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Dovolená s dětmi?

Dětský klub naleznete od poloviny 
června do poloviny září ve 20 hotelech 
v 6 destinacích 

Pokud přemýšlíte nad tím, jak nejlépe 
zabavit vaše děti během dovolené pusťte 
tyto starosti z hlavy. Vaše děti se vydají 
na společná dobrodružství se psem 
Scooby-Doo a rozhodně se nebudou 
nudit - malování, modelování, sportování či 
nejrůznější hry a soutěže jsou jen zlomkem 
toho, co na ně čeká.

Pečlivě vybrané hotely: 

 prostorné pokoje 
 zábava pro děti 
 dětská hřiště 
 minikluby 
 skluzavky 
 česky mluvící animátoři 

Poznávací zájezdy pro děti:

 zábavní parky 
 setkání s pohádkovými postavami 
 místa, kde se stává fantazie realitou 

Nový dětský klub 

 
Místo, kde se rozhodně 

nebudete nudit!

Program Nového dětského klubu Čedok Scooby-Doo!

Zmena programu vyhrazena.

1. TÝDEN  
DOPOLEDNE

10.00 – 12.30
ODPOLEDNE
15.00 - 17.00 

Pondělí
SCOOBY-DOO
ANIMÁTOREM

I ty se můžeš stát 
animátorem a bavit 

společnost!

Spousta zábavy, energie 
a nápadů pod dohledem 

malých andílků

Úterý
CESTUJ STROJEM ČASU  

SE SCOOBYM-DOO

Setkáme se s dinosaury,
princeznami a rytíři…

Nebo dokonce s mumií?

Budoucnost plná 
robotů a podivuhodných 

vynálezů

Středa
SCOOBY-DOO  

OBJEVUJE VODNÍ HLUBINY

Příprava v bazénu,  
než se vydáme do sku-
tečných hlubokých vod

Prozkoumáváme 
tajemství mořských 

živočichů

Čtvrtek
SCOOBY-DOO  

NA INDIÁNSKÉ STEZCE

Obrázkové písmo,  
maskování, rituály, týpí…

Cesta s indiánským 
kmenem

Pátek
SCOOBY-DOO 
SPORTOVEC

Zdravě jíst a aktivně 
žít může být výborná 

zábava
Vodní osvěžení v bazénu

Sobota
SCOOBY-DOO  

TAJNÝM AGENTEM

Je snadné vžít se do role 
tajného agenta?

A teď je na řadě mise  
do terénu!

Neděle
SCOOBY-DOO  
NA HAVAJI

Barevné květiny, věnce a 
řetězy v horkém podnebí

Havajská párty

2. TÝDEN  
DOPOLEDNE

10.00 – 12.30
ODPOLEDNE
15.00 - 17.00 

Pondělí
SCOOBY-DOO  
MEZI PŘÁTELI

Vítáme tě v partě!
Noví kamarádi už na 

tebe čekají!

Bazénové soutěže pro 
družstva

Úterý
SCOOBY-DOO  

OBJEVUJE ANTARKTIDU

Zimní krajina  
uprostřed léta

Dobyvatelé bílých 
ledovců

Středa
SCOOBY-DOO 

POZNÁVÁ MĚSTO

Co víme o městě a jeho 
obyvatelích?

Popusťme uzdu své 
fantazii a navrhněme 

místo svých snů!

Čtvrtek
SCOOBY-DOO A PIRÁTSKÁ 

DOBRODRUŽSTVÍ
Jeden den života na lodi

Napněte plachty!
Plavba pod pirátskou 

vlajkou

Pátek
SCOOBY-DOO  

SPORTOVCEM ROKU

Staň se pořádným  
fanouškem! Hotelové hry 
se speciálním dopingem

Vodní turnaj  
pro každého

Sobota
SCOOBY-DOO A JEHO 

PŘÁTELÉ MAJÍ PROBLÉM

Veselá porada, plán akce 
a jiné činnosti

Vydejme se po stopách 
známé tlapky

Neděle
SCOOBY-DOO  

FILMOVOU HVĚZDOU

Hvězdné obsazení  
prázdninové scény

Parádní banket v záři 
reflektorů a fotoaparátů
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Pomoc! Prázdniny!
Prázdniny jsou skvělé, pokud se nemusíte honit za příšerami. Proto letos Shaggy a Scooby 
jasně prohlásili...

Co teď? 
Na jedné pláži prý straší… 
Detektivové tak opět mají 

práci. Nemůžou ji odmítnout. 
Ale Shaggymu a Scoobymu 

přece nemůžou prostě 
oznámit: „Jedeme hledat 
příšery!“ Naštěstí dostala 

Velma geniální nápad.

SHAGGY A SCOOBY SI TEDY MYSLÍ, ŽE JEDOU HLEDAT POKLAD. PRAVDA JE VŠAK JINÁ – 
„PŘÍŠERY, UTÍKEJTE! NE, TAKHLE NE!“ CHTĚLI JSME ŘÍCT: „POKLADY, UTÍKEJTE!“

MÍSTO „PŘÍŠERA“ 
BUDEME ŘÍKAT 

„POKLAD“!

Zažijte dobrodružství se Scoobym-Doo!

SCOOBY-DOO and all related characters  
and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)

NIC PROPŘÍŠERY!
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LÉTO 2017

CESTOVNÍ PLÁN

Bulharsko 
Egypt  

Řecko  Španělsko  

Turecko  
Itálie  

Tvůj 
cestovní plán 

4
12

18 38

44
62

68
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Vydej se společně s detektivy na dobrodružnou cestu. Ať Tajný spolek tyhle prázdniny 
nikdy nezapomene. A nakonec si udělej svůj vlastní cestovní plán.



ZLATÉ PÍSKY
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KDYŽ TO ZKRÁTÍME
Detektivové musejí zjistit, kdo nebo co straší na pláži. Ale na které? Velma není na 
pochybách – pátrání musí začít v Bulharsku, vždyť právě tam se nacházejí slavné 
Zlaté Písky.

Bulharsko
TENTO MALEBNÝ STÁT LEŽÍ NA BALKÁNSKÉM POLOOSTROVĚ.  
JEHO KRAJINA JE PŘEVÁŽNĚ HORNATÁ, ALE NEJVĚTŠÍM 
TURISTICKÝM MAGNETEM JE ČERNÉ MOŘE A JEHO POBŘEŽÍ...

Zažijte dobrodružství se Scoobym-Doo!

HMM, POCHYBUJU, 

ŽE BY ZROVNA TADY 

NARAZILI NA STOPU 

PŘÍŠERY… EHM, 

POKLADU.

SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)
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Když s vámi Bulhaři souhlasí, kroutí hlavou.  

A když nesouhlasí, pokyvují hlavou!
SLYŠELI JSTE TO?!

Není to zahrada, ale celé údolí plné 
růží. Růžový olej je bulharské „zlato“.

Celé město je jako muzeum. Leží na 
malém poloostrově, který s pevninou 
spojuje jen úzký pás země.

Obývá ji údajně více než 30 000  
netopýrů! To je vážně hrozně moc!

Bulharské hlavní město. Skýtá 
řadu památek.

Tak teď už víme, kde všichni 
tráví nejvíce času.

RŮŽOVÉ ÚDOLÍ
NESEBAR

JESKYNĚ DEVETAŠKA

SOFIA

SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 

MÉNĚ PODEZŘELÁ MÍSTA
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Počet  
napiš sem:

2

Zažijte dobrodružství se Scoobym-Doo!

ZEPŘEDU 
CHALUPA, 
ZEZADU 

STODOLA.

VYRÁŽÍME!
Shaggy si asi myslí, že Zlaté Písky jsou ze zlata.  
Proto chce toto slavné letovisko navštívit jako první. 
Neví však, jakou cestu si má vybrat. Poradíš mu?

Cesta se prodlužu-
je a Scoobymu kručí 
v břiše. Zdá se mu  
o hamburgrech.  
Spočítej, kolik by si 
jich chtěl dát.

Během zastávky 
si Daphne někoho 

všimla. Všichni víme 
koho, Ale nemohla to 
říct. Pojmenování 

toho neznámého se 
schovává v po-
divné větě tady 
dole. Uhádneš 

z ní, koho Daphne 
viděla?

3

1
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VYRÁŽÍME!
Zaškrtni políčko 
pokaždé, když si 
všimneš rozdílu.

Velma si záhy všimla, že to nebyl žádný duch, 
ale obyčejné prádlo, které někomu odfoukl vítr. 
Brzy nato zjistila, že cestou ztratili několik 
křupek. Spočítáš je?

Zepředu chalupa? 
Scoobymu se udě-
lalo nějak divně. 
Shaggy ho vyfotil 

a pak ještě jednou. 
Najdi mezi oběma 
snímky čtyři roz-

díly.
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SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)

BULHARSKO |  
SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 

NAŠE TIPY: 
★ Vodní park 
★ Rodinné pokoje
★ Pláž vhodná pro děti 
★ Pobyty 8/11/12/15 dní
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Největší a nejlépe rozvinutý rekreační komplex 
Bulharska leží na jeho jižním pobřeží, 40 km 
od Burgasu a 5 km od historického městečka 
Nessebar. Jeho místy až 200m široká a 8km 
dlouhá pláž zpestřená písečnými dunami, se 
pozvolna svažuje do moře, a je velmi vhodná 
pro děti. Pláž je vybavena sprchami, půjčovnami 
slunečníků, lehátek a sportovních potřeb. Hotely 
jsou rozestavěny podél pláže a v oblasti za ní. 
Vycházky do okolí i do starobylého Nessebaru 
s jeho stylovými restauracemi, kavárnami 
a obchody, mohou být prostřídány vyjížďkami 
v drožkách nebo jízdou na koni. Večery je 
možno strávit buď ve stylových podnicích nebo 
na diskotékách. Pro radost dětí i dospělých 
jsou zde vybudovány dva velké aquaparky. 
Dopravu v komplexu zajišťuje minivláček, 
pravidelné autobusy pak spojují středisko 
s Nessebarem, Elenite, Burgasem a Varnou. Je 
možné podniknout i výlet do Istanbulu. Transfer 
z letiště trvá asi 45 minut.

POLOHA HOTELU: V klidné jižní části letoviska, 
cca 2 km od jeho centra a 500 m od Nessebaru. 
Action Aquapark Slunečné pobřeží je vzdálen 
4,5 km, aquapark Aqua Paradise Nessebar cca 

5 km. V okolí se nachází velké množství obchodů, 
restaurací a barů. Zastávka MHD je cca 100 m od 
hotelu (cca 1 BGN do centra letoviska nebo Nesse-
baru, cca 6 BGN do Burgasu).

PLÁŽ: Veřejná písečná pláž s pozvolným sestupem 
do moře je cca 200 m od hotelu. Lehátka a sluneč-
níky jsou za poplatek.

HOTEL: Oficiální místní kategorizace 4*, vybudo-
vaný v roce 1975, rekonstruovaný v roce 2015,  
471 pokojů, 2 budovy, 3 patra, 3 výtahy, lobby,  
24 hodinová recepce, hlavní restaurace – stravová-
ní formou bufetu, mezinárodní kuchyně, k dispozici 
i dětské stoličky, Ala carte restaurace Černá perla,  
bar v hotelovém lobby, bar u bazénu, swim-up 
bar v aquaparku, směnárna, obchody (potraviny, 
suvenýry, plážové doplňky). Z balkónů je výhled na 
bazén nebo okolí, zdarma Wi-Fi internet na recep-
ci, za poplatek trezor na recepci, room service.

UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkové pokoje:  standardní 
pokoje s možností jedné přistýlky, plocha pokoje 
cca 24 m2, individuálně ovládaná klimatizace, kou-
pelna (sprchový kout, wc, vysoušeč vlasů), satelitní 
televize, telefon; za poplatek: bezdrátový internet, 

minibar (dle konzumace); postýlka pro děti do 
2 let, objednává se na recepci (cca. 2,5 EUR/den). 
Balkón (stolek a židle); studio: s oddělenou ložnicí 
a možností až 2 přistýlek, plocha cca 36 m2. Lož-
nice a obývací pokoj jsou odděleny dveřmi, ostatní 
vybavení je shodné se standardním pokojem.

SPORT A ZÁBAVA: Bazén, nepravidelný tvar, 
sladká voda, 312 m2, hloubka: 1,3-1,5 m, oddělená 
část pro děti, hl. 0,5 m; miniaquapark Carribean 
Pirates: bazén, sladká voda, 400 m2, hloubka.  
0,6-0,8 m, 3 skluzavky pro dospělé a 3 skluzavky 
pro děti; miniaquapark pro děti: bazén, nepravi-
delný tvar, sladká voda, 300 m2, hloubka 0,5 m;  
u bazénu bezplatná lehátka a slunečníky,  
za poplatek: stolní tenis, kulečník, herna, posilovna, 
sauna a parní lázeň, vodní sporty na pláži.

STRAVOVÁNÍ: Snídaně bufetovou formou  
v hlavní restauraci hotelu nebo all inclusive  
za příplatek. Možnost individuálního stravování  
v restauracích a podnicích v blízkém okolí.

BULHARSKO  | SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě  

do 12 let  
ZDARMA

* více na str. 77

Hotel Kotva 

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/448

CENA

OD 9 870  
Kč*

* více na str. 77
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SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)

BULHARSKO |  
PRIMORSKO

NAŠE TIPY: 
★ Pokoje se dvěma 

přistýlkami 
★ České animace 
★ Pobyty 7/11/12/15 dní 
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PRIMORSKO:
Známé a tradičně velmi oblíbené 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 
sestupem do moře. Na okraji městečka se vlévá 
do moře Djavolska řeka. Asi 4 km od městečka 
je známá přírodní rezervace řeky Ropotamo, 
která je častým cílem výletů. Dalším zajímavým 
místem je thrácké obřadiště Beglik Taš cca 5 km 
severně od Primorska. V městečku je široký 
výběr restaurací, obchodů, stylových podniků 
i aquapark. Možnost výletů do okolí a Istanbulu. 
Transfer z letiště trvá cca 1 hodinu.

POLOHA HOTELU: V klidné části na okraji 
Primorska, ve vzdálenosti cca 200 m od severní 
pláže a 250 m od obchodního a zábavního centra. 
Zastávka autobusu je cca 350 m od hotelu  
(cca 5 BGN do Sozopolu, cca 7 BGN do Burgasu). 

PLÁŽ: Severní pláž je veřejná písečná pláž ve 
vzdálenosti cca 200 m od hotelu, přístupová trasa 
vede městskými ulicemi. Lehátka a slunečníky  
za poplatek. Jižní pláž je veřejná písečná pláž 

vzdálená cca 900 m od hotelu, lehátka a sluneční-
ky jsou za poplatek.

HOTEL: Oficiální místní kategorizace 3*, vybudo-
vaný v roce 1980, zrekonstruovaný v roce 2014, 
178 pokojů, 4 patra, 2 výtahy, prostorná hala,  
24 hodinová recepce, restaurace – stravování  
formou bufetu, a la carte, mezinárodní i místní 
kuchyně, k dispozici jsou i dětské stoličky, 
lobby bar, bar u bazénu, směnárna, zahrada, za 
poplatek: bezdrátový internet, trezor na recepci, 
půjčovna automobilů.

UBYTOVÁNÍ: Standardní pokoje s možností až 
dvou přistýlek pro děti o celkové ploše cca 22 m2, 
individuálně ovládaná klimatizace, koupelna 
(sprcha, wc), satelitní televize, telefon, lednička; 
za doplatek: bezdrátový internet; dětská postýlka 
pro děti do 2 let (cca 2,5 EUR/den); balkon (stolek 
a židle), výhled na bazén nebo do okolí.

SPORT A ZÁBAVA: Bazén se sladkou vodou, 
nepravidelného tvaru, cca 240 m², hloubka  
0,5-1,8 m, brouzdaliště pro děti, sladká voda,  
cca 20 m², hloubka 0,5 m, bezplatné lehátka  
a slunečníky u bazénu; dětské hřiště; za poplatek: 

tenisový kurt, kulečník, biliard. Ve městě pak 
pronájem jízdních kol a možnost vodních sportů 
na pláži.

STRAVOVÁNÍ: Snídaně v hotelové restauraci bu-
fetovým způsobem. Možnost využití široké nabídky 
místních restaurací a taveren k individuálnímu 
stravování.

SLEVY:
★ Pobyt pro  

1 dítě do 12 let 
ZDARMA

* více na str. 77

Hotel Belica 
BULHARSKO  | PRIMORSKO 

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/423

CENA

OD 9 540  
Kč*

* více na str. 77
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KDYŽ TO ZKRÁTÍME
Detektivové se dostali do Egypta. Tu zemi bychom mohli označit za největší pláž 
světa, vždyť jsou zde obrovské masy písku u vody. Pravda je ovšem taková, že 
toho písku je tu snad až přespříliš.

Egypt
JE TO POUŠTNÍ ZEMĚ. NAŠTĚSTÍ JÍM ALE 
PROTÉKÁ ŽIVOTADÁRNÁ ŘEKA NIL...

Na pevnině písek, pod vodou zase 
barevné korálové útesy.

KORÁLOVÝ ÚTES  
POBLÍŽ HURGHADY

Zažijte dobrodružství se Scoobym-Doo!

SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)



MÉNĚ PODEZŘELÁ MÍSTA

13

Sfingy měly hlídat královské nekropo-
le. Snad kdyby je někdo dokázal oživit, 
zloději by hrobky nemohli vykrádat.

Čtyři monumentální sochy 
Ramsese II. zdobí průčelí 
starobylého chrámu.

Stále častěji se říká, že ještě  
delší řeka je Amazonka. Nil se  
tedy dostává na druhé místo.

Všichni stále jen o těch pyramidách... 
Vždyť jsou to jenom hrobky!

Hlavní město Egypta.

SFINGA A V POZADÍ
PYRAMIDY V GÍZE

ALEJ SFING  
V KARNAKU

ABU SIMBEL 

NIL

KÁHIRA

Při výstavbě asuánské přehrady byl chrám  

Abu Simbel zachráněn před zatopením tak,  

že jej rozeb
rali a přestěhovali o 60 m výše.

