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Dítě ZDARMA
+ sleva až 8 % pro rodiče

Sleva až 30 %

Záloha 990 Kč

100% pojištění storna

Garance nejnižší ceny
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DÁRKOVÉ POUKAZY
Předtištěné dárkové poukazy
V kterékoliv pobočce cestovní 
kanceláře Čedok můžete zakoupit 
dárkové poukazy v hodnotě 500, 
1000, 2000 nebo 5000 Kč. Těmito 
poukazy můžete uhradit část nebo 
celou hodnotu zájezdu a jiné služby 
z nabídky Čedoku. Tyto poukazy jsou 
přenosné, lze je využít i k nákupu 
zájezdů v poslední minutě nebo 
současně s jakoukoliv slevou ve všech 
kmenových pobočkách cestovní 
kanceláře Čedok.

Individuální dárkové poukazy
Na základě Vaší objednávky Vám 
připravíme i dárkové poukázky
 „na míru“. Tyto poukazy nabízejí 
možnost volby hodnoty, včetně Vámi 
stanoveného darovacího textu. Tyto 
poukázky mají charakter darovacího 
dopisu a lze je opatřit logem nebo 
jménem a dalšími náležitostmi dle 
individuální dohody. 

Externí dárkové poukazy
Na všech pobočkách cestovní 
kanceláře Čedok můžete uplatnit 
dárkové poukazy Sodexo, Le Chèque 
Déjeuner, EDENRED a další, za 
předem stanovených podmínek. 

800 112 112
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SLEVY A VÝHODY
V OBDOBÍ 
PŘEDPRODEJE

* Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev a výhod uvádíme na str. 120, 121, 122 a 124 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz 

Slevy za včasný nákup až 30 % * 

Děti až do 15 let ZCELA ZDARMA *

Pro členy Clubu Čedok slevy vyšší o 2 % *

Záloha jen 990 Kč *

Změna zájezdu ZDARMA *

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

*Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev a výhod uvádíme na str. 120 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.ERVpojistovna.cz

Cestovní pojištění ERV Evropské v nabídce naší kanceláře
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás!

Limity pojistného plnění (v Kč) Light Complex Complex Plus

Územní rozsah Evropa

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

3 000 000
24 000

120 000

3 000 000
24 000

120 000

3 000 000
24 000

120 000

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

200 000
100 000

200 000
100 000

Škoda na osobních věcech 18 000 1) 18 000 1)

Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

2 000 000
1 000 000

200 000

2 000 000
1 000 000

200 000

Stornopoplatky
Přerušení cesty

30 000
50 000

2) 80 000
50 000

2)

Nevyužitá dovolená 8 000 3) 8 000 3)

Cena pojištění Light Complex Complex Plus

Osoba Evropa

do 5 dní 350 Kč

nad 5 dní 300 Kč 590 Kč 990 Kč

Vy cestujete,
   my se staráme

100% pojištění storna 

v případě vážných důvodů!
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TURECKO | TURECKÁ RIVIÉRA

TURECKO - TURECKÁ RIVIÉRA
Tu rec ká ri vié ra je nej vý znam něj ší ob las tí let ní re krea ce v Tu rec ké re pub li ce. Jde o pás krás ných pís či tých a ob láz ko vých pláží, kte rý se
táh ne   po dél 3000 m vy so ké ho po ho ří Taurus v dél ce 300 km. Ob last je vy hle dá vá na kli en ty z ce lé Evro py ze jmé na pro mož nost pro žití nád -
her né do vo le né u mo ře se slu neč ní ga ran cí a při tom umožňuje po znat ne fal šo va nou chuť  orien tu, vý hod ně na kou pit a pro hléd nout si
i řa du antických pa má tek. Kva li ta uby to va cích a stra vo va cích slu žeb i kom plex nost vy ba ve ní ho te lo vých areá lů a klu bů při tom spl ňu je
i ty nej vyš ší ná ro ky. Vzhle dem k po lo ze ve vý chod ním Stře do mo ří umož ňu je ob last na víc kva lit ní kou pá ní v pří jem ně vy hřá té vo dě od
dub na až do lis to pa du. 

