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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

                                         



WWW.CEDOK.CZ 1

Úvodní stránky str. 1-5

Bulharsko str. 6-99
Albena 6-17
Zlaté písky, Riviéra, Svatý Konstantin 18-35
Obzor 36-43
Sv. Vlas, Elenite, sluneční pobřeží, Nessebar 44-71
Burgas, Pomorie, Sozopol, Kavaci, Djuni 72-85
Primorsko, Kiten, Lozenec, Carevo, Achtopol 86-99

Řecko str. 100-214
Ostrov Korfu 100-111
Ostrov Lefkáda/Preveza 112-119
Ostrov Zakynthos 120-131
Ostrov Thassos 132-139
Ostrov Lesbos 140-153
Ostrov Kréta 154-177
Ostrov Samos 178-189
Ostrov Kos 190-197
Ostrov Rhodos 198-214

Závěrečné stránky str. 215-224

Korfu Sozopol

Samos

Kos

RhodosZlaté Písky

Pomorie

Primorsko Primorsko

Lesbos

Zakynthos

Slunečné pobřeží

Dalaman

OBSAH



800 112 112 ℡2

SLEVY A VÝHODY
V OBDOBÍ 
PŘEDPRODEJE

* Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev a výhod uvádíme na str. 215, 218, 219, 220, 221 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz 

Slevy za včasný nákup až 30 % * 

Děti až do 14 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 *



WWW.CEDOK.CZ 3

FANTASTICKÉ
NABÍDKY
PRO DĚTI

*Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev a výhod uvádíme na str. 218 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz 

Více str. 226

Více str. 226

Více str. 226

Více str. 226

Rodinná SLEVA:
dítě až do 14 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.
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Vysvětlivky: 

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

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

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

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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BULHARSKO

BULHARSKO
Bulharsko je tradičním cílem našich zájezdů již od padesátých let, kdy v této zemi vyrostly první turistické komplexy. Od té doby se mnohé
změnilo. Bulharsko je pohostinné a pro Čechy cenově výhodné. Bulharské moře je ideální pro rodiny s dětmi. Sestup do moře je většinou
mírný, spád dna postupný. Zejména v hlavních turistických střediscích se po privatizaci podařilo doplnit a zcela obnovit infrastrukturu
služeb, takže známá centra jako Albena, Zlaté Písky nebo Slunečné pobřeží jsou schopny nabídnout srovnatelnou kvalitu jako nejproslulejší
místa v Řecku a Španělsku. Turisté jsou zde lákáni množstvím atrakcí (lety na motorovém rogalu, seskoky padákem, půjčovny vodních
skútrů, motocyklů a aut, pro děti skluzavky, tobogany, auta na baterie apod.). Vedle kultivované Bulharské riviéry zahrnující cíle od Albeny
až po Slunečné pobřeží zde najdeme i civilizací méně dotčená místa na bulharském jihu, která lákají především nádhernou přírodní scenerií
členitého pobřeží. Zde se komplex služeb teprve dotváří. Naše nabídka zahrnuje nejlepší produkty z obou cílových oblastí na Bulharské
riviéře i na jižním pobřeží. V průběhu pobytu nabízíme rovněž širokou škálu hodnotných výletů podél černomořského pobřeží do vnitrozemí
i do exotického Istanbulu v přilehlé části Turecka.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Na plážích jsou k dispozici nejrůznější atrakce,
které si určitě najdou příznivce bez rozdílu věku:
pro děti tobogány, skluzavky nebo elektrická au-

tíčka, pro dospělé tenis, minigolf, plážový volejbal,
vodní skútry a lyže, vodní kola, lety na motorovém
rogalu nebo windsurfing a parasailing. Ve vybra-
ných místech podél Černého moře je dále také
možnost využít a blíže se seznámit s přístrojovým
potápěním, jízdou na koni nebo se zúčastnit moř-
ského rybolovu. Rovněž konkrétní hotely nabízejí
rozmanitou škálu zábavy: stolní tenis, stolní fotbal,
šipky, kulečník, lukostřelbu, ale i masáže a fitness,
vířivku či saunu nebo zapůjčení jízdních kol.

PO KOUPÁNÍ
Letoviska u Černého moře se v posledních letech
proměnila z ospalých středisek v životem pulsující
moderní městečka. Letoviska soustředěná v se-
vernější části bulharského pobřeží jako Zlaté Písky

či Slunečné pobřeží ožívají po soumraku bohatým
nočním životem barů,  restaurací i diskoték, za-
tímco jižní část (Sozopol, Primorsko, Pomorie) si
prozatím udržuje spíše klidnější ráz. Zajímavým
zážitkem je jistě návštěva tradičního bulharského
večera s ukázkou tradičního lidového folklóru.

V VI VII VIII IX

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

NAŠE POBYTOVÉ MÍSTO
ALBENA
Letovisko bylo postaveno jako ucelený architek-
tonický komplex v severní části bulharského po-
břeží. Hotely, bungalovy a apartmány jsou
obklopeny parkovou zelení a vyhlížejí na rozleh-
lou, 100 m širokou a 4 km dlouhou pláž s jemným
bílým pískem, jejíž dno se velmi pozvolna svažuje
do moře. Pro své klimatické podmínky krásnou
pláž a čisté moře je Albena oblíbená hlavně
u rodin s malými dětmi. Senioři mohou využít
naší nabídky a zúčastnit se seniorských pro-
gramů před a po sezoně za příznivé ceny. Na
plážích jsou půjčovny lehátek, slunečníků a spor-

tovních potřeb. Také místní obchodní síť, množství
restaurací,  barů a stylových zábavních podniků
uspokojí  každého. Ve středisku vznikly moderní
rodinné kluby s úplným souborem služeb včetně
režimu all inclusive, který se stává velice oblíbený
u klientů, kteří chtějí prožít  klidnou  bezstarostnou
dovolenou věnovanou koupání, slunění a relaxaci.
Oblíbené jsou i výlety do blízkého Balčiku a jeho
botanické zahrady a u dětí hlavně výlet do Varny
s návštěvou Delfinária. Dopravu ve středisku za-
jišťuje minivláček, pravidelné autobusové spojení
se Zlatými písky, Varnou a Dobričem. Transfer
z letiště Varna trvá asi 50 min.

NABÍDKA VÝLETŮ
BALČIK – MYS KALIAKRA
Polodenní výlet autobusem do města Balčík, zná-
mého též jako „Bílé město“. Návštěva romantic-
kého letního sídla královny Marie a  přilehlé
botanické zahrady. Návštěva mysu Kaliakra, pro-
hlídka středověké  pevnosti. Večeře ve folklorní
restauraci, ukázka nestinářských tanců na rozžha-
veném uhlí

VARNA - DELFINÁRIUM
Půldenní výlet zahrnuje návštěvou jediného del-
finária na Balkánském poloostrově. Prohlídku nej-
většího bulharského přímořského města Varna,
volný čas.

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 odletům a příletům do Prahy – přeprava

autokarem Čedok Expres – trasy 1, 2, 3, 4, 6
(více na str. 216)

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• krásné pláže s jemným pískem
• pozvolný vstup do moře
• bohatý noční život po koupání
• cenově výhodné v místě pobytu

Obzor

Kranevo

Kavaci

Če
rn

é
 m
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Djuni

Albena

Zlaté Písky

Riviera
Varna

Sv. Konstantin

Slunečné pobřeží

NesebarPomorie

Burgas

Sozopol

Primorsko
Kiten

Lozenec

Sinemorec
Achtopol

Elenite

Černomorec

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

ZÁJEZDY: 8/15 DNÍ Z PRAHY, BRNA, OSTRAVY (VARNA)
11/12 DNÍ -  ODLETY Z PRAHY (VARNA)
8/15 DNÍ  A 11/12 DNÍ - ODLETY Z PRAHY, BRNA, OSTRAVY
(BOURGAS)

ZÁJEZDY: 8/15 DNÍ A 11/12 DNÍ

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rozloha: 111 000 km2

Počet obyvatel: 8 milionů
Úřední jazyk: bulharština
Místní měna: bulharský lev 
Časový posun v létě: SELČ plus 1 hod. 
Cílové letiště: Burgas, Varna
Doba letu z Prahy: 2 hodiny

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. 

Měsíce červen a září jsou pro své
 klimatické podmínky ty nejvhodnější
pro malé děti a seniory.
Zkuste prožít společnou dovolenou s dětmi
a vnoučaty. Široká písčitá pláž svažující se do
moře pozvolna, čisté moře a ovzduší, nabídka
sportovního a kulturního vyžití uspokojí
všechny věkové kategorie. 

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Malibu **** AI 14 let 10
Vita Park *** AI 14 let 11
Apartmány Villas Vita *** AI 14 let 12
Orchidea Resort *** AI 14 let 13
Com *** AI 14 let 14
Slavuna **** AI 14 let 15
Kaliopa *** PL 14 let 16
Boryana 55+ *** AI 14 let 17
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BULHARSKO | ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA PRO SENIORY

NABÍDKA PRO SENIORY 55+

V mimosezónním období jsme pro seniory
připravili atraktivní  pobyty za zvýhodněné ceny
včetně seniorského programu.
• v hotelu Malibu **** (Albena), all inclusive str. 10
• v hotelu Boryana *** (Albena), all inclusive str. 17

Hotel Boryana nabízíme pouze seniorům v rámci seniorského programu,
který je společný i pro seniory ubytované v hotelu Malibu.

Pobyty u moře spojené 
s lázeňskou péčí
Využijte možnosti doplnit relaxaci u moře speciálními léčebnými
i preventivními balneologickými procedurami. Bulharská střediska
se světově uznávanými výsledky zejména v  léčbě onemocnění
pohybového ústrojí, jsou připravena nabídnout tyto služby
v průběhu Vašeho pobytu u moře a to za zlomek obvyklé evropské
ceny. Základem léčby i prevence je kombinace koupání v léčivé vodě
s  aplikací léčivého bahna. Používá se špičková balneoterapie
s nejmodernějšími postupy. Léčba i prevence zahrnují programy
s různým zaměřením: klasické lázeňské procedury, antirheumatické
programy, antistresové programy, programy proti tvorbě vrásek,
programy ke snížení nadváhy, fitness programy, relaxační programy
k udržení zdravé kondice, reflexní terapie, akupunktura, pitná kůra
atd. Cílem je nabídnout vedle pobytu u moře i doplňkové formy
upevňování zdravého životního stylu, abyste se z dovolené vrátili
v dokonalé kondici. 

LÁZNĚ ZLATÉ PÍSKY – RIVIERA, SV. KONSTANTIN
Balneologická a wellness centra jsou umístěna v různých hotelích, z nichž
lze doporučit zejména tyto hotely, kde organizujeme i ubytování: 
Luna, Sentido Golden Star, Hotel Riviera Beach, Romance
Splendid a Jolio Curie, které využívají minerálních a termálních pramenů
v bazénech u těchto hotelů. Z ostatních hotelů ve středisku lze na procedury
ambulantně docházet.

LÁZNĚ POMORIE
Město známé především svou nabídkou léčivého bahna, které se těží
v  místním solném jezeru. Doplňkovou terapií je tady i  pobyt na plážích
s černým železitým pískem, který má léčivé účinky. Nabízíme možnost využít
odborných služeb balneoterapie, která je poskytována v hotelu Sv. George.
Služby balneoterapie zajistíme nejen při ubytování přímo v tomto zařízení,
ale i s ambulantním docházením z ostatních míst. Vedle rheumatických
onemocnění se v poslední době lázně stávají i centrem úspěšného léčení
kožních onemocnění, zejména lupénky.

Využijte mimořádné nabídky 2 balneologické
procedury v rámci pobytu ZDARMA
• v hotelu Luna **** (Zlaté písky) str. 29
• v hotelu Šipka *** (Zlaté písky) str. 33
• v hotelu Sv. George *** (Pomorie) str. 74

Mimořádná nabídka platí do 30. 4. 2017. Bližší informace a termíny odletů
viz www.cedok.cz.

Nepřehlédněte další slevy pro seniory ve výši 25% ze základní
ceny – ve vybraných hotelích a termínech viz www.cedok.cz.

Seniorský program zahrnuje:
• ochutnávku vína v hotelu Flamingo Grand
• dvě balneologické procedury (masáž, koupel, atd.)
• polodenní výlet Bližší informace viz www.cedok.cz.

V letošním roce se opět vracíme k nabídce pobytů pro
seniory a zároveň bychom Vás rádi upozornili i na
možnosti využítí balneologických programů v některých
hotelích na černomořském pobřeží.  Lázeňské

a antireumatické procedury jsou určeny jak seniorům, tak
i cestovatelům mladších ročníků. 

Nabídka

pro

seniory 

Typové foto Typové foto



9

ZLATÉ TIPY ČEDOKU | BULHARSKO

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL ELENA ****

Zlaté Písky | all inclusive str. 24

NEJŽÁDANĚJŠÍ 
od 12 210 Kč

letadlem

HOTEL DIT EVRIKA BEACH ****

Slunečné pobřeží | all inclusive str. 56

od 16 400 Kč
letadlem

HOTEL CASABLANCA ****

Obzor | all inclusive str. 40

od 13 120 Kč
letadlem

HOTEL LAGUNA BEACH ****

Sozopol | all inclusive str. 78-79

od 14 900 Kč
letadlem

BUNGALOVY ELENITE ****

Elenite | all inclusive str. 49

od 12 050 Kč
letadlem

HOTEL MARINA BEACH *****

Djuni | all inclusive str. 83

od 17 540 Kč
letadlem

HOTEL MELIA GRAND HERMITAGE *****

Zlaté Písky | all inclusive str. 19

PRO NÁROČNÉ
od 15 370 Kč

letadlem

HOTELY SOL NESSEBAR RESORT ****/*****

Nesebar | all inclusive str. 68-69

od 15 590 Kč
letadlem

HOTEL CLUBHOTEL MIRAMAR ****

Obzor | all inclusive str. 38-39

od 17 130 Kč
letadlem

HOTEL GRAND HOTEL PRIMORETZ AND SPA *****

Burgas | all inclusive str. 73

od 14 670 Kč
letadlem

HOTELY ROYAL PALACE HELENA RESORT *****

Slunečné pobřeží | all inclusive str. 51

od 16 490 Kč
letadlem

HOTEL MARINA ROYAL PALACE *****

Djuni | all inclusive str. 82

od 18 120 Kč
letadlem

HOTEL VITA PARK ***

Albena | all inclusive str. 11

PRO RODINY S DĚTMI  
od 13 190 Kč

letadlem

HOTEL RIVA ***

Slunečné pobřeží | all inclusive str. 63

od 11 540 Kč
letadlem

HOTEL AZALIA ****

Svatý Konstantin | all inclusive str. 21

od 12 690 Kč
letadlem

HOTEL BELICA ***

Primorsko | snídaně str. 91

od 9 540 Kč
letadlem

HOTEL KOTVA ****

Slunečné pobřeží | snídaně str. 61

od 9 870 Kč
letadlem

HOTEL BEACH CLUB SERENITY BAY ****

Carevo | all inclusive str. 99

od 13 490 Kč
letadlem

aquapark zdarma

aquapark zdarma aquapark zdarma

aquapark zdarma aquapark zdarma

aquapark zdarma aquapark zdarma
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BULHARSKO | ALBENA

od 13 930 Kč*

* více na str. 221

HOTEL MALIBU
**** Albena

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

POLOHA
Hotel se nachází cca 80 m od pláže, poblíž centra
letoviska a cca 900 m od aquaparku.

VYBAVENÍ 
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace s tera-
sou, lobby bar, bar u  bazénu, snack bar, Wi-Fi
v hotelu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Hotelová animace pro děti. Za poplatek: vodní
sporty na pláži, jízda na koni, potápění, pronájem
kol, lunapark a aquapark.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek vybavené klimatizací, sprchou, telefonem,
kabelovou TV. Koupelna je se sprchou. Minibar
za doplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive bufetovou formou. Tématické večery:
bulharský, mořský, italský. Svačina na snack baru
Malibu, nápoje na lobby baru a bazénovém baru.

PLÁŽ
Krásná písečná pláž je cca 80  m od hotelu.
Lehátka a slunečníky zdarma.

SENIORSKÝ PROGRAM ZAHRNUJE:
• ochutnávku vína v hotelu Flamingo Grand
• dvě balneologické procedury (masáž,

koupel, atd.)
• polodenní výlet

Bližší informace viz www.cedok.cz

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/11917

Nabídka

pro

seniory 

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 218

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 13. 6.,16. 6., 5. 9., 8. 9., 12. 9., 15. 9. 2017

Více na str. 219
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ALBENA | BULHARSKO

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL VITA PARK

POLOHA
Hotel Vita Park leží v  horní části střediska cca
700 m od centra střediska v  prostředí parkové
zeleně. 

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, směnárna, trezor za po-
platek, restaurace, loby bar, snack bar, výtah,
pěkný venkovní bazén, dětský bazén, dětské
hřiště, animační místnost a venkovní divadlo.

SPORT A ZÁBAVA
Dětské hřiště, animační a zábavní programy pro
děti i dospělé, tenis, stolní tenis, fotbal, plážový
volejbal, košíková, vodní sporty na pláži. Vstup do
aquaparku ZDARMA.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek
(rozkládací křeslo), s  příslušenstvím (sprcha,
umyvadlo, WC), vysoušeč vlasů, SAT TV, telefon,
vybavené standardním nábytkem, balkón, s vý-
hledem na bazén nebo do parkové zeleně.
Lednice za poplatek. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive, formou plné penze bufetovým způ-
sobem, včetně  denního a nočního občerstvení, al-
koholických a  nealkoholických nápojů místní
výroby.

PLÁŽ
Písečná pláž se nachází cca 950 metrů od hotelu.
Dopravu na pláž zajišťuje hotelový autobus kaž-
dých 30 min. Na pokoj jeden slunečník a dvě
lehátka s matrací na pláži ZDARMA. 

*** Albena

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

od 13 190 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/471

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 218
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BULHARSKO | ALBENA

od 13 930 Kč*

* více na str. 221

APARTMÁNY VILLAS VITA PARK
*** Albena

Apartmán: AAA|AAAA|AAAB|AAABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR), 11, 12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Apartmány jsou součástí areálu hotelu Vita Park, leží
v horní části střediska cca 700 m od obchodního
a zábavního centra  v  prostředí parkové zeleně. 

VYBAVENÍ
Apartmány mají s  hotelem společnou recepci,
restauraci, směnárnu, trezor za poplatek, restau-
race, loby bar, snack bar, pěkný venkovní bazén,
dětský bazén, dětské hřiště, animační programy
a venkovní divadlo. 

SPORT A ZÁBAVA
Dětské hřiště, animační a zábavní programy pro
děti i dospělé, tenis, stolní tenis, fotbal, plážový
volejbal, košíková, vodní sporty na pláži.  Vstup
do aquaparku ZDARMA.

VYBAVENÍ APARTMÁNŮ
Zrenovované vilky mají dvě samostatné ložnice,
obývací část s rozkládací pohovkou, vlastní pří-
slušenství (sprcha, umyvadlo, WC), SAT TV, tele-
fon, vybavené pěkným  standardním nábytkem.
Všechny pokoje mají balkón, některé s výhle-
dem na bazén nebo do parkové zeleně. Lednice
za poplatek.  

STRAVOVÁNÍ
All inclusive, formou plné penze  bufetovým způ-
sobem, včetně denního a  odpoledního občer-
stvení,  neomezená konzumace alkoholických
a nealkoholických nápojů místní výroby.

PLÁŽ
Písečná pláž se nachází cca 950 metrů od hotelu.
Dopravu na pláž zajišťuje hotelový autobus kaž-
dých 30 min. Na pokoj jeden slunečník a dvě
lehátka s matrací na pláži zdarma. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7891

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 218
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ALBENA | BULHARSKO

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL ORCHIDEA RESORT

POLOHA
Třípatrový resort bez výtahu se nachází v severní
části střediska Albena v krásné zahradě ve vzdá-
lenosti cca 250 metrů od centra střediska.

VYBAVENÍ
Prostorná hala s velkým plazmovým televizorem,
recepce, směnárna, hlavní hotelová restaurace,
snack bar s grilem, 3 bazény včetně bazénu pro
děti se skluzavkou, lobby bar, internetový klub
a bez drátový WI-FI internet v hale za poplatek, tre-
zory a lednice na pronájem za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, 2 tenisové kurty, stolní tenis,
kulečník, masáže, volejbal, dětský klub a dětské
hřiště. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek
mají vl. příslušenství (sprcha,  umyvadlo, WC),
 SAT TV, klimatizaci a balkon s výhledem na
bazén a do zeleně. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze, včetně odpoled-
ního občerstvení. Nápoje místní výroby jsou ser-
vírovány od 10:00 do 23:00. 

PLÁŽ
Písečná pláž je ve vzdálenosti cca 400 m od ho-
telu. Lehátka a slunečníky na pláži zdarma.
Hotel zajišťuje bezplatnou dopravu na pláž kaž-
dých 30 minut. 

*** Albena

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

od 12 710 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/468

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 218
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od 12 710 Kč*

* více na str. 221

HOTEL COM
*** Albena

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR), 11, 12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
V parku 900 m od pláže a 600 m od centra leto-
viska. Pohodlné spojení s pláží zajišťuje každých
30 minut bezplatný autobus, který jezdí od 09:30
do 17:00 h. Letovisko Albena je 40km od letiště
Varna.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, lobby bar, trezory za po-
platek, venkovní bazén s dětskou skluzavkou, res-
taurace a snack bar, klimatizovaný fitness, dětské

hřiště, volejbalové hřiště. Wi-Fi internet na recepci
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Hotelová animace pro děti, vodní sporty na pláži,
jízda na koni, pronájem jízdních kol (za poplatek).

POKOJE
Jednoduše zařízené dvoulůžkové pokoje s mož-
ností jedné přistýlky (rozkládací pohovka), bal-
kón, kabelová TV, telefon, klimatizace, sprcha.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou bufetu v hotelové restauraci,
možnost obědů v all inclusive restauraci na pláži,
hotelový bar. Nápoje zahrnuté v all inclusive pro-
gramu jsou nealkoholické alkoholické nápoje
místní výroby.

PLÁŽ
Krásná písečná pláž je cca 900  m od hotelu.
Lehátka a slunečníky zdarma. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/11918

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 218
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ALBENA | BULHARSKO

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL SLAVUNA 
**** Albena

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR), 11, 12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel se nachází přímo u krásné písečné pláže
v jižní části střediska u přírodní rezervace Baltata
a ve vzdálenosti cca 25 kilometrů od letiště ve
Varně. Transfer z letiště trvá cca 50 minut. 

VYBAVENÍ
Příjemná hala s recepcí, televizní kout, lobby bar,
internet a trezory v recepci za poplatek, bazén
s dětskou částí a směnárna.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, kulečník, vodní sporty na pláži, denní
a večerní animace pro dospělé i děti. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek pro děti mají klimatizaci, plazmový televizor,
minibar, trezor za popl., koupelnu s vanou, spr-
chou a vysoušečem vlasů, balkon s bočním vý-
hledem na moře a do okolí. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze bufetovým způ-
sobem včetně denního  občerstvení a  nápojů
místní výroby od 10:00 do 23:00. Stravování je
v restauraci sousedního hotelu Mura. Pro nápoje
lze využít i lobby bar hotelu Slavuna. 

PLÁŽ
Krásná písečná pláž je přímo před hotelem.
Lehátka a slunečníky na pláži zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/470

od 14 260 Kč*

* více na str. 221

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 218



HOTEL KALIOPA 

POLOHA
Hotel se nachází ve střední části střediska Albena,
přímo na pláži a v blízkosti rušného centra
s řadou stánků, atrakcí, společenského a sportov-
ního vyžití. 

VYBAVENÍ
Příjemná hala s recepcí, televizní kout, trezory,
lobby bar, venkovní bazén s dětskou částí a vod-
ními atrakcemi pro děti, internetový klub a bezd-
rátový WI-FI internet v hale za poplatek, menší
restauraci přímo u pláže.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, kulečník, stolní fotbal, minigolf,
stolní tenis a kulečník. 

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností 1 až
2 přistýlek pro děti mají vlastní příslušenství
(sprchu, umyvadlo, WC),  SAT TV, klimatizaci, led-
nici a balkon s výhledem na moře, bazén a do
zeleně. 

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze v restauraci vzdálené od ho-
telu 50 m. 

PLÁŽ
Písečná pláž je přímo u hotelu. Na pokoj je slu-
nečník a dvě lehátka zdarma. 

*** Albena

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/464

800 112 112 ℡16

BULHARSKO | ALBENA

od 12 370 Kč*

* více na str. 221

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 218
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ALBENA | BULHARSKO

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL BORYANA  

POLOHA
Devítipatrový terasovitý hotel leží v jižní části stře-
diska u přírodní rezervace Baltata přímo na pláži. 

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, tři výtahy, trezor v recepci
za poplatek,  klimatizovaná restaurace, pokoje pro
nekuřáky, venkovní bazén s dětskou částí, loby
bar, směnárna, obchod se suvenýry, kadeřnictví,
masáže, parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Ve středisku tenisové kurty, minigolf, dětské
hřiště, bazén, vodní sporty na pláži.   

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s  možností
jedné přistýlky(rozkládací křeslo), telefon, kabe-
lová  televize, mini-bar, vlastním příslušenstvím
(sprcha, umyvadlo, WC), fén, klimatizace.
Všechny pokoje mají balkon a některé mají vý-
hled na  moře. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive,  formou plné penze bufetovým způ-
sobem včetně denního   občerstvení a  nápojů
místní výroby od 10:00 do 23:00 hod. 

PLÁŽ
Písečná pláž s  pozvolným vstupem do moře
přímo před hotelem. Lehátka a slunečníky na
pláži zdarma.  

*** Albena

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR), 11, 12 dní (PRG) Strava: all inclusive

od 13 190 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/12233 

NABÍDKA PRO SENIORY 55+

Seniorský program zahrnuje: 
• ochutnávku vína v hotelu Flamingo Grand
• dvě balneologické procedury 

(masáž,  koupel, atd.)
• polodenní výlet

Termíny a ceny viz www.cedok.cz

Nabídka

pro

seniory 

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 218

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 13. 6.,16. 6., 5. 9., 8. 9., 12. 9., 15. 9. 2017

Více na str. 219
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BULHARSKO | ZLATÉ PÍSKY | RIVIÉRA | SVATÝ KONSTANTIN

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
ZLATÉ PÍSKY - RIVIÉRA
Rekreační středisko dostalo jméno od zlaté barvy
písku 4 km dlouhé pláže, řazené k nejlepším
v Evropě. Hotely jsou postaveny v přírodním parku
ve svahu nad pláží, která se svažuje do moře příkřeji.
Jde bezesporu o nejrozvinutější středisko v celém
Bulharsku, které kvalitou a rozsahem služeb i bo-
hatstvím večerní zábavy a nočního života může
směle soupeřit s těmi nejvyhledávanějšími místy
v Evropě. Pláž je vybavena sprchami, bazény, půj-
čovnami slunečníků a sportovních potřeb. Jsou zde
tenisové kurty, minigolf, hřiště, aqua park. Příjemnou
procházku skýtá pobřežní promenáda, pro večerní
chvíle jsou připraveny stylové podniky se speciali-
tami bulharské kuchyně a folklórním programem.
Parková úprava celého areálu činí ze střediska velmi
příjemný komplex k odpočinku i zábavě, která patří
ke krásné dovolené. Dopravu ve středisku zajišťuje
minivláček. Transfer z letiště trvá cca 30 min.

LÁZNĚ SV. KONSTANTIN 
V původním přírodním parku se vzácnými stromy,
asi 10 km severně od Varny a 7 km jižně od Zlatých
písků, bylo vybudováno nejstarší přímořské rekre-
ační středisko, bývalé lázně Družba. Písčité pláže
lemují zátoky, oddělené od sebe kameny. Velkou
atraktivitou lázní je přírodní minerální pramen,
jehož 46°C teplá voda vtéká přímo do bazénu pod
širým nebem. Sportovní hřiště, kurty, bazény do-
tvářejí lázeňskou atmosféru, podtrženou večerními
programy folklórního rázu ve stylových podnicích.
Spojení s Varnou a dalšími letovisky v jejím okolí je
zajištěno místními autobusy. Transfer z letiště
Varna trvá asi 20 min. Výhodou střediska je blízkost
metropole Varny a možnost kombinovat pobyt
u moře s lázeňskou relaxací nebo terapií. 

NABÍDKA VÝLETŮ
ZLATÉ PÍSKY
STAROBYLÝ NESSEBAR
Celodenní výlet do jednoho z nejstarších ev-
ropských měst – Nessebaru, které je součástí
světového dědictví  UNESCO. Prohlídka města,
návštěva starobylého kostela Sv. Stefan, oběd.

PIRÁTSKÁ LOĎ
Půldenní výlet na moři, plavba pirátskou lodí.
Animační program organizovaný piráty, oběd.

KAJAKEM PO ŘECE KAMČIJA
Půldenní výlet spojený s projížďkou kajakem po
řece Kamčija, která je biosférickou rezervací, ve
které se vyskytuje 66 % veškerého v Bulharsku
žijícího ptactva. Následuje pauza na pláži
v místě vyústění řeky do moře a později ná-
vštěva „zkamenělého lesa“, prehistorického pří-
rodního útvaru v blízkosti Varny. Výlet zahrnuje
i oběd.

řeka Kamčija

Nesebar

Měsíce červen a  září jsou pro své

 klimatické podmínky ty nejvhodnější

pro malé děti a seniory.

Zkuste prožít společnou dovolenou s dětmi
a vnoučaty. Široká písčitá pláž svažující se do
moře pozvolna, čisté moře a ovzduší, nabídka
sportovního a  kulturního vyžití uspokojí
všechny věkové kategorie. 

Zlaté Písky Sv. Konstantin

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Melia Grand Hermitage ***** AI 13 let 19
Admirál ***** PL 13 let 20
Azalia **** UAI 13 let 21
Park hotel Golden Beach **** AI 13 let 22
Astera **** UAI 13 let 23
Elena **** AI 14 let 24
Atlas **** UAI 13 let 25
Berlin Green Park **** AI 12 let 26
Berlin Golden Beach **** AI 12 let 27
Kaliakra Palace **** UAI 13 let 28
Luna **** AI 13 let 29
Golden Line **** AI 13 let 30
Briz *** LAI 13 let 31
Ljuljak **** LAI 13 let 32
Šipka *** PL 14 let 33
Riviera Beach ***** AI 12 let 34
Lotos **** PL 12 let 35

PL = polopenze, AI = all inclusive, LAI = light all inclusive, 
UAI = ultra 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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HOTEL MELIA GRAND HERMITAGE

POLOHA
Ve svahu cca 150 m od pláže, v klidné části leto-
viska, cca 700 m od centra Zlatých Písků a 25 km
od letiště Varna.

VYBAVENÍ 
Luxusní hotel s velkou halou a recepcí, obchody,
směnárnou, bankomatem, půjčovnou aut. Vnitřní
a vnější bazén, několik desítek metrů dlouhá sklu-
zavka, krásně upravený terasovitý park. Hlavní
restaurace, dvě stylové restaurace, bar na recepci,
bary u bazénu, hotelový dětský klub, SPA a well-
ness centrum, sauna, masáže. Wi-fi v celém ho-
telu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, šipky, fitness, dětské hřiště, hotelový
animační tým. Sauna, fitness, SPA centrum, ma-
sáže, parní lázeň. Možnost dalšího sportovního
a společenského vyžití v nedalekém centru leto-
viska.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistýlek,
mají klimatizaci, SAT TV, minibar, vysoušeč vlasů.
K dispozici též pokoje LEVEL s exkluzívními služ-
bami (vlastní recepce, Level restaurace, vyhra-
zená lehátka u bazénu a další). Pokoje jsou
s výhledem moře nebo park.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive bufetovou formou, včetně dopoledního
a odpoledního občerstvení. All inclusive zahrnuje
vybrané místní alkoholické a nealkoholické nápoje.
Několikrát týdně se pořádají tématické večeře.

PLÁŽ
Krásná, 4 km dlouhá písečná pláž je cca 150 m
od hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek. 

***** Zlaté Písky

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

od 15 370 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/11919

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218
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od 13 940 Kč*

* více na str. 221

HOTEL ADMIRÁL
***** Zlaté Písky

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

POLOHA
Luxusní hotel je umístěn přímo u pláže v první
řadě přes promenádu v samém centru střediska
Zlaté Písky.

VYBAVENÍ
Velká hala s recepcí, směnárna, lobby bar, restau-
raci, vídeňská kavárna, lékař a kadeřník, noční
klub, internet, posilovna, masáže, kosmetika, so-
lárium, obchod se suvenýry, krytý bazén, bazén
s dětskou částí. WI-FI internet v hale zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Kulečníky, herna s barem, sportovní centrum, po-
silovna, solárium, masáže, sauna, krytý bazén a ví-
řivka.

POKOJE
Luxusní dvoulůžkové pokoje s přistýlkou (rozklá-
dací křeslo) mají klimatizaci, telefon, SAT TV,
mini-bar, koupelnu s vanou a samostatnou spr-
chou (pokoje s výhledem na park mají jen spr-
chu), vysoušeč vlasů a telefon, trezor zdarma
a balkon s výhledem na moře nebo do okolí.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem v hotelové res-
tauraci.

PLÁŽ
Písečná pláž je přímo před hotelem přes pěší pro-
menády. Lehátka a slunečníky jsou za úhradu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/488

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218
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HOTEL AZALIA

POLOHA
Přímo na pláži, v klidné části letoviska, cca 800m
od centra a 18 km od letiště Varna.

VYBAVENÍ
Tento moderní hotel má prostornou halu s re-
cepcí, směnárnu, lobby bar, hlavní restauraci
s odkrytou terasou, jacuzzi bar, bazén s dět-
skou částí a skluzavkami a SPA centrum. V ho-
telu naleznete také kadeřnický a kosmetický
salón, obchody a internetový kout. Wi-fi a tre-
zory v hotelu jsou za poplatek. Hotel nabízí
i bezbariérové pokoje.

SPORT A ZÁBAVA
Krytý bazén, venkovní bazén, turecká lázeň, fit-
ness a SPA centrum, masáže, stolní tenis, kuleč-
ník. Veřejně přístupné minerální prameny
v letovisku. Možnost výletů za kulturou, nákupy
nebo nočním životem do 8 km vzdálené Varny.

POKOJE
Stylově zařízené dvoulůžkové pokoje s možností
jedné přistýlky a pokoje de luxe s možností až
dvou přistýlek (rozkládací křesla) jsou vybaveny
satelitní LCD TV, centrální klimatizací s individuál-
ním ovládáním, minibarem, telefonem a vysouše-
čem vlasů. Koupelny mají vanu a sprchový kout.
Z balkónu je přímý nebo boční výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ
Ultra All inclusive bufetovou formou, včetně do-
poledních a odpoledních svačin a alkoholických
a nealkoholických nápojů místní výroby. Ala carte
restaurace, VIP salónek a jacuzzi bar na pláži.

PLÁŽ
Krásná písečná pláž se zlatavým pískem a postup-
ným sestupem dna přímo před hotelem.
Lehátka a slunečníky na pláži zdarma.

**** Svatý Konstantin

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AA|AB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 4, 5, 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) / 11, 12 dní (PRG) Strava: ultra all inclusive

od 13 560 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15137

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218

Hotel Azalia
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od 13 770 Kč*

* více na str. 221

HOTEL PARK HOTEL GOLDEN BEACH
Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) / 11, 12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Ve svahu, cca 200 m od pláže, v klidné části leto-
viska, v prostředí parkové zeleně, cca 1 km od
centra a 25 km od letiště Varna.

VYBAVENÍ
Prostorná hala s recepcí, směnárna, obchod, lobby
bar, vnitřní a vnější bazén s barem, fitness, vířivka,
dětský koutek, hotelový dětský klub pro děti od 4
do 12 let. Za poplatek - sauna, masáže, parní lázeň,
mini bar, trezor, internet, Ala carte gril restaurant.

SPORT A ZÁBAVA
Vnitřní a  vnější bazén, vířivka, fitness, denní
a večerní animační programy, šipky, mini golf,
stolní tenis.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s jednou nebo dvěma při-
stýlkami s výhledem na moře a trojlůžkové po-
koje s  jednou přistýlkou a výhledem do okolí.
Pokoje s balkónem jsou vybaveny klimatizací,
SAT TV, mini barem, telefonem, koupelny jsou
s vanou nebo sprchou.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze, včetně denního
občerstvení a nealkoholických a alkoholických
 nápojů místní výroby v  době od 10:00 do
23:00 hod.

PLÁŽ
Písečná pláž, cca 200 m od hotelu, přístupná po
schodech. Lehátka a slunečníky za poplatek. Po
zaplacení plážového příplatku – lehátka a sluneč-
níky na pláži zdarma, dále také konzumace na plá-
žovém baru „Rolba“ – nealko nápoje, pivo, svačina
a lehký oběd. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/11924

**** Zlaté Písky

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218

Park Hotel Golden Beach
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HOTEL ASTERA AND SPA

POLOHA
Cca 50m od pláže, v jižní části letoviska, cca 400 m
od centra a 27 km od letiště Varna.

VYBAVENÍ
Stylový hotel s prostornou halou a recepcí, je vy-
baven směnárnou, dvěma restauracemi a třemi
bary, venkovním bazénem na hotelové terase
i krytým bazénem a SPA centrem. Wi-fi na recepci
a na pokojích zdarma. V hotelu je také kadeřnický
a kosmetický salón.

SPORT A ZÁBAVA
Krytý bazén, venkovní bazén, turecká lázeň, fit-
ness a SPA centrum, masáže, stolní tenis, kuleč-

ník, animace. Plážové sporty na pláži. Bohatá na-
bídka příležitostí k nákupům nebo nočnímu ži-
votu v blízkém centru letoviska.

POKOJE
Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s mož-
ností jedné přistýlky a pokoje superior s výhle-
dem na moře, také s možností jedné přistýlky
(rozkládací křeslo) jsou vybaveny satelitní LCD
TV, centrální klimatizací s individuálním ovládá-
ním, telefonem, minibarem a vysoušečem vlasů.
Koupelny mají vanu a sprchový kout. V nabídce
jsou také rodinné pokoje pro až 3 dospělé a dvě
děti a apartmány.

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive bufetovou formou, včetně do-
poledních a odpoledních svačin a alkoholických
a nealkoholických nápojů místní výroby. Dvě res-
taurace, lobby bar, vitamin bar a bar na terase
hotelu.

PLÁŽ
Krásná písečná pláž cca 50 m od hotelu. Lehátka
a slunečníky na pláži zdarma.

**** Zlaté Písky

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

od 12 150 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15139

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218
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od 12 210 Kč*

* více na str. 221

HOTEL ELENA
**** Zlaté Písky

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) / 11, 12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
V klidnější části letoviska 300 m od pláže, 800 m
od centra letoviska a cca 25 km od letiště Varna.

VYBAVENÍ
Prostorná hala s recepcí, wi-fi na recepci zdarma,
obchody, vnitřní a vnější bazén, směnárna, kadeř-
ník, salón krásy, půjčovna aut. Bufetová restau-
race, bar na recepci a u bazénu.

SPORT A ZÁBAVA
Vnitřní a vnější bazén s dětskou částí, stolní tenis,

aqua gymnastika, ranní aerobic, šipky, aqua volej-
bal. Animační programy pro děti i pro dospělé.
Hotelový dětský klub pro děti 4-14 let, večerní
dětská diskotéka.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s výhledem na
park nebo mořskou stranu s možností dvou při-
stýlek (rozkládací gauč nebo křeslo). Pokoje mají
lednici (minibar na vyžádání – za poplatek), SAT
TV, telefon, balkón, vysoušeč vlasů, koupelnu
s vanou nebo sprchou.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze, dopolední a od-
polední svačiny na lobby baru nebo v baru u ba-
zénu. Teplé nápoje ve všech hotelových barech.
Neomezná konzumace místních nealkoholických
a alkoholických nápojů.

PLÁŽ
Písečná pláž cca 300 m od hotelu, lehátka a slu-
nečníky na pláži za poplatek. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/11923

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 218
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HOTEL ATLAS

POLOHA
V klidné části letoviska, cca 350 m jihozápadně od
centra a 300 m od pláže. Letiště Varna je vzdá-
leno 27 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, směnárna, lobby bar,
vnitřní a vnější bazén s dětskou částí, dětský ba-
zének s menšími skluzavkami, SPA centrum, fit-
ness, dětský koutek, sauna. Wi-fi ve společných
prostorách bezplatně.

SPORT A ZÁBAVA
Krytý bazén, venkovní bazén, bezplatná sauna,

 fitness, dětské hřiště. Plážové sporty za poplatek.
Příležitost k nákupům nebo zábavě v centru leto-
viska.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky
(rozkládací křeslo) a balkónem jsou vybaveny sa-
telitní LCD TV, klimatizací, minibarem / mini
 ledničkou, telefonem a vysoušečem vlasů. Kou -
pelny mají vanu nebo sprchový kout. Trezor na
pokoji za poplatek. V nabídce jsou také apart-
mány s jednou ložnicí pro dva dospělé a dvě
děti. Výhled na moře nebo do okolí.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive bufetovou formou, včetně dopoled-
ních a odpoledních svačin a alkoholických a neal-
koholických nápojů místní výroby. Lobby bar.

PLÁŽ
Písečná pláž cca 300 m od hotelu. Lehátka a slu-
nečníky na pláži za poplatek.

**** Zlaté Písky

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

od 11 610 Kč*

* více na str. 221

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15140
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od 14 760 Kč*

* více na str. 221

HOTEL BERLIN GREEN PARK
**** Zlaté Písky

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

POLOHA
Hotel leží v klidnější severní části střediska v pří-
rodním parku ve svahu nad mořem.

VYBAVENÍ 
Vstupní hala s recepcí, směnárna, trezory za po-
platek, WI-FI zdarma, loby bar, hlavní restaurace, 
bar u bazénu, venkovní bazén s dětskou částí, fit-
ness centrum, dětské hřiště. 

SPORT A ZÁBAVA
Šipky, fitness, aqua  aerobic, stolní tenis sportovní
vyžití na pláži (volejbal, nohejbal atd.) Za poplatek

sauna, masáže, biliár a  vodní sporty na pláži.
Mezinárodní animační programy a hotelový dět-
ský klub.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek, mají vlastní příslušenství (sprcha, umyvadlo,
WC, fén) balkón, jsou vybaveny standardním ná-
bytkem, klimatizací, SAT TV, Wi-Fi (zdarma), tele-
fonem a  minibarem. Pokoje mají výhled do
parkové zeleně. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive Gold v hotelové  restauraci formou
plné penze bufetovým  způsobem, dopolední
a odpolední občerstvení, neomezená konzumace
nealkoholických a alkoholických nápojů místní vý-
roby. 

PLÁŽ
Písčitá pláž cca 300 m od hotelu,  klien ty vozí kaž-
dých 30 min. autobus na pláž. Lehátka a sluneč-
níky na pláži zdarma. Na pokoj jeden slunečník
a dvě lehátka zdarma. Bar na pláži.  

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/6860

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
2 děti do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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HOTEL BERLIN GOLDEN BEACH 

POLOHA
Hotel leží v klidnější severní části střediska přímo
na přímořské promenádě blízko jachetního klubu.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, směnárna, trezory za po-
platek, WI-FI zdarma, loby bar, hlavní restaurace
s  terasou, restaurace a  la carte, bar u bazénu,
venkovní bazén s dětskou částí, kosmetický salon,
kadeřník, fitness centrum, kulečník, konferenční
centrum, business centrum, dětské hřiště, mini-
market. 

SPORT A ZÁBAVA
Šipky, aqua aerobic, stolní tenis,  sportovní vyžití

na pláži (volejbal, nohejbal atd.) Za poplatek
sauna, masáže a biliár a vodní sporty na pláži.
Mezinárodní animační programy a  hotelový
dětský klub. Ve středisku minigolf, tenisové
kurty, diskotéky, zábavní a  folkloristické pro-
gramy.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek, mají vlastní příslušenství (sprcha, umyvadlo,
WC, fén) balkón, jsou vybaveny standardním ná-
bytkem, klimatizací, SAT TV, Wi-Fi (zdarma), tele-
fonem a minibarem.  

STRAVOVÁNÍ
All inclusive Gold v hotelové  restauraci formou
plné penze bufetovým způsobem, dopolední
a odpolední občerstvení, neomezená konzumace
nealkoholických a alkoholických nápojů místní vý-
roby.  

PLÁŽ
Písčitá pláž přímo před hotelem přes promenádu.
Lehátka a slunečníky na pláži zdarma. Na
pokoj jeden slunečník a dvě lehátka. Bar na pláži.  

**** Zlaté Písky

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

od 15 410 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/6859

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
2 děti do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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od 16 640 Kč*

* více na str. 221

HOTEL KALIAKRA PALACE
**** Zlaté Písky

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB  Dvoulůžkový pokoj superior: AA|AAA|AAB|AAAA|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) / 11, 12 dní (PRG)

POLOHA
Cca 500 m od centra letoviska, přes pěší prome-
nádu přímo u moře. Letiště Varna je vzdálenosti
25 km.

VYBAVENÍ
Hotel byl kompletně renovován v  roce 2012.
Prostorná hala s  recepcí, směnárna, bankomat.
Restaurace s  terasou a  výhledem na moře, Ala
carte rybí restaurace, lobby bar, koktejl bar (za po-
platek), 2 bary u bazénů. Vnitřní bazén a 3 vnější
bazény, včetně bazénu s dětskou skluzavkou a ba-
zénu u pláže. Wi-fi na recepci a v pokojích superior.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, fitness, šachy, šipky, vodní volejbal,

mini fotbal, aerobik, vodní gymnastika, denní a ve-
černí animační show. Hotelový dětský klub pro
děti od 4 do 12 let.

POKOJE
Renovované dvoulůžkové pokoje s  možností
jedné přistýlky nebo větší dvoulůžkové supe-
rior pokoje s možností ubytovat 2+2. Pokoje
mají balkón, klimatizaci, telefon, mini ledničku,
LCD-TV, koupelnu se sprchou nebo vanou.
Pokoje superior mají wi-fi a  trezor zdarma.
Výhled do okolí, nebo na moře za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive bufetovou  formou v hlavní res-
tauraci, tématické večeře 3x týdně, rybí ala carte

restaurace. Pozdní snídaně, odpolední svačiny
(pizza a špagety), 16.00 – 17.00 káva, čaj, drobné
sladkosti. Ultra all inclusive zahrnuje nealkoho-
lické a  alkoholické nápoje místní výroby 24 h
denně na lobby baru.

PLÁŽ
Přes pěší promenádu přímo před hotelem je
krásná písečná pláž. Lehátka a  slunečníky
zdarma. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/11921

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 13. 6.,16. 6., 8. 9., 12. 9., 15. 9. 2017

Více na str. 219
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HOTEL LU NA

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

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

SPORT A ZÁ BA VA
Ve stře dis ku mi ni golf, te ni so vé kur ty, pa rag li ding,

pro ná jem vod ních kol, vod ních ly ží, win dsur fing.
Dis ko té ky, zá bav ní a fol klo ris tic ké pro gra my.

PO KO JE
Dvou lůž ko vé po ko je s mož nos tí při stýl ky, s vlast -
ním pří slu šen stvím (vana, umyvadlo, WC, vysou-
šeč vlasů) a balkonem. Vy ba ve né mo der ním
ná byt kem, te le fo nem, SAT TV, klimatizací, mini-
barem. Po ko je mají vý hled na mo ře nebo do
par ku.

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

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

**** Zlaté Písky

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB  Rodinný pokoj: AABB|AAA|AAAB|AAAA Dítě do: 13 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) / 11, 12 dní (PRG)

od 13 290 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/494

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Nabídka

pro

seniory 

Senioři nad 55 let mají v rámci pobytu 
2 balneologické procedury zdarma 
Mimořádná nabídka platí do 30. 4. 2017

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 13. 6.,16. 6., 8. 9., 12. 9., 15. 9. 2017

Více na str. 219
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od 14 480 Kč*

* více na str. 221

HOTEL GOLDEN LINE
**** Zlaté Písky

Studio : AA|AAA|AAB  Apartmán: AA|AAB|AABB|AAA Apartmán: AAAABB Dítě do: 13 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) / 11, 12 dní (PRG)

POLOHA
Cca 150 m od pláže, v klidné oblasti, nedaleko
centra Zlatých písků, 25 km od letiště Varna.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, LCD TV, směnárna, banko-
mat, obchod, kadeřník, salón krásy. Internet
v celém hotelu zdarma. Venkovní bazén, zahrada,
hotelový dětský klub. SPA a wellness, fitness, ma-
sáže.

SPORT A ZÁBAVA
Biliár, stolní tenis, šipky, mini golf, sauna, fitness,
spa, masáže, dětský koutek a hotelový dětský
klub.

POKOJE
Nové, moderně zařízené apartmány s jednou
nebo dvěma ložnicemi pro 2+2 nebo 4+2 a stu-
dia pro 2+1. Pokoje mají kuchyňku s lednicí
a rychlovarnou konvicí, plazmovou TV, klimati-
zaci, vysoušeč vlasů.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive bufetovou formou, bar u bazénu.
Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby.

PLÁŽ
Krásná písečná pláž cca 150 m od hotelu. Lehátka
a slunečníky za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/11939

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
2 děti do 13 let ZDARMA

Více na str. 218
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Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL BRIZ

POLOHA
Ve svahu, cca 300 m od pláže, v borovicovém
parku, v klidné západní části letoviska, cca 1,3 km
od centra a 27 km od letiště Varna.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, směnárna, restaurace,
lobby bar, venkovní bazén. Wi-fi na recepci
zdarma, trezory za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Venkovní bazén, fitness zdarma, herna se stolním
tenisem, kulečník, volejbalové hřiště, hotelová ani-
mace. Sauna za poplatek. Možnost procházek v
přilehlém přírodním parku Zlaté písky. Plážové
sporty na pláži za poplatek.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky
jsou vybaveny klimatizací, satelitní TV, miniba-
rem a telefonem. Koupelny jsou se sprchovým
koutem. Z pokojů je výhled na bazén nebo park.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive light, bufetovou formou, v hotelové
restauraci s terasou a panoramatickým výhledem.
Nápoje v hotelovém baru.

PLÁŽ
Krásná písečná pláž, přístupná po schodech, je
cca 300 m od hotelu. Lehátka a slunečníky na
pláži za poplatek.

*** Zlaté Písky

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) / 11, 12 dní (PRG) Strava: all inclusive light

od 10 260 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15135

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218
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od 12 240 Kč*

* více na str. 221

HOTEL LJULJAK 
**** Zlaté Písky

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Strava: all inclusive light

Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) / 11, 12 dní (PRG) / 8, 11, 12, 15 dní

POLOHA
Hotel je umístěn v přírodním parku v mírném
svahu nad centrem střediska Zlaté Písky. 

VYBAVENÍ
Hotel má dvě části - hlavní budovu a dvoupo-
dlažní křídlo. Součástí hotelu je hala s recepcí, tre-
zor za poplatek, směnárna, TV kout, bar
a restaurace. Velký bazén s dětskou částí. WI-FI
v hale zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Kulečník, dětský koutek, masáže. Ve středisku je
minigolf, tenisové kurty, paragliding, pronájem
vodních kol, vodních lyží a windsurfing, dále pak
diskotéky a řada zábavních a folklorních pro-
gramů.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky (rozkládací křeslo) jsou vybaveny moder-
ním nábytkem. Pokoje mají balkon nebo terasu
s výhledem na bazén, zahradu a do okolí, tele-
vizi, lednici, telefon, vlastní příslušenství (vana-
sprcha, umyvadlo, bidet a WC).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive light, plná penze bufetovým způso-
bem, místní nealkoholické nápoje, pivo a víno.  

PLÁŽ
Písečná pláž, svažující se do moře příkřeji, se na-
chází cca 250 m od hotelu. Půj čování lehátek
a slunečníků je za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/493

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218
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Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL ŠIPKA 
*** Zlaté Písky

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) / 11, 12 dní (PRG) Strava: polopenze

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

VYBAVENÍ
Nová hala s recepcí, televizní kout, směnárna, res-
taurace, lékař, lobby bar, obchody, kosmetický
salon, balneologické centrum, WI-FI v hale
zdarma, trezory v recepci za úhradu. 

SPORT A ZÁBAVA
Kulečník, bazén s dětskou částí, krytý bazén, stolní

tenis, posilovna. Vířivka a sauna pro klienty hotelu
zdarma. 

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

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem v hotelové res-
tauraci. 

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/497

Nabídka

pro

seniory 

Senioři nad 55 let mají v rámci pobytu 
2 balneologické procedury zdarma 
Mimořádná nabídka platí do 30. 4. 2017

od 11 160 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 218

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 13. 6.,16. 6., 8. 9., 12. 9., 15. 9. 2017

Více na str. 219



HOTEL RIVIERA BEACH

POLOHA
Hotel se nachází ve velké zahradě prázdninového
klubu Riviera Beach, na jižním okraji střediska
Zlaté Písky, 15 km od Varny a 30 km od letiště ve
Varně.

VYBAVENÍ
Prostorná hala s recepcí, obchody, lobby bar,
vnitřní bazén, dva velké bazény s dětskou částí,
bufetová restaurace Riviera, dvě restaurace s obs-
luhou Gallery a Romantika, Rybí restaurace
u pláže,velké lázeňské centrum, kadeřník, parní
lázně, fitnes, internetový klub za poplatek, WI-FI
bezdrátový internet v hale zdarma a směnárna. 

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, sauna, masáže, tenisové kurty, plážový
volejbal, šipky, stolní tenis, kulečník a vodní sporty
na pláži. 

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky mají koupelnu se sprchou a vanou a vy-
soušečem vlasů, SAT TV,  klimatizaci, minibar,
možnost internetového  připojení, trezor, balkon
s vý hledem na moře. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze bufetovým způ-
sobem, dopolední a odpolední svačina, neome-
zená konzumace alkoholických a nealkoholických
nápojů místní výroby. 

PLÁŽ
Krásná písečná pláž je přímo u hotelu. Lehátka
a slunečníky na pláži jsou zdarma. 

***** Zlaté Písky - Riviera

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/487

800 112 112 ℡34

BULHARSKO | ZLATÉ PÍSKY | RIVIÉRA 

od 18 690 Kč*

* více na str. 221

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 13. 6.,16. 6., 8. 9., 12. 9., 15. 9. 2017

Více na str. 219
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od 16 970 Kč*

* více na str. 221

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL LOTOS
**** Zlaté Písky - Riviera

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

POLOHA
Hotel se nachází ve velké záhradě prázdninového
klubu Riviera Beach v blízkosti známého střediska
Zlaté Písky, přímo u pláže a ve vzdálenosti 15 ki-
lometrů od Varny a  30 kilometrů od letiště ve
Varně. 

VYBAVENÍ
Hala s recepcí, lobby bar, hlavní hotelová restau-
race, lázeňské centrum, venkovní bazén, dvě kon-
ferenční místnosti a  bezdrátový internet WI-FI
v hale hotelu zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, dětské klub, posilovna,

sauna, masáže a další sportovní vyžití v nedale-
kém centru střediska Zlaté písky. 

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s  možností
jedné přistýlky mají klimatizaci, minibar, menší
televizor, trezor za poplatek a koupelnu s vanou
a sprchou. Všechny pokoje mají balkon a jsou
orientovány na moře a do zahrady. K dispozici
jsou apartmány s  jednou nebo dvěma ložni-
cemi. Možnost  připojení internetu kabelem
zdarma. 

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze v hotelové restauraci. 

PLÁŽ
Krásná písečná pláž je přímo u hotelu. Lehátka
a slunečníky na pláži jsou zdarma. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/485

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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NAŠE POBYTOVÉ MÍSTO
OBZOR
Přímořské městečko v centru Černomoří ležící
v těsné blízkosti Staré planiny. Na kopcích jsou
zbytky římských hradeb a zříceniny hradu Kozjak,
který postavil v polovině 14. stol. kníže Dobrotica.
Blízko letoviska leží rozvaliny římského Jupiterova
chrámu. Díky ideální poloze a překrásné 7 km
dlouhé pláži se proměnilo ve vyhledávané turistické
středisko. Menší centrum s řadou uliček, které jsou

lemovány mnoha restauracemi, kavárnami a ob-
chůdky, nabízí prožití krásné, klidné a idylické dovo-
lené. Mnoho spokojených klientů se opakovaně
vrací pro výborné klimatické podmínky (hory, moře)
a cenovou dostupnost v místě. Ideální je i poloha
cca 60 km od mezinárodních letišť ve Varně
a v Burgasu. Transfer z letiště Varna trvá asi 90 min.

NABÍDKA VÝLETŮ
ISTANBUL
jednodenní nebo dvoudenní výlet do hlavního
města bývalé osmanské říše, prohlídka památek
v historickém centru (Modrá mešita, antický hipo-
drom, egyptský obelisk), návštěva asijské části
města. Volný čas s možností účasti na fakultativ-
ních programech (návštěva sultánského paláce,
plavba po Bosporu a další).