SLYŠELI JSTE TO?!



No prosím, mumie! Proč se jí všichni tak bojí, 
když mumie je vlastně už dávno mrtvá?!

Sahara není žádná pláž  
a Scooby se Shaggym 
zrovna nejsou ta nejod-
vážnější dvojka na světě. 
Vybarvi mumii tak, aby se 
oba kamarádi přesta-
li bát a utíkat před ní. 
Můžeš ji vyzdobit tře-
ba kytičkami, kostičkami 
nebo proužky.

PLÁŽ, KDE SE ÚPLNĚ 

USMAŽÍTE
1

Zažijte dobrodružství se Scoobym-Doo!
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Hrobky v Údolí králů byly celá staletí  

snadnou kořistí zlodějů. Z 60 hrobek  

nebyla vykradena pouze jedna jediná – 

hrobka faraona Tutanchamona.
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Ze strachu před mumií 
detektivové vběhli do py-
ramidy. To ale nebyl dobrý 
nápad. Pomoz jim dostat se 
z pyramidy ven.

Povedlo se! Když se Shaggy oháněl po netopýrech, 
připletl se mu pod ruku podivný svitek. Možná 
obsahuje nějaké důležité informace o pokladu. 
Pomoz detektivům tajnou zprávu rozluštit.

KDE SE ÚPLNĚ 
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SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)

NAŠE TIPY: 
★ Rodinná dovolená 
★ Bazén se skluzavkami
★ Uspokojí i náročnější 

klienty
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 8/11/12/15 dní

EGYPT | 
MARSA ALAM

Standardní pokoje
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Letovisko Marsa Alam, dříve tradiční přímořská 
vesnička žijící převážně z rybolovu, dnes jedno 
z nejrychleji se rozvíjejících rekreačních středisek 
v celém Egyptě. K poměrně prudkému rozvoji  
napomohla mimo jiné výstavba zdejšího letiště 
v roce 2001. Zatím si toto místo nacházející se 
na západním pobřeží Rudého moře, udržuje svou 
klidnou atmosféru. Marsa Alam má opravdu co na-
bídnout: rozlehlé pláže pokryté blýskavým pískem 
zlatobílé barvy a jemné konzistence, blankytné 
mořské vody, romantické pobřeží zdobené palmami 
a hotelovými paláci jako z Pohádek tisíce a jedné 
noci, národní parky, historické památky, potápěč-
ská dobrodružství a výlety za poznáním do okolí.

POLOHA HOTELU: Pěkný a rozlehlý hotelový 
komplex s příjemnou atmosférou se nachází přímo 
u pláže a překrásného zálivu. Hotel se nachází cca 
40 km jižně od letiště. V této oblasti jsou ideální 
podmínky pro potápění a šnorchlování. Hotel patří 
k nejlepším hotelům v této oblasti a je vhodný pro 
rodinnou dovolenou.

PLÁŽ: Přímo u hotelu je pěkná asi 500 m dlouhá 
písčitá pláž, na jejímž začátku je mělké moře s korály, 
pak hloubka na potápění, přístup do moře je zajištěn 

z mola. Lze využít i krásnou písečnou pláž v zálivu 
s pozvolným vstupem do moře. Lehátka, slunečníky 
a ručníky jsou zdarma u bazénu i na pláži. Vhodné 
pro potápění a šnorchlování (korály v blízkosti).

HOTEL: Hotel tvoří vstupní hala s recepcí a lobby 
barem, a postranní třípatrová křídla budov s pokoji. 
Uprostřed komplexu se nachází velký bazén  
s terasou. K dispozici je i velký bazén se sklu-
zavkami a tobogánem. Hlavní restaurace, italská 
a orientální restaurace a la carte, bary u bazénu 
a na pláži, WI-FI a internet (za poplatek), lékařská 
služba, konferenční místnost.

UBYTOVÁNÍ: Pěkné standardní pokoje s příslušen-
stvím a s možností až dvou dětí na společné přistýlce 
jsou vybaveny klimatizací, telefonem, SAT-TV, fénem, 
menší ledničkou, trezorem zdarma, varnou konvicí 
a balkonem (pokoje v patře) nebo terasou (pokoje 
v přízemí) s výhledem na bazén nebo do okolí. Na 
vyžádání a za příplatek lze zajistit pokoje s výhledem 
na mořskou stranu nebo pokoje s přímým výhledem 
na moře (beach front). Na vyžádání je i rodinný pokoj 
se dvěma propojenými pokoji, s možností až dvou 
přistýlek a s výhledem na bazén a mořskou stranu, 
dále junior suite s oddělenou ložnicí. 

SPORT A ZÁBAVA: V rámci all inclusive je stolní 
tenis, billiard, posilovna, plážový volejbal, dva teniso-
vé kurty. Za poplatek je SPA – sauna, masáže. Hotel 
pořádá animační programy, diskotéka. Je zde kvalitní 
potápěčské centrum s mezinárodními instruktory.

PRO DĚTI: Jedna z nejlepších pláží v této oblasti 
vhodná pro děti, dětský bazén se skluzavkou, dětské 
hřiště, miniclub, animační programy pro děti.

STRAVOVÁNÍ: Program all inclusive mj. zahrnuje 
plnou penzi formou švédských stolů, nealkoholické 
a místní alkoholické nápoje, snack, kávu.

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/1151

EGYPT | MARSA ALAM

ALL  
INCLUSIVE

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA 

★ Pobyt pro  
2 děti do 14 let 

ZDARMA

* více na str. 77

Hotel Royal Brayka Beach Resort 

CENA

OD 14 440  
Kč*

* více na str. 77
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KDYŽ TO ZKRÁTÍME
”Velma ze sebe dělá hloupou. Předstírá, že neví, o čem Fred mluví. Ten totiž  
vyprávěl, jak viděl ”poklad” pronásledovat turisty. Ale o tom si povíme později.”

JE TO RÁJ PRO VŠECHNY MILOVNÍKY HISTORIE – NAPŘÍ-
KLAD PRO VELMU, ALE TAKÉ PRO MILOVNÍKY VODNÍCH 
SPORTŮ A ODPOČINKU – TEDY TŘEBA PRO DAPHNE A 
FREDA. JE TO OVŠEM I RÁJ PRO VŠECHNY, KDO SE RÁDI 
DOBŘE NAJEDÍ – TEDY I PRO SCOOBYHO A SHAGGYHO.

Santorini je sopečný ostrov. Ztuhlá láva má 
černou barvu. V důsledku činnosti slunce, 
vody a větru se zde vyvinul černý písek.

OSTROV SANTORINI / 
PLÁŽ PERISSA

ŘECKO

Zažijte dobrodružství se Scoobym-Doo!

SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)



MÉNĚ PODEZŘELÁ MÍSTA
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Hlavní město Řecka. Najdete tu 
spoustu starobylých památek bez 
oken a dveří...

Zdejší pláž Navagio je jednou z nejpro-
slulejších pláží nejen pro svou podmanivou 
krásu, ale i kvůli zachovanému lodnímu vraku.

Ve starověku zde působila celosvě-
tově proslulá věštírna. Snad by nám 
zdejší VĚŠTCI poradili, kde najít 
poklad?

Je to největší řecký ostrov. Ukrývá 
však zároveň i nejvíc tajemství?

Na vrcholcích skalních věží zde 
byly vystavěny působivé pravoslav-
né kláštery – monastýry. 

V roce 776 př. n. l. se zde odehrály 
první olympijské hry, které se následně 
konaly každé čtyři roky po celých 1168 
let, tedy až do roku 393 n. l.!

ATHÉNY ZAKYNTHOS

DELFY 

KRÉTA

METEORA

OLYMPIE

Během prvních olympijských her doprovázela 

sportovní klání četná vystoupení básníků, 

hudebníků a pěvců.

SLYŠELI JSTE TO?!



V obchodě s upomínkovými před-
měty si Velma všimla tří krásných 
pohlednic. Navrhla, aby se podívali 
na jeden ze zobrazených ost-
rovů. Ale na který? To je přece 
jasné! Na ten, na kterém nenajdete 
žádnou příšeru. 

Shaggy a Scooby se mezitím oddávají  
znamenitému jídlu. Oba obrázky se liší pěti 
drobnostmi. Pokaždé, když najdeš rozdíl, 
vybarvi jednu kost.

ŘECKÉ 
PRÁZDNINY

Zažijte dobrodružství se Scoobym-Doo!

20

1

2

MYKONOS

CHALKI

SANTORINI

SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)
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Kufr byl bohužel prázdný. Duch 
se rozplynul ve vzduchu. K našemu 
kufru však patří jenom jeden stín. 
Poznáš, který to je?

PRÁZDNINY
Fred v dáli uviděl ducha! Aby nepoleka-
li oba hladovce, Velma vykřikla: „Poklad 
straší turisty!“ Nemusela to Scoobymu a 
Shaggymu opakovat dvakrát. Okamžitě vyra-
zili směrem, který jim Velma ukázala. Konečně 
je šance, že poklad najdou. Doveď oba detektivy 
k cíli tak, aby tvá tužka neopustila papír. A dej si 
pozor, ať se nedotkneš okrajů silnice.

START
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SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)

NAŠE TIPY: 
★ Rodinná dovolená
★ Menší aquapark
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 8/11/12/15 dní

ŘECKO | 
KORFU
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Hotel Messonghi Beach Holiday Resort 

Moraitika, ležící na východním pobřeží ostrova 
Korfu, je sestřičkou nedalekého letoviska 
Messonghi. Tato dvě letoviska, která od sebe 
dělí řeka Messonghi, jsou si v mnohém podob-
ná, přinejmenším zvlněnou krajinou oplývající 
zelení olivových hájů a azurovým mořem, 
a přesto jsou odlišná. Především letoviska 
Moraitika je oproti Messonghi mnohem živější. 
Můžete zde užívat bujarého nočního veselí až 
do pozdních ranních hodin. V samotném leto-
visku je možnost prohlédnutí zbytků antických 
staveb či pozorovat místní rybáře při práci 
u řeky Messonghi. Mnohem zajímavější je ale 
původní vesnička Moraitika, která leží ve vyšší 
poloze nad letoviskem. Při stoupání k vesnici  
se lze zastavit na obhlídku unikátního kláš-
tera s pozoruhodnou zvonicí. Nahoře pak na 
všechny čeká krásný výhled na moře a pobřeží. 
Samotná vesnice skýtá mnoho krásy řecké 
tradice v podobě malebných domků, úzkých 
uliček a starých obchůdků a taveren. Zhruba 
20 km směrem do vnitrozemí se nachází jezero 
Korrission, které je slané.

POLOHA HOTELU: Rozlehlý hotelový kom-
plex 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.

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).

HOTEL: 24 hodinová recepce, restaurace a bary 
(Pergola Bar, Levande Beach Bar, Zaphyros 
Beach Bar, Restaurant Ullysses a Nafsika, Night 
Club Bar & Disco - zde neplatí all inclusive a je 
otevřen od 23 hodin), 2 venkovní bazény pro 
dospělé, lehátka a slunečníky u bazénu (zdarma), 
prádelna, trezor na recepci (za poplatek), Wi-Fi 
a internetový koutek (za poplatek), lékařská služ-
ba na telefonu, kadeřnictví, minimarket, butik, 
klenotnictví, parkoviště.

UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkové pokoje s možností 
jedné přistýlky (s výhledem do zahrady nebo 
s výhledem na moře) a rodinné pokoje (jedna 
místnost) s palandou pro dvě děti (s výhledem  

do zahrady nebo s bočním výhledem na moře) jsou 
vybaveny vlastním příslušenstvím, vysoušečem 
vlasů, telefonem, SAT TV, ledničkou, balkonem 
nebo terasou, klimatizací, balkonem nebo terasou.

SPORT A ZÁBAVA: Posilovna, volejbal, 
basketbal, pétanque, šipky (za poplatek), stolní 
tenis. Tenisový kurt a vodní sporty na pláži (za 
poplatek).

PRO DĚTI: 3 bazény pro děti, vodní skluzavky, 
menší aquapark (v ceně), dětské hřiště, dětský 
klub s českými animátory (v provozu od poloviny 
června do poloviny září).

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje plnou penzi 
formou bufetu, nealkoholické a alkoholické nápoje 
domácí výroby.

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/7102

KORFU | MORAITIKA

ALL  
INCLUSIVE

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA

★ Pobyt pro  
dítě do 4 let 

ZDARMA
* více na str. 77

CENA

OD 11 690  
Kč*

* více na str. 77
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NAŠE TIPY: 
★ Rodinná dovolená
★ Animace v českém jazyce
★ Pokoje s možností dvou 

přistýlek
★ Pobyty na 8/15 dní

ŘECKO | 
PREVEZA
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Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/15903

Preveza leží v jihovýchodní části Epiru, u břehů 
zálivu Amyrakikos v blízkosti starověkého Niko-
polisu. Byla založena Pyrrhem přibližně kolem 
roku 290 př. n. l. Tento region byl odjakživa 
křižovatkou země a moře, východu a západu.  
Je regionem bohatým na přírodní krásy, které 
jsou nedotčené rukama času, s bohatým histo-
rickým dědictvím a perspektivní současností.

NIKOPOLIS
Skutečnou chloubou v Preveze jsou ruiny staro-
dávného divadla Nikopolis, ve městě, které zalo-
žil římský císař Octavia Augustus, ležícího 7 km 
severozápadně od města Preveza, dále hrad 
Pantokrator postavený v roce 1807 Ali Pashou, 
známé věžní hodiny v metropoli Saint Charalam-
pos a mnohé jiné. Z přírodních krás milovníky 
letních pláží jistě upoutá pláž Monolith, která je 
jednou z nejkrásnějších pláží situovanou 12 km 
severozápadně od města Preveza, nebo laguna 
Pogonitsa s ichytyologickou stanicí.

POLOHA HOTELU: 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 Preve-
zy, 42 km od Lefkady, 45 km od Pargy; 17 km od 
letiště v Preveze; autobusová zastávka 10 m od 
hotelu.

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.

HOTEL: 5 budov: hlavní, 4 patra, 4 vedlejší budo-
vy, 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 budovy, 
minimarket, místnost pro zavazadla, buzení na 
žádost; konferenční centrum, bezplatné bezdrátové 
připojení k internetu; prádelna; zařízení pro zdra-
votně postižené: rampy, příjezdové cesty.

UBYTOVÁNÍ: Standardní dvoulůžkové pokoje  
s výhledem do hor a okolí jsou s možností  
až dvou přistýlek, individuální klimatizace  

(zdarma červen-září), koupelna (vana nebo sprcho-
vý kout, WC, vysoušeč vlasů), bezdrátové připojení 
k internetu, televize, telefon, lednička, trezor (za 
poplatek); balkon. Pokoje s výhledem na moře mají 
shodné vybavení, ale možnost pouze jedné přistýl-
ky. Bungalovy mají shodné vybavení, možnost až 
dvou přistýlek a výhled do zahrady.

SPORT A ZÁBAVA: 4 tenisové kurty s osvětle-
ním a vybavením (za poplatek), plážový volejbal, 
minigolf, basketbal, fotbal, zumba, gymnastika; 
diskotéka, amfiteátr, animace pro dospělé: sportov-
ní aktivity, večerní show v amfiteátru; za poplatek: 
kulečník.

PRO DĚTI: Bazén s dětskou částí - slunečníky  
a lehátka zdarma, za poplatek: au-pair, dětské 
hřiště, miniklub (4-12 let), animace pro děti.

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 alkoholické nápoje ve vyznačeném 
baru (10.00-22.30).

ALL  
INCLUSIVE

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA

★ Pobyt pro  
dítě do 12 let 

ZDARMA
* více na str. 77

PREVEZA | KASTROSIKIA

Hotel Preveza Sunset Beach 

CENA

OD 11 850  
Kč*

* více na str. 77
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SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)

NAŠE TIPY: 
★ Výhodná poloha 
★ Pěkná pláž
★ Klimatizované pokoje
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 8/11/12/15 dní

ŘECKO | 
ZAKYNTHOS
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Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/1649

Laganas je jedno z nejznámějších a nejob-
líbenějších dovolenkových destinací ostrova 
Zakynthos. Leží v jižní části ostrova u unikátní 
téměř 10 km dlouhé pláže a díky své délce také 
patří k těm nejdelším na celém řeckém území. 
Zejména pro děti a méně zdatné plavce je zde 
ideální vstup do vody, který je velmi pozvolný 
a mělký. Laganas je trochu kuriozní letovis-
ko, hlavní silnice zde například končí v moři 
a další kuriozitou jsou mořské želvy. Směrem 
na Kalamaki lze na pláži vidět trojnožky, které 
upozorňují na želví hnízda. Brzy ráno nebo bě-
hem dopoledne, při troše štěstí lze spatřit právě 
vylíhnutou želvičku, mířící do moře.

POLOHA HOTELU: Hotel je situován v klidnější 
části letoviska Laganas, v docházkové vzdálenosti 
od jeho rušnější části známé díky svým barům, 
tavernám, diskotékám a obchodům.

PLÁŽ: Hotelový areál přímo na dlouhé a široké 
písčité pláži s pozvolným vstupem do moře.  
Slunečníky a lehátka za poplatek.

HOTEL: Recepce, výtah, lobby bar, televizní  
salonek, internet (za poplatek), Wi-Fi na recepci  

za poplatek, snack bar u bazénu, restaurace  
s terasou, terasa a zahrada na opalování (sluneč-
níky a lehátka jsou k dispozici zdarma), vířivka. 

UBYTOVÁNÍ: 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.

SPORT A ZÁBAVA: Stolní tenis, šipky, beach 
volejbal, minibasketbal, aerobic, vodní pólo. Mož-
nost denní i večerní zábavy v nedalekém centru 
střediska.

PRO DĚTI: Dětský klub s česky mluvícím animá-
torem otevřený v období od 15. 6. do 15. 9. 2017, 
bazén s dětskou částí, dětské hřiště.