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Všechna hlavní střediska v  oblasti nabízejí na
svých oblázkových či písečných plážích velmi bo-
haté možnosti vodních sportů a zábavy. Jízda na
nafukovacích gumách, na banánu, na rychlých

člunech, možnost zapůjčení vodních skútrů, jízda
na vodních lyžích, paragliding jsou jen částí cel-
kové nabídky. Populární jsou adrenalinové výlety,
mezi které patří rafting, canyoning, výlet džípy či
výlet na čtyřkolkách. Golfovým rájem je středisko
Belek, kde hosté mohou využít některé z mnoha
výborně udržovaných hřišť. Oblíbený je ranní jog-
ging na pobřežních promenádách.

PO KOUPÁNÍ
O zábavu na Turecké riviéře rozhodně není
nouze. Různorodá denní animační činnost je

 obvykle zakončena velkolepou večerní show,
u které nejsou v luxusnějších hotelech žádnou vý-
jimkou i vystoupení mezinárodních umělců.
Střediska Kemer, Alanya i Side nabízejí velký výběr
večerní i noční zábavy, takže na své si zde přijde
opravdu každý. Restaurace, bary s místní živou
hudbou, karaoke, diskotéky i otevřené plážové
kluby nabízejí své služby na výborné úrovni. Za
kulturou či zábavou se lze vypravit i do centra
Turecké rivéry, města Antalye.
Tipem může být podvečerní návštěva hamamu
neboli tureckých lázní.

V VI VII VIII IX X

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)
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23 ZÁKLADNÍ INFORMACE
Rozloha: 756 000 km2

Počet obyvatel: 60 milionů
Úřední jazyk: turečtina
Místní měna: turecká lira

Časový posun v létě: SELČ plus 1 hod.
Cílové letiště: Antalya
Doba letu z Prahy: cca 3 hodiny 
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Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
KEMER 
Toto středisko se vyznačuje úchvatnou přírodou
na pozadí pohoří Taurus, které se zde přibližuje
až k moři. Centrum letoviska je soustředěné
kolem pěší zóny a nabízí nepřeberné množství zá-
bavy - restaurace, bary, kavárny a obchůdky.
Transfer z letiště v Antalyi trvá asi 50 minut.

ALANYA
Oblíbené turistické středisko s překrásnou
Kleopatřinou pláží. Všechny hotely mají pravi-
delné spojení s centrem města, kde lákají orien-
tální bazary turisty k výhodným nákupům.
Transfer z letiště v Antalyi trvá asi 100 minut.

BELEK 
Středisko vybudované na zelené louce přímo na
břehu mnohakilometrové písčité pláže. V posled-
ních letech zde byly postaveny luxusní hotelové
komplexy s nejvyšší úrovní služeb. Oblast je chrá-

něna pohořím Taurus, Spojení s ostatními stře-
disky umožňují levné taxíky jedoucí přímo od ho-
telu. Transfer z letiště v Antalyi trvá asi 50 minut.

SIDE 
Rychle se rozvíjející turistické centrum, které je
proslulé zejména krásnými písečnými plážemi, ale
i historickými památkami, z nichž nejvýznamnější
je antické divadlo. Je zde i řada restaurací, barů
a nočních klubů, které uspokojí i milovníky noč-
ního života. Vzdálenost od letiště je asi 70 minut
jízdy.

LARA 
Středisko se nachází cca 10km od centra města
Antalya a 20km od mezinárodního letiště. Jsou
zde převážně luxusní hotely poskytující dokonalé
služby převážně v systému ultra all inclusive.
Krásné písečné pláže a služby na úrovni uspokojí
i ty nejnáročnější klienty.