VARNA DELFINÁRIUM
Půldenní výlet zahrnuje návštěvu jediného delfi-
nária na Balkánském poloostrově. Prohlídku nej-
většího bulharského přímořského města Varna,
volný čas.

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Sol Luna Bay **** AI 12 let 37
Clubhotel Miramar **** UAI 13 let 38-39
Casablanca **** AI 13 let 40
Black Sea *** SN 12 let 41
Dům Barbovi *** BS 13 let 42
Penzion Barba *** SN 13 let 43

BS = bez stravování, SN = snídaně, AI = all inclusive, 
UAI = ultra 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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HOTEL SOL LUNA BAY RESORT

POLOHA
Hotel se nachází na severním okraji střediska,
přímo u pláže, ve vzdálenosti cca 2 kilometry od
centra Obzoru a cca 65 kilometrů od měst Varna
a Burgas. 

VYBAVENÍ
Příjemná hala s recepcí, lobby bar, hlavní restau-
race, bar u bazénu, venkovní bazén pro dospělé
a děti, vnitřní bazén, WI-FI v recepci zdarma, ob-
chody, dětský klub, dětské hřiště, směnárna a ka-
deřník, mini aquapark.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, sauna, denní a večerní animace, plá-
žový volejbal, šipky, stolní tenis, masáže, kulečník,
půjčovna kol a vodní sporty na pláži. Hotel posky-
tuje dopravu do centra střediska Obzor a zpět cca
4 denně – změny v jízdním řádu jsou vyhrazeny
(za poplatek) Mini aquapark v provozu 1.6  - 15.9.
Vstup pro hosty hotelu zdarma. 

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností
jedné přistýlky mají klimatizaci, SAT TV, trezor za
poplatek, koupelnu se sprchou, minibar a bal-
kon s výhledem na moře nebo do parku. K dis-
pozici jsou též rodinné pokoje pro 2 dospělé
a až 3 děti se stejným vybavením. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze včetně dopoled-
ního a odpoledního občerstvení a nápojů místní
výroby od 10:00 do 23:00 hodin.

PLÁŽ
Krásná dlouhá písečná pláž je přímo u hotelu.
Lehátka a slunečníky na pláži jsou zdarma.
Možnost zapůjčení plážového ručníku na vratný
depozit. 

**** Obzor

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AABB|AAA|AAAB|AAAA Dítě do: 12 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR), 11, 12 dní (PRG)

od 17 220 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/483

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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od 17 130 Kč*

* více na str. 221

HOTEL CLUBHOTEL MIRAMAR
**** Obzor

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Studio: AA|AAA|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Strava: ultra all inclusive

Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR), 11, 12 dní (PRG)

POLOHA
Hotel přímo u pláže, ve vzdálenosti cca 700 m od
obchodní centra střediska a cca 65 km od letiště
v městech Varna a Burgas. 

VYBAVENÍ
Velká hala s recepcí, WI-FI v celém hotelu za po-
platek, obchody, dva velké bazény, dětský
bazén, krytý bazén, bufetová restaurace, dvě
restaurace s obsluhou, rybí restaurace na pláži,
lobby bar, plážový bar, kadeřník, salón krásy
a půjčovna aut.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, dětská hřiště, skluzavky, vo-
lejbal, šipky, střelba ze vzduchovky, kulečník, stolní
tenis, sauna, posilovna a masáže. 

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky mají telefon, SAT TV, klimatizaci, lednici,
trezor za poplatek, koupelnu se sprchou a vy-
soušečem vlasů a balkon s bočním výhledem na
moře, bazén a okolí. 

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive formou plné penze včetně dopo-
lední a odpolední svačiny, konzumace alkoholických
a nealkoholických nápojů místní výroby a některých
dovážených nápojů v průběhu celého dne. Možnost
večeře v restauracích s obsluhou nabízejících ital-
skou a bulharskou kuchyni po předchozí rezervaci. 

PLÁŽ
Krásná písečná pláž je přímo u hotelu. Lehátka
a slunečníky na pláži zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/480

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218
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od 13 120 Kč*

* více na str. 221

HOTEL CASABLANCA
**** Obzor

Studio: AA|AAA|AAB Apartmán: AA|AAA|AAB|AAAA|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR), 11, 12 dní (PRG) 

POLOHA
V blízkosti moře na okraji střediska Obzor a ve
vzdálenosti cca 65 km od města Varna a Burgas.

VYBAVENÍ 
Hala s TV koutem, obchod, lobby bar, restaurace,
internet, bazén s dětskou částí, bar u bazénu
a trezory v recepci za úhradu. WI-FI v hotelové
hale zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Dětský klub a dětské hřiště, kulečník, volejbal, fot-
bal, stolní tenis, posilovna, sauna, masáže, vodní
sporty na pláži, denní sportovní programy.

POKOJE
Dvoulůžková studia s možností jedné přistýlky
(rozkládací křeslo), lednice, SAT TV, klimatizace,
telefon, vlastní příslušenství (sprcha, umyvadlo,
WC a fén) balkon s bočním výhledem na moře
nebo okolí. K dispozici jsou apartmány pro
4 osoby s oddělenou ložnicí. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze, včetně odpoled-
ního občerstvení a nápojů místní výroby.

PLÁŽ
Písečná pláž je vzdálena cca 150 m. Lehátka a slu-
nečníky na pláži za úhradu. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/479

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
2 děti do 13 let ZDARMA

Více na str. 218
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HOTEL BLACK SEA

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

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a lobby barem, restaurace,
bar u bazénu, dětský koutek, venkovní bazén
z brouzdalištěm pro děti, slunečníky a lehátka
u bazénu zdarma, venkovní posezení, parkoviště,
WI-FI v celém hotelu. 

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

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

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

PLÁŽ
Rozlehlá písečná pláž se nachází 150 m od hotelu
a patří k nejkrásnější na Černomoří, lehátka a slu-
nečníky na pláži za poplatek.

*** Obzor

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

od 8 910 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7926

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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od 9 840 Kč*

* více na str. 221

DŮM BARBOVI 
*** Obzor

Dvoulůžkový pokoj: AA Studio: AA|AAA|AAB|AAAA|AAAB|AABB Apartmán: AABB|AAAB|AAABB|AAAA|AAAAB|AAAAAB Dítě do: 13 let

Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR), 11, 12 dní (PRG) / 8, 11, 12, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Třípatrový rodinný dům leží asi 300 m od centra

městečka 70 m od krásné písečné pláže.

VYBAVENÍ
V celém rodinném domě je bezdrátový internet
WI-FI zdarma včetně pokojů.

SPORT A ZÁBAVA
Na pláži pronájem vodních kol, vodní sporty na
pláži, plážový volejbal. Diskoteky a zábavní pro-
gramy.

POKOJE
Dvou a třílůžkové pokoje s možností jedné při-
stýlky mají televizor, klimatizaci, malou ku-
chyňku, lednici, sprchový kout a mikrovlnou
troubu. Čtyřlůžkové apartmány s možností
jedné přistýlky se skládají z obývacího pokoje
s jídelním a kuchyňským koutem se dvěma lůžky
a ložnice se dvěma lůžky s možností jedné při-
stýlky. Apartmány jsou vybaveny lednicí, vlast-
ním příslušenstvím (sprcha, umyvadlo, WC),
balkon. SAT TV. 

STRAVOVÁNÍ
Možnost zakoupení snídaní v penzionu Barba,
nebo individuálního stravování v okolních restau-
racích.  

PLÁŽ
Široká písečná pláž svažující se do moře pozvolna.
Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/478

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218
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PENZION BARBA

POLOHA
Třípatrový rodinný penzion se nachází asi 200 m
od centra městečka Obzor, asi 150 m od krásné
písečné  pláže.

VYBAVENÍ
Penzion má restauraci s venkovním posezením,
bazén v zahradě a bezdrátový internet zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Na pláži pronájem vodních kol, vodní sporty na

pláži, plážový volejbal. Diskotéky a zábavní pro-
gramy.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny lednicí, vlastním příslušenstvím (spr-
cha, umyvadlo, WC), klimatizací (za poplatek),
balkonem. SAT TV v ceně. V penzionu jsou k dis-
pozici i třílůžkové pokoje s možností přistýlky.
Dva třílůžkové pokoje v přízemí mají místo bal-
konu terasu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně v restauraci penzionu, možnost dokou-
pení večeří s obsluhou na místě. Výběr z menu.

PLÁŽ
Široká písečná pláž svažující se do moře pozvolna.
Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.

*** Obzor

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Strava: snídaně

Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR), 11, 12 dní (PRG) / 8, 11, 12, 15 dní

od 8 390 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/484

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 218

Více na str. 219
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
SV. VLAS
Původně malá vesnička se během posledních let
rozrostla ve známé přímořské letovisko, které se
rozprostírá jižně od mysu Emine na úpatí pohoří
Stará planina. Tak je letovisko chráněno před se-
verními větry. Díky propojení hor a moře, jsou zde
optimální podmínky pro klienty trpícími dýchacími
obtížemi. Pravidelné autobusové spojení se zná-
mými turistickými středisky jako je Slunečné po-
břeží (5 km) a Nessebar (9 km) dělá ze Sv. Vlasu
vyhledávané a oblíbené letovisko. Malebnost pod-
trhují i krásné písečné pláže svažující se do moře
pozvolna a nově vybudovaný jachetní přístav
Marina. Letovisko je vhodné pro milovníky ja-
chtingu a rybaření. Ve městečku je celá řada kavár-
niček, restaurací, barů, místních taveren, obchodů.
Transfer z letiště v Burgasu trvá asi 50 min.

ELENITE
Na původně neobydleném místě v překrásném
zálivu na úpatí pohoří Stará planina, asi 10 km se-
verně od Slunečného pobřeží byla postavena
prázdninová vesnička Elenite. Hotelový klub all inc-
lusive tvoří hotely a bungalovy, které využívají vlast-
ností krásné 800 m dlouhé písečné pláže. V areálu
je i aqua park. Spojení se Slunečným pobřežím
a Nesebarem zajišťují autobusy a loď. Transfer
z letiště trvá cca 60 minut. 

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
Největší rekreační komplex Bulharska leží v jeho
jižní části, 40 km severně od Burgasu a 5 km od
Nesebaru. Jeho místy až 200 m široká a 8 km
dlouhá pláž zpestřena dunami svažující se po-
zvolna do moře, je vhodná pro děti. Pláž je vyba-
vena sprchami, půjčovnami slunečníků, lehátek
a sportovních potřeb. Hotely jsou ro zestavěny 

podél pláže a v parku za ní. Vycházky do okolí i do
starobylého Nesebaru s jeho  stylovými restaura-
cemi, kavárnami a obchody, mohou být prostřídány
vyjížďkami v drožkách nebo projížďkami na koních.
Večery je možno strávit buď ve stylových zařízeních
nebo na discotékách. Pro radost dětí i dospělých je
zde vybudovaný velký aqua park. Dopravu v kom-
plexu zajišťuje minivláček, pravidelné autobusy pak
spojují středisko s Nesebarem, Elenite, Burgasem,
Varnou. Je možné podniknout i výlet do Istanbulu.
Transfer z letiště u Burgasu trvá asi 45 min.

NESEBAR
Leží na malém skalnatém poloostrově spojeném
s pevninou úzkou šíjí, ve vzdálenosti 5 km jižně od
Slunečného pobřeží, 35 km severně od Burgasu.
Má úzké, kameny dlážděné uličky, nad nimi vyční-
vající dvouposchoďové dřevěné domky, starobylé
kostely zdobené keramikou, opevnění, pnoucí se
vinnou révu, fíkovníky. Muzejní město si uchovalo
hodnotné památky z různých století. Je zapsáno
do seznamu světových kulturních památek
 UNESCO. Původní osada byla založena v 6. století
př. n. l. dórskými Řeky. Několikrát se zde vystřídalo
panství byzantské a bulharské. Nová čtvrť
Nesebaru roste na pevnině podél písečné pláže,
asi 2 km od centra historické části města. V roce
2006 otevřen nový aqua park. V městské rezervaci
jsou malebné soukromé dom ky se zděným příze-
mím a dřevěným patrem vysunutým do křivola-
kých uliček. Najdeme zde malé obchody, tržiště,
hospůdky, přístaviště rybářských a výletních lodí.
Nově vzniklá panoramatická cesta, která vede
podél moře od pláže Slunečného pobřeží spojuje
nový a starý Nesebar. Můžete využít minivláček,
který zde jezdí. Časté  pravidelné autobusové spo-
jení se Slunečným pobřežím umožňuje využívat

bohaté nabídky sportovních a zábavních služeb to-
hoto  rekreačního komplexu. Transfer z letiště
u Burgasu trvá asi 40 min. 

NABÍDKA VÝLETŮ
BALČIK – MYS KALIAKRA
Odjezd ze Slunečného pořeží,  prohlídka mysu
Kaliakra - asi 70 m vysoký načervenalý útes nad
mořem, kde jsou zbytky středověké pevnosti.
Oběd v Balčiku. Návštěva botanické zahrady a let-
ního sídla  rumunské královny Marie. Ochutnávka
vín.
Návrat na Slunečné pobřeží cestou prohlídka hrn-
čířské školy. 

BULHARSKÁ VESNICE – FOLKLORNÍ VEČER
Večerní výlet autokarem na bulharskou vesnici.
Prohlídka vesnického domu, dětský a  folklorní
program, typická bulharská večeře s neomeze-
nou konzumací bílého a červeného vína. Na závěr
večera nestinarský tanec (starý pohanský rituál na
žhavém popelu).

Slunečné pobřeží

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Paradise Beach **** AI 12 let 45
Moonlight ***** AI 12 let 46
Royal Park **** AI 12 let 48
Bungalovy Elenite **** AI 12 let 49
Andalusia/Atrium **** AI 12 let 50
Royal Palace Helena Resort ***** AI/PL 12 let 51
Victoria Palace **** PL 12 let 52
Trakia Plaza **** AI 13 let 53
Čajka Beach resort **** PL 12 let 54
Hrizantema **** AI 13 let 55
Dit Evrika Beach **** AI 12 let 56
MPM Blue Pearl **** UAI 12 let 57
Bellevue Beach **** AI 13 let 58
Longoza Garden **** AI 12 let 59
Nessebar Beach *** AI 13 let 60
Kotva **** SN 12 let 61
Karlovo *** PL 12 let 62
Riva *** AI 13 let 63
Glarus *** SN 12 let 64
Avliga Beach *** PL 12 let 65
MPM Kalina Garden **** AI 13 let 66
Mirage **** SN 12 let 67
Sol Nessebar Palace ***** AI 13 let 68
Sol Nessebar Bay/Mare **** AI 13 let 69
Aphrodite *** SN 12 let 70
Oazis Park *** SN 12 let 71

BS = bez stravování, SN = snídaně, PL = polopenze; AI = all inclusive,
UAI = ultra 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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HOTEL PARADISE BEACH 

POLOHA
Prázdninový hotelový klub leží v zálivu u městečka
Sv. Vlas nad soukromou pláží a v blízkosti rušného
střediska Slunečné pobřeží s řadou obchodů, res-
taurací a širokou nabídkou večerního i nočního ži-
vota. 

VYBAVENÍ
Hotelový klub tvoří několik čtyřpatrových budov,
které mají společnou halu s recepcí, WI-FI v hale
zdarma, panoramatický výtah na pláž, lobby bar,
hlavní restauraci, bar u bazénu, bar na pláži, ven-
kovní bazén pro dospělé a děti, obchody, dětský
klub, hřiště a směnárnu.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, sauna, denní a večerní animace, plá-
žový volejbal, tenisový kurt, masáže, a vodní
sporty na pláži. 

POKOJE
Standardní dvoulůžkové a třílůžkové pokoje,
a na sezonu 2017 nově, také re no vova né po-
koje superior, mají klimatizaci, satelitní televi-
zor,  trezor za poplatek, koupelnu s vanou
a sprchou, minibar a balkon s výhledem do
parku. Přímý výhled na moře je za příplatek.
K dispozici jsou též rodinné pokoje až pro 4 do-
spělé osoby se stejným vybavením. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze včetně dopoled-
ního a odpoledního občerstvení a nápojů místní
výroby od 10:00 do 23:00 hodin.

PLÁŽ
Písečná pláž je přímo pod hotelem hotelu.
Lehátka a slunečníky na pláži jsou za poplatek. 

**** Svatý  Vlas

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AABB|AAAB|AAABB|AAAAB Dítě do: 12 let Strava: all inclusive

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/460

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

od 13 270 Kč*

* více na str. 221

Standardní pokoj

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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HOTEL MOONLIGHT

POLOHA
Hotel se nachází přímo u pláže, cca 1 km od
centra letoviska. Letiště Burgas je vzdáleno cca
35 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, Wi-Fi internet na recepci
bezplatně, restaurace, lobby bar, bazén a bar
u bazénu.

SPORT A ZÁBAVA
Biliár, stolní tenis, šipky, fitness, hotelový dětský
klub.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek pro
děti mají TV, ledničku, koupelnu se sprchou
a vanou, vysoušeč vlasů. Výhled je na moře
nebo do okolí.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive bufetovou formou, prodloužená sní-
daně, odpolední svačina na baru u bazénu, zmrz-
lina. Součástí AI je i konzumace alkoholických
a nealkoholických nápojů místní výroby.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře
přímo před hotelem. Lehátka a slunečníky za po-
platek.

***** Svatý Vlas

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/11974

od 15 990 Kč*

* více na str. 221

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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ROYAL CLUB VICTORIA ELENITE 
POLOHA
Prázdninový club se rozprostírá v krásném zálivu
a je tvořen hotely  Royal Castle, Royal Park, Royal
Bay, Andalusia, Atrium a samostatnými bungalovy
postavenými ve svahu v prostředí parkové zeleně.
V centru areálu je obchodní a zábavní centrum,
hlavní bufetová restaurace bungalovů Nessebar,
lobby bar. Spojení s Nessebarem zajišťují auto-
busy MHD nebo lodě, odplouvající z areálu leto-
viska.
Součástí stravování all inclusiv v areálu jsou
restaurace s obsluhou „SOZOPOL“, a „MEDITER-
RANEAN “ nabízející tradiční bulharskou a mezi-
národní kuchyni. Po předchozí rezervaci je možné

si v restauracích jedenkrát za pobyt objednat ve-
čeři od 18:00 – 22:30,  několik barů u pláže, noční
klub „GALAXY“, kavárna a cukrárna „PHILLIPOLIS“,
animační sál „BROADWAY“. 

SPORT A ZÁBAVA
Profesionální tým animátorů a instruktorů nabízí
celodenní a večerní sportovní a společenské ak-
tivity a programy. Plážový volejbal, šipky, aerobik,
vodní gymnastika, vodní polo, vodní sporty na
pláži, kulečník, tenisový kurt, posilovna, dětský
klub „ALADIN“ pro děti od 4 do 12 let, dětské
hřiště, možnost windsurfingu s možností získání
mezinárodního certifikátu a rozlehlý aquapark

s řadou vodních skluzavek, jehož použití je pro
klienty areálu zdarma. Lehátka a  slunečníky
v  aquaparku jsou za poplatek, občerstvení
v aquaparku nespadá do all inclusiv stravování
a je za poplatek. 

PLACENÉ SLUŽBY
Rybí restaurace, irský bar „FREGATA“, plážový bar
nabízející více jak 50 druhů koktejlů, bowlingové
dráhy, lázeňské centrum „VICTORIA“ nabízející cca
150 masážních a relaxačních procedur, sauna, za-
půjčení tenisových raket a míčků, mini-golf včetně
depozitu na golfové hole a míčky, trezor. 

Elenite
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BULHARSKO | ELENITE

od 12 870 Kč*

* více na str. 221

HOTEL ROYAL PARK
**** Elenite

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Studio: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Apartmán: AAABB|AAAAB Dítě do: 12 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

POLOHA
Hotel se nachází v západní části areálu v blízkosti
hotelu Andalusia/Atrium. U pláže a v blízkosti
Aquaparku.

VYBAVENÍ
Prostorná hala s recepcí, restaurace, bazén, dět-
ský bazén, lobby bar,  bar u bazénu, směnárna,
internet a obchody. 

SPORT A ZÁBAVA
Možnost využití všech  sportovních a zábavních
aktivit v areálu- posilovna, sauna, masáže, tenis,

kulečník, široká nabídka vodních sportů na
pláži. Aquapark přímo u hotelu – vstup
zdarma. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek
(rozkládací křeslo nebo pohovka) mají klimati-
zaci, telefon, SAT TV, minibar, trezor za poplatek,
koupelnu se sprchou, vanou, telefonem
a fénem a balkon s výhledem na moře a bazén,
nebo do okolí a do atria hotelu.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive plná penze bufetovým způsobem
včetně odpoledního občerstvení a alkoholické
a nealkoholické nápoje místní výroby. Možnost
objednání večeře v jedné z restaurací s obsluhou
v areálu. 

PLÁŽ
Krásná 800 m dlouhá písečná pláž s pozvolným
vstupem do moře. Slunečníky a lehátka
zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/402

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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ELENITE | BULHARSKO

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

POLOHA
Bungalovy a Royal vily jsou součástí střediska
Elenite a jsou postaveny ve svahu v prostředí par-
kové zeleně v několika řadách 30 až 500 metrů
od pláže. Centrální recepce bungalovů dělí obyt-
nou část na dvě zóny – sunset (západ) a sunrise
(východ).

SPORT A ZÁBAVA
Ve středisku tenisové kurty, stolní tenis, plážový
volejbal , denní  sportovní a večerní animační pro-
gramy, bowling, vodní sporty, lázeňské centrum

se saunou, vířivkou a masážemi, turecká lázeň,
minigolf, dětský klub. Aquapark – vstup
ZDARMA.

POKOJE
Standardní pokoje s jednou přistýlkou (rozklá-
dací křeslo) a se dvěma přistýlkami (palanda)
mají klimatizaci, SAT TV, lednici, koupelnu se spr-
chou, balkon, nebo terasu s výhledem na moře,
které leží v první řadě a bungalovy s výhledem
do okolí  jsou umístěny od druhé řady.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive plná penze  bufetovým způsobem
včetně odpoledního občerstvení a alkoholické
a nealkoholické nápoje místní výroby. Možnost
objednání večeře v jedné ze dvou restauracích
s obsluhou po předchozí rezervaci.

PLÁŽ
Krásná 800 m dlouhá písečná pláž s pozvolným
vstupem do moře. Slunečníky a lehátka
zdarma.

**** Elenite

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) / 8, 11, 12, 15 dní

od 12 050 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/399

BUNGALOVY ELENITE

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218

Royal vily



800 112 112 ℡50

BULHARSKO | ELENITE

HOTEL ANDALUSIA /ATRIUM

POLOHA
Hotelový komplex se nachází v západní části
 areálu v blízkosti hotelu Royal Park.

VYBAVENÍ HOTELU
Prostorná hala s recepcí, směnárna, výtah, res-
taurace, loby bar, WI-FI v recepci Zdarma.  

SPORT A ZÁBAVA
Možnost využití všech sportovních a zábavních
aktivit v areálu- posilovna, sauna, masáže, tenis,

kulečník, široká nabídka vodních sportů na pláži.
Aquapark přímo u hotelu – vstup zdarma. 

POKOJE
Standardní pokoje s možností přistýlky mají SAT
TV, klimatizaci, telefon, lednici, koupelnu s vanou
nebo sprchou, balkon s výhledem na moře a do
okolí.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive plná penze bufetovým způsobem

včetně odpoledního občerstvení a alkoholické
a nealkoholické nápoje místní výroby. Možnost
objednání večeře v jedné ze dvou restaurací
s obsluhou v areálu.  

PLÁŽ
Krásná 800 m dlouhá písečná pláž s pozvolným
vstupem do moře. Lehátka a slunečníky
zdarma.

**** Elenite

Dvoulůžkový pokoj: 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/400

od 12 710 Kč*

* více na str. 221

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTELY ROYAL PALACE HELENA RESORT 
***** Slunečné pobřeží 

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

POLOHA
Hotelový komplex, zahrnující dva hotely Helena
Park a Helena Sands, je vystaven v zahradě a na-
chází se v severní části Slunečného pobřeží přímo
u moře přes pěší promenádu. Hotely jsou od
sebe odděleny umělou říčkou. Obchodní a spo-
lečenské centrum je cca 800 m od hotelů.

VYBAVENÍ
Každý hotel má vlastní recepci, hlavní restauraci
a bezdrátový internet WI-FI v hotelové hale
zdarma. V resortu je dále řada obchodů, interne-
tový kout, několik barů, společenských místností
a živá hudba. 

SPORT A ZÁBAVA
Dva velké bazény s dětskou částí, tenisové kurty,

volejbal, odbíjená, lukostřelba, posilovna, aerobik,
jízda na koních, dokonale vybavené lázeňské
centrum nabízející řadu masáží a programů pro
relaxaci. 

POKOJE
Luxusní dvoulůžkové pokoje s možností až dvou
přistýlek mají klimatizaci, SAT TV, minibar, tele-
fon, trezor za poplatek, koupelnu s va nou, spr-
chou, vysoušečem vlasů a telefonem, balkon,
nebo terasa s výhledem na moře, bazén a do
okolí. 

STRAVOVÁNÍ
V hotelu Helena Sand je polopenze bufetovým
způsobem v hlavní  restauraci. V hotelu Helena
Park je ultra all  inclusive formou plné penze

 bufetovým způsobem včetně  denního občer-
stvení a nápojů místní výroby od 10:30 do 23:00.

PLÁŽ
Dlouhá písečná pláž se nachází přímo před hote-
lem přes pěší promenádu. Lehátka, slunečníky
a osušky na pláži jsou zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/453 | 454

od 16 490 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218



800 112 112 ℡52

BULHARSKO | SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 

od 11 970 Kč*

* více na str. 221

HOTEL VICTORIA PALACE
***** Slunečné pobřeží

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Apartmán: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Strava: polopenze

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

POLOHA
Hotel se nachází v  severní části střediska
Slunečné pobřeží přímo u  písečné pláže.
Obchodní centrum je ve vzdálenosti cca 1,5 km
a historická část městečka Nessebar je cca 7 kilo-
metrů od hotelu. 

VYBAVENÍ 
Rozlehlá hala s recepcí, několik barů a restaurací,
irská pivnice, dokonale vybavené lázeňské cent-
rum, kadeřník, obchody, bezdrátový internet WI-
FI v  hotelové hale zdarma, velký bazén pro
dospělé, krytý bazén a dětský bazén.

SPORT A ZÁBAVA
Sauna, posilovna, široká nabídka masážních pro-
cedur, plážový volejbal a vodní sporty na pláži.
Další možnosti sportovního a společenského vy-
žití jsou v nedalekém centru. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
klimatizaci, satelitní televizor, minibar, trezor,
koupelnu s vanou nebo sprchou, vysoušečem
vlasů a telefonem, balkon s výhledem na moře
a do okolí. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem v hotelové res-
tauraci. Možnost dokoupení all inclusive formou
plné penze včetně odpoledního občerstvení a ná-
pojů místní výroby. Nápoje jsou podávány od
10:00 do 22:00 hodin. 

PLÁŽ
Krásná dlouhá písečná pláž je přímo u  hotelu
přes pěší promenádu. Lehátka a slunečníky na
pláži jsou za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/456

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ | BULHARSKO

HOTEL TRAKIA PLAZA

POLOHA
Hotel leží v centrální části střediska, v blízkosti ob-
chodního centra a cca 3 km od městečka
Nessebar.  

VYBAVENÍ
Příjemná hala s recepcí, trezor v recepci za popla-
tek, výtah, směnárna,  SAT TV, WI-FI, lobby bar,
restaurace, bar u bazénu, venkovní bazén s dět-
skou částí a toboganem, dětské hřiště.  

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, sauna, masáže, stolní tenis, kulečník,
široká nabídka vodních sportů na pláži.  

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek mají SAT TV, klimatizaci, lednici,
koupelnu se sprchou, fén, a balkon s výhledem
na bazén nebo do okolí.  

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze v hotelové restau-
raci včetně dopoledního a odpoledního občer-
stvení, nealkoholických a alkoholických nápojů
místní výroby.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je
cca 300 m od hotelu. Lehátka a slunečníky na
pláži za poplatek. 

**** Slunečné pobřeží 

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

od 13 990 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/8688

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218



HOTELY ČA JKA BEACH RESORT

POLOHA
Hotelový Resort se nacházíve střední části stře-
diska Slunečné pobřeží přímo u pláže přes pěší
promenádu a v blízkosti obchodního a zábavního
centra.

VYBAVENÍ
Resort zahrnuje hotely Čajka, Metropol a Arcadia.
Pěkná hala s recepcí v antickém stylu, velké ba-
zény s dětskou částí směnárna, kadeřník, půj-
čovna aut, internetový kout, řada obchodů,
restaurace a několik barů, kadeřník a salon krásy.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, sauna, masáže, vodní sporty na pláži,
kulečník a stolní tenis, bohatý noční život v blíz-
kém centru letoviska. 

POKOJE
Pěkné dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
mají SAT TV, telefon, centrální klimatizaci, mini-
bar, trezor za poplatek, koupelnu s vanou nebo
sprchou a vysoušečem vlasů, balkon s výhledem
na moře nebo do okolí. V hotelu Arcadia jsou
studia s možností 2 přistýlek.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem v hotelové res-
tauraci. Možnost dokoupení all inclusive formou
plné penze včetně odpoledního občerstvení a ná-
pojů místní výroby. 

PLÁŽ
Dlouhá a široká písečná pláž je přímo před hote-
lem přes pěší promenádu. Lehátka a slunečníky
za úhradu. 

**** Slunečné pobřeží

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Studio: AAABB|AAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/443

800 112 112 ℡54

BULHARSKO | SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 

Hotel Metropol

Hotel Arcadia

od 11 800 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218



55

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ | BULHARSKO

od 14 260 Kč*

* více na str. 221

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL HRIZANTEMA
**** Slunečné pobřeží

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

POLOHA
Hotel se nachází ve velké zahradě, v  centrální
části střediska, v blízkosti obchodního centra a
cca 5 km od městečka Nessebar. 

VYBAVENÍ
Prostorná hala s recepcí, lobby bar, trezor v re-
cepci za poplatek, velký bazén pro dospělé a děti,
bar u bazénu, dětské hřiště, hlavní hotelová res-
taurace a několik restaurací s obsluhou, casino.
Bezdrátový internet WI-FI v hale hotelu je zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Hotelové kasino otevřené 24 hodin, široká na-
bídka masážních procedůr, elektronické hry, ku-
lečník, 3 tenisové kurty, posilovna, sauna, stolní
tenis, šipky a šachy. 

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek mají menší televizor, lednici, klimati-
zaci, koupelnu se sprchou a balkon, nebo terasu
s výhledem na bazén, do zahrady a okolí. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze bufetovým způ-
sobem a nápojů místní výroby od 10:00 do 24:00.
Možnost večeří v restauracích s obsluhou nabí-
zejících rybí a kuřecí speciality a pizzu. 

PLÁŽ
Krásná písečná pláž je cca 150 metrů od hotelu.
Lehátka a slunečníky na pláži jsou za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/445

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218



HOTEL DIT EVRIKA BEACH

POLOHA
Hotel se nachází v severní části Slunečného po-
břeží, ve vzdálenosti cca 50 m od pláže, 500 m od
obchodní centra.

VYBAVENÍ
Komplex se skládá ze tří budov s velikým bazénem
se skluzavkami uprostřed. Hala s recepcí, trezory
za poplatek, restaurace, bary, internet, kadeřník.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén s dětskou částí a skluzavkami, vířivka,

 slunečníky a lehátka u bazénu zdarma, dětský
klub a dětské hřiště, jízda na koních, tenis,
stolní tenis, vodní sporty na pláži a plážový vo-
lejbal. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
balkon, některé pokoje mají výhled do zahrady
nebo na bazén, některé na moře, SAT TV, lednici,
telefon, klimatizaci, koupelnu se sprchou
a fénem. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive, tj. uvítací přípitek, plná penze bufe-
tovým způsobem, dopolední i odpolední svačina,
neomezená konzumace nealkoholických a míst-
ních alkoholických nápojů, tématická restaurace,
bar na pláži. 

PLÁŽ
Písčitá pláž pozvolně se svažující do moře.
Slunečníky a lehátka na pláži zdarma. Vodní
sporty, bary a občerstvení.

**** Slunečné pobřeží

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Studio: AABB Apartmán: AAA|AAABB|AAAA Dítě do: 12 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/436

800 112 112 ℡56

BULHARSKO | SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ

od 16 400 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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od 15 410 Kč*

* více na str. 221

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL MPM BLUE PEARL 
**** Slunečné pobřeží

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Apartmán: AA|AAAB|AAABBB|AAAABB Dítě do: 12 let Strava: ultra all inclusive

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

POLOHA
Hotel se nachází přímo u pláže v jihozápadní části
střediska Slunečné pobřeží, nedaleko centra a ve
vzdálenosti cca 2 kilometry od starého Nesebaru.

VYBAVENÍ
Příjemná hala s recepcí a plazmovým televizorem,
lobby bar, lázeňské centrum, bazén pro dospělé
s dětskou částí, restaurace, trezor v recepci za po-
platek a bezdrátový internet WI-FI v hale hotelu
zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, široká nabídka masážních procedur,
kulečník, šipky, animační programy a široká na-
bídka vodních sportů na pláži. 

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností jedné
přistýlky mají plazmový  televizor, klimatizaci, led-
nici, koupelnu s vanou nebo sprchou a balkon
s výhledem na moře a do okolí. Možnost připo-
jení  internetu kabelem. K dispozici jsou apart-
mány s jednou nebo dvěma ložnicemi. 

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive formou plné penze v hotelové
restauraci včetně nápojů místní výroby a někte-
rých dovážených  značek včetně odpoledního ob-
čerstvení. 

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je
přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky na pláži za
poplatek, klienti hotelu mají slevu 50 %. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/441

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218



HOTEL BELLEVUE 
**** Slunečné pobřeží

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

POLOHA
Hotel je umístěn na okraji severní části, přímo
u pláže přes promenádu. 

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, bezdrátový internet WI-FI
v celém hotelu zdarma, trezor za úhradu, lobby
bar s plazmovým televizorem, hlavní restaurace,
restaurace s obsluhou, obchod, velký bazén
s dětskou částí a bar na pláži.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, kulečník, posilovna, masáže, vodní
sporty na pláži a možnost dalšího sportovního
a společenského vyžití v nedalekém středisku. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek mají TV, minibar, telefon, klimatizaci, balkon
s výhledem na moře a okolí, vlastní příslušenství
(sprcha, umyvadlo WC), fén.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze bufetovým způ-
sobem vč. denního občerstvení a nápojů místní
výroby od 10:00 do 23:00 hodin.

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se na-
chází přímo u hotelu přes pěší promenádu.
Lehátka a slunečníky na pláži jsou zdarma. 

800 112 112 ℡58

BULHARSKO | SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 

od 14 020 Kč*

* více na str. 221

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/435
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SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ | BULHARSKO

HOTEL LONGOZA GARDEN

POLOHA
Hotel v klidné jižní části střediska a v blízkosti
centra.

VYBAVENÍ
Komplex 6 budov, dětský bazén a hřiště, venkovní
a vnitřní bazén, bar u bazénu, restaurace, velká
hala s recepcí, trezor za úhradu, směnárna, lobby
bar, internetový kout, kadeřník.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, masáže, vnitřní bazén, stolní tenis, plá-
žový volejbal, dětské hřiště a dětská animace, kuleč-
ník, vodní sporty na pláži a řada dalších sportovních
aktivit ve středisku a blízkém Nesebaru.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou, lednice, TV, te-
lefon, klimatizace, balkon s výhledem do okolí
a atria, vlastní příslušenství, sprcha a vysoušeč
vlasů. K dispozici též studia pro 2+2.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou bufetové plné penze, včetně
odpoledního občerstvení a nealkoholických a alko-
holických nápojů místní výroby.

PLÁŽ
Cca 200 m od hotelu, písčitá s pozvolným vstu-
pem do moře. Lehátka a slunečníky na pláži za
poplatek.

**** Slunečné pobřeží 

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Studio: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

od 13 590 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/449

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218



HOTEL NESSEBAR BEACH
**** Slunečné pobřeží

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

POLOHA
Hotel se nachází v jižní části střediska v blízkosti
pláže a menšího nákupního centra s několika res-
tauracemi. 

VYBAVENÍ
Recepce, lobby bar, velký bazén, dětský bazén,
restaurace, hotelový lékař, televizní kout, trezory
v recepci, dětský klub, směnárna, internet.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, stolní tenis a vodní sporty na
pláži.

POKOJE
Standardní pokoje s možností přistýlky mají bal-
kon, nebo terasu s výhledem na bazén a okolí,
telefon, SAT TV, lednici za poplatek, vlastní pří-
slušenství (sprcha, umyvadlo, WC), vysoušeč
vlasů, klimatizace.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze včetně odpoled-
ního občerstvení a alkoholických a nealkoholic-
kých nápojů místní výroby. 

PLÁŽ
Krásná písčitá pláž je cca 150 m od hotelu přes
duny. Lehátka a slunečníky na pláži jsou za po-
platek. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/451

800 112 112 ℡60

BULHARSKO | SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ

od 12 790 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218
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SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ | BULHARSKO

HOTEL KOTVA

POLOHA
Hotel leží v jižní části cca 2 km od centra střediska
a cca 500 m od Neseberu. Spojení zajišťuje vláček.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, posilovna, bezdrátový
internet v hotelové hale zdarma, elektronické hry,
hrací automaty, stolní tenis, 3 bazény, velký bazén
se skluzavkami.

SPORT A ZÁBAVA
V letovisku: minigolf, tenisové kurty, paragliding,
pronájem jízdních i vodních kol, vodních lyží,
windsurfing, diskotéky. V období od 15. 6. do
15. 9. 2017 bude v hotelu otevřen Dětský
klub Čedok s česky mluvícím animátorem.

Bližší informace najdete ve speciálním ka-
talogu, který je věnován výhradně našemu
novému Dětskému klubu Čedok nebo na
www.cedok.cz.

POKOJE
Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s mož-
ností jedné přistýlky mají klimatizaci, minibar,
telefon, satelitní plazmový televizor, koupelnu
s masážní sprchou a balkon s výhledem na
bazén, nebo do okolí. V nabídce jsou i hote-
lová studia s oddělenou ložnicí s možností
2 přistýlek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i dodatečně dokoupené večeře a stravo-
vání all inclusiv bufetovým způsobem. 

PLÁŽ
Písečná pláž svažující se do moře pozvolna je
vzdálená od hotelu asi 200 m přes písečné duny.
Lehátka a slunečníků jsou za poplatek. 

**** Slunečné pobřeží 

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Studio: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Strava: snídaně

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) / 8, 11, 12, 15 dní

od 9 870 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/448

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218



HOTEL KARLOVO
*** Slunečné pobřeží

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AABB|AAAB|AAAAB Dítě do: 12 let Strava: polopenze

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

POLOHA
Pěkný hotel po rekonstrukci v roce 2011 se na-
chází v centru střediska u místní komunikace ne-
daleko pláže, 30 kilometrů od letiště v Burgasu
a cca kilometr od městečka Nessebar.

VYBAVENÍ
Příjemná recepce s lobby barem, plazmovým te-
levizorem a trezory, restaurace s venkovní částí,
dětský klub, bazén pro dospělé a děti, bezdrátový
internet WI-FI v recepci a masážní studio. 

SPORT A ZÁBAVA
Masáže, ayurveda a  joga. Další možnosti

 sportovního a společenského vyžití jsou v blízkém
centru střediska. 

POKOJE
Moderně zařízené pokoje s možností až 2 při-
stýlek pro děti mají koupelnu se sprchou a vy-
soušečem vlasů, plazmový  satelitní televizor,
klimatizaci, lednici, balkon nebo terasu s výhle-
dem na bazén a do okolí. Možnost interneto-
vého připojení kabelem zdarma. V nabídce jsou
apartmány, které mají obývací pokoj, ložnici,
 koupelnu se  sprchou, kuchyňský kout, TV a bal-
kon s výhledem do okolí. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem. 

PLÁŽ
Krásná písečná pláž je cca 150 metrů od hotelu.
Lehátka a slunečníky na pláži jsou za poplatek. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/446

800 112 112 ℡62

BULHARSKO | SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ

od 12 460 Kč*

* více na str. 221

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 9. 6.,13. 6., 16. 6., 12. 9.,15. 9. 2017

Více na str. 219
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SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ | BULHARSKO

HOTEL RIVA

POLOHA
Kompletně zrekonstruovaný hotel se skládá ze tří
budov. Vzdálenost od pláže je cca 250 metrů
a 800 metrů od aqua parku Action, 30km od le-
tiště Burgas. Nachází se nedaleko rušného ob-
chodního a zábavního centra letoviska. Do
blízkého historického městečka Nessebar jezdí
pravidelně MHD a turistický minivláček.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, 2 venkovní bazény, jeden
z nich s částí pro děti, a jeden bazén pouze pro
děti. Dále pak hlavní restaurace, pool bar, lobby
bar, snack bark, WI-Fi v lobby zdarma, minimarket,

udržovaná zahrada, parkoviště, dětský koutek,
dětské hřiště, trezor na recepci za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Dětský koutek a hřiště, sportovní aktivity dle aktu-
álního animačního programu. Půjčovna kol v leto-
visku. Možnost nákupů nebo návštěvy večerních
podniků a diskoték v nedalekém centru letoviska.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek, k dispozici mají vlastní sociální zařízení s WC,
klimatizaci, SAT/TV, balkon s posezením, lednici,
WI–FI (za poplatek), telefon.

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive, snídaně, obědy, večeře for-
mou bufetu, dále občerstvení odpoledne – snack
(pizza, sendviče, káva atd.), vybrané místní neal-
koholické a alkoholické nápoje.

PLÁŽ
Velká písečná pláž se nachází cca 250 m od ho-
telu, lehátka a slunečníky za poplatek. Pozvolný
sestup do moře. Bohatý výběr vodních sportů
(vodní skútry, šlapadla, banán, vodní lyže apod).

*** Slunečné pobřeží

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

od 11 540 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/13975

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218



HOTEL GLARUS

POLOHA
Hotel se nachází u pláže a v blízkosti centra
Slunečného pobřeží u řady obchodů a restaurací.

VYBAVENÍ
Pěkná hala s recepcí, trezor za poplatek, televizí,
bezdrátový internet  WI-FI v hale zdarma, smě-
nárna, restaurace, lázeňské centrum, obchody,
lobby bar, bazén, dětský bazén se skluzavkou. 

SPORT A ZÁBAVA
Masáže, sauna, posilovna, parní lázně, vířivka
a kulečník. Možnost   dalších sportovních a spole-
čenských aktivit v blízkém centru. 

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, mají lednici, klimatizaci, SAT TV, telefon,
koupelnu se sprchou a vysoušečem vlasů, bal-
kon s výhledem na bazén a do okolí. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem s možností dokou-
pení bufetové večeře a stravování all inclusive for-
mou plné penze včetně nápojů.

PLÁŽ
Dlouhá písečná pláž je přímo před hotelem přes
pěší promenádu. Slunečníky a lehátka na pláži za
popolatek.

*** Slunečné pobřeží

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/444

800 112 112 ℡64

BULHARSKO | SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 

od 10 660 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 9. 6.,13. 6., 16. 6., 12. 9.,15. 9. 2017

Více na str. 219



HOTEL AVLIGA BEACH
*** Slunečné pobřeží

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

POLOHA
Příjemný hotel je umístěn okolo bazénu, přímo na
břehu moře v jižní části střediska a v blízkosti ruš-
ného centra.

VYBAVENÍ
Hala, lobby bar, kadeřník, trezory v recepci, WI-FI
internet za poplatek, směnárna, restaurace
s plazmovou obrazovkou, bazén pro dospělé
a děti, televizní kout, dětský klub a půjčovna aut. 

SPORT A ZÁBAVA
Masáže, sauna, minigolf, posilovna a tenisové
kurty v blízkosti. Široká nabídka dalších sportov-
ních a společenských aktivit v centru střediska. 

POKOJE
Pěkně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností
až 2 přistýlek pro děti mají SAT TV, klimatizaci,
lednici, koupelnu se sprchovým koutem, balkon
s výhledem na moře, nebo do zahrady a okolí. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem v hotelové res-
tauraci. 

PLÁŽ
Dlouhá písečná pláž je přímo u hotelu přes pěší
promenádu. Lehátka a slunečníky na pláži jsou za
poplatek. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/439
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SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ | BULHARSKO

od 11 070 Kč*

* více na str. 221

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
2 děti do 12 let ZDARMA

Více na str. 218

Rodinná SLEVA
Více na str. 218



HOTEL MPM KALINA GARDEN 

POLOHA
Cca 200m od pláže, v centru letoviska, 30 km od
letiště Burgas.

VYBAVENÍ
Hotelová hala s recepcí a směnárnou. Hlavní res-
taurace, ala carte restaurace, lobby bar, bar
u venkovního bazénu. Wi-fi v celém hotelu
zdarma. Dětské hřiště, dětský miniklub, minimar-
ket, kadeřnický salón, venkovní fitness.

SPORT A ZÁBAVA
Venkovní bazén s dětskou částí a malou skluzav-
kou, minigolf, stolní tenis, dětské hřiště, masáže.
Hotelová animace, dětský koutek. Plážové sporty
na pláži za poplatek.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek pro děti (rozkládací pohovka) jsou vybaveny
klimatizací, SAT TV, trezorem za poplatek, a mi-
nibarem. Pokoje mají balkon s výhledem na
bazén nebo do okolí.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive bufetovou formou, včetně dopoled-
ních a odpoledních svačin a alkoholických a neal-
koholických nápojů místní výroby. Ala carte
restaurace, bar u bazénu.

PLÁŽ
8 km dlouhá, krásná písečná pláž s pozvolným se-
stupem dna je cca 200 od hotelu. Lehátka a slu-
nečníky na pláži za poplatek.

**** Slunečné pobřeží

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15141

800 112 112 ℡66

BULHARSKO | SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 

od 13 280 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218
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HOTEL MIRAGE

POLOHA
Hotel, otevřený v roce 2009, se nachází nad pláží,
ve středisku Nessebar a ve vzdálenosti cca 30 km
od letiště v Burgasu. 

VYBAVENÍ
Hala s recepcí a velkým plazmovým televizorem,
restaurace s venkovní částí, lobby bar, bezdrá-
tový internet WI-FI za poplatek a bazén s dět-
skou částí.

SPORT A ZÁBAVA
Možnost sportovního a společenského vyžití ve
středisku Nesebar. 

POKOJE
Pěkně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností
1 přistýlky mají koupelnu s vanou, sprchou a vy-
soušečem vlasů, SAT TV, klimatizaci, minibar, tre-
zor a balkon s bočním výhledem na moře a do
okolí.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem v hotelové restau-
raci. Možnost dokoupení bufetových večeří. 

PLÁŽ
Písečná pláž je přímo pod hotelem. Lehátka a slu-
nečníky na pláži jsou za poplatek.

**** Nesebar

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: snídaně

od 11 560 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/412

NESEBAR | BULHARSKO

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218



800 112 112 ℡68

BULHARSKO | NESEBAR

od 15 590 Kč*

* více na str. 221

HOTELY SOL NESSEBAR RESORT
****/***** Nesebar

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AA|AAA|AAB|AAAA|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

POLOHA
Resort se nachází v zahradě, přímo nad mořem,
ve vzdálenosti cca 2,5 km od městečka Nesebar. 

VYBAVENÍ
Komplex zahrnuje hotel Sol Nessebar Palace
***** a hotely Sol Nessebar Mare a Bay
****. Každý hotel má recepci, restauraci, bary,
bazény pro dospělé i děti, internet a obchody.
Součástí resortu je lázeňské centrum v hotelu Sol
Nessebar Palace, aquapark se skluzavkami a dět-
ským klubem. 

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, sauna, masáže, 3 tenisové kurty, šipky,
stolní tenis, kulečník, plážový volejbal a vodní
sporty na pláži. Aquapark – vstup ZDARMA.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek
mají klimatizaci, lednici, koupelnu s vanou, spr-
chou a fénem, trezor a balkon s výhledem na
moře, bazén, zahradu a do okolí. Pokoje v ho-
telu Nessebar Palace jsou větší, mají sprchu
zvlášť a pouze jednu přistýlku. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze včetně občer-
stvení a nápojů místní výroby. 

PLÁŽ
Písečná pláž je přímo pod hotelem. Přístup na
pláž je po schodem nebo cestou svažující se
k moři. Lehátka a slunečníky na pláži zdarma. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/414 | 415

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218
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NESEBAR | BULHARSKO

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pokoj v hotelu Sol Nessebar Palace Pokoj v hotelu Sol Nessebar Mare a Bay



800 112 112 ℡70

BULHARSKO | NESEBAR

od 12 210 Kč*

* více na str. 221

HOTEL APHRODITE
*** Nesebar

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

POLOHA
Hotel se nachází u pláže v nové části městečka
Nesebar. Stará část Nesebaru je vzdálena cca
2 km. 

VYBAVENÍ 
Menší příjemná hala, směnárna, trezory v recepci,
internet, restaurace, bar s televizorem, obchod se
suvenýry, dětské hřiště a menší bazén s lehátky
a slunečníky na terase hotelu. 

SPORT A ZÁBAVA
Masáže, sauna, posilovna, stolní fotbal, půjčovna
kol a široká nabídka vodních sportů na pláži. 

POKOJE
Pěkně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky mají SAT TV, klimatizaci, minibar, kou-
pelnu se sprchou a balkon s bočním výhledem
na moře. 

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně s možností dokoupení bufeto-
vých večeří v hotelové restauraci. 

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je
přímo pod hotelem. Lehátka a slunečníky na pláži
za poplatek. 

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 9. 6., 13. 6., 16. 6., 12. 9., 15. 9. 2017

Více na str. 219

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/408
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NESEBAR | BULHARSKO

HOTEL OAZIS PARK 

POLOHA
V nové části města Nesebaru, v pěkné zahradě
s bazénem na břehu moře.

VYBAVENÍ
Hotelová hala s recepcí, plazmovým televizorem,
výtah, restaurace, denní bar, bar u bazénu, bazén
s dětskou částí, trezor za poplatek, směnárna.

SPORT A ZÁBAVA
Sauna, posilovna, masáže, minigolf. Na pláži

pronájem vodních kol, vodních lyží, windsur-
fing. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky vy-
bavené moderním nábytkem mají SAT TV, te-
lefonem, ledničkou, klimatizací. Všechny
pokoje mají balkony a vl. příslušenství (spr-
cha, umyvadlo, WC). Hotelové apartmány
s oddělenou ložnicí (bez dveří) s možností
2 přistýlek. 

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně v hotelové restauraci. Light all
inclusive za příplatek.

PLÁŽ
Pěkná písečná pláž situovaná pod útesem píseč-
ných dun, svažující se do moře pozvolna, půjčo-
vání lehátek a slunečníků za poplatek. Od hotelu
je vzdálena pouze přes zahradu. 

*** Nesebar

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Studio: AA|AAA|AAB|AABB Apartmán: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Strava: snídaně

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

od 10 660 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/413

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Pobyt pro
2 děti do 12 let ZDARMA

Více na str. 218

Více na str. 219



800 112 112 ℡72

BULHARSKO | BURGAS | POMORIE | SOZOPOL | DJUNI

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
POMORIE
Město leží na půli cesty mezi Burgasem
a Slunečným pobřežím, na podlouhlém poloost-
rově. Založili jej ve 4. století př. n. l. přesídlenci ze
starověké Appollonie-Pontie (dnešního Sozopolu)
pod názvem Anchiale. Je známé léčivým bahnem
a největším léčebným ústavem svého druhu na
Balkánském poloostrově. Léčebné účinky má
i přírodní železitý písek hnědé barvy, který po-
krývá místní pláže. Léčí se tu zánětlivá onemoc-
nění pohybového ústrojí, gynekologické nemoci,
ischias, nervová onemocnění, stavy po úrazech
a operacích. V posledních letech úspěšně i  lu-
penka pomocí lugy (výtažek z  mořských, řas,
bahna a mořské vody). Pomorie je známé pěsto-
váním vína a  výrobou koňaků Slančev brjag
a Pomorie a známé pomorijské rakie. V blízkých
solivarech se získává sůl odpařováním mořské
vody. Z historických pamětihodností je nejvzác-
nější thrácká hrobka, která se nachází proti
kempu Evropa. Autobusové spojení je se
Slunečným pobřežím a Burgasem. Transfer z le-
tiště u Burgasu asi 35 min.

SOZOPOL
Malebné starobylé městečko na jižním černo-
mořském pobřeží, vzdálené 33  km jižně od
Burgasu. Původní osada zde byla založena kolem

r. 610 př. n. l. řeckými přistěhovalci z Milétu pod
jménem Apollonia. V chrámu byla umístěna 13 m
vysoká socha boha Apollona, vytvořená athén-
ským sochařem Kalanisem, která se stala v r. 72
př. n. l. kořistí římských vojsk, vedených Marcem
Lucullem, a byla dopravena na římský Kapitol.
Charakteristické pro městečko jsou křivolaké
uličky, lemované typickými sozopolskými dřevě-
nými domy s vysunutými patry a kamennou po-
dezdívkou, podobné stavbám v  Nesebaru.
Malebnost podtrhují i pěkné písečné pláže a ry-
bářský přístav. Dobré autobusové spojení
s Burgasem a dalšími místy v okolí. Transfer z le-
tiště Burgas 45 minut. 

DJUNI
Prázdninová vesnička Djuni Royal Resort byla po-
stavena v roce 1986 v krásném zálivu v blízkosti
přírodní rezervace Alepu, která je domovem roz-
manitého vodního ptactva. Leží 40 km jižně od
Burgasu a 8 km od Sozopolu v borovém lesíku
a jeho hotely a vily byly vybudovány ve směsi mo-
derní a tradiční bulharské architektury, kterou cha-
rakterizovalo bílé zdivo v  kombinaci s  tmavým
dřevem. V posledních letech zde vyrostlo několik
nových luxusních hotelů. Hotelový klub all inclu-
sive je rozdělen do tří částí Pelikán, Holiday Village
a Marina. V areálu je několik bazénů, sportovní

hřiště, tenisové kurty, nový aqupark. Písečná
100 m široká a 5 km dlouhá pláž s pozvolným kle-
sáním dna moře je zpestřena dunami. Na pláži
jsou slunečníky, lehátka, půjčovny sportovních po-
třeb – windsurfingu,vodních lyží atd. Blízké měs-
tečko Sozopol je oblíbeným cílem výletů. Transfer
z letiště trva cca 45 min.

NABÍDKA VÝLETŮ
NESEBAR - PANORAMA
Odplutí z Pomorie lodí do Nesebaru. Prohlídka
starobylého městečka Nesebar, které je za-
psáno do seznamu světových kulturních pamá-
tek UNESCO. Stará část města, která se rozkládá
na poloostrově si zachovala středověký ráz.
Největším pokladem Nesebaru je jeho devět za-
chovaných středověkých  kostelů. 
Volný program. Odplutí z přístavu v Nesebaru do
Pomorie.

TURECKO-ISTANBUL
Autokarové výlety do centra orientu města
Istanbulu se organizují jednodenní nebo
dvoudenní. Odjezd ve večerních hodinách. Po
příjezdu do Istanbulu je snídaně. Okružní pro-
hlídka města s  průvodce zahrnuje   návštěvu
Modré mešity, Hipodromu a asijské části města.
Po prohlídce je oběd. Individuální volno s mož-
ností účasti na některém z faktultativních pro-
gramů   návštěvy Velkého bazaru, plavby po
Bosboru apod. 

SozopolPomorie

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Primoretz Grand Hotel and Spa ***** SN – 73
Sv. George *** SN 12 let 74
Paradise *** SN 12 let 75
Penzion Černo More *** BS 12 let 76
Flagman *** AI 12 let 77
Laguna Beach resort **** AI 12 let 78-79
Sunny *** SN 12 let 80
Selena *** SN 12 let 81
Marina Royal Palace ***** AI 12 let 82
Marina Beach ***** AI 12 let 83
Belleville **** AI 12 let 84
Pelikán **** AI 12 let 85

BS = bez stravování, SN = snídaně, 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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BURGAS | BULHARSKO

HOTEL GRAND HOTEL PRIMORETZ AND SPA

POLOHA
Přímořský luxusní hotel  oceněný Evropským cer-
tifikátem WELLNESS & SPA HOTEL. Za vysokou
úroveň a vynikající výsledky v nabídce lázeňských,
relaxačních a kosmetických programů s využitím
bahna a lugy. Leží v klidném prostředí přímoř-
ského parku v  krásné  zahradě, přímo u  pláže
a  cca 300  m od obchodního a  společenského
centra města Burgas. Transfer z letiště trvá cca
15 minut. 

