogu jsou u jednot-
livých kapacit uváděny symboly ve žlutém rámečku s „cenou
od …“, např. od 6 890,- *. Jedná se vždy o nejnižší cenu v rámci
nabízené sezóny (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu pokoje
(pokud je v daném hotelu nabízeno více typů pokojů), poníže-
nou o slevu za včasný nákup pro běžné klienty, platnou při
zakoupení zájezdu v listopadu 2016. Pokud je daný hotel nabí-
zený s více druhy doprav (např. s vlastní dopravou, autokarovou
dopravou nebo leteckou dopravou) je vždy uvedena cena nej-
levnější varianty. Může se proto stát, že v průběhu sezóny již
nebude možné zakoupit zájezd za takto uvedenou cenu. Tyto
cenové údaje slouží pouze pro snazší porovnávání jednotlivých
ubytovacích zařízení a nemají charakter návrhu na uzavření
smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.  

Pasové a vízové formality pro držitele českých pasů

Udělení víz spadá do kompetence příslušných zastupitelských
úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový poplatek pro-
padá a CK tento poplatek nevrací. Rovněž tak nemůže refun-
dovat cenu zájezdu, pokud klient stornuje zájezd z titulu
neudělení vstupního víza, popřípadě je-li z určité země vyhoš-
těn. Podmínky pro udělení a platnost víz se mohou během
roku měnit a konzulární úřad není povinen nás o tom infor-
movat. Doporučujeme proto ověřit si potřebné informace
vždy předem na www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském
úřadě. Občanům třetího státu, kteří mají vízovou povinnost,
doporučujeme, aby si veškeré informace týkající se vízové
povinnosti a důležité skutečnosti s tím spojené zjistili ještě
před zakoupením zájezdu. Pokud si takový klient neopatří
víza pro cílové nebo tranzitní země a je ze zájezdu vyloučen,
nese veškeré náklady za storno zájezdu. V případě neudělení
víza platí Všeobecné smluvní podmínky Čedoku a.s.
Pro vstup do Egypta je nutný cestovní pas s platností mini-
málně 6 měsíců po návratu ze zájezdu a turistické vízum,
které lze obdržet na egyptském velvyslanectví v Praze nebo
po příletu na mezinárodních letištích v Egyptě za poplatek
cca 25 USD (Hurghada, Marsa Alam). Rychlopasy pro cesty
do Egypta nejsou akceptovány. Vízum lze také zajistit pro-
střednictvím Čedoku formou předplacené fakultativní služby,
vízum Vám bude předáno po příletu na letišti v Egyptě (více
informací u prodejce). Při příletu do  Egypta se vyplňuje vstupní
turistická karta. Uvedené informace o vízových formalitách
jsou platné pouze pro občany ČR. Pasové orgány vyžadují pro
vstup do země cestovní pas mající nejméně 1-2 volné stránky
umožňující vlepení víza nebo umístění vstupního a výstupního
razítka. Dodržování tohoto pravidla je důležité zejména v pří-
padech udělování víz v místě vstupu do země.

Pasové a vízové formality pro držitele jiných
než českých pasů

Ověřte si potřebné informace (nutnost víza) předem na
www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě přísluš-
ného státu. 
Klienti, pokud jsou občany jiných států, jsou povinni zjistit si
vízové podmínky této destinace sami ještě před zakoupením
zájezdu. Pokud si klient, který není občanem ČR, neopatří víza
a je ze zájezdu vyloučen, nelze mu vrátit cenu zájezdu. V případě

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

Očkování a léky

Doporučené univerzální léky proti střevním potížím: Endiaron,
Endiform, Diaryl, Reasec, Imodium. Konzultujte se svým léka-
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
informace Vám podá každá pobočka naší CK nebo pracovníci
naší rezervační centrály. 
Specifickou formu úhrady tvoří hodnotové poukázky, které
vydává Čedok samostatně nebo ve spolupráci se svými 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 posí-
lení jistoty všech klientů, že jejich finanční prostředky budou
sloužit výhradně k úhradě jimi zakoupených služeb.

Různé

Při posuzování reklamací postupujeme vždy v souladu se
Všeobecnými smluvními podmínkami a Reklamačním řádem,
které jsou vydány v souladu s občanským zákoníkem (přičemž
plné texty těchto dokumentů jsou klientům k dispozici na
všech pobočkách CK, na webu www.cedok.cz i v každém 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
realizace zájezdu. Naše cestovní kancelář Vás proto, před
sjednáním smlouvy o zájezdu, bude informovat o případných
změnách v katalogu uvedených informací. 

Ceny uvedené v tomto katalogu byly kalkulovány dle kurzů
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. 
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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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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



Nejstarší a nejhlubší jezero v Evropě

Ohrid

www.macedonia-timeless.com