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnující snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu, dopolední a odpo-
lední snack, odpolední kávu a zákusek, zmrzlinu 
během dne, nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby od 10.00 do 23.00 hod.

ALL  
INCLUSIVE

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro děti  

do 6 let   
ZDARMA

* více na str. 77

ZAKYNTHOS | LAGANAS

Hotel Poseidon 

CENA

OD 16 190  
Kč*

* více na str. 77
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NAŠE TIPY: 
★ Rodinná dovolená
★ Možnost až 2 přistýlek  

pro děti
★ Zantino World Fun Park
★ Pobyty na 8/11/12/15 dní

ŘECKO | 
ZAKYNTHOS
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Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/15627

Malý poloostrov Vassilikos v jedné z nejhezčích 
částí ostrova Zakynthos, na zeleném výběžku 
s olivovými háji, nazvaný podle vesničky Vassili-
kos, má zátoky s písečnými plážemi, označovaný-
mi za nejkrásnější na Zakynthu. Nacházejí se tu 
vyhlášené pláže ostrova s průzračně čistou vodou 
– Ionio, Porto Zoro a Porto Roma. 
V dosahu jsou i pláže Bananas a Agios Nikolas, 
nejznámější místa pro provozování vodních 
sportů na ostrově Zakynthos. Za návštěvu stojí 
pláž Gerakas na západním pobřeží výběžku, která 
je právem zařazována mezi nejkrásnější pláže 
Středomoří. Dovolená Zakynthos Vassilikos - 
místo stranou od rušnějších letovisek - je vhodná 
pro klienty toužící po klidu a relaxaci. Míří sem 
hlavně rodiny s dětmi.

POLOHA HOTELU: Hotel Zante Royal Palace leží 
na vrcholku zeleného kopce s úžasným výhledem 
na známou písečnou pláž Mavratzis – 80 m od 
pláže, která je přístupná výtahem a lanovkou.  
15 km od hlavního města Zakynthos a 17 km  
od letiště.

PLÁŽ: Písečná pláž 80 m od hotelu přístupná 
hotelovým výtahem nebo lanovkou.

HOTEL: Vstupní hala s recepcí s úložným 
prostorem pro zavazadla v den odjezdu, Wi-Fi 
zdarma v okolí recepce a v Zantino World Fun 
Park. Bazén, lehátka a slunečníky u bazénu 
zdarma, na pláži za poplatek. Minimarket se su-
venýry, tradičními řeckými produkty, oblečením 
a kosmetikou. 

UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkový pokoj s možností 
přistýlky je vybaven koupelnou se sprchou a WC, 
TV-SAT, ledničkou, vysoušečem vlasů a telefo-
nem. 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.

SPORT A ZÁBAVA: Skluzavky a elektrický 
vláček v přilehlém hotelu Imperial Beach. Teniso-
vé, basketbalové a fotbalové hřiště. Animační 
programy - aqua aerobic, tenis, basket, šipky, 
večerní programy - karaoke, řecké večery s živou 
hudbou a taneční show atd. Fitness, vnitřní 
vyhřívaný bazén, masáže (za poplatek), jacuzzi/
sauna (za poplatek). Billiard, stolní tenis,  
air hockey, fotbálek, elektronické hry a interne-
tový koutek.

PRO DĚTI: Dětský bazén, Zantino World fun Park – 
400 m2 plných hraček, skluzavek, šplhacích stěn, 
trampolín a divadla s živými představeními pro děti. 
Mini club pro děti 3-8 let s elektronickými hrami 
(za poplatek). V období od 15. 6. do 15. 9. 2017 
bude v hotelu otevřen dětský klub s česky mluvícím 
animátorem. 

STRAVOVÁNÍ: All inclusive basic - snídaně 7-10h, 
oběd (12.30-14.30h) a večeře (18.30-21.30h) 
formou bufetu. Odpolední čaj a svačinka 16.00-
17.00 - čaj, káva, koláče a sušenky, mini sendviče 
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, koktej-
ly), filtrovaná káva, čaj, zmrzlina podávané v barech 
od 10.00 do 23.00 hod.

ZAKYNTHOS | VASSILIKOS

Hotel Zante Royal Palace and Waterpark 

ALL  
INCLUSIVE

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě  

do 12 let  
ZDARMA

* více na str. 77

CENA

OD 15 190  
Kč*

* více na str. 77
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NAŠE TIPY: 
★ Rodinná dovolená
★ Klidné přírodní prostředí  

v zeleni
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 8/11/12/15 dní

ŘECKO | 
KOS
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Hotel Gaia Royal 

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/1563

KOS | MASTICHARI

Rodinné letovisko Mastichari, vzdálené od 
hlavního města ostrova Kos přibližně 20 km, se 
nachází na severozápadním písečném pobřeží. 
Charakter střediska připomíná některé velmi 
exotické krajiny a společně s romantickým 
prostředím přístavního městečka s rybářskou 
tradicí vytváří neopakovatelnou atmosféru, 
naprosto ideální ke strávení dovolené v kruhu 
rodiny či s partnerem.

POLOHA HOTELU: Rozlehlý hotelový komplex 
situovaný na travnatém pozemku na břehu moře 
asi 5 km od vesničky Mastichari, v níž jsou obcho-
dy, bary a taverny. Je tvořen třemi soubory jedno 
a dvoupatrových pavilonů, které vždy obklopují 
centrálně umístěný bazén. Spojení do metropole 
ostrova autobusem, zastávka asi 500 m daleko.

PLÁŽ: Písčitá pláž s oblázkovými úseky přímo 
navazuje na hotelový areál. V závislosti na kon-
krétní poloze jednotlivých pavilonů je od ubytování 
vzdálena od 100 do 500 m. Lehátka, slunečníky 
a občerstvení na pláži za poplatek.

HOTEL: Centrální budova s restaurací, barem a TV 
místností. Tři bazény s dětskými sekcemi, lehátka 

a slunečníky u bazénů, dva bary u bazénů, bar na 
pláži, internet (za poplatek), trezor na recepci (za 
poplatek). 

UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkové pokoje s možností 
přistýlky nebo prostorná rodinná apartmá pro  
4 osoby s oddělenou ložnicí se dvěma lůžky a obý-
vacím pokojem s dalšími dvěma lůžky. Všechny 
pokoje mají klimatizaci, televizor, fén, balkon nebo 
terasu a vlastní příslušenství.

SPORT A ZÁBAVA: Plážový volejbal, multifunkč-
ní hřiště, tenis, stolní tenis, kulečník (za poplatek), 
vodní sporty na pláži, animace.

PRO DĚTI: Dětský klub. 

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnující plnou penzi, 
celodenní občerstvení, nealkoholické a tuzemské 
alkoholické nápoje.

ALL  
INCLUSIVE

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě  

do 14 let  
ZDARMA

* více na str. 77

CENA

OD 13 520  
Kč*

* více na str. 77
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NAŠE TIPY: 
★ Rodinná dovolená 
★ Nedaleko centra letoviska 
★ Animační programy 

v českém jazyce
★ Pobyty na 8/11/12/15 dní

ŘECKO | 
KRÉTA, HERAKLION
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Hotel Dessole Malia Beach 

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/15833

KRÉTA, HERAKLION | MALIA

Nejvýchodnější ze známé trojice letovisek Herso-
nissos - Stalis - Malia je z těchto měst historicky 
i turisticky nejstarším. Město Malia leží 34 km na 
východ od Heraklionu v místech, kde byly nalezeny 
nejstarší pozůstatky po civilizaci v Evropě datující 
se až 6 000 let před n. l. a můžete v něm také 
nalézt pozůstatek jednoho ze čtyř Mínojských pa-
láců starého téměř 4 000 let (asi 2 km na východ 
od Malie). Historický výzkum zde stále probíhá, 
takže máte možnost vidět archeology při práci na 
vykopávkách. Malia je také nejstarším městem, ve 
kterém se na Krétě začal budovat turistický ruch. 
Pobřeží Malie nabízí na asi 2 km délky spoustu 
pláží, větší jsou organizované a nabízejí všech-
ny vodní sporty, taverny aj., na menších si zase 
můžete užít více klidu.

POLOHA HOTELU: Hotel Dessole Malia Beach je je-
den z prvních hotelů 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 výhledem na Krétské moře a okolí a pro 
svoji přátelskou 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 

podmínky pro relaxaci a odpočinek, a také pro ty, kteří 
chtějí prozkoumat přilehlou oblast s jejím kulturním 
bohatstvím v okouzlujících tradičních vesničkách.

PLÁŽ: Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře 
přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.

HOTEL: Recepce, výtah (jen v jedné budově), bez-
platné bezdrátové připojení k internetu, elegantní lob-
by, 3 bazény, lehátka, slunečníky a osušky u bazénu 
zdarma, restaurace: hlavní - mezinárodní a místní 
kuchyně, Taverna - stravování formou švédských 
stolů, středomořská kuchyně, vegetariánské menu, 
2 bary, u bazénu a na pláži, obchod s tradičními 
krétskými výrobky, terasa, zahrada. 

UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkový pokoj - koupelna se 
sprchou a WC, ind. klimatizace, fén, Wi-Fi, TV-sat, 
telefon, trezor za poplatek, minibar (doplňován denně 
minerální 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). 

SPORT A ZÁBAVA: 3 bazény, vířivka, tenisový kurt 
s půjčovnou vybavení, stolní tenis, minigolf, plážový 

volejbal, šipky, animační programy pro děti a dospělé, 
tématické večery, živá hudba, amfiteátr. Za poplatek: 
wellness centrum - procedury, vodní sporty na pláži 
cca 500 m od hotelu.

PRO DĚTI: K dispozici dětské židličky a dětské menu 
v restauraci, dětská postýlka možná po vyžádání 
zdarma, v bazénu vyhrazená část pro děti, miniklub 
pro děti 4-12 let a dětské hřiště, minidisco. 

STRAVOVÁNÍ: All inclusive - snídaně, obědy a veče-
ře formou švédských stolů v hlavní restauraci, pozdní 
snídaně (10.00-11.00) v restauraci Taverna, snack 
(11.00-17.00), nealkoholické nápoje a místní alkoho-
lické nápoje ve vyznačených barech (10.00-24.00).

ALL  
INCLUSIVE

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě  

do 12 let  
ZDARMA

* více na str. 77

CENA

OD 14 430  
Kč*

* více na str. 77
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NAŠE TIPY: 
★ Rodinná dovolená
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 8/11/12/15 dní

ŘECKO | 
SAMOS
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Hotel Kampos Village Resort 

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/1630

SAMOS | VOTSALAKIA-KAMPOS

V jihozápadní části ostrova Samos se na úpatí 
nejvyšší hory Kerkis (1444 m. n. m.) rozkládá 
jedno z nejoblíbenějších letovisek – Votsala-
kia. Toto rozsáhlé prázdninové středisko leží 
v širokém zálivu v oblasti Marathokampos. Ve 
skutečnosti letovisko nese jméno Kampos, svou 
přezdívku Votsalakia dostalo podle první restau-
race, která zde byla vystavěna. Restaurace má 
sice jinou podobu, ale je dodnes funkční a navíc 
u ní vyrostl moderní hotel. Hlavním lákadlem je 
zdejší 2 km dlouhá písčito-oblázková pláž, která 
patří mezi nejkrásnější na ostrově. Díky jejímu 
pozvolnému vstupu do moře je ideální pro rodi-
ny s malými dětmi. Je zde spousta možností vy-
zkoušet některý z vodních sportů nebo plážových 
her. V letovisku naleznete spoustu restaurací, 
taveren, barů a obchůdků se suvenýry. Milovníci 
bujarého nočního veselí a společenského života 
zde však přijdou zkrátka. Místo je vhodné pro 
všechny, kteří na své dovolené očekávají klid, 
odpočinek, dobré koupání a tradiční řeckou 
atmosféru.

POLOHA HOTELU: Rozlehlý hotelový areál 
tvořený bungalovy a pavilony třech původních 
hotelů sloučených do jednoho komplexu připomíná 

typickou řeckou vesnici s uličkami a náměstíčky se 
rozkládá v centrální části střediska pod úpatí hory 
Kerkis. Hotel je vzdálen jen cca 400 m od taveren 
a obchůdků a cca 40 km od letiště.

PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž Votsalakia s pozvol-
ným vstupem do moře se nachází cca 100 m od 
hotelu, slunečníky a lehátka za poplatek.

HOTEL: Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace,  
2 bary (hlavní bar je otevřen pouze v hlavní 
sezoně), 3 bazény, lehátka a slunečníky u bazénu 
zdarma, internetový koutek (za poplatek), Wi-Fi 
ve veřejných prostorech (zdarma), plážové osušky 
(vratná kauce). 

UBYTOVÁNÍ: Standardní dvoulůžkové pokoje  
(cca 21 m2) s možností jedné nebo dvou přistýlek 
jsou vybaveny 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. 

SPORT A ZÁBAVA: Šipky, petanque, vodní pólo, 
fitness, amfiteátr.

PRO DĚTI: Bazén s oddělenou částí pro děti, 
dětské hřiště, miniclub pro děti pro děti (4-12 let, 
v neděli zavřen), dětské hřiště, animační program 
pro děti. 

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnující plnou penzi 
formou bufetu, nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby, odpolední snack (káva, sušenky).

ALL  
INCLUSIVE

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA
★ Pobyt pro dítě  

do 12 let  
ZDARMA

* více na str. 77

CENA

OD 13 850  
Kč*

* více na str. 77
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NAŠE TIPY: 
★ Rodinná dovolená
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 8/11/12/15 dní

ŘECKO | 
RHODOS
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Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/12142

RHODOS | KOLYMBIA

Středisko Kolymbia se nachází na jižním pobřeží 
ostrova Rhodos, cca 25 km od hlavního města 
a jde o jedno z nejoblíbenějších středisek ostrova 
– spojuje se zde klid, hezké prostředí a turistic-
ký ruch a zábava. Do Kolymbia se dostanete po 
Eukalyptu street – dvoukilometrové velmi úzké 
příjezdové cestě, která je lemována vysokými 
eukalypty. Z kopce je nádherný výhled na severní 
i jižní část střediska a výstup je nenáročný. Další 
možností je koupání na pláži Tsampika – spojení: 
pěšky po hlavní silnici, pak také autobusem a sa-
mozřejmě zapůjčeným autem. Právě k cestování po 
ostrově je  toto středisko velmi vhodným výchozím 
bodem – prakticky kamkoliv na ostrově Rhodos je 
to odtud kousek.

POLOHA HOTELU: Tento rodinný hotel se nachází 
v centru letoviska Kolymbia, které je velmi oblíbené 
mezi českými turisty, 250 m od písečné pláže. 
Kolymbia se nachází mezi historickými městy 
Lindos a hlavní městem Rhodos. V letovisku je řada 
restaurací, barů a obchodů. Jsou zde také jedny 
z nejkrásnějších pláží na ostrově Rhodos. Hotel je 
známý svojí přátelskou atmosférou a výhodou je také 
česky a slovensky mluvící personál.

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).

HOTEL: Klimatizovaná vstupní hala s recepcí, restau-
race, internetový koutek (za poplatek), Wi-Fi zdarma, 
venkovní bazén s lehátky a slunečníky zdarma, snack 
bar, pool bar. 

UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkový pokoj s možností až 
3 přistýlek je vybaven koupelnou se sprchou nebo 
vanou a WC, vysoušečem vlasů, ledničkou, klimatizací 
zdarma, telefonem, TV/SAT, trezorem (zdarma), 
balkonem. 

SPORT A ZÁBAVA: Volejbalové hřiště, TV koutek.

PRO DĚTI: Oddělená dětská část v bazénu, dětské 
hřiště, v období od 15. 6. do 15. 9. 2017 bude v hote-
lu otevřen dětský klub s česky mluvícím animátorem. 

STRAVOVÁNÍ: All Inclusive program, snídaně, 
obědy, tématické večeře formou bufetu (např. řecká, 
středomořská, asijská), snack občerstvení během dne, 

zmrzlina, nealkoholické a alkoholické nápoje včetně 
koktejlů od 10.00 do 24.00 hod. Možnost přípravy 
bezlepkové stravy.

Hotel Kolymbia Sun 

ALL  
INCLUSIVE

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA

★ Pobyt pro  
2 děti do 14 let 

ZDARMA
* více na str. 77

CENA

OD 15 960  
Kč*

* více na str. 77
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KDYŽ TO ZKRÁTÍME
Velma se zamýšlí, jak jen nakousnout to Španělsko. Jako by mělo být k jídlu...  
A přeci každý ví, že to je stát, a ne nějaká obložená houska se všemi možnými přísadami...

Španělsko
A CO KDYŽ JE SKUTEČNĚ TROCHU JAKO OBLOŽENÁ HOUSKA?  
V TÉTO TŘETÍ NEJVĚTŠÍ ZEMI V EVROPĚ TOTIŽ NAJDEME  
VŠECHNO – HORY, ŘEKY, NÁDHERNÉ OSTROVY, NEJLEPŠÍ 
FOTBALOVÉ KLUBY, VĚTRNÉ MLÝNY, KTERÉ VYPADAJÍ JAKO 

PŘÍŠERY, NEDOKONČENÉ STAVBY, JESKYNĚ PLNÉ NETOPÝRŮ…

BARCELONA, MĚSTSKÁ PLÁŽ 
LA BARCELONETA

Zažijte dobrodružství se Scoobym-Doo!

SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)
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Hlavní město Španělska. Alhambra je rozsáhlý opevněný palác. 
Bývala to pevnost maurských chalífů.

Pláž Las Teresitas 
na ostrově Tenerife.

Tohle není model! Tak totiž skutečně vypa-
dá jedno z měst ležících v Andalusii.

Soustava dómů tvoří jeskyni  
s celkovou délkou 7 km.

MADRID GRANADA

KANÁRSKÉ OSTROVY

CASARES

JESKYNĚ NERJA

V jeskyni Nerja najdete největší stalagmit  

na světě. Měří 32 metrů!