VYBAVENÍ
Velká hala s recepcí, lobby bar, piano bar, 2 res-
taurace, bazén s dětskou částí, dokonale vybavené
lázeňské centrum The 6th Sense, konferenční

místnosti a  bezdrátový internet WI-FI v  hale
zdarma.  

SPORT A ZÁBAVA
Lázeňské centrum s posilovnou, saunou, vířivkou
a širokou nabídkou masážních a relaxačních pro-
cedur. Řada barů a diskoték v centru města.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s  možností
jedné přistýlky mají klimatizaci, plazmový televi-
zor, příslušenství s vanou, zvlášť sprchový kout,
internet, trezor, minibar, balkon s výhledem na
bazén a do okolí. K dispozici jsou též pokoje de-
luxe větších rozměrů a studia na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem. Možnost večeří
s obsluhou v jedné ze dvou hotelových restaurací,
nebo v řadě restauracích ve městě Burgas.

PLÁŽ
Pěkná písečná pláž se nachází cca 50 metrů od
hotelu přes promenádu. Lehátka a slunečníky
na pláži zdarma.

***** Burgas

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

od 14 670 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/393

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 9. 6., 13. 6., 16. 6., 12. 9., 15. 9. 2017

Více na str. 219



HOTEL SV. GEORGE

POLOHA
Příjemný hotel leží na břehu moře v centru staré
části města Pomorie, v městském parku u pěší
zóny. 

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, WI-FI v hale zdarma, výtah,
bar, restaurace, zahradní restaurace, nové balne-
ologické centrum, fitness, krytý bazén s vířivkou.
V blízkosti hotelu atrakce pro děti (kolotoče, hou-
pačky), diskotéka, na pěší zóně hodně restaurací,
místních taveren a obchodů.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek,
vybavené nábytkem a vlastním  příslušenstvím
(sprcha, umyvadlo, WC). K vybavení dále patří TV,
minibar a balkon,  klimatizace. Většina pokojů
má výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně v restauraci bufetovým způsobem.
Možnost dokoupit večeře formou bufetu, bez ná-
pojů.

PLÁŽ
Písčitá pláž svažující se do moře pozvolna je vzdá-
lena asi 350 m od hotelu na opačné severní
straně poloostrova Pomorie.

*** Pomorie

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/421

800 112 112 ℡74

BULHARSKO | POMORIE

od 10 160 Kč*

* více na str. 221

Nabídka

pro

seniory 

Senioři nad 55 let mají v rámci pobytu 
2 balneologické procedury zdarma 
Mimořádná nabídka platí do 30. 4. 2017

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218



HOTEL PARADISE

POLOHA
Šestipatrový hotel leží v centru staré části města
v přímořském parku.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, WI-FI v celém hotelu
zdarma, trezory za úhradu, výtah, bar, restaurace,
kavárna.

SPORT A ZÁBAVA
Řada obchůdků, restaurací a barů v blízkém

centru města Pomorie. Diskotéky a zábavní pod-
niky. Vodní sporty na pláži.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek mají nový moderní nábytek, vlastní příslu-
šenství (sprcha, umyvadlo, WC), SAT TV, telefon,
lednici, klimatizaci a balkon s výhledem na moře
a do parku.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně v hotelové restauraci bu fe tovým způso-
bem. Dodatečně dokoupené  bu fe tové večeře
v restauraci hotelu Sv. George.

PLÁŽ
Písečná pláž cca 400 m od hotelu na protilehlé
východní straně poloostrova, svažující se po-
zvolna do moře. Možnost pronájmu lehátek a slu-
nečníků na pláži za poplatek.

*** Pomorie

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/418

75

POMORIE | BULHARSKO

od 9 670 Kč*

* více na str. 221

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218



800 112 112 ℡76

BULHARSKO | POMORIE 

od 9 340 Kč*

* více na str. 221

PENZION ČERNO MORE
*** Pomorie

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) / 8, 11, 12, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Penzion leží ve staré části městečka Pomorie
300 m od centra a v blízkosti pláže. 

VYBAVENÍ
Čtyřpatrový penzion nemá výtah ani recepci.
Každý pokoj obdrží od majitele klíč od vchodu do
penzionu a od pokoje WI-FI zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Možnost sportovního a  společenského vyžití
v blízkém centru nebo na pláži. 

POKOJE
Dvoulůžkové a  třílůžkové pokoje s  možností
jedné přistýlky jsou vybaveny pěkným nábyt-
kem, kabelovou televizí, lednicí, varnou konvicí
a nádobím na nápoje, mají vlastní příslušenství
sprchu, umyvadlo, WC a balkon. Klimatizace za
poplatek v místě za 3,- Eur na den. 

STRAVOVÁNÍ
Stravování vlastní v mnoha restauracích v měs-
tečku. 

PLÁŽ
Pěkná písečná pláž je vzdálena 50 m od penzionu.
Slunečníky a lehátka na pláži jsou za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/422

Pobyt pro
2 děti do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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HOTEL FLAGMAN

POLOHA
Hotel je umístěn v menší zahradě v nové části
města Sozopol, blízko pláže a cca 35 kilometrů od
letiště v Burgasu. 

VYBAVENÍ
Hala s recepcí, WI-FI v hale zdarma, bar, restau-
race s plazmovým televizorem, lázeňské centrum,
internet, trezory, venkovní bazén s dětskou částí.  

SPORT A ZÁBAVA
Sportovní centrum s posilovnou, saunou, vířivkou
a masážemi. Možnost dalšího vyžití v nedalekém
centru střediska. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky
mají klimatizaci, televizor, sprchový kout a WC
zvlášť, lednici, balkon s výhledem na bazén a do
okolí. K dispozici jsou též studia a apartmány.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze bufetovým způ-
sobem včetně dopoledního a odpoledního ob-
čerstvení a  nápojů místní výroby od 10:00 do
22:00 hod. 

PLÁŽ
Pěkná písečná pláž se nachází cca 150 metrů od
hotelu. Lehátka a slunečníky jsou za poplatek.

*** Sozopol

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Studio: AA|AAA|AAB|AABB Apartmán: AAAABB Dítě do: 12 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

od 12 950 Kč*

* více na str. 221

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 9. 6., 13. 6., 16. 6., 12. 9., 15. 9. 2017

Více na str. 219

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/430



800 112 112 ℡78

BULHARSKO | SOZOPOL 

od 14 990 Kč*

* více na str. 221

HOTEL LAGUNA BEACH
**** Sozopol

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Apartmán: AABB|AAAB|AAAABB Dítě do: 12 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

POLOHA
V zahradě, v blízkosti pláže, cca 3 km od střediska
Sozopol a cca 30 km od letiště v městě Burgas. 

VYBAVENÍ
Pěkná hala s plazmovým televizorem a s velkým
akváriem, panoramatický výtah, obchod, piano
bar, bar u bazénu, restaurace, velký bazén pro
dospělé, bazén pro děti se skluzavkou, krytý
bazén, vířivky,  WI-FI internet v hotelu zdarma,
dokonale vybavené lázeňské centrum, dětské
hřiště. Hotel je vhodný pro tělesně postižené na
vozíčku.

SPORT A ZÁBAVA
Sauna, masáže, posilovna, turecké parní lázně
HAMAM, 2 tenisové kurty, kulečník, půjčovna kol.
Hotel zajišťuje vlastní dopravu do nedalekého
městečka Sozopol za úhradu. 

POKOJE
Pěkně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky mají plazmový televizor, možnost inter-
netového připojení, klimatizaci, varnou konvici,
minibar, luxusní koupelnu se sprchovým kou-
tem a vysoušečem vlasů,  balkon s výhledem na
bazén a do okolí. K dispozici jsou jedno a dvou-
ložnicové  apartmány s vybaveným kuch. kou-
tem,  mikrovlnou troubou a lednicí.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive od 8:00 hod. do 22:00 hod. - plná
penze bufetovým způsobem,  dopolední i odpo-
lední svačina, neomezená konzumace nealkoho-
lických a místních alkoholických nápojů. 

PLÁŽ
Krásná písečná pláž je cca 50  m od hotelu.
Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7114

Pobyt pro
2 děti do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz



800 112 112 ℡80

BULHARSKO | SOZOPOL 

od 10 570 Kč*

* více na str. 221

HOTEL SUNNY
*** Sozopol

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Studio: AA|AAA|AAB|AAAA|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Strava: snídaně

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

POLOHA
Hotel se nachází v zahradě s bazénem, cca 800
m od centra střediska Sozopol a cca 35 km od
jižně od města Burgas. 

VYBAVENÍ
Bazén pro dospělé a děti, bar u bazénu, restau-
race s plazmovým televizorem, lobby bar, trezory
v recepci a internet WI-FI v celém hotelu za po-
platek. 

SPORT A ZÁBAVA
Masáže, posilovna, sauna. Spojení do nedalekého
městečka Sozopol zajišťuje vláček.

POKOJE
Standardní pokoje s možností až 2 přistýlek pro
děti mají klimatizaci, SAT TV, minibar, koupelnu
s vanou, sprchou a vysoušečem vlasů, balkon
s výhledem na moře a okolí. 

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

PLÁŽ
Pěkná písečná pláž je cca 200 m od hotelu přes
místní komunikaci. Přístup na pláž je z mírného
svahu. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/433

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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SOZOPOL | BULHARSKO

HOTEL SELENA

POLOHA
Hotel leží v centru městečka Sozopol přímo nad
pláží malebného zálivu a ve vzdálenosti 35 km od
letiště v Burgasu.

VYBAVENÍ 
Příjemná hala s recepcí, trezory za poplatek, lobby
bar s televizí, WI-FI zdarma, restaurace s venkovní
částí a krásným barem s velkoplošnou televizí.

SPORT A ZÁBAVA
Dokonale vybavené lázeňské centrum nabízející

různé druhy masáží, posilovna, sauna, bazén na
terase, terasa na opalování, dětský klub a vodní
sporty na pláži. Historické centrum cca 500 m od
hotelu.

POKOJE
Útulné dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
(rozkládací křeslo) mají SAT TV, klimatizaci, led-
nici, telefon s přímou volbou, koupelnu se spr-
chou a vysoušečem vlasů, balkon s výhledem na
moře, nebo do okolí. K dispozici jsou též studia
a apartmány na vyžádání. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem. Možnost dokou-
pení večeří. 

PLÁŽ
Hezká písečná pláž se nachází přímo pod hote-
lem. Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.

*** Sozopol

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

od 10 490 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/432

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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od 18 120 Kč*

* více na str. 221

HOTEL MARINA ROYAL PALACE
***** Djuni

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

POLOHA
Hotel je součástí rozlehlého re kreač ního areálu
Klubového typu Djuni Royal Resort vybudova-
ného na zalesněných a travnatých svazích. Areál
je tvořen hotely a vilami postavenými ve stylu mo-
derní a tradiční bulharské architektury. Leží nad
přístavem v  bezprostřední blízkosti krásné pí-
sečné pláže.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, směnárna, výtahy, TV kout,
lobby bar, bar u bazénu, restaurace s terasou,
venkovní a krytý bazén, dětský bazén, lázeňské
centrum, obchod. WI-FI za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Dětský klub a dětské hřiště, posilovna, sauna, ma-
sáže, tenisové kurty, animační programy, luko-
střelba, šipky, aerobik, plážový volejbal, vodní
sporty na pláži, a denní sportovní programy.
Aquapark zdarma.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky
(rozkládací křeslo) jsou vybaveny standardním
nábytkem, vlastním příslušenstvím (sprcha,
umyvadlo, WC, fén) klimatizací, telefon, sejfem
za poplatek, SAT TV, minibarem a balkonem. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou bufetové plné penze, odpoled-
ního občerstvení a neomezené konzumace neal-
koholických a alkoholických nápojů místní výroby
v době od 11:00 do 23:00 hod. Možnost objednání
večeře à la carte v italské restauraci Rimini nebo
stylové restauraci Mechana po předchozí rezervaci.

PLÁŽ
Krásná široká písečná pláž je přímo před hotelem
cca 50 metrů. Lehátka s matrací a slunečníky
na pláži jsou zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/397

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
2 děti do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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HOTEL MARINA BEACH

POLOHA
Hotel je součástí rozlehlého  re kreač ního areálu
klubového typu Djuni Royal Resort vybudovaného
na zalesněných a travnatých svazích. Areál je tvo-
řen hotely a vilami postavenými ve stylu moderní
a tradiční bulharské architektury. Hotel Marina
beach leží u malého přístavu v bezprostřední blíz-
kosti pláže.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, směnárna, výtah, obchod
se suvenýry, TV kout, lobby bar, bar u bazénu, res-
taurace, WI-FI za poplatek, bazén s dětskou částí.

SPORT A ZÁBAVA
Dětský klub a hřiště, posilovna, sauna, masáže, te-
nisové kurty,  animace, lukostřelba, šipky, aerobik,
plážový volejbal, vodní sporty. Aquapark
zdarma.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky
(rozkládací křeslo) jsou vybaveny standardním
nábytkem, vlastním příslušenstvím (sprcha,
umyvadlo, WC, fén) klimatizací, telefon, sejfem
za poplatek, SAT TV, minibarem a balkonem. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou bufetové plné penze, odpo-
ledního občerstvení a neomezené konzumace
nealkoholických a alkoholických nápojů místní vý-
roby. Možnost večeří  à la carte v italské restauraci
Rimini nebo stylové restauraci.

PLÁŽ
Krásná široká písečná pláž je přímo před hote-
lem. Lehátka s matrací a slunečníky na pláži
zdarma.

***** Djuni

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

od 17 540 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/396

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
2 děti do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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od 16 810 Kč*

* více na str. 221

HOTEL BELLEVILLE
**** Djuni

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

POLOHA
Hotel je součástí rozsáhlého rekreačního areálu
klubového typu Djuni Royal Resort vystavěného
na zalesněných a  travnatých svazích. Hotel
Belleville se nachází v mírném svahu nad mořem.

VYBAVENÍ
Prostorná hala s recepcí, obchody, internet, ital-
ská restaurace Milaneze, lobby bar, bufetová res-
taurace. WI-FI za po platek.

SPORT A ZÁBAVA
Dětský klub a dětské hřiště, posilovna, sauna, ma-
sáže, tenisové kurty, lukostřelba, plážový volejbal,
vodní sporty na pláži a animační programy. Bazén
v areálu Djuni nebo na pláži. Aquapark zdarma.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky mají klimatizaci, SAT TV, minibar, trezor,
koupelnu s vanou a sprchovým koutem a bal-
kon s výhledem do zahrady nebo do okolí. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze, včetně odpoled-
ního občerstvení. 

PLÁŽ
Písečná pláž je cca 500 metrů od hotelu.
Lehátka a slunečníky na pláži jsou zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/395

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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HOTEL PELIKÁN

POLOHA
Hotel je součástí areálu klubového typu Djuni
Royal Resort.  Areál je tvořen hotely a vilami ve
stylu moderní a staré bulharské architektury.
Hotel Pelikan je ve stylu tradičního bulharského
kláštera. Leží ve svahu cca 500 m od pláže.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, směnárna, výtah, obchod
se suvenýry, TV kout, bary, restaurace, italská res-
taurace, bazén s dětskou částí, kosmetika. WI-FI
za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Dětský klub a dětské hřiště, posilovna, sauna, ma-
sáže, tenisové kurty, animační programy, luko-
střelba, šipky, aerobik, plážový volejbal, vodní
sporty na pláži, a denní sportovní programy.
Aquapark zdarma.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (rozklá-
dací křeslo) jsou vybaveny standardním nábyt-
kem, vlastním příslušenstvím (sprcha, umyvadlo,
WC, fén) klimatizací,  telefonem, sejfem (za po-
platek), SAT TV, minibarem a balkonem. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou bufetové plné penze, odpo-
ledního občerstvení a neomezené konzumace
nealkoholických a alkoholických nápojů místní vý-
roby. Možnost objednání večeře à la carte v ital-
ské restauraci Rimini nebo stylové restauraci
Mechana po předchozí rezervaci.

PLÁŽ
Krásná široká písečná pláž je vzdálena od hotelu
cca 500 m. Lehátka a slunečníky zdarma.

**** Djuni

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

od 17 000 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/398

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
2 děti do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
PRIMORSKO
Známé turistické centrum leží 50 km jižně od
Burgasu v podhůří pohoří Strandža na poloostrově
Kjuprija, k němuž ze severu a z jihu přiléhají dvě
pláže s jemným pískem, čistou vodou a pozvolným
přístupem do moře. Na okraji městečka se vlévá do
moře Ďavolska řeka. Asi 4 km od městečka je
známá přírodní rezervace řeky Ropotamo, která je
častým cílem výletů. V městečku je hodně soukro-
mých restaurací, obchodů, stylových podniků
a nově vybudovaný aqua park. Možnost výletů do
okolí a Istanbulu. Transfer z letiště v Burgasu trvá
asi hodinu.

KITEN
Městečko leží v těsné blízkosti Primorska cca
60 km od Burgau v podhůří lesnatého pohoří
Strandža. Vyniká mimořádně zdravým klimatem
a krásnou přírodou díky spojení lesů a moře je
vyhledávaným přímořským letoviskem a rozvíje-
jícím se turistickým centrem. Písečné pláže sva-
žující se do moře pozvolna jsou lemované
skalnatými zálivy. Kitenský záliv patří k nejkrás-
nějším místům jižního Černomoří. V přístavu je
jacht club a pořádají se zde školy potápění.
Letovisko je vhodné pro milovníky  jachtingu a ry-
baření, je zde celá řada kavárniček, restaurací,
 místních  taveren, obchodů. Možnost výletů do
okolí a Istanbulu. Transfer z letiště v Burgasu trvá
asi hodinu.

LOZENEC
Přímořská rybářská vesnička leží asi 70 km jižně od
Burgasu na dohled od Kitenu na úpatí pohoří
Strandža. Vyniká mimořádně zdravým klimatem
a krásnou přírodou díky spojení lesů a moře. V obci
je hodně soukromých obchůdků, restaurací, prode-
jen. Pěkné písečné pláže v zálivech nabízejí půjčování
sportovních potřeb - vodních kol, vodních lyží a wind-
surfingu. Místo je vyhledáváno pro své pěkné roman-
tické pláže, které dosud nejsou zasaženy nadměrným
cestovním ruchem. Jsou zde i malebné zálivy vhodné
pro vyznavače nudismu. Možnost výletu do Istanbulu
a okolí. Transfer z letiště v Burgasu trvá asi 75 minut.

CAREVO 
Carevo je přímořské městečko, které leží 76 km od
Burgasu na úpatí pohoří Strandža. Vzhledem k příz-
nivému podnebí je zde pokusná stanice pro pěsto-
vání jižních plodin. Město má několik písečných
plaží a žije z turistického ruchu. V městečku je
hodně stylových restaurací a obchodů. Transfer
z letiště Burgas trvá cca 90 minut.

ACHTOPOL
Městečko Achtopol leží cca 86 km jižně od Burgasu
na skalnatém poloostrově s rybářským přístavem.
Díky ekologické ochraně, zde rozvoj turistiky zatím
probíhá pozvolným tempem. Středisko je vyhledá-
váno právě pro krásnou pláž na úpatí nevysokého po-
hoří Strandja a pro poklidnější život, který lze
 zaznamenat u místních obyvatel. Je zde písečná pláž,

ale také několik malých skalnatých mysů pro milovníky
potápění. Kombinace jehličnaté lesy a moře tvoří vý-
jimečnost přírody v tomto okolí. Legenda praví, že bo-
hyni lásky Agaté se slunečný poloostrov, na kterém
leží Achtopol, tak zalíbil, že si ho vybrala za místo svého
odpočinku a nazvala ho Agatopolis (město štěstí,
dobra a lásky). Ve městečku je hodně restaurací, ka-
váren, místních taveren a obchodů. Možnost výletu
do Istanbulu. Transfer z letiště trvá cca 95 min.

NABÍDKA VÝLETŮ
SOZOPOL - ROPOTAMO
Pěší prohlídka historické části malebného, přímoř-
ského městečka Sozopolu, které bylo založeno an-
tickými řeky. Odjezd k řece Ropotamo plavba
motorovou lodí po řece tropického charakteru, která
protéká chráněnou přírodní rezervací Arkutino.

BULHARSKÁ VESNICE – FOLKLORNÍ VEČER
Večerní výlet autokarem na bulharskou vesnici.
Prohlídka vesnického domu, dětský a folklorní
program, typická bulharská večeře s neomeze-
nou konzumací bílého a červeného vína. Na závěr
večera nestinarský tanec (starý pohanský rituál na
žhavém popelu).

TURECKO-ISTANBUL
Autokarové výlety do centra orientu města
Istanbulu se organizují jednodenní nebo dvou-
denní.
Odjezd  ve večerních hodinách. Po říjezdu do
Istanbulu je snídaně. Okružní prohlídka města
s průvodce zahrnuje   návštěvu Modré mešity,
Hipodromu a asijské části města. Po prohlídce je
oběd. Individuální volno s možností účasti na ně-
kterém z faktultativních programů   návštěvy
Velkého bazaru, plavby po Bosboru apod. 

Primorsko Kiten 

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Perla Beach **** AI 12 let 87
Siena Palace **** SN 12 let 88
Primorsko Del Sol **** AI 13 let 89
Perla Plaza *** AI 12 let 90
Belica *** SN 12 let 91
Prestige City II **** AI 12 let 92
Penzion Vanja ** BS 12 let 93
Morsko Konče *** SN 12/7 let 94
Princess Residence **** SN 12 let 95
Oasis del Mare **** AI 14 let 96
Arapya Del Sol *** AI 14 let 97
Stefanov III *** SN 12 let 98
Lotos *** SN 12 let 98
Beach Club Serenity Bay **** AI 14 let 99

BS = bez stravování, SN = snídaně, 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.

Sozopol
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od 16 070 Kč*

* více na str. 221

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL PERLA BEACH RESORT
**** Primorsko

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Apartmán: AA|AAA|AAB|AAABB|AABB Dítě do: 12 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

POLOHA
Hotel se nachází v první linii u moře cca 100 m od
pláže a  cca 300  m od centra letoviska. Letiště
Burgas je ve vzdálenosti 60 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, Wi-Fi na recepci zdarma,
směnárna, lobby bar, bazén se skluzavkami, bar
u bazénu, fitness, tenisový kurt, trezory za po-
platek.

SPORT A ZÁBAVA
Hotelová animace, hotelový dětský klub, tenis,
stolní tenis, pronájem kol. Na pláži pak vodní
sporty, beach volejbal a další.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje se dvěma přistýlkami. Jsou
vybaveny TV, lednicí, koupelna je s vanou nebo
sprchou. Výhled je na moře, nebo bazén, nebo
zahradu.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive bufetovou formou včetně alkoholic-
kých a  nealkoholických nápojů místní výroby.
Lehká svačina mezi hlavními jídly.

PLÁŽ
Dlouhá písečná pláž je cca 100  m od hotelu.
Lehátka a slunečníky jsou za poplatek. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/11956

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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HOTEL SIENA PALACE

POLOHA
Hotel se nachází v klidné části letoviska, ve vzdá-
lenosti cca 150 m od pláže a cca 0,5 km od
centra.

VYBAVENÍ
Nový, v roce 2016 otevřený hotel, má halu s re-
cepcí, lobby bar, restauraci s venkovním poseze-
ním, vnější bazén, kadeřnický salón, Wi –fi internet
v celém hotelu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Dětský koutek, sauna, parní lázeň, vířivka, masáže,
fitness, rent-a-car.

POKOJE
Moderně zařízené dvoulůžkové de luxe pokoje,
s možností jedné přistýlky (rozkládací křeslo)
jsou vybaveny klimatizací, kabelovou TV, lednič-
kou a trezory (bezplatně). Koupelny mají spr-
chový kout a vysoušeč vlasů. Z balkónu je výhled
na bazén a do okolí. Hotel disponuje omezeným
počtem pokojů pro handicapované.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem v hotelové restau-
raci. Možnost dokoupení polopenze.

PLÁŽ
Krásná, písečná pláž cca 300 m od hotelu.
Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
Možnost vodních sportů a pronájem vodních kol
za poplatek.

**** Primorsko

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/14248

od 10 570 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 9. 6., 13. 6., 16. 6., 12. 9. 2017

Více na str. 219
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HOTEL PRIMORSKO DEL SOL

POLOHA
Cca 150m od pláže, v klidné severní části leto-
viska, cca 500m od centra a 60 km od letiště
Burgas.

VYBAVENÍ
Hotelová hala s recepcí a směnárnou. Dvě restau-
race a bar, 2 venkovní bazény. Wi-fi na recepci
zdarma. Dětské hřiště, fitness centrum, noční
klub, obchody.

SPORT A ZÁBAVA
Dva venkovní bazény, klasická i parní sauna,

 posilovna, wellness centrum. Hotelová animace,
dětské hřiště, šipky, pronájem kol. Plážové sporty
na pláži za poplatek.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky
nebo dvou přistýlek (rozkládací křeslo nebo
rozkládací pohovka) a apartmány s jednou lož-
nicí pro dva až tři dospělé a jedno dítě. Pokoje
jsou vybaveny klimatizací, SAT TV, a mini led-
ničkou. Koupelny se sprchou nebo vanou a vy-
soušečem vlasů. Výhled je na moře nebo do
okolí.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze včetně dopoled-
ního a odpoledního občerstvení, neomezená
konzumace místních alkoholických a nealkoholic-
kých nápojů od 10:00 do 23:00 hodin.

PLÁŽ
Pěkná písečná pláž se nachází před hotelem cca
150 m přes písečné duny. Lehátka a slunečníky
jsou za poplatek.

**** Primorsko

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

od 11 830 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/424

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218



HOTEL PERLA PLAZA
*** Primorsko

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

POLOHA
Hotel se nachází cca 150 m od pláže, 300 m od
centra letoviska. Letiště Burgas je ve vzdálenosti
60 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, směnárna, hlavní restau-
race, lobby bar, bar u bazénu, bazén se skluzav-
kou, tenisový kurt.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt, hotelová animace, hotelový dětský
klub. V letovisku pak vodní lyže, potápění, beach
volejbal a další.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s jednou přistýlkou jsou vy-
baveny TV, lednicí a klimatizací. Koupelny mají
vanu nebo sprchu. Výhled je na mořskou stranu
nebo k bazénu.

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

PLÁŽ
Více než 2 km dlouhá písečná pláž je cca 150 m
od hotelu. Lehátka a slunečníky za poplatek. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/11957

800 112 112 ℡90

BULHARSKO | PRIMORSKO

od 15 580 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL BELICA

POLOHA
Hotel se nachází v tiché části na okraji města
Primorsko, ve vzdálenosti cca 200 m od severní
pláže a cca 250 m od obchodního a zábavního
centra.

VYBAVENÍ
Čtyřpatrový hotel má prostornou halu s recepcí,
televizní kout, bar a restauraci, bazén s barem.
WI-FI za po platek.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, bazén s dětskou částí, stolní tenis, kulečník.
V městečku pronájem jízdních kol, diskotéky,

 restaurace, bary, místní taverny. V období od
15. 6. do 15. 9. 2017 bude v hotelu otevřen
Dětský klub Čedok s česky mluvícím animá-
torem. Bližší informace najdete ve speciál-
ním katalogu, který je věnován výhradně
našemu novému Dětskému klubu Čedok
nebo na www.cedok.cz.

POKOJE
Moderní dvoulůžkové pokoje vybavené stan-
dardním nábytkem mají vlastní příslušenství
(sprcha, umyvadlo, WC), minibar, SAT TV, klima-
tizaci, balkon s výhledem na bazén nebo do
okolí. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně v hotelové restauraci bufetovým způso-
bem.

PLÁŽ
Písečná pláž cca 400 m od hotelu. Možnost pro-
nájmu lehátek a slunečníků na pláži za poplatek,
možnost vodních sportů a pronájem vodních kol. 

*** Primorsko

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/423

od 9 540 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218



HOTEL PRESTIGE CITY II
**** Primorsko

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Apartmán: AAAABB|AAAAAB|AAAAAA Dítě do: 12 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) / 8, 11, 12, 15 dní

POLOHA
Hotel je umístěn blízko pláže, cca 1,5  km od
města Primorsko a Kiten a cca 60 kilometrů od le-
tiště v Burgasu. 

VYBAVENÍ
Hala s recepcí, lobby bar, směnárna, restaurace,
obchod s potravinami, lázeňské centrum, inter-
net, venkovní bazén s dětskou částí, bar u bazénu,
noční bar a  konferenční místnost. WI-FI v hale
zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Dětské hřiště, sauna, pára, vířivka, turecké lázně
a široká nabídka masážních procedur. 

POKOJE
Apartmány s jednou nebo dvěma ložnicemi mají
kompletně vybavenou kuchyňku, televizor, kli-
matizaci, lednici, vlastní příslušenství se sprcho-
vým koutem a balkon s výhledem na moře, do
zahrady a okolí. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze bufetovým způ-
sobem včetně dopoledního a odpoledního ob-
čerstvení a  nápojů místní výroby od 10:00 do
22:00 hod.

PLÁŽ
Pěkná písečná pláž o délce cca 4,5 kilometru se
nachází hned před hotelem přes místní po-
břežní komunikaci. Lehátka a slunečníky jsou za
poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/427

800 112 112 ℡92

BULHARSKO | PRIMORSKO

od 12 210 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

PENZION VANJA

POLOHA
Penzion se nachází v samém centru městečka,
s řadou obchodů a restaurací.

SPORT A ZÁBAVA
V městečku je řada obchodů, restaurací, taveren,
aquapark, pronájem aut a jízdních kol, vodní
sporty na pláži atd.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky
jsou vybavené vlastním sociálním příslušen-
stvím (sprcha, umyvadlo, WC), standardním ná-
bytkem, chladničkou, varnou konvicí /hrníčky,
talířky skleničky/ a balkonem. Některé pokoje
mají klimatizaci za poplatek v místě 3 Eur na
den.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. Možnost stravování v mnoha res-
tauracích v blízkém okolí.

PLÁŽ
V Primorsku jsou dvě krásné písečné pláže se-
verní a jižní s pozvolným vstupem do moře.
Penzion Vanja leží cca 100 m nad jižní pláží
a 300 m od severní pláže.

** Primorsko

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) / 8, 11, 12, 15 dní Strava: bez stravování

od 8 680 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/429

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218



HOTEL MORSKO KONČE

POLOHA
Hotel se nachází přímo u moře ve vzdálenosti cca
3 km od středisek Lozenec a Kiten a cca 55 km
od letiště v Burgasu. 

VYBAVENÍ
Pěkná hala s  recepcí, lobby bar, televizní kout,
velký bazén s dětskou částí a dětské hřiště. WI-FI
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna a tenisový kurt. 

POKOJE
Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s mož-
ností až dvou přistýlek pro děti mají SAT TV, kli-
matizaci, lednici, koupelnu se sprchou a WC,
vysoušeč vlasů a telefon. Balkon s výhledem na
moře, bazén a zahradu. Pokoje mají možnost in-
ternetového připojení. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem. Možnost servíro-
vaných večeří v hotelové restauraci. 

PLÁŽ
Krásná písečná pláž je přímo u hotelu. Lehátka
a slunečníky na pláži  zdarma.

*** Kiten – jih

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/404

800 112 112 ℡94

BULHARSKO | KITEN

od 12 870 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL PRINCESS RESIDENCE
**** Kiten

Dvoulůžkový pokoj: AA Rodinný pokoj: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Apartmán: AAABB Dítě do: 12 let Strava: snídaně

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) 

POLOHA
Hotel se nachází v západní části střediska Kiten,
v blízkosti moře a nedaleko od centra s řadou res-
taurací a obchodů. Letiště v Burgasu je vzdáleno
cca 50 kilometrů. 

VYBAVENÍ
Pěkně zařízená hala s recepcí a plazmovým tele-
vizorem, lobby bar, menší venkovní bazén s dět-
skou částí, výtah, restaurace, kasino a bar
u bazénu. WI-FI v hotelu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Masáže, posilovna, sauna, vířivka. V blízkosti

 hotelu je tobogán (za poplatek). Možnost dalšího
sportovního a společenské vyžití v nedalekém
středisku Kiten. 

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky mají klimatizaci, satelitní televizor, mi-
nibar, trezor, koupelnu se sprchovým koutem,
možnost připojení internetu za poplatek a bal-
kon s výhledem na moře, nebo do okolí. K dis-
pozici jsou též velká studia pro 4 osoby
a apartmány až pro 5 osob se stejným vyba-
vením. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem, možnost dokou-
pení bufetový večeří v hotelové restauraci. 

PLÁŽ
Písečná pláž je přímo u hotelu. Lehátka a sluneč-
níky na pláži jsou za poplatek. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/405

od 9 750 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218



HOTEL OASIS DEL MARE

POLOHA
Elegantní čtyřhvězdičkový hotel se nachází cca
65km od letiště Burgas, v jižní části bulharského
pobřeží Černého moře, v unikátním mikro regi-
onu pohoří Strandža, plném zeleně, a nádher-
ných písečných pláží.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a lobby barem, hlavní res-
taurace, pool bar, venkovní bazén s oddělenou
částí pro děti, směnárna, dětský koutek, internet
koutek, obchod, fitness, kadeřnictví, herna, sauna,
masáže, parkoviště, Wi-Fi.

SPORT A ZÁBAVA
Sauna, fitness, masáže, dětský koutek, herna.

POKOJE
Komfortní, prostorné pokoje mají k dispozici
vlastní sociální zařízení, klimatizaci, balkon,
trezor, minibar (za poplatek), telefon, SAT TV,
fén. K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje nebo
apartmány s možností až dvou přistýlek pro
děti. Výhled do okolí nebo na mořskou
stranu.

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive, snídaně, obědy, večeře for-
mou bufetu, odpolední snack, vybrané místní al-
koholické a nealkoholické nápoje od 10:00 -
23:00 h. Potravinové balíčky v době výletů a při
pozdních příjezdech a předčasných odjezdech.

PLÁŽ
Nádherná písečná pláž v délce 500 m, se nachází
150 m od hotelu. Možnost vodních a plážových
sportů. Lehátka a slunečníky za poplatek.

**** Lozenec

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/13976

800 112 112 ℡96

BULHARSKO | LOZENEC

od 12 870 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 218
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HOTEL ARAPYA DEL SOL

POLOHA
Cca 100 m od pláže, mezi letovisky Lozenec (cca
2,5 km) a Carevo (cca 2,3 km), a 70 km od letiště
Burgas.

VYBAVENÍ
Komplex sestávající z hotelové budovy a 7 sa-
mostatných třípatrových vil, je vybaven recepcí,
restaurací, lobby barem, venkovním bazénem.
Wi-Fi internet na pokojích zdarma, trezory za
poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Venkovní bazén s dětskou částí, internet klub,
sauna, dětský koutek, hotelová animace. Možnost
výletů do nedalekých přírodních rezervací
Ropotamo, Veleka nebo Rezovská řeka.

POKOJE
Příjemně zařízené dvoulůžkové pokoje s mož-
ností jedné přistýlky a rodinné pokoje a apart-
mány pro 3 dospělé nebo 2 dospělé 2 děti, mají
ve výbavě satelitní TV, mini bar, klimatizaci, kou-
pelny mají sprchový kout. Výhled z balkónu je
na moře nebo do okolí.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive bufetovou formou, včetně dopoled-
ních a odpoledních svačin a alkoholických a neal-
koholických nápojů místní výroby.

PLÁŽ
Zálivy s písečnými plážemi v okolí hotelu, nejbližší
je ve vzdálenosti cca 100 m. Lehátka a slunečníky
na pláži zdarma.

*** Carevo

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Apartmány: AAAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

od 12 460 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15134

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 218



800 112 112 ℡98

BULHARSKO | LOZENEC | KITEN

od 9 990 Kč*

* více na str. 221

HOTEL STEFANOV III.

POLOHA
Rodinný hotelový komplex Stefanov se skládá ze
3 hotelů. Areál se nachází v klidné části na okraji
přímořské vesničky Lozenec u místní komuni-
kace ve vzdálenosti cca 70 kilometrů od města
Burgas. Hotel Stefanov III. byl otevřen v  roce
2010.

VYBAVENÍ
Menší recepce, společná restaurace v  hotelu
Stefanov II. s  příjemnou venkovní terasou
a barem, vnitřní bazén, velký bazén pro dospělé,
menší bazén pro děti a bar u bazénu. 

SPORT A ZÁBAVA
Kulečník, stolní tenis, dětské hřiště na volejbal,
vodní sporty na pláži. V  centru městečka
Lozenec  je řada obchodů, restaurací, kaváren, tr-
žiště. Méně rušné centrum je vhodné k večerním
procházkám. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s  možností jedné nebo
dvou přistýlek mají vlastní příslušenství se spr-
chou a WC, nový pěkný nábytek, satelitní televi-
zor, klimatizaci, lednici a balkon s výhledem na
bazén, nebo do okolí. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem. Večeře v místě,
výběr z menu. 

PLÁŽ
Ve středisku se nacházejí čtyři písečné typicky ji-
hobulharské pláže (písčité úseky uprostřed
a  skalní terény na okrajích) s  čistou vodou.
Nejbližší pěkná písečná pláž je vzdálená asi
400 metrů od hotelu.

*** Lozenec

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Apartmán: AABB|AAA|AAAB|AAABB Dítě do: 12 let Strava: snídaně

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) / 8, 11, 12, 15 dní

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/407

HOTEL LOTOS

POLOHA
Čtyřpatrový hotel s rodinnou atmosférou leží v za-
hradě v blízkosti centra městečka Kiten s řadou
obchodů, restaurací, barů, a zábavních podniků.
Městečko Kiten má dvě pláže severní Atliman
a jižní.

VYBAVENÍ
Hotelová hala s recepcí, trezory v recepci za po-
platek, bar, restaurace s terasou, bazén s dětskou
částí, WI-FI internet zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Kulečník, stolní fotbal za poplatek, pronájem 

 jízdních kol, možnosti sportovního vyžití ve stře-
disku a vodní sporty na pláži.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky mají kabelovou televizi, lednici, koupelnu
se sprchovým koutem, WC, klimatizaci a balkon.
Pokoje jsou s výhledem do zahrady s bazénem
nebo do okolí.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu. Možnost večeří v mnoha
restauracích a tavernách v okolí.

PLÁŽ
Krásná severní písečná pláž Atliman s pozvolným
vstupem do moře je vzdálena cca 250 m od ho-
telu. Lehátka a slunečníky na pláži jsou za popla-
tek. Na pláži je pro děti skluzavka a zábavní park.

**** Kiten

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/403

od 10 660 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218

Pobyt pro
2 děti do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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od 13 490 Kč*

* více na str. 221

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL BEACH CLUB SERENITY BAY
**** Carevo

Studio: AA|AAB Apartmá: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) / 8, 11, 12, 15 dní

POLOHA
Pětipatrový hotel nabízející ubytování ve studiích
a apartmánech se nachází v jižní části městečka
Carevo cca 2 km od centra městečka a cca 80 km
od letiště Burgas. 

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, televizí, směnárna, trezory
v recepci za poplatek, internetový kout za popla-
tek, WI-FI ve společných prostorách zdarma,
výtah, lobby bar, hlavní bufetová restaurace, mi-
nimarket, kadeřník, lékař, lázeňské centrum, ví-
řivka, sauna, masáže, posilovna, venkovní bazén
s dětskou částí, brouzdaliště, dětský klub. 

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, sauna, kulečník, animační programy,
vodní sporty na pláži. 

POKOJE
Pěkně a  účelně zařízená studia a  apartmány
mají kuchyňský kout vybavený základním nádo-
bím, dvou plotýnkovou  varnou desku, lednici,
mikrovlnou troubu, topinkovač, kávovar, jídelní
stůl, koupelnu (sprcha, umyvadlo, WC, fén), ka-
belovou TV, centrální  klimatizaci s ovladačem,
telefon, trezor– za poplatek, balkón s výhledem
na moře nebo okolí.  
Prostorná studia 2+1 s  možností jedné při-
stýlky pro dítě mají dvoulůžko a  rozkládací
křeslo.  
Apartmány 2+2 s možností dvou přistýlek pro
děti mají samostatnou dvoulůžkovou ložnici
a obývací část s rozkládací pohovkou pro dvě
děti nebo jednoho dospělého a ještě jedno sa-
mostatné WC.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze včetně denního
občerstvení, neomezená konzumace místních al-
koholických a nealkoholických nápojů. 

PLÁŽ
Krásná písečná pláž Nestinarka s pozvolným vstu-
pem do moře je přímo u hotelu. Lehátka a slu-
nečníky jsou zdarma. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/394

Apartmán

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 218

Česky mluvící 
animátor 15. 6. – 15. 9. 2017



800 112 112 ℡100

ŘECKO | OSTROV KORFU

ŘECKO – OSTROV KORFU
Ostrov v Jónském moři u severního pobřeží Řecka, s výhledem na hory řeckého a albánského pobřeží, patří k nejpůvabnějším z řeckých
ostrovů. Překrásná krajina, na jihu pahorkatá a na severu se zvedající do mohutného vápencového pohoří, porostlá subtropickou vegetací,
opodstatňuje jeho přívlastek „smaragdový“. Pomerančovníkové a olivové háje, platany a vysoké kužely cypřišů, nenarušená příroda
a divoké skalnaté útesy na severu, bílé písčité i oblázkové pláže, křišťálové moře s množstvím ryb, to okouzlilo již mnohé cestovatele. Na
Korfu - starověkou Kerkyru - umístil Homér svůj ostrov Fajáků, poslední Odysseovu zastávku při jeho putování domů z trojské války,
zastavili se na něm také Argonauti s Iásónem a Médeou, když prchali se zlatým rounem. 
I novodobí básníci, spisovatelé a další slavní lidé byli okouzleni místy, kde se přírodní krása prolíná s bájemi a historií – jeho krásu obdivovali
Goethe i Wilde, žil zde lord Byron, o svém dětství na ostrově psal Gerald Durell, v zámečku Achilion prožila část života i manželka
rakouského císaře Františka Josefa I. Alžběta – Sissi, letní sídla zde mají Rotschieldové,…
Návštěvníci ostrova na něm prožijí nezapomenutelné chvíle při odpočinku na plážích, procházkách malými vesničkami, návštěvách
starobylých klášterů i hlavního města Kerkyry, uchovávajícího si starou benátskou atmosféru i přes živý provoz v obchůdcích a tavernách,
trvající dlouho do noci. Na ostrově byl nedávno vybudován akvapark „Vodní svět“ s nesčetnými bazény a tobogány, který patří k největším
v celém středomoří a je snadno dosažitelný ze střediska Moraitika.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Možnost využití nemotorizovaných vodních sportů se
nabízí na většině pláží ostrova (šlapadla, kajaky, jízda na
nafukovacích atrakcích), stejně jako paragliding, jízda na
vodních skútrech či vodních lyžích. Ve střediscích
Paleokastritsa a Liapades je možné pronajmout malé
motorové čluny a individuálně se vydat na opuštěné
pláže západního pobřeží. Korfu rovněž nabízí několik
lokalit, ponejvíce na západní straně ostrova, vhodných
pro potápění a šnorchlování, Hotely v destinaci jsou
mnohdy vybaveny tenisovými kurty a volejbalovými
hřišti. Atrakcí Korfu je velké golfové hřiště rozkládající se
uvesnice Ermones. Ostrov je rovněž ideální především
v jarních a podzimních měsících pro cyklistické výlety.

PO KOUPÁNÍ
Přímořská letoviska Moraitika, Acharavi, Roda na-
bízejí bohatý noční život a spoustu příležitostí
k pobavení – bary, restaurace, taverny a diskotéky
uspokojí i náročné návštěvníky ostrova. Ostatní
střediska jsou klidnější s večerní zábavou soustře-
děnou hlavně v  hotelových barech. Kulturním
centrem ostrova je samozřejmě hlavní město
Kerkyra, které je ze všech letovisek dostupné au-
tobusy hromadné dopravy nebo taxi. V měsících
červenci a srpnu se na různých místech ostrova
konají místní lidové slavnosti tzv. paniyiri.V VI VII VIII IX X

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)
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28
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
MORAITIKA/MESSONGI
Přímořské středisko na jihovýchodě ostrova s pís-
čitými plážemi a živým prostředím, s řadou res-
taurací, diskoték, barů a dalších zábavních
příležitostí, které zpestřují noční život. Čistotu
vody zde potvrzuje sezónní výskyt mořských trav.
Transfer z letiště trvá asi 45 minut.

ACHARAVI
Další proslulé letovisko na severu ostrova s klid-
nou atmosférou. Acharavi je se sousední Rodou
spojeno dlouhou pláží, najdeme zde menší cent-
rum s restauracemi, tavernami a obchůdky.
Celkově klidnější prostředí, ideální pro relaxaci na
pláži. Transfer z letiště trvá cca 1 hodinu.

NABÍDKA VÝLETŮ
VÝLET PO OSTROVĚ
Celodenní výlet klimatizovaným autobusem nás nej-
dříve zavede do hlavního města Korfu. Následuje cca
hodinová prohlídka centra, náměstí Spianada, při-
lehlé historické budovy, Britský palác, arkádové bu-
dovy Listón, ulička Svatého Spyridona, kostel
Svatého Spyridona, cca 15 minut volného času.
Pokračování k západnímu pobřeží do městečka
Paleokastritsa. Po cestě zastávka v likérce Koumquat
s ochutnávkou tamního likéru. Příjezd
do Paleokastritsi. Prohlídka tamního kláštera
a muzea ikon. Přestávka cca 2 hodiny na oběd, který
není v ceně výletu. Možnost plavby malou lodí do tří
jeskyněk, cena cca 6,- EUR na osobu, možnost kou-
pání v moři s písčitou pláží. Po přestávce odjezd
na Bella Vistu - krásný výhled. Možnost fotografování.
Přejezd podhůřím nejvyšší hory ostrova Korfu
Pantokrátoru. Poslední zastávkou je zámeček
Achillio, který byl vybudován pro rakouskou císařo-
vnu Alžbětu, zvanou Sissi. Cca hodinová prohlídka
zámečku a zahrady s krásnou  sochařskou výzdobou.

Vstupné do Achillia je v ceně.
Orientační ce na: 50 Euro

PAR GA A PA XOS 
Celodenní výlet zahájíme transferem klimatizova-
ným autobusem do Nového přístavu, nalodění
a plavba na řeckou pevninu cca 2 hodiny do pro-
slulého města Parga. Individuální volno 2 hodiny.
Po prohlídce města Parga odplutí na ostrov
Paxos, cca 10 km jižně od ostrova Korfu. Plavba
trvá cca 1 hodinu. Individuální volno na Paxosu
cca 2 hodiny. Po prohlídce města Gaios nebo pro-
jížďce rychlolodí do Posseidonových jeskyněk ná-
stup opět na loď a odplutí zpět do Nového
přístavu v hlavním městě Korfu.
Orientační ce na: 50 Euro

Výlety je možné zakoupit pouze na místě.
Uvedené ceny jsou orientační. 
S kompletní nabídkou výletů Vás na místě
seznámí delegát. 

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
• autokarová doprava na letiště v Praze Čedok

Expres - trasy 1, 3, 5 (více na str. 216)

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• skutečně zdravé mikroklima
• dovolená ve svěží zeleni
• bohatství historických památek
• klidná voda i živý příboj

Roda

Acharavi

KORFU Nissaki

Paleokastritsa

Glyfáda

Corfu
Golf

Dassia

Korfu

Agios 
Georgios

Moraitika
/Messongi

Jónské moře

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

ODLETY: 8/11/12/15 DNÍ Z PRAHY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rozloha ostrova: 592 km2

Počet obyvatel ostrova: 110 tisíc
Úřední jazyk: řečtina
Místní měna: euro
Časový posun v létě: SELČ plus 1 hod.
Cílové letiště: Kerkyra
Doba letu z Prahy: 2 hodiny 5 minut

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Hotel Messonghi Beach **** AI 4 let 102
Hotel Gelina Village **** AI 14 let 104
Hotel Three Stars *** PL 6 let   106
Hotel Sunshine Corfu **** AI 13 let 107
Hotel Sentido Apollo **** AI 13 let 108
Hotel Aeolos Beach **** AI 10 let 109
Hotel Belvedere *** AI – 110
Hotel Magna Greacia **** AI 12 let 111   

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.



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

VYBAVENÍ
24 hodinová recepce, restaurace a bary (Pergola Bar,
Levande Beach Bar, Zaphyros Beach Bar, Restaurant
Ullysses a Nafsika, Night Club Bar & Disco - zde ne-
platí all inclusive a je otevřen od 23 hodin), 2 venkovní
bazény pro dospělé, 3 bazény pro děti, lehátka a slu-
nečníky u bazénu (zdarma), vodní skluzavky, menší
aquapark (v ceně), dětské hřiště, prádelna, trezor na
recepci (za poplatek), WI-FI a internetový koutek (za
poplatek), lékařská služby na telefonu, kadeřnictví, mi-
nimarket, butik, klenotnictví, parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, volejbal, basketbal, pétanque, šipky (za po-
platek), stolní tenis. Tenisový kurt a vodní sporty na
pláži (za poplatek). V období od 15. 6. do 15. 9. 2017
bude v hotelu otevřen Dětský klub Čedok
s česky mluvícím animátorem. Bližší informace
najdete ve speciálním katalogu, který je věno-
ván výhradně našemu novému Dětskému
klubu Čedok nebo na www.cedok.cz.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky
(s výhledem do zahrady nebo s výhledem na
moře) a rodinné pokoje (jedna místnost) s pa-
landou pro dvě děti (s výhledem do zahrady
nebo s bočním výhledem na moře) jsou vyba-
veny vlastním příslušenstvím, vysoušečem vlasů,
telefonem, SAT TV, ledničkou, balkonem nebo
terasou, klimatizací, balkonem nebo terasou.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu,
nealkoholické a alkoholické nápoje domácí vý-
roby.

PLÁŽ
Dlouhá písečná pláž s oblázky se nachází přímo
u hotelu. Slunečníky a lehátka za poplatek (6 € za
set s výjimkou lehátek, které patří klubu
Marmara).

800 112 112 ℡102

ŘECKO | OSTROV KORFU

od 11 690 Kč*

* více na str. 221

HOTEL MESSONGHI BEACH
*** Moraitika

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7102

Pobyt pro
dítě do 4 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 218

Více na str. 219

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 2.6., 6.6., 9.6., 29.8., 1.9., 5.9., 22.9. 2017

Více na str. 219
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POLOHA
Hotel, s oficiální kategorií ***** se nachází na
okraji velmi příjemného a populárního letoviska
Acharavi, které je vyhlášené svými dlouhými plá-
žemi. Nejbližší nákupní možnosti jsou cca 150 m
od hotelu. Jedná se o rozsáhlý areál, který se celý
rozkládá v zahradě a působí velmi svěže. Letiště
je od hotelu vzdáleno cca 40 km.

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

zdarma (5x za dobu pobytu). Dále k dispozici in-
ternetový koutek (za poplatek), parkoviště, Wi-fi na
recepci a v lobby (za poplatek), lékařská asistence.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy po celý den sportovního
a kulturního charakteru. Sporty zdarma - basket-
bal, fotbal, stolní tenis, plážový volejbal, šipky
a tenis během dne (osvětlení za poplatek). Pro
děti je k dispozici dětské hřiště a miniklub (pro
děti od 4 – 12 let). SPA centrum – masáže, ham-
mam, sauna – obě za poplatek, fitness. Na pláži
nabídka vodních sportů za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive program. Neomezené množství

 vybraných místních alkoholických a nealkoholických
nápojů v barech dle jejich otevírací doby (10.00–
24.00). Brzká snídaně (3.00–7.30), snídaně (7.30–
10.00), pozdní kontinentální snídaně (10.00–11.00),
oběd (12.00–14.00) a večeře (19.00–21.30) formou
bufetu, dětská večeře (17.30–18.00). Sendviče a po-
lévka během dne (11.00–24.00). Odpolední káva, čaj
a zákusky v určených barech (15.30–16.30).

POKOJE
Pokoje - studia jsou vkusně zařízena, k dispozici
mají vlastní sociální zařízení (vana nebo sprcha,
WC, fén), telefon, klimatizaci (15.6. – 15.9.),SAT
TV, terasu nebo balkon, menší lednici, jednu
nebo dvě přistýlky formou pohovky nebo pa-
landy. Na vyžádání apartmány s oddělenou lož-
nicí. Trezor na pokoji za poplatek. Maximální
obsazenost studií – tři dospělí nebo dva dospělí
a dvě děti do 13 let.

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

800 112 112 ℡104

ŘECKO | OSTROV KORFU

od 10 350 Kč*

* více na str. 221

HOTEL GELINA VILLAGE & RESORT
**** Acharavi

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/12020

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 218

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 2.6., 6.6., 9.6., 29.8., 5.9., 1.9., 22.9. 2017

Více na str. 219

Více na str. 219

Rodinná SLEVA
Více na str. 218
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800 112 112 ℡106

ŘECKO | OSTROV KORFU

od 12 790 Kč*

* více na str. 221

HOTEL THREE STARS
*** Moraitika

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

POLOHA
Hotelový areál sestávající z hlavní budovy a něko-
lika patrových vilek je vystavěn v pečlivě udržo-
vané zahradě přímo u pláže. Centrum střediska
je vzdáleno cca 300 m. První obchody a taverny
se nacházejí cca 150 metrů od hotelu.

VYBAVENÍ
Recepce, WIFI ve veřejných prostorách zdarma,
restaurace, bar, bazén, zahrada s lehátky (za po-
platek) a taverna na pláži.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, kulečník (za poplatek)
a stolní tenis. Ve středisku Moraitika se nabízí po-
sezení v některé z typických řeckých taveren.

POKOJE
Standardní, nově zrekontruované dvoulůžkové
pokoje s možností jedné přistýlky jsou vybaveny
koupelnou se sprchou, WC, telefonem, TV, kli-
matizací, ledničkou, balkonem nebo terasou.
Trezory jsou k dispozici na recepci za poplatek.
Naše pokoje jsou situovány výhradně v hotelové
budově.

STRAVOVÁNÍ
V hotelové restauraci s terasou jsou podávány
snídaně formou bufetu, tématické večeře.

PLÁŽ
Přímo u hotelu se nachází pláž pokrytá hrubším
pískem. Vstup do moře je pozvolný. K dispozici
jsou slunečníky a lehátka (za poplatek). K zastí-
nění lze také využít stromů podél pláže a v hote-
lové zahradě.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1504

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 218

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 2.6., 6.6., 9.6., 29.8., 5.9., 1.9., 22.9. 2017

Více na str. 219
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HOTEL SUNSHINE CORFU AND SPA

POLOHA
Hotelový komplex zasazený mezi olivovníky a bo-
rovice se nachází v mírném svahu vzdálený jen
500 m od oblíbeného letoviska Nissaki a 25 km
od hlavního města Korfu a letiště.

VYBAVENÍ
Recepce, hlavní restaurace, 2 tematické restau-
race, 2 bary, bazén, dětský bazén, parkoviště, mi-
nimarket, dětské hřiště, konferenční místnost,
WIFI a internetový koutek (za poplatek), kadeřnic-
tví.

SPORT A ZÁBAVA
2 tenisové kurty, stolní tenis, aerobic, plážový

 volejbal, pentanque, lukostřelba, půjčovna jízd-
ních kol, vodní sporty na pláži, diskotéka, SPA
centrum (za poplatek): masáže, sauna, vířivka,
pára, další procedury.

POKOJE
Komfortně vybavené dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky s výhledem na moře, bun-
galovy s možností jedné přistýlky s výhledem do
zahrady jsou vybaveny vlastním sociálním zaří-
zením, klimatizací, telefonem, SAT/TV, WIFI, mi-
nibarem, trezorem, vysoušečem vlasů,
balkonem nebo terasou. Rodinné pokoje na vy-
žádání.

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive zahrnující plnou penzi for-
mou bufetu, nealkoholické nápoje a alkoholické
nápoje místní výroby.

PLÁŽ
Písečná pláž s oblázky se nachází přímo u hotelu.

**** Nissaki

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

od 14 030 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7103

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218



800 112 112 ℡108

ŘECKO | OSTROV KORFU

od 15 590 Kč*

* více na str. 221

HOTEL SENTIDO APOLLO PALACE    
***** Messonghi

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

POLOHA
Příjemný hotel vystavený v krásné udržované za-
hradě plné popínavých rostlin, oleandrů a olivov-
níků je ideálním místem k odpočinku. Hotel
disponuje 305 pokoji. Vzdálenost od centra měs-
tečka Messonghi, cca 200 m, cca 500 m od
Moraitiky a cca 20 km od letiště.

VYBAVENÍ
Recepce se vstupní halou, hlavní restaurace, a la
carte restaurace Le Pechuer - řecká kuchyně, 3
bary, bazén s oddělenou částí pro děti, lehátka a
slunečníky u bazénu (zdarma), plážové osušky
(kauce), konferenční místnost, terasa s výhledem
do zahrady, WIFI v lobby (zdarma).