ČEDOK PLUS
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort za pří-

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

Čedok Expres – trasa 1 (více na str. 118)

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• krásné pláže 
• široká nabídka výletů
• zachovalé antické památky
• ideální pro rodinnou dovolenou

AlaraTekirova Alanya

Kemer Lara Konakli

Ankara

Izmir

Antalya
Belek

Středozemní moře

Side

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

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

NABÍDKA VÝLETŮ
PAMUKKALE – HIERAPOLIS 
Poutavý výlet za nejvýznamnější přírodní památ-
kou země je jedinečnou možností, jak se dozvě-
dět mnoho zajímavých informací o Turecku
a objevit krásy místní krajiny. V krajině proslulých
tureckých koberců můžete na vlastní kůži vyzkou-
šet účinky léčivé minerální vody, jež dala vznik-
nout jedinečnému přírodnímu útvaru Pamukkale.

ZELENÝ KAŇON
Relaxační výlet lodí po přehradním jezeře
Esmerald uprostřed divokého pohoří Taurus
okolo vodopádů a vyvěrajících pramenů. Program
zahrnuje i přestávku na koupání a opalovaní. 

JEEP SAFARI 
Vzrušující a dobrodružné výlety v koloně několika
jeepů (či landroverů) lesy, průsmyky, údolími
a někdy dokonce i koryty řek do úchvatných hor
jsou jednou z možností, jak objevit krásy turecké
krajiny. 

DELFINÁRIUM
Akrobatická přehlídka delfínů, lachtanů a tuleňů.

VÝLET DO ANTALYE 
Celodenní výlet zahrnuje prohlídku nejdůležitějších
turistických míst a nákupních středisek v Antalyi. 

VÝLET LODÍ (BELEK, ANTALYA & KEMER) 
Celodenní výlet jachtou do Phaselis a na Tři ostrovy.
Celodenní výlet vám umožní odpočívat na palubě
jachty, zatímco ve volném čase budete pozorovat
nádhernou scenérii zálivů a průzračné vody v po-
zadí s úžasným pohořím Taurus a borovicovými
háji, které uvnitř ukrývají historické památky. 

HAMAM – TURECKÉ LÁZNĚ 
Návštěvu tureckých lázní, spojenou s tradiční pro-
cedurou a dokonalou olejovou masáží celého
těla, doporučujeme absolvovat hned v počáteč-
ních dnech dovolené. 

RAFTING 
Po počátečních informacích o programu se na raf-
tech sjíždí horské řeky v délce několika kilometrů. 

AQUAPARK 
Toto místo patří k těm nejnavštěvovanějším a nej-
oblíbenějším hlavně pro rodiny s dětmi. Zde si
můžete užívat celý den radost ze širokého výběru
vodních skluzavek.

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

TTH Hydros Club ***** AI 14 let 8
TTH Family Life Pascha Bay ***** AI 14 let 9
Q Premium ***** AI 13 let 10
Aventura Park ***** AI 14 let 11
Vikingen InfinityResort & Spa ***** AI 13 let 12
Felicia Village ***** AI 14 let 13
Barut Arum ***** AI 14 let 14
Barut Hemera ***** AI 14 let 15
Sunberk Side *** AI 13 let 16
Sun Club Side **** AI 12 let 17
Novia Dionis ***** AI 14 let 18
Sherwood Club Kemer ***** AI 13 let 19
Barut Lara ***** AI 13 let 20
Delphin Imperial ***** AI 7 let 21
Delphin Palace ***** AI 10 let 22
Lonicera World  **** AI 14 let 23
Yalihan Uno **** AI 11 let 24
TTH Pegasos Word ***** AI 13 let 25
Özlem Garden ***** AI 12 let 26
Villa Side Hotel ***** AI 10 let 27
Terrace Beach Resort ***** AI 13 let 28
Bella Resort & Spa ***** AI 13 let 29
Royal Dragon ***** AI 10 let 30
Bellis Deluxe ***** AI 12 let 31
Papillon Belevil ***** AI 13 let 32
Titanic Deluxe Belek ***** AI 12 let 33