SLYŠELI JSTE TO?!



Tyto dva snímky 
se liší pěti drobnými detaily. Zkus 
je najít a vždy, když narazíš na ně-
který z těchto rozdílů, vybarvi lupu.

1

2

40

a b

KDE  JSI, Daphne se rozhodla, že se vyfotí s 
kočkou. Pak se hodlá sejít s Fredem, 
protože ten jí poslal zprávu.

Jedno tlačítko asi přestalo 
fungovat. Pomůžeš Daphne 
rozluštit zprávu?

JSEM  VEDLE DOmu CASA milÀ  
ZNÁNÉHO JAKO KAmENOLOm.

Co se nestalo! V davu turistů se detektivové rozdělili. Naštěstí se předem dohodli,  
kde se později sejdou, kdyby se ztratili. Sraz mají v parku Gu••ell.

Zažijte dobrodružství se Scoobym-Doo!

SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)
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KDE  JSI, 
Teď už musejí Daphne s Fredem 
jenom najít Velmu. Propánakrále! 
Vždyť není sama. Najdeš všechny 
příšery okolo ní?

Dál už by to mělo být jednodušší. Ukaž 
Velmě, Daphne a Fredovi cestu do parku 
Güell, kde na ně čekají Scooby a Shaggy.

b
a

c

SCOOBY? 
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SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)

NAŠE TIPY: 
★ Rodinná dovolená
★ Pozvolný vstup do moře
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 8/11/12/15 dní

ŠPANĚLSKO | 
ANDALUSIE
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Hotel Playa Granada Club Resort  

Charakteristickým rysem provincie Granada je 
extrémní rozmanitost přírody - rozkládá se od 
vysokých vrcholků Sierry Nevady (Mulhacén, 
3 481 m) až k teplým plážím Costa del Sol. 
Trelévez, ležící na upatí Mulhacénu, je nejvýše 
položená obec ve Španělsku - roční teplota cca 
15°C, velké teplotní rozdíly. Nejvýznamnější 
město na pobřeží je Motril, průmyslové město 
s rybářským přístavem. Úsek Costy del Sol 
položený přímo na jih od Sierra Nevada je "tro-
pičtější" než ostatní, a tak se pro jeho označení 
vžil název Costa Tropical - pobřeží provincie 
Granada. Sierra Nevada dokonale zastavuje stu-
dené větry od severu a vzniklé klima je příznivé 
pro tropickou vegetaci - např. mango, papája, 
avokádo, cukrová třtina, ze které se vyrábí 
výborný andaluský rum.

POLOHA HOTELU: Velice pěkný moderní a roz-
lehlý hotelový komplex se nachází přímo u pláže. 
Je obklopen krásnou zahradou a je ideálním 
místem pro rodinnou dovolenou. Nachází se cca 
500 m od obchodů a barů, asi 8 km od centra 
městečka Motril a asi 2,5 km od přístavu. Letiště 
Malaga je vzdáleno cca 105 km.

PLÁŽ: Na konci hotelového komplexu je písčito-
-oblázková pláž s tmavším pískem a pozvolným 
vstupem do moře, možnost lehátek a slunečníků 
zdarma.  

HOTEL: Součástí hotelového komplexu je hlavní 
budova s prostorným lobby, recepcí, výtahem a ho-
telovou restaurací, a několik dvoupatrových budov 
s pokoji. Je zde a la carte restaurace se španělskou 
kuchyní (není součástí all inclusive), bar v lobby, 
u bazénů a na pláži, Wi-Fi na recepci zdarma, 
obchody se suvenýry, konferenční sály. Uprostřed 
komplexu se nacházejí dva velké bazény, lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky na kauci.

UBYTOVÁNÍ: Prostorné standardní pokoje  
s příslušenstvím s možností až dvou přistýlek  
pro děti jsou vybaveny klimatizací, telefonem,  
SAT TV, fénem; trezorem a varnou konvicí (oboje 
za poplatek) a balkonem nebo terasou s výhledem 
do zahrady nebo do okolí. Na vyžádání a za  
příplatek lze zajistit pokoje s výhledem na moře 
nebo prostornější rodinné pokoje pro děti.

SPORT A ZÁBAVA: Volejbal, 6 tenisových kurtů, 
fitness; za poplatek je Spa - sauna, masáže,  

vnitřní bazén. Animační programy pro děti  
i dospělé, diskotéka. Nedaleko je 18jamkové 
golfové hřiště.

PRO DĚTI: Animační programy, na vyžádání: 
dětské židličky, dětské menu.

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

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/15869

ALL  
INCLUSIVE

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA 
★ Pobyt pro dítě  

do 13 let  
ZDARMA

* více na str. 77

ANDALUSIE | MOTRIL 

CENA

OD 15 320  
Kč*

* více na str. 77
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KDYŽ TO ZKRÁTÍME
Shaggy je zmatený jako kdyby na něho mluvili turecky. 
Nemůže se dočkat, až Velma konečně dopoví ten příběh  
o dřevěném koni a jakési Troji...

Turecko
LEŽÍ VE DVOU SVĚTADÍLECH A NA POBŘEŽÍ ČTYŘ  
RŮZNÝCH MOŘÍ, HRANIČÍ S OSMI STÁTY A ZANE-
DLOUHO JEJ NAVŠTÍVÍ PĚTICE DETEKTIVŮ...

Tato pláž se proslavila velkými želvami karetami, které 
sem kladou svá vejce. Nádherná by ovšem byla i bez nich 
– z jedné strany ji totiž omývají teplé vlny Středozem-
ního moře, z druhé strany chladivé vody řeky Dalyan.

PLÁŽ IZTUZU

Zažijte dobrodružství se Scoobym-Doo!

SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)
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Hlavní město Turecka.

Na vrcholku hory jsou zříceniny 
mauzolea krále Antiocha. Sedícím 
sochám chybějí hlavy, zřítily se 
totiž během zemětřesení.

Vápencové terasy, již od  
starověku proslulé jako lázně.

Veliká metropole, která leží 
na dvou světadílech.

Pohádková krajina, kterou příroda  
vytvořila z lehkých tufových hornin.

ANKARA HORA NEMRUT

PAMUKKALE

ISTANBUL

KAPPADOKIE

U jezera Van žije rasa koček téhož jména. Jejich 

zvláštností je, že m
ají rády vodu a umějí plavat!

SLYŠELI JSTE TO?!
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MOŘE 
Ohňové jazyky  
z Chiméry prý  
ovlivnily vznik antic-
kého mýtu o Chiméře. 
Byla to příšera chr-
lící oheň, která měla 
podobu lva s kozí 
hlavou a hadem místo 
ocasu.
Nakresli vlastní 
Chiméru, tak jak si 
ji představuješ ty. 
Chiméra však nemusí 
být strašlivá – může 
být veselá a vtipná.

Velma rozhodla, že namísto pláže se detektivové podívají na jiná pozoruhodná místa Turecka.

CHIMÉRA

Ohňové jazyky šlehající ze země jsou 
místa, kde samovolně uniká přírodní 
zemní plyn. Kdysi bývaly mnohem vyšší 
a jako lucerny ukazovaly v noci cestu.

1

Zažijte dobrodružství se Scoobym-Doo!

SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)
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MOŘE PROBLÉMŮ
Legenda praví, že vychytralí Ře-
kové postavili obrovského koně, 
skryli se dovnitř a díky této lsti 
dobyli město Troju. Velma i Da-
phne se také občas uchylují ke 
lsti a navrhují Scoobymu a Sha-
ggymu křupky výměnou za to, že 
budou pronásledovat příšery.
Scooby a Shaggy prohlásili, že 
poběží klidně i za dvěma tako-
vými ohyzdami, pokud za každou 
z nich dostanou pět pamlsků. 
Spočítej křupky a dozvíš se, 
zda tentokrát dojde k honičce.

TROJSKÝ KŮŇ V ÇANAKKALE

EFEZ

Byl to dar týmu filmařů, kteří si tohoto koně 
nechali postavit pro účely filmu Troja.

Nejlépe zachované antické město 
ve východní části Středomoří.

2

Jeden hodný turista vyfotil všech pět 
detektivů v antických ruinách. Pak udě-
lal ještě jeden snímek, protože si 
všiml příšery v pozadí.
Najdi pět rozdílů mezi oběma snímky 
a pět příšer na snímku vpravo. Pokaž-
dé, když najdeš rozdíl, vybarvi lupu.

3
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SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)

NAŠE TIPY: 
★ Rodinná dovolená
★ Aquapark
★ Nedaleko nákupních 

možností
★ Animace v českém jazyce 
★ Pobyty na 8/11/12/15 dní

TURECKO | 
TURECKÁ RIVIÉRA
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Hotel TTH Family Life Pascha Bay 

Malebné městečko a vyhledávané letovisko 
Konakli leží přibližně 13 kilometrů od Alanye 
a asi 112 kilometrů od letiště v Antalyi. Je 
zde řada hotelů a nákupní a zábavní cent-
rum nedaleko krásných písečných pláží. Toto 
středisko je vyhledávané turisty nejen k prožití 
klidné dovolené, ale i díky blízkosti historického 
a obchodního centra oblíbeného města Alanya. 
Průzračně čisté moře a zlatavé písky místních 
pláží jsou skvělým místem jak pro odpočinek, 
tak pro aktivní provozování sportů či příjemné 
večerní procházky.

POLOHA HOTELU: Hotelový resort s 306 pokoji 
přímo na pláži v rozsáhlé tropické zahradě, 5 km 
od přístaviště v Alanyi a od nákupních možností, 
autobusová zastávka před hotelem.

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

HOTEL: Recepce 24 h s lobby barem, hlavní 
bufetová restaurace, restaurace s obsluhou (pizza, 
grill), bar u bazénu, bazén pro dospělé, prádelna, 
konferenční místnost, prádelna, turecké lázně,  

parní lázně, masáže (za poplatek), kadeřník, 
lékařské služby, posilovna s výhledem na moře, 
bankomat, knihovna, WiFi v areálu.

UBYTOVÁNÍ: Standard - dvoulůžkové pokoje  
s možností 2 přistýlek mají vlastní sociální  
zařízení, klimatizaci, WiFi, trezor, telefon, minibar, 
SAT/TV, balkon. Swim up - pokoje se vstupem  
do bazénu sdíleného i s jinými pokoji, možnost  
1 přistýlky, vybavení stejné jako standardní pokoj 
Deluxe - pokoje s větší rozlohou 40 m2, vybavení 
stejné jako standardní pokoj.

SPORT A ZÁBAVA: Animační programy, večerní 
show, kino na mole, živé koncerty, tenisový kurt, 
vodní pólo v bazénu, aerobic.

PRO DĚTI: Bazén pro děti, aquapark, dětské 
hřiště, dětské postýlky.

STRAVOVÁNÍ: Bohatý program all inclusive nabí-
zí plnou penzi formou bufetu (snídaně, obědy, ve-
čeře) v hlavní restauraci, pozdní snídaně, odpolední 
občerstvení (káva, čaj, zákusek), místní alkoholické 
a nealkoholické nápoje zdarma (v určených barech 
a hodinách). 

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/15197

ALL  
INCLUSIVE

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA 

★ Pobyt pro  
2 děti do 14 let 

ZDARMA

* více na str. 77

CENA

OD 13 292  
Kč*

* více na str. 77

TURECKÁ RIVIÉRA | ALANYA - KONAKLI 
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TURECKO | 
TURECKÁ RIVIÉRA

NAŠE TIPY: 
★ Pro mladé klienty  

i rodiny s dětmi
★ Vodní skluzavky
★ Dlouhá krásná pláž  

přímo u hotelu
★ Animační programy  

v českém jazyce 
★ Pobyty na 8/11/12/15 dní
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Leží na pobřeží Středozemního moře cca 40 kilo-
metrů od města Antalya a 53 kilometrů od pohoří 
Taurus. V porovnání s ostatními turistickými lo-
kalitami Turecka letovisko nabízí více klidu a sou-
kromí. Příjemnou letní pohodu si kromě pláží lze 
v Kemeru užít také v krásně udržovaných zelených 
parcích, v údolí na severním okraji města nebo při 
procházkách po kopcích porostlých borovicemi, jež 
poskytují příjemný stín v prosluněných dnech.

POLOHA HOTELU: Luxusní resort, postavený ve 
stylu turecké vesnice se nachází v blízkosti města 
Kemer na rozlehlé pláži přímo v zahradě, je ideálním 
místem pro strávení dovolené. Mladší klienti ocení 
nedaleké zábavní možnosti ve městě a rodiny s dětmi 
budou nadšené z velké škály aktivit a klubové 
atmosféry. Centrum letoviska Kemer je v docházkové 
vzdálenosti, od letiště v Antalyi je vzdáleno 50 km.

PLÁŽ: Pozvolně svažující se oblázková pláž se nachází 
přímo u hotelu. Slunečníky a lehátka jsou k dispozici 
zdarma (plážové osušky za poplatek 1 EUR).  

HOTEL: Hlavní budova s recepcí a lobby barem, bu-
fetová restaurace, mezinárodní kuchyně s obsluhou, 
dva bary u bazénu, bazén pro dospělé (slunečníky 

a lehátka jsou u bazénu k dispozici zdarma), snack 
bar, minimarket, obchod se suvenýry, prádelna, půj-
čovna jízdních kol, lázeňské centrum, fitness, turecké 
lázně, sauna, masáže, tenisové kurty (osvětlení za 
poplatek).

UBYTOVÁNÍ: Standardní dvoulůžkový pokoj s mož-
ností 2 přistýlek, klimatizace, sociální zařízení (vana, 
WC, fén), SAT/TV, balkon. Za poplatek trezor, minibar. 
Klubový pokoj standard s možností jedné přistýlky, 
klimatizace, sociální zařízení (vana, WC, fén), SAT/TV, 
telefon, balkon. Za poplatek trezor, minibar.

SPORT A ZÁBAVA: Animační programy pro děti 
i dospělé, večerní show, diskotéka, kulečník, basket-
bal, plážový volejbal, minigolf, vodní sporty na pláži, 
škola potápění.

PRO DĚTI: Bazén s brouzdalištěm pro děti, vodní 
skluzavky, dětské hřiště, miniklub, hlídání dětí, dětská 
postýlka zdarma (nutné předem rezervovat).

STRAVOVÁNÍ: All inclusive program formou bufetu 
zahrnuje plnou penzi (snídaně, obědy, večeře), pozdní 
snídaně, odpolední občerstvení (káva, zákusek, čaj, 
zmrzlina), noční polévka v hlavní bufetové restauraci, 

neomezená konzumace nealkoholických a alkoholic-
kých nápojů místní výroby ve vybraných barech. 

ALL  
INCLUSIVE

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/15196

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA 

★ Pobyt pro  
2 děti do 14 let 

ZDARMA
* více na str. 77

CENA

OD 12 542  
Kč*

* více na str. 77

Hotel TTH Hydros Club 
TURECKÁ RIVIERA | KEMER 
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SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)

TURECKO | 
MARMARIS

NAŠE TIPY: 
★ Moderní resort v tropické 

zahradě
★ Zábava a vybavení pro 

všechny věkové kategorie
★ Přímo u krásné pláže
★ Luxusní vybavení  

a wellness služby
★ Rodinná dovolená
★ Pobyty na 8/11/12/15 dní
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Sarigerme je velmi známá písečná pláž, turis-
tická oblast navštěvovaná pro svou nádhernou 
přírodu s borovými lesy.

POLOHA HOTELU: Nově zrekonstruovaný moder-
ní komplex se nachází v pěkné tropické zahradě, 
na pláži Sarigerme, obklopený borovými lesy,  
12 minut od letiště Dalaman, nedaleko obchody, 
bary, restaurace.

PLÁŽ: Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem 
do moře. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.  

HOTEL: Recepce 24 h, lobby bar, hlavní restaurace 
a 4 restaurace s obsluhou (asijská, italská, turecká 
a středomořská), 8 barů (lobby, bar na pláži, sport 
bar, Amphi bar), 2 bazény pro dospělé, vnitřní 
bazén (lehátka, slunečníky a osušky zdarma).  
Kongresové centrum, prádelna, obchod se suvený-
ry, směnárna.

UBYTOVÁNÍ: Standardní pokoje pro dvě až čtyři 
osoby mají centrální klimatizaci, vlastní sociální 
zařízení (WC a koupelna se sprchou nebo vanou), 
televizor se satelitním příjmem, trezorem (za popla-
tek), minibar a všechny mají balkon nebo terasu.

SPORT A ZÁBAVA: Animační programy, večerní 
show, amfiteátr, multifunkční sportovní hřiště, 
tenisový kurt (osvětlení a vybavení za poplatek), 
vodní pólo, fitness, aerobik, sauna, volejbal, šipky, 
turecké a parní lázně. Kosmetické služby, masáže, 
vodní sporty na pláži (vše za poplatek).

PRO DĚTI: 3 bazény pro děti (včetně dětského 
brouzdaliště, tobogánů a dětských skluzavek), 
dětský klub (4–12 let), minidisco.

STRAVOVÁNÍ: All inclusive program formou bu-
fetu  (snídaně, obědy, večeře) v hlavní restauraci, 
pozdní snídaně, odpolední občerstvení (káva, čaj, 
zákusek), místní alkoholické a nealkoholické nápoje 
zdarma (v určených barech a hodinách). 

Hotel TTH Family Life Tropical Resort 
TURECKO | SARIGERME 

ALL  
INCLUSIVE

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/15224

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA 

★ Pobyt pro  
2 děti do 14 let 

ZDARMA

* více na str. 77

CENA

OD 14 243  
Kč*

* více na str. 77



54

SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)

TURECKO | 
MARMARIS

NAŠE TIPY: 
★ Rodinná dovolená
★ Aquapark
★ Animace v českém jazyce
★ Ultra all inclusive  

24 hodin
★ Pobyty na 8/11/12/15 dní
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Hotel Turunc 
TURECKO | TURUNC

ULTRA ALL 
INCLUSIVE  
24 HODIN

Vesnička Turunc leží v nádherné kopcovité 
zalesněné zelené krajině, plné malebných zátok 
s tyrkysově modrou vodou.