SPORT A ZÁBAVA
Volejbal, basketbal, fotbal, stolní tenis, tenisový

kurt s umělým osvětlením a vybavením; dětské
hřiště, miniklub (4-12 let), amfiteátr, animace pro
děti i dospělé; za poplatek: kulečník, vodní sporty
na pláži.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek (cca 25 m²) jsou vybaveny vlastním sociálním
zařízením, individuálně nastavitelnou klimati-
zací, vysoušečem vlasů, SAT/TV, trezorem (za po-
platek), minibarem (za poplatek), balkonem
nebo terasou s posezením s výhledem do za-
hrady nebo na bazén.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive, snídaně (7.00-10.00), pozdní snídaně
(10.00-12.00) v baru u bazénu, oběd (12.30-
14.00), večeře (19.00-21.30) stravování formou

švédských stolů; ranní a odpolední snack, nealko-
holické nápoje a místní alkoholické nápoje v ba-
rech (10.00-23.00); nutno nosit náramek all
inclusive.

PLÁŽ
Veřejná písčito-oblázková pláž Messonghi, uměle
vytvořená na betonové plošině s pozvolným vstu-
pem do moře je vzdálena cca 100 m od hotelu.
Přístup přes areál hotelu, slunečníky a lehátka (za
poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15960

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218
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HOTEL AEOLOS BEACH RESORT

POLOHA
Rozlehlý hotelový komplex bungalovů disponující
310 pokoji je vystavěn v mírném svahu přímo nad
mořem v udržované zahradě plné zeleně.
Vzdálenost od letiště cca 8 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, 4 bary, 2 ba-
zény, lehátka a slunečníky u bazénu (zdarma), plá-
žové osušky (vratná kauce), WIFI (za poplatek),
dětské hřiště, miniklub, TV místnost, minimarket,
obchod se suvenýry, parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, plážový volejbal, vodní aero-
bik, šipky, tenis.

POKOJE
Dvoulůžkové bungalovy s možností až dvou při-
stýlek pro děti s výhledem do zahrady jsou vy-
baveny koupelnou, WC, fénem, klimatizací,
telefonem, SAT/TV, trezorem (za poplatek), led-
ničkou, příslušenstvím k přípravě kávy a čaje,
balkonem nebo terasou.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze, lehké občerstvení
během dne, alkoholické a nealkoholické nápoje.

PLÁŽ
Písčito-oblázková pláž je vzdálena cca 100 m od
hotelu, přístup po schodech nebo vybudovaným
tunelem vedoucím pod místní komunikací.
Slunečníky a lehátka na pláži zdarma.

**** Perama

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

od 15 830 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7596

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218
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od 11 050 Kč*

* více na str. 221

HOTEL BELVEDERE 
*** Agios Ioannis Peristeron

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

POLOHA
Zrekonstruovaný hotelový areál disponující 170
pokoji je vystavěný v mírném svahu a obklopený
krásnou přírodou leží cca 3 km od známé rybář-
ské vesničky Benitses, kde se nachází několik res-
taurací, barů a taveren. Vzdálenost od letiště cca
15 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, 2 výtahy, restaurace, 2 bary,
klimatizace, bazén, lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma, internetový koutek a WIFI (za poplatek),
parkoviště, Trezor na recepci (za poplatek).

SPORT A ZÁBAVA
Půjčovna horských kol, vodní sporty na pláži (za
poplatek).

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny koupelnou, WC, klimatizací,
SAT/TV, chladničkou, balkonem.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou polopenze, lehké občerstvení
během dne, alkoholické a nealkoholické nápoje
místní výroby.

PLÁŽ
Menší oblázková pláž se nachází cca 20 m od ho-
telu přes pobřežní komunikaci. Lehátka a sluneč-
níky na pláži zdarma. Větší oblázková pláž je
vzdálena cca 12 minut chůze od hotelu, nabízí
vodní sporty, lehátka a slunečníky za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7614
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HOTEL MAGNA GRAECIA 

POLOHA
Modernizovaný čtyřhvězdičkový hotel vystavený
na útesu ve středomořské vegetaci poskytuje
komfort a odpočinek na vysoké úrovni a umožňuje
plně cítit atmosféru řecké dovolené. V blízkosti
střediska Dassia, nejbližší obchůdky, bary a res-
taurace se nacházejí cca 150 m od hotelu. Letiště
je vzdáleno cca 12 km. Doporučujeme pro rodin-
nou dovolenou a aktivní dovolenou pro dvě osoby.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, hlavní restaurace, 2 bary, bazén
s oddělenou částí pro děti, slunečníky a lehátka
u bazénu (zdarma), malá zahrada, terasa s výhle-
dem na bazén, minimarket, WIFI v lobby (zdarma),
prádelna. V hotelu je mnoho schodů, nedoporu-
čujeme pro klienty s omezenou pohyblivostí.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt, stolní tenis; dětské hřiště a herna
pro děti, miniklub (4-12 let), piano bar, animace
pro dospělé i děti; za poplatek: kulečník, herní au-
tomaty.

POKOJE
Standardní dvoulůžkový pokoj s možností až
dvou přistýlek pro děti (patrová postel), cca
25 m2, je vybaven vlastním sociálním zařízením,
vysoušečem vlasů, SAT/TV, ledničkou, trezorem
(za poplatek), balkonem nebo terasou s poseze-
ním, výhled do zahrady, na hory nebo na bazén.
Pokoje s možností 2 přistýlek za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive, snídaně (7.00-10.00), oběd (12.30-
14.00), večeře (18.30-21.00) v hlavní restauraci for-
mou švédských stolů; káva a zákusek (10.30-12.30);
občerstvení ve snack baru během dne; nealkoho-
lické nápoje a místní alkoholické nápoje (10.30-
23.00) v barech; nutno nosit náramek all inclusive.

PLÁŽ
Veřejná písčito-oblázková pláž Dassia s pozvol-
ným vstupem do moře, je vzdálena cca 250 m od
hotelu, dostupnost po chodníku a přes ulici.
Slunečníky a lehátka (za poplatek).

**** Dassia

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

od 13 750 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15943

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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ŘECKO – OSTROV LEFKÁDA
Jeden z nejkrásnějších ostrovů v Jónském moři je situován u západního pobřeží středního Řecka. S pevninou je spojen cca 40 metrů dlouhým
mostem. Vnitrozemí ostrova je především hornaté. Zdejší vrcholky, pokryté četnou vegetací, se svažují k pobřeží, kde vytvářejí nádherné
scenérie. Ostrov mimo jiné proslul i svými dlouhými plážemi omývanými průzračně čistou vodou, z nichž se většina nachází na západním
pobřeží, které jsou vklíněny mezi strmá skaliska. Kromě přírodních krás, jenž jsou mimořádné, má ostrov i bohatou historii sahající až do
7. století před naším letopočtem, kdy zde Korinťané vybudovali několik set metrů dlouhé molo. Na ostrově se dále vystřídali Římané,
Benátčané, Turci či Angličané. Bohatá historie je zdokumentována v archeologickém muzeu, které najdeme v hlavním městě ostrova
Lefkadě. Díky tomu, že turistický boom zde začal teprve nedávno, působí ostrov téměř nedotčeným dojmem. V mnohých vesničkách ještě
stále můžeme spatřit tradiční život místních obyvatel, jejichž živobytím je rybaření, obdělávání malých  políček či vinic.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Na dlouhých plážích Lefkády jsou k dispozici nej-
různější druhy vodních sportů. Ostrov je zároveň
považován za jedno z nejlepších míst pro provo-
zování windsurfingu, kitesurfingu, jízdy na vod-

ních lyžích či motorových člunech. Destinace je
vhodná díky průzračnému moři i pro šnorchlování
a potápění. Nechybí ani možnost vyjížďky na ko-
ních či túry na horských kolech po přírodních krá-
sách ostrova.

PO KOUPÁNÍ 
Zábavu návštěvníkům ostrova nabízí nepřeberné
množství taveren, barů a restaurací soustředě-
ných převážně ve středisku Nidri. Za nákupy a ve-
černím vyžitím je možné se vydat i do hlavního

města Lefkády. Na konci srpna Lefkáda každým
rokem hostí mezinárodní folklórní festival, který
se řadí vedle lokálních lidových slavností k vrcho-
lům letní sezóny. Zajímavým zážitkem je jistě i ná-
vštěva některého z  organizovaných řeckých
večerů.
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Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rozloha ostrova: 303 km2

Počet obyvatel ostrova: 22 tisíc
Úřední jazyk: řečtina
Místní měna: euro

Časový posun v létě: SELČ plus 1 hod.
Cílové letiště: Preveza
Doba letu z Prahy: 2 hodiny 15 minut
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
AGIOS NIKITAS
Malebné letovisko nacházející se na severozá-
padě ostrova ve vzdálenosti cca 10 kilometrů od
města Lefkada. Původně rybářská vesnička, nyní
nejvyhlášenější letovisko na ostrově je vystavěno
v mírném svahu nad mořem, vklíněno mezi zelení
pokryté vrcholky hor. Agios Nikitas je tvořeno ze-
jména nízkými hotely, penziony a apartmány,
které jsou zasazeny do zdejší zeleně. Od malého
náměstí vede, v délce cca 100 metrů, kameny
dlážděná ulička, plná obchůdků a taveren, která
tvoří centrum střediska. Místní pláž je pokryta
hrubším pískem s oblázky. V okolí se nacházejí
další nádherné pláže, zejména je třeba zmínit
Milos Beach, kam je přístup možný pouze lodí
(cca 5 minut) nebo pěšky přes kopec (cca 20
minut). Jedná se o jednu z nejkrásnějších pláží na
ostrově. Letovisko Agios Nikitas je ideálním mís-
tem pro strávení klidné dovolené. Doporučujeme
těm, kteří se chtějí odreagovat a relaxovat v klid-
ném prostředí obklopeni všude přítomnou zelení.
Transfer z letiště trvá cca 40 minut.

NIDRI
Druhé největší městečko na ostrově se nachází
na východním pobřeží ve vzdálenosti cca 20 kilo-
metrů od města Lefkada. Letovisko má ideální po-
lohu, je rozprostřeno v délce několika kilometrů
podél moře a lemováno zelenými vrcholky zdej-
ších hor. Městečkem prochází hlavní silnice s ne-
přeberným množstvím obchodů, taveren a barů.
Druhé centrum je pak v přístavu, kde najdeme
i malou pobřežní promenádu a spoustu příjem-
ných taveren z nichž je nádherný výhled na
 nedaleké ostrůvky a azurově modré moře.
Nejznámějším z nich je bezesporu ostrov Scorpio,
který patřil proslulému rejdaři Onassisovi. Pláže
v Nidri jsou pokryty oblázky a lemovány vzrostlou
zelení. Velmi příjemné letovisko s nezapomenu-
telnou atmosférou, která je umocněna nádher-
nou scenérií, je ideálním místem, které uspokojí
doslova „každou chuť a každou kapsu". Na své si
přijdou milovníci nočního života, vodních sportů,
ale i ti, kteří hledají klidné prostředí. Transfer z le-
tiště trvá cca 55 minut.

NABÍDKA VÝLETŮ
OSTROVY KEFALONIE A ITHAKA
Celodenní lodní výlet, kdy máte možnost navštívit
hned několik Jónských ostrovů. Nejprve zastávka ke
koupání na jedné z nejkrásnějších pláží Lefkády
Porto Katsiki nebo Egremni, následuje ostrov
Kefalonia – zastávka v malebném přístavu Fiscardo,
dále ostrov Ithaka, který nám připomene starořec-
kou mytologii, krále Odyssea a básníka Homéra.
Návrat kolem ostrova Meganisi s jeskyní Papanikolis,
obeplutí ostrova A. Onassise Scorpios a ostrůvku
slavného řec. básníka A. Valaoritise Madouri.
Orientační cena: 40 EURO, děti 2-12 let –
20 EURO (v ceně není zahrnut: oběd a nápoje)

METEORA 
Celodenní výlet autobusem vyhlídkovou cestu přes
půvabné horské vesnice do jednoho z největších

atrakcí Řecka - Meteora klášter, sahající až do pře-
lomu čtrnáctého a patnáctého století. Kláštery, vlo-
žené do krajiny skalních rytin, je jedním z nejvíce
fascinujících památek v celém Řecku. Pěší pro-
cházka k návštěvě dvou klášterů: Velké Meteory
s kostelem Proměnění a klášter Varlam. Pro vstup
do klášterů platí přísné nařízení, ženy musí mít
sukně minimálně pod kolena, zahalená ramena
a muži dlouhé kalhoty. 
Orientační cena: 55 EURO, děti 2-12 let - cca
28 EURO (v ceně není zahrnut: oběd a nápoje).

Výlety je možné zakoupit pouze na místě.
Uvedené ceny jsou orientační. 
S kompletní nabídkou výletů Vás na místě
seznámí delegát. 

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
• autokarová doprava na letiště v Praze Čedok

Expres - trasy 1, 2, 3, 4, 6 (více na str. 216)

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• ubytování s atmosférou koloritu řeckého 

venkova 
• ruch nočního života
• romantické pláže bez lidí
• svět bílých útesů a azurových zálivů
• svěží zeleň bez úmorných veder

Agios Nikitas

Lefkada

Nidri
SKORPIOS

M EGANISI

LEFKADA

Ligia

Nikiana

Jónské moře

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.

Hotel Preveza Sunset Beach *** AI 12 let 114
Hotel Odyssia *** BS 18 let 116
Hotel Santa Marina *** SN 13 let 117
Hotel George I ** BS 13 let 118
Hotel Porto Galini **** BS 4 let 119

BS = bez stravování, SN = snídaně, 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 11 850 Kč*

* více na str. 221

HOTEL PREVEZA SUNSET BEACH
*** Kastrosikia – Preveza

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

POLOHA
Renovovaný, hotelový komplex se nachází cca
3 km od centra města Kanali s obchody a bary,
nejbližší obchod 100 m od hotelu, 3 km od
Kastrosikia, 10 km od starobylého Nikopole,
15 km od Aheroniatas, 15 km od Prevezy, 42 km
od Lefkady, 45 km od Pargy; 17 km od letiště
v Preveze; autobusová zastávka 10 m od hotelu.

VYBAVENÍ
5 budov: hlavní, 4 patra, 4 vedlejší budovy,
1 patro, v hlavní budově výtah, prostorné lobby,
24h. recepce, restaurace La Terrace s výhledem
na moře, bary Ionian View, Aquarius u bazénu,
bar na pláži, May Flower v přední části hlavní bu-
dovy, bazén s dětskou částí- slunečníky a lehátka
zdarma, minimarket, místnost pro zavazadla,

 buzení na žádost; konferenční centrum, bez-
platné bezdrátové připojení k internetu; za po-
platek: au-pair, prádelna; zařízení pro zdravotně
postižené: rampy, příjezdové cesty.

SPORT A ZÁBAVA
4 tenisové kurty s osvětlením a vybavení (za popla-
tek), plážový volejbal, minigolf, basketbal, fotbal,
zumba, gymnastika; dětské hřiště, miniklub (4-12 let),
diskotéka, amfiteátr, animace pro děti i dospělé:
sportovní aktivity, večerní show v amfiteátru; za po-
platek: kulečník. V období od 15. 6. do 15. 9. 2017
bude v hotelu otevřen Dětský klub Čedok
s česky mluvícím animátorem. Bližší informace
najdete ve speciálním katalogu, který je věno-
ván výhradně našemu novému Dětskému
klubu Čedok nebo na www.cedok.cz.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s výhledem do
hor a okolí jsou s možností až dvou přistýlek,
 individuální klimatizace (zdarma červen-září),
koupelna (vana nebo sprchový kout, WC, vysou-
šeč vlasů), bezdrátové připojení k internetu, te-
levize, telefon, lednička, trezo (za poplatek);
balkon. Pokoje s výhledem na moře mají
shodné vybavení, ale možnost pouze jedné při-
stýlky. Bungalovy mají shodné vybavení, mož-
nost až dvou přistýlek a výhled do zahrady.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnující plnou penzi formou bufetu-
snídaně (7.00-10.00), obědy (12.30-14.30), večeře
(19.00-21.30), odpolední čaj v baru May Flower
(16.00-17.00); nealkoholické nápoje a místní alko-
holické nápoje ve vyznačeném baru (10.00-22.30).

PLÁŽ
Široká, hotelová, písčito-oblázková pláž Kanali
s pozvolným vstupem do moře se nachází cca
10 m od hotelu, slunečníky a lehátka zdarma,
osušky na kauci. Další možností je veřejná, písčitá
pláž Kastrossikia s pozvolným vstupem do moře,
3 km od hotelu, přístup po asfaltové silnici nebo
po pláži, slunečníky a lehátka za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15903

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 7. 6., 30. 8., 6. 9., 27. 9. 2017

Více na str. 219

Rodinná SLEVA
Více na str. 218
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Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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od 11 440 Kč*

* více na str. 221

HOTEL ODYSSIA
*** Agios Nikitas

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 18 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Třípatrový menší hotel je vystavěn ve svahu přímo
v centru střediska.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí (přístup po několika scho-
dech), televizní kout, WIFI v recepci zdarma, výtah,
malá restaurace s terasou, bar u bazénu a bazén
s terasou na opalování. Lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Centrum letoviska nabízí několik taveren a ob-
chůdků.

POKOJE
Příjemné dvoulůžkové pokoje (některé s mož-
ností přistýlky) jsou vybaveny koupelnou se spr-
chou a WC, lednicí, telefonem, klimatizací
a balkonem nebo terasou.

STRAVOVÁNÍ
Servírované snídaně formou bufetu. Možnost do-
koupit servírované večeře, které jsou podávány
v nedaleké taverně.

PLÁŽ
Pláž v Agios Nikitas, která je od hotelu vzdálena
cca 60 m - z mírného kopce, je pokryta hrubším
pískem a oblázky. V okolí se nacházejí další
dlouhé pláže přístupné autem nebo lodí. Nejblíže
je pláž Mylos, překrásná dlouhá pláž s hrubším
pískem a oblázky, která je snadno dosažitelná lodí
(za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1579
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HOTEL SANTA MARINA

POLOHA
Moderní hotel vystavěný ve svahu na klidném
místě s výhledem na vesničku Agios Nikitas
a Jónské moře. Hlavní město Lefkáda je vzdálené
13 km. Pod hotelem je zastávka veřejné dopravy.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace s barem a te-
rasou s výhledem na moře, hotelový bazén
s barem (slunečníky a lehátka zdarma). Ve většině
areálu WIFI internetové připojení zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Centrum letoviska nabízí několik taveren a ob-
chůdků.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností  přistýlky jsou
vybaveny koupelnou, WC, klimatizací, TV, lednicí
a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Kontinentální rozšířená snídaně, fakultativní bu-
fetové večeře.

PLÁŽ
Písčito - oblázková pláž je od hotelu vzdálena asi
15 min. chůze. Z letoviska je dosažitelná půvabná
oblázková pláž Milos (přes kopec cca 30 min.
chůze nebo vodním taxi - za poplatek).

*** Agios Nikitas

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

od 12 150 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1580

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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od 9 870 Kč*

* více na str. 221

STUDIA GEORGE I
** Nikiana

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

POLOHA
Studia s rodinnou atmosférou se nachází ve ves-
ničce Nikiana v blízkosti rušného centra (cca
100 m). Nejbližší obchůdky jsou vzdáleny cca
50 m od studií. Oblíbené středisko pro romantic-
kou a rodinnou aktivní dovolenou.

VYBAVENÍ
Kavárna s předzahrádkou, WIFI v kavárně
(zdarma).

SPORT A ZÁBAVA
Procházky a noční život ve středisku Nikiana nebo
v oblíbeném středisku Nidri, které je vzdáleno cca
7 km.

POKOJE
Dvoulůžková studia s možností přistýlky jsou vy-
baveny vlastním sociálním zařízením, menší ku-
chyňkou se základním vybavením, klimatizací (za
poplatek cca 6€/den), ledničkou, TV a balkonem.
Úklid, výměna povlečení a ručníků probíhá
pouze dvakrát za pobyt.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písčito-oblázková pláž se nachází cca 100 m od
studií.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/16404

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218
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HOTEL PORTO GALINI

POLOHA
Moderní hotel vystavěný panoramaticky ve svahu
na klidném místě s výhledem na Jónské moře
a řeckou pevninu.Vesnička Nikiana je vzdálená 3
km, středisko Nidri s nočním životem 6 km. Hlavní
město Lefkáda je vzdálené 13 km. Před hotelem
je zastávka veřejné dopravy. Hotel je považován
za nejlepší co do kvality služeb na ostrově
Lefkada.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, 2 bary
(vnitřní, u bazénu), 2 venkovní a 2 vnitřní bazény,
tenisové kurty, spa & wellnes centrum, pavilon
jógy, dětský klub.

SPORT A ZÁBAVA
Volejbal, tenis, dětské hřiště, vodní sporty (za po-
platek).

POKOJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky jsou vybaveny koupelnou, WC, vysou-
šečem vlasů, telefonem, rádiem, TV-SAT, WIFI
zdarma, trezorem (za poplatek) a balkonem
nebo terasou.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, možnost dokoupení bu-
fetových večeří.

PLÁŽ
Písčito - oblázková pláž přímo u hotelu. Lehátka
a slunečníky jsou k dispozici zdarma.

**** Nikiana

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

od 14 500 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1589

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 4 let ZDARMA

Více na str. 218
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ŘECKO - OSTROV ZAKYNTHOS
Od dávných dob Zakynthos okouzluje neopakovatelnou krásou, horami hustě porostlými piniovými lesy, divokými scenériemi západního
i jihozápadního pobřeží se stovkami větších či menších mořských jeskyní, řadou krásných pláží a pestrostí vegetace všude, kam oko
dohlédne. Vnitrozemí ostrova je tvořeno nížinou, v níž se pěstují zejména olivy a citrusy. Ne bez důvodu nazývali Benátčané ostrov Fiore
de Levante čili Květinou východu. Jméno Zakynthos nesl ostrov už za Homéra podle planě rostoucích hyacintů. Svůj čas zde nejraději
trávila božská dvojčata Artemis a Apollón. Stejně jako většina ostrovů Středomoří měnil Zakynthos v historii často své vládce a dodnes si
uchoval benátský ráz.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Na plážích jsou k dispozici všechny druhy nemo-
torizovaných vodních sportů jako jsou šlapadla,
kajaky, plachetnice, katamarany a windsurfing.

Na místa vhodná pro klasický surfing se musí do-
jíždět mimo hlavní ostrovní pláže. Z motorizova-
ných sportů jsou nabízeny paragliding a jízda na
vodních skútrech a lyžích. Populární je plážový vo-
lejbal, stejně jako tenis, pro jehož hru nabízejí zá-
zemí některé hotelové komplexy. Na ostrově je
několik oblastí, kde se chovají koně, např. Alikanas,
Amoudi, Kalamaki či Laganas. Specialitou zdejšího
pobytu je projížďka v kočárech a jízda na koních.
Destinace je vhodná i pro potápění a šnorchlo-
vání. Potápěčská centra jsou ve střediscích
Laganas, Keri a Vassilikos.

PO KOUPÁNÍ
Klienti ubytováni v oblasti Kalamaki, Laganas, Tsilivi
a Alikanas mohou z hotelů docházet pěšky nebo
dojíždět do nedalekých pří  mořských středisek s na-
bídkou barů, nočních klubů a obchodů, diskoték
a dalších  zábavních podniků s bohatým progra-
mem. Zejména středisko Laganas má celoevrop-
skou proslulost zábavního centra. Pobyt v oblasti
Vassilikos je organizován v uzavřeném prázdnino-
vém resortu uprostřed nedotčené  přírody. Večerní
vyžití  klien tů je zajištěno formou bohatého animač-
ního programu uvnitř  hotelového areálu.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rozloha ostrova: 406 km2

Počet obyvatel ostrova: 40 tisíc
Úřední jazyk: řečtina
Místní měna: euro

Časový posun v létě: SELČ plus 1 hod.
Cílové letiště: Zakynthos
Doba letu z Prahy: 2 hodiny 20 minut
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
LAGANAS
Na jednom z konců širokého zálivu, jehož písečné
pláže jsou od pradávna nejdůležitějším místem ve
Středozemí k líhnutí želv Caretta Caretta, leží leto-
visko Laganas patřící k nejživějším a největším turis-
tickým střediskům ostrova nabízející nepřebernou
nabídku barů, restaurací, diskoték, obchodů a tave-
ren. Transfer z letiště trvá cca 20 minut.

TSILIVI
Leží na východní části ostrova a jeho výhodou je
oddělení živého centra od hotelové části stře-
diska, která leží v klidném přírodním prostředí na
pěkné pláži. Transfer z letiště trvá cca 40 minut. 

KALAMAKI
Menší, ale živé letovisko navazující na Laganas.
Zde se soustředí největší výskyt mořských želv.
Z důvodu ochrany přírody je pláž v noci uzavřena
a je zakázáno zapichovat slunečníky do písku.
Občasný hluk z letadel je omezen jen na denní
dobu, v noci je letiště uzavřeno. Transfer z letiště
trvá cca 15 minut.

VASSILIKOS
Oblast proslulá dlouhou písčitou pláží Gerakas,
která je hnízdištěm želv Caretta Caretta a je spra-
vována ochránci přírody. Oblast vhodná zejména
pro milovníky přírody, klidu a odpočinku. Transfer
z letiště trvá cca 40 minut.

NABÍDKA VÝLETŮ
OKRUH OSTROVEM 
Celodenní okružní výlet po ostrově začíná v hlavním
městě Zakynthos návštěvou kostela Sv. Dionýsiose
a pahorku Bochali s panoramatickým výhledem na
tuto metropoli. Přejezd do centrální části ostrova
na návštěvu rodinného statku s bio výrobky a jejich
ochutnávkou. Následuje vyhlídka nad nejznámější
pláží Navajo, zastávka v obchodě s tradičními vý-
robky a klášter Sv.Dionýsiose. Po obědě pokračo-
vání přes městečko Exo Chora s  nejstarším
olivovníkem na ostrově do továrničky na ovčí sýr.
Odpolední odpočinek na jihu ostrova v Limni Keri
s možností koupání a návštěva lisovny oleje. 
Orientační cena: 28 Eur

ANTICKÁ OLYMPIA 
Celodenní výlet na poloostrov Peloponés, kam se
dopravíme trajektem, poté se vydáme autokarem
do kolébky olympijských her – antické Olympie.
Prohlídka areálu starověkých vykopávek s odbor-
ným průvodcem. Příležitost navštívit jedno z nej-
lepších muzeí antické kultury na světě. 
Orientační cena: 57 Eur

LODNÍ VÝLET KAIKI
Půldenní lodní výlet s příležitostí uvidět chráněné
mořské želvy Caretta-Caretta. Plavba k jižnímu po-
břeží ostrova s  možností koupání v  průzračné
vodě jeskyně Keri a na ostrůvku Marathonissi.  
Orientační cena: 30 Eur

LODNÍ VÝLET NAVAJO 
Celodenní lodní výlet s příležitostí navštívit Navajo
– nejznámější pláž Řecka s romantickým vrakem
staré pašerácké lodi. Zastávka u sirných pramenů
v severní části ostrova a příležitost ke koupání
u modrých jeskyní. 
Orientační cena: 32 Eur

Výlety je možné zakoupit pouze na místě.
Uvedené ceny jsou orientační. 
S kompletní nabídkou výletů Vás na místě
seznámí delegát. 

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
• autokarová doprava na letiště v Praze Čedok

Expres - trasy 1, 2, 3, 4, 5 (více na str. 216)

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• krásné písčité pláže 
• rozmanité scenérie a krásná příroda 
• domov mořských želv Caretta - Caretta 
• vhodné pro rodiny s dětmi

Alikanas

Amoudi
Tsilivi

Argassi
Zakynthos

ZAKYNTHOS

Vassilikos

Jónské moře

Kalamaki

Laganas

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

ODLETY: 8/11/12/15 DNÍ Z PRAHY

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Hotel Poseidon *** AI 6 let 122
Hotel Zante Royal Palace **** AI 12 let 124
Hotel Azure Resort ***** AI 14 let 126
Hotel Admiral Argassi **** AI 12 let 127
Hotel Admiral Tsilivi *** AI 12 let 128
Hotel Crystal Beach *** PL 12 let 129
Hotel Belussi Beach *** AI 12 let 130
Hotel Astir Beach *** AI 12 let 131

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.

ZakynthosTsilivi
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od 16 190 Kč*

* více na str. 221

HOTEL POSEIDON
*** Laganas

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

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

VYBAVENÍ
Recepce, výtah, lobby bar, televizní salonek, internet
(za poplatek), WI-FI na recepci za poplatek, snack bar
u bazénu, restaurace s terasou, bazén s dětskou
částí, zahrada a terasa na opalování (slunečníky a le-
hátka k dispozici zdarma), vířivka, dětské hřiště. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, šipky, beach volejbal, minibasketbal,
aerobic, vodní pólo. Možnost denní i večerní

 zábavy v nedalekém centru střediska. V období
od 15. 6. do 15. 9. 2017 bude v hotelu otevřen
Dětský klub Čedok s česky mluvícím animá-
torem. Bližší informace najdete ve speciál-
ním katalogu, který je věnován výhradně
našemu novému Dětskému klubu Čedok
nebo na www.cedok.cz.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky pro
dospělou osobu nebo dvou přistýlek v podobě
palandy pro děti jsou vybaveny koupelnou, WC,
vysoušečem vlasů, lednicí, SAT TV, trezorem (za
poplatek), klimatizací a balkonem nebo terasou.
Pokoje s bočním výhledem na moře za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, obědy a večeře formou bu-
fetu, dopolední a odpolední snack, odpolední
kávu a zákusek, zmrzlinu během dne, nealkoho-
lické a alkoholické nápoje místní výroby od 10 do
23 hod.

PLÁŽ
Hotelový areál přímo na dlouhé a široké písčité
pláži. Slunečníky a lehátka za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1649

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 218

Více na str. 219

Rodinná SLEVA
Více na str. 218
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od 15 190 Kč*

* více na str. 221

HOTEL ZANTE ROYAL PALACE AND WATERPARK
**** Vassilikos

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

POLOHA
Hotel Zante Royal Palace leží na vrcholku zele-
ného kopce s úžasným výhledem na známou pí-
sečnou pláž Mavratzis - 80 m od pláže, která je
přístupná výtahem a lanovkou. 15 km od hlavního
města Zakynthos a 17 km od letiště.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, WI-FI zdarma v okolí re-
cepce a v Zantino World Fun Park. Bazén a dětský
bazén, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, na
pláži za poplatek. Minimarket se suvenýry, tradič-
ními řeckými produkty, oblečením a kosmetikou.

SPORT A ZÁBAVA
V období od 15. 6. do 15. 9. 2017 bude v ho-
telu otevřen Dětský klub Čedok s česky

 mluvícím animátorem. Bližší informace na-
jdete ve speciálním katalogu, který je věno-
ván výhradně našemu novému Dětskému
klubu Čedok nebo na www.cedok.cz.
Skluzavky a elektrický vláček v přilehlém hotelu
Imperial Beach. Tenisové, basketbalové a fotba-
lové hřiště. Animační programy - aqua aerobic,
tennis, basket, šipky, večerní programy - karaoke,
řecké večery s živou hudbou a taneční show atd.
Fitness, vnitřní vyhřívaný bazén, masáže (za po-
platek), jacuzzi/sauna (za poplatek). Zantino
World fun Park - 400 m2 plných hraček, skluzavek,
šplhacích stěn, trampolín a divadla s živými před-
staveními pro děti. Mini club pro děti 3-8 let
s elektronickými hrami (za poplatek). Billiard,
stolní tennis, air hockey, fotbálek, elektronické hry
a internetový koutek.

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky je vyba-
ven koupelnou se sprchou a WC, TV-SAT, lednič-
kou, vysoušečem vlasů a telefonem. Klimatizace
v ceně. Trezor za poplatek. Rodinný pokoj
s možností 2 přistýlek pro děti. Všechny pokoje
disponují balkonem s výhledem do zahrady
nebo na moře.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně 7:00-10:00 hod., oběd
(12:30-14:30 hod.) a večeře (18:30-21:30 hod.)
formou bufetu. Odpolední čaj a svačinka 16:00-
17:00 hod. - čaj, káva, koláče a sušenky, minisend-
viče a minirolky. Během jídla místní nápoje -
točené pivo, víno, nealkoholické nápoje a voda.
Alhoholické a nealkoholické nápoje místní výroby
(Whisky, Gin, Vodka, Rum, Tequila, točené pivo,
víno, likéry, koktejly), filtrovaná káva, čaj, zmrzlina
podávané v barech od 10 do 23 hod.

PLÁŽ
Písečná pláž 80 m od hotelu přístupná hotelovým
výtahem nebo lanovkou.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15627

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 218

Více na str. 219
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od 17 000 Kč*

* více na str. 221

HOTEL AZURE RESORT
***** Tsilivi

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive 

POLOHA
Hotel se nachází cca 300 m od písečné pláže le-
toviska Tsilivi. 4 km od hlavního města Zakynthos.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, 3 bary, 2 restaurace, 2 ven-
kovní bazény s oddělenou dětskou částí
a 1 vnitřní bazén, lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma. Obchod se suvenýry. Wifi v areálu celého
hotelu.

SPORT A ZÁBAVA
Malá posilovna, sauna (za poplatek), ping pong,
tenisové kurty (za poplatek), plně vybavené lázně,
kadeřnictví, kosmetický salon, dětské hřiště

a herna pro děti, animační program u bazénu.
Vodní sporty na pláži, relaxační masáže a kosme-
tické procedury - vše za poplatek.

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky je vyba-
ven koupelnou se sprchou nebo vanou a WC,
TV-SAT, Wifi zdarma, minibar, vysoušeč vlasů,
rychlovarná konvice, klimatizace, trezor.
Všechny pokoje disponují možností terasy nebo
balkonu. Suite s možností 1 přistýky na vyžádání
a za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně (7:30-10:00 hod.), obědy

(12:30-14:30 hod.) a večeře (19-21:30 hod.) for-
mou bufetu. Alkoholické a nealkoholické nápoje
místní výroby (11:00-23:00 hod.). Odpolední snack
(15:00-18:00 hod.) v baru u bazénu.

PLÁŽ
Písečná pláž se nachází cca 300 m od hotelu.
Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15642

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 218

Více na str. 219
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POLOHA
Hotel Admiral Argassi je součástí hotelového
komplexu 3 hotelů spolu s hotelem Captains
a Commodore a nachází se v letovisku Argassi
v nádherné lokalitě plné zelených trávníků a krás-
ných zahrad. Z hotelu je úžasný výhled na hlavní
město Zakynthos a jeho přístav. Centrum leto-
viska nabízí široký výběr barů a restaurací.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, WiFi v prostorách hotelu,
lobby bar, bazén, dětský bazén u hotelu Captains,
dětské hřiště u hotelu Captains, hlavní restaurace
u hotelu Captains, snack bar, terasa s lehátky
a slunečníky u bazénu a v zahradě zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, herna, jacuzzi v hotelu Captains, za
poplatek: masáže, manikúra a pedikúra. Animační
programy pro děti a dospělé - vodní polo, volejbal,
plavecké soutěže. Řecký večer, živý kabaret, kara-
oke, bingo, kvízy, dětské hry, živé kapely - v jednom
ze tří sesterských hotelů Admiral, Commodore
a Captains.

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj s možností 2 přistýlek je vy-
baven koupelnou se sprchou a WC, telefonem,
TV/SAT, ledničkou, kuchyňským koutem se zá-
kladním vybavením včetně mikrovlnky, vysouše-
čem vlasů, klimatizací, trezorem (za poplatek),
balkonem nebo terasou. Pokoje nabízí výhled
na moře nebo na bazén.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, obědy a večeře formou bu-
fetu, svačinky během dne. Místní alkoholické a ne-
alkoholické nápoje.

PLÁŽ
300 m od písečné pláže, lehátka a slunečníky na
pláži za poplatek.

HOTEL ADMIRAL ARGASSI   
**** Argassi

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

od 15 380 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/16341

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218



800 112 112 ℡128

ŘECKO | OSTROV ZAKYNTHOS

od 16 090 Kč*

* více na str. 221

HOTEL ADMIRAL TSILIVI
*** Tsilivi

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

POLOHA
Hotelový areál tvořený několika budovami se na-
chází na okraji střediska Tsilivi, jehož rušnější cent-
rum je vzdáleno cca 500 metrů. 

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, snack bar, dva bazény,
dětský bazén, internetový koutek (za poplatek),
WI-FI na recepci (zdarma), minimarket a dětské
hřiště. 

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, stolní tenis, volejbal. V ceně
pobytu 4 návštěvy Aquaparku (jeden vstup denně).

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky jsou vybavené koupelnou, WC, klimati-
zací, televizí, telefonem, trezorem (za poplatek),
lednicí a balkonem nebo terasou. Rodinné po-
koje až pro 4 osoby sestávají ze dvou místností
vzájemně oddělených posuvnými dveřmi, pří-
padně lehkou stěnou, jsou vybaveny 4 lůžky,
koupelnou, WC, klimatizací (pouze v jedné míst-
nosti), televizí, telefonem, trezorem (za popla-
tek), lednicí a balkonem nebo terasou.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, obědy a večeře formou bu-
fetu, svačinu v určitých dopoledních a odpoled-
ních časech, nealkoholické a alkoholické nápoje
místní výroby.

PLÁŽ
Menší písečná pláž s oblázky s čistou vodou
a mírnou svažitostí dna se nachází cca 60 metrů
od hotelu (cca 150 metrů od recepce).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1651

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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HOTEL CRYSTAL BEACH

POLOHA
V příjemném prostředí na jednom z nejlepších
míst ostrova v klidném prostředí přímo na břehu
moře blízko hnízdišť vodních želv ve vzdálenosti
asi 100 m od Kalamaki. 

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace s terasou a úchvatným vý-
hledem na moře, bar, WI-FI v prostoru recepce za
poplatek, bazén, lehátka a slunečníky u bazénu,
trezor na recepci (za poplatek), internet point (za
poplatek).

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, hudební večery v hotelu,
bary a restaurace ve středisku.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
orientované přímo do okolní zeleně, do atria
nebo na zeleň přes zklidněnou komunikaci.
Některé pokoje jsou umístěné v přízemí. Pokoje
s bočním výhledem na moře za příplatek.
Všechny pokoje mají klimatizaci (za poplatek),
koupelnu, WC, TV, balkon nebo terasu, některé
lednici (za poplatek). 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně formou rozšířeného konti-
nentálního bufetu a večeře (v zahradní restauraci)
výběrem z tříchodového menu.

PLÁŽ
Dlouhá písčitá pláž střediska Kalamaki přírodního
typu leží přímo před hotelem, přístup na pláž od
terasy bazénu je po několika schodech. Lehátka
a slunečníky na pláži za poplatek. 

*** Kalamaki

Standard: AA Standard s bočním výhledem na moře: AA Standard s možností přistýlky: AA|AAB Dítě do: 12 let Strava: polopenze

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG)

od 14 690 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1644

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 1. 6., 5. 6., 31. 8., 4. 9., 25. 9. 2017

Více na str. 219
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Více na str. 218
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od 15 980 Kč*

* více na str. 221

HOTEL BELUSSI BEACH
*** Drosia Kipseli

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAAB|AAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive 

POLOHA
V obci Drosia Kipseli cca 4 km od Tsilivi a 15 km
od letiště. Cca 1 km od hotelu naleznete autobu-
sovou zastávku a supermarket.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bazén, jacuzzi,
bar u bazénu, lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma, terasa s výhledem na moře, zahrada,
dětské hřiště, bezbariérový přístup, WiFi zdarma
v celém areálu hotelu.

SPORT A ZÁBAVA
Hry, šachy, internetový koutek, dětské hřiště,
bazén, hydromasáž.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vy-
baveny koupelnou se sprchou nebo vanou a WC,
vysoušečem vlasů (na vyžádání), TV/SAT, telefo-
nem, trezorem, klimatizací, minibar, lednička,
rychlovarná konvice, kuchyňka se základním vy-
bavením, balkon. Výhled do zahrady nebo boční
výhled na moře. Možnost ubytování v rodinném
pokoji až pro 4 osoby.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně (7:30-10:00 hod.), obědy
(13:00-14:30 hod.) a večeře (19:30-21:30 hod.) for-
mou bufetu, odpolední (15:00-17:00 hod.) a dopo-
lední (11:00-13:00 hod.) svačiny (sendviče, zákusky,

 sušenky, křupky). Místní alkoholické a nealkoholické
nápoje (džus, kola, citronáda, soda, voda, ouze, gin,
místní víno, točené pivo, vodka, filtrovaná káva, čaj)
11:00-23:00 hod. 

PLÁŽ
Hotel leží přímo u kamenito-oblázkové pláže s po-
zvolným vstupem do moře. Lehátka a slunečníky
na pláži zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15904

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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HOTEL ASTIR BEACH

POLOHA
Hotelový komplex Astir se skládá z části Astir Beach
*** a Astir Palace ****. Je vystavěn přímo
u pláže nedaleko centra Laganas, které je vzdáleno
cca 400 m. Pokud není budova Astir Beach ***

dostatečně obsazena, ubytování a veškeré služby
jsou poskytovány v části Astir Palace ****.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtah, lobby bar otevřený
od 18:00 hod., klimatizovaný televizní salonek,
snack bar u bazénu, restaurace s terasou, bazén
s dětskou částí a terasou, zahradou na opalování,
vířivka. WI-FI v prostoru recepce za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži (za poplatek), možnost
denní i večerní zábavy v nedalekém centru stře-
diska. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny starším nábytkem, koupelnou se spr-
chou a WC, lednicí, SAT TV, telefonem, klimati-
zací a balkonem nebo terasou. Trezor je
k dispozici na recepci za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, obědy, večeře formou
 bufetu, lehké občerstvení během dne (salát,
 bageta, bábovka a podobně), nealkoholické 

a alkoholické nápoje místní (řecké) výroby od
11 do 23 hod.

PLÁŽ
Dlouhá a široká písečná pláž se nachází přímo
u hotelu. Z hotelového areálu je přístup na pláž
od bazénu po několika schodech. Slunečníky a le-
hátka jsou na pláži za poplatek, na trávníku
v ceně.  

*** Laganas

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

od 17 190 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1646

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 218

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 1. 6., 5. 6., 31. 8., 4. 9., 25. 9. 2017

Více na str. 219

Více na str. 219
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ŘECKO – OSTROV THASSOS
Mýtický ostrov Sirén, které zpěvem lákaly plavce do zkázy, to je Thassos. Hornaté vnitrozemí, zelené borovicové lesy a členité pobřeží dělá 
z ostrova ozdobu  Řecka. Od řecké pevniny je vzdálen pouze 8 km. Archeologové jej milují stejně jako turisté, protože ke křišťálově čisté
vodě, skalnatým zálivům a překrásným plážím se druží i bohaté nálezy. Severní a východní svahy jsou strmé, na jihu a západě klesá pohoří
 mírněji k moři a tvoří četné hluboké písčité zátoky. Jsou zde mimořádně dobré podmínky pro klidnou a příjemnou dovolenou. Stavby na
ostrově málokdy převyšují dvě patra a jsou v úplném souladu s okolím. Na veřejných plážích jsou půjčovny sportovních potřeb, slunečníků
a lehátek,  letoviska nabízejí kavárny, restaurace, diskotéky i místní folklor. Spojení s pevninou obstarávají trajekty.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Ne všechny ostrovní pláže nabízejí bohaté spor-
tovní vyžití, ale spíše lákají na klid, romantiku a od-
počinek. V letoviscích ostrova s hotely a pensiony
však na plážích návštěvníci samozřejmě naleznou
nabídku vodních sportů a radovánek jako jsou
šlapadla, kajaky, jízda na nafukovacích gumách či

banánu. Na náročnější čekají vodní lyže, vodní
skútry či paragliding. Některá letoviska mají i zá-
zemí pro stále populárnější plážový volejbal či
tenis. Opravdovým zážitkem je projížďka na ko-
ních poblíž Skala Rachoni či ve vesničce
Theologos poblíž Potosu. Milovníci pěší turistiky
by neměli opomenout krásy vnitrozemí ostro  va
a vypravit se na nějakou tu túru.

PO KOUPÁNÍ
Thassos nepatří k extrémně živým řeckým
 ostrovům. Velmi romantické jsou podvečerní pro-
cházky podél moře. Milovníkům nočního života
doporučujeme středisko  Limenaria, které láká
obchodní uličkou plnou obchůd ků se suvenýry
a pobřežní promenádou  lemovanou tavernami,
kavárnami a bary. Po příjemném posezení se lze
vydat do některého z nočních barů s místní živou
hudbou. Rovněž hotely či pensiony samotné ob-
vykle nabízejí možnost užít si příjemný a klidný
večer v hotelovém baru či na terase.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rozloha ostrova: 379 km2

Počet obyvatel ostrova: 13 tisíc
Úřední jazyk: řečtina
Místní měna: euro
Časový posun v létě: SELČ plus 1 hod.
Cílové letiště: pevnina – město Kavala
Doba letu z Prahy: 2 hodiny 5 minut
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
THASSOS – LIMENAS
Hlavní město ostrova, kterému se někdy také říká
Limenas má více než 3 000 obyvatel. Je největším
městem na ostrově a nabízí nejen antické pa-
mátky starého tržiště Agory jako je antické diva-
dlo, pevnost Akropole, či malé archeologické
muzeum. Malebné náměstí a rušné turistické
centrum s řadou obchůdků, restaurací, taveren
a barů vybízí turisty k  večerním procházkám.
Hlavní promenáda Vás zavede do malého rybář-
ského přístavu, kde kotví nejen trajekty zajišťující
přepravu zboží a turistů, ale i luxusní lodě a ry-
bářské čluny. Pokud se vydáte po schodech k po-
zůstatkům opevnění, starého více jak 2,5 tisíce let,
odmění Vás krásný pohled na přístav a malebné

městečko. Hlavní město Limenas nabízí i řadu
sportovních aktivit. Přímo ve městě je možné si
zapůjčit auta, či jízdní kola. Návštěva tohoto
města, kde je možné vidět typickou řeckou archi-
tektura v  kombinaci s  archeologickými památ-
kami, bude pro Vás nezapomenutelným zážitkem. 

LIMENÁRIA
Původní rybářská vesnička se nachází na jižním
pobřeží ostrova asi 45 km od hlavního města
Limenasu. Středisko nabízí písečnou pláž, útulné
bary, obchody a taverny na pobřežní promenádě.
Za jasného počasí je výhled až na mnišskou re-
publiku na hoře Athos na poloostrově Chalkidiki.
Transfer z letiště do hotelu trvá přibližně 3 hodiny.

NABÍDKA VÝLETŮ
OKRUH OSTROVEM THASSOS
Celodenní autobusový výlet s průvodcem 
po  ostrově Thassos Vám poskytne ucelenou
představu o místě, ve kterém strávíte svou dovo-
lenou. Seznámíte se s geografií a historií ostrova,
můžete obdivovat archeologické vykopávky a nav-
štívíte ta nejzajímavější místa Thassosu, která
byste měli rozhodně během svého pobytu po-
znat. Fascinující pohled se Vám naskytne z útesu
v jižní části ostrova, na kterém se nachází ženský
klášter Archangelos. Během krátké zastávky ve
vesničce Panagia budete obdivovat tradiční archi-
tekturu a osvěžíte se u místního horského pra-
mene. Možnost koupání je na jedné
z nejkrásnějších pláži ostrova Golden Beach (Zlatá
pláž). Cestou uvidíte bílé lomy, kde se těží vyhlá-
šený thassoský bílý mramor. V hlavním městě
Limenas pak budete mít volno k procházce.
Podél západního pobřeží se vrátíte do svých ho-
telů. Výlet začíná v ranních hodinách a návrat do
hotelu je kolem 17,00.
Orientační cena: cca 30 Eur dospělý

cca 15 Eur dítě 

VÝLET LODÍ PODÉL OSTROVA
Tato plavba Vám poskytne celodenní relaxační
výlet podél části pobřeži ostrova Thassos a umožní
Vám poznat ostrov z jiného pohledu. Uvidíte zales-

něné pobřeží, vzdálené vrcholky hor, malebná
městečka a překrásné pláže. Během plavby bu-
dete mít možnost vykoupat se v těch nejkrásněj-
ších zátokách Thassosu a také si můžete vyzkoušet
své rybářské štěstí a zúčastnit se rybolovu. K ob-
čerstvení se podává barbecue (souvlaki nebo moř-
ské ryby), salát, víno nebo nealkoholické nápoje.
Výlet začíná v 9,00 a návrat je kolem 16,00. Ze
středisek, které jsou dále od přístavu, je zajištěna
autobusová přeprava.
Orientační cena: cca 36 Eur dospělý

cca 18 Eur dítě

Výlety je možné zakoupit pouze na místě.
Uvedené ceny jsou orientační. 
S kompletní nabídkou výletů Vás na místě
seznámí delegát.

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, 3, 5 (více na str. 216)

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• krásné pláže s jemným pískem
• široká nabídka výletů
• malebná hornatá krajina
• ideální pro rodinnou dovolenou

Skala - Prinos

THASSOS

Limenas Thassos

Limenária

Skala Rachoni

Potos

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

ODLETY: 11/12 DNÍ Z PRAHY

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Hotel Aeolis **** AI 12 let 134
Hotel Aeria *** AI 12 let 134
Hotel Blue Dream Palace **** PP 12 let 135
Hotel Green Bay *** PL 13 let 136
Hotel Menel ** SN – 136
Hotel Princess Golden Beach **** AI 12 let 137
Hotel Astris Sun *** PL 14 let 138 
Villa Filachtos *** BS 14 let 139
Hotel Anna Beach *** BS 14 let 139

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.

Limenaria
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od 17 480 Kč*

* více na str. 221

HOTEL AEOLIS 

POLOHA
Nově otevřený hotel v roce 2011 je umístěn nad
mořem s nádherným výhledem na záliv a menší
přírodní pláž. Vzdálenost od hlavního města
Limenas je cca 50 kilometrů, od městečka Potos
cca 7 kilometrů a od letiště v Kavale cca 70 km,
autobusová zastávka 50 m od hotelu,

VYBAVENÍ
Velká hala s recepcí a plazmovým televizorem,
lobby bar, 2 výtahy, restaurace, internetový kout
a bezdrátový WI-FI internet v celém areálu včetně
pokojů je zdarma, konferenční centrum, bazén
pro dospělé a děti- slunečníky a lehátka zdarma,
dětský klub a lázeňské centrum.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt- za poplatek, posilovna, kulečník,
dětské hřiště a herna, wellness centrum:
sauna, parní lázeň, vířivka a nabídka masážních
procedur.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek pro děti, mají balkon nebo terasu
s výhledem do hor a okolí, koupelnu s vanou
nebo sprchou, WC, fén, lednici, individuální kli-
matizaci, trezor, plazmový televizor a telefon.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou bufetu. Snídaně (8.00-10.00),
obědy (13.00-15.00), večeře (19.00-21.00), snack,
káva, čaj a zmrzlina pro děti v baru (15.00-17.00);

nealkoholické nápoje a místní alkoholické nápoje
v baru (12.00-17.00 i 18.00-22.00).

PLÁŽ
Menší přírodní romantická pláž je přímo pod ho-
telem po strmější cestě cca 200 metrů od hotelu.
Pláž je písečná s oblázky, při vstupu do moře jsou
větší oblázky a místy kamenité dno- doporuču-
jeme boty do vody. Lehátka a slunečníky na pláži
pod hotelem jsou zdarma. Na vzdálenější (cca
2 km), organizovanou pláž Psili Amos hotel zajiš-
ťuje dopravu zdarma.

**** Astris

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB|AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: all inclusive

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/8557

HOTEL AERIA

POLOHA
Hotel je umístěn na kopci v pěkné zahradě nad
mořem s krásným výhledem na záliv a menší pří-
rodní pláž, ve vzdálenosti cca 50 kilometrů od
hlavního města Limenas, 70 km od letiště v Kavale
a cca 7 kilometrů od městečka Potos, autobusová
zastávka 50 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Hotel má tři budovy s pokoji a bazén. Klienti to-
hoto hotelu využívají zařízení a veškerých služeb
hotelu Aeolis ****, který se nachází ve stejném
areálu - recepce restaurace, bar, konferenční
centrum, bazén pro dospělé a děti- slunečníky
a lehátka zdarma, dětský klub a lázeňské cent-
rum. WI-FI ve veřejných prostorách hotelu.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt- za poplatek, posilovna, kulečník,
dětské hřiště a herna, wellness centrum: sauna,
parní lázeň, vířivka a nabídka masážních procedur.

POKOJE
Nově zrekonstruované standardní dvoulůžkové
pokoje s možností přistýlky mají individuální kli-
matizaci, lednici, menší plazmový televizor, WI-
FI připojení, trezor, koupelnu se sprchou, WC
a fénem a balkon s výhledem do zahrady.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive bufetovým způsobem- snídaně (08.00-
10.00), obědy (13.00-15.00), večeře (19.00-21.00) v res-
tauraci formou bufetu; zákusky a zmrzlina pro děti
v baru (15.00-17.00); nealkoholické nápoje a místní

 alkoholické nápoje v baru (12.00-17.00 a 18.00-22.00);
restaurace a bar se nachází v hotelu Aeolis.

PLÁŽ
Menší přírodní romantická pláž je přímo pod ho-
telem po strmější cestě cca 200 metrů od hotelu.
Pláž je písečná s oblázky, při vstupu do moře jsou
větší oblázky a místy kamenité dno- doporuču-
jeme boty do vody. Lehátka a slunečníky na pláži
pod hotelem jsou zdarma. Na vzdálenější (cca
2 km), organizovanou pláž Psili Amos hotel zajiš-
ťuje dopravu zdarma.

*** Astris

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: all inclusive

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1633

od 16 400 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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HOTEL BLUE DREAM PALACE

POLOHA
Moderní hotelový komplex sestávající ze dvou až
čtyřpatrových budov se nachází na nejkrásnějším
místě ostrova Thassos, obklopený borovicovými
a piniovými háji, přímo na písčité pláži Tripiti.
Centrum střediska Limenaria, které nabízí taverny,
restaurace, bary, obchůdky je vzdáleno cca 3 km.
Nachází se cca 40 km od hlavního města Limenas.
Autobusová zastávka 30 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, 2 výtahy, 2 restaurace,
2 bary, dětský bazén, venkovní a vnitřní bazén,
slunečníky a lehátka u bazénu zdarma, 2 výtahy,
dětské hřiště, minimarket, směnárna, konferenční
centrum, prádelna, WI-FI, internetový koutek (za
poplatek), parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, dětské hřiště, plážový volejbal.
Animační programy. Za poplatek: tenisový kurt,
stolní tenis, stolní fotbal, minigolf, SPA centrum:
vířivka, parní lázeň, sauna, masáže. Středisko
Limenaria nabízí zábavu ve svých barech a taver-
nách. Oblast s nočním životem je vzdálena
cca 9 km. Vodní sporty na pláži.

POKOJE
Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s mož-
ností až dvou přistýlek jsou vybaveny koupel-
nou, WC, fénem, SAT TV, DVD/CD přehrávačem,
rádiem, individuální klimatizací, telefonem, led-
ničkou, trezorem (za poplatek), vysoušečem
vlasů, balkonem nebo terasou s bočním, či pří-
mým výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ
Plná penze formou bufetu. Pro vstup do restau-
race hotel vyžaduje dress code- muži- dlouhé kal-
hoty, ženy- sukně, šaty...

PLÁŽ
Hotel se nachází přímo na krásné písčité pláži
Tripiti s pozvolným vstupem. Plážové osušky za
poplatek. Lehátka a slunečníky na pláži zdarma.

**** Limenaria/Tripiti

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: plná penze

od 20 890 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7004

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 218

Více na str. 219
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HOTEL GREEN BAY

POLOHA
Menší hotel s rodinnou atmosférou se nachází na
nejkrásnějším místě ostrova Thassos, obklopený
borovicovými a piniovými háji, v blízkosti písčité
pláže Tripiti. Centrum střediska Limenaria, které
nabízí taverny, restaurace, bary, obchůdky je
vzdáleno cca 3 km. Nachází se cca 40 km od hlav-
ního města Limenas. Autobusová zastávka cca
200 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, bezplatné bezdrátové
připojení k internetu v lobby, restaurace, bar,
bar u bazénu, bazén s oddělenou dětskou
sekcí, dětské hřiště, výtah, WI-FI za poplatek,

slunečníky a lehátka u bazénu a v rozlehlé za-
hradě zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Menší posilovna, malé hřiště pro děti, plážový vo-
lejbal. Středisko Limenaria nabízí zábavu ve svých
barech a tavernách. Oblast s nočním životem je
vzdálena cca 9 km. Vodní sporty na pláži.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek jsou vybaveny vlastním příslušen-
stvím- sprchový koutem, WC, fénem, trezorem
(za poplatek), klimatizací (za poplatek), telefo-
nem, SAT TV, ledničkou, terasou nebo balkónem.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, kontinentální bufetové snídaně, ve-
čeře servírované.