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

bezplatné ubytování a stravování obsažené v  základní ceně
zájezdu pro dítě ubytované v  jednom pokoji se dvěma
dospělými. Dítě platí jen cenu letenky. Další podmínky poskytnutí
této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu.
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od 12 912 Kč*

* více na str. 125

HOTEL TTH HYDROS CLUB
***** Kemer

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

POLOHA
Luxusní resort postavený ve stylu turecké vesnice
se nachází v blízkosti města Kemer přímo na roz-
lehlé pláži. Hotel je ideálním místem pro strávení
rodinné dovolené, mladší klienti ocení zábavní mož-
nosti v nedalekém letovisku a rodiny s dětmi budou
nadšené z velké nabídky aktivit a klubové atmo-
sféry. Centrum letoviska Kemer je v docházkové
vzdálenosti, letiště v Antalyi je vzdálené cca 50 km.

VYBAVENÍ
Hlavní budova s recepcí a lobby barem, bufetová
restaurece, restaurace s mezinárodní kuchyní
a s obsluhou, snack bar, dva bary u bazénu,
bazén pro dospělé, bazén s brouzdalištěm pro
děti, vodní skluzavky (slunečníky a lehátka jsou
u bazénu k dispozici zdarma), dětské hřiště, mi-
nimarket, obchod se suvenýry, hlídání dětí,

 prádelna, půjčovna jízdních kol, lázeňské cent-
rum, fitness, turecké lázně, sauna, masáže, teni-
sové kurty (osvětlení za poplatek).

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy pro děti i dospělé, večerní show,
miniklub, diskotéka, kulečník, basketbal, plážový vo-
lejbal, minigolf, vodní sporty na pláži, škola potápění.
V období od 15. 6. do 15. 9. 2017 bude v hotelu
otevřen Dětský klub Čedok s česky mluvícím
animátorem. Bližší informace najdete ve spe-
ciálním katalogu, který je věnován výhradně
našemu Dětskému klubu Čedok.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkový pokoj s možností 2 při-
stýlek, klimatizace, sociální zařízení (vana, WC,
fén), SAT/TV,, balkon Za poplatek trezor, minibar.

Family pokoj s možností ubytování až 4 dospě-
lých osob, klimatizace, sociální zařízení (vana,
WC, fén), SAT/TV,, balkon Za poplatek trezor, mi-
nibar.  Klubový pokoj standard s možností
jedné přistýlky, klimatizace, sociální zařízení
(vana, WC, fén), SAT/TV, telefon, balkon Za po-
platek trezor, minibar. Klubový family pokoj
s možností ubytování až pro 5 osob ( max 4 do-
spělý a 1 dítě), klimatizace, sociální zařízení
(vana, WC, fén), SAT/TV, telefon, balkon Za po-
platek trezor, minibar

STRAVOVÁNÍ
All inclusive program formou bufetu zahrnuje
plnou penzi (snídaně, obědy, večeře), pozdní sní-
daně, odpolední občerstvení (káva, zákusek, čaj,
zmrzlina), noční polévka v hlavní bufetové restau-
raci, neomezená konzumace nealkoholických a al-
koholických nápojů místní výroby ve vybraných
barech.

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15196

Rodinná SLEVA Více na str. 120

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA
Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 120

Více na str. 121
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HOTEL TTH FAMILY LIFE PASCHA BAY 

POLOHA
Hotelový resort leží přímo na pláži v rozsáhlé tro-
pické zahradě, 5 km od přístaviště v Alanyi a od
nákupních možností, autobusová zastávka je
před hotelem.

VYBAVENÍ
Recepce s lobby barem, hlavní bufetová restau-
race, restaurace s obsluhou (pizza, grill), bar u ba-
zénu, bazén pro dospělé, bazén pro děti,
aquapark, konferenční místnost, prádelna, tu-
recké lázně, parní lázně, masáže (za poplatek), ka-
deřník, lékařské služby, posilovna s výhledem na
moře, bankomat, knihovna, WIFI v areálu hotelu.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, večerní show, kino na mole,
živé koncerty, tenisový kurt, vodní pólo v bazénu, ae-
robic, stolní tenis, minigolf, kulečník, volejbal, šipky,
fitness, aqua-aerobik, basketbal, streaching, plážový
volejbal; mini klub (4-12 let), volejbal, basketbal.
V období od 15. 6. do 15. 9. 2017 bude v hotelu
otevřen Dětský klub Čedok s česky mluvícím
animátorem. Bližší informace najdete ve spe-
ciálním katalogu, který je věnován výhradně
našemu Dětskému klubu Čedok.