POLOHA HOTELU: V romantickém zálivu umístě-
ný hotel s překrásnými vyhlídkami na okolní zelené 
kopce, které se odrážejí v průzračných vodách 
Středozemního moře. Hotel je ideální místo pro 
všechny, kdo hledají relaxaci, klid a pohodu. Do 
centra letoviska Turunc se dostanete příjemnou 
procházkou po cca 1km, odkud se pak můžete 
dostat místní lodní dopravou do Marmarisu. Hotel 
je velice vyhledávaný pro svou jedinečnou polohu, 
pro chutné a bohaté jídlo a vysokou úroveň posky-
tovaných služeb.

PLÁŽ: Hotelová pláž přímo u hotelu v malebné 
zátoce, písčito-oblázková, oceněna certifikátem Modrá 
vlajka, s pozvolným vstupem do moře. Slunečníky, 
lehátka a matrace zdarma, osušky na kauci.  

HOTEL: Lobby s recepcí, hlavní restaurací - 
stravování formou švédských stolů, mezinárodní 
kuchyně, vegetariánská jídla, dvě à la carte 
restaurace: rybí a turecká, bar u bazénu, snack 
bar, palmový bar u pláže, aqua bar, T-Club Disco; 

směnárna, market, butik, fotograf; terasa s výhle-
dem na záliv, bezplatné Wi-Fi v lobby; za poplatek: 
kadeřnictví.

UBYTOVÁNÍ: Standardní dvoulůžkové pokoje 
s možností 1 nebo 2 přistýlek (patrová postel),  
klimatizace, koupelna (vana nebo sprchový kout, 
WC, fén), TV-sat, telefon, minibar (voda na přivítá-
nou); balkon (stůl a židle); rodinný pokoj, 2 ložnice 
oddělené dveřmi; vybavení jako ve standardním 
pokoji; rodinný pokoj za příplatek.

SPORT A ZÁBAVA: 2 bazény, u bazénů zdarma 
slunečníky, lehátka a matrace, osušky na kauci; 
krytý bazén, aquapark - bazén se 7 skluzavkami, 
stolní tenis, šipky, plážový volejbal, petanque, 
bingo, aerobik, aqua aerobik, fitness; amfiteátr, 
diskotéka T-Night (nápoje za poplatek), animace 
pro dospělé. Za poplatek: billiard, stolní fotbal; 
vodní sporty na pláži: banány, vodní lyžování, 
surfování, parasailing, jízda na kajaku, potápění, 
škola potápění; spa za poplatek: ošetření obličeje 
a těla, masáže.

PRO DĚTI: dětská postýlka (nutno objednat pře-
dem); dětské menu k dispozici, v restauracích jsou 

k dispozici židličky pro děti, brouzdaliště, dětský 
bazén se skluzavkami, dětské hřiště, miniklub  
(5-12 let), maxiklub (13-16 let), minidisco,  
animace pro děti.

STRAVOVÁNÍ: Ultra all inclusive 24 hodin denně. 
Snídaně (7.00-10.00), oběd (12.45-14.00), večeře 
(19.30-21.30) formou švédských stolů v hlavní 
restauraci; pozdní snídaně v hlavní restauraci 
(10.00-11.00); káva, čaj a zákusek (16.00-17.00); 
občerstvení ve snack baru (14.00-16.00); noční 
snack ve snack baru (23.30-7.00); neomezené 
množství nealkoholických nápojů (24 hodin)  
ve vyznačeném baru, místní lihoviny, destiláty  
a vybrané importované alkoholické nápoje  
do 02.00 v lobby baru.

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/15228

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA 

★ Pobyt pro  
1. dítě do 13 let  
a 2. dítě do 7 let 

ZDARMA
* více na str. 77

CENA

OD 15 192  
Kč*

* více na str. 77
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SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)

TURECKO | 
DIDYMA

NAŠE TIPY: 
★ Rodinná dovolená  

pro náročné
★ Skluzavky
★ Bohatý zábavní program 

po celý den
★ Pobyty na 8/15 dní
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Didyma: V minulosti bylo město Didyma spojeno 
s okolím prostřednictvím moře a lodní dopravy, v 6. 
století př. n. l. byla postavena stranou od pobřeží 
silnice. Tato pozdější „Svatá cesta“ spojovala 
Didymu s Milétem. Název cesty odkazuje na její 
posvátný charakter, protože byla určena pro pro-
cesí. Didyma (současné turecké město Didim) byla 
antickou svatyní Milétu v západní části Malé Asie 
zasvěcenou významnému věštci bohu Apollónovi. 
Vybudovaný helénský Apollónův chrám předčily 
svojí velikostí již jen chrám bohyně Héry v Heraionu 
na ostrově Samos a Artemidin chrám v Efesu. 
V současné době patří svatyně ve městě Didyma 
k nejlépe dochovaným velkým stavbám starověku 
a láká tak tisíce turistů.

POLOHA HOTELU: Nově postavený luxusní hotel 
s 300 pokoji uspokojí i náročnou klientelu, nachází 
se přímo u krásné písečné pláže s pozvolným 
vstupem do moře, 10 km od centra města Didim 
a 100 km od města Bodrum, letiště Bodrum Milas 
je ve vzdálenosti 50 km.

PLÁŽ: Před hotelem dlouhá písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře. Lehátka a slunečníky jsou na pláži 
k dispozici zdarma.  

HOTEL: Vstupní hala s recepcí a lobby barem, hlavní 
bufetová restaurace, 3 restaurace s obsluhou, bar 
u bazénu, snack bar, lunch bar a disco na pláži, bazén 
pro dospělé (s tobogány), slunečníky a lehátka jsou 
u bazénu zdarma, miniklub, wellness služby, sauna, 
fitness centrum, plážový volejbal a Wi-Fi zdarma 
v celém areálu.

UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkové pokoje jsou umístěné 
v nízkých bungalovech v zahradě (za příplatek mož-
nost ubytování v hlavní budově), jsou klimatizovány, 
mají vlastní sociální zařízení (WC, koupelna), vysoušeč 
vlasů, trezor (za poplatek), satelitní LCD televizor 
a minibar. Pokoje s balkonem nebo terasou.

SPORT A ZÁBAVA: Denní animační programy, 
večerní show, tenis, šipky, plážový volejbal, vodní 
sporty na pláži, potápění, wellness služby, kosmetický 
salón, kadeřnictví.

PRO DĚTI: Dětský bazén, vodní skluzavky, dětské 
hřiště, menu v restauraci, animační programy.

STRAVOVÁNÍ: Program all inclusive zahrnuje plnou 
penzi formou bufetu (snídaně, obědy, večeře), pozdní 
snídaně, odpolední občerstvení (káva, čaj, zákusky, 

zmrzlina), neomezenou konzumaci alkoholických 
a nealkoholických nápojů místní výroby, večeře 
v restauraci s obsluhou je možná jedenkrát za pobyt 
(nutno rezervovat dopředu). 

ALL  
INCLUSIVE

Hotel Aurum Spa & Beach Resort 
TURECKO | DIDYMA 

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/15255

CENA

OD 13 118  
Kč*

* více na str. 77

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA 

★ Pobyt pro  
2 děti do 13 let 

zdarma
* více na str. 77
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SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)

TURECKO | 
KUSADASI

NAŠE TIPY: 
★ Rodinná dovolená
★ Výjimečný aquapark
★ Sportovní zázemí
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 8/15 dní
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Hotel Pine Bay 
TURECKO | KUSADASI

ALL  
INCLUSIVE

Kusadasi je středně velké přímořské městečko leží-
cí u tureckých břehů Egejského moře. Svým četným 
návštěvníkům nabízí kouzelné panorama typického 
pobřežního letoviska s přístavištěm jachet, tyrky-
sem obarvenou vodní hladinou a řeckým ostrovem 
Samos na horizontu. Leží cca 90 km od známého 
města Izmir, necelých 30 km od národního parku 
Dilek a pouhých 20 km od slavné památky Efes, 
starověkého města světového významu.

POLOHA HOTELU: Jeden z nejlepších hotelů v ob-
lasti Kusadasi. Nabízí velmi vysoký standard služeb, 
krásné místo, senzační aquapark a výbornou kuchyni. 
Hotel se nachází u kouzelné zátoky v rozsáhlé zahra-
dě s písečnou pláží. Nabízí širokou škálu sportovních 
aktivit, zábavu pro děti i dospělé, což z něj činí ideální 
místo jak pro rodiny s dětmi, tak pro aktivní klienty.

PLÁŽ: Pěkná hotelová písčitá pláž s molem, oceněná 
certifikátem Modrá vlajka, se nachází bezprostředně 
u hotelu, s vlastním přístavem pro jachty a hotelo-
vým barem. Slunečníky, lehátka, matrace i osušky 
zdarma.
  
HOTEL: Vstupní hala s recepcí a lobby barem, hlavní 
bufetová restaurace, 3 restaurace s obsluhou, bar 

u bazénu, snack bar, lunch bar a disco na pláži, 
bazén pro dospělé (s tobogány), slunečníky a lehátka 
jsou u bazénu zdarma, miniklub, wellness služby, 
sauna, fitness centrum, plážový volejbal a Wi-Fi 
zdarma v celém areálu.

UBYTOVÁNÍ: Standardní dvoulůžkové pokoje 
s možností až dvou přistýlek v hotelové části jsou 
s klimatizací, vkusně zařízené, koupelna (sprcha, 
WC, fén), TV-sat, telefon, sejf, minibar (denně  
doplňovaný vodou); dětská přistýlka zdarma  
(nutno objednat předem; balkon (stůl a židle). 
V bungalovech jsou pokoje jednoduše zařízeny,  
mají 2 místnosti; vybavení jako v pokoji v hotelové 
části; menší terasa.

SPORT A ZÁBAVA: Tři bazény, aquapark se 
skluzavkami pro děti i dospělé, u bazénů bezplatné 
slunečníky, lehátka, matrace i osušky; tenisové kurty, 
stolní tenis, šipky, plážový volejbal, basketbal, fitness 
centrum, aerobik, aqua aerobik, minikopaná, kajaky, 
šlapadla, turecké lázně, sauna, parní sauna, jacuzzi; 
denní a večerní animace; za poplatek: osvětlení kurtu, 
diskotéka, lekce tenisu, video hry, kulečník, masáže; 
vodní sporty na pláži: banán, parasailing, skútry, 
kajaky, jachting, vodní lyže, potápění.

PRO DĚTI: V restauracích k dispozici židličky pro 
děti, 4 brouzdaliště pro děti, aquapark, dětské hřiště, 
miniklub.

STRAVOVÁNÍ: All inclusive: snídaně (7.00-10.00), 
pozdní snídaně (10.00-11.00), oběd  
(12.30-14.00), večeře (19.00-21.00) ve formě 
bufetu v hlavní restauraci; snack ve vyznačených 
barech (12.30-16.00), zmrzlina (16.00-17.00), 
káva, čaj a zákusek (17.00-18.00); noční snack 
(23.00-24.00); nealkoholické a lokální alkoholické 
nápoje ve vybraných barech (10.00-24.00);  
restauraci à la carte je možné využít jednou  
za pobyt (po předchozí rezervaci); nutno nosit 
náramek all inclusive.

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/15231

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA 

★ Pobyt pro  
2 děti do 13 let 

ZDARMA
* více na str. 77

CENA

OD 14 025  
Kč*

* více na str. 77
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SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)

TURECKO | 
KUSADASI

NAŠE TIPY: 
★ Rodinná dovolená
★ 2 aquaparky
★ Sportovní vyžití
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 8/15 dní
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Hotel Aria Claros Beach & Spa Resort 
TURECKO | KUSADASI 

ALL  
INCLUSIVE

Kusadasi je středně velké přímořské městečko 
ležící u tureckých břehů Egejského moře. Svým 
četným návštěvníkům nabízí kouzelné panorama 
typického pobřežního letoviska s přístavištěm 
jachet, tyrkysem obarvenou vodní hladinou 
a řeckým ostrovem Samos na horizontu. Leží cca 
90 km od známého města Izmir, necelých 30 km 
od národního parku Dilek a pouhých 20 km od 
slavné památky Efes, starověkého města světové-
ho významu.

POLOHA HOTELU: Fantastické místo pro dovole-
nou s dětmi! Renovovaný hotel s rekreačně-spor-
tovním zázemím a 2 aquaparky, skvělá volba na 
dovolenou plnou vodních radovánek. Oddělená pláž 
pro dospělé a relaxační bazén jsou místem vhodným 
k nerušenému odpočinku, zatímco děti tráví čas  
v miniklubu s animátory nebo v aquaparku. Hotel 
leží na vyvýšeném místě nad písčitou pláží, 4 km  
od centra Ozdere, 30 km od centra Kusadasi.

PLÁŽ: Dvě vlastní písčité pláže, jedna z nich je 
oddělená pouze pro dospělé.
  
HOTEL: Prostorná a elegantní lobby, celodenní 
recepce, hlavní restaurace – stravování formou 

švédských stolů, mezinárodní kuchyně, vegetari-
ánská kuchyně, 4 restaurace à la carte: italská, 
turecká, rybí, Teos (placená), 6 barů: u bazénu, na 
pláži, Carlos, Litus, Coffeum, snack bar; směnárna, 
market; konferenční centrum pro 250 osob, terasa 
s výhledem na moře, zahrada, bezplatné Wi-Fi;  
za poplatek: room-service, internetový koutek.

UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkový pokoj v hlavní budově 
s možností jedné až dvou přistýlek pro děti,  
klimatizovaný, koupelna (sprcha, WC, fén), TV-sat, 
telefon, varná konvice; za poplatek: minibar (denně 
doplňovaná voda), trezor; balkon (stůl a židle); 
výhled na moře a pokoj v hlavní budově za poplatek; 
club: 2-os. (možnost 1 přistýlky), cca 30 m²,  
individuálně ovládaná klimatizace, vybavení jako  
ve standardním pokoji v hlavní budově; terasa (stůl, 
židle); club family: 3-os. (možnost 2 přistýlek),  
2 místnosti oddělené dveřmi, individuálně ovládaná 
klimatizace; vybavení jako ve standardním pokoji 
v hlavní budově; balkon (stůl, židle); výhled na moře 
za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA: Bazén, relaxační bazén pro 
dospělé, aquapark, 6 skluzavek, u bazénů bezplatná 
lehátka, matrace, slunečníky, ručníky na kauci;  

2 tenisové kurty s půjčovnou vybavení a placeným 
osvětlením kurtů, aqua aerobik, plážový volejbal, 
minigolf, šipky, stolní tenis, kajaky, vodní pólo; 
animace pro dospělé, diskotéka, amfiteátr; za popla-
tek: kulečník, kuželky, počítačové hry, vodní sporty 
na pláži; spa (placené): krytý bazén, sladká voda, 
sauna, hamam, ledová kabina, bohatá nabídka 
kosmetických služeb a masáží.

PRO DĚTI: Miniklub s animátory, dětské židličky 
a menu pro děti, dětská postýlka zdarma (nutno 
objednat předem); skluzavky i pro nejmenší děti, 
brouzdaliště, miniklub (4-12 let), animace pro děti; 
za poplatek: au-pair pro děti.

STRAVOVÁNÍ: All inclusive: snídaně (7.00-10.00), 
pozdní snídaně (10.00-11.00), oběd (13.00-14.30), 
večeře (19.00-21.30) ve formě bufetu v hlav-
ní restauraci, jednou za pobyt večeře v jedné 
z restaurací à la carte: italská, turecká, rybí; káva, 
čaj, zákusek (17.00-18.00), zmrzlina (13.00-14.30); 
snack (11.00-17.00), noční snack (23.30-00.30) ve 
vybraných barech; lokální alkoholické i nealkoholické 
nápoje (24h) ve vybraných barech.

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/15240

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA 

★ Pobyt pro  
2 děti do 15 let 

ZDARMA
* více na str. 77

CENA

OD 14 920  
Kč*

* více na str. 77
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KDYŽ TO ZKRÁTÍME
Velmu asi trefí šlak, protože zbytek skupiny chce mermomocí na 
pláž. Ale na pláži přece nejsou památky… A co poklad? A příšery?

Itálie
Z DÁLKY VYPADÁ JAKO BOTA NA PODPATKU, ZBLÍZKA JAKO 
KUFR PLNÝ POKLADŮ. NA KAŽDÉM KROKU TU NARAZÍTE NA 
NĚJAKOU KRÁSNOU STAVBU, KTERÁ JE TISÍC LET STARÁ, NEBO 
TAKY NA PŮVABNOU VŮNI, KTERÁ JE STARÁ SOTVA HODINU...

Benátky se skládají ze dvou částí – ta starší leží na 118  
ostrovech oddělených od sebe zhruba 150 kanály nad nimiž  
se pne asi 400 mostů, mladší část města pak leží na pevnině.

BENÁTKY – MĚSTO 
NA VODĚ

Zažijte dobrodružství se Scoobym-Doo!

SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)



MÉNĚ PODEZŘELÁ MÍSTA
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Hlavní město Itálie.

Aktivní sopka. Je „v provozu“ dokonce  
i o víkendech. Najdeme ji na Sicílii, nej-
větším ostrově ve Středozemním moři. 

Renesanční perla. Je to město 
plné znamenité architektury.

Věž se naklání již od dob svého 
dokončení (rok 1174). V současnosti 
činí její vychýlení asi 5 metrů.

ŘÍM –  
VĚČNÉ MĚSTO

ETNA 

FLORENCIE

ŠIKMÁ VĚŽ  
V PISE

Sopka Vesuv je hrozivější sou
peř Etny. Najdeme ji na 

pevninské části Itálie. Proslula tím, že po jejím
 výbuchu  

v roce 79 zanikla města Pompeje, Herculaneum a Stabie.
SLYŠELI JSTE TO?!