PLÁŽ
Hotel se nachází cca 50 m od krásné písčito-ob-
lázkové pláže Tripiti s pozvolným vstupem.
Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.

*** Limenaria

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7043

HOTEL MENEL

POLOHA
Hotel se nachází přímo v centru letoviska
Limenaria a cca 40 km od hlavního města
Limenas. Autobusová zastávka je cca 200 m od
hotelu.

VYBAVENÍ
Malý, rodinný hotel sestává z recepce a místnosti,
kde jsou podávány snídaně.

SPORT A ZÁBAVA
Středisko Limenaria nabízí zábavu ve svých ba-
rech a tavernách. Oblast s nočním životem je
vzdálena cca 9 km. Vodní sporty na pláži.

POKOJE
Standardní, zrekonstruované dvoulůžkové po-
koje jsou vybaveny koupelnou se sprchou, WC
a fénem, klimatizací, ledničkou, TV, trezorem (za
poplatek) a balkonem s částečným, nebo pří-
mým výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně.

PLÁŽ
Písečná pláž se nachází přímo před hotelem přes
místní komunikaci.

** Limenaria

Dvoulůžkový pokoj: AA Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: snídaně

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15853

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 218 Více na str. 219

od 14 130 Kč*

* více na str. 221

od 11 890 Kč*

* více na str. 221
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HOTEL PRINCESS GOLDEN BEACH
**** Skala Panagia

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel s kapacitou 71 pokojů, které byly v roce
2015 kompletně zrenovovány, se nachází ve stře-
disku Skala Panagia na východním pobřeží v se-
verní části ostrova. Hlavní město Limenas je
vzdáleno cca 12 km a letiště v Kavale cca 30 km,
taverny, bary a restaurace jsou vzdáleny cca 15
minut chůze od hotelu, autobusová zastávka
před hotelem.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí- trezor na recepci, Wi-Fi
zdarma, výtah, restaurace, bar, bazén. Slunečníky
a lehátka u bazénu jsou zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness, dětské hřiště, miniklub a animační pro-
gramy pro děti i dospělé. Vodní sporty na pláži (za
poplatek).

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny koupelnou s WC a fénem,
individuální klimatizací, TV, WI-FI (zdarma), mini-
ledničkou, trezorem.

STRAVOVÁNÍ
All-inclusive (10:30 – 23:00) formou plné penze
bufetovým způsobem zahrnuje alkoholické a ne-
alkoholické nápoje místní výroby, odpolední snack.
Pro vstup do restaurace hotel vyžaduje dress
code- muži - dlouhé kalhoty, ženy - sukně, šaty.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je
vzdálena cca 50 m od hotelu. Slunečníky a lehátka
na pláži za poplatek. Hotel poskytuje plážové
osušky zdarma, oproti voucheru.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/11564

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 218

Více na str. 219

od 21 820 Kč*

* více na str. 221
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od 13 640 Kč*

* více na str. 221

HOTEL ASTRIS SUN
*** Potos

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: polopenze

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

VYBAVENÍ
Hotelová hala s recepcí, SAT-TV a internetový kout,
bezdrátový internet WI-FI v lobby zdarma, trezor
za poplatek, výtah, hotelová restaurace s barem
a venkovní terasou, bazén s dětskou částí, bar
u bazénu, dětský koutek a parkoviště.

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

POKOJE
Standardní, zrenovované dvou a třílůžkové po-
koje (1 manželská postel a lůžko) mají SAT-TV, te-
lefon, individuální klimatizaci, lednici, koupelnu
se sprchou a balkon.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze v hotelové restauraci, snídaně bufeto-
vým způsobem, večeře servírované – jednotné
menu (předkrm, hlavní jídlo, salát a zákusek).
Hotelová restaurace je také otevřena přes po-
ledne- možnost dokoupení obědů servírovaným
způsobem.

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1636

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 218

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 6. 6., 16. 6., 29. 8., 19. 9. 2017

Více na str. 219
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HOTEL VILLA FILACHTOS

POLOHA
Vila s rodinnou atmosférou se nachází v klidné části
na okraji střediska Limenaria, do centra je to cca 1 km
a nachází se cca 40 km od hlavního města Limenas.

VYBAVENÍ
Vila nabízí 8 apartmánů, bazén s dětskou částí-
slunečníky a lehátka zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Středisko Limenaria nabízí zábavu ve svých ba-
rech a tavernách. Oblast s nočním životem je
vzdálena cca 9 km. Vodní sporty na pláži.

POKOJE
Apartmány s možností dvou přistýlek pro děti
mají ložnici, obývací pokoj s rozkládacím gau-
čem, vybavenou kuchyňku, koupelnu s WC
a balkon s výhledem do okolí nebo na moře.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. Možnost vlastního vaření.

PLÁŽ
Písečná pláž je vzdálena cca 150 m.

*** Limenaria

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: bez stravování

od 11 830 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15851

HOTEL ANNA BEACH

POLOHA
Hotel se nachází ve středisku Limenaria,
cca 100 m od centra a cca 40 km od hlavního
města Limenas.

VYBAVENÍ
Hotel nabízí 22 studií, bar na recepci, bazén s te-
rasou s lehátky zdarma, dětský bazén a místnost
s TV.

SPORT A ZÁBAVA
Středisko Limenaria nabízí zábavu ve svých ba-
rech a tavernách. Oblast s nočním životem je
vzdálena cca 9 km. Vodní sporty na pláži.

POKOJE
Dvoulůžkové apartmány mají ložnici a jídelnu
s kuchyňkou a rozkládací pohovkou. Mezonet
má v dolní části manželské lůžko a nahoře 2 od-
dělené postele - místnosti jsou propojené. Oba
typy ubytování jsou jednoduše, účelně, ale
vkusně zařízené. Mají kuchyňku, ledničku, kou-
pelnu se sprchou, WC a fénem, individuální kli-
matizaci (za poplatek cca 5 EUR/den), trezor (za
poplatek), Wi-Fi připojení zdarma a balkon s vý-
hledem na moře.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

PLÁŽ
Písečná pláž se nachází přímo před hotelem, přes
místní komunikaci, slunečníky a lehátka jsou
zdarma.

*** Limenaria

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 11, 12 dní (PRG) Strava: bez stravování

od 12 230 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15852

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 218 Více na str. 219

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 218 Více na str. 219
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ŘECKO – OSTROV LESBOS
Po Krétě a Evii třetí největší řecký ostrov leží na dohled tureckým břehům Malé Asie a liší se od ostatních řeckých ostrovů velmi
podstatně. Turistika je tady teprve v začátcích, hlavním zdrojem ostrovních příjmů je pěstování oliv, lov sardinek, výroba sardelové
pasty a tradičního nápoje ouzo. Proto zde najdeme masovou turistikou dosud nedotčený tradiční život řeckého venkova s jeho
přátelskou atmosférou, zvyky, folklorem a typickou místní kuchyní, v níž dominují výborně připravené ryby i plody moře. Přátelské
jsou rovněž zdejší ceny zboží i služeb. Zatím! Ostrov, který většinou spojujeme s antickou básnířkou Sapfó a lesbickou láskou, je ostrovem
mnoha tváří. Jeho charakter formují dva hluboké na množství ryb bohaté zálivy Kalloni a Gera, které ostrov rozdělují na čtyři zcela
odlišné části. Jihu ostrova dominují bezmála tisíc metrů vysoká horstva pokrytá piniemi, duby, ale i jedenácti miliony olivovníků. Na
jejich úbočích potěší idylické vesničky s tradiční výrobou ouza. Východ ostrova tvoří průmyslová metropole Mytilini, odkud denně
vyjíždějí lodní výlety k tureckým břehům za nákupy i skvělými památkami antického Pergamonu. Sopečný západ ostrova připomíná
poušť a k jeho raritám patří 20 milionů starý zkamenělý prales, nyní pod ochranou UNESCO. Centrální nížiny vyhledávané jako hnízdiště
stěhovavých i exotických ptáků navazují na příjemné severní pláže – hlavní turistickou oblast ostrova, která se rozprostírá kolem antické
metropole Molyvos a lázní s léčivými prameny v Eftalou.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Lesbos se svými upravenými plážemi je ideálním
místem pro milovníky vodních sportů. Odpočinek
a slunění na pláži můžete kombinovat s windsur-
fingem či jízdou na vodních lyžích. Pro širokou ve-
řejnost jsou určeny k zapůjčení vodní šlapadla,
kanoe či loďky. V Mytiléně můžete být v srpnu
svědkem zápasů ve vodním pólu. Hotelové areály
obvykle disponují sportovním zázemím s teniso-
vými kurty a hřišti na míčové sporty jako basketbal
a volejbal. V poslední době získává na oblibě mezi
návštěvníky ostrova i pěší turistika.

PO KOUPÁNÍ
Lesbos nepatří k nejživějším řeckým ostrovům,
avšak i zde nalezne návštěvník mnoho možností
k večerní zábavě. Nejživějším střediskem je Petra,
na druhém místě pak Anaxos. Tradiční atmosfé-
rou lákají místní taverny a taverničky, kde lze po-
sedět nad skleničkou výborného ouza, které na
ostrově dokonce vlastní slavnost. Lidové veselice
pořádané u příležitosti oslav patrona dané ves-
nice či daného městečka představují také zajíma-
vou podívanou. Příjemný večer lze zakončit
v některém z barů či diskotéce.
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
MOLYVOS
Městečko tvořeno typickou architekturou pod
ochranou UNESCO – kamennými domy se stře-
chami z červených tašek, které pokrývají svahy pa-
horku od vrcholové pevnosti až po starý historický
přístav s mnoha rybářskými bárkami. Přístav a kři-
volaké uličky městečka jsou plné typických tave-
ren, restaurací, barů i obchůdků suvenýrů. Úzké
oblázkové pláže jsou situovány přímo v centru
městečka. Transfer z letiště trvá cca 90 minut. 

PETRA
Jméno střediska je odvozeno od mohutné skály
(Petra – řecky skála), která se vypíná uprostřed
vesničky. Na vrcholu se nachází pravoslavný kos-
tel Panagia Glykophilousa, který je dosažitelný str-
mou uličkou s více než stovkou schodů. Centrum

střediska je malé, ale poměrně živé. Na okrajích
střediska je pláž širší, v centru má úzké úseky, je
pokrytá tmavším pískem a má mírnou svažitost
dna. Pobyt na pláži osvěžuje svěží větřík, který vy-
tváří živý příboj. Transfer z letiště trvá cca
100 minut. 

ANAXOS
Středisko je tvořeno apartmánovými domy a vi-
lami v zahradách a má charakter výhradně pří-
mořského turistického střediska, které poměrně
rychle roste. Nachází se zde řada restaurací, ta-
veren, barů i obchodů, je však klidnější než Petra.
Široká pláž s mírnou svažitostí dna a je pokryta
tmavým pískem. I zde fouká svěží větřík, který vy-
tváří živý příboj. Transfer z letiště trvá cca
100 minut. 

NABÍDKA VÝLETŮ
OKRUH OSTROVEM 
Výlet na divoký západ
Celodenní výlet autokarem do západní sopečné
části ostrova zahrnující návštěvu kláštera Lemnos,
horskou vesničku Vatoussa a zkamenělý prales –
unikátní geologickou rezervaci pod ochranou
UNESCO se zbytky 20 milionů starých zkameně-
lých stromů. V závěru výletu zastávka na pře-
krásné pláži přímořského střediska Skala Eressos
s možností skvělého koupání. Volný čas na oběd.
Orientační cena: 40 Euro

TURECKO S NÁVŠTĚVOU PERGAMONU
Celodenní výlet autokarem a lodí z přístavu ost-
rovní metropole Mytilene do tureckého Ayvaliku
na pobřeží Malé Asie. Nejprve návštěva věhlas-

ných antických vykopávek ve staroslavném
Pergamonu, jehož proslulý oltář lze rovněž shléd-
nout v historických muzeích německé metropole
Berlína. Typický turecký oběd. Cestou zpět ná-
vštěva výrobny koberců s možností nákupu v tu-
reckém přístavním městečku Ayvaliku. Krátké
volno v Ayvaliku k nákupům. Návrat zpět na ostrov
Lesbos. Alternativně je k  dispo zici i výlet pouze do
Ayvaliku bez návštěvy Pergamonu se širší mož-
ností nakupování.
Orientační cena: 75 Eur

Výlety je možné zakoupit pouze na místě.
Uvedené ceny jsou orientační. 
S kompletní nabídkou výletů Vás na místě
seznámí delegát. 

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
• autokarová doprava na letiště v Praze Čedok

Expres - trasy 1, 2, 3, 4, 5 (více na str. 216)

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• nedotčený kolorit řeckého venkova
• kvalitní gastronomie z darů moře
• klidná, romantická dovolená

Egejské moře

LESBOS

Skala Kalloni

Mytilene

Petra

Molyvos

Anaxos

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

ODLETY: 8/15 DNÍ Z PRAHY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rozloha ostrova: 1 630 km2

Počet obyvatel ostrova: 105 tisíc
Úřední jazyk: řečtina
Místní měna: euro
Časový posun v létě: SELČ plus 1 hod.
Cílové letiště: Lesbos - Mytilene
Doba letu z Prahy: 2 hod. 40 min.

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Hotel Anaxos *** PL 12 let 142
Hotel Panorama *** PL 6 let 143
Hotel Theofilos Superior **** BS 13 let 144
Hotel Theofilos Classic *** SN 13 let 145
Hotel Sunset *** PL – 146
Hotel Sunrise Resort **** PL 12 let 147
Hotel Viva Mare **** SN – 148
Hotel Michaelia *** PL 12 let 148
Hotel Anaxos Garden *** SN 14 let 149
Hotel Bella Vista *** SN – 150
Hotel Panselinos **** SN 12 let 151
Hotel Belvedere **** AI 18 let 152
Hotel Christina‘ s Garden *** PL 14 let 153

BS = bez stravování, 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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HOTEL ANAXOS 

POLOHA
Hotel s jedinečnou stylovou architekturou a velmi
přátelskou atmosférou je tvořen několika budo-
vami v zahradě a je oblíbený pro svou výbornou
polohu v letovisku Anaxos nedaleko pláže, s vyni-
kající dostupností centra i nejbližších obchůdků.
Do centra letoviska Petra se dostanete příjemnou
procházkou za cca 30 minut. Autobus při tran-
sferu z/na letiště vzhledem k úzkým uličkám ne-
zajíždí až přímo k hotelu Anaxos a staví na hlavní
silnici. Vzdálenost od letiště cca 65 km.

VYBAVENÍ
Recepce, výtah, restaurace - řecká a středomoř-
ská kuchyně, bar, bazén s oddělenou částí pro

děti, lehátka a slunečníky u bazénu (zdarma), WIFI
ve veřejných prostorech (zdarma), trezor na re-
cepci (za poplatek).

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži. Tavery a bary v centru stře-
diska nebo ve vedlejším středisku Petra.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky (cca 30 m2) jsou vybavena vlastním sociál-
ním příslušenstvím, klimatizací, ledničkou,
trezorem na recepci (za poplatek), balkonem či
terasou.

STRAVOVÁNÍ
Stravování formou bufetové polopenze.

PLÁŽ
Příjemná pláž pokrytá tmavším pískem je od ho-
telu vzdálena cca 70 m. Slunečníky a lehátka jsou
k dispozici za poplatek.

*** Anaxos

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15604

od 10 190 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 8. 6.,15. 6., 31. 8., 7. 9., 21. 9. 2017

Více na str. 219
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HOTEL PANORAMA
*** Petra

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

POLOHA
Hotel disponující 78 pokoji umístěných v teraso-
vitě rozmístěných patrových zahradních budo-
vách se nacházející v kopci s krásným výhledem
na moře a okolní krajinu nabízí dovolenou pro
celou rodinou. Nejbližší obchůdky se nacházejí
cca 250 m od hotelu, cca 800 m se nachází stře-
disko Petra a letiště je od hotelu vzdáleno cca
60 km. V hotelu jsou schody různůch úrovní, z to-
hoto důvodu nedoporučujeme hotel pro osoby
s omezenou schopností pohybu.

VYBAVENÍ
Recepce se vstupní halou, restaurace (k večeři vy-
žadováno formální oblečení - pánové dlouhé kal-
hoty), bar, bazén s oddělenou sekcí pro děti,
lehátka a slunečníky u bazénu (zdarma), terasa

s výhledem na moře, WIFI v lobby a u bazénu
(zdarma).

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži. Taverny a bary v centru
střediska.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky (cca 24 m2) jsou vybaveny vlastním sociál-
ním zařízením, individuálně ovladatelnou
klimatizací (za poplatek cca 3€/den), vysouše-
čem vlasů, TV, ledničkou, trezorem (za poplatek
cca 1€/den), balkonem s posezením a výhledem
do zahrady nebo na bazén.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

PLÁŽ
Veřejná písečná pláž Petra s pozvolným vstupem
do moře je vzdálena od hotelu, po příjezdové
cestě, cca 200 m od hotelu. Slunečníky a lehátka
na pláži (za poplatek cca 7€/set).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15608

od 11 330 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 218
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od 10 240 Kč*

* více na str. 221

HOTEL THEOFILOS SUPERIOR
**** Petra

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

POLOHA
Komplex Theofilos, spolu se sesterským hotelem
Theofilos Classic, jsou obklopeny zelení. Hotel se
skládá z barevných nízkopodlažních budov.
Centrum střediska Petra je vzdáleno cca 400 m,
letiště se nachází cca 65 km.

VYBAVENÍ
Recepce se vstupní halou, restaurace (na terase
v hotelu Theofilos Classic), bar, bazén s vířivkou,
lehátka a slunečníky u bazénu (zdarma), WIFI (za
poplatek), prádelna, lékařská služba na telefonu.
Klienti mohou využívat služeb sesterského hotelu
Theofilos Classic.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži (za poplatek)

POKOJE
Elegantně zařízená studia s možností až dvou
přistýlek (cca 36 m2), max 3 dospělé osoby, jsou
vybaveny vlastním sociálním zařízením, individu-
álně nastavitelnou klimatizací, vysoušečem
vlasů, WIFI (za poplatek), TV, ledničkou, příslu-
šenstvím k výrobě čaje a kávy, trezorem (za po-
platek cca 10€/týden), balkonem s posezením.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. Možnost dokoupení snídaní nebo
polopenze.

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15611

Pobyt pro
2 děti do 13 let ZDARMA

Více na str. 218
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HOTEL THEOFILOS CLASSIC

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

VYBAVENÍ
Recepce se vstupní halou, bar, restuarace, bazén,
lehátka a slunečníky u bazénu (zdarma), terasa
s výhledem na moře, WIFI (zdarma), trezor na re-
cepci (za poplatek cca 7€/týden), lekařská služba
na telefonu, prádelna, nedoporučujeme pro kli-
enty s omezenou schopností pohybu.

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

POKOJE
Dvoulůžková studia s možností přistýlky (cca
15 m2) jsou vybaveny vlastním sociálním zaří-
zením, vysoušečem vlasů, individuálně nasta-
vitelnou klimatizací, TV, ledničkou, balkonem
s posezením.

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně. Možnost dokoupení polo-
penze (bufetové snídaně, servírované večeře).

PLÁŽ
Veřejná písečná pláž Petra s pozvolným vstupem
do moře se nachází od hotelu cca 400 m po pří-
jezdové cestě. Veřejná písečná pláž Anaxos s po-
zvolným vstupem do moře se nachází cca 1 km
od hotelu, dostupná autobuse (za poplatek).
Slunečníky a lehátka na pláži (za poplatek cca
12€/set).

*** Petra

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

od 9 580 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15612

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218
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od 11 890 Kč*

* více na str. 221

HOTEL SUNSET
*** Molyvos

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AA  Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

POLOHA
Menší hotel s rodinnou atmosférou umístěný
v zahradě s ovocnými a olivovými stromy.
Centrum městečka s tavernami a obchůdky je
vzdáleno cca 800 m.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, restaurace, bazén, lehátka a sluneč-
níky u bazénu (zdarma), WIFI v baru (zdarma), tre-
zory na recepci.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži (za poplatek). Večerní zá-
bava v nedalekém Molyvosu.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje (cca 20 m2) jsou vybaveny
vlastním sociálním zařízením, vysoušečem vlasů,
klimatizací (za poplatek cca 3€/den), TV, balko-
nem nebo terasou.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - bufetové snídaně a servírované ve-
čeře.

PLÁŽ
Pláž vzdálena od hotelu cca 200 m. Lehátka a slu-
nečníky na pláži (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15610
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HOTEL SUNRISE RESORT

POLOHA
Hotelový resort zasazený ve svahu v udržované
subtropické zahradě se nachází cca 2 km od ma-
lebného městečka Molyvos, které nabízí řadu ta-
veren, obchůdků a barů. Vzhledem k poloze
hotelu nedoporučujeme pobyt osobám s omeze-
nou pohyblivostí.

VYBAVENÍ
Recepce se vstupní halou, restaurace, bar, bazén,
lehátka a slunečníky u bazénu (zdarma), konfe-
renční místnost, zdarma shuttle bus 4x denně do
města Molyvos, parkoviště, prádelna, lékařská
služba na telefonu.

SPORT A ZÁBAVA
Za poplatek: posilovna, sauna, vířivka, masáže.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním sociálním zaříze-
ním, vysoušečem vlasů, klimatizací, trezorem,
SAT/TV, minibarem, WIFI (za poplatek), balko-
nem nebo terasou s posezením, výhledem do
okolí, výhled na moře (za příplatek).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem.

PLÁŽ
Nejbližší blázková pláž se nachází cca 450 m ho-
telu. Lehátka a slunečníky (za poplatek).

**** Molyvos

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

od 13 930 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15616

Pobyt pro 2 děti 
do 12/6 let ZDARMA

Více na str. 218
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od 11 140 Kč*

* více na str. 221

HOTEL VIVA MARE

POLOHA
Hotelový komplex Viva Mare je vystaven nad
mořem v obklopení piniovými stromy. Nejbližší
obchůdky, taverny a bary se nachází v malebném
Molyvosu vzdáleném cca 1,5 km.

VYBAVENÍ
Recepce se vstupní halou, bar, restaurace, 6 ba-
zénů včetně vnitřního a bazénu pro děti, lehátka
a slunečníky u bazénu (zdarma), plážové osušky
(za poplatek), malé dětské hřiště, WIFI (zdarma),
internetový koutek (za poplatek), shuttle bus
z Alkaios hotel do Molyvosu 4x denně zdarma,
parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Za poplatek: lekce tance, posilovna, SPA.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny
vlastním sociálním zařízením, klimatizací, vysou-
šečem vlasů (k zapůjčení na recepci), TV, balko-
nem s posezením, výhledem do zahrady nebo
výhledem na moře (za příplatek). Rodinné po-
koje až pro 5 osob.

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně. Možnost dokoupení polo-
penze (bufetovým způsobem).

PLÁŽ
Přímo pod hotelem se nachází úzká přírodní di-
voká oblázková pláž. Je možné využít hotelového
shuttle busu (4krat denně), který Vás zaveze na
oblázkovou pláž ve středisku Molyvos. Lehátka
a slunečníky na pláži (za poplatek).

**** Eftalou

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15615

HOTEL MICHAELIA

POLOHA
Příjemný hotel vystavený v udržované zahradě
u pobřežní promenády, disponující 30 pokoji
umístěných ve 3 budovách. Centrum střediska
Petra je vzdáleno jen 150 m od hotelu a letiště
cca 55 km.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace s výhledem na moře, bar, za-
hrada, bazén s vířivkou, lehátka a slunečníky u ba-
zénu (zdarma), malé dětské hřiště, WIFI (zdarma),
trezor (za poplatek cca 10€/týden).

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži (za poplatek). Taverny a bary
v centru střediska Petra.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním sociálním zaříze-
ním, klimatizací, SAT/TV, ledničkou, balkonem
nebo terasou s posezením.

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně.

PLÁŽ
Nejbližší pláž vzdálena cca 10 m od hotelu jen
přes pobřežní komunikaci, centrální písečná pláž
ve středisku Petra se nachází cca 500 m. Lehátka
a slunečníky (za poplatek).

*** Petra

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15618

od 8 700 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 218SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 8. 6., 15. 6., 31. 8., 7. 9., 21. 9. 2017

Více na str. 219
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HOTEL ANAXOS GARDEN
*** Anaxos

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: bez stravování

POLOHA
Hotel s rodinnou atmosférou se skládá ze čtyř
patrových budov a je vystaven v udržované za-
hradě. Vzdálenost od letiště cca 65 km.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, bazén, lehátka a slunečníky u ba-
zénu (zdarma), menší dětské hřiště.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži (za poplatek). Taverny a bary
v centru střediska Anaxos.

POKOJE
Jednoduše zařízená studia s možností přistýlky
jsou vybavena vlastním sociálním zařízením, kli-
matizací (za poplatek cca 4€/den), trezorem (za
poplatek cca 1€/den), základně vybaveným ku-
chyňským koutem, balkonem nebo terasou
s posezením.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. Možnost dokoupení kontinentální
snídaně.

PLÁŽ
Písečná pláž je vzdálena cca 200 m od hotelu.
Lehátka a slunečníky (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15619

od 8 390 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 218
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HOTEL BELLA VISTA

POLOHA
Malebné pobřeží, čisté moře a blízkost k pláži jsou
atrakce, které čekají klienty ubytované v hotelu
Bella Vista. Městečko Molyvos se nachází cca
4 km od hotelu a letiště je vzdáleno cca 65 km.
Autobus při transferu z/na letiště vzhledem
k úzkým uličkám nezajíždí až přímo k hotelu
a staví na hlavní silnici cca 20 m od hotelu. V ho-
telu jsou schody různůch úrovní, z tohoto důvodu
nedoporučujeme hotel pro osoby s omezenou
schopností pohybu.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, výtah, restaurace, bar, bazén, le-
hátka a slunečníky u bazénu (zdarma), WIFI
(zdarma), plážové osušky (za poplatek cca
1€/den).

SPORT A ZÁBAVA
Výhodná poloha k návštěvě Molyvosu.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky (cca 19 m2) vybaveny vlastním sociál-
ním zařízením, vysoušečem vlasů, individuálně
nastavitelnou klimatizací, trezorem (za popla-
tek cca 1€/den), TV, minibarem (za poplatek),
balkonem nebo terasou s posezením, výhle-
dem do zahrady, na bazén, výhled na moře za
poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně.

PLÁŽ
Úzká veřejná pláž Eftalou s pozvolným vstupem
do moře je vzdálena cca 10 m od hotelu, přes
ulici. Pláž oceněná Modrou vlajkou.

*** Eftalou

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15613

od 11 880 Kč*

* více na str. 221



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 151

OSTROV LESBOS | ŘECKO

HOTEL PANSELINOS

POLOHA
Resort vystavěný na vyvýšenině nad mořem mezi
městečkem Eftalou (cca 2 km) a známým historic-
kým městem Molyvos (cca 2 km). Studia leží ob-
klopená zelení v dobře udržované zahradě. Hotel
doporučujeme zejména rodinám s dětmi.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurece, bar, bazén s oddělenou
sekcí pro děti, lehátka a slunečníky u bazénu
(zdarma), trezor na recepci (za poplatek cca
3 €/den), WIFI v lobby a u bazénu (zdarma), dět-
ské hřiště, obchůdek.

SPORT A ZÁBAVA
Výhodná poloha k návštěvě Molyvosu.

POKOJE
Dvoulůžková studia s možností až dvou přistýlek
(max 3 dospělé osoby) jsou vybaveny vlastním
sociálním zařízením, vysoušečem vlasů, jedno-
dušše vybaveným kuchyňským koutem, lednič-
kou, klimatizací , TV, balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Kontinentální snídaně. Polopenze za příplatek.

PLÁŽ
Nejbližší oblázková pláž leží cca 300 m od hotelu,
klienti však mohou vybírat z několika různých ob-
lázkových a písečno-oblázkových pláží v okolí.

**** Eftalou

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

od 10 650 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15609

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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HOTEL BELVEDERE

POLOHA
Hotel vystavený na kopci sestávající z 10 dvoupat-
rových budov s nádherným výhledem na Egejské
moře, se nachází v blízkosti centra letoviska
Molyvos (cca 1,5 km) a Eftalou (cca 2 km). Nejbližší
obchody, taverny a bary jsou vzdáleny cca 800 m.
Vzdálenost od letiště cca 70 km, bezplatný auto-
bus do centra jezdí 4x denně, autobusová za-
stávka místní dopravy (placené) je vzdálena od
hotelu cca 200 m.

VYBAVENÍ
Recepce se vstupní halou, výtah, restaurace (k ve-
čeři vyžadováno formální oblečení - pánové
dlouhé kalhoty), 2 bary, 2 bazény, dětský bazén,
slunečníky a lehátka u bazénu (zdarma), plážové
ručníky (kauce), trezor na recepci (za poplatek),
WIFI ve veřejných prostorech (zdarma).

SPORT A ZÁBAVA
Jóga a aerobik (jednou týdně), stolní tenis, kuleč-
ník, šipky, posilovna, vířivka, vodní sporty (za po-
platek, nutná rezervace); dětské hřiště, večerní
animace pro dospělé (květen-září), wellness: ma-
sáže (za poplatek).

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností
jedné přistýlky (cca 20 m2) jsou vybaveny vlast-
ním sociálním zařízením, vysoušečem vlasů,
SAT/TV, lednicí, balkonem s posezením a výhle-
dem do zahrady. Rodinné pokoje s možností až
dvou přistýlek (cca 25 m2) jsou vybavny stejně
jako standardní pokoj.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive, snídaně (7,30 - 10,00), obědy (13,00-

14,30), večeře (17,30-21,00) formou bufetu
v hlavní restauraci; odpolední snack, nealkoho-
lické a alkoholické nápoje místní výroby a vybrané
importované alkoholy (10.00-23.00).

PLÁŽ
Nejbližší oblázková neorganizovaná pláž cca
150 m od vilky položené nejblíže k moři, organi-
zovaná pláž s nabídkou vodních sportů je
v Molyvosu, kam Vás 4×denně zdarma dopraví
hotelový autobus, který jezdí i 1x denně dopo-
ledne na pláž v Eftalou.

**** Molyvos

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AAAA|AAAB|AABB Dítě do: 18 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15605

od 12 230 Kč*

* více na str. 221

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro 2 děti 
do 18/12 let ZDARMA

Více na str. 218
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HOTEL CHRISTINA‘ S GARDEN

POLOHA
Menší hotel s rodinnou atmosférou disponující
45 pokoji rozmístěných v nízkopodlažních do-
mech s kamennou fasádou, je ideálním místem
pro rodinnou dovolenou. V blízkosti hotelu se na-
chází centrum střediska Anaxos. V hotelu jsou
schody různých úrovní, z tohoto důvodu hotel ne-
doporučujeme pro osoby s omezenou schop-
ností pohybu.

VYBAVENÍ
Recepce se vstupní halou, restaurace, 2 bary,
bazén s oddělenou sekcí pro děti, lehátka a slu-
nečníky u bazénu (zdarma), WIFI v lobby (zdarma).

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži. Tavery a bary v centru stře-
diska nebo ve vedlejším středisku Petra.

POKOJE
Dvoulůžková studia s možností jedné přistýlky
pro děti (cca 23 m2) jsou vybaveny vlastním so -
ciálním zařízením, individuálně na sta vitelnou kli-
matizací, vysoušečem vlasů, kuchyňským
koutem, SAT/TV, ledničkou, příslušenstvím k vý-
robě kávy a čaje. 
Apartmán vhodný až pro 5 osob (max. 4 dosp.
osoby) (cca 50 m2), vybavení stejné jako u studia.
Apartmán za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Stravování formou polopenze, kontinentální sní-
daně a servírované večeře.

PLÁŽ
Veřejná písečno-oblázková pláž s pozvolným vstu-
pem do moře se nachází přes ulici cca 400 m od
hotelu. Slunečníky a lehátka za poplatek (cca
5€/set).

*** Anaxos

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15606

od 12 840 Kč*

* více na str. 221

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
2 děti do 13 let ZDARMA

Více na str. 218
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ŘECKO  – OSTROV KRÉTA
Je největší a nejjižnější řecký ostrov táhnoucí se jižně od řecké pevniny a oddělující ve Středozemním moři moře Krétské od Libyjského.
Páteř ostrova tvoří tři pohoří - Lefká Ori, Idi a Dikti oddělená údolími a rozsáhlými zelenými planinami. Pobřeží je rozmanité s mnohými
plážemi i s útesy. 300 dnů v roce zde slunce osvěcuje nádhernou přírodu a hluboce modré moře. Na tomto mýty opředeném ostrově, na
němž se narodil Zeus, bylo kdysi království Minóovo a jeho labyrint, postavený nešťastným Daidalem, kde mají své místo pověsti o Pasifaé
a Minotaurovi, Théseovi a Ariadně. Celý tento svět zanikl při obrovské katastrofě, o jejíž příčině se vedou pouze dohady. Dnes jej připomínají
ruiny paláce Knossos, vykopané  lordem Evansem blízko hlavního města ostrova Heraklionu, ale i ruiny dalších starověkých paláců v jiných
místech ostrova. Je zde i mnoho památek z doby byzantské, renesance i turecké okupace. Není divu, že se na ostrově vystřídalo tolik
vlastníků, vždyť jeho strategická poloha přímo vyzývá ke snaze o jeho ovládnutí. Atmosféra ostrova je neopakovatelná a určitě měla vliv
i na jednoho z nejslavnějších Kréťanů 16.–17. století, malíře El Greka a spisovatele N. Kazantzakise, slavného svým románem Řek Zorba.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Pláže u hlavních letovisek nabízejí vybavení pro
vodní sporty jako jsou vodní lyže, skútry a kajaky.
Organizují se také jízdy s padáky za motorovými

čluny. Mezi nejlepší oblasti pro vodní sporty
patří Rethymno, Hersonissos, Malia a Aghios
Nikolaos. Na Krétě je rovněž řada potápěčských
středisek, která nabízejí školení a dohlížejí na za-
čínající potápěče. Pro šnorchlování je oblíbená
jižní strana ostrova s členitějším pobřežím. Jízdu
po pláži na  koňském hřbetu můžete vyzkoušet
v okolí Rethymna a Hersonissos. Za zmínku stojí
rovněž vodní parky, které uspokojí i náročnější
klientelu. Navzdory hornatému terénu je stále
 vyhledávanější cyklistika a pěší turistika, velké

oblibě se těší především výlety do horských sou-
těsek. 

PO KOUPÁNÍ
V turistických oblastech se odehrává čilý noční
život, bohatý je výběr barů, nočních klubů a dis-
koték, především ve větších letoviscích u Chanie
a Heraklionu, ale i z menších letovisek se za zá-
bavou snadno dostanete místní dopravou.
Nejživější noční život nabízejí střediska
Hersonissos, Stalida a Malia. Nabídku doplňují zá-
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rozloha ostrova: 8332 km2

Počet obyvatel ostrova: 600 tisíc
Úřední jazyk: řečtina
Místní měna: euro

Časový posun v létě: SELČ plus 1 hod.
Cílové letiště: Heraklion, Chania
Doba letu z Prahy: 2 hodiny 45 minut
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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
• autokarová doprava na letiště v Praze Čedok

Expres - trasy 1, 2, 3 (více na str. 216)

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• bohatá nabídka středisek 

a ubytování všech kategorií 
• kombinace pobytů u moře 

se zajímavými výlety 
• bohatý noční život 
• slunné klima po celou sezónu
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PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU DO HERAKLIONU A  CHANIE

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

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Východní  Kréta - Heraklion 
Hotel Elmi Suites Beach **** AI 6 let 158
Hotel St. Konstantin ***** AI 13 let 159 
Hotel Aktia Villas **** AI – 160    
Hotel Dessole Malia Beach **** AI 12 let 161
Hotel Panorama Village *** AI 12 let 162
Hotel Sirens Beach **** AI 13 let 163
Hotel Elpida Village **** AI 12 let 164
Hotel Santa Marina **** AI 6 let 165
Hotel Star Beach Village **** AI 14 let 166
Hotel Astir Beach **** AI 12 let 167
Hotel Gouves Water Park **** AI 12 let 168
H. Blue Palace Resort & Spa ***** SN 12 let 169
Kréta – západní Kréta 
Hotel Galini Sea View ***** AI – 170
Hotel Santa Marina Beach **** AI 12 let 171 
Hotel Scaleta *** AI 14 let 172
H. Dimitrios Village Beach **** AI 12 let 173
Hotel Venus Beach *** PL 13 let 174
Hotel Cavo Spada ***** AI 12 let 175
Studia Sofia *** BS 13 let 176 
Hotel Minos Mare **** PL 14 let 177

BS = bez stravování, 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.

bavná centra s minigolfem či motokáry. Oblíbené
jsou krétské večery s folklórní hudbou a tancem
pořádané v řadě hotelů, tavernách či s autentic-
kou atmosférou v horských vesničkách. V prů-
běhu letních měsíců se koná celá řada festivalů,
a to převážně v Rethymnu. 

GASTRONOMIE 
Krétská kuchyně je pojmem sama o sobě. Je chu-
ťově vyvážená a zdravá, zakládá se na hojnosti čer-
stvých surovin, převážně zeleniny. Základní součástí
je olivový olej, bylinky a koření jako je oregáno, ba-
zalka, tymián či rozmarýn. Kromě klasického řec-
kého salátu se sýrem Feta se často setkáte
s pokrmy jejichž základ tvoří především lilek či cu-
keta, jako je musaka a bureki. Vynikající variantou
bezmasého pokrmu je gemista – plněné papriky
a rajčata rýžovou směsí. Milovníci masných pokrmů
mohou ochutnat skopové či jehněčí maso připra-
vené na grilu, oblíbené je suvlaki - maso připravené
jako špíz. Vyzkoušejte dušené skopové, kůzlečí
nebo králičí maso v pokrmu stifado. Oblíbeným de-
sertem je výborný řecký jogurt s tymiánovým
medem či baklava – listové těsto s ořechy, přelité
sladkým sirupem nebo medem. Po dobrém jídle
přichází na řadu pálenka raki, pivo řecké výroby
Mythos či čerstvě vymačkaná pomerančová šťáva.
Nezbývá popřát než Kali oreksi – Dobrou chuť!

NÁKUPY 
Milovníci nakupování si na Krétě přijdou na své.
Žádaným vývozním artiklem je olivový olej, který
je nejkvalitnější v celém Řecku, dále tymiánový
med či koření a bylinky jako je bazalka, oregáno,
tymián aj. Cenově výhodný je nákup originál-
ních kožených výrobků – především ve městě
Chania. Vyhledávané jsou rovněž šperky ze
zlata či stříbra, ručně tkané koberečky s tradič-
ními vzory nebo nádherné výšivky na bavlně-
ných a lněných ubrusech a prostíráních. Kréta
je v neposlední řadě známá i výrobou přírodní
i glazované keramiky.
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
Naše pobytová místa – východní Kréta
AGIA PELAGIA
Původně rybářská vesnička Agia Pelagia, dnes
menší prázdninové letovisko s několika taver-
nami, restauracemi a supermarkety, si dosud za-
chovala typickou krétskou atmosféru. Leží cca 20
kilometrů na západ od hlavního města
Heraklionu, kam je pravidelné autobusové spo-
jení linkovým autobusem. Na převážně písčitých
plážích lze aktivně sportovat nebo jen v klidu re-
laxovat. Vzhledem k členitému pobřeží je tato ob-
last vhodná i pro milovníky potápění, v nedaleké
Lygarii působí i potápěčský klub. Transfer z letiště
cca 40 min.

AGIOS NIKOLAOS
Půvabné řecké městečko ležící v Mirabelském zá-
livu je jedním z nejstarších letovisek na ostrově
Kréta. Leží na kopcovitém poloostrůvku a jeho
velkou zajímavostí je malebné jezírko Voulismeni,
obklopené bujnou vegetací. V městečku můžete
navštívit také Archeologické muzeum a Muzeum
národního umění. Nedaleko od Agios Nikolaos
stojí kostelík Kyra Panagia s nejdochovalejšími by-
zantskými freskami na Krétě, pocházejícími ze 13.
a 14. století. Transfer z letiště: cca 80 min.

ANALIPSI
Středisko Analipsi je součástí cca 6 km dlouhého
pásu, ve kterém na sebe volně navazují střediska
Kato Gouves, Analipsi a Anissaras. Leží v těsném
sousedství velmi oblíbeného a hojně navštěvova-
ného střediska Hersonissos. Transfer z letiště:
cca 40 min.

GOUVES
Dynamicky se rozvíjející turistické středisko na-
cházející cca 22 km východně od Heraklionu.
Místní pláže jsou spíše menší, pokryté pískem či
oblázky. Centrum střediska nabízí několik restau-
rací, taveren a obchodů. Spojení s ostatními leto-
visky a Heraklionem je zajištěno veřejnou
dopravou – několikrát denně (zastávka na hlavní
silnici). Transfer z letiště trvá cca 40 minut.

HERSONISSOS
Středisko Hersonissos je situováno východně od
Heraklionu. Najdeme zde zlatavé pláže s oblázko-
vými břehy, vhodné pro provozování různých
druhů vodních sportů. Nachází se zde mnoho ob-
chodů, minimarketů, banka, pošta i lékař. Je zde
též široký výběr rychlého občerstvení, barů a res-
taurací s výhledem na moře, stejně tak i velké
množství diskoték, koktejlových a tanečních barů.
Mezi zajímavosti patří náhorní plošina Lassithi,
kde se nachází jeskyně Dikteon Andron, podle
řecké mythologie rodiště boha Dia. Transfer z le-
tiště trvá cca 50 minut.

MALIA
Známé a velmi oblíbené letovisko s pěknými plá-
žemi a bohatým nočním životem se nachází vý-
chodně od města Heraklion. Malia nabízí svým
návštěvníkům bary, restaurace, typické taverny
přímo na pláži, diskotéky, obchody, vodní sporty
atd. V současnosti se středisko rozrostlo natolik,
že již navazuje na sousední Stalidu. Na okraji le-
toviska, nedaleko pobřeží,  byly nalezeny zbytky
paláce Malia, který je podobný palácům
v Knossu a Festu. Transfer z letiště trvá
cca 50 minut.

STALIDA
Letovisko, které je situováno  mezi městy
Hersonissos a Malia, se nachází východně od
města Heraklion. V oblasti Stalidy najdeme
dlouhé písčité pláže s výbornou možností provo-
zování vodních sportů, nepřeberné množství ob-
chodů, restaurací, taveren i barů. Spojení do měst
Malia, Hersonissos a Heraklion obstarávají místní
autobusy. Transfer z letiště trvá cca 70 minut.

Naše pobytová místa – západní Kréta
AGIA MARINA
Letovisko ležící cca 8 km západně od Chanie se
vyznačuje písečnými plážemi s pozvolným vstu-
pem do moře a velkým množstvím obchůdků
a taveren, které jsou velmi oblíbené zahraničními
turisty. Transfer z/na letiště trvá cca 30 minut. 

PLATANIAS
Letovisko cca 12 km od Chanie navazující plynule
na Agia Marinu a stejně tak oblíbené. Po obou
stranách silnice najdete množství typických tave-
ren, barů a obchůdků se suvenýry.  Transfer z/na
letiště trvá cca 45 minut.

RAPANIANA
Typická rybářská vesnička na pobřeží s ob-
chůdky, supermarketem a restauracemi. Z hle-
diska rozlohy patří mezi ty menší, ale o to více
vyhledávané, a to především pro svůj klid a pří-
rodní scenérie. Za nočním žívotem se můžete
vydat busem do cca 20km vzdálené Chanie
nebo cca 10 km do Plataniasu. Pláž je zde pís-
čito-oblázková bez davů turistů. Na své si pří-
jdou i milovníci rybolovu. Transfer z letiště trvá
cca 60 minut.

RETHYMNO
Krásné město na severním pobřeží Kréty, ležící
mezi Heraklionem a Chanií. Dominantou
Rethymna je benátsko-turecká pevnost na vy-
výšenině nad mořem. Ve městě lze najít řadu
dalších významných architektonických pamá-
tek: kostely, turecké lázně, školu. Orientální
dojem je umocněn i přítomností několika mešit
a minaretu. Staré město je spletí úzkých uliček
i větších náměstí zaplněných dnes obchody
a hospůdkami. Kromě archeologického muzea
je zde i muzeum dějin a lidového umění
Rethymna. Doporučujeme také prohlídku
Benátského přístavu, který se nachází stranou
hlavního přístavu. Transfer z letiště trvá cca 90
minut.

TAVRONITIS
Malé letovisko na západě ostrova cca 30 km od
Chanie, na cestě do Kisamossu cca 3 km od
Kolymbari a cca 7 km od Plataniasu. Místo známé
svojí krásnou pláží a vhodné pro klienty, kteří vy-
hledávají klidnou dovolenou. Transfer z letiště trvá
cca 70 minut.

Agios Nikolaos

ŘECKO | OSTROV KRÉTA
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NABÍDKA VÝLETŮ
KNOSSOS - OKRUH HERAKLIEM 
Palác Knossos patří k nejatraktivnějším a nejzná-
mějším archeologickým areálům světa. Palác je
těsně spjat s minojskou civilizací a byl politickým,
církevním, administrativním a kulturním centrem
Kréty ve 2 000 př. n. l. Podle řecké mytologie to
byl bájný labyrint, kde král Minos ukrýval lidožra-
vého netvora Minotaura. Po ukončení prohlídky
paláce následuje okružní jízda hlavním městem
Kréty, Herakliem, založeným arabskými piráty
v roce 828 n. l. Možnost individuální prohlídky ar-
cheologického muzea.
Orientační ce na: 
Stalida, Malia, Gouves 38 Euro 
Agios Nikolaos, Elounda 41 Euro 
oblast Chania 51 Euro

ELOUNDA – SPINALONGA
– AGIOS NIKOLAOS 
Autobusem se dopravíme do přímořského leto-
viska Elounda, odkud se lodí dopravíme na ma-
lebný ostrov Spinalonga. Benátská pevnost, která
dominuje celému ostrovu, a historie malomoc-
ných, kteří tam byli izolováni na začátku minulého
století, jakož i podmanivá strohost krajiny, zaujme
jistě všechny návštěvníky. Po prohlídce ostrova,
poplujeme lodí na poloostrov Kolokitha, kde
v kouzelné laguně bude dostatek volného času
na koupání a barbeque, které bude připraveno
v přírodě. Vracíme se lodí do Eloundy a autobu-
sem se dostáváme do města Agios Nikolaos, kde
využijeme volné chvíle na prohlídku tohoto města
nebo na občerstvení v kouzelných kavárničkách
u jezírka, v jehož vodách se podle řecké mytologie
chodila tajně koupat Palas Athena. 
Orientační ce na:
Stalida, Malia, Gouves 46 Euro
Agios Nikolaos, Elounda 41 Euro

PŘÍRODNÍ REZERVACE – SOUTĚSKA SAMÁRIA 
Soutěska Samária patří k proslulým přírodním re-
zervacím. Nachází se v pohoří Lefká Ori mezi vr-
choly Gigolos (2 005 m) a Páchnes (2 454 m), na
náhorní plošině Omalos, kde začíná ve výšce
1 227 m. Ve své délce 18 km se pak neustále sva-
žuje až k Libyjskému moři, k vesničce Aghia
Roumeli kde končí a stává se tak nejdelší soutěs-
kou v  Evropě. Šířka soutěsky se různí od 4 do
150 m. Prudké, mnohdy až zcela kolmé srázy do-
sahující výšky i 600 m,  vzbuzují smíšené pocity ob-
divu i respektu. Soutěska je prorostlá prastarými
cypřiši, duby, borovicemi a platany a v puklinách
skal navzdory všem povětrnostním pod mínkám,
rostou vzácné květy a byliny. Řeka protékající roklí,
je přes zimu dravá a nebezpečná, ale v létě klidná 
a osvěžující. Malé vodopády vytvářejí průzračná
jezírka, lákající návštěvníky ke koupáni i přesto, že
voda v nich je ledová. Dutiny skal a malé jeskyňky
jsou útočištěm pro  plaché kozy „Aegagrus
Cretensis“ i dravé ptactvo, které žije v této sou-
těsce. Naleznete zde studánky s pitnou vodou,
staré kamenné osady, kapličky Sv. Mikuláše, Sv. Jiří
a Sv. Marie. Unaveni dlouhou chůzí, ale nadšeni,

že jste absolvovali tento výlet, rádi přivítáte chvíli
odpočinku u pobřeží Aghia Roumeli a plavbu lodí
až k vesničce Chora Sfakion, kde vás čekají auto-
busy k cestě zpět. 
Upozornění! Při návštěvě soutěsky je ne zbytná
sportovní obuv! Dětem do 8 let vstup zakázán!
Orientační ce na:
Stalida, Malia, Gouves 47 Euro
Agios Nikolaos 52 Euro
Oblast Chania 41 Euro

GRAMVOUSA - OSTROV BOHA VĚTRU
AIOLA A EXOTICKÝ ZÁLIV BALOS 
Lodí se dopravíme na ostrov Gramvousa. Zde,
podle řeckých bájí a pověstí, bůh Aiolos, který síd-
lil na tomto ostrově, uvěznil zuřivou sílu větru do
koženého měchu a daroval měch Odysseovi. Na
strmém skalisku tohoto malého ostrova o výšce
137 m, počali Benátčané v roce 1529 stavět pev-
nost, která měla chránit benátské lodě před ná-
jezdy pirátů. Pevnost byla dostavěna v roce 1582,
ale 6 let po dostavění byla z velké části zničena
explozí munice, kterou zasáhl blesk. Pro svou dů-
ležitou strategickou polohu byla opět dostavěna
a stala se jednou z nejdůležitějších pevností zá-
padní Kréty v obraně proti pirátským nájezdům,
a později v osvobozovacím boji Kréťanů, proti tu-
recké nadvládě. Po prohlídce pevnosti doplou-
váme do exotického zálivu Balos s křišťálově
čistou vodou, růžovou korálovitou pláží a teplými
prameny. Tento záliv není náhodně považován za
jeden z nejkrásnějších ve Středomoří. 
Orientační ce na: 
Chania 47 Euro 

Ceny výletů nezahrnují případné vstupy! 
Výlety je možné zakoupit pouze na místě.
Uvedené ceny jsou orientační. 
S kompletní nabídkou výletů Vás na místě
seznámí delegát. 

Knossos Soutěska Samária

Spinalonga
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od 13 590 Kč*

* více na str. 221

HOTEL ELMI SUITES BEACH
**** Hersonissos

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB|AAA   Rodinný pokoj: AA|AAB|AABB|AAA|AAAB|AAAA Dítě do: 12 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

POLOHA
Hotel Elmi Suites Beach se nachází téměř
v centru města Hersonissos, jen pár kroků od
pláže a v krátké pěší vzdálenosti od městské ná-
kupní zóny, restaurací, taveren a nočního života.
Skládá se z hlavní budovy a několika vedlejších.
V letovisku můžete navštívit i oblíbený vodní park
Star Beach, který najdete cca 500 m od hotelu.
Hotel je vyhlášený pestrou nabídkou stravování.

VYBAVENÍ
Recepce, wi-fi v lobby, internetový koutek za po-
platek, tv místnost, restaurace, plážový bar a bar
u bazénu, bazén, dětské brouzdaliště, terasa na

slunění, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma,
minimarket.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness. Za poplatek: welness, vodní sporty na
pláži.

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj - koupelna se sprchou a WC,
klimatizace, lednička, TV/SAT, telefon, trezor za
poplatek, fén, wi-fi, balkon nebo terasa. Možnost
1 přistýlky. K dispozici také rodinné pokoje za
příplatek s možností 2 přistýlek. Dětská postýlka
možná po vyžádání zdarma.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, obědy a večeře formou bufetu.
Občerstvení během dne, káva, čaj, zákusky, vybrané
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby.

PLÁŽ
Písečná pláž je cca 200 m od hotelu přes místní
komunikaci. Lehátka a slunečníky na pláži za po-
platek. Plážové osušky za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15840

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 218

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 30. 4., 7. 5., 1. 10., 8. 10. 2017

Více na str. 219

Rodinná SLEVA
Více na str. 218
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HOTEL ST. KONSTANTIN

POLOHA
Hotelový areál postavený v  krétském stylu se
skládá z hlavní budovy a několika dalších patro-
vých budov v  klidném letovisku Kato Gouves.
Centrum střediska s  obchody je vzdáleno
cca 1 km, první obchody a bary 200 m od hotelu.
Vzdálenost od hlavního města Heraklion a od le-
tiště cca 19 km. Hotel je ideální jak pro páry, tak
pro rodiny s dětmi. 

VYBAVENÍ
Hlavní budova s recepcí, Lobby, dvě budovy mají
výtah, restaurace s vnitřním i venkovním poseze-
ním,  A´la Carte restaurace (červen-září podle po-
časí), hlavní bar, snack bar u  bazénu, (malá
knihovna v Lobby), internetový koutek (za popla-
tek), wifi v celém hotelu (za poplatek), 2 venkovní
bazény, 1 dětský bazén, 1 vnitřní bazén, lehátka
a  slunečníky u  bazénů zdarma, dětské hřiště

a dětská herna, místnost s projektorem na filmy
(kino), parkoviště pro hotelové hosty (zdarma),
menší fitness, hotelová kaple.

SPORT A ZÁBAVA
Denní a večerní animační program 6 dní v týdnu,
stolní tenis, posilovna. Za poplatek: billiard, sauna
(za poplatek), SPA s masážemi a procedurami,
vodní sporty.

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj - koupelna se sprchou a WC,
TV/SAT, telefon, lednice, rychlovarná konvice, tre-
zor (za poplatek), individuálně řízená klimatizace,
fén, balkon nebo terasa. Možnost až 2 přistýlek.
Dětská postýlka možná po vyžádání zdarma.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, oběd a večeře formou

 bufetu v hlavní restauraci Estia (speciální menu
pro děti), snack občerstvení během dne podá-
vané v hlavním baru s restaurací Kalypso, dále
pool bar Dionysos. V rámci all inclusive programu
možnost využití barbecue restaurace Asteria ve
večerních hodinách. Nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby.

PLÁŽ
Písečná pláž s  pozvolným vstupem do moře
100 m od hotelu. Slunečníky a lehátka za popla-
tek. Hotelové ručníky k bazénu či na pláž (za po-
platek).

***** Gouves

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

od 16 190 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/12418

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 219

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro 2 děti 
do 13/6 let ZDARMA

Více na str. 218
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od 15 380 Kč*

* více na str. 221

HOTEL AKTIA VILLAS
**** Stalida

Dvoulůžkový apartmán: AA|AAA|AAAA Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel Aktia Villas (dříve Hotel Anthoussa) sestáva-
jící se ze 2 patrových vilek umístěných naproti ma-
teřskému hotelu Aktia Lounge přes místní
komunikaci. Klienti ubytovaní ve vilkách čerpají
veškeré služby all inclusive právě v hotelu Aktia
Lounge and Spa. Tento plně vybavený a luxusní
komplex je postaven v duchu moderní architek-
tury a nachází se na severním pobřeží ostrova
Kréty. Poskytuje vysoce kvalitní vybavení a výji-
mečné službu pro maximální pohodlí klienta.
V souladu s přírodními krásami letoviska a pečlivě
navrženými vnitřními i venkovními prostory Aktia
Lounge hotel nabízí příjemný pobyt a relaxaci. 
OD LETOŠNÍHO ROKU JE TENTO HOTEL "HOTE-
LEM POUZE PRO DOSPĚLÉ".

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, WI-FI na recepci zdarma,
výtahy, 2 bary, snack bar u bazénu, hlavní restau-
race, 1 restaurace à la carte, dva venkovní bazény
se slanou vodou a vířivkou, vnitřní bazén se slanou
vodou, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, stolní tenis, aerobik, plážový
volejbal. Za poplatek: kulečník a fitness, sauna
a masáže.

POKOJE
Dvoulůžkový apartmán - koupelna se sprchou
a WC, telefon, rádio, TV/SAT, lednice, trezor (za
poplatek), fén, klimatizace (v provozu od června
do září) a balkon nebo terasa. Možnost 2 přistý-
lek pouze pro dospělé.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, obědy a večeře formou bu-
fetu, lehká jídla během dne, nealkoholické nápoje,
víno, pivo a alkoholické nápoje místní výroby.

PLÁŽ
Písečná pláž cca 100 m přes místní komunikaci,
lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7376

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 30. 4., 7. 5., 1. 10. 2017

Více na str. 219

Více na str. 219
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HOTEL DESSOLE MALIA BEACH

POLOHA
Hotel Dessole Malia Beach je jeden z prvních ho-
telů v letovisku Malia, leží cca 500 m od jeho centra
a skládá se z několika budov. Má skvělou pověst pro
svoji výbornou pozici přímo u pláže s krásným vý-
hledem na Krétské moře a okolí a pro svoji přátel-
skou atmosféru. Hotelový komplex zaujímá plochu
30 000 m2 a je obklopen krásnou zahradou s více
než 80 druhy endemických rostlin a dřevin. Tento
nedávno zrenovovaný hotel nabízí výborné pod-
mínky pro relaxaci a odpočinek, a také pro ty, kteří
chtějí prozkoumat přilehlou oblast s jeho kulturním
bohatstvím v okouzlujících tradičních vesničkách.