UBYTOVÁNÍ
Standard - dvoulůžkové pokoje s možností 2 při-

stýlek mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci,
WiFi, trezor, telefon, minibar, SAT/TV, balkon.
Swim up - pokoje se vstupem do bazénu sdíle-
ného i s jinými pokoji, možnost 1 přistýlky, vyba-
vení stejné jako standardní pokoj.
Deluxe - pokoje s větší rozlohou 40m2, vybavení
stejné jako standardní pokoj.
Family - pokoje s možností ubytování pro 4
osoby, vlastní soc.zařízení, klimatizace, SAT/TV,
telefon, WiFi, trezor, kuchyňský kout s varnou
konvicí, mikrovlnou troubou, toustovačem, mi-
nibarem, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bohatý program all inclusive nabízí plnou penzi
formou bufetu (snídaně, obědy, večeře) v hlavní
restauraci, pozdní snídaně, odpolední občer-
stvení (káva, čaj, zákusek), místní alkoholické a ne-
alkoholické nápoje zdarma (v určených barech
a hodinách).

PLÁŽ
Písečná pláž před hotelem, lehátka a slunečníky
zdarma. Odpočinkové molo se slunečníky a le-
hátky.

***** Alanya - Konalki

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

od 13 672 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15197

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Rodinná SLEVAVíce na str. 120

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA
Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 120

Více na str. 121
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TURECKO | TURECKÁ RIVIÉRA

od 13 501 Kč*

* více na str. 125

HOTEL Q PREMIUM
***** Alanya - Okurcalar 

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

POLOHA
Elegantní hotel s moderním designem leží přímo
u pláže, ve vzdálenosti cca 35 km od Alanye a cca
85 km od mezinárodního letiště v Antalyi. Q
Premium je vyhlášený svým bohatým programem
ultra all inclusive.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hlavní bufetová restau-
race s venkovní terasou, 3 restaurace s obslu-
hou, lobby bar a několik dalších barů,
internetový koutek za poplatek, obchodní pasáž,
kadeřník, lékař. 2 venkovní bazény, z nichž jeden
má skluzavky a tobogány, dětský bazén. WI-FI
v lobby zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Turecké lázně, sauna, posilovna, masáže, plážový
volejbal, stolní tenis, šipky, počítačové hry, vodní
sporty na pláži za poplatek, biliár, denní a večerní
animační programy, noční klub, miniklub, herní
koutek pro děti.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek jsou vybaveny koupelnou s vanou
nebo sprchou, WC, centrální klimatizací, TV, mi-
nibarem, wellness centrum s vnitřním bazénem,
trezorem, telefonem a balkonem. 

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive zahrnující plnou penzi formou
bufetu včetně nealkoholických nápojů a alkoho-

lických nápojů místní výroby i dovážené alkoho-
lické nápoje ve vyznačeném baru 24 hodin
denně; snídaně, pozdní snídaně, oběd, večeře, čaj
o páté v baru na pláži, zmrzlina, odpolední snack
v baru na pláži, cukrárna, noční bufet, 1x za pobyt
večeře ve vybrané á la carte restauraci (nutná re-
zervace).

PLÁŽ
Písečná pláž s oblázky je přímo u hotelu. Lehátka
a slunečníky na pláži jsou zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7459

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Pobyt pro 2 děti 
do 13/7 let ZDARMA

Více na str. 120

Více na str. 121
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TURECKÁ RIVIÉRA | TURECKO

HOTEL AVENTURA PARK

POLOHA
Hotel se nachází v upravené zahradě, přímo
u pláže, ve vzdálenosti cca 35 km od Alanye a cca
88 km od mezinárodního letiště v Antalyi. 