1

POSITANO

64

Do Positana vede jen jedna jediná ces-
ta z Vietri sul Mare. Vede po pobřeží. 
Malebné vesničky rozeseté na svazích 
jsou přímo úchvatné, strmé útesy na-
opak budí hrůzu... Pokus se co nejrych-
leji projet tuto část cesty tak, aby tvá 
tužka neopustila papír. A dej si pozor, 
ať se nedotkneš okrajů silnice.

Detektivové dostali zprávu. Příšeru prý viděli v Positanu. Výborně!  
Tak už víme kde. Dojet tam nebude žádný problém. Vážně nebude?

Ostrov vypa-
dá spíše jako 
delfín a tento 
delfín je  
soukromÝm 
majetkem.

OSTROVY 
SIRÉN

PŘÍŠERNÁ 
Zažijte dobrodružství se Scoobym-Doo!

SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)
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Scooby a Shaggy si 
strachem okousali 
nehty. Teď by se však 
rádi zakousli do ně-
čeho pořádného.  
Pozorně si prohlédni 
obrázek a nakresli, 
jak bude jejich hosti-
na pokračovat.

Zatímco věčně hladová část Tajného spolku teď umírá 
přejedením, Velma, Fred a Daphne mají konečně volnou 
chvilku, aby si užili překrásné v Ýhledy.
Jenom jeden stín odpovídá našim hrdinům. Který to je?

a
b

c

CESTA

3

PŘÍŠERNÁ 

TAKOVÝ 
VÝHLED JE 
SKUTEČNÝ 
POKLAD!
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SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)

ITÁLIE | 
KALÁBRIE

NAŠE TIPY: 
★ Rodinná dovolená
★ Pokoje až se dvěma 

přistýlkami
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 8/11/12/15 dní
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Hotel Baia della Rocchetta 
KALÁBRIE | BRIATICO

Kalábrie: Průzračně čisté moře, panenské pláže 
a nedotčená příroda Kalábrie láká stále více cesto-
vatelů díky svým nádherným plážím a svéráznému 
koloritu místního života. Nejjižnější část Apeninské-
ho poloostrova s krásnou přírodou a převážně hor-
natou krajinou. Vyznačuje se teplým a příjemným 
podnebím od dubna do října a křišťálově čistým 
mořem. Kalábrie nabízí celkem 780 kilometrů 
pobřeží nedotčených pláží a osamocených zátok, 
které z ní dělají ráj pro milovníky slunce. Snad 
nejvyhlášenějším místem je Capo Vaticano, kde se 
snoubí moře všech odstínů modré barvy se skalisky 
vystupujícími přímo z vody a bělostnými písečnými 
plážemi v jednotlivých zátokách. Za návštěvu určitě 
stojí i romantické městečko Tropea, rozkládající se 
na útesu nad mořem, jež přímo vybízí k procház-
kám ve svých úzkých uličkách plných suvenýrů 
a místních specialit. 

Briatico se nachází jen pár kilometrů od Tropey 
a svým návštěvníkům nabízí krásné písčité pláže, 
které se střídají se skalnatými úseky, i dostatek 
večerní zábavy. Transfer z letiště trvá cca 40 minut.

Tropea je historické město plné památek z 11. 
století, jež je lemováno úzkými uličkami. Pobřeží 

je vyhledáváno kvůli křišťálovému moři a plážím 
s bílým pískem. Město nabízí zábavní podniky 
a restaurace podávající tamní speciality. Transfer 
z letiště trvá cca 60 minut.

POLOHA HOTELU: Hotel je umístěn v kopci cca 2 km 
od centra městečka Briatico, kde je několik obchodů. 
Město Tropea je cca 10 km a město Pizzo Calabro cca  
2 km. Letiště v Lamezia Terme je vzdáleno cca 40 km.

PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem 
do moře, cca 30 m od hotelu včetně plážového servisu 
(slunečník a 2 křesílka).  

HOTEL: Hotel má k dispozici 186 pokojů ve 2 budo-
vách, výtah, halu s recepcí, bazén, různá sportoviště, 
WiFi na recepci.

UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkové pokoje typu standard (cca 
27 m²) s možností jedné přistýlky mají individuální 
klimatizaci, koupelnu (sprcha, wc, fén), TV, telefon, 
chladničku;  terasa nebo zahrádka. Pokoje se 2 přistýl-
kami za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA: Bazén s lehátky a slunečníky, 
tenisový kurt, stolní tenis, fotbal, basketbal, plážový 

volejbal, diskotéka, karaoke, animační program pro 
dospělé i pro děti (cca od poloviny června do poloviny 
září); vodní sporty na pláži za poplatek: šlapadla, 
windsurfing, kajaky.

PRO DĚTI: Dětský bazén, dětské hřiště, miniklub 
(4-12 let).

STRAVOVÁNÍ: Light all inclusive: snídaně, obědy, ve-
čeře v restauraci formou švédských stolů; víno a voda 
pouze během oběda a večeře; alkoholické a nealkoho-
lické nápoje místní výroby ve vyznačených barech.

INFORMACE: Na místě se platí pobytová taxa, dětská 
postýlka na vyžádání a za poplatek, malá zvířata 
povolena na vyžádání. 

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/15397

LIGHT ALL 
INCLUSIVE

SLEVY:
★ Rodinná SLEVA 
★ Pobyt pro děti  

do 14 let  
ZDARMA

* více na str. 77

CENA

OD 14 480  
Kč*

*více na str. 77
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Cesta s detektivy dospěla ke svému konci. Jsi z toho teď 
trochu zmatený a nevíš, kam se podívat nejdřív? Udělej si náš 
prázdninový test. Pomůže ti rozhodnout se, kam se vydat.  
Na další stránce si pak vytvoříš vlastní cestovní plán!

ano

moc
    

ne

ano

ano

ne

ne

VYBER SI

Prázdninový test
ODKUD – KAM? 

máš rád 
 tajemné  
příběhy

hodně  ne až tak moc

autem  letadlem
DALEKO

BLÍZKO

věříš 
v superhrdiny?

hodně 
ostrovů?

Zažijte dobrodružství se Scoobym-Doo!

SCOOBY-DOO and all related characters  
and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)
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Zažijte dobrodružství se Scoobym-Doo!

Můj cestovní plán
Já   . 

bych si moc přál navštívit   . 

Hlavní město té země se jmenuje   ,  

Vlajka té země vypadá takto:  

Bylo by moc krásné, kdybych tam mohl jet s

Nakresli toho, s kým by ses rád na tuto cestu vypravil. Mohou to být tví rodiče, kamarád anebo třeba oblíbený detektiv z Tajného spolku.

Sem napiš své jméno.

Sem napiš jméno země, kterou bys chtěl navštívit.

Sem napiš jméno města.

Nakresli vlajku. Vzorovou vlajku 
najdeš vždy v horní části stránky, 

kde se o tvé oblíbené zemi píše.

SCOOBY-DOO and all related characters and elements © & ™ Hanna-Barbera. (s17)
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Moc bych si přál, abych mohl zblízka uvidět 

 

Na prázdninách bych chtěl dělat tyto věci: 

  .

Doufám, že během cesty nenarazím na    

          . Na prázdniny si vezmu svou oblíbenou 

knížku      .  

A taky doufám, že se každý den pořádně nacpu 

Takové budou moje příští prázdniny. Scooby-Dooby-Doo!

Nakresli, co bys nejraději uviděl na vlastní oči. Velrybu? Pyramidy? Sopku?

Nakresli, na co máš největší chuť. Na pizzu? Hamburger? Nebo snad brokolici?

Sem napiš jméno města.



Program:
1. DEN: Odjezd z Moravy v dopoledních, z Prahy 
v odpoledních hodinách přes Německo a Francii 
trajektem do Anglie.

2. DEN: Příjezd do Londýna na Greenwich, což je 
místo, kterým prochází nultý poledník, procház-
ka kolem královské observatoře. Poblíž stojí 
plachetnice Cutty Sark, dále poplujeme lodí zvanou 
Thames Clipper po řece Temži do centra města 
(jízdné není v ceně – cca 7 £) kolem pevnosti 
Tower of London, což je jedna z největších pevností 
středověké Evropy. Poblíž se nachází nejznámější 
most Velké Británie - Tower Bridge. Prohlídka nej-
důležitějších pamětihodností pro základní orientaci 
městem s průvodcem, fakultativně vstupenka na 
London Eye – obřího vyhlídkového oka, kde se 
naskýtá Londýn z ptačí perspektivy. Fakultativně 
možnost návštěvy muzea voskových figurín  
Madame Tussaud´s. Večer odjezd na ubytování  
na okraj Londýna, fakultativně večeře, nocleh.
 
3. DEN: Po snídani odjezd na celodenní výlet do 
Thorpe Parku – zábavního parku postaveného 
v roce 1979 s vysokými a rychlými kolotoči a drá-
hami. Je určen převážně dětem – vodní atrakce, 
Angry Birds 4D, jízda v obrovských šálcích, ale 
některé atrakce jsou přístupné jenom dospělým, 
o čemž svědčí i jejich názvy – Detonator, Colossus, 
Samurai a další. V roce 2015 byla otevřena 
nová atrakce – tropický labyrint, který připomíná 
televizní show, kde účastníci zažívají extrémní 
podmínky. Park je rozčleněn do několika sekcí, jsou 
zde obchody i restaurace a je držitelem mnoha 
rekordů. Celkem se zde nachází 33 atrakcí pro děti 
a dospělé, 4 vodní dráhy a 6 horských drah. Návrat 
na ubytování, fakultativně večeře, nocleh.

4. DEN: Po snídani fakultativně výlet do čtvrti 
Leavesden, kde se nachází největší studio Harryho 
Pottera – Warner Bross Studia, kde se filmy pře-
vážně natáčely. Během prohlídky uvidíte sál Bra-
davického hradu, Brumbálovu pracovnu s mečem 
Godrika Nebelvíra, Moudrý klobouk, který studenty 
rozděloval do kolejí. V kuchyni Weasleyových uvi-
díte triky, díky kterým se pánev sama myla, jehlice 
samy pletly atd. U chýše školníka Hagrida stojí 
i jeho slavný motocykl, dále se pokračuje do Zobí 
ulice, kde Harry Potter bydlel u svých mudlovských 

pěstounů pod schody – zde začal celý tento příběh. 
Nezapomenutelná je i procházka Příčnou ulicí, 
čarodějnické banky skřetů Gringottových včetně 
masek, které byly při natáčení použity, učebna 
lektvarů profesora Snapea, kancelář Umbridgové, 
Harryho koště Nimbus 2000 a mnoho dalšího. Ve 
večerních hodinách odjezd z Londýna zpět do ČR.

5. DEN: Příjezd do Prahy v odpoledních hodinách, 
na Moravu v podvečerních hodinách. 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• vstupenka na London Eye 850,- Kč 
• vstupenka do muzea Madame Tussaud´s 1.090,- Kč 
• výlet + vstupenka do studií Harryho Pottera dospělý 

1.390,- Kč
• výlet + vstupenka do studií Harryho Pottera dítě 

5-14,99 let 1.190,- Kč
• výlet + vstupenka do Thorpe Parku 1.390,- Kč
• 2 večeře 1.590,- Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1.990,- Kč

INFORMACE:
Změna programu vyhrazena. 
Minimální počet pro realizaci je 30 osob. 
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KOUZELNÝ LONDÝN PRO DĚTI
5 dní

Trasa 1: Ostrava → Frýdek-Místek → Nový Jičín → Olomouc →  
Prostějov → Brno → Jihlava (dálnice) → Praha → Beroun (dálnice) → Plzeň 

Trasa 2: Zlín → Vsetín → Valaš. Meziříčí → Hranice na Moravě →  
Olomouc → Prostějov → Brno → Mikulov

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/15401

TIPY PRO SPRÁVNOU
VOLBU: 
★ pro rodiny s dětmi 
★ skvělá cena
★ zákulisí filmů Harryho Pottera

CENA ZAHRNUJE:
★ dopravu autokarem
★ 2 noclehy v hotelu   

s anglickou snídaní, dvoulůžkové 
pokoje s příslušenstvím 

★ služby průvodce
★ trajekty
★ pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

CENA NEZAHRNUJE:
★ vstupy do památkových objektů
★ přepravu MHD

TERMÍNY: 
4.5. - 8.5.2017 TRASA 1 
5.7. - 9.7.2017 TRASA 2 
26.7. - 30.7.2017 TRASA 1 
16.8. - 20.8.2017 TRASA 2 
26.9. - 1.10.2017 TRASA 1

CENA

6 690  
Kč*

*více na str. 77

K dispozici také letecká varianta 
zájezdu za cenu 12 990 Kč, 
program a další informace na 
www.cedok.cz/15400 nebo v katalogu 
poznávacích zájezdů na str. 35.



FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• 1 večeře v Paříži 590,- Kč
• výlet vč. vstupenky do Disneylandu - dosp. 1.590,- 

Kč/dítě do 12 let 1.390,- Kč
• výlet lodí po Seině 290,- Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 990,- Kč

INFORMACE:
Je nutné počítat s částkou na případnou dopravu 
MHD z důvodů mimořádných situací v metropoli 
(dopravní situace, počasí apod.)
Změna programu vyhrazena.
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Program zájezdu:
1. DEN: Odjezd z Opavy v ranních hodinách, 
z Prahy v podvečerních hodinách přes Německo do 
Francie.
 
2. DEN: Příjezd do Paříže, okružní jízda městem, 
prohlídka města s průvodcem – Eiffelova věž, Ví-
tězný oblouk, Notre Dame, Louvre..., fakultativně 
výlet lodí po Seině, fakultativně večeře, odjezd na 
ubytování.
 
3. DEN: Po snídani volno nebo fakultativní výlet 
do Disneylandu, celý den volno k návštěvě atrakcí, 
ve večerních hodinách odjezd do ČR.
 
4. DEN: Příjezd do Prahy v poledních hodinách. 

PAŘÍŽ A DISNEYLAND
4 dny

Trasa 1: Ostrava → Frýdek-Místek → Nový Jičín → Olomouc →  
Prostějov → Brno → Jihlava (dálnice) → Praha → Beroun (dálnice) → Plzeň 

Trasa 2: Zlín → Vsetín → Valaš. Meziříčí → Hranice na Moravě →  
Olomouc → Prostějov → Brno → Mikulov

Trasa 1: Praha → Beroun (dálnice) → Plzeň 

Trasa 2: Opava → Ostrava → Karviná → Frýdek-Místek →  
Nový Jičín → Olomouc → Prostějov → Brno → Jihlava (dálnice) → 
Humpolec (dálnice) → Praha → Plzeň

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/8390

TIPY PRO SPRÁVNOU
VOLBU: 
★ pro rodiny s dětmi
★ výhodná cena

CENA ZAHRNUJE:
★ dopravu autokarem
★ 1 nocleh s kontinentální snídaní  

v hotelu  s příslušenstvím  
na okraji Paříže

★ průvodce
★ zák. pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.

CENA NEZAHRNUJE:
★ vstupy do památkových objektů

TERMÍNY: 
5.5. - 8.5. 2017 TRASA 2 
1.6. - 4.6. 2017 TRASA 1
5.7. - 8.7. 2017 TRASA 1, 2
20.7. - 23.7. 2017 TRASA 2
17.8. - 20.8. 2017 TRASA 1
24.8. - 27.8. 2017 TRASA 2
28.9. - 1.10. 2017 TRASA 1, 2

CENA

3 990  
Kč*

*více na str. 77



FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• výlet vč. vstupenky do Disneylandu - dosp. 

1.590,- Kč / dítě do 12 let 1.390,- Kč
• výlet vč. vstupenky do Asterixparku - dosp. 

1.390,- Kč / dítě do 12 let 1.090,- Kč
• výlet lodí po Seině 290,- Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1.990,- Kč

INFORMACE:
Je nutné počítat s částkou na případnou dopravu 
MHD z důvodů mimořádných situací v metropoli 
(dopravní situace, počasí apod.)
Změna programu vyhrazena.

Program zájezdu:
1. DEN: Odjezd z Moravy v dopoledních hodinách, 
z Prahy v odpoledních hodinách přes Německo do 
Francie.
 
2. DEN: Příjezd do Paříže, okružní jízda městem, 
prohlídka města s průvodcem - Eiffelova věž, 
Vítězný oblouk, Notre Dame, Louvre…, fakultativně 
výlet lodí po Seině, odjezd na ubytování.
 
3. DEN: Po snídani volno nebo fakultativně výlet 
do Asterixparku, celý den volno k návštěvě atrakcí, 
návrat na ubytování.
 
4. DEN: Po snídani volno nebo fakultativně výlet 
do Disneylandu, celý den volno k návštěvě atrakcí, 
ve večerních hodinách odjezd do ČR.
 
5. DEN: Návrat do Prahy v dopoledních hodinách. 

PAŘÍŽ – TO NEJLEPŠÍ PRO DĚTI
5 dní

Trasa: Ostrava → Frýdek-Místek → Olomouc → Prostějov →  
Brno → Jihlava (dálnice), Humpolec (dálnice) → Praha → Plzeň

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/8134

TIPY PRO SPRÁVNOU
VOLBU: 
★ pro rodiny s dětmi 
★ velmi příznivá cena

CENA ZAHRNUJE:
★ dopravu autokarem
★ 2 noclehy s kontinentální snídaní  

v hotelu  s příslušenstvím  
na okraji Paříže

★ průvodce
★ pojištění dle zák. č. 159/1999 Sb.

CENA NEZAHRNUJE:
★ vstupy do památkových objektů

TERMÍNY: 
4.5. - 8.5. 2017
5.7. - 9.7. 2017
16.8. - 20.8. 2017
27.9. - 1.10. 2017

CENA

4 990  
Kč*

*více na str. 77

K dispozici také letecká varianta 
zájezdu za cenu 11 490 Kč, 
program a další informace na 
www.cedok/8162 nebo v katalogu 
poznávacích zájezdů na str. 67.
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Program zájezdu:
1. DEN: V brzkých ranních hodinách odjezd 
z Prahy přes Rakousko do Itálie k jezeru Lago di 
Garda – největšímu italskému jezeru, dle časových 
možností koupání v jezeře nebo prohlídka Sirmi-
one. Městečko Sirmione leží na 4 km dlouhém 
poloostrově, který rozděluje jižní část Gardského 
jezera. Městečko má krásné historické centrum 
s úzkými uličkami, pozůstatky římské vily Grotte 
di Catullo, pevnost Rocca Scaligera či lázně Terme 
di Sirmione, jejichž prameny dosahují teploty až 
80°C.  Přejezd na ubytování, večeře, nocleh.