VYBAVENÍ
Recepce, výtah (jen v jedné budově), bezplatné
bezdrátové připojení k internetu, elegantní lobby,

3 bazény, lehátka, slunečníky a osušky u bazénu
zdarma, restaurace: hlavní - mezinárodní a místní
kuchyně, Taverna - stravování formou švédských
stolů, středomořská kuchyně, k dispozici dětské
židličky a dětské menu, vegetariánské menu,
2 bary, u bazénu a na pláži, obchod s tradičními
krétskými výrobky, terasa, zahrada.

SPORT A ZÁBAVA
3 bazény, vířivka, vyhrazená část pro děti, minik-
lub pro děti 4-12 let a dětské hřiště, tenisový
kurt s půjčovnou vybavení, stolní tenis, minigolf,
plážový volejbal, šipky, animační programy pro
děti a dospělé, tématické večery, živá hudba,
 minidisco, amfiteátr. Za poplatek: wellness
 centrum - procedury, vodní sporty na pláži
cca 500 m od hotelu.

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj - koupelna se sprchou a WC,
ind. klimatizace, fén, wi-fi, TV-sat, telefon, trezor
za poplatek, minibar (doplňován denně mine-
rální vodou), balkon nebo terasa s výhledem do
zahrady. Možnost 2 přistýlek (max. 3 dospělí).
Pokoj s výhledem na moře a přímým výhledem
na moře za příplatek (možnost 1 přistýlky).
Dětská postýlka možná po vyžádání zdarma.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, obědy a večeře formou
švédských stolů v hlavní restauraci, pozdní sní-
daně v restauraci Taverna, snack, nealkoholické
nápoje a místní alkoholické nápoje ve vyznače-
ných barech.

PLÁŽ
Písčitá pláž v pozvolným vstupem do moře přímo
u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.

**** Malia

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

od 14 430 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15833

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 30. 4., 7. 5., 1. 10., 8. 10. 2017

Více na str. 219

Rodinná SLEVA
Více na str. 218



800 112 112 ℡162

ŘECKO | VÝCHODNÍ KRÉTA

od 12 200 Kč*

* více na str. 221

HOTEL PANORAMA VILLAGE 
*** Agia Pelagia

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

POLOHA
Hotel Panorama Village se nachází v letovisku
Agia Pelagia cca 18 km od Heraklionu. Je postaven
na kopci ve stylu amfiteátru s krásným výhledem
na zátoky Agia Pelagia a Lygaria, které tvoří jedi-
nečný panoramatický výhled na Středozemní
moře. Hotel je obklopen citrusovými háji, nabízí
pohodlné pokoje a také přátelský a ochotný per-
sonál. Skládá se z hlavní budovy a 5 vedlejších
patrových budov. Příjemný dojem dotváří zahrada
a několik bazénů na různých úrovních. Hotel za-
jišťuje kyvadlovou přepravu na pláž 5x denně.
Před hotelem je autobusová zastávka, odkud
jezdí pravidelně busy do Heraklionu (cca 15 km)
Hotel Panorama Village je ideálním místem pro
ty, kteří hledají odpočinek i aktivní dovolenou na
Krétě.

VYBAVENÍ
Recepce, 2 výtahy, prostorné lobby, tv koutek,
internetový koutek za poplatek, trezor na re-
cepci za poplatek, 2 bazény, lehátka a sluneč-
níky u bazénu zdarma, terasa s výhledem na
moře, zahrada, restaurace, 3 bary, animační
programy - aqua aerobik, disco, soutěže, krétské
večery, miniklub, minimarket,masáže,kadeřník,
kosmetika, manikúra, pedikúra za poplatek, půj-
čovna aut.

SPORT A ZÁBAVA
2 bazény, brouzdaliště pro děti, 3 bazény v nové
části (pouze pro rodinné pokoje), stolní tenis,
šipky, stolní fotbal; dětské hřiště, občasný ani-
mační program pro dospělé. Za poplatek: kuleč-
ník, videohry, vodní sporty na pláži.

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj - koupelna se sprchou a WC,
fén, TV-sat, minibar, wi-fi za poplatek, trezor za
popl., ind. klimatizace, balkon nebo terasa s vý-
hledem do zahrady nebo na mořskou stranu.
Možnost 1 přistýlky. Dětská postýlka možná po
vyžádání zdarma.

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

PLÁŽ
Veřejná pláž v zátoce, písčito-oblázková, pozvolný
vstup do moře, cca 800 m od hotelu, přístup přes
ulici, bezplatná kyvadlová autobusová doprava, le-
hátka a slunečníky za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15839

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 218

Více na str. 219

Rodinná SLEVA
Více na str. 218
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HOTEL SIRENS BEACH

POLOHA
Sirens Beach & Village se nachází na severním po-
břeží překrásného ostrova Kréta, mezi
Heraklionem a malebným rybářským městečkem
Aghios Nikolaos v letovisku Malia. Leží přímo u
pláže v krásné upravené zahradě cca 400 m od
centra letoviska, kde jsou velké možnosti zábavy.
Hotel má výhodnou polohu i pro návštěvu pamá-
tek v blízkosti, z nichž nejznámější jsou: Knossos
cca 40 km nebo Spinanlonga cca 35 km.

VYBAVENÍ 
Recepce, dva výtahy, TV salonek, internetový kou-
tek za poplatek, wi-fi na recepci za poplatek, res-
taurace, snack bar, hlavní bar, bar na pláži,
minimarket, 3 bazény a dětský bazén, lehátka a
slunečníky u bazénu zdarma, dětské hřiště, mi-
niklub, autopůjčovna.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, večery s živou hudbou, folk-
lorní večery a diskotéky, tenis, stolní tenis, mini-
golf, plážový volejbal, šipky, lukostřelba. Za
poplatek: fitness a vodní sporty na pláži.

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj - koupelna se sprchou a WC,
SAT-TV, telefon, rádio, lednice, trezor (za popla-
tek), centrální klimatizace (v provozu v určitých
hodinách), fén a balkon nebo terasa. Možnost
až 2 přistýlek (max. pro 3 dospělí - palanda).
Výhled na moře za příplatek. Dětská postýlka
možná po vyžádání zdarma.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, obědy a večeře formou bu-
fetu. Součástí jsou místní alkoholické a nealkoholické

nápoje, zmrzlina pro děti, snack. Odpoledne se
podává káva, čaj, zákusky a pečivo.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře, je
vhodná i pro nejmenší děti a klienty s pohybovými
problémy. Slunečníky a lehátka za poplatek.

**** Malia

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

od 16 190 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1538

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 219
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od 12 390 Kč*

* více na str. 221

HOTEL ELPIDA VILLAGE
**** Agios Nikolaos

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB Superior: AA|AAB|AAA Suite: AABB|AA|AAB|AAA|AAAB|AAAA Dítě do: 12 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

POLOHA
Elpida Village je postaven ve stylu tradiční řecké ves-
ničky na svazích zeleného kopce, mezi olivovými
háji ve vesničce Istro, cca 2 km od vesnice Kalo
Horio, nedaleko kouzelného letoviska Agios
Nikolaos a je umístěný v upravené zahradě s výhle-
dem na moře a záliv Mirabello. Právě styl staré
řecké vesničky s kamennými chodníky a centrální
návsí s posezením ve stínu obřího stromu, je to, co
činí hotel výjimečným. Silnou stránkou hotelu je
i kuchyně, hlavní restaurace nabízí krétské pokrmy
z krétských produktů a receptů (včetně bylin a ko-
ření ekologicky pěstovaných na místě), stejně jako
mezinárodní kuchyni. Tradiční kavárna s krásným
výhledem na moře nabízí řeckou kávu a alkoholické
nápoje, připravené klasickým způsobem. Řecká ta-
verna s pecí na dřevo nabízí další tradiční řecký zá-
žitek. Elpida Village se nachází v blízkosti obchodů,
barů a taveren, které lze nalézt na hlavní silnici v ob-

lasti Istro těsně pod hotelem. Cca 800 metrů od
hotelu je záliv Agios Panteleimonas s jeho tyrkyso-
vou vodou a bílý písek na známé zlaté pláži Vulisma
(hotel zajišťuje zdarma kyvadlovou dopravu
na/z pláže několikrát za den autobusem). Hotel na-
bízí různé typy pokojů, většina má výhled na moře
a jsou zařízené v krétském stylu. Hotel je známý
svou pohostinností a doporučujeme ho klientům,
kteří chtějí strávit aktivní dovolenou.

VYBAVENÍ
Recepce, wi-fi v lobby, internetový koutek za poplatek,
restaurace, 2 bary, kavárna, taverna, bazén, lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma, minimarket, lékař,
dětské hřiště, hlídání dětí, fitness, půjčovna aut, mo-
tocyků a jízdních kol, lekce tradičního řeckého vaření.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, šipky, fitness. Za poplatek billiard.

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj - koupelna se sprchou a WC,
ind. klimatizace, telefon, TV-USB konektor, minibar,
vysoušeč vlasů, trezor, balkon nebo terasa. Bez
možnosti přistýlky. Další typy pokojů: Superior
s 1 ložnicí s možností 1 přistýlky a Suite se 2 ložni-
cemi s možností 2 přistýlek. Výhled na moře za pří-
platek. Dětská postýlka možná po vyžádání zdarma.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - formou bufetu v hlavní restauraci
„Kouzína“. Taverna „Shara“se nachází u bazénu,
nabízí řeckou kuchyni ve stylu BBQ (rezervace
nutná). Čerstvé ryby a humr na vyžádání (za po-
platek). Kavárna „Kafenion Synántisi“ - tradiční
řecká káva a nápoje. Bar u bazénu „Thea“ s na-
bídkou nápojů a občerstvení během dne
a „Saloni“ bar s nabídkou ve večerních hodinách.

PLÁŽ
2 pláže - písčito/oblázková cca 800 m od hotelu
v zálivu Agios Panteleimonas a další tzv. „zlatá
pláž“ písečná Voulisma cca 950 m. Hotel zajišťuje
kdyvadlovou přepravu na/z pláže několikrát za
den zdarma. Lehátka a slunečníky za poplatek.
Ručníky za poplatek cca 2E/den

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15834

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 218

Více na str. 219

Rodinná SLEVA
Více na str. 218



POLOHA
Hotel Santa Marina se nachází jen pár kroků od
centra krásného letoviska Agios Nikolaos. Je po
rekonstrukci, nabízí komfortní ubytování a zázemí.
Obkloupuje ho svěží zahrada plná subtropických
rostlin a stromů, uprostřed všeho najdete exklu-
zivní střešní terasu s bazénem, kde si užijete den
s lahodným koktejlem v ruce, nebo se vydáte na
nedalekou pláž oceněnou Modrou vlajkou, či do
romantických uliček malebného letoviska.
Ubytování přímo v centru je zárukou, že se ani
jeden večer nebudete nudit. Můžete navštívit
zdejší taverny, bary nebo diskotéky nebo se jen
procházet a pozorovat rybářské loďky proplouva-
jící kanálem, který spojuje místní jezero
Voulismeni s mořem. Na jeho břehu se nachází
hlavní centrum dění s řadou barů a restaurací,

kde na vás dýchne luxusní atmosféra tohoto tu-
risticky oblíbeného místa. Hotel je ideální volbou
pro typicky řeckou dovolenou.

VYBAVENÍ
Recepce, směnárna, výtah, hlavní restaurace
s venkovní terasou, lobby bar, venkovní bar,
bazén, střešní terasa s lehátky, lehátka a sluneč-
níky u bazénu zdarma, tv místnost s deskovými
hrami, knihovna s internetovým koutkem, Wi-Fi
připojení ve veřejných prostorách, parkoviště, půj-
čovna aut. Jednotlivé prostory jsou propojeny
schody.

SPORT A ZÁBAVA
Za poplatek: biliard, vodní sporty na pláží, ma-
sáže.

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj - koupelna se sprchou a WC,
klimatizace, fén, TV-sat, telefon, minibar, trezor
za poplatek, balkon nebo terasa s výhledem do
zahrady. Možnost 1 přistýlky. Dětská postýlka
možná po vyžádání zdarma.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, obědy a večeře formou bu-
fetu v hlavní restauraci, snack během dne, káva,
čaj, zákusky, nealkoholické a alkoholické nápoje
místní výroby.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře
cca 50 m od hotelu, pyšnící se Modrou vlajkou,
přístup přes komunikaci. Slunečníky a lehátka za
poplatek.
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HOTEL SANTA MARINA
**** Agios Nikolaos

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

od 12 200 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15838

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 218

Více na str. 219

Rodinná SLEVA
Více na str. 218
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od 16 970 Kč*

* více na str. 221

HOTEL STAR BEACH VILLAGE
**** Hersonissos

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AA|AABB|AAA|AAB|AAAB|AAAA Dítě do: 14 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

POLOHA
Hotelový areál skládající se z osmi dvoupatrových
budov vystavěných v zahradě se nachází v bez-
prostřední blízkosti písečné pláže na okraji ruš-
ného střediska Hersonissos. Součástí hotelu je
stejnojmenný vodní a zábavní park, který je situ-
ován podél moře, paralelně podél hotelového
areálu, od kterého je oddělen místní komunikací.
Centrum střediska s restauracemi, bary a ob-
chody je vzdáleno cca 5 minut chůze.

VYBAVENÍ 
Recepce, výtah, super market, internetový koutek
(za poplatek), lobby bar, restaurace, snack bar
u bazénu, bazén, dětský klub, minimarket, spa
centrum.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness, minifotbal, basketbal, animační programy.
Vodní park - je rozdělen na dvě části a najdeme
zde osm bazénů, dětský bazén, skluzavky, umělou
řeku, potápěčské centrum, volejbalové hřiště.
Lehátka a slunečníky v parku zdarma. Za popla-
tek: kulečník, vodní sporty na pláži.

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj - koupelna se sprchou a WC,
kuchyňský kout s lednicí a mikrovlnou troubou,
vysoušeč vlasů, klimatizace, W-IFI zdarma, TV-
SAT, varná konvice, telefon, trezor (za vratný de-
posit 10 €) a balkon nebo terasa. Možnost
1 přistýlky. Hotel nabízí i další typy pokojů: ro-
dinné pokoje Standard s možností až 2 přistýlek

a oddělenou ložnicí posuvnou stěnou. Dále pak
rodinné pokoje Superior, také s možností 2 při-
stýlek, zařízený stejné jako rodinný pokoj
Standard, ale prostornější. Dětská postýlka
možná po vyžádání zdarma.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, oběd a večeře formou bu-
fetu, snacky během dne, nealkoholické a místní
alkoholické nápoje.

PLÁŽ
Písečná pláž, na kterou je vstup přes vodní park,
se nachází cca 50 metrů od hotelu. Slunečníky
a lehátky na pláži za poplatek.

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 218

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1525
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HOTEL ASTIR BEACH

POLOHA
Tento moderní plážový hotel, postavený v roce
1987 a zrekonstruovaný v roce 2008, se skládá
z jedné hlavní a 2 vedlejších budov. Leží na klid-
ném místě známého letoviska Gouves cca 1 km
od centra s obchody a restauracemi a pár kroků
od krásné pláže. Hotel disponuje komforními po-
koji a celý areál slouží jako skvělé místo pro rodin-
nou dovolenou. Je oblíben pro hotelovou kuchyni
a skvělou atmosféru.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, wi-fi na recepci zdarma,
hlavní restaurace, 3 bary - v lobby, snack a u bazénu,
konferenční místnost, lounge s TV, internetový

 koutek (za poplatek), bazén s oddělenou dětskou
sekcí, lehátka slunečníky u bazénu zdarma, dětské
hřiště a miniklub, minimarket.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, volejbal, badminton, mini
golf, stolní tenis, posilovna, spa, sauna, vířivka.

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj - koupelna se sprchou a WC,
klimatizace, telefon, SAT/TV, lednička, vysoušeč
vlasů, trezor (za poplatek), balkon nebo terasa.
Možnost 1-2 přistýlek (v případě 2 přistýlek -
rozkládací sofa a výhled do zahrady). Dětská po-
stýlka možná po vyžádání zdarma.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, oběd a večeře formou bu-
fetu v hlavní restauraci, snack během dne, káva,
čaj a zákusky, nealkoholické nápoje: teplé i chla-
zené, místní alkoholické nápoje.

PLÁŽ
Písčitá pláž s oblázky cca 50 m od hotelu (oddě-
lena pobřežní promenádou). Lehátka a sluneč-
níky za poplatek.

**** Gouves

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

od 13 590 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7107

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 30. 4., 7. 5., 1. 10. 2017

Více na str. 219

Více na str. 219

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
2 děti do 12 let ZDARMA

Více na str. 218



800 112 112 ℡168

ŘECKO | VÝCHODNÍ KRÉTA

od 13 850 Kč*

* více na str. 221

HOTEL GOUVES WATER PARK
**** Gouves

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB Mezonet a rodinný pokoj: AA|AAB|AABB|AAA|AAAB|AAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotelový komplex sestávající z hlavní hotelové bu-
dovy a několika dalších dvoupatrových bloků, je
vystavěn na klidném místě ve středisku Gouves.
Je moderně vybaven se službami na vysoké
úrovni. Leží v docházkové vzdálenosti od písečné
pláže. Součástí hotelu je aqua park se 4 tobogány,
proto je velmi vhodný pro rodiny s dětmi.
Centrum střediska s několika obchůdky, restau-
racemi či tavernami je vzdáleno cca 700 m.

VYBAVENÍ
Recepce, hlavní restaurace, restaurace s terasou,
na které jsou podávány snídaně, snack bar, lobby
bar, pool bar, pizzeria, minimarket, konferenční
místnost, tři bazény s terasou na opalování,

 lehátka a slunečníky zdarma, dětský bazén se
4 skluzavkami, internetový koutek (za poplatek), 
WI-FI v recepci zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Dva tenisové kurty, stolní tenis (rakety za popla-
tek), animační programy 6x týdně. 

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj - koupelna se sprchou a WC,
vysoušeč vlasů, telefon, klimatizace, TV, trezor (za
poplatek) a balkon nebo terasa. Možnost 1 při-
stýlky. Další typy pokojů - mezonety - prostorné
patrové pokoje pro 4 osoby jsou vybaveny
dvěma oddělenými lůžky ve spodní místnosti
a manželským lůžkem umístěným v horní

 místnosti, a rodinné pokoje se dvěma přistýlkami.
Dětská postýlka možná po vyžádání zdarma.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, oběd a večeře formou bu-
fetu, lehké občerstvení během dne, nealkoholické
nápoje a alkoholické nápoje domácí (řecké) vý-
roby. Káva se podává pouze u snídaně a v baru
Artemis v určitou hodinu.

PLÁŽ
Písečná pláž s oblázky je od hotelové recepce
vzdálena cca 400 metrů, od našich pokojů
cca 300 m, přístup přes lokální komunikaci.
Slunečníky a lehátka za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1517

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218

Rodinná SLEVA
Více na str. 218
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HOTEL BLUE PALACE RESORT & SPA

POLOHA
Rozsáhlý hotelový komplex Blue Palace Resort se
skládá z hlavní budovy, bungalovů a vil v zahradě,
obklopený krásnou krajinou. V hotelu je k dispo-
zici panoramatický výtah, kterým se pohodlně do-
stanete k pláži ze všech pater hotelu. V rámci
areálu jsou hostům k dispozici i malá el. vozítka.
Hotel leží ve svahu v klidném prostředí s překrás-
ným výhledem na moře a známý ostrov
Spinalonga, přímo u oblázkové pláže, cca 3 km od
centra Eloundy a cca 300 m od typické řecké ves-
ničky Plaka. Jedná se luxusní hotel, který službami
na špičkové úrovni a vyhlášenou kuchyní uspokojí
nejnáročnější klientelu.

VYBAVENÍ
Recepce, wi-fi, panoramatický výtah, několik restau-
rací s řeckou a mezinárodní kuchyní, taverna, bary,
3 bazény (jeden s mořskou vodou), terasa na slu-
nění, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, dětské
hřiště a klub, nákupní zóna, kadeřník, konferenční
místnost, wellness centrum, hlídání dětí na vyžádání.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness centrum, stolní tenis, večerní živá hudba,
vinařské lekce, ukázky řecké kuchyně, 1x týdně
řecký večer. Za poplatek: wellness centrum
Elounda Spa s vnitřním vyhřívaným bazénem,
thalassotherapie, kompletní relaxační a kosme-
tické programy, kadeřnictví, tenisové kurty, vodní
sporty na pláži včetně školy potápění.

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj (Superior Bungalov s výhle-
dem na moře) - koupelna se sprchou a WC, vvy-
soušeč vlasů, koupací pláště, pantofle, SAT/TV,
telefon, trezor za poplatek, minibar, wi-fi, klima-
tizace, telefon, TV/sat., CD/DVD přehrávač, mi-
nibar, trezor, balkon nebo terasa. Možnost
1přistýlky. Dětská postýlka možná po vyžádání
zdarma. Hotel nabízí vícero typů luxusních po-
kojů - superiory s privátním bazénem, junior
suite s výhledem na moře, mezonet s výhledem
na moře a privátním bazénem a luxusní pokoje
ve vilách. Jejich dostupnost a ceny spočítáme na
vyžádání. Hotel také disponuje i bezbariérovými
pokoji.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bufetu. Možnost dokoupení ve-
čeří.

PLÁŽ
Nádherná oblázková pláž přímo u hotelu
s molem usnadňujícím vstup do větší hloubky.
Lehátka a slunečníky za poplatek.

***** Elounda

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

od 29 690 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/16422

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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od 15 980 Kč*

* více na str. 221

HOTEL GALINI SEA VIEW
***** Agia Marina

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel Galini Sea View je luxusní resort umístěný
nedaleko písečné pláže – cca 300m, na návrší s vý-
hledem na pobřeží živého letoviska Agia Marina
cca 8 km od Chanie. Z hotelu je krásný výhled na
celou oblast Agia Mariny a nádherné Krétské moře.
Ostatně výhledy do okolí můžete v tomto hotelu
vychutnávat jak z restaurací, z barů a od bazénů,
tak i z některých pokojů. V rámci hotelu výtahy jezdí
na úroveň bazénu a recepce, hostům je k dispozici
i výtah, který je sveze od hotelu na úroveň leto-
viska, odkud je to na pláž přes místní komunikaci
cca 150 m. Hotel také zajišťuje odvoz z pláže
autem nebo minibusem oproti telefonickému ob-
jednání. Hotel je kombinací komfortu, krétského

vkusu a řecké pohostinnosti v krásném prostředí.
Některé pokoje se nachází i v přilehlých depandan-
cích. Součástí hotelu je i další budova přímo u ho-
telové pláže, zde je k dispozici bar, který mohou
klienti využívat v rámci all inclusive. V letovisku na-
leznete řadu obchodů, restaurací a barů.
Doporučujeme i náročnější klientele. HOTEL OD
ROKU 2017 POUZE PRO DOSPĚLÉ OD 16 LET.

VYBAVENÍ
Hlavní budova s recepcí a lobby barem, výtahy,
bezplatné wi-fi v celém hotelu, restaurace s pano-
ramatickým výhledem na moře, hlavní restaurace
s nádherným výhledem, a la carte restaurace – čín-
ská a italská, pool bar, plážový bar, venkovní a krytý
vyhřívaný bazén, lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma, kadeřnictví, minimarket, Spa centrum.

SPORT A ZÁBAVA
Animační program, dále v rámci programu all inc-
lusive v ceně sauna, turecké lázně, fitness, stolní
tenis. Za poplatek vodní sporty na pláži a masáže.

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj - koupelna se sprchou a WC,
vysoušeč vlasů, klimatizace, telefon, SAT/TV, led-
nička, radio, wi-fi (nebo připojení přes kabel),
trezor, terasa nebo balkon s výhledem na moř-
skou stranu. Možnost 1 přistýlky pouze pro do-
spělé. V koupelně k dispozici pantofle, župany
a toaletní potřeby. Pokoje s výhledem na moře

a rodinné pokoje s výhledem na mořskou stranu
(2 oddělené místnosti až pro 4 dospělé osoby)
jsou za příplatek na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, obědy, večeře formou bu-
fetu, alkoholické i nealkoholické nápoje místní vý-
roby (pool bar cca 10.00 – 18.30, lobby bar cca
11.00 – 23.00, plážový bar), lehké občerstvení
během dne, dvě à la carte restaurace (na objed-
nání). Podávají se jídla místní i mezinárodní ku-
chyně. Exotické koktejly a nealko nápoje si
můžete vychutnat v baru v hale, snack u bazénu
připravuje grilované pokrmy.

PLÁŽ
Hotelová písečná pláž se nachází cca 150 m od ho-
telu. Speciální hotelový výtah Vás dopraví na úro-
veň letoviska, odkud dojdete na pláž přes místní
komunikaci cca za 3 minuty. K dispozici je též ho-
telová doprava z pláže, nepravidelná - na objed-
nání. Plážový bar se službami all inclusive. Nabídka
vodních sportů – potápění, vodní lyže, vodní skútry.
Slunečníky a lehátka zdarma. Zapůjčení plážových
osušek za vratný depozit 10 E.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/12438

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 31. 5., 27. 9. 2017

Více na str. 219

Více na str. 219

Hotel Galini Sea View
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HOTEL SANTA MARINA BEACH 

POLOHA
Hotel Santa Marina Beach, který se nachází na za-
čátku letoviska Agia Marina, byl kompletně zrekon-
struován a je rozdělen na několik částí - hlavní
budovu s restaurací postavenou přímo u pláže,
další 2 křídla se 2 bazény a jedno nově postavené
křídlo „Pearl Wing“ za pobřežní komunikací. Zde je
další bufetová restaurace, pec na pizzu a relaxační
bazén (žádné animační programy). Hosté mohou
využívat služby tohoto křídla, ať jsou ubytováni
v kterékoliv části hotelu. Vzdálenost k moři je cca
100m v závislosti na umístění pokoje. Hlavní bu-
dovu propojuje se zbylým hotelovým areálem pod-
chod pod pobřežní komunikací a lávka. V hlavní
budově s výhledem na moře je k dispozici recepce,
bar, společenská hala s krbem a TV, restaurace

s terasou, taverna přímo na pláži a plážový bar.
V zadní budově za silnicí jsou hostům k dispozici 2
sladkovodní bazény s dětskou částí s lehátky a slu-
nečníky zdarma, terasa na slunění a fitness. Hotel
uspokojí i náročnější zákazníky a rodiny s dětmi.
Nedaleko hotelu se nachází autobusová zastávka,
odkud se dostanete pravidelnými autobusovými
linkami během celého dne do Chanie.

VYBAVENÍ 
Vstupní hala s recepcí, TV místnost internet + wi-
fi za poplatek 15E/týden, trezor za poplatek
2,5E/den, úschovna zavazadel, 4 výtahy, 24 hodi-
nová pokojová služba, 2 bazény, dětský bazén, le-
hátka a slunečníky u bazénů zdarma, hlavní
bufetová restaurace s „cooking show“ , taverna
(obědy a la carte), restaurace Azzuro (večeře a la
carte - středomořská kuchyně) hlavní bar, bar
u bazénu a bar na pláži, zahrada v části komplexu
za komunikací, ohniště, prádelna, hlídání dětí -
nové křídlo „Pearl“ - bufetová restaurace Theodora
- gyros, pizza a tématický večerní bufet 2x týdně,
bazén s dětskou částí, bar u bazénu, mini-klub,
herna (kulečník, hokej), dětské hřiště

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, řecký večer, stolní tenis, plážový volej-
bal, dětské hřiště, miniclub, animační programy,
aqua aerobic, pilates, fitness, řecký večer 1x
týdně, stolní tenis, plážový volejbal, Za poplatek
vodní sporty na pláži a masáže.

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj – koupelna se sprchou nebo
vanou a WC, vysoušeč vlasů, telefon, radio,
TV/SAT s hudebními kanály, minibar, pantofle,
centrální klimatizace (od 1.6.-30.9.), balkon nebo
terasa s výhledem do zahrady. Pokoje se na-
chází v nové části za pobřežní komunikací.
Trezor za příplatek cca 18 Eur/týden. Možnost
1 přistýlky. Dětská postýlka možná na vyžádání
zdarma. Rodinný pokoj s možností 2 přistýlek,
Superior, výhled na moře a na bazén za přípla-
tek na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, oběd a večeře formou bu-
fetu. Snack (pizza, tousty, sendviče), káva, slad-
kosti během dne, nealkoholické nápoje, víno, pivo
a alkoholické nápoje místní výroby.

PLÁŽ
Písečná pláž přímo před hlavní budovou hotelu.
Vzdálenost cca 20-100 m (dle umístění pokoje).
Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
Zapůjčení plážových osušek za vratný depozit
10 E.

**** Agia Marina

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

od 13 100 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1533

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218

Rodinná SLEVA
Více na str. 218
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od 11 840 Kč*

* více na str. 221

HOTEL SCALETA BEACH
*** Scaleta

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB|AAA Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel Scaleta Beach leží na svahu s krásným vý-
hledem na moře a do okolí v malém letovisku
Scaleta, kde najdete několik barů, restaurací a ta-
veren na pobřeží, cca 14 km od Rethymna. Skládá
se z terasovitě umístěných bungalovů, mezi jed-
notlivými bungalovy jsou schody, hotel je bez vý-
tahu. Na pláž se prochází podchodem pod
magistrálou. Hotel doporučujeme mladší klien-
tele, která má ráda aktivní dovolenou. Místo je vý-
hodné pro výlety ať již autem nebo i okolní
příroda poskytuje příležitosti pro vycházky.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, restaurace, bazén, sluneční te-
rasa, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma,
parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži za poplatek cca 1 km.

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj - koupelna se sprchou a WC,
klimatizace, minibar, TV, telefon, balkon nebo te-
rasa. Možnost 1 přistýlky. Dětská postýlka
možná po vyžádání zdarma. Pouze oddělené
postele - nejsou možné manželské postele.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, obědy a večeře formou bu-
fetu, lehká jídla během dne, nealkoholické nápoje,
víno, pivo a alkoholické nápoje místní výroby.

PLÁŽ
Písečná pláž cca 350 m od hotelu. Lehátka a slu-
nečníky na pláži za poplatek. Na pláž se prochází
podchodem pod magistrálou. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15707

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 218

Více na str. 219

Rodinná SLEVA
Více na str. 218
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HOTEL DIMITRIOS VILLAGE BEACH RESORT 

POLOHA
Na první pohled originální hotel Dimitrios Village
Beach koncipovaný jako „vesnička“ leží v klidné
části letoviska Misiría nedaleko Rethymna.
Letovisko je vyhlášené svými typickými úzkými ulič-
kami, romantickým prostředím a spoustou histo-
rických památek v okolí. Hotelový areál tvoří hlavní
budova s recepcí a několik menších budov, to vše
obklopené zelení. Příjemný hotel s rodinnou atmo-
sférou leží přímo u pláže a nabízí skvělý servis, ven-
kovní bazén se skluzavkami pro děti a restauraci
s terasou. Má skvělou výchozí polohu jak pro po-
hodovou dovolenou, tak pro výlety za poznáním.
Nedaleko hotelu je stanoviště taxi a začíná po-
břežní promenáda, po které se můžete procházet
směrem na Rethymno nebo si zajít až do jeho
centra cca 3 km.

VYBAVENÍ
Recepce, hlavní restaurace, taverna, bar u ba-
zénu, internetový koutek, společenská místnost,
bazén, dětský bazén se skluzavkami, lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma, dětský klub, dět-
ské hřiště, krytý bazén, konferenční místnost, prá-
delna, zahradní šachy, stolní tenis, půjčovna aut.

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

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj - koupelna se sprchou a WC,
SAT/TV, klimatizace, fén, telefon, kávovar,
 vybavený kuchyňský kout, chladnička, trezor

za poplatek, balkon nebo terasa s výhledem do
okolí. Dva typy pokojů - studio (možnost 1 při-
stýlky) a apartmán (možnost až 3 přistýlek, max.
4 dospělí). Oba typy mají stejné vybavení, pouze
apartmán má navíc samostatnou ložnici. Dětská
postýlka možná po vyžádání zdarma.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, obědy a večeře formou bu-
fetu, místní ne alkoholické a alkoholické nápoje,
odpolední čaj a káva, lehké občerstvení během
dne, ovoce a zmzlina.

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

**** Rethymno

Dvoulůžkové studio: AA|AAB|AAA Apartmán: AA|AAB|AABB|AAA|AAAB|AAAA|AAAAB Dítě do: 12 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG)

od 15 530 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15559

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 219

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
2 děti do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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od 12 550 Kč*

* více na str. 221

HOTEL VENUS BEACH
*** Platanias

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

POLOHA
Příjemný rodinný hotel se nachází v klidné části mezi
letovisky Gerani a Platanias, leží přímo u pláže a
skládá se ze dvou patrových budov umístěných za
sebou v menší zahradě. Ve vzdálenější budově od
moře je recepce a společenská hala. TV je k dispozici
před restaurací. Hostům je dále k dispozici sladko-
vodní bazén s lehátky a slunečníky zdarma, dětské
brouzdaliště a poolbar, ve kterém je možné se ob-
čerstvit během celého dne až do pozdních nočních
hodin. Pláž před hotelem je písčito-oblázková a
vstup do moře je spíše prudší. V sousedství hotelu
se nachází minimarket. Za zábavou a nákupy se dá
dojít pěšky za cca 10 minut do vedlejšího Plataniasu,
taverna je i v nedalekém Gerani. Doporučujeme ro-
dinám s dětmi a všem klientům, kteří mají rádi klid
a pohodu v dosahu živého centra.

VYBAVENÍ
Recepce s menší halou a barem, trezor v recepci
za poplatek, wi-fi zdarma v celém hotelu, restau-
race - k dispozici dětské sedačky, bar s TV, bazén
s dětskou částí, lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Možnost vodních sportů na pláži v letovisku
Platanias.

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj – koupelna s WC a sprchou,
telefon, minibar, vysoušeč vlasů, rádio a balkon
nebo terasa s výhledem na mořskou stranu
nebo do zahrady, 1. nebo 2. patro. Možnost
1 přistýlky v pokojích v přízemí. Klimatizace

za poplatek 6 Euro/pokoj/den - v případě zájmu
platba na místě. Dětská postýlka možná po vy-
žádání zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - formou bufetu.

PLÁŽ
Oblázkovo písčitá pláž před hotelem, přístup
ze zahrady. Slunečníky a lehátka na pláži za po-
platek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1534

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 218

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 31. 5., 27. 9. 2017

Více na str. 219

Více na str. 219

Rodinná SLEVA
Více na str. 218
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HOTEL CAVO SPADA LUXURY 

POLOHA
Hotel Cavo Spada Luxury, v současné době nejmo-
dernější, luxusní resort na Krétě, ležící cca 20 km
západně od Chanie a cca 2 km od letoviska
Rapaniana s několika restauracemi a obchůdky. Je
umístěný na jedinečném místě, v klidném pro-
středí nedaleko dlouhé pláže nabízející výhled na
záliv u Chanie a skalnatý mys Spada, od kterého je
odvozen i název. Jedná se o velmi prostorný hote-
lový komplex, poskytující svým klientům veškerý
komfort a pohodlí v moderně a luxusně zařízených
pokojích, s profesionálním servisem veškerého
personálu. Doporučejeme pro všechny klienty,
kteří chtějí prožít klidnou dovolenou.

VYBAVENÍ
Recepce, internetový koutek (za poplatek), WIFI
v loby (za poplatek), bazén s terasou na opalování,
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, hlavní

 restaurace, a´la carte taverna u pláže, barbecue
a italská restaurace a´la carte, hlavní bar, bar
u bazénu, pokojový servis, minimarket, konfe-
renční sál, lékař, květinářství, kadeřník, kosmetické
služby, dětský koutek - hlídání dětí.

SPORT A ZÁBAVA
Menší lázeňské centrum zahrnující vnitřní bazén
a fitness. Za poplatek: bazén, jacuzzi, turecké
lázně, masáže, kulečník a tenis.

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj - koupelna s WC a sprchou,
fén, župan, plazmová TV/SAT, minibar, telefon,
radio, klimatizace, sejf, wi-fi, balkon nebo terasa
s výhledem do zahrady. Možnost 2 přistýlek.
K dispozici jsou další pokoje - s výhledem na
moře, s privátním bazénem, rodinné pokoje
a pokoje Superior až pro 4 dospělé, všechny

tyto za příplatek na vyžádání. Dětská postýlka
možná po vyžádání zdarma. Hotel také dispo-
nuje 2 pokoji pro handicapované - na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, oběd a večeře formou bu-
fetu. Snack (pizza, tousty, sendviče), káva, čaj, slad-
kosti během dne, nealkoholické nápoje, víno, pivo
a alkoholické nápoje místní výroby.

PLÁŽ
Oblázkovo-kamenitá pláž místy s pískem, se na-
chází přímo u hotelového areálu, vzdálenost k pláži
v závislosti na umístění pokoje cca 50-100 m.
Přístup přes travnatou plochu se slunečníky a le-
hátky. Slunečníky a lehátka na pláži zdarma.
Doporučujeme boty do vody. Osušky na kauci.

***** Rapaniana

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

od 19 030 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1528

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
2 děti do 12 let ZDARMA

Více na str. 218

Rodinná SLEVA
Více na str. 218
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od 9 740 Kč*

* více na str. 221

STUDIA SOFIA
*** Agia Marina

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB|AABB|AABBB|AAA|AAAB|AAABB|AAAA|AAAAB|AAAAA Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: bez stravování

POLOHA
Studia Sofia - moderní komplex Čechy velmi oblí-
bených studií v zahradě s vlastním sladkovodním
bazénem a barem, kde si můžete dát vychlazené
pivo a kde je výhodou česky hovořící obsluha,
která Vám namíchá lahodný koktejl nebo upeče
chutnou pizzu během celého dne, můžete si také
dát řecký salát, stifado, gyros, musaku… prostě
jsou pro Vás připraveny různé denní nabídky za
příznivé ceny. Všechny pokoje jsou komfortní, za-
řízené moderním nábytkem. K dispozici je ku-
chyňský kout s lednicí, koupelna se sprchovým
koutem a balkon v patře nebo terasa v přízemí.
Všechny pokoje jsou v hlavní sezóně klimatizo-
vané. Na krásnou písečnou pláž je to jenom ne-
celých cca 100 m přes místní komunikaci. Zde si
můžete pronajmout lehátka a slunečníky nebo

 vyzkoušet některý z vodních sportů. Oběma
směry od studií Sofia tzn. na Chanii nebo na
Platanias najdete spoustu obchodů, taveren
a barů. Doporučujeme tavernu Kasandra hned
vedle studií Sofia, kde si můžete zakoupit večeře
předem při koupi zájezdu, nebo se zde stravovat
libovolně dle zájmu během dne, dále pak tavernu
Casa di Mare naproti studiím, která má venkovní
část přímo u pláže s krásným výhledem na moře
a protější ostrov Sv. Theodora. Ke studiím Sofia
patří také supermarket s celodenní otevírací
dobou, kde mají klienti studií Sofia speciální slevu.
Komplex doporučujeme všem klientům a přede-
vším rodinám s dětmi Vhledem k umístění studií
je možné mít děti stále na očích i pokud si hrají
v bazénu nebo na zahradě.

VYBAVENÍ
Recepce, elektronické hry, - internet pro klienty
studií zdarma během celého dne na recepci, WIFI
přístupná v celém komplexu, pool snack bar s TV,
bazén, dětské brouzdaliště, lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma, dětské hřiště, zahrada, super-
market.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, elektronické hry, vodní sporty na pláži
(za poplatek).

POKOJE
Dvoulůžkové studio – koupelna se sprchovou ka-
binou a WC, kuchyňský kout s dvojvařičem a led-
nicí, konvice, trezor. Balkon v patře nebo terasa
v přízemí. Možnost 2 přistýlek. K dispozici je též
1 apartmán pro až 4 osoby se dvěma ložnicemi
nebo apt. mezonet pro až 5 osob. Klimatizace
zahrnuta do ceny v hlavní sezóně. V ostatních
termínech za příplatek 5 Euro/den (v případě
apartmánu se dvěma ložnicemi se klimatizace
připlácí za každý pokoj zvlášť). Dětská postýlka
možná po vyžádání zdarma. Při rezervaci lze vy-
žádat umístění v konkrétním pokoji za poplatek
500 Kč za pokoj/pobyt, typ pokoje lze vybrat dle
obsazenosti a v rámci konkrétního letu.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování – možno přikoupit večeře ve ved-
lejší taverně Kasandra - servírované (předkrm,
salát, hlavní chod a dezert).

PLÁŽ
Písčitá pláž se nachází cca 100 m přes místní ko-
munikaci. Lehátka a slunečníky na pláži za popla-
tek nebo oproti konzumaci v přilehlých tavernách.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7760

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Pobyt pro
3 děti do 13 let ZDARMA

Více na str. 218

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 31. 5., 27. 9. 2017

Více na str. 219

Více na str. 219

Rodinná SLEVA
Více na str. 218



177

ZÁPADNÍ KRÉTA | ŘECKO

HOTEL MINOS MARE 

POLOHA
Hotel Minos Mare se nachází v klidnější části le-
toviska Platanes nedaleko Rethymna a sestává se
z dvoupatrové hotelové budovy a několika bun-
galovů v zahradě. Leží přímo u pláže, ve vzdále-
nosti cca 300 m od centrální ulice s tavernami
a obchody. Centrum městečka Rethymna je
vzdáleno cca 4 km, kam se dostanete buď taxi,
busem nebo delší procházkou nejdříve letovis-
kem a následně pobřežní promenádou, která Vás
dovede až do centra Rethymna, kde na Vás
dýchne historie a najdete zde veškeré zdroje zá-
bavy - bary, restaurace a obchody. Hotel je oblí-
bený pro své kvalitní služby, výbornou kuchyni,
milý personál i udržovanou pláž. Hotel doporu-
čujem všem věkovým kategoriím i rodinám
s dětmi.

VYBAVENÍ 
Hala s recepcí, směnárna, televizní místnost, in-
ternetový koutek za poplatek, wi-fi ve společných
prostorách zdarma, hlavní restaurace, bar, bar

u bazénu, bazén s terasou na opalování, dětský
bazén, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, ob-
chod, konferenční místnost, fitness, dětské hřiště,
hlídání dětí, minimarket.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, plážový volejbal, zahradní šachy,
denní a večerní programy. Za poplatek: sauna, fit-
ness, masáže, kulečník, vodní sporty na pláži (za
poplatek).

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj Standard - koupelna se spr-
chou nebo vanou a WC, telefon, vysoušeč vlasů,
centrální klimatizace v provozu od cca 14:00 do
05:00 hod. (tato doba se může mimo sezonu
zkrátit), SAT-TV, lednice, trezor za poplatek
(19,50 €/týden, 25 €/11 dní), minibar, balkon
nebo terasa s výhledem do zahrady. Možnost
1 přistýlky. Žádný pokoj nemá výhled na moře.
Dětská postýlka možná po vyžádání zdarma.
K dispozici po vyžádání může být i 1 pokoj pro

handicapované (včetně speciálně upravené
koupelny).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - formou bufetu. All inclusive možné
za příplatek - snídaně, oběd a večeře formou bu-
fetu. Snack, káva, sladkosti během dne, nealkoho-
lické nápoje, víno, pivo a alkoholické nápoje místní
výroby.

PLÁŽ
Písečná pláž s oblázky přímo před hotelem.
Lehátka a slunečníky za poplatek. Osušky za
vratný depozit 10 E.

**** Rethymno

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

od 15 980 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1541

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 218

Rodinná SLEVA
Více na str. 218
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ŘECKO – OSTROV SAMOS
Svěží ostrov plný bujné exotické vegetace, který rozhodně nepůsobí vyprahlým dojmem, je situován na dohled tureckým břehům Malé
Asie a patří k největším řeckým ostrovům v Egejském moři. Je pokryt vysokými horstvy, které v masívu Kerkis dosahují nadmořských
výšek Krkonoš. V horských údolích se dodnes skrývají prastaré řecké vesničky, kde se zastavil čas. Zalesněné horské hřbety příkře spadají
do půvabných mořských zátok s překrásnými oblázkovými plážemi omývanými křišťálově čistým mořem. Jižní část ostrova pokrývají
úrodné nížiny proslulé pěstováním oliv i vinné révy. Hlavním tradičním zaměstnáním místních obyvatel je však rybolov. Není divu, že
úlovky místních rybářů často končí na stolech typických řeckých taveren, které spolu s bary a obchůdky dotvářejí kolorit klidných
přímořských osad. Romantiku zdejšího nadměrným turismem dosud nezasaženého pobřeží, dotvářejí četné antické památky, zejména
Eupalinův tunel – podzemní vodovod, který patřil k divům starověké architektury. Nejslavnějším zdejším rodákem byl slavný matematik
Pythagoras, jehož jméno do dnešních dnů nese třetí největší městečko ostrova. Ostatně o slavné minulosti této oblasti svědčí i vykopávky
staroslavného Efesu na nedaleké maloasijské pevnině dnes již na území Turecka. Není divu, že návštěva Efesu patří ke stálicím v nabídce
výletů z ostrova. K návštěvě však zvou i další místa, zejména okolní řecké ostrovy například klášterní ostrov Pathmos nebo melancholický
ostrov Ikaria. Romantické koupání na klidných přírodních plážích, překrásné krajinné scenérie, nedotčený kolorit řeckého venkova a široké
možnosti výletů – to jsou hlavní přednosti dovolené na tomto turisty málo objeveném ostrově.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Pláž ve středisku Pythagorion nabízí bohatou na-
bídku nejrůznějších vodních radovánek jako jsou
jízda na banánu či na gumovém kruhu. Lze si zde
rovněž pronajmout motorový člun a vydat se za
šnorchlováním. Na pláži Votsalakia se mohou ná-
vštěvníci bavit minigolfem nebo se vypravit na
pěší túru k Pythagorově jeskyni či na nejvyšší horu
ostrova Kerkis. Milovníci surfování by své kroky
měli směřovat do Kokkari, které nabízí ideální
podmínky k jízdě na vlnách.

PO KOUPÁNÍ
Hotelové komplexy na Samosu většinou zajišťují
pro své hosty celodenní animační program. Kdo
upřednostňuje zábavu mimo areál hotelu, může
se vydat do center jednotlivých letovisek, kde
najde typické taverny, z nichž některé pořádají
řecké večery doprovázené tancem a místní hud-
bou. Nejvíce možností k večernímu veselí nabízí
městečko Pythagorion, kde lze tančit až do ran-
ních hodin na dvou diskotékách či se příjemně
pobavit v místním klubu s živou kapelou.V VI VII VIII IX X

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
VOTSALAKIA – KAMPOS
Soustava dvou osad, které ještě nedávno byly jen
bodem na mapě na jižním pobřeží ostrova v blízkosti
překrásné pláže přímo od svahy mohutného masivu
Kerkis. Pláž je lemována řadou restaurací, taveren,
barů a obchodů. Transfer z letiště trvá cca 45 minut. 

KOKKARI
Původně rybářská osada patří k nejnavštěvova-
nějším místům ostrova, disponuje nabídkou slu-
žeb taveren, barů, restaurací a obchodů. Kromě
krásné městské pláže se v okolí nachází další pro-
slulé pláže Lemonakia a Tsamadou, i pláže pro
nudisty. Transfer z letiště trvá cca 35 minut. 

KARLOVASSI
Romantické městečko vhodné pro milovníky noč-
ního života i pro ty, kteří raději posedí v útulné
tiché taverně. Řadí se mezi nejoblíbenější a nej-
větší letoviska na ostrově. Transfer z letiště trvá
cca 55 minut.

PYTHAGORION
Typicky řecký rybářský přístav s promenádou le-
movanou řadou restaurací, taveren, obchůdků
a barů. Začíná zde desetikilometrová největší pláž
ostrova – Potokaki Beach. Transfer z letiště trvá
cca 15 minut. 

NABÍDKA VÝLETŮ
OKRUH OSTROVEM
Okružní zájezd autokarem směřující k nejkrásněj-
ším místům ostrova Samos. Návštěva starobylého
kláštera, typické horské vesničky, keramické dílny,
proslulého Slavičího údolí a příležitost ke koupání
na jedné z nekrásnějších plážích na Samosu.
Orientační cena: 38 Eur 

VÝLET DO TURECKA S NÁVŠTĚVOU EFESU
Celodenní výlet lodí na turecké pobřeží Malé Asie
do tureckého letoviska Kusadasi s navazující ex-
kurzí k vykopávkám antického Efesu - dokonale za-
chovalého starověkého města s proslulými ruinami
Celsiovy knihovny, Mramorové ulice a Hadrianova
chrámu. Příležitost k výhodným nákupům.
Orientační cena: 72 Eur 

RENT-A-CAR 
Jedná se o rozšířenou a frekventovanou službu ob-
líbenou zejména k poznávání ostrova. Pronájem
vozu Vám zprostředkují naši delegáti nebo recepce
jednotlivých hotelů. 
Orientační cena za pronájem auta:
od 180 Euro/3 dny

Výlety a rent-a-car je možné zakoupit pouze
na místě. Uvedené ceny jsou orientační. 
S kompletní nabídkou výletů Vás na místě
seznámí delegát. 

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
• autokarová doprava na letiště v Praze Čedok

Expres - trasy 1, 3, 5 (více na str. 216)

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• nádherná příroda a scenérie 
• krásné pláže a výborné koupání 
• příjemné posezení v místních tavernách 
• možnost výletů do Turecka 

Egejské moře

Votsalakia

Karlovassi

Kokkari

Samos

Iraion

Pythagorion

SAM OS

TURECKO

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU ODLETY: 8/11/12/15 DNÍ Z PRAHY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rozloha ostrova: 477 km2

Počet obyvatel ostrova: 28 tisíc
Úřední jazyk: řečtina
Místní měna: euro

Časový posun v létě: SELČ plus 1 hod.
Cílové letiště: Samos - Pythagorion
Doba letu z Prahy: 2 hodiny 20 minut

Kokkari

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Hotel Kampos Village *** AI 12 let 180
Hotel Glykorissa Beach *** PL 14 let 182
Hotel Limnionas Bay Village *** PL 13 let 183
Hotel Saint Nicholas *** AI 15 let 184
Hotel Samaina Inn *** AI 12 let 185
Hotel Athena Beach *** SN 14 let 186
Hotel Kokari Beach *** SN 12 let 187
Hotel Doryssa Seaside Resort *** PL 14 let 188
Hotel Proteas Blue ***** PL – 189

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.

Karlovasi
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od 13 850 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 218

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 2. 6., 6. 6., 9. 6., 29. 8., 1. 9., 19. 9. 2017

Více na str. 219

HOTEL KAMPOS VILLAGE RESORT
*** Kampos

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

Více na str. 219

POLOHA
Rozlehlý hotelový areál tvořený bungalovy a pavi-
lony třech původních hotelů sloučených do jed-
noho komplexu připomíná typickou řeckou
vesnici s uličkami a náměstíčky se rozkládá v cent-
rální části střediska pod úpatí hory Kerkis. Hotel
je vzdálen jen cca 400 m od taveren a obchůdků
a cca 40 km od letiště.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 bary
(hlavní bar je otevřen pouze v hlavní sezoně),
3 bazény s oddělenou částí pro děti, lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma, dětské hriště, miniclub
pro děti, internetový koutek (za poplatek), WIFI ve
veřejných prostorech (zdarma), plážové osušky
(vratná kauce).

SPORT A ZÁBAVA
Animační program pro děti, šipky, petanque, vodní
pólo, fitness, dětské hřiště, amfiteátr. V období od
15. 6. do 15. 9. 2017 bude v hotelu otevřen
Dětský klub Čedok s česky mluvícím animá-
torem. Bližší informace najdete ve speciálním
katalogu, který je věnován výhradně našemu
novému Dětskému klubu Čedok nebo na
www.cedok.cz.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje (cca 21 m2)
s možností jedné nebo dvou přistýlek jsou vyba-
veny vlastním sociálním zařízením, vysoušečem
vlasů, trezorem (za poplatek), miniledničkou,
SAT/TV, balkonem nebo terasou. 
Rodinné pokoje (cca 32 m2) s možností až
dvou přistýlek jsou vybaveny stejně jako

standardní pokoj, mají navíc kuchyňský kout.
Rodinné pokoje jsou za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnující plnou penzi formou bufetu,
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby,
odpolední snack (káva, sušenky).

PLÁŽ
Písčito-oblázková pláž Votsalakia s pozvolným
vstupem do moře se nachází cca 100 m od ho-
telu, slunečníky a lehátka za poplatek. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1630

Rodinná SLEVA
Více na str. 218
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od 12 860 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 218

HOTEL GLYKORISSA BEACH
*** Pythagorion

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

Více na str. 219

POLOHA
Oblíbený hotel v klidném prostředí je zasazen do
svahu nad mořem v klidném prostředí asi 2 kilo-
metry od Pythagorionu. 

VYBAVENÍ
Vnitřní restaurace, venkovní restaurace s panora-
matickým výhledem, bar u bazénu, plážový bar,
bazén, dětský bazén, lehátka u bazénu zdarma,
dětské hřiště, internetový koutek (za poplatek),
WI-FI na recepci zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Kulečník (za poplatek). 

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny koupelnou, WC, vysouše-
čem vlasů, televizí,  centrální  klimatizací
v provozu od 15:00 do 10:00 hod. (červenec,
srpen), lednicí,  trezorem (za poplatek) a balko-
nem nebo terasou. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře formou bufetu. 

PLÁŽ
Písčitá pláž s oblázky v malebném zálivu leží
přímo pod hotelovým areálem asi 70 metrů od
hlavní budovy hotelu. Oblázkové dno střídané ka-
menitými úseky. Lehátka a slunečníky na pláži za
poplatek. Pláž je oceněna modrou vlajkou.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1626

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 2. 6., 6. 6., 9. 6., 29. 8., 1. 9., 19. 9. 2017

Více na str. 219
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HOTEL LIMNIONAS BAY VILLAGE

POLOHA
Menší hotel s rodinnou atmosférou vystavený v
zahradě obklopené olivovými a borovickovými háji
se nachází v blízkosti střediska Limnioans na jiho-
západním pobřeží ostrova Samos. Nejbližší ob-
chůdky, bary a taverny se nachází cca 200 m,
letiště je vzdáleno cca 31 km.

VYBAVENÍ
Recepce se vstupní halou, restaurace s terasou,
bar, bazén s oddělenou sekcí pro děti, slunečníky
a lehátka u bazénu (zdarma), WIFI ve veřejných
prostorech (zdarma), dětské hřiště.

SPORT A ZÁBAVA
Centrum letoviska Limniosas nabízí řady taveren,
obchůdků a barů.

POKOJE
Dvoulůžková studia s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním sociálním zařízením, vy-
soušečem vlasů, klimatizací (v období červe-
nec-srpen, zdarma), SAT/TV, minilednička,
kuchyňský kout se základním vybavením, tre-
zor (za poplatek).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - bufetové snídaně, večeře servírované
(výběr ze dvou hlavních jídel).

PLÁŽ
Menší písčitá pláž se nachází cca 150 m od ho-
telu. Slunečníky a lehátka (za poplatek).

*** Limnionas

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

od 12 140 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 218

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 2. 6., 6. 6., 9. 6., 29. 8., 1. 9., 19. 9. 2017

Více na str. 219

Více na str. 219

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15204
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od 14 500 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 15 let ZDARMA

Více na str. 218

HOTEL SAINT NICHOLAS
*** Mykali

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

POLOHA
Menší rodinný hotel sestávající ze tří budov vysta-
věných v rozlehlé zahradě se nachází na jižním
pobřeží ostrova, u známé oblázkové pláže
v Mykali, ve vzdálenosti cca 11 kilometrů od
města Samos a cca 9 kilometrů od letiště.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar u bazénu, bazén s dět-
skou sekcí, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
plážové osušky, dětské hřiště, internetový koutek
(za poplatek). WIFI ve veřejných prostorách
(zdarma), parkoviště.

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

POKOJE
Promo pokoje pro dvě osoby jsou vybaveny
koupelnou, WC, telefonem, lednicí , TV-SAT, kli-
matizací (v provozu od června do srpna), tre-
zorem (za poplatek) a balkonem nebo terasou.
Pokoje typu Standard jsou vybaveny stejně
jako pokoje promo, navíc mají možnost při-
stýlky.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnující plnou penzi formou bufetu
a nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby.

PLÁŽ
Oblázková pláž se nachází cca 50 metrů od hote-
lového areálu. Slunečníky a lehátka k dispozici za
poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1624
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HOTEL SAMAINA INN

POLOHA
Zrekonstruovaný hotel se skládá ze dvou budov
a nachází se na okraji města Karlovassi, v blízkosti
přístavu. Nejbližší obchod je cca 50 metrů.
Centrum města je ve vzdálenosti zhruba jednoho
kilometru.