VYBAVENÍ
Hala s recepcí, hlavní restaurace, 1 restaurace
s obsluhou, lobby bar a několik dalších barů, ob-
chody, konferenční místnost, televizní místnost,
bezdrátový internet v hale hotelu, venkovní bazén
se 2 skluzavkami, dětský bazén, vnitřní bazén,
dětské hřiště. WI-FI v lobby zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Turecké lázně, sauna, masáže, plážový volejbal,

stolní tenis, šipky, mini golf, vodní sporty na pláži
za poplatek, biliár, denní a večerní animační pro-
gramy, noční klub, miniklub pro děti.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností
1 přistýlky jsou vybaveny koupelnou se sprchou,
WC, vysoušečem vlasů, individuální klimatizací,
TV, minibarem, trezorem zdarma. Všechny po-
koje mají balkon nebo terasu.

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive zahrnující plnou penzi formou
bufetu (snídaně, pozdní snídaně, obědy, večeře)
včetně nealkoholických nápojů a alkoholických

nápojů místní výroby a importované alkoholické
nápoje v rámci vybraného baru, odpolední snack
(káva, čaj, zákusek); občerstvení v baru Express,
noční bufet, večeře à la carte v restauraci Vogue
(rezervace nutná).

PLÁŽ
Písečná pláž s oblázky je přímo u hotelu. Lehátka
a slunečníky na pláži jsou zdarma.

***** Alanya - Okurcalar

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

od 11 992 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7460

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 120

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 2. 6., 6. 6., 9. 6., 22. 9., 26. 9., 29. 9. 2017

Více na str. 121

Více na str. 121
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TURECKO | TURECKÁ RIVIÉRA

od 13 493 Kč*

* více na str. 125

HOTEL VIKINGEN INFINITY RESORT & SPA 
***** Alanya – Okurcalar

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

POLOHA
Moderní a stylově vybavený hotel se nachází 2 km
od centra Avsallar, 18 km od centra Alanye a 110
km od letiště v Antalyi. Klienti jistě nezapomenou
na restauraci s terasou s jedinečným výhledem
na moře a aquapark přímo na břehu moře.

VYBAVENÍ
Hotel tvoří dvoukřídlá budova, elegantní a pro-
storná lobby, 24h. recepce; hlavní restaurace s te-
rasou, 3 restaurace á la carte: Dragon - asijská
kuchyně, Hokka - italská kuchyně, Ottoman - tu-
recká kuchyně (nutná rezervace), k dispozici jídla
pro diabetiky a dětské menu, 7 barů, minimarket,

obchody, konferenční centrum, terasa s výhle-
dem na moře, za poplatek: room service (24hod),
WiFi, kadeřnictví, au-pair,rozlehlý bazén u hotelu,
whirlpool, brouzdaliště, 2 bazény na pláži, 7 sklu-
zavek, krytý bazén pro děti v miniklubu.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt, fitness centrum, dětské hřiště na
pláži, šipky, stolní tenis, herna a dětské hřiště, mini
klub (4-12 let), midiklub (13-17 let), diskotéka, am-
fiteátr, animace pro dospělé a děti, minidisco, ve-
černí show; spa: zdarma: vstup do tureckých lázní,
sauna; za poplatek: masáže a kosmetické proce-
dury.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností
1 přistýlky mají koupelnu s vanou nebo sprcho-
vým koutem, vysoušeč vlasů, individuální klima-
tizaci, minibar (doplňovaný vodou), trezor za
poplatek, TV/SAT, telefon, balkon nebo terasu.
V některých pokojích je k dispozici WiFi za po-
platek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze (snídaně, pozdní
snídaně, oběd, večeře) včetně nealkoholických
nápojů a alkoholických nápojů místní výroby ve
vyznačených barech, 1x za týden večeře v jedné
z à la carte restaurací(nutná rezervace); zmrzlina
v odpoledních hodinách v cukrárně a na pláži, od-
polední snack v baru; noční polévka.