2. DEN: Po snídani odjezd do Parco Natura 
Viva , který se nachází mezi městečky Busslengo 
a Pastrengo nedaleko Verony. Park je rozdělen 
na dvě části – ZOO a safari. Žijí zde zvířata z pěti 
různých kontinentů v rozlehlých odděleních, které 
vypadají jako jejich přirozené prostředí. Jsou zde k 
vidění vzácná a málo známá zvířata, park chrání 
ohrožené druhy zvířat před vyhynutím (např. 
medvěd brýlatý, tygr usuryjský, leopard sněžný či 
lemuři). V odpoledních hodinách přejezd do Verony 
– města, kde se odehrával děj známého dramatu 
Williama Shakespearea „Romeo a Julie“. Prohlídka 
historického centra, které je zapsáno na seznamu 
UNESCO. Mj. uvidíme římskou arénu, která je 
třetí největší na světě, římské divadlo, Zelený trh, 
náměstí Piazza dei Signori s Palazzo del Comune, 
bazilika San Zeno, Scagilerský hrad nebo měšťan-
ský dům Casa di Giuletta patřící rodu Capuletů, 
v jehož dvoře je i slavný Juliin balkon. Odjezd na 
ubytování, večeře, nocleh.
  
3. DEN: Po snídani celodenní výlet do největšího 
zábavního parku v Itálii – Gardalandu (rozloha 700 
000 m2). Park byl založen v roce 1975 a je zde 
70 atrakcí různého charakteru vhodných pro děti 
i dospělé. Například část zvaná Fantazie je pro děti 
všeho věku, jezdí tu zábavní vlaky po pohádkových 
cestách a pohádky tu doslova ožívají. V části zvané 
Dobrodružství se ocitnete na člunu v džungli mezi 
divokými vodopády nebo na na oblíbené atrakci 
Corsari v boji mezi piráty. V parku je i několik 
restaurací či supermarket – vše v pohádkovém 
provedení. Odjezd na ubytování, večeře, nocleh.
 
4. DEN: Po snídani přejezd do Punta Sabbioni, 
lodí se přepravíme do Benátek (přeprava lodí 

není v ceně zájezdu) – města, jehož historické 
centrum leží na ostrovech v laguně. Prohlídka 
města s průvodcem se zastávkami u nejvýznam-
nějších pamětihodností – Dóžecí palác, bazilika sv. 
Marka, Campanilla, Ponte di Rialto, Canal Grande, 
fakultativně projížďka gondolou, která je nedílnou 
součástí Benátek od 11. století. V odpoledních hodi-
nách odjezd do ČR, před cestou odpočinek na pláži 
v některém z letovisek Severního Jadranu (Caorle, 
Bibione, Lido di Jesolo…), noční přejezd do ČR.
 
5. DEN: Návrat do ČR v ranních hodinách. 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:
• projížďka gondolou 890,- Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1.990,- Kč
 
INFORMACE:
Změna programu vyhrazena. 
Minimální počet pro realizaci je 30 osob. 

DO ITÁLIE ZA NEJLEPŠÍMI ZÁŽITKY PRO DĚTI
4 dny

Trasa 1: Ústí n. Labem → Teplice → Most → Louny → Praha →  
Beroun (dálnice) → Plzeň 

Trasa 2: Opava → Ostrava → Karviná → Havířov →  
Frýdek-Místek → Nový Jičín → Hranice na Moravě →  
Olomouc → Prostějov → Brno → Mikulov 

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/15403

CENA ZAHRNUJE:
★ dopravu autokarem
★ 3 noclehy v hotelu   

se snídaní - rozšířenou kontinentální, 
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím 

★ 3 večeře
★ služby průvodce
★ vstupenku do Gardalandu
★ vstupenku do Parco Natura Viva
★ pojištění dle zákona č. 159/99 Sb. 

CENA NEZAHRNUJE:
★ vstupy do památkových objektů
★ místní pobytovou taxu
★ přepravu Punta Sabbioni-Benátky  

a zpět (cca 15 €)

TERMÍNY: 
5.7. - 9.7.2017 TRASA 1, 2
2.8. - 6.8.2017 TRASA 1
9.8. - 13.8.2017 TRASA 2

LAGO DI GARDA | PARCO NATURA VIVA | SIRMIONE | GARDALAND | VERONA | BENÁTKY

CENA

8 490  
Kč*

*více na str. 77

TIPY PRO SPRÁVNOU
VOLBU: 
★ večeře v základní ceně 
★ možnost koupání
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INFORMACE | obsah, rozsah a další podmínky poskytování služeb

Ubytování
Pro Vaši spokojenost je nabídka ubytovacích kapacit v každém
cíli cesty co nejpestřejší – od apartmánů až po luxusní hotely –
tak, aby odpovídala Vašim představám a finančním možnostem.
Vzhledem k tomu, že vnímání kvality i označování kategorie uby-
tování 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 hlediska 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 symboly Čedoku odpovídají svou
úrovní stejně označenému hotelu. Kvalita služeb a vybavení
v apartmánech je zpravidla nižší než v hotelích, což nachází své
vyjádření v cenách zájezdů. Vysvětlení stupnice kvality služeb je
uvedeno níže.
Přestože naši pracovníci při nákupu ubytovacích kapacit důkladně
prohlédnou ubytovací objekty, v dané třídě 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 ubytování
na minimum. Stejně tak při odjezdu usilujeme o zajištění mož-
nosti odložení či úschovy zavazadel, po nezbytně nutnou dobu.
Bohužel naše cestovní kancelář nemůže garantovat v každém
případě bezprostřední návaznost ubytování na Váš příjezd nebo
odjezd.

• dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým nočním živo-
tem. 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 existencí
různé fauny. Neovlivnitelnou nepříjemnou skutečností, se kterou
se můžete v určitých obdobích při ubytování v některých objek-
tech setkat, je výskyt drobného hmyzu, ještěrek atd. v hotelových
pokojích či apartmánech a to přes intenzivní snahy správců uby-
tovacích zařízení. Problémy mohou nastat i s pohybem hlodavců,
koček, psů, či dalších živočichů v dané lokalitě. Případnou rekla-
maci je vždy třeba uplatnit ihned v místě pobytu.

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

• v mnoha případech nelze označit vodu v ubytovacích objektech
za pitnou; o kvalitě vody se vždy informujte u delegáta. U 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 hygienické
i toaletní potřeby, při ubytování v apartmánech i koupelnové
prádlo a hygienické potřeby, a pro ubytování v apartmánech
i mycí potřeby na nádobí. V uzavřených nevětraných prostorách,
jako jsou koupelny, může dojít vlivem zvýšené vlhkosti k výskytu
plísně, a to i přesto, že je koupelna pravidelně čištěna. Plíseň
za konkrétních podmínek vznikne ve velmi krátké době. Vliv na
to mají klimatické podmínky, způsobující vyšší kondenzaci vnitřní
vlhkosti. Proto je třeba v pokojích pravidelně větrat.

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

• ubytovací zvyklosti se mohou lišit od běžného standardu České
republiky. Pro některé destinace jsou typické poměrně malé
rozměry pokojů a úsporné řešení lůžek formou paland. Některé
pokoje mohou být vybaveny rozkládacím lůžkem a obytný pro-
stor pokojů s přistýlkami může být značně omezený. 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 vysou-
vacího lůžka z úložného prostoru. Smyslem tohoto řešení je
poskytnout klientovi větší prostorový komfort při denním pobytu
v pokoji. Ceny uvedené v ceníku se vztahují i na tato lůžka a není-
li uvedeno v ceníku jinak, nelze pro tato lůžka poskytovat slevu
z ceny. 
*ve vybraných hotelech a pokojích nabízíme možnost ubytování

dítěte na společném lůžku s rodiči. Tj. dítě nemá své vlastní
lůžko, ani přistýlku. V ceníku a v popisu je takový pokoj ver-
bálně 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 doplat-
kem na neobsazené lůžko jsou zcela rovnocenné a prodávají
se za stejnou cenu. Konkrétní přidělení příslušného typu pokoje
záleží výhradně na možnostech ubytovacího zařízení. Standardní
jednolůžkový pokoj je vždy menších rozměrů.

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

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

• může docházet k opakovaným výpadkům dodávky elektrického
proudu a s tím spojeným výpadkům klimatizace a zásobování
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 ilustrační,
proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat s pokojem, 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 poplat-
kem, stejně jako využití sportovišť či zapůjčení sportovního nářadí
a to i když jsou možnosti sportování uvedeny u jednotlivých uby-
tovacích 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 ubytovacím
objektem. V některých destinacích mohou být vstupy na pláž zpo-
platněny.

Stravování
U každého zájezdu naleznete informaci o možnostech stravování.
Námi používané pojmy znamenají: 

• kontinentální snídaně – většinou opakující se nabídka – káva
nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem 

• kontinentální snídaně zesílená (rozšířená) – má rozsah kon-
tinentální snídaně rozšířený o plátek sýra nebo salámu, popř.
vejce

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

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

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

• all inclusive – celodenní stravování (tj. plná penze, někdy i další
občerstvení) včetně nápojů zahrnuto v ceně. Konkrétní rozsah
stravování se řídí pravidly, která stanoví ubytovací zařízení.
Pestrost a četnost stravování odpovídá kategorii ubytovacího
zařízení. Je třeba počítat, že čerpání stravovacích služeb probíhá
ve stravovacích časech stanovených hotelem, nikoliv nepřetržitě.
Začátek a konec čerpání služeb all inclusive se řídí časem nastě-
hování 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 hodinách,
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 kombinovaný. Např. předkrmy jsou
nabízeny formou švédského stolu, hlavní jídlo s obsluhou. Tato
skutečnost je obvykle v katalogu uvedena. Naše CK nemůže zaji-
stit, ale ani omezit, případnou nabídku specialit místní kuchyně
dané země. Kvalita stravování (bohatost a pestrost) je většinou
přímo úměrná kategorii zvoleného ubytovacího objektu. I stra-
vovací zvyklosti se mohou lišit od našeho způsobu stravování ve
vydatnosti a pestrosti některých denních jídel, tedy více zeleniny
a méně masa. Zaplacený rozsah stravování zahrnuje počet penzí,
který odpovídá počtu noclehů. Při nástupu do hotelu a odjezdu
z něj v atypických časech může být pravidelné jídlo nahrazeno
balíčkem na cestu nebo jiným typem jídla (občerstvení). V zařízení
typu all inclusive může čerpání služeb začínat až večer po příjezdu
a končit již ráno odjezdového dne. Bufetový způsob a stravování
s obsluhou jsou cenově rovnocenné.

Doprava
Protože celkový dojem z Vaší dovolené nepochybně ovlivní kvalita
dopravy, věnovali jsme v přípravě sezóny zvýšenou pozornost
výběru smluvních dopravců.

Letecká přeprava je zajištěna formou charterových letů nebo
na pravidelných linkách prověřených leteckých společností.
V důsledku denního vytížení letových tras i techniky linkovým pro-
vozem se charterové lety v Evropě realizují převážně v nočních
hodinách. V souladu s platnými mezinárodními předpisy a doho-
dami 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 leto-
vého řádu v době zpracování katalogu. Letecký dopravce je opráv-
něn v důsledku povětrnostních, technických, nebo jiných vlivů
nezávislých na vůli dopravce přepravu odložit, zrušit nebo před-
časně ukončit. Váhový limit pro leteckou přepravu 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 informa-
cích.
Případná nadváha je zpoplatněna dle aktuálních ceníků leteckých
společností. Informace na vyžádání sdělí prodejci zájezdů. Na
většině letů je občerstvení na palubách letadel nabízeno zpravidla
za poplatek. Cestující je platí přímo v letadle palubnímu perso-
nálu.

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, pravidelné
schůzky nebo telefonické spojení pro případ mimořádné události
nebo potřeby okamžité pomoci.

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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obsah, rozsah a další podmínky poskytování služeb | INFORMACE
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 fakul-
tativní 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 doporuču-
jeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód)
nebo Vám je ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kan-
celáře Čedok. Sleva pro členy Clubu Čedok platí pro klienty,
kteří jsou držiteli členské karty Clubu Čedok, a jejich doprovod
v rámci jedné smlouvy a ubytovací jednotky (pokoj či apartmán).
Slevy za včasný nákup poskytujeme procentní sazbou ze základní
ceny zájezdu (nevztahuje se na fakultativní příplatky).  Slevy nelze
navzájem sčítat, ani je kombinovat s jinými slevami (použít sou-
časně). Slevu ve výši až 30% poskytujeme na vybrané zájezdy
a termíny do odvolání nejpozději však do 31. 12. 2016. 

Snížená záloha 
Při zakoupení leteckého pobytového 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 nej-
později 30 dní před zahájením zájezdu. Ustanovení Všeobecných
smluvních podmínek cestovní kanceláře Čedok a.s. (dále jen „VSP“)
o splatnosti celkové ceny zájezdu nejsou touto nabídkou dotčena.
Nabídka platí do odvolání nejpozději však do 31.3.2017. 

Cena od *

Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytova-
cích 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 zakou-
pit 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.  

Rodinná sleva
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 společném 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 vypro-
dání označených kapacit, nejpozději však do 30. 4. 2017. Při
pozdějším zakoupení zájezdu platí pevná dětská 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 spo-
lečném 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 doporu-
čujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód)
nebo Vám ji ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kance-
láře Čedok. Z pevných dětských cen se neposkytuje sleva za
včasný nákup. Tato nabídka platí jen do vyprodání takto označe-
ných kapacit. 
U zájezdů s vlastní dopravou, jejichž součástí je ubytování v uby-
tovacím zařízení označeném 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 stravování, ZDARMA, a navíc další osoby ubyto-
vané 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 uby-
tované ve společném pokoji mohou čerpat slevu za včasný
nákup, jejíž aktuální výše je uvedena na webových stránkách
www.cedok.cz. Pevná dětská cena zahrnuje jen cenu letenky
a doplňkových služeb. Pobyt, tedy ubytování a stravování, 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 uby-
tovacím zařízení označeném 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. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými osobami pobyt,
tedy ubytování a stravování, ZDARMA, a navíc další osoby ubyto-
vané ve společném pokoji čerpají slevu za včasný nákup, jejíž
aktuální výše je uvedena na webových stránkách www.cedok.cz.

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 obdr-
žet na egyptském velvyslanectví v Praze nebo po příletu na mezi-
národních 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 předpla-
cené fakultativní služby, vízum Vám bude předáno po příletu na
letišti v Egyptě (více informací u prodejce). Při příletu do  Egypta
se vyplňuje vstupní turistická karta. Uvedené informace o vízových
formalitách jsou platné pouze pro občany ČR. Pasové orgány
vyžadují pro vstup do země cestovní pas mající nejméně 1-2 volné
stránky umožňující vlepení víza nebo umístění vstupního a výstup-
ního razítka. Dodržování tohoto pravidla je důležité zejména v pří-
padech udělování víz v místě vstupu do země.

Pasové a vízové formality pro držitele jiných
než českých pasů
Ověřte si potřebné informace (nutnost víza) předem na
www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě 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
vpuštěn. Podmínky pro udělení a platnost víz se mohou během
roku měnit a konzulární úřady nejsou povinny nás o tom infor-
movat. 

Očkování a léky
Doporučené univerzální léky proti střevním potížím: Endiaron,
Endiform, Diaryl, Reasec, Imodium. Konzultujte se svým lékařenm
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 fak-
tury. 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 smluvními part-
nery. Podmínky úhrady těmito poukázkami jsou uvedeny přímo
na každé poukázce. Poukázky nejsou směnitelné za finanční
 hotovost.

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

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

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

Ceny uvedené v tomto katalogu byly kalkulovány dle kurzů 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. 
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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!



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 výš i 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  změnam i  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 všem i 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 porušen í 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. 

 
800  112  112  ℡

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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INFORMACE | obsah, rozsah a další podmínky poskytování služeb

Ubytování
Pro Vaši spokojenost je nabídka ubytovacích kapacit v každém
cíli cesty co nejpestřejší – od apartmánů až po luxusní hotely –
tak, aby odpovídala Vašim představám a finančním možnostem.
Vzhledem k tomu, že vnímání kvality i označování kategorie uby-
tování 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 hlediska 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 symboly Čedoku odpovídají svou
úrovní stejně označenému hotelu. Kvalita služeb a vybavení
v apartmánech je zpravidla nižší než v hotelích, což nachází své
vyjádření v cenách zájezdů. Vysvětlení stupnice kvality služeb je
uvedeno níže.
Přestože naši pracovníci při nákupu ubytovacích kapacit důkladně
prohlédnou ubytovací objekty, v dané třídě 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 ubytování
na minimum. Stejně tak při odjezdu usilujeme o zajištění mož-
nosti odložení či úschovy zavazadel, po nezbytně nutnou dobu.
Bohužel naše cestovní kancelář nemůže garantovat v každém
případě bezprostřední návaznost ubytování na Váš příjezd nebo
odjezd.

• dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým nočním živo-
tem. 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 existencí
různé fauny. Neovlivnitelnou nepříjemnou skutečností, se kterou
se můžete v určitých obdobích při ubytování v některých objek-
tech setkat, je výskyt drobného hmyzu, ještěrek atd. v hotelových
pokojích či apartmánech a to přes intenzivní snahy správců uby-
tovacích zařízení. Problémy mohou nastat i s pohybem hlodavců,
koček, psů, či dalších živočichů v dané lokalitě. Případnou rekla-
maci je vždy třeba uplatnit ihned v místě pobytu.