VYBAVENÍ
Recepce, dva výtahy, minimarket, klenotnictví,
konferenční sál, TV místnost, vnitřní a venkovní
bar, snackbar, restaurace, zahrada, WI-FI ve veřej-
ných prostorách zdarma, bazén, dětský bazén,
slunečníky a lehátka u bazénu zdarma, zahrada. 

SPORT A ZÁBAVA
Dětský koutek, tenis, basketbal, fitness, stolní
tenis, stolní hry, řecké večery s živou hudbou. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek pro děti jsou vybaveny  koupelnou s vanou či
sprchovým koutem,  telefonem, vysoušečem
vlasů, centrální  klimatizací (červenec–srpen)
a v určitém časovém intervalu, SAT TV, ledničkou
a balkonem nebo  terasou. Trezor (zdarma), dět-
ská postýlka na vyžádání zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive zahrnující plnou penzi for-
mou bufetu, nealkoholické nápoje a alkoholické
nápoje místní výroby. 

PLÁŽ
Hotel se nachází u oblázkové pláže – přístup přes
místní komunikaci. Vstup do moře pozvolný.
Slunečníky a lehátka jsou k dispozici za poplatek.

*** Karlovassi

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

od 15 570 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1622
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od 11 720 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 218

HOTEL ATHENA BEACH
*** Kokkari

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Menší hotel s rodinnou atmosférou disponující
43 pokoji rozmístěných ve třech dvoupatrových
budovách je vzdálený cca 300 m od centra
Kokkari, kde se nacházejí taverny, bary a obchody.
Vzdálenost cca 24 km od letiště, cca 8 km od pří-
stavu a cca 12 km od vinařského muzea.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, snídaňová místnost, bar
u bazénu, bazén s oddělenou sekcí pro děti, le-
hátka a slunečníky u bazénu (zdarma), pěkná za-
hrada, WIFI (zdarma), parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Škola windsurfingu cca 500 m od hotelu (za po-
platek).

POKOJE
Standardní jednoduše zařízené dvoulůžkové
pokoje (cca 12 m2) s možností přistýlky pro děti,
jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, kli-
matizací, trezorem (za poplatek), SAT/TV, lednič-
kou, balkonem, terasou nebo zahrádkou
s posezením.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně.

PLÁŽ
Oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 50 m od hotelu. Slunečníky a lehátka
(za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15203
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HOTEL KOKKARI BEACH

POLOHA
Malý dvoupatrový rodinný hotel blízko centra
střediska.

VYBAVENÍ HOTELU
Restaurace, kavárna,  hotelový bar, bar u bazénu,
TV místnost, minimarket, přístup k internetu, WI-
FI na recepci zdarma, bazén s oddělenou dětskou
částí, lehátka a slunečníky u bazénu. Trezor na re-
cepci za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Kulečník a stolní tenis v hotelu. Vodní sporty na
pláži. Bary a taverny ve středisku.

POKOJE
Menší dvoulůžkové účelně vybavené pokoje
s možností přistýlky. Klimatizace a lednička za
příplatek. Některé pokoje s bočním výhledem
na moře. Pokoje mají vlastní příslušenství, TV,
ledničku a balkon nebo terasu.

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně. Možnost dokoupit servírované
večeře v přilehlé taverně. Vyhlášená domácí ku-
chyně.

PLÁŽ
Oblázková pláž střediska je od hotelu oddělena
jen přímořskou promenádou, další proslulé pře-
krásné přírodní pláže jsou vzdáleny 10–15 minut
chůze (pláže Lemonakia a Tsamadou). Lehátka
a slunečníky na pláži za poplatek. 

*** Kokkari

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

od 12 450 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1623

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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od 19 830 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 218

HOTEL DORYSSA SEASIDE RESORT
***** Pythagorion

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

POLOHA
Nově rekonstruovaný hotel tvořený dvoupatrovou
budovou a bungalovy vybudovanými ve stylu
řecké vesnice leží na břehu moře asi 1 km od
městečka Pythagorion v blízkosti letiště, které má
však pouze denní provoz. Součástí hotelu jsou
i antické archeologické vykopávky.

VYBAVENÍ
Restaurace s terasou, taverna, kavárna, bary, mi-
nimarket, kadeřnictví, zlatník, prodejna suvenýrů,
přístup k internetu (za poplatek), WI-FI na recepci
zdarma, hotelové divadélko, TV místnost, konfe-
renční místnost, bazén se skluzavkou a dětskou
sekcí, vířivka, lehátka a slunečníky u bazénu,
sauna, fitness, masáže, dětské hřiště. Řecká

 vesnička má  rovněž řemeslnické dílny, imitaci kos-
tela, pekárny chleba a lisů na víno.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, stolní tenis, plážový volejbal, minigolf, mini-
fotbal, vodní sporty na pláži (za poplatek).

POKOJE
Dvoulůžkové klimatizované pokoje s možností
přistýlky mají buď výhled na moře nebo do za-
hrady. Klimatizace v provozu od 1. 6. do 15. 9.
K dispozici jsou rovněž pokoje v bungalovech
řecké vesničky. Všechny pokoje mají vlastní pří-
slušenství, ledničku, SAT TV, vysoušeč vlasů, po-
kojový trezor a balkon nebo terasu. 

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně a večeře.

PLÁŽ
Rozlehlá písčito-oblázková pláž lemovaná pás-
mem stinných stromů leží přímo před hotelem.
Po krátkém oblázkovém úseku je ryze písčité dno.
Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1625
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HOTEL PROTEAS BLUE

POLOHA
Moderní hotel tvořený hlavní budovou a dvoupat-
rovými bungalovy je zasazen terasovitě do svahu
nad mořem v klidném prostředí asi 2 km od
Pythagorionu, s nímž, je spojen několikrát denně
hotelovým minibusem. Hotel určený pouze pro
dospělé.

VYBAVENÍ
Restaurace s terasou, která má nádherný pano-
ramatický výhled na moře a maloasijské pobřeží
Turecka, bar a restaurace taverna, bar u bazénu,
bar na pláži, minimarket, konferenční místnost,
WI-FI na recepci zdarma, bazén, dětský bazén,

 lehátka a slunečníky u bazénu, sauna, fitness, ma-
sáže, dětské hřiště, trezor na recepci.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis s osvětlením, stolní tenis, volejbal, vodní
sporty na pláži, občasná animace a zábavní pro-
gramy.

POKOJE
Dvoulůžkové klimatizované pokoje s možností
přistýlky s příslušenstvím mají ledničku, SAT TV,
fén a balkon nebo terasu. Za poplatek na pokoji
připojení k internetu.

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně a  večeře.

PLÁŽ
Písčito-oblázková pláž v malém zálivu leží přímo
pod hotelovým areálem. Oblázkové dno střídané
kamenitými úseky. Lehátka a slunečníky na pláži
zdarma, sprchy a WC na pláži.

***** Pythagorion

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

od 23 440 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1628
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ŘECKO – OSTROV KOS
Zelený ostrov v hlubokém zálivu zařezávajícím se do tureckého pobřeží, součást Egejského souostroví Dodekanesos, romantická 
krajina s malými vesničkami a plážemi, které pokrývají tři čtvrtiny délky pobřeží, to je ostrov Kos. Ostrov byl obydlen již v prehistorických
dobách. V antice byl městským státem, důležitým členem spolků řeckých měst. Později se na něm vystřídali Římané, Byzantinci,  Saracéni,
Janované, Benátčané, rytíři řádu svatého Jana, Turci a od roku 1948 je  ostrov opět řecký. Není divu, že historii připomíná bohatství památek
od antiky až po novověk. Nejslavnějším zdejším rodákem byl otec všech lékařů - Hippokrates. U zdejšího památného platanu, který tu
podle tradice před dvěma a půl tisíci lety zasadil, si lékaři určitě připomenou svou lékařskou přísahu.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Na plážích v hlavním městě Kosu, Tigaki, Marmari
a Mastichari čeká na návštěvníky rozmanitá na-
bídka vodních sportů - vodní skútry, windsurfing,
surfy k pronajmutí či adrenalinový paragliding,
naleznete zde i hřiště na plážový volejbal. Většina
hotelových areálů disponuje tenisovými kurty.
V letovisku Marmari je populární jízda na koních,

motoristy potěší jistě možnost zapůjčení motori-
zovaných čtyřkolek či silničních skútrů. Kos je díky
svému reliéfu velmi vhodným ostrovem pro cyk-
listy. Atraktivní je pro pěší turisty možnost vý-
stupu na nejvyšší horu ostrova  Dikeos vysokou
846 m n. m.

PO KOUPÁNÍ
V letovisku Mastichari jsou pobyty organizovány
v hotelových resortech uprostřed přírody.Večerní
vyžití klientů je zajištěno bohatými animačními

programy. Sa mo zřej mos tí je možnost využití
místních autobusů k večerní návštěvě rušného
hlavního města Kos. Z letoviska Marmari, kde se
nacházejí bary, diskotéky, kavárny a typické ta-
verny, mohou turisté pohodlnou procházkou
dojít - třeba i přímo po pláži - až do vedlejšího le-
toviska Tigaki. Nikdo z návštěvníků by si neměl
nechat ujít hlavní centrum zábavy v  hlavním
městě tzv. „bar street“. Proto milovníkům inten-
zivního nočního života doporučujeme pobyt ve
městě Kos a na jeho předměstí Lambi.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rozloha ostrova: 291 km2

Počet obyvatel ostrova: 25 tisíc
Úřední jazyk: řečtina
Místní měna: euro

Časový posun v létě: SELČ plus 1 hod.
Cílové letiště: Kos - Andimachia
Doba letu z Prahy: 2 hodiny 40 minut
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
LAMBI
Severní předměstí města Kos, které bezpro-
středně navazuje na pásmo městských pláží.
Výhodou je rychlá a snadná dostupnost do centra
Kosu, kam lze za několik minut dojet příměstským
autobusem. Transfer z letiště trvá cca 45 minut.

KARDAMENA
Jedno z nejvýznamnějších turistických částí ost-
rova s řadou restaurací nabízejících vynikající
místní kuchyni. Najdeme zde krásné písečné
pláže s křišťálově čistým mořem podél pobřeží
s délkou 5 km. Transfer z letiště trvá cca 20 minut. 

MARMARI
Nejkvalitnější a nejkrásnější středisko na ostrově.
Díky stálému větru jsou zde výborné podmínky
pro windsurfing a kitting. Nedaleko od střediska
se nachází akvapark Lido. Transfer z letiště trvá
cca 30 minut.

MASTICHARI
Malý klidný rybářský přístav s přírodní písečnou
pláží a několika místními tavernami doposud ne-
zkažené turistickým ruchem. Nedaleko od stře-
diska se nachází akvapark Lido. Transfer z letiště
trvá cca 25 minut. 

NABÍDKA VÝLETŮ
VÝLET DO TURECKA
Celodenní výlet lodí do tureckého přístavu Bodrum,
který byl v antice znám jako Halikarnassos. Po na-
lodění v přístavu Kos se ocitnete již za 25 minut
v přístavu Bodrum, odkud se vydáte k větrným mlý-
nům s krásnou vyhlídkou na celé město. Navštívíte
bránu Myndos, Amfiteátr, zlatnictví a následně mů-
žete strávit individuální volno v centru Bodrumu. 
K účasti na výletu je nutný cestovní pas! 
Orientační cena: 35 EUR 

OKRUH OSTROVEM
Autobusový poznávací výlet po nejkrásnějších
místech ostrova. Návštěva vykopávek antického
Asklépionu a horské vesničky Zia s nádherným vý-
hledem na pobřeží a s možností nákupu tradič-
ních výrobků a koření. Pokračování do oblasti
Kefalos s možností oběda či koupání. 
Orientační cena: 42 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 – trasy 1, 3, 4 (více na str. 216)

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• krásné písčité pláže i přírodní scenérie 
• fantastické výlety do světa řeckých ostrovů

i k tureckým břehům 
• Hippokratův ostrov antických památek 

Egejské moře

KosMarmari

Lambi

Tigaki

KOS
Antimahia

Mastichari

Psalidi

Agios Fokas

Kardamena

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

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

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Hotel Sovereign Beach **** AI 12 let 192
Hotel Gaia Royal Resort **** AI 12 let 193
Hotel Apollon **** AI 10 let 194
Blue Lagoon Garden/Resort *** SN 14 let 195
Magic Life Atlantica ***** AI 13 let 196
Marmari Palace 
Hotel Neptune ***** PL 14 let 197

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.

Asklepion Ostrov Kalymnos

Výlety je možné zakoupit pouze na místě. Uvedené ceny jsou orientační. 
S kompletní nabídkou výletů Vás na místě seznámí delegát. 
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od 12 630 Kč*

* více na str. 221

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 218

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 2.6., 6.6., 29.8., 1.9., 5.9.,  29.9., 3.10. 2017

Více na str. 219

SOVEREIGN BEACH HOTEL
**** Kardamena

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

Více na str. 219

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

VYBAVENÍ
24 hodinová recepce, hlavní restaurace, 2 à la
carte restaurace (řecká a italská), bazén, dětský
bazén, bar, snack bar, plážový bar, internetový
koutek (za poplatek), wi-fi ve veřejných prostorách
(zdarma), obchod.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, malé hřiště na fotbal, tělocvična, 2 te-
nisové kurty, vodní sporty (za poplatek), dětský
klub, šipky, jacuzzi, volejbal, půjčovna kol. Večerní
zábava.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny koupelnou se sprchou a vanou, WC,
SAT televizí, trezorem (za poplatek), ledničkou,
telefonem a klimatizací. K dispozici jsou také ro-
dinné pokoje.

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

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/13902
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HOTEL GAIA ROYAL RESORT 

POLOHA
Rozlehlý hotelový komplex situovaný na travna-
tém pozemku na břehu moře asi 5 km od ves-
ničky Mastichari, v níž jsou obchody, bary
a taverny. Je tvořen třemi soubory jedno a dvou-
patrových pavilonů, které vždy obklopují cent-
rálně umístěný bazén. Spojení do metropole
ostrova autobusem, zastávka asi 500 m daleko.

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

SPORT A ZÁBAVA
Plážový volejbal, multifunkční hřiště, tenis, stolní
tenis, kulečník (za popl.), vodní sporty na pláži, ani-
mace. V období od 15. 6. do 15. 9. 2017 bude
v hotelu otevřen Dětský klub Čedok s česky
mluvícím animátorem. Bližší informace na-
jdete ve speciálním katalogu, který je věno-
ván výhradně našemu novému Dětskému
klubu Čedok nebo na www.cedok.cz.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky nebo
prostorná rodinná apartmá až pro 5 osob s od-
dělenou ložnicí se dvěma lůžky a obývacím po-
kojem s dalšími dvěma lůžky. Všechny pokoje
mají klimatizaci, televizor, fén, balkon nebo te-
rasu a vlastní příslušenství.

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

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

**** Mastichari

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AAA|AAAA|AAAAA|AAAB|AABB|AAAA Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

od 13 520 Kč*

* více na str. 221

Rodinná
SLEVA

Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 218

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1563
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od 11 690 Kč*

* více na str. 221

Rodinná
SLEVA

Více na str. 218

Pobyt pro
dítě do 10 let ZDARMA

Více na str. 218

HOTEL APOLLON
**** Lambi

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

POLOHA
Příjemný hotel s rodinnou atmosférou se nachází
v zahradě, na okraji města Kos a ve vzdálenosti
cca 24 km od mezinárodního letiště. 

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, trezor za poplatek, bar,
televizní kout,  internetový kout (za popl.), WI-FI
u  recepce zdarma, bazén s dětskou částí (le-
hátka u bazénu zdarma), restaurace a dětské
hřiště. 

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, kulečník, basketbal, aerobik, cvičení v ba-
zénu, šipky, animační programy. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné nebo
dvou přistýlek jsou umístěny v několika patro-
vých budovách okolo bazénu. Pokoje mají led-
nici, SAT TV, individ. klimatizaci, fén, koupelnu
s vanou, sprchou, WC, balkon s výhledem do
okolí nebo na bazén. Wi-fi na pokoji za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou bufetové plné penze, malé
snacky během dne, odpolední čaj/káva se zákus-
kem. Nealkoholicé a alkoholické nápoje místní vý-
roby od 10:00 do 23:00 hod.

PLÁŽ
Písečná pláž vzdálená od hotelu cca 150 m. Lehátka
a slunečníky na pláži za poplatek. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1552

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 2.6., 6.6., 29.8., 1.9., 5.9.,  29.9., 3.10. 2017

Více na str. 219



POLOHA
Luxusní moderní hotelový areál skládající se z hlavní
budovy a několika vedlejších budov se nachází v le-
tovisku Lambi. Nákupní střediska ve vzdálenosti cca
1,5 km a centrum hlavního města Kos cca 3 km.

VYBAVENÍ
V areálu se nachází recepce, bar s terasou, tele-
vizní místnost, bazén s jacuzzi, vnitřní bazén, po-
silovna, sauna, dětský bazén, terasa na slunění
(lehátka, slunečníky, ručníky k dispozici), 5 restau-
rací (hlavní bufetová, show cooking, řecká,
gril/BBQ, italská), bar u bazénu, piano bar, dětský
klub, dětské hřiště, stan s animacemi a dvěmi
bary (jeden mimo all inclusive), obchod se suve-
nýry. Z poplatek lázně (od 16ti let), kadeřnictví, lé-
kařská služba, wifi a internetový koutek.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, 2 tenisové kurty, fotbalové hřiště, pé-
tanque, plážový volejbal, hřiště na basketbal/vo-
lejbal, minigolf, aerobik, vodní aerobik, fitness
centrum (od 16ti let), vodní park pro děti i do-
spělé. Denní a večerní programy pro děti i pro do-
spělé, několikrát týdně tématické večery (řecký
večer, živá hudba, taneční vystoupení...). Za po-
platek biliár, stolní hry, playstation, jízda na koni,
potápění.

POKOJE
Pokoje Standard jsou vybaveny příslušenstvím
s vanou nebo sprchou, fénem, individuální kli-
matizací, satelitní TV, příslušenstvím na přípravu
čaje/kávy, telefonem, balkónem nebo terasou.
Minibar, trezor a internet jsou za poplatek.

Rodinné pokoje Comfort mají dvě ložnice
a mohou ubytovat 4-5 osob.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnující plnou penzi formou bufetu,
pozdní kontinentální snídaně, snacky během ce-
lého dne, odpolední kávu/čaj a zákusky, večeře
v tématických restauracích (nutná rezervace), al-
koholické a nealkoholické nápoje místní výroby do
24:00h.

PLÁŽ
Ve vzdálenosti 75 m od hlavní budovy se nachází
oblázkovo-písečná pláž. Lehátka a slunečníky na
pláži za poplatek.
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HOTEL BLUE LAGOON RESORT
**** Lambi

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

od 20 650 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1554
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od 19 830 Kč*

* více na str. 221

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218

HOTEL MAGIC LIFE ATLANTICA MARMARI PALACE    
***** Mastichari

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

POLOHA
Hotel se nachází ve veliké zahradě přímo u pláže
a ve vzdálenosti cca 2 km od střediska Mastichari,
7 km od letiště a 18 kilometrů od města Kos.

VYBAVENÍ
Recepce, obchody, WI-FI na recepci, internetový
kout zdarma, hlavní restaurace, italská restaurace
a la carte, řecká taverna na pláži, lobby bar, 2 bary
u bazénů, bar na pláži, snack bar, minimarket,
kongresový sál pro 450 osob, 6 bazénů, 2 ven-
kovní jacuzzi, 4 dětské bazény.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, plážový volejbal, tenisové kurty, stolní
tenis, windsurfing, minifotbal, šipky a bohatý ani-
mační program. Za poplatek lázeňské centrum
(vířivka, hamam, jacuzzi, sauna...).

POKOJE
Pokoje jsou v dvoupatrových budovách okolo
několika bazénů i v hlavní budově. Dvoulůžkové
pokoje s přistýlkou mají balkon nebo terasu (vý-
hled na moře za příplatek), SAT TV, malou led-
nici, individuální klimatizaci, telefon, trezor,
koupelnu s vanou, sprchou, WC a vysoušečem
vlasů. Wi-fi za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Formou all inclusive.

PLÁŽ
Krásná písečná pláž přímo u hotelu vybavená le-
hátky a slunečníky (zdarma).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1554
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HOTEL NEPTUNE RESORT

POLOHA
Hotelový komplex je vzdálen 5 km od vesničky
Mastichari a 18 km od města Kos. 300 m od hotelu
zastávka místní pravidelné hromadné dopravy.

VYBAVENÍ
Recepce, 4 restaurace, 7 barů, WI-FI, amfiteátr, dět-
ský klub, minimarket, bankomat, 4 bazény, (1 vy-
hřívaný bazén), 3 dětské bazény, jacuzzi, lehátka,
slunečníky, osušky zdarma. Za poplatek lékař, prá-
delna, hlídání dětí, kadeřník.

SPORT A ZÁBAVA
Plážový volejbal, volejbal, basketbal, malá ko-
paná, lukostřelba, stolní tenis, aerobik, fitness
centrum. Denní a večerní animační programy. Za
poplatek tenisové kurty, squash, badminton,
chip&putt golf, vodní sporty na pláži, kulečník,
 videohry, lázeňské centrum (masáže, salón krásy,
sauna…).

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
 vybaveny koupelnou, WC, klimatizací, SAT TV,

 vysoušečem vlasů, lednicí, minibarem (na vyžá-
dání), WI-FI, trezorem,  balkonem nebo terasou.
Na vyžádání jsou i pokoje s výhledem na moře,
superior, deluxe nebo hotelová apartmá až pro
4 osoby.

STRAVOVÁNÍ
Bufetové polopenze.

PLÁŽ
Hotel leží přímo na pěkné přírodní písčité pláži.
Slunečníky a lehátka zdarma. 

***** Mastichari

Standard: AA|AAA|AAB Standard s možností 2 přistýlek: AA–AAAA   Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: polopenze

od 21 060 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1567
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ŘECKO – OSTROV RHODOS
Ostrov růží, jak zní překlad jeho názvu, je největším ostrovem v souostroví  Dodekanesos, které se nachází ve Středozemním moři blízko
tureckých břehů. V našem povědomí je ostrov spojován s jedním ze sedmi divů světa - Rhodským kolosem, který ve své době patřil
k zázrakům antického stavitelského umění. Ve starověku byl Rhodos zasvěcen bohu slunce Heliovi, který mu daroval svoji auru a udělal
z něj jeden z nejkrásnějších ostrovů v Egejském moři. Šest tisíc let jeho osídlení znamenalo pohnuté dějiny zápasů a prolínání mnoha
kultur. Od dob fénického osídlení, doby minojské a mykénské, římské, byzantské i arabské, přes rytířské řády středověku a pozdější
tureckou i všechny další okupace až po dnešek přijímal všechny vlivy a uchovával jejich stopy v památkách, které dnes ohromují všechny
návštěvníky. Je zde možno najít unikátní příklady středověké pevnostní techniky na místech někdejších antických měst, turecké stavby
i komfortní moderní budovy. Vše je zasazeno do krásné přírody hornatého povrchu ostrova a jeho úrodných pobřežních nížin. Každý
návštěvník zde jistě prožije mimořádné chvíle. 

SPORTOVNÍ AKTIVITY
K nejčastěji nabízeným bezmotorovým sportům
na místních plážích patří šlapadla a kajaky.
Windsurfing a stále známější kiteboarding, pod-
porované několika místními kluby i školami, se

provozují převážně na západním pobřeží ostrova,
kde neustále fouká vítr Meltémi. Rájem  těchto
sportů je nejjižnější cíp ostrova Prasonisi. Ani na-
bídka motorových sportů není zanedbatelná - pa-
ragliding, vodní lyže, vodní skútry a jízda na
nafukovacích atrakcích nejrůznějších tvarů
(banán, kruhy, flying fish atd.). Na většině frekven-
tovaných plážích najdete upravená hřiště na plá-
žový volejbal. Krásy podmořského světa lze
prozkoumat prostřednictvím několika místních
potápěčských škol, jejichž lodě kotví v hlavním pří-

stavu Mandraki. Příjemnou projížďku na koňském
hřbetě po místní krajině či plážích zajišťuje několik
malých jezdeckých klubů. Příjemný den 
je možno strávit ve vodním parku v letovisku
Faliraki, který nabízí více než 20 nejrůznějších
atrakcí a skluzavek - i pro ty nejnáročnější.

PO KOUPÁNÍ
Večerní zábavu najdete ve všech letoviscích. Mezi
ty rušnější s velkým množstvím obchodů, restau-
rací, kaváren, barů a diskoték patří hlavní město

V VI VII VIII IX X

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Rozloha ostrova: 1400 km2

Počet obyvatel ostrova: 120 tisíc
Úřední jazyk: řečtina
Místní měna: euro

Časový posun v létě: SELČ plus 1 hod.
Cílové letiště: Rhodos - Diagoras
Doba letu z Prahy: 2 hodiny 40 minut
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
KOLYMBIA
Menší turistické středisko, kterému dominuje cca
3km dlouhá eukalyptová alej a nádherné písčito-ob-
lázkové pláže. Je ideálním místem pro klidnou do-
volenou spojenou se skvělým koupáním a dobrým
zázemím hotelů.Transfer z letiště trvá cca 45 minut.

FALIRAKI
Prázdninové středisko, které nabízí svým návštěv-
níkům krásné písčité (v centru) a oblázkové (na
okraji) pláže, množství kaváren, barů, restaurací,
diskoték, obchodů a vodní park. Transfer z letiště
trvá cca 40 minut.

PEFKI
Letovisko nabízí malé a krásné pláže. Leží neda-
leko známého středisko Lindos. Naleznete zde

kavárny, bary a restaurace. Transfer z letiště trvá
cca 100 minut. 

KALITHEA
Letovisko ležící daleko od ruchu a blízko menších
písčitých zátok a skalnatých zálivů. I zde najdete
několik taveren, restaurací, minimarketů a barů.
Pláže jsou písčité s pozvolným vstupem do moře
vhodné především pro rodiny s dětmi. Transfer
z letiště trvá cca 40 minut. 

IALYSSOS
Najdete pouhých 8 kilometrů od města Rhodos. Je
to ideální místo nejen pro všechny vyznavače pla-
vání, ale také pro surfaře – protože je tu velmi často
i dobrý vítr. Vybavení lze pronajmout přímo na místě. 

NABÍDKA VÝLETŮ
PROHLÍDKA MĚSTA RHODOS
Polodenní výlet zahrnuje projížďku autobusem
kolem přístavu Mandraki (výklad ke Kolosu
Rhodském), návštěvu staré antické akropole
se zbytky chrámu Apollona Pythyjského, restauro-
vaným stadionem a odeionem (výklad a krátký roz-
chod), ochutnávku rhodských vín, likérů a typického
nápoje ouza, procházku nejzajímavější částí středo-
věkého města Rhodos – památky UNESCO. Zde
projdeme středověkou bránou D’Amboise, kolem
Paláce velmistrů, proslulou Ulicí rytířů, kolem býva-
lého špitálu Johanitů – dnes archeologické muzeum,
až na náměstí Hypokratovo, kde následuje rozchod
cca 1 hodinu (nákupy suvenýrů, staré uličky města).
Orientační ce na: 29 Eur

OKRUH OSTROVEM 
Celodenní výlet, na kterém máte možnost  poznat
ta nejzajímavější místa ostrova Rhodos. Přiblížíme
Vám způsob života obyvatel ostrova, jejich kulturu
i historii. Navštívíme sněhobílé městečko Lindos,
kde se na kopci nad písečnou pláží nacházejí pozů-
statky akropole (vstupné 6 Eur dospělí, děti do 18 let
zdarma, senioři nad 65 let 3 Eur) a kde dějiny i ar-
chitektura sahají od antiky až po současnost.
Doporučujeme zde návštěvu pravoslavného kostela
Panny Marie Lindské s nádherně malovaným iko-
nostasem (vstupné 1,50 Eur). V Lindosu budeme
mít v rámci rozchodu čas i na nákupy. Na západním
pobřeží se poté podíváme na zříceninu středově-
kého hradu Monolithos. Čeká nás ochutnávka míst-
ních specialit v tradiční vesničce Siana a zastavíme

se i v Emboně, kde se nachází známé vinařství
Emery. Tam ochutnáme místní vína a také je zde
možnost poobědvat (oběd není v ceně). Na závěr
navštívíme Petaloudes - Údolí motýlů, kde budeme
mít čas prohlédnout si jediné místo na ostrově, kde
žijí  motýli, jež jsou ve skutečnosti úchvatně zbar-
vené můry Přástevníka kostivalového.
Orientační ce na: 45 Eur

PLAVBA LODÍ NA OSTROV SYMI
Program celodenního výletu trvá cca 9 hodin. Po cca
2 hodinové plavbě se dopluje do přístavu
Panormitis, kde následuje návštěva kostela  zasvě-
ceného archandělu Michaelu a exteriérů kláštera
Panormitis, jehož dnešní podoba pochází ze začátku
18. století. Naskytne se také možnost ochutnat čer-
stvý chléb z místní pekárny. Chléb se zde tradičně
peče a byl kdysi dodáván i do paláce sultána. Po pro-
hlídce Panormitis (cca 1 h.) odplutí  podél jižního
a východního pobřeží do půvabného přístavu a hlav-
ního města ostrova Gialosu. Po krátké prohlídce
spodní části města  je volný čas, který lze využít
k ochutnání některé z místních specialit v taverně
nebo procházkou po městě. Návrat na Rhodos.
Orientační ce na: 44 Eur

Výlety je možné zakoupit pouze na místě.
Uvedené ceny jsou orientační. 
S kompletní nabídkou výletů Vás na místě
seznámí delegát. 

ČEDOK PLUS
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort  za

příplatek 3 490 Kč
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění
• autokarová doprava na letiště v Praze Čedok

Expres - trasy 1, 2, 3, 4 (více na str. 216)

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• široký výběr ubytovacích kapacit všech

kategorií
• velké množství pláží 
• slunné klima po celou sezónu
• atraktivní výlety
• noční život
• bohatá sportovní nabídka

Ixia

Faliraki

ALIMIA

Kolymbia

RHODOS

Rhodos

HALKI

Kiotari

Lardos

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

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

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Hotel Kolymbia Sun *** AI 14 let 200
Hotel Mitsis Faliraki Beach **** AI 14 let 202
Hotel Kolymbia Bay Art **** AI – 204
Hotel Evi *** AI 13 let 205
Hotel Blue Sea Resort **** AI 14 let 206
Hotel Pefkos Garden *** AI 13 let 207
Hotel Marianna Palace **** AI 12 let 208
Hotel Mistral **** AI 12 let 209
Hotel Rodos Palladium ***** PL 7 let 210
Hotel Irene Palace **** AI 12 let 211
Hotel Apollo Beach **** PL – 212
Sun Beach Resort Complex **** PL 12 let 213
Hotel Sunshine **** AI 14 let 214

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.

Rhodos, Faliraki a Lindos. Většina hotelů nabízí
bohatý denní a večerní animační program. Do
tajů místních lidových tanců vás zasvětí zkušení
tanečníci na Řeckých večerech. Večerní pro-
cházka Starým Městem s příjemným posezením
v některé z kavárniček je nezapomenutelným zá-
žitkem.



800 112 112 ℡200

ŘECKO | OSTROV RHODOS

od 15 960 Kč*

* více na str. 221

HOTEL KOLYMBIA SUN
*** Kolymbia

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AA|AAA|AAB|AABB|AABBB|AAAAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

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

VYBAVENÍ
Klimatizovaná vstupní hala s recepcí, restaurace,
internetový koutek (za poplatek), wi-fi zdarma,
venkovní bazén s lehátky a slunečníky zdarma,
oddělená dětská část,  dětské hřiště, volejbalové
hřiště, TV koutek, snack bar, pool bar.

SPORT A ZÁBAVA
Volejbal, šipky, vodní pólo a další aktivity organi-
zované animačním týmem. V období od 15.6.
do 15.9. 2017 bude v hotelu otevřen Dětský
klub Čedok s česky mluvícím animátorem.
Bližší informace najdete ve speciálním ka-
talogu, který je věnován výhradně našemu
novému Dětskému klubu Čedok nebo na
www.cedok.cz. 

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj s možností až 3 přistýlek (pa-
landa) je vybaven koupelnou se sprchou nebo
vanou a WC, vysoušečem vlasů, ledničkou, kli-
matizaci zdarma, telefonem, TV/SAT, trezorem
zdarma, balkonem.

STRAVOVÁNÍ
All Inclusive - snídaně, obědy, tématické večeře
formou bufetu (např. řecká, středomořská,
 asijská), snack občerstvení během dne, zmrzlina,
nealkoholické a alkoholické nápoje včetně kok-
tejlů od 10.00 do 24.00hod. Možnost přípravy
bezlepkové stravy.

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/12142

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 218

Rodinná SLEVA
Více na str. 218

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 219
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800 112 112 ℡202

ŘECKO | OSTROV RHODOS

od 23 790 Kč*

* více na str. 221

HOTEL MITSIS FALIRAKI BEACH 
**** Faliraki

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AA|AAA|AAAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

POLOHA
Kompletně zrenovovaný hotelový areál sestávající
ze dvou třípatrových budov, je umístěn přímo u pí-
sečné pláže, v samotném centru střediska Faliraki.
V blízkosti hotelu najdeme Lunapark pro děti, pro-
slavenou barovou uličku a hlavní promenádu. 

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, 5 restaurací (1 hlavní a 4 a´la
carte nabízející speciality italské, řecké, mexické
a asijské kuchyně), kavárna, lobby bar, snack bar
a creperie u bazénu, plážový bar, WIFI na recepci
zdarma, internetový koutek (za poplatek), mini-
market - obchod se suvenýry, obchod se šperky,
herna (za poplatek), venkovní amfiteátr, prádelna
(za poplatek), hlídání dětí (za poplatek),  4 bazény,
skluzavka pro dospělé i děti, dětský bazén, slu-
nečníky a lehátka u bazénu zdarma, dětský

 koutek a dětský klub. Součástí hotelu je také
Wellness centrum (za poplatek).

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt, basketbal, plážový volejbal, stolní
tenis, šipky, animační programy, aerobic. Za po-
platek centrum vodních sportů přímo u hotelu na
pláži,  kulečník.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vy-
baveny moderním nábytkem, koupelnou se spr-
chou a WC, klimatizací (zdarma), TV-SAT,
miniledničkou, vysoušečem vlasů, telefonem, tre-
zorem (za poplatek) a balkonem nebo terasou.
Pokoje jsou situovány v hlavní budově nebo v pří-
zemí jednoho z křídel hotelové budovy přímo
před jedním z bazénů. O přidělení konkrétního

pokoje rozhoduje hotelová recepce. Možnost ro-
dinného pokoje až pro 4 osoby (palanda).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, obědy a večeře formou bu-
fetu, 3x týdně možnost oběda a 2x týdně mož-
nost večeře v a´la carte restauraci po předchozí
rezervaci, občerstvení během dne, zmrzlinu, ne-
alkoholické a alkoholické nápoje domácí (řecké)
výroby.

PLÁŽ
Přímo u hotelu dlouhá písečná pláž s oblázky.
Slunečníky a lehátka jsou k dispozici za poplatek.
Plážové osušky k půjčení oproti záloze.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1595

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 218

Rodinná SLEVA
Více na str. 218
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POLOHA
Hotel Kolymbia Bay Art leží cca 100 m od obláz-
kové pláže a cca 250 m od písčité pláže letoviska
Kolymbia. Hlavní třída s možností nákupů - mini-
markety, taverny a bary - je vzdálena cca 10 minut
chůze od hotelu. V blízkosti hotelu zastávka míst-
ního autobusu. Hotel pro osoby starší 16 let.

VYBAVENÍ
Hotel disponuje recepcí, lobby barem, místností
pro úchovu zavazadel před odjezdem. K dispozici
mají klienti také bazén, lehátka a slunečníky u ba-
zénu zdarma, fitness centrum, spa a welness cent-
rum (nabídka relaxačních programů a masáží za
poplatek, v rámci pobytu zdarma jeden revitalizační
program v Mini Spa „Royal Treatment“ – 60 minut
parní lázeň a tropická sprcha včetně relaxační
hudby), pool bar - club, snack bar, restaurace (a la
carte/bufet), volejbal, stolní tenis, minimarket. WiFi
internet zdarma v areálu celého hotelu.

SPORT A ZÁBAVA
Hotel nabízí služby fitness centra, Spa a wellness
centra - masáže, výřivka, hammam (za poplatek).
Kadeřnicví/kosmetika (za poplatek). Volejbal,
stolní tenis. Hlavní třída s možností nákupů či po-
sezení v taverně či baru se nachází cca 10timinu-
tovou procházkou od hotelu.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností
1 přistýlky jsou vybaveny koupelnou se sprchou
a WC, TV, telefonem, minibarem, vysoušečem
vlasů, rychlovarnou konvicí, klimatizací a trezo-
rem (zdarma). Každý pokoj disponuje balkonem
nebo terasou.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, obědy i večeře formou bu-
fetu. Lehké občerstvení během dne, alkoholické
a nealkoholické nápoje lze čerpat v místech a ča-
sech určených hotelem (10-24h).

PLÁŽ
100 od hotelu oblázková pláž, 250 m od hotelu
písčitá pláž, 7 minut chůze od hotelu dlouhá pís-
čitá pláž k Faliraki. Lehátka a slunečníky na pláži
za poplatek.

800 112 112 ℡204

ŘECKO | OSTROV RHODOS

od 17 430 Kč*

* více na str. 221

HOTEL KOLYMBIA BAY ART  
**** Kolymbia

Dvoulůžkový pokoj: A|AA|AAA Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/13744

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 5. 5., 12. 5., 19. 5., 29. 5., 2. 6., 5. 6., 
9. 6., 12. 6., 1. 9., 4. 9., 8. 9., 22. 9., 29. 9. 2017

Více na str. 219

Více na str. 219
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HOTEL EVI

POLOHA
800 m od centra letoviska Faliraki, v blízkosti ta-
veren, obchodů, restaurací a barů, 3 km od aqua-
parku Faliraki, 6 km od 18jamkového golfového
hřiště v Afandou, 14 km od hlavního města
Rhodos, 18 km od letiště Rhodos, autobusová za-
stávka 500 m od hotelu

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, 2 bazény,
brouzdaliště, bar u bazénu, lobby bar, zahrada,
slunečníky a lehátka u bazénu zdarma, WiFi
zdarma v areálu hotelu, TV koutek.

SPORT A ZÁBAVA
Volejbal, stolní tenis, houpačky pro děti, za popla-
tek: kulečník, elektronické hry, vodní sporty na pláži.

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj s možností 1 přistýlky je vy-
baven koupelnou se sprchou nebo vanou a WC,
telefonem, TV, ledničkou, individuálně nastavi-
telnou klimatizací v ceně, trezorem v ceně.
Možnost ubytování v apartmánu až pro 4 osoby,
který navíc zahrnuje kuchyňský kout a disponuje
oddělenou ložnicí a obývacím pokojem. Oba
typy ubytování mají balkon.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně (07.00-10.00), oběd (12.30-
14.00), večeře (18.30-21.30) formou bufetu; sva-
čina podávaná v restauraci a v baru (11.00-12.30
a 16.00-18.00); místní nealkoholické a alkoholické
nápoje v baru u bazénu (10.00-23.00)

PLÁŽ
Písčitá s pozvolným vstupem do moře cca 750 m
od hotelu - přístup cestou přes město nebo
500 m po štěrkové cestě, slunečníky a lehátka na
pláži za poplatek

*** Faliraki

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

od 11 740 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/16342

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 218

Více na str. 219
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od 15 790 Kč*

* více na str. 221

HOTEL BLUE SEA BEACH RESORT  
**** Faliraki

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB|AAA|AAAA|AAAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive ultra

POLOHA
Hotelový areál tvořený třemi budovami je vysta-
věn v zahradě v hotelové zóně střediska Faliraki,
jehož živé centrum je vzdáleno cca 2 kilometry.
Leží cca 10 m od písečné pláže. 8 km od letiště,
12 km od hlavního města Rhodos.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby bar, výtahy, internetový koutek (za
poplatek), WIFI internetové připojení v areálu ce-
lého hotelu zdarma, hlavní restaurace, bar u ba-
zénu, plážový bar, slunečníky a lehátka u bazénu
zdarma, 2 venkovní bazény, 1 vnitřní bazén, 2 dět-
ské bazény, minimarket, butik a kadeřnictví.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, squash, basketbalové hřiště, fotbalové

hřiště, plážový volejbal, stolní tenis, kulečník (za
poplatek), Spa centrum (sauna, fitness, vířivka,
squash, vnitřní bazén- za poplatek), vodní sporty
na pláži (za poplatek).

POKOJE
Standardní nebo Superior dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky jsou vybaveny koupelnou
se sprchou a WC, klimatizací (zdarma od 15.6. -
15.9.), lednicí, telefonem, vysoušečem vlasů,
WIFI připojení zdarma, trezorem (za poplatek),
TV-SAT, telefonem a balkonem. Možnost ubyto-
vání v rodinném pokoji na vyžádání za příplatek.
Hotel Blue Sea nabízí ubytování jak v hlavní bu-
dově, tak v přilehlé depandanci bez rozdílu ceny.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive ultra - snídaně, obědy a večere for-
mou bufetu, lehké občerstvení během dne, neal-
koholické a alkoholické nápoje domácí (řecké)
výroby.

PLÁŽ
Hotel se nachází přímo u dlouhé a široké písčité
pláže s oblázky, která získala certifikát Modré
vlajky. Slunečníky a lehátka jsou k dispozici
zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1592

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 218

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 5. 5., 12. 5., 19. 5., 29. 5., 2. 6., 5. 6., 
9. 6., 12. 6., 1. 9., 4. 9., 8. 9., 22. 9., 29. 9. 2017

Více na str. 219

Rodinná SLEVA
Více na str. 218
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HOTEL PEFKOS GARDEN

POLOHA
Hotel s rodinnou atmosférou leží v mírném svahu
v krásné zahradě, cca 200 m od letoviska Pefkos
a cca 350 m od písečné pláže. Letiště a hlavní
město Rhodos je vzdáleno cca 55 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, TV míst-
nost, bazén, dětský bazén, lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma, na pláži za poplatek, interne-
tový koutek, WiFi zdarma, dětské hřiště.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt, stolní tenis, šipky, biliard, vodní
sporty na pláži (za poplatek).

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky
jsou vybaveny koupelnou se sprchou a WC, kli-
matizací a trezorem (zdarma), TV, WiFi zdarma,
ledničkou, balkonem nebo terasou. Možnost
ubytování v rodinném pokoji.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, obědy a večeře formou bu-
fetu, nealkoholické a alkoholické nápoje místní vý-
roby, dopolední a odpolední svačinky.

PLÁŽ
Písčito-oblázková pláž se nachází cca 350 m od
hotelu. Slunečníky a lehátka na pláži za poplatek.

*** Pefkos

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

od 11 620 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7537

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 218

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 219
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od 13 270 Kč*

* více na str. 221

HOTEL MARIANNA PALACE
**** Kolymbia

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

POLOHA
1 km od centra města Kolymbia, se svými bary, ta-
vernami, obchody a slavnou eukalyptovou alejí,
5 km od Seven Springs, 30 km od města Rhodos
a Lindos; 26 km od letiště Rhodos; autobusová
zastávka 50 m od hotelu (Rhodos, Lindos,
Tsambika beach).

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, lobby bar, restaurace, kok-
tejl bar, bar u bazénu, bazén a dětský bazén, le-
hátka a slunečníky u bazénu zdarma, na pláži za
poplatek, minimarket, dětské hřiště. WiFi za po-
platek.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt, stolní tenis, billiard za poplatek,
 fitness. Vodní sporty na pláži za poplatek - vodní
lyže, šlapadla, windsurfing. Jednou za 2 týdny
řecký večer s živou hudbou.

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj s přistýkou je vybaven kou-
pelnou se sprchou nebo vanou a WC, telefo-
nem, TV/SAT, ledničkou, vysoušečem vlasů,
individálně nastavitelnou klimatizací zdarma
v období 15/6-30/9, trezorem za poplatek a bal-
konem.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně (7-10h), obědy (13-15 h)
a večeře (19-21h) formou bufetu. Dopolední a od-
polední svačinky. Alkoholické a nealkoholické ná-
poje místní výroby (11-24:00h). Mezinárodní řecká
a středomořská kuchyně, k dispozici židličky pro
děti a dětské menu, vegetariánské menu.

PLÁŽ
Kolymbia beach, veřejná, písčito-oblázkovo-kame-
nitá, pozvolný vstup do moře, 500 m od hotelu,
přístup podél hotelu Alfa banánovou uličkou, slu-
nečníky a lehátka za poplatek, hotelové osušky na
kauci; 3x denně zdarma hotelový autobus na pláž.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15715

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 218

Více na str. 219
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HOTEL MISTRAL 

POLOHA
Hotel Mistral leží v centru letoviska Kolymbia s ob-
chody a bary, cca 300 m od písečné písčito-ob-
lázkové pláže letoviska Kolymbia, cca 30 minut od
hlavního města Rhodos a 45 minut od letiště.
Letovisko je skvělým výchozím obdem pro výletu
do Lindosu za motýly nebo na nejkrásnější pláž
Tsambika a Afandou, které jsou nedaleko.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, knihovna, míst-
nost pro úschovu zavazadel v den odletu, bazén,
dětský bazén, trezor na recepci za poplatek. Wifi
zdarma na recepci.

SPORT A ZÁBAVA
Mini klub pro děti, dětské hřiště, stolní tenis, teni-
sový kurt (s osvětlením za poplatek), plážový vo-
lejbal - vše zdarma. Kadeřnictví, fitness, videohry,
billirad - vše za poplatek.

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou je vybaven kou-
pelnou se sprchou a WC, TV/SAT, telefonem, vy-
soušečem vlasů, ledničkou, klimatizací,
balkonem nebo terasou. Wifi za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně (7-10 h), pozdní snídaně
(10-11 h) obědy (12:30-14 h) a večeře (19-
21:30 h) formou bufetu. Dopolední/odpolední
svačiny. Alkoholické a nealkoholické nápoje místní

výroby (10-23h) ve vyznačených barech.
Mezinárodní kuchyně. V restauracích k dispozici
dětské židličky a menu, vegetariánská jídla.

PLÁŽ
Písčito-oblázková pláž cca 300 m od hotelu, pří-
stup přes silnici, slunečníky a lehátka na pláži za
poplatek. Osušky na pláž za kauci.

**** Kolymbia

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

od 17 630 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15864

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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od 19 590 Kč*

* více na str. 221

HOTEL RODOS PALLADIUM LEISURE AND WELLNESS
***** Faliraki/Kalithea

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

POLOHA
Hotelový komplex se nachází přímo u písečné
pláže v letovisku Kalithea. Od hlavního města je
vzdálen cca 8 km, od letiště cca 15 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace a 3 bary, well-
nes a spa centrum, velký venkovní bazén, dětský
bazén, lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži
zdarma, ručníky k bazénu či na pláž zdarma.
vnitřní vyhřívaný bazén, WiFi zdarma. Minimarekt,
klenotnictví, obchod se suvenýry.

SPORT A ZÁBAVA
Wellnes a Spa centrum, fitness zdarma, tenisové
kurty, basketbalové a volejbalové hřiště, stolní

tenis, plážový volejbal, fotbálek, aerobik a vodní
aerobik, animační programy, miniklub s animáto-
rem pro děti. Sauna, parní lázen, masáže za po-
platek.

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj s přistýlkou je vybaven kou-
pelnou s vanou a WC, bidetem, vysoušečem
vlasů, TV/SAT, individuálně ovládanou klimatizací
zdarma, trezorem zdarma, WiFi zdarma,
CD/DVD přehrávačem, telefonem s přímou vol-
bou, ledničkou, balkonem nebo terasou.
Možnost ubytování v pokojích typu Superior
s přistýlkou nebo Junior Superior s přistýlkou,
které jsou navíc vybaveny zařízením pro pří-
pravu kávy nebo čaje, k dispozi jsou klientům

župan a pantofle, voda a ovoce. Možnost uby-
tování v rodinném pokoji pro 4 osoby.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.

PLÁŽ
Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky
na pláži zdarma

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15827
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HOTEL IRENE PALACE

POLOHA
Hotel v rozlehlé zahradě je situován přímo na
pláži v klidné části střediska. Centrum střediska je
vzdáleno cca 300 m. 

VYBAVENÍ
Recepce, výtah, restaurace, bar, snack bar, minimar-
ket, TV kout, internet (za poplatek), WIFI na recepci
(za poplatek),  velká zahrada, bazén s terasou na
opalování, dětský bazén, lehátka a slunečníky u ba-
zénu zdarma, vířivka a dětské hřiště. Kadeřnictví.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt s pevným povrchem,mini golf, volej-
bal, basketbal, stolní tenis, fitness zdarma, kulečník,

vodní sporty, minigolf, sauna a masáže (vše za po-
platek). Hotel pořádá denní i večerní animační pro-
gramy a soutěže pro děti i dospělé. Divadelní
představení, řecké večery.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek jsou
vybaveny koupelnou, WC, telefonem, rádiem,
klimatizací zdarma v období 1/6-15/9, trezorem
zdarma, lednicí, vysoušečem vlasů, WIFI za po-
platek, a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně (7-10h), obědy (12-14h) a ve-
čeře (18-21h) formou bufetu, alkoholické a nealko-

holické nápoje místní výroby. Pool bar 10-17h - sva-
činky, zmrzlina, zákusky, káva/čaj, nápoje, koktejly.
Coffee/Coctail bar 17-01h koktejly, teplé i studené
alkoholické i nealkoholické nápoje místní výroby.

PLÁŽ
Písečná pláž s kamínky se nachází přímo u hote-
lového areálu - přístup na pláž přes hotelovou za-
hradu. Možnost pronájmu slunečníku a lehátek
(za poplatek). 

**** Kolymbia

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

od 16 630 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1609

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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od 15 490 Kč*

* více na str. 221

HOTEL APOLLO BEACH
**** Faliraki

Dvoulůžkový pokoj: AA Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: polopenze

POLOHA
Hotelový areál sestávající ze dvou čtyřpatrových
budov je vystavěn v zahradě přímo u pláže. Živé
centrum plné zábavy je vzdáleno cca 300 m. 

VYBAVENÍ
K vybavení hotelu patří vstupní hala s recepcí, vý-
tahy, obchod se suvenýry, televizní místnost,
lobby bar, internetový koutek, WI-FI na recepci za
poplatek, hotelová restaurace, bazén s terasou na
opalování a bar u bazénu. 

SPORT A ZÁBAVA
Dva tenisové kurty v hotelu. Rušné letovisko na-
bízí zábavu ve svých barech, diskotékách, taver-
nách atd. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny koupelnou se
sprchou nebo vanou a WC, televizí, lednicí, cent-
rální klimatizací zdarma v období 15/6-24/9, tre-
zorem za poplatek a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení all inclusive.

PLÁŽ
Široká písečná pláž s oblázky se nachází přímo
u hotelu. Přístup na pláž je přes travnatou plochu,
kde jsou k dispozici slunečníky a lehátka zdarma.
Na pláži lehátka a slunečníky za poplatek. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1591



POLOHA
Hotel se nachází přímo u písečné pláže, cca 1 km
od centra letoviska Ialyssos. Od hlavního města
je hotel vzdálen cca 7 km, od letiště pak o kilo-
metr více. 500 m od hotelu naleznete autobuso-
vou zastávku, odkud se do hlavního města
můžete vypravit na výlet.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, místnost pro úschovu za-
vazadel v den odjezdu, kadeřnicví, kosmetika, su-
permarket se suvenýry, WiFi zdarma v areálu
celého resortu, knihovna, bazén a dětský bazén,
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, na pláži
za poplatek, ručníky k bazénu/na pláž za popla-
tek, bezbariérový přístup do restaurací, barů, na
pláž. Restaurace, bar, poolbar.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness, mini disco, dětské kino, mini klub, dětská
hrací místnost a dětské hřiště, animační programy
pro děti, vodní skluzavka pro děti. Stolní tenis, te-
nisový kurt, fotbalové hřiště, volejbalové hřiště na
pláži, mini golf, potápění (za poplatek), půjčovna
kol, animační programy - aerobic, aqua aerobic,
taneční hodiny, lukostřelba.

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky je vyba-
ven koupelnou se sprchou nebo vanou a WC, te-
lefon s přímou volbou, TV/SAT, lednička,
vysoušeč vlasů, Wifi zdarma, trezor zdarma, kli-
matizace zdarma v období 1/6-30/9, balkon
nebo terasa. Možnost ubytování v rodinném po-
koji až pro 4 osoby. Možnost ubytování v pokoji

superior s možností přistýlky, které jsou vyba-
veny navíc ještě přehrávačem CD/DVD, vybavení
pro přípravu čaje/kávy, župan, toaletní potřeby.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně a večeře formou bufetu
(včetně dětského menu nebo vegetariánského
menu). Možnost dokoupení all inclusive.

PLÁŽ
Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky
na pláži zdarma.
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HOTEL SUN BEACH RESORT COMPLEX
**** Ialyssos

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

od 17 540 Kč*

* více na str. 221

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15802

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 218
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od 17 420 Kč*

* více na str. 221

HOTEL SUNSHINE
**** Ialyssos

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB|AAA Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive 

POLOHA
Na severozápadní části ostrova Rhodos, cca
800 m od centra letoviska Ialyssos, 7 km od hlav-
ního města.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, taverna
Zorbas, bazén, dětský bazén, skluzavky, lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma, bar u bazénu, WiFi
na recepci zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži (za poplatek) šipky, tenis
a stolní tenis, mini golf. Vodní polo, aqua aerobik.

Animační programy, živá představení 2x týdně, řecké
taneční hodiny - během Řeckého večera. Dětský
klub. Vodní skluzavky pro děti v dětském bazénu.

POKOJE
Dvoulůžkový pokoj s možnotí přistýlky je vyba-
ven koupelnou se sprchou nebo vanou a WC,
vysoušečem vlasů, telefonem s přímou volbou,
TV/SAT, ledničkou, trezorem zdarma, WiFi za po-
platek, klimatizací zdarma v období 1.6.-30.9.,
balkonem nebo terasou.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně (7-10 hod.) pozdní snídaně

(10-11 hod.) kontinentální bufet, obědy (12:30-
14:30 hod.) a večere (19-21:30 hod.)  formou bu-
fetu. Svačiny během dne 12:30-16 hod. -
sendviče, salát, ovoce, zmrzlina. Místní alkoholické
a nealkoholické nápoje 9-01:00 hod.

PLÁŽ
Oblázková pláž přímo u hotelu. Lehátka a sluneč-
níky na pláži zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15942

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 218
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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. 217) 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
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ŘECKO | BULHARSKO | PŘEHLED LETŮ

BULHARSKO | ŘECKO PRG = Praha, BRQ  = Brno, OSR = Ostrava
Destinace - letiště Odlet z Délka zájezdu (počet noclehů) Odletové dny Období letů
Bulharsko - Burgas PRG 7, 10, 11, 14 ÚT, PÁ červen-září 2017
Bulharsko - Burgas BRQ 7, 10, 11, 14 ÚT, PÁ červen-září 2017
Bulharsko - Burgas OSR 7, 10, 11, 14 ÚT, PÁ červen-září 2017
Bulharsko - Varna PRG 7, 10, 11, 14 ÚT, PÁ červen-září 2017
Bulharsko - Varna BRQ 7, 14 ÚT červen-září 2017
Bulharsko - Varna OSR 7, 14 ÚT červen-září 2017
Řecko - Rhodos PRG 7, 10, 11, 14 PO, PÁ květen-říjen 2017
Řecko - Rhodos BRQ 7, 14 PO červen-září 2017
Řecko - Rhodos OSR 7, 14 PO červen-září 2017
Řecko - Kos PRG 7, 10, 11, 14 ÚT, PÁ červen-říjen 2017
Řecko - Kos BRQ 7, 14 ÚT červen-září 2017
Řecko - Kos OSR 7, 14 ÚT červen-září 2017
Řecko - Kréta (Heraklion) PRG 7, 10, 11, 14 ÚT, ČT, PÁ, NE duben-říjen 2017
Řecko - Kréta (Heraklion) BRQ 7, 10, 11, 14 ČT, NE červen-září 2017
Řecko - Kréta (Heraklion) OSR 7, 10, 11, 14 ČT, NE červen-září 2017
Řecko - Kréta (Chania) PRG 7, 10, 11, 14 ST, SO květen-říjen 2017
Řecko - Lefkada PRG 7, 14 ST červen-říjen 2017
Řecko - Korfu PRG 7, 10, 11, 14 ÚT, PÁ červen-říjen 2017
Řecko - Zakynthos PRG 7, 10, 11, 14 PO, ČT červen-říjen 2017
Řecko - Samos PRG 7, 10, 11, 14 ÚT, PÁ červen-září 2017
Řecko - Lesbos PRG 7, 14 ČT červen-září 2017
Řecko - Thassos PRG 10, 11 ÚT, PÁ 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.