PLÁŽ
Písečná pláž s oblázky je od hotelu oddělená sil-
nicí, přístup na pláž je privátním nadchodem.
Lehátka a slunečníky jsou na pláži zdarma. Na
pláži aquapark: 2 bazény, 7 tobogánů, 2 bary s all
inclusive, písčité hřiště, amfiteátr, molo, dětské
hřiště, tenisový kurt.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7480

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Pobyt pro 2 děti 
do 13/9 let ZDARMA

Více na str. 120

Více na str. 121
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TURECKÁ RIVIÉRA | TURECKO

HOTEL FELICIA VILLAGE 

POLOHA
Hotel leží na klidném místě v rozlehlé zahradě
14 km od Manavgatu a 20 km od Side přímo na
písečno-oblázkové pláže, spojení do těchto leto-
visek je možné minibusem. Hotel pro aktivní do-
volenou celé rodiny.

VYBAVENÍ
Hotelová recepce s lobby barem, hlavní bufetová
restaurace, dětská restaurace, bary, internetová
kavárna, venkovní bazény pro dospělé i děti, sklu-
zavky, vnitřní bazén, dětské hřiště, turecké lázně,
fitness, masáže (za poplatek), disco klub, kadeř-
ník, prádelna, tenisové kurty.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy pro dospělé i děti, stolní
tenis, šipky, plážový volejbal, kulečník, aerobic,
vodní pólo, vodní sporty na pláži, vodní lyžování
a škola potápění (za poplatek).

UBYTOVÁNÍ
Standard - dvoulůžkové pokoje s možností
1 přistýlky s koupelnou a WC, fénem, telefonem,
SAT/TV, minibarem, klimatizací, balkonem nebo
terasou. Family - pokoje s možností 2 přistýlek
(s palandou nebo oddělenými ložnicemi), vyba-
vení stejné jako ve standardním pokoji.

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive formou bufetu (snídaně, pozdní
snídaně, oběd, večeře) lehké občerstvení během
dne (sladké koláče, káva, čaj), místní alkoholické
a nealkoholické nápoje, 1x za pobyt možnost ve-
čeře v italské restauraci s obsluhou (po předchozí
rezervaci).

PLÁŽ
Písečno-oblázková pláž se nachází přímo před
hotelem, slunečníky a lehátka zdarma. bar na
pláži v rámci all inclusive.

***** Side

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

od 15 533 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15200

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 120

Více na str. 121
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od 19 102 Kč*

* více na str. 125

HOTEL BARUT ARUM RESORT & SPA
***** Side

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

POLOHA
Luxusní hotel patřící do prestižní sítě hotelů Barut
se nachází v krásné zahradě přímo u písečné
pláže ve vzdálenosti cca 3 km do historického
města Side, cca 65 km od mezinárodního letiště
v Antalyi.

VYBAVENÍ
Prostorné a elegantní lobby, výtah, hlavní restau-
race, 3 a la carte restaurace: turecké kuchyně, rybí
a vegetariánská, lobby bar, bar u bazénu, snack
bar, cukrárna; mini market, butik, obchod s kože-
ným zbožím, klenotnictví, WiFi zdarma ve vstupní
hale, za poplatek: pokojová služba, kadeřnictví,
prádelna, půjčovna aut, fotograf.