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

• v mnoha případech nelze označit vodu v ubytovacích objektech
za pitnou; o kvalitě vody se vždy informujte u delegáta. U 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 hygienické
i toaletní potřeby, při ubytování v apartmánech i koupelnové
prádlo a hygienické potřeby, a pro ubytování v apartmánech
i mycí potřeby na nádobí. V uzavřených nevětraných prostorách,
jako jsou koupelny, může dojít vlivem zvýšené vlhkosti k výskytu
plísně, a to i přesto, že je koupelna pravidelně čištěna. Plíseň
za konkrétních podmínek vznikne ve velmi krátké době. Vliv na
to mají klimatické podmínky, způsobující vyšší kondenzaci vnitřní
vlhkosti. Proto je třeba v pokojích pravidelně větrat.

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

• ubytovací zvyklosti se mohou lišit od běžného standardu České
republiky. Pro některé destinace jsou typické poměrně malé
rozměry pokojů a úsporné řešení lůžek formou paland. Některé
pokoje mohou být vybaveny rozkládacím lůžkem a obytný pro-
stor pokojů s přistýlkami může být značně omezený. 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 vysou-
vacího lůžka z úložného prostoru. Smyslem tohoto řešení je
poskytnout klientovi větší prostorový komfort při denním pobytu
v pokoji. Ceny uvedené v ceníku se vztahují i na tato lůžka a není-
li uvedeno v ceníku jinak, nelze pro tato lůžka poskytovat slevu
z ceny. 
*ve vybraných hotelech a pokojích nabízíme možnost ubytování

dítěte na společném lůžku s rodiči. Tj. dítě nemá své vlastní
lůžko, ani přistýlku. V ceníku a v popisu je takový pokoj ver-
bálně 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 doplat-
kem na neobsazené lůžko jsou zcela rovnocenné a prodávají
se za stejnou cenu. Konkrétní přidělení příslušného typu pokoje
záleží výhradně na možnostech ubytovacího zařízení. Standardní
jednolůžkový pokoj je vždy menších rozměrů.

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

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

• může docházet k opakovaným výpadkům dodávky elektrického
proudu a s tím spojeným výpadkům klimatizace a zásobování
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 ilustrační,
proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat s pokojem, 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 poplat-
kem, stejně jako využití sportovišť či zapůjčení sportovního nářadí
a to i když jsou možnosti sportování uvedeny u jednotlivých uby-
tovacích 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 ubytovacím
objektem. V některých destinacích mohou být vstupy na pláž zpo-
platněny.

Stravování
U každého zájezdu naleznete informaci o možnostech stravování.
Námi používané pojmy znamenají: 

• kontinentální snídaně – většinou opakující se nabídka – káva
nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem 

• kontinentální snídaně zesílená (rozšířená) – má rozsah kon-
tinentální snídaně rozšířený o plátek sýra nebo salámu, popř.
vejce

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

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

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

• all inclusive – celodenní stravování (tj. plná penze, někdy i další
občerstvení) včetně nápojů zahrnuto v ceně. Konkrétní rozsah
stravování se řídí pravidly, která stanoví ubytovací zařízení.
Pestrost a četnost stravování odpovídá kategorii ubytovacího
zařízení. Je třeba počítat, že čerpání stravovacích služeb probíhá
ve stravovacích časech stanovených hotelem, nikoliv nepřetržitě.
Začátek a konec čerpání služeb all inclusive se řídí časem nastě-
hování 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 hodinách,
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 kombinovaný. Např. předkrmy jsou
nabízeny formou švédského stolu, hlavní jídlo s obsluhou. Tato
skutečnost je obvykle v katalogu uvedena. Naše CK nemůže zaji-
stit, ale ani omezit, případnou nabídku specialit místní kuchyně
dané země. Kvalita stravování (bohatost a pestrost) je většinou
přímo úměrná kategorii zvoleného ubytovacího objektu. I stra-
vovací zvyklosti se mohou lišit od našeho způsobu stravování ve
vydatnosti a pestrosti některých denních jídel, tedy více zeleniny
a méně masa. Zaplacený rozsah stravování zahrnuje počet penzí,
který odpovídá počtu noclehů. Při nástupu do hotelu a odjezdu
z něj v atypických časech může být pravidelné jídlo nahrazeno
balíčkem na cestu nebo jiným typem jídla (občerstvení). V zařízení
typu all inclusive může čerpání služeb začínat až večer po příjezdu
a končit již ráno odjezdového dne. Bufetový způsob a stravování
s obsluhou jsou cenově rovnocenné.

Doprava
Protože celkový dojem z Vaší dovolené nepochybně ovlivní kvalita
dopravy, věnovali jsme v přípravě sezóny zvýšenou pozornost
výběru smluvních dopravců.

Letecká přeprava je zajištěna formou charterových letů nebo
na pravidelných linkách prověřených leteckých společností.
V důsledku denního vytížení letových tras i techniky linkovým pro-
vozem se charterové lety v Evropě realizují převážně v nočních
hodinách. V souladu s platnými mezinárodními předpisy a doho-
dami 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 leto-
vého řádu v době zpracování katalogu. Letecký dopravce je opráv-
něn v důsledku povětrnostních, technických, nebo jiných vlivů
nezávislých na vůli dopravce přepravu odložit, zrušit nebo před-
časně ukončit. Váhový limit pro leteckou přepravu 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 informa-
cích.
Případná nadváha je zpoplatněna dle aktuálních ceníků leteckých
společností. Informace na vyžádání sdělí prodejci zájezdů. Na
většině letů je občerstvení na palubách letadel nabízeno zpravidla
za poplatek. Cestující je platí přímo v letadle palubnímu perso-
nálu.

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, pravidelné
schůzky nebo telefonické spojení pro případ mimořádné události
nebo potřeby okamžité pomoci.

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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Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s. 
 

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. 
Uplatněn í 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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obsah, rozsah a další podmínky poskytování služeb | INFORMACE
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 fakul-
tativní 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 doporuču-
jeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód)
nebo Vám je ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kan-
celáře Čedok. Sleva pro členy Clubu Čedok platí pro klienty,
kteří jsou držiteli členské karty Clubu Čedok, a jejich doprovod
v rámci jedné smlouvy a ubytovací jednotky (pokoj či apartmán).
Slevy za včasný nákup poskytujeme procentní sazbou ze základní
ceny zájezdu (nevztahuje se na fakultativní příplatky).  Slevy nelze
navzájem sčítat, ani je kombinovat s jinými slevami (použít sou-
časně). 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 uza-
vření smlouvy o zájezdu. Další záloha ve výši 30 % z ceny zájezdu
je splatná do 30 kalendářních dnů, případně může klient zaplatit
pouze zálohu ve výši 30% z ceny zájezdu při uzavření smlouvy
o zájezdu. Doplatek je splatný nejpozději 30 dní před zahájením
zájezdu. Ustanovení Všeobecných smluvních podmínek cestovní
kanceláře Čedok a.s. (dále jen „VSP“) o splatnosti celkové ceny
zájezdu nejsou touto nabídkou dotčena. Nabídka platí do odvolání
nejpozději však do 31.3.2017. 

Cena od *

Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytova-
cích 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 zakou-
pit 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.  

Rodinná sleva
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 společném 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 vypro-
dání označených kapacit, nejpozději však do 30. 4. 2017. Při
pozdějším zakoupení zájezdu platí pevná dětská 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 spo-
lečném 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 doporu-
čujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód)
nebo Vám ji ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kance-
láře Čedok. Z pevných dětských cen se neposkytuje sleva za
včasný nákup. Tato nabídka platí jen do vyprodání takto označe-
ných kapacit. 
U zájezdů s vlastní dopravou, jejichž součástí je ubytování v uby-
tovacím zařízení označeném 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 stravování, ZDARMA, a navíc další osoby ubyto-
vané 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 uby-
tované ve společném pokoji mohou čerpat slevu za včasný
nákup, jejíž aktuální výše je uvedena na webových stránkách
www.cedok.cz. Pevná dětská cena zahrnuje jen cenu letenky
a doplňkových služeb. Pobyt, tedy ubytování a stravování, 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 uby-
tovacím zařízení označeném 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. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými osobami pobyt,
tedy ubytování a stravování, ZDARMA, a navíc další osoby ubyto-
vané ve společném pokoji čerpají slevu za včasný nákup, jejíž
aktuální výše je uvedena na webových stránkách www.cedok.cz.

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 obdr-
žet na egyptském velvyslanectví v Praze nebo po příletu na mezi-
národních 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 předpla-
cené fakultativní služby, vízum Vám bude předáno po příletu na
letišti v Egyptě (více informací u prodejce). Při příletu do  Egypta
se vyplňuje vstupní turistická karta. Uvedené informace o vízových
formalitách jsou platné pouze pro občany ČR. Pasové orgány
vyžadují pro vstup do země cestovní pas mající nejméně 1-2 volné
stránky umožňující vlepení víza nebo umístění vstupního a výstup-
ního razítka. Dodržování tohoto pravidla je důležité zejména v pří-
padech udělování víz v místě vstupu do země.

Pasové a vízové formality pro držitele jiných
než českých pasů
Ověřte si potřebné informace (nutnost víza) předem na
www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě 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
vpuštěn. Podmínky pro udělení a platnost víz se mohou během
roku měnit a konzulární úřady nejsou povinny nás o tom infor-
movat. 

Očkování a léky
Doporučené univerzální léky proti střevním potížím: Endiaron,
Endiform, Diaryl, Reasec, Imodium. Konzultujte se svým lékařenm
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 fak-
tury. 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 smluvními part-
nery. Podmínky úhrady těmito poukázkami jsou uvedeny přímo
na každé poukázce. Poukázky nejsou směnitelné za finanční
 hotovost.

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

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

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

Ceny uvedené v tomto katalogu byly kalkulovány dle kurzů 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. 
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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: A JA 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 ZÁ 
JEZDY.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; NAPA JEDLA, 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 ZÁ JEZDY.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 ZÁ JEZDY.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: SUPERZA JEZDY.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: A JV 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 HÁ JEK, Karlovo náměstí 33,  568 840 265; Agentura ZÁ JEZDY.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 HARA JDA, Obránců míru 1924, 415 710 031-32 
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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: A JA 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 ZÁ JEZDY.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; NAPA JEDLA, 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 ZÁ 
JEZDY.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 ZÁ JEZDY.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: SUPERZA JEZDY.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: A JV 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 HÁ JEK, Karlovo náměstí 33,  568 840 265; Agentura ZÁ JEZDY.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 HARA JDA, Obránců míru 1924, 415 710 031-32 
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INFORMACE | obsah, rozsah a další podmínky poskytování služeb

Ubytování
Pro Vaši spokojenost je nabídka ubytovacích kapacit v každém
cíli cesty co nejpestřejší – od apartmánů až po luxusní hotely –
tak, aby odpovídala Vašim představám a finančním možnostem.
Vzhledem k tomu, že vnímání kvality i označování kategorie uby-
tování 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 hlediska 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 symboly Čedoku odpovídají svou
úrovní stejně označenému hotelu. Kvalita služeb a vybavení
v apartmánech je zpravidla nižší než v hotelích, což nachází své
vyjádření v cenách zájezdů. Vysvětlení stupnice kvality služeb je
uvedeno níže.
Přestože naši pracovníci při nákupu ubytovacích kapacit důkladně
prohlédnou ubytovací objekty, v dané třídě 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 ubytování
na minimum. Stejně tak při odjezdu usilujeme o zajištění mož-
nosti odložení či úschovy zavazadel, po nezbytně nutnou dobu.
Bohužel naše cestovní kancelář nemůže garantovat v každém
případě bezprostřední návaznost ubytování na Váš příjezd nebo
odjezd.

• dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým nočním živo-
tem. 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 existencí
různé fauny. Neovlivnitelnou nepříjemnou skutečností, se kterou
se můžete v určitých obdobích při ubytování v některých objek-
tech setkat, je výskyt drobného hmyzu, ještěrek atd. v hotelových
pokojích či apartmánech a to přes intenzivní snahy správců uby-
tovacích zařízení. Problémy mohou nastat i s pohybem hlodavců,
koček, psů, či dalších živočichů v dané lokalitě. Případnou rekla-
maci je vždy třeba uplatnit ihned v místě pobytu.

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

• v mnoha případech nelze označit vodu v ubytovacích objektech
za pitnou; o kvalitě vody se vždy informujte u delegáta. U 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 hygienické
i toaletní potřeby, při ubytování v apartmánech i koupelnové
prádlo a hygienické potřeby, a pro ubytování v apartmánech
i mycí potřeby na nádobí. V uzavřených nevětraných prostorách,
jako jsou koupelny, může dojít vlivem zvýšené vlhkosti k výskytu
plísně, a to i přesto, že je koupelna pravidelně čištěna. Plíseň
za konkrétních podmínek vznikne ve velmi krátké době. Vliv na
to mají klimatické podmínky, způsobující vyšší kondenzaci vnitřní
vlhkosti. Proto je třeba v pokojích pravidelně větrat.

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

• ubytovací zvyklosti se mohou lišit od běžného standardu České
republiky. Pro některé destinace jsou typické poměrně malé
rozměry pokojů a úsporné řešení lůžek formou paland. Některé
pokoje mohou být vybaveny rozkládacím lůžkem a obytný pro-
stor pokojů s přistýlkami může být značně omezený. 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 vysou-
vacího lůžka z úložného prostoru. Smyslem tohoto řešení je
poskytnout klientovi větší prostorový komfort při denním pobytu
v pokoji. Ceny uvedené v ceníku se vztahují i na tato lůžka a není-
li uvedeno v ceníku jinak, nelze pro tato lůžka poskytovat slevu
z ceny. 
*ve vybraných hotelech a pokojích nabízíme možnost ubytování

dítěte na společném lůžku s rodiči. Tj. dítě nemá své vlastní
lůžko, ani přistýlku. V ceníku a v popisu je takový pokoj ver-
bálně 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 doplat-
kem na neobsazené lůžko jsou zcela rovnocenné a prodávají
se za stejnou cenu. Konkrétní přidělení příslušného typu pokoje
záleží výhradně na možnostech ubytovacího zařízení. Standardní
jednolůžkový pokoj je vždy menších rozměrů.

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

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

• může docházet k opakovaným výpadkům dodávky elektrického
proudu a s tím spojeným výpadkům klimatizace a zásobování
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 ilustrační,
proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat s pokojem, 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 poplat-
kem, stejně jako využití sportovišť či zapůjčení sportovního nářadí
a to i když jsou možnosti sportování uvedeny u jednotlivých uby-
tovacích 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 ubytovacím
objektem. V některých destinacích mohou být vstupy na pláž zpo-
platněny.

Stravování
U každého zájezdu naleznete informaci o možnostech stravování.
Námi používané pojmy znamenají: 

• kontinentální snídaně – většinou opakující se nabídka – káva
nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem 

• kontinentální snídaně zesílená (rozšířená) – má rozsah kon-
tinentální snídaně rozšířený o plátek sýra nebo salámu, popř.
vejce

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

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

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

• all inclusive – celodenní stravování (tj. plná penze, někdy i další
občerstvení) včetně nápojů zahrnuto v ceně. Konkrétní rozsah
stravování se řídí pravidly, která stanoví ubytovací zařízení.
Pestrost a četnost stravování odpovídá kategorii ubytovacího
zařízení. Je třeba počítat, že čerpání stravovacích služeb probíhá
ve stravovacích časech stanovených hotelem, nikoliv nepřetržitě.
Začátek a konec čerpání služeb all inclusive se řídí časem nastě-
hování 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 hodinách,
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 kombinovaný. Např. předkrmy jsou
nabízeny formou švédského stolu, hlavní jídlo s obsluhou. Tato
skutečnost je obvykle v katalogu uvedena. Naše CK nemůže zaji-
stit, ale ani omezit, případnou nabídku specialit místní kuchyně
dané země. Kvalita stravování (bohatost a pestrost) je většinou
přímo úměrná kategorii zvoleného ubytovacího objektu. I stra-
vovací zvyklosti se mohou lišit od našeho způsobu stravování ve
vydatnosti a pestrosti některých denních jídel, tedy více zeleniny
a méně masa. Zaplacený rozsah stravování zahrnuje počet penzí,
který odpovídá počtu noclehů. Při nástupu do hotelu a odjezdu
z něj v atypických časech může být pravidelné jídlo nahrazeno
balíčkem na cestu nebo jiným typem jídla (občerstvení). V zařízení
typu all inclusive může čerpání služeb začínat až večer po příjezdu
a končit již ráno odjezdového dne. Bufetový způsob a stravování
s obsluhou jsou cenově rovnocenné.

Doprava
Protože celkový dojem z Vaší dovolené nepochybně ovlivní kvalita
dopravy, věnovali jsme v přípravě sezóny zvýšenou pozornost
výběru smluvních dopravců.

Letecká přeprava je zajištěna formou charterových letů nebo
na pravidelných linkách prověřených leteckých společností.
V důsledku denního vytížení letových tras i techniky linkovým pro-
vozem se charterové lety v Evropě realizují převážně v nočních
hodinách. V souladu s platnými mezinárodními předpisy a doho-
dami 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 leto-
vého řádu v době zpracování katalogu. Letecký dopravce je opráv-
něn v důsledku povětrnostních, technických, nebo jiných vlivů
nezávislých na vůli dopravce přepravu odložit, zrušit nebo před-
časně ukončit. Váhový limit pro leteckou přepravu 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 informa-
cích.
Případná nadváha je zpoplatněna dle aktuálních ceníků leteckých
společností. Informace na vyžádání sdělí prodejci zájezdů. Na
většině letů je občerstvení na palubách letadel nabízeno zpravidla
za poplatek. Cestující je platí přímo v letadle palubnímu perso-
nálu.

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, pravidelné
schůzky nebo telefonické spojení pro případ mimořádné události
nebo potřeby okamžité pomoci.

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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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 

 

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 

 
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. 

 
 

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 

 

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 

 
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. 
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