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 14 let ZCELA ZDARMA + sleva až 8 % pro rodiče
Při zakoupení zájezdu do 30.4.2017 u leteckých zájezdů, jejichž součástí je ubytování
označené v tomto katalogu symbolem „RODINNÁ SLEVA“, poskytneme pro jedno
dítě splňující věkové podmínky uvedené na webových stránkách www.cedok.cz u pří-
slušného ubytovacího zařízení, ubytované na 1. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma
dospělými osobami zájezd zcela ZDARMA a navíc další osoby ubytované ve společ-
ném pokoji čerpají Rodinnou slevu až 8 % (neplatí pro případné druhé dítě na při-
stýlce - za ně je třeba uhradit 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 ka-
pacit, nejpozději však do 30. 4. 2017. Při pozdějším zakoupení zájezdu platí pevná dět-
ská cena uvedená na webových stránkách www.cedok.cz u příslušného ubytovacího
zařízení. Tato sleva platí pouze pro letecké zájezdy. 

POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Je-li v tomto katalogu ubytovací zařízení označeno symbolem „POBYT PRO DÍTĚ
ZDARMA“, může se leteckého 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. 
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 stra-
vování, 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. 
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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ZMĚNA ZÁJEZDU ZDARMA

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 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.

SLEVY 
PRO SENIORY 

GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY 
GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY SLEVA PRO SENIORY 25 %

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 219

SLEVA
pro seniory 25 %
Vybrané termíny: 10. 6., 6. 9. 2017

Více na str. 219
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INFORMACE | obsah, rozsah a další podmínky poskytování služeb

Délka a rozsah zájezdu

Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní. Do celkového
počtu dní trvání zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu
do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je doprava orga-
nizována v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních
hodinách.

Obsaditelnost pokojů

- dospělá osoba - dítě
V katalogu uvádíme u jednotlivých ubytovacích kapacit informaci
o variantách obsaditelnosti jednotlivých pokojů. Pokud je
v daném hotelu k dispozici více typů pokojů, je uváděn zpravidla
nejčastěji využívaný typ pokoje. Větší postavička znamená
dospělou osobu, menší pak dítě do věkového limitu uvedeném
v ceníku. Uvedené možnosti obsazení jsou výčtem možných
variant obsaditelnosti standardního typu pokoje.

Ubytování

Pro Vaši spokojenost je nabídka ubytovacích kapacit v každém
cíli cesty co nejpestřejší – od apartmánů až po luxusní hotely
– tak, aby odpovídala Vašim představám a finančním možnos-
tem. Vzhledem k tomu, že vnímání kvality i označování kategorie
ubytování se mohou v jednotlivých zemích výrazně lišit, užívá
Čedok pro hodnocení ubytovacích zařízení vlastní stupnici kvality
služeb. Stupnice kvality služeb hotelů a apartmánů vyjadřuje
pouze názor Čedoku na kvalitu ubytování tak, jak se jeví z hle-
diska standardu požadavků středoevropského cestovatele.
Upozorňujeme, že kvalita ubytování v apartmánech není
totožná s hotelem, neboť jde o odlišný typ ubytovacího zařízení.
Například nelze očekávat, že apartmány označené třemi sym-
boly Čedoku odpovídají svou úrovní stejně označenému hotelu.
Kvalita služeb a vybavení v apartmánech je zpravidla nižší než
v hotelích, což nachází své vyjádření v cenách zájezdů. Vysvětlení
stupnice kvality služeb je uvedeno níže.
Přestože naši pracovníci při nákupu ubytovacích kapacit
důkladně prohlédnou ubytovací objekty, v dané třídě apartmánů
či hotelů se snaží vybírat to nejlepší a v katalogu je pravdivosti
a přesnosti popisů ubytovacích objektů věnována dostatečná
péče, nemůže Čedok ovlivnit některé skutečnosti: 
• ve výjimečném případě, nikoli však vinou naší CK, může dojít

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

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

• dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým nočním
životem. Proto jsou některá turistická střediska přesycena
zábavními podniky – bary, vinárnami, diskotékami a nočními
kluby, jejichž provoz je obvykle hlučný. V ubytovacích objektech
nemůže naše CK zajistit absolutní klid.• ačkoliv se turistické
destinace snaží ve většině případů provádět veškerou údržbu
a stavební činnost v ubytovacích zařízeních či blízko nich mimo
hlavní sezonu, může v místě pobytu v jakékoliv době docházet

ke stavební či jiné technické činnosti. Na tuto skutečnost nemá
CK Čedok žádný vliv a nemůže ji nijak ovlivnit. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• další typ úsporného řešení lůžek je jejich instalace formou
vysouvacího lůžka z úložného prostoru. Smyslem tohoto řešení
je poskytnout klientovi větší prostorový komfort při denním
pobytu v pokoji. Ceny uvedené v ceníku se vztahují i na tato
lůžka a není-li uvedeno v ceníku jinak, nelze pro tato lůžka posky-
tovat 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 vícelůž-
kovém pokoji se účtuje příplatek za neobsazené lůžko. V praxi
to znamená, že jednolůžkový pokoj a dvoulůžkový pokoj
s doplatkem na neobsazené lůžko jsou zcela rovnocenné
a prodávají se za stejnou cenu. Konkrétní přidělení příslušného
typu pokoje záleží výhradně na možnostech ubytovacího zaří-
zení. Standardní jednolůžkový pokoj je vždy menších rozměrů.

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

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

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

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

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

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

Plážové služby

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

Stravování

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

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

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 stravování
s nabídkou studené i teplé kuchyně 

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

• all inclusive – celodenní stravování (tj. plná penze, někdy
i další občerstvení) včetně nápojů zahrnuto v ceně. Konkrétní
rozsah stravování se řídí pravidly, která stanoví ubytovací zaří-
zení. Pestrost a četnost stravování odpovídá kategorii ubyto-
vacího zařízení. Je třeba počítat, že čerpání stravovacích služeb
probíhá ve stravovacích časech stanovených hotelem, nikoliv
nepřetržitě. Začátek a konec čerpání služeb all inclusive se
řídí časem nastěhování do pokojů a jejich uvolnění. 

Rozsah čerpání služeb v příletový a odletový den je omezen.
Dochází-li v odletový den k uvolnění pokojů v poledních hodi-
nách, nelze vyžadovat služby all inclusive po tomto limitu, byť
nástup do hotelu proběhl ve večerních hodinách příletového
dne. Při čerpání služeb all inclusive v hotelích nižších kategorií
(3* a méně) je třeba počítat, že rozsah stravování může být
skromnější a svým charakterem se spíše podobá plné penzi.
V některých případech může být způsob stravování kombino-
vaný. Např. předkrmy jsou nabízeny formou švédského stolu,
hlavní jídlo s obsluhou. Tato skutečnost je obvykle v katalogu
uvedena. Naše CK nemůže zajistit, ale ani omezit, případnou
nabídku specialit místní kuchyně dané země. Kvalita stravování
(bohatost a pestrost) je většinou přímo úměrná kategorii zvo-
leného ubytovacího objektu. I stravovací zvyklosti se mohou
lišit od našeho způsobu stravování ve vydatnosti a pestrosti
některých denních jídel, tedy více zeleniny a méně masa.
Zaplacený rozsah stravování zahrnuje počet penzí, který odpo-
vídá počtu noclehů. Při nástupu do hotelu a odjezdu z něj v aty-
pických časech může být pravidelné jídlo nahrazeno balíčkem
na cestu nebo jiným typem jídla (občerstvení). V zařízení typu
all inclusive může čerpání služeb začínat až večer po příjezdu
a končit již ráno odjezdového dne. Bufetový způsob a stravování
s obsluhou jsou cenově rovnocenné.

Doprava

Protože celkový dojem z Vaší dovolené nepochybně ovlivní kva-
lita dopravy, věnovali jsme v přípravě sezóny zvýšenou pozor-
nost výběru smluvních dopravců.
Letecká přeprava je zajištěna formou charterových letů nebo
na pravidelných linkách prověřených leteckých společností.
V důsledku denního vytížení letových tras i techniky linkovým
provozem se charterové lety v Evropě realizují převážně v noč-
ních hodinách. V souladu s platnými mezinárodními předpisy
a dohodami nemůže naše cestovní kancelář ovlivnit případné
změny letecké společnosti, typu letadla, letového řádu a trasy
(včetně mezipřistání). V některých případech nastávají změny
jen několik hodin před odletem. Délka trvání zájezdu vychází
z platného letového řádu v době zpracování katalogu. Letecký
dopravce je oprávněn v důsledku povětrnostních, technických,
nebo jiných vlivů nezávislých na vůli dopravce přepravu odložit,
zrušit nebo předčasně ukončit. Váhový limit pro leteckou pře-
pravu zavazadel je odlišný dle jednotlivých dopravců a pohybuje
se v rozmezí 15 až 20 kg na osobu v ekonomické třídě. Váhový
limit pro daný zájezd Vám sdělí prodejce, případně bude uveden
v cestovních informacích.
Případná nadváha je zpoplatněna dle aktuálních ceníků letec-
kých společností. Informace na vyžádání sdělí prodejci zájezdů.
Na většině letů je občerstvení na palubách letadel nabízeno

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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zpravidla za poplatek. Cestující je platí přímo v letadle palubnímu
personálu.
Autokarovou přepravu na letiště v Praze zajišťujeme buď
vlastními autokary, nebo dopravními prostředky osvědčených
autobusových společností a rovněž využíváme i nabídky auto-
karové dopravy jiných CK. Naše CK používá na svých cestách
autokary v dálkové úpravě, která obvykle zahrnuje video
a nabídku teplých a studených nápojů. Do vzdálenějších míst
pak i klimatizaci a WC. Všechna místa v autokaru mají stejnou
hodnotu a nelze požadovat slevu z ceny při přidělení místa
v autokaru, které klientovi nevyhovuje. Při přidělování míst
v autokarech se snažíme vyhovět individuálním přáním klientů
s tím, že přednost při výběru sedadel mají klienti, kteří se na
zájezd přihlásí dříve.
V případě nízkého zájmu o dopravu svozem do centrálního
odjezdového místa nebo na tuzemské letiště/z tuzemského
letiště může být doprava zrušena. Děje se tak, pokud počet
zájemců o tuto službu klesne pod 6 osob. V tomto případě bude
klientům vrácena částka, kterou za tuto službu uhradili.

Delegáti

Pokud v pobytovém středisku funguje střediskový delegát, bude
Vás po příjezdu kontaktovat a bude Vám nápomocen v místě
pobytu. Delegát má na starosti obvykle více ubytovacích objektů
a do střediska dojíždí. Při úvodní informativní schůzce Vás blíže
seznámí s pobytovým místem a poskytovanými službami. Pro
kontaktování střediskového delegáta doporučujeme využívat
pro řešení veškerých záležitostí především úřední hodiny, pra-
videlné schůzky nebo telefonické spojení pro případ mimořádné
události nebo potřeby okamžité pomoci.

Výlety

Výlety nabízené v katalogu za podmínky účasti předem stanove-
ného minimálního počtu zájemců mohou být provázeny česky
mluvícím průvodcem. Pro doprodej výletů na „poslední chvíli“
přímo na místě pobytu může být stanovena nižší cena, než je cena
uvedená v katalogu. Kromě tohoto Vám náš střediskový delegát
bude nápomocen při výběru z nabídky místních poskytovatelů
s tím, že tyto výlety jsou obvykle doprovázeny místními průvodci
s cizojazyčným výkladem. Totéž se týká i půjčování aut. Při zakou-
pení 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 uvádět
cenu nižší, než je cena uvedená v katalogu.

Slevy za včasný nákup

Aktuální slevy za včasný nákup uvádíme na webových stránkách
www.cedok.cz u jednotlivých hotelů (za tímto účelem doporu-
čujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů nebo QR
kód) nebo Vám je ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní
kanceláře Čedok. Sleva pro členy Clubu Čedok platí pro kli-
enty, kteří jsou držiteli členské karty Clubu Čedok, a jejich dopro-
vod v rámci jedné smlouvy a ubytovací jednotky (pokoj či
apartmán). Slevy za včasný nákup poskytujeme procentní sazbou
ze základní ceny zájezdu (nevztahuje se na fakultativní příplatky).
Slevy nelze navzájem sčítat, ani je kombinovat s jinými slevami
(použít současně). Slevu ve výši až 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 nabízíme
možnost úhrady snížené zálohy ve výši 990,- Kč na osobu při

uzavření smlouvy o zájezdu. Další záloha ve výši 30 % z ceny
zájezdu je splatná do 30 kalendářních dnů, případně může klient
zaplatit pouze zálohu ve výši 30% z ceny zájezdu při uzavření
smlouvy o zájezdu. Doplatek je splatný nejpozději 30 dní před
zahájením zájezdu. Ustanovení Všeobecných smluvních podmí-
nek 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 jednotlivých
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), poníženou o slevu
za včasný nákup pro běžné klienty, platnou při zakoupení zájezdu
v listopadu 2016. Pokud je daný hotel nabízený s více druhy
doprav (např. s vlastní dopravou, autokarovou dopravou nebo
leteckou dopravou) je vždy uvedena cena nejlevnější varianty.
Může se proto stát, že v průběhu sezóny již nebude možné
zakoupit zájezd za takto uvedenou cenu. Tyto cenové údaje slouží
pouze pro snazší porovnávání jednotlivých ubytovacích zařízení
a nemají charakter návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732
občanského zákoníku.         

Pasové a vízové formality pro držitele českých pasů

Udělení víz spadá do kompetence příslušných zastupitelských
úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový poplatek propadá
a CK tento poplatek nevrací. Rovněž tak nemůže refundovat cenu
zájezdu, pokud klient stornuje zájezd z titulu neudělení vstupního
víza, popřípadě je-li z určité země vyhoštěn. Podmínky pro udělení
a platnost víz se mohou během roku měnit a konzulární úřad
není povinen nás o tom informovat. Doporučujeme proto ověřit
si potřebné informace vždy předem na www.mzv.cz a na kon-
krétním zastupitelském úřadě. Občanům třetího státu, kteří mají
vízovou povinnost, doporučujeme, aby si veškeré informace týka-
jící 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 minimálně
6 měsíců po návratu ze zájezdu a turistické vízum, které lze
obdržet na egyptském velvyslanectví v Praze nebo po příletu
na mezinárodních letištích v Egyptě za poplatek cca 25 USD
(Hurghada, Marsa Alam). Rychlopasy pro cesty do Egypta nejsou
akceptovány. Vízum lze také zajistit prostřednictvím Čedoku
formou předplacené fakultativní služby, vízum Vám bude pře-
dáno 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 vle-
pení víza nebo umístění vstupního a  výstupního razítka.
Dodržování tohoto pravidla je důležité zejména v případech
udělování víz v místě vstupu do země.

Pasové a vízové formality pro držitele jiných
než českých pasů

Ověřte si potřebné informace (nutnost víza) předem na
www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě příslušného
státu. 
Klienti, pokud jsou občany jiných států, jsou povinni zjistit si vízové
podmínky této destinace sami ještě před zakoupením zájezdu.
Pokud si klient, který není občanem ČR, neopatří víza a je ze
zájezdu vyloučen, nelze mu vrátit cenu zájezdu. V případě neu-
dělení víza platí Všeobecné smluvní podmínky Čedoku a.s.
V případě, že cena zájezdu zahrnuje obstarání víz do zemí s vízo-
vou povinností, jejich zakoupení ještě nezaručuje jejich udělení.
Udělení víz spadá do kompetence příslušných zastupitelských
úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový poplatek propadá
a CK nemůže jeho hodnotu vracet. Rovněž tak CK nemůže vracet
cenu zájezdu, pokud klient neobdrží vstupní víza, popřípadě je-li

ze státu destinace vyhoštěn, nebo není-li do státu destinace vpuš-
těn. 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 lékařem
nebo lékárníkem. 

Způsoby placení

Naše cestovní kancelář umožňuje úhradu služeb širokým spekt-
rem. Pokud jste si již vybrali svůj zájezd, Vaše objednávka byla
autorizována a návštěva naší pobočky je pro Vás časově náročná,
můžete si jej objednat na našich internetových stránkách
www.cedok.cz a zaplatit svou platební kartou zabezpečenou plat-
bou online nebo můžete cenu zájezdu uhradit bankovním pře-
vodem 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 zákaz-
ník 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 uzavře-
ním vlastní smlouvy o zájezdu. K tomuto opatření Čedok přistoupil
z důvodu posílení jistoty všech klientů, že jejich finanční prostředky
budou sloužit výhradně k úhradě jimi zakoupených služeb.

Různé

Při posuzování reklamací postupujeme vždy v souladu se
Všeobecnými smluvními podmínkami a Reklamačním řádem,
které jsou vydány v souladu s občanským zákoníkem (přičemž
plné texty těchto dokumentů jsou klientům k dispozici na všech
pobočkách CK, na webu www.cedok.cz i v každém katalogu),
a vycházíme z principu účelnosti, tj. zda služby umožňují plnit
hlavní předpokládaný účel zájezdu, který lze spravedlivě oče-
kávat, např. odpočinek u moře. Na subjektivní hodnocení
významu jednotlivých komponentů služeb klientem nelze bohu-
žel brát zřetel. Stejně nemůžeme zohledňovat ani subjektivní
hodnocení jakosti služeb a prostředí.

Výhrada změny podmínek

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

Ceny uvedené v tomto katalogu byly kalkulovány dle kurzů plat-
ných 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. 

Přehled symbolů používaných v tomto katalogu

Novinka Rodiny s dětmi

Senioři

Skluzavky

Tenis

Trezor

Vodní sporty

Wellness

Hotel pouze pro
dospělé

Cykloturistika

Jízda na koni

Slunečníky a lehátka
na pláži ZDARMA

Zlatý tip Čedoku 

All inclusive 

Bazén

Bezbariérový přístup

Dětský koutek

Fitness

Golf

Klimatizace

Konferenční místnost

Kuchyně

Lednice

Mikrovlnka

Pláž 500 m

Pláž přes 500 m

Pobyt se psem

Potápění

Přímo u pláže

Připojení na internet



800 112 112 ℡222

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

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

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

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

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

Praha 1, Česká republika, IČO: 601 92 755, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B vložka 2263 (dále jen „Čedok“) a

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

Článek II – PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při
prodeji:
a) zájezdů (§ 2522 OZ), jejichž pořadatelem je Čedok,

nebo
b) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb

cestovního ruchu dle individuálního požadavku zákaz-
níka, prodávaných jménem a na účet Čedoku (dále jen
„jednotlivé služby“).

Článek III – VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU A OBSAH
SMLOUVY

1. V případě zájezdů vzniká smluvní vztah mezi zákazní-
kem a Čedokem uzavřením Smlouvy o zájezdu. Obsah
této smlouvy je dále určen též těmito VSP, které jsou
součástí katalogu a jsou zveřejněny též na
http://www.cedok.cz/, katalogem, jehož nedílnou sou-
částí je i ceník, případně jinou nabídkou, která byla zá-
kazníkovi předána, odkazem na číslo nebo jiné
označení zájezdu uvedené ve Smlouvě o zájezdu (v
Potvrzení o zájezdu), dále i podmínkami poskytování
služeb, které vysvětlují a doplňují některé údaje uvede-
nými v katalogu (Informace – obsah, rozsah a další pod-
mínky poskytování služeb), a na http://www.cedok.cz/
(Důležité informace a podmínky pro účast na
zájezdu/pobytu), přepravními podmínkami příslušných
dopravců zveřejněnými na http://www.cedok.cz/ příp.
i Zvláštními podmínkami přiloženými ke Smlouvě o zá-
jezdu (Potvrzení o zájezdu) jako nedílná součást.

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

3. Ubytování, které je obsahem Smlouvy o zájezdu pořá-
daném Čedokem, je vždy v souladu s právními před-
pisy státu, ve kterém je poskytováno.

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

5. Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní.
Podle právních předpisů ČR i EU je za začátek zájezdu
považován okamžik zahájení první služby a za konec
zájezdu ukončení poskytnutí služby. Zájezd začíná ten
kalendářní den, kdy Čedok poskytl první službu (např.
odbavení na letišti, nástup do autobusu při transferu
na letiště, nástup do autobusu při autobusové do-
pravě, ubytování v případě zájezdů bez dopravy, atd.).
Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou tedy zahr-
nuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět,
a to i v případech, kdy je zahájení zájezdu a ukončení

zájezdu organizováno v pozdních nočních hodinách,
příp. časných ranních hodinách.

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

zahájením a ceny jednotlivých služeb před jejich po-
skytnutím. Za zaplacení ceny se považuje, podle formy
úhrady, den převzetí hotovosti, den platby platební kar-
tou anebo den připsání platby na účet Čedoku. 
Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak, takto:
a) u zájezdů je zákazník povinen při vzniku smluvního

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

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

V případě úhrady ceny nebo části ceny zájezdu či jed-
notlivých služeb formou poukázky (poukazu) Čedoku
nebo jiné poukázky (poukazu) Čedokem přijímané zá-
kazník (poukazník) i Čedok (poukázaný) postupují
v souladu s podmínkami pro jejich uplatnění a přijí-
mání stanovenými poukazatelem (vydavatelem) takové
poukázky (poukazu).

2. Čedok má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu
zájezdu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu v případě, že
dojde ke zvýšení
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bez-

pečnostních a přístavních poplatků, které jsou za-
hrnuty v ceně zájezdu, nebo

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

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

Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu: 
Ad a) Čedok je oprávněn při splnění podmínek dle

§ 2530 OZ zvýšit cenu zájezdu, zvýší-li se cena do-
pravy včetně ceny pohonných hmot, takto:

1. letecké nebo lodní zájezdy 
Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně pohonných hmot -
ropy typu Brent 41,96 USD/barel (zdroj: http://www.kurzy.cz).
Pokud dojde ke zvýšení ceny PH - ropy nad 50 USD
/barel, je Čedok oprávněn zvýšit cenu zájezdu pro každou
osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude vypo-
čtena tak, že každé započaté procento nárůstu ceny nad
úroveň 50 USD/barel bude vynásobeno 
1a) částkou 40,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu

v jednom směru nepřesáhne 5 hodin (počítá se přímý
let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu) 

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

Informace o délce letů do jednotlivých destinací je možné
získat na pobočkách CK.
2. autokarové zájezdy 
Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně nafty 27,95 Kč/litr
(zdroj: http://www.kurzy.cz).
Pokud dojde ke zvýšení ceny nafty nad 30,- Kč/litr, je Čedok
oprávněn zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu (včetně
dětí) o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že za kaž-
dou započatou 1,- Kč zvýšení ceny nafty nad úroveň 
30,- Kč/litr bude klientovi vyúčtován příplatek ve výši 1,- Kč
za každých započatých 100 km ujetých v průběhu zájezdu.
Ad b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. le-

tištních, bezpečnostních a přístavních poplatků,
které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, je Čedok opráv-
něn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku od-
povídající navýšení těchto plateb na osobu.

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

Článek V – PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1. K základním právům zákazníka patří zejména:
a) právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených

služeb,

b) právo vyžadovat od Čedoku informace o všech skuteč-
nostech, které jsou mu známy a které se dotýkají sjed-
naných a zaplacených služeb,

c) právo být seznámen s případnými změnami sjedna-
ných služeb, 

d) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech
cest, které jsou obsahem smlouvy, příp. dalších doku-
mentů před nepovolanými osobami,

e) právo na doručení dalších podrobných a pro zákazníka
důležitých údajů o všech skutečnostech, které jsou
Čedoku známy, pokud nejsou obsaženy již ve Smlouvě
o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi pře-
dán, nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu, a pokud
to vyžadují okolnosti, i na předání letenky,
poukazu/voucheru k ubytování nebo stravování, do-
kladu nutného pro poskytnutí fakultativních výletů
nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu dle
Smlouvy o zájezdu třeba, zpravidla na emailovou ad-
resu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu, a pokud není
uvedena, doporučeným dopisem zaslaným na adresu
bydliště uvedeného ve Smlouvě o zájezdu, a to ve
stejné lhůtě.

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

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

nému zabezpečení a poskytnutí služeb, především prav-
divě a úplně uvádět Čedokem požadované údaje ve
smlouvě vč. jakýchkoliv změn takových údajů a předložit
další doklady k žádosti o udělení víz, 

b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zle-
tilé osoby a souhlas zákonných zástupců u osob mlad-
ších 15 let s doprovodem třetí osobou, obdobně
zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav
to vyžaduje,

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

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

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

f) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při
cestách do zemí, pro které jsou stanoveny zdravotnic-
kými předpisy, mít příslušná lékařská potvrzení a dopo-
ručení pro cesty požadovaná zejména leteckými
dopravci,

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

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

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

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

hlasí či nesouhlasí se zpracováváním svých osobních
údajů dle článku XI a

– splňuje podmínky stanovené pro účast na zájezdě,
pokud jsou tyto podmínky definovány ve Smlouvě
o zájezdu nebo v katalogu. 

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

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

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

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

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

Článek VI – POVINNOSTI A PRÁVA ČEDOKU
1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným

v článku V se vztahují odpovídající povinnosti a práva
Čedoku.

2. Čedok je povinen pravdivě a řádně informovat zákaz-
níka o všech skutečnostech týkajících se sjednaných
služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou
Čedoku známy.

3. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku Čedoku ze
smlouvy není Čedok povinen nahradit nad částku pře-
sahující omezení v souladu s mezinárodními smlou-
vami, kterými je ČR vázána. 
a) V letecké přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou

o sjednocení některých pravidel v mezinárodní le-
tecké dopravě ze dne 28.5 1999 (tzv. Montrealskou
úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu
a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení
č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, které vychází
z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak na meziná-
rodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu.

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

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

4. Čedok má sjednáno pojištění záruky pro případ úpad-
ku dle zákona č. 159/1999 Sb. v platném znění, na zá-
kladě kterého vzniká zákazníkovi, s nímž Čedok uzavřel
Smlouvu o zájezdu, právo na plnění v případě pojistné
události. Čedok je povinen předat zákazníkům se
Smlouvou o zájezdu nebo Potvrzením o zájezdu do-
klad pojišťovny, který obsahuje informace o uzavře-
ném pojištění, zejména označení pojišťovny, podmínky
pojištění a způsob oznámení pojistné události. 

Článek VII – ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH
SLUŽEB

1. Zrušení dohodnutých služeb
a) Čedok je oprávněn zrušit zájezd a jednotlivé služby

před zahájením jejich čerpání.
b) Jestliže nebude dosaženo minimálního počtu zákaz-

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

c) Jestliže Čedok zájezd nebo jednotlivé služby zruší
z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákaz-
níkem, má zákazník právo požadovat, aby mu Čedok
na základě nové smlouvy poskytl jiný zájezd nebo
jednotlivé služby celkově odpovídající alespoň tomu,
co bylo původně ujednáno, může-li Čedok takový zá-
jezd či jednotlivé služby nabídnout. Nedojde-li v ta-
kovém případě k uzavření nové smlouvy, je Čedok
povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi
vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu
nebo jednotlivých služeb podle zrušené smlouvy,
aniž by byl zákazník povinen platit Čedoku odstupné.
Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby usku-
tečněné na základě původní smlouvy se považují za
platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zá-
jezdu nebo jednotlivých služeb nižší než již uskuteč-
něné platby, je Čedok povinen takto vzniklý rozdíl
zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. 

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

zájezdu a čerpání služeb
a) Nutí-li vnější okolnosti Čedok před zahájením zá-

jezdu změnit podmínky Smlouvy o zájezdu, navrhne
zákazníkovi změnu Smlouvy o zájezdu. Pokud
změna Smlouvy o zájezdu vede i ke změně ceny zá-
jezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena.
Navrhne-li Čedok změnu Smlouvy o zájezdu, má zá-
kazník právo se rozhodnout, zda bude se změnou
Smlouvy o zájezdu souhlasit, nebo zda od Smlouvy
o zájezdu odstoupí. 

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

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

d) Je-li Čedok nucen z objektivních důvodů před zahá-
jením čerpání jednotlivých služeb změnit podmínky
Smlouvy o poskytnutí jednotlivých služeb, platí usta-
novení písm. a) odst. 2 tohoto článku obdobně.

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

a) Změna jména a jiných osobních údajů vč. adresy zá-
kazníka před zahájením zájezdu nebo čerpání jed-
notlivých služeb 100,- Kč.

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

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

Článek VIII – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
A ODSTUPNÉ

1. Čedok je oprávněn před zahájením zájezdu nebo
čerpáním jednotlivých služeb od smlouvy odstoupit
z důvodu zrušení zájezdu či z důvodu zrušení jed-
notlivých služeb nebo poruší-li zákazník svou povin-
nost vyplývající ze smlouvy. Písemné oznámení
o odstoupení od smlouvy doručí Čedok zákazníkovi.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem do-
ručení oznámení.

2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahá-
jením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb

a) bez uvedení důvodu,
b) jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle usta-

novení článku VII odst. 2,
c) z důvodů porušení povinností Čedoku, vyplývajících

ze smlouvy.
Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník
doručí Čedoku, popřípadě prodejci, u kterého zájezd
nebo jednotlivé služby zakoupil. V oznámení zákazník
musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo zájezdu/re-
zervace. Odstoupení od smlouvy může zákazník rov-
něž sepsat v prodejním místě, kde zájezd nebo
jednotlivé služby zakoupil. Účinky odstoupení od
smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.

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

4. Výše odstupného je stanovena při odstoupení od
smlouvy před nástupem na zájezd či zahájením čer-
pání služeb na osobu.

4.1. Výše odstupného u tuzemských zájezdů a jed-
notlivých služeb v ČR, pokud není ve smlouvě uve-
deno jinak, je stanovena takto:

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

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

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

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

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

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

žeb, činí odstupné 100 % sjednané ceny
4.2. Výše odstupného u zahraničních zájezdů a jed-

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

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

pání služeb, činí odstupné 2 000,- Kč za osobu u le-
teckých zájezdů v Evropě a Středomoří, 1 500,- Kč
za osobu u ostatních zájezdů a jednotlivých služeb
v Evropě a Středomoří,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

žeb, činí odstupné 100% sjednané ceny.
5. Do Středomoří se pro účel odstoupení od smlouvy za-

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

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

7. Sjednanou cenou se rozumí konečná prodejní cena
včetně všech zákazníkem zakoupených fakultativních
služeb. 

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

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

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

Článek IX – REKLAMACE
1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých

služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s Čedokem, vzniká
zákazníkovi právo na reklamaci. Způsob uplatnění re-
klamace, postup vyřizování reklamace, jakož i rozhod-
nutí o reklamaci blíže upravuje Reklamační řád Čedoku,
který je zákazníkům k dispozici ve všech provozovnách
Čedoku i u třetí osoby, která uzavření smlouvy zpro-
středkovala, nebo na http://www.cedok.cz/smluvni-
podminky/.

2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady slu-
žeb poskytovaných Čedokem (reklamace) musí být uči-
něno vážně, určitě a srozumitelně. 

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

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

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

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

Článek X – POJIŠTĚNÍ
1. Součástí zájezdů a služeb cestovního ruchu Čedoku

není pojištění zákazníka pro cesty a pobyt ani pojištění
pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvis-
losti s odstoupením od smlouvy.

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

Článek XI – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
1. Čedok zpracovává osobní údaje svých zákazníků s je-

jich souhlasem:
a) za účelem uzavření Smlouvy o zájezdu podle článku

III odst. 1 nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivých
služeb podle článku III odst. 2 (dále jen „smlouvy“)
a příp. jejich změn a zajištění plnění ze smluv vyplý-
vajících,

b) za účelem evidence zákazníků ve věrnostním
systému Čedoku (Club Čedok) a vyhodnocování je-
jich cest s Čedokem pro potřeby realizace věrnost-
ních slev a poskytování nabídek služeb Čedoku
věrným zákazníkům na základě vyhodnocování je-
jich cestování s Čedokem,

c) za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo
zprostředkovaných Čedokem.

2. K účelu podle odst. 1 písm. a) jsou zpracovávány
osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení,
datum narození, státní příslušnost, bydliště, telefon,
elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím
uvedenou jinou kontaktní adresu, dále č. pasu, datum
jeho platnosti, kód vydávající země a pohlaví, pokud
jsou požadovány k zajištění příslušného víza nebo po-
skytovateli služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka
k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnan-
cům Čedoku, pověřenému zpracovateli a také předá-
vány těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu
poskytovat v EU i mimo EU a rovněž těm, kteří jsou
oprávněni nabízet a prodávat služby poskytované
nebo zprostředkované Čedokem. Poskytnutí uvede-
ných údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí
nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je neuza-
vření smlouvy.

3. K účelu podle odst. 1 písm. b) jsou zpracovávány osobní
údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum
narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro
elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kon-
taktní adresu, země pobytu, údaje o rozsahu, obsahu
a ceně čerpaných služeb. Poskytnuté osobní údaje zá-
kazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny
 zaměstnancům Čedoku a pověřenému zpracovateli
a dále v případě elektronického kontaktu pro elektro-
nickou poštu zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit

jménem Čedoku obchodní sdělení Čedoku dle zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační spo-
lečnosti. Poskytnutí uvedených údajů a souhlas s jejich
zpracováním je dobrovolný. Nesouhlas se zpracováním
uvedených údajů má za následek nezařazení zákazníka
do věrnostního systému pro poskytování věrnostních
slev a nabídek služeb Čedoku.

4. K účelu podle odst. 1 písm. c) je Čedok oprávněn zpra-
covávat a shromažďovat jméno, příjmení a adresu zá-
kazníka. Podrobnosti o elektronickém kontaktu pro
elektronickou poštu zákazníka je Čedok dále oprávněn
zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření
 obchodních sdělení dle citovaného zákona
č. 480/2004 Sb. Osobní údaje zákazníka k tomuto
účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům
Čedoku a pověřenému zpracovateli a dále v případě
elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zá-
kazníka těm, již jsou oprávněni šířit jménem Čedoku
obchodní sdělení Čedoku dle citovaného zákona
č. 480/2004 Sb.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Tyto VSP nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2016. Dnem na-
bytí účinnosti těchto VSP pozbývají účinnost VSP ze
dne 18. 2. 2016. Těmito VSP se řídí práva a povinnosti
vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.
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AUTORIZOVANÍ PRODEJCI
AŠ: AŠSKÁ cestovní agentura s.r.o., Hlavní 2747, 354 528 825; BENEŠOV: ADVENTURE PLUS, Václava ŘÍHOVÁ, Masarykovo nám.102, 317 728 443; BEROUN: ČAS, Blanka
KADEŘÁBKOVÁ, Havlíčkova 7, 311 625 762; JK TRAVEL, Jana KODADOVÁ, Husovo nám. 175, 311 600 000; BÍLINA: AJA TOUR, Jaroslava FÁROVÁ, Komenského 27, 417 535 874;
BÍLOVEC: FITNESS CLUB, Iveta KOPEČKOVÁ, Slezské nám. 46, 607 887 666; BLANSKO: AIKO TOUR, Tomáš ZUKAL, Svitavská 1, 516 418 629; S-TOUR BLANSKO, s.r.o., Rožmitálova
14, 516 417 035; BLATNÁ: KIMM, Iveta ZELENKOVÁ, J.P.Koubka 81, 383 376 344; BOBNICE - Kovansko: e-SOLE, Jana ČEPIČKOVÁ, V Lipách 52, 605 788 247; BOHUMÍN: START,
Eva ROZSYPALOVÁ, Studentská 1225, 604 111 252; BOSKOVICE: SLUNCE+SNÍH, Jana VÍTKOVÁ, Růžové náměstí 2238/3, 605 454 249; BRANDÝS nad LABEM: NEON TRAVEL,
Ondřej NĚMEČEK, Boleslavská 31, 733 193 991; PAO, Olga PAVLISOVÁ, Komenského náměstí 1267, 326 902 848; BRNO: INVIA.CZ, a.s., Cejl 105/107, 533 111 533; STUDENT AGENCY
k.s., Nám. Svobody 17, 800 600 600; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a.s., Veselá 199/5, 800 656 630; BRUMOV - Bylnice: VANADO spol. s r.o., Kloboucká 763, 577 330 125; BRUNTÁL:
LUKEŠOVÁ Monika, nám. Míru 7, 554 712 847; BŘECLAV: JUNIOR, Renata STRUŠKOVÁ, 17. listopadu 1a, 777 339 117; TREND, Jarmila ZAPLETALOVÁ, 17. listopadu 21, 519 370 612;
BŘEZNICE: OLIVER TOUR, Jitka ŠTĚPÁNOVÁ, Dr. Jurenky 202, 723 305 815; BUČOVICE: GRAND TRAVEL, Lenka NAVRÁTILOVÁ, Smetanova 432, 732 586 038; BYSTŘICE pod
HOSTÝNEM: KYŠÁKOVÁ Lenka, Dolní 1567, 573 378 193; ČÁSLAV, EL-TOUR, Ludmila ZÁRUBOVÁ, Nám. J.Žižky z Trocnova 172, 327 314 469; ČELÁKOVICE: KADLECOVÁ Lenka,
Masarykova 780, 608 303 903; ČERVENÝ KOSTELEC: CA SUR, s.r.o., Havlíčkova 654, 724 088 587, 498 100 657; ČESKÁ KAMENICE: ROKOKO, Romana BAŠTOVÁ, Nám. 28. října
115, 412 584 476; ČESKÁ TŘEBOVÁ: ČILE, Lenka ČÍŽOVÁ, Hýblova 286, 777 025 093; ČESKÝ BROD: ČESKOBRODSKÁ CK, s.r.o., nám. Arnošta z Pardubic 46, 321 622 651; ČESKÝ
KRUMLOV: VOJTOVÁ Dagmar, Papírenská 243, 380 712 355; ČESKÝ TĚŠÍN: TONY TOUR, Pavlína WISELKOVÁ, Bezručova 36, 558 711 596; DĚČÍN I: JATOUR, Josef JANŮ, Masarykovo
nám. 190/17, 412 516 313; DOBRUŠKA: AVANTI-TOUR, Renata DVOŘÁKOVÁ, Pulická 21, 603 569 952; DOLNÍ BĚLÁ: HAPPY TIP, Dana LÁZNIČKOVÁ, Dolní Bělá 31, 377 310 007;
DOLNÍ BENEŠOV: TIME, Hedvika THIEMLOVÁ, Opavská 438, 553 651 900; DOMAŽLICE: SUNNY.CZ, Barbora ŠEŠULKOVÁ, Náměstí Míru 129, 721 177 828; DVŮR KRÁLOVÉ nad
LABEM: MENCLOVÁ Jana, Palackého 106, 499 629 139; FRANTIŠKOVY LÁZNĚ: FL TOURS, František ŠŮS, Americká 10, 777 590 462; FRENŠTÁT pod RADHOŠTĚM: DALIBOR
TOURS s.r.o., Horní 26, 556 836 534; FRÝDEK - MÍSTEK: SLUNÍČKO, Renata SIKOROVÁ, T.G.Masaryka 2320, 604 805 870; FRÝDLANT nad OSTRAVICÍ: BAČÁKOVÁ, Svatava
BAČÁKOVÁ, Spořitelní 1062, 736 646 505; FRÝDLANT v ČECHÁCH: LOGOS TOUR, Jana KUČINOVÁ, ul. Svatopluka Čecha 28, 482 312 386; FULNEK: SIESTA, Šárka BROUKALOVÁ,
Fučíkova 7, 739 807 465; HAVÍŘOV - Podlesí: LETEM SVĚTEM, Silvie TROJANOVÁ, Dlouhá třída 29, 596 812 615; HAVLÍČKŮV BROD: ADA TOUR, Jana FISCHEROVÁ, Havlíčkovo nám.
56, 569 428 464; M TOUR s.r.o., Dolní 227, 569 424 267; HLINSKO: HOLIDAY TOURS, Lenka ČEPEŠOVÁ, Olšinky 316, 776 023 822; HLUČÍN: CIMEA TRAVEL, Anna TRÖSTROVÁ,
Mírové nám. 5/5, 595 042 240; HODONÍN: EM TOUR, Michaela DITRICHOVÁ, Sv. Čecha 3608, 518 353 882; REDO, Jana RYŠAVÁ, Dolní Valy 1, 518 343 641; HOLICE: APOLLO, Alena
HORÁKOVÁ, nám. T.G.Masaryka 11, 466 923 748; HORŠOVSKÝ TÝN: BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o., Jana Littrowa 209, 379 423 423; HOŘOVICE: OSVĚTA, Milan SKLENÁŘ, Tlustice
186, 311 514 545; HOSTINNÉ: ORCHIDEA, Dagmar KLEPÁČKOVÁ, Nádražní 605, 720 962 602; HRADEC KRÁLOVÉ: CA KAMILA s.r.o., Švehlova 463, 495 580 252; HRANICE na
MORAVĚ: VIA TOUR, Zdenka ZACHAROVÁ, Svatoplukova 79, 581 601 293; HUMPOLEC: ADORES spol. s r.o., Nerudova 185, 565 533 296; HUSTOPEČE: IDEAL, Lukáš STÁVEK,
Dukelské nám. 1, 603 534 595; CHEB: LEVOROVÁ Alexandra, Alexandra LEVOROVÁ, tř. Svobody 27, 723 974 484; CHLUMEC nad CIDLINOU: CHLUMECKÁ CA, Lenka RAKOUSKÁ,
Klicperovo náměstí 11/I., 495 485 764; CHOCEŇ: MAUNA KEA, Veronika ŠTĚRBOVÁ, Tyršovo náměstí 298, 606 076 097; VS TOURS, Věra SCHMITTOVÁ, Kollárova 1045, 465 471 588;
CHODOV: J a G TOURISTIK, Jaroslav JÍLEK, Staroměstská 28, 352 665 159; CHRUDIM: JAKUBÍKOVÁ Ivana, Filištínská 28, 469 638 788; ŠTĚPÁNKA AGENTRUA s.r.o., Břetislavova
61, 469 622 768; IVANČICE: IVACAR 2000, a.s., Krumlovská 30, 546 451 933; JABLONEC nad NISOU: HONZOVÁ-SEDLÁKOVÁ, E. Floriánové 2, 483 320 976, 431 370 180; INDIVINDI
s.r.o., Jiráskova 9, 483 306 627; JAROMĚŘ: M-TOUR, Milan VOBORNÍK, Náměstí ČSA 16, 491 812 400; JESENÍK: ARRIVA MORAVA a.s., Sadová 1376/5, 597 827 476; MONDI - tour,
s.r.o., Palackého 1333/1, 584 409 423; JIČÍN: SPORTCENTRUM, Jan SOCHOR, Valdštejnovo nám. 2, 493 531 977; JÍLOVÉ u DĚČÍNA: MC TRAVEL, Miluše CYRIUSOVÁ, Přemyslova
302/8, 603 147 181; JÍlOVÉ u PRAHY: AGENTURA 97, spol. s.r.o., Chotouň 97, 241 951 214; KDYNĚ: CAMPANATOUR s.r.o., Náměstí 131, 379 731 272; KLADNO: ALKA, Jitka
HANZLOVÁ, Italská 2369, 312 682 349; KLÁŠTEREC nad OHŘÍ: CILINDR, Jitka KUBRTOVÁ, Petlerská 416, 474 376 315, 8; PRIMA TRAVELS s.r.o., U Potoka 527, 777 728 280;
KLATOVY: JAROŠÍK Miloslav, Náměstí Míru 64/I, 376 310 279; KOLÍN: DELFÍN CA, Dáša ČEŘOVSKÁ, Politických vězňů 64, 321 717 676; GLOBUS TOUR CZ spol. s.r.o., Na Hradbách
155, 321 718 718; ROJA TOUR, Jana SYŘÍNKOVÁ, Rubešova 61, 321 623 292; KOPŘIVNICE: CK Agentura FOX, s.r.o., Záhumenní 1152, 556 808 250; IMPULS, Vladimíra HOUŠŤAVOVÁ,
Štefánikova 1155/27, 556 808 780; KOSTELEC nad ORLICÍ: TANUS s.r.o., Dukelských hrdinů 900, 776 098 069; KRALOVICE: ANDRIAS TOUR, s.r.o., Nám. Osvobození 35,
724 212 761, 373 317 180; KRALUPY nad VLTAVOU: ABACA, Lenka MALÍKOVÁ, Jungmannova 89, 326 550 480; ELIXA, Marek BÍNA, Jungmannova 75, 315 724 370; KRASLICE:
JARYS, Lenka MICHOROVÁ, Havlíčkova 6, 777 283 713; KRNOV: FALCON SPORT, Zora KABAŠTOVÁ, Hlavní nám. 20, 554 610 028; KROMĚŘÍŽ: MARION TOUR, Vojtěch FORMÁNEK,
Šafaříkova 184, 573 331 776; KUTNÁ HORA: HOLOUBEK Jiří, Sokolská 601, 327 512 763; KYJOV: RÉGIO, REGION s r.o., Palackého 205/6, 518 307 711; LANŠKROUN: TREFA, Miloš
MORÁVEK, Hradební 316, 465 635 473; LÁNY: BOČKOVÁ Marie, Lesní 362, 313 502 150; LETOHRAD: SUPERPOBYTY.CZ, SECURITYNET.CZ, Orlice 168, 734 475 747; LIPNÍK nad
BEČVOU: GTOUR group s.r.o., 28.října 602, 581 771 503; LITOMYŠL: DCK Rekrea Litomyšl s.r.o., Toulovcovo nám. 156, 461 612 291; LITOVEL: BAVI, Viktor KOHOUT, Nám.
Přemysla Otakara 754, 774 224 513; LITVÍNOV: JORDAN, Lenka KARAGAVRILIDISOVÁ, 9. května 2041, 476 732 453; LYSÁ nad LABEM: EVENTOUR, Evžen ŠULC, Masarykova 209,
325 551 595; MARIÁNSKÉ LÁZNĚ: TOUR CENTRUM, Irena HORÁČKOVÁ, Hl. pošta, Poštovní 160, 354 626 520; MĚLNÍK: ASTRA TOUR, Stuff s.r.o., Náměstí Míru 4, 603 142 023;
GALATOUR, Jakub INGALA, Nám. Karla IV. 3359, 315 623 915; MĚSTO ALBRECHTICE: ILIADISOVÁ Olga, Náměstí ČSA 22, 721 155 129; MILEVSKO: NEAN TOUR, Věra ANDĚLOVÁ,
Riegrova 145, 382 521 089; MOHELNICE, TOURINFO, Vladimíra MACHÁLKOVÁ, Nám. Tyrše a Fügnera 3, 583 430 047; NAPAJEDLA, DUŠKOVÁ Marie, Na Kapli 1622, 577 102 232;
NOVÁ PAKA: PODKRKONOŠSKÁ CA, Dana MALINOVÁ, Masarykovo nám. 20, 493 723 419; NOVÉ MĚSTO nad METUJÍ: CIS - cestovní agentura s.r.o., T. G. Masaryka 69, 491
471 073; NOVÉ STRAŠECÍ: ALLEGRO, Ivana KAPKOVÁ, Čsl. armády 172, 313 573 700; NYMBURK: MATOUŠEK Petr, Na Příkopě 61, 325 616 348; NÝŘANY: RODATOUR, Dagmar
SOJKOVÁ, Benešova 745, 377 932 266; OPOČNO: MARIN, Miroslava POČAROVSKÁ, Nádražní 167, 494 647 848; ORLOVÁ - Lutyně: JEŽOVÁ, Věra JEŽOVÁ, Masarykova tř. 1325,
596 516 387; ORLOVÁ - Lutyně: SUN TRAVEL, Pavlína ŠORMOVÁ, F. S. Tůmy 1200, 608 845 727; OSTRAVA: eTRAVEL - Fischer Group, A. Macka 122/1, 596 100 100, 593 915 232;
OSTRAVA: INVIA.CZ, a.s., Českobratrská 3321/46, 800 999 800, 597 705 705; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a.s., 28 .října 2663/150, 800 656 640; OSTRAVA - Poruba: HRUBÁ Alena,
Alšovo nám. 691/4, 596 911 511; OSTRAVA - Přívoz: LUMIS, Lukáš SVĚTLÍK, Teslova 1129/2B, 603 984 297; OSTROV nad OHŘÍ: LEMON TOURS s.r.o., Hlavní tř. 982, 353 615 255;
PELHŘIMOV: KOTRČOVÁ Marie, Růžová 82, 565 323 102; PODBOŘANY: AZURO, Marie KUNEŠOVÁ, Přátelství 411, 415 722 454; PODĚBRADY: IVANKA, Barbora HELLEROVÁ,
Havlíčkova 53, 325 612 305; PRAHA 1: INVIA.CZ, a.s., U Půjčovny 2, 533 111 702, 226 000 622; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a.s., Jindřišská 941/24, 565 656 761, 800 656 660; PRAHA
10: PP TOURIST - A TEMPO s.r.o., CK PP TOURIST - A TEMPO s.r.o., Aubrechtové 3102/16, 777 017 478; PRAHA 10 - Hostivař: GALA-TRAVEL, s.r.o., Švehlova 1391/32, 731 440 371;
PRAHA 11: NUBIS, Zdeněk KOCHTA, Arkalycká 757, 222 365 747; PRAHA 17 - Řepy: BAUMOVÁ Anna, Žalanského 57, 235 300 208-9; PRAHA 3 - Vinohrady: SUPERZAJEZDY.CZ,
Lukáš ADÁMEK, Chrudimská 2a, 272 743 981; PRAHA 3 - Žižkov: C. K. AGENTURA ESO s.r.o., Seifertova 95, 222 782 931, 222 360 583; PRAHA 7: ESO travel a.s., Korunovační 22,
233 377 711-15; PRAHA 8: EVA TOUR s.r.o., Sokolovská 180, 284 826 625; LUUL TOUR, Miroslava LUPRICHOVÁ, Klapkova 53, 284 680 642; PRAHA 9 - Letňany: CORNIS, s.r.o.,
Bludovická 400, 266 312 425; PRACHATICE : OCEAN CZ, s.r.o, Zvolenská 30, 388 318 746; PŘELOUČ: ANNASTA, Anna ŠANDOVÁ, 28.října 146, 466 958 076, : PŘEŠTICE: JANEČEK
Jaroslav, Masarykovo nám. 68, 605 210 279; PŘÍBRAM 1: LUCIE TRAVEL, spol. s r.o., Špitalská 11, 318 630 837; PŘÍBRAM V: AJV Příbram s.r.o., Žežická 599, 318 631 888,
318 692 712; RAKOVNÍK: RASTA, Jana KOUTOVÁ, Trojanova 37, 313 517 384; ROTERA s.r.o., Nádražní 4, 313 513 371; ROKYCANY: BOHEMIA TRANS, Jaroslav PEROUTKA, ul. J.
Knihy 177/I, 371 725 346; ŠKODA AVIA TOUR, Zdeněk ŽIVNÝ, Palackého 15, 371 728 777; ROUDNICE nad LABEM: 1. CESTOVNÍ, František SCHERBAUM, Jungmannova 1033,
602 260 782; H - TOUR, Olga HOLUBOVÁ, Alej 17.listopadu 812, 416 815 590; ROUSÍNOV: GRAND TRAVEL, Lenka NAVRÁTILOVÁ, Sušilovo nám. 48, 603 516 425; ROŽNOV pod
RADHOŠTĚM: ARENDÁŠOVÁ Jana, Jana ARENDÁŠOVÁ, Meziříčská 774, 571 657 080; RUMBURK, BEST BURK, Jaroslav HAVEL, Tř. 9.května 390/5, 412 333 109; RYCHNOV nad
KNĚŽNOU: EUROCENTRUM, Tomáš ZAHÁLKA, Svatohavelská 66, 494 532 949; RYCHNOVSKÁ CA, s.r.o., Komenského 63, 494 535 007; RÝMAŘOV: Cestovní agentura AQUARIUS,
s.r.o., Okružní 31, 731 107 853; ŘÍČANY u PRAHY: BENONI Marie, 17. listopadu 15, 323 604 365; SEDLČANY: FRIEDOVÁ Anna, Nám. T. G. Masaryka 165, 735 889 444; SEMILY:
DIANA GROUP-TOUR, s.r.o., Tyršova 48, 481 622 079; SLAVIČÍN: SUN TOUR s.r.o., Mladotické nábř. 848, 604 257 087; SLAVKOV u BRNA: ANTEA SLAVKOV s.r.o., Palackého
nám. 77, 544 221 558; SOKOLOV: F & K TRAVEL s.r.o., Staré náměstí 37, 352 623 319; M SPORT, Daniela MATYŠKOVÁ, Nám. Budovatelů 1407, 733 537 287; STARÁ BOLESLAV:
BOHEMIA, Jana SVATOVÁ VÍCHOVÁ, Boleslavská 240, 326 913 101; STRAKONICE: CIAO..., cestovní kancelář, s.r.o., Zámek 1, 383 323 400; STRAKOTOUR, s.r.o., Palackého náměstí
86, 383 321 964, 965; SUŠICE: TEMPO TOURS SUŠICE - Šumavská cestovní kancelář s.r.o., Nám. Svobody 6, 376 528 989; SVITAVY: KARAVELA TRAVEL CZ s.r.o., Nám. Míru
88, 461 530 503; ŠTERNBERK: AXAL, spol. s r.o., Bezručova 11, 585 013 007; ŠTĚTÍ: ŠTĚTSKÁ cestovní agentura s.r.o., Krátká 64, 416 810 605; ŠUMPERK: Cestovní agentura
ATLAS s.r.o., Slovanská 18, 583 211 009; Cestovní agentura ISTRIA s.r.o., Hlavní třída 18, 583 216 703; TACHOV: ČERNÝ Zdeněk, K. H. Borovského 520, 374 721 624; TOUR
CENTRUM, Irena HORÁČKOVÁ, OC Kaskády, Zámecká 2111, 374 725 640; TANVALD: BEZVACESTOVANI.CZ, Klára ŠOURKOVÁ, Krkonošská 90, 608 027 703; TEPLICE: ASSIST, Roman
KLIHAVEC, U Nemocnice 3064, 417 532 820; TŘEBÍČ: ANCLA TOUR, Marcela PRUKNEROVÁ, Přerovského 154/9, 724 310 752, 568 421 727; LOSTRIS, Petr HÁJEK, Karlovo náměstí
33, 568 840 265; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a.s., Na Potoce 468/25, Horka-Domky, 800 656 650, 568 839 612; TÝNEC nad SÁZAVOU: GLOBUS, Petra BOBKOVÁ, Jílovská 504,
317 701 888; UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ITS COMPANY, Veronika STŘELCOVÁ, J.Štancla 153, 572 557 797; KŘENOVÁ Jitka, Masarykovo nám.34, 572 550 420; UHERSKÝ BROD: DALIMA,
Dagmar HRADECKÁ, Moravská 83, 572 637 026; ÚSTÍ nad ORLICÍ: Agentura CAM s.r.o., M. R. Štefánika 234, 465 527 696; VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: CA LAST MINUTE, s.r.o., Mostní
98/8, 571 610 111; VIA TOURS, Vlasta BĚLÍKOVÁ, Stříbrná 676, 571 612 606; VARNSDORF: TKÁČ Milan, Legií 2268, 412 372 755; VELKÁ BÍTEŠ: REKO, Aleš KOTAČKA, Masarykovo
nám. 5, 566 532 590; VELKÉ BÍLOVICE: DaNiTour s.r.o., Svárov 602, 519 346 620; VELKÉ MEZIŘÍČÍ: NEKO TOUR, Jana NECIDOVÁ, Náměstí 165, 566 524 663; VELKÉ POPOVICE:
UNISMA, Marie ABRAHÁMOVÁ, Masarykova 25, 323 665 236; VELVARY: LONGAUEROVÁ Ivana, Nám. Krále Vladislava 112, 775 959 410; VESELÍ nad MORAVOU: Cestovní
kancelář ZUBATÝ, Svatoplukova 520, 607 855 351; VIMPERK: KCK cestovní kancelář s.r.o., 1. máje 74, 388 411 366; VLAŠIM: YVETTA, Yveta KATROVÁ, Riegrova 1828, 317 847 132;
VOTICE: EVENTTOUR, Lenka HRDINOVÁ, Pražská 610, 604 443 736; VRCHLABÍ: VRCHLABSKÁ CK, s.r.o., Krkonošská 203, 499 421 131; VYSOKÉ MÝTO: KONTIKI.CZ, Vladimír
FALTEJSEK, Jiřího z Poděbrad 113/II, 605 408 100; VYŠKOV: COLUMBUS cestovní kancelář, s.r.o., Masarykovo nám. 4, 517 333 255; JUDr. Josef GERYK - „SWISS SERVICE“,
Masarykovo nám. 42, 517 333 300; ZÁBŘEH: PRADĚD, Eva VALNOHOVÁ, Valová 2, 583 455 596; ZNOJMO: JINÁ, Jitka NAHODILOVÁ, Hakenova 25, 515 227 147; ŽATEC: DÁMSKÝ
KLUB, Miluše DYRŠMÍDOVÁ, Volyňských Čechů 2911, 774 944 656, 415 711 094; PALMERA, Jiří HARAJDA, Obránců míru 1924, 415 710 031-32
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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 ZÁ JEZDŮ 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