SPORT A ZÁBAVA
2 bazény, bazén s tobogány, hotelové wellness
centrum, turecké lázně, masáže, posilovna, tenis,
miniklub.lážový volejbal, minigolf, šipky, bocce,
basketbal, fitness centrum, aerobic, šipky, vodní
pólo; dětské hřiště, mini klub, diskotéka, animace
pro děti i dospělé, hry a sporty během dne, ve-
černí show, za poplatek: vodní sporty na pláži.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek,
vybaveny koupelnou se sprchou, vysoušečem
vlasů, centrální klimatizací, trezorem, miniba-
rem, TV/SAT, telefonem, kávovarem, balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive formou bufetu ( snídaně, pozdní

snídaně, obědy, večeře) včetně nealkoholických
a alkoholických nápojů místní výroby a některých
dovážených značek. odpolední káva, čaj, zákusek
v cukrárně, občerstvení a zmrzlina ve snack baru,
sendviče v baru u bazénu, noční občertsvení,
možnost 1 x večeře v restauracích s obsluhou po
předchozí rezervaci.

PLÁŽ
Široká, písečná pláž je přímo u hotelu. Lehátka,
slunečníky jsou na pláži zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7472

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 120

Více na str. 121

Rodinná SLEVA Více na str. 120
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TURECKÁ RIVIÉRA | TURECKO

HOTEL BARUT HEMERA

POLOHA
Další hotel ze sítě Barut ležící na promenádě ve
vzdálenosti cca 3 km od historického centra Side
a cca 65 km od letiště v Antályi, je obklopen ob-
rovskou zahradou, poskytuje komfortní služby a
vše je tu podřízeno pohodlí s relaxaci hostů.

VYBAVENÍ
Hotel se skládá z  několika budov, které mají
3 nebo 4 poschodí a disponují výtahy. Hlavní bu-
fetová restaurace s velkou terasou, 4 a´carte res-
taurace, bary, patisérie, diskotéka, obchodní
pasáž, kadeřník, lékař, konferenční místnost.
4 venkovní sladkovodní bazény se 2 skluzavkami,
vnitřní bazén, dětský bazén, dětské hřiště, minik-
lub. WI-FI internet v areálu hotelu.

SPORT A ZÁBAVA
Spa centrum, turecké lázně, masáže, posilovna,
badminton, stolní tenis, 2 tenisové kurty, šipky,
aerobik, plážový volejbal, minigolf, vodní sporty na
pláži, lukostřelba. Hotel pořádá denní animační
programy a večerní show.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek
jsou vybaveny koupelnou s příslušenstvím, vy-
soušečem vlasů, trezorem, wifi připojením, cent-
rální klimatizací, telefonem, TV/SAT, minibarem,
rychlovarnou konvicí a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive formou bufetu ( snídaně, pozdní
snídaně, oběd, odpolední snack, večeře, půlnoční
snack) včetně nealkoholických a alkoholických ná-
pojů místní výroby. Během pobytu 1x možnost ve-
čeře v restauraci a´la carte po předchozí rezervaci.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je
přímo u  hotelu. Lehátka, slunečníky, plážové
osušky jsou na pláži zdarma. Bar na pláži je
v rámci all inclusive.

***** Side

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

od 18 232 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7473

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 120

Více na str. 121

Rodinná SLEVAVíce na str. 120
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od 10 632 Kč*

* více na str. 125

HOTEL SUNBERK SIDE 
*** Side

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

POLOHA
Komorní a dobře udržovaný hotel se nachází se
v klidné oblasti, v blízkosti pláže i starého centra
Side s jeho historickými památkami, obchody,
bary a diskotékami. Hotel nabízí dokonalý poměr
ceny a služeb, je oblíbený díky své přátelské at-
mosféře.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, bazén, dětský bazén,
restaurace, bar u bazénu; zahrada, bezplatné
WiFi v lobby.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén se sladkou vodou, cca 100 m², malé brouz-
daliště, u bazénů bezplatné slunečníky, lehátka
a matrace; jednou týdně turecký večer (v sezóně);
za poplatek: vodní sporty na pláži.

UBYTOVÁNÍ
Standard - dvoulůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek - individuálně nastavitelná klimati-
zace, koupelna (sprchový kout, WC, fén), TV-sat,
telefon, trezor za poplatek (cca 2 EUR/den), mi-
nibar, balkon nebo terasa, pokoj se 2 přistýlkami
je s palandou. Family - pokoj s oddělenou lož-
nicí, vybavený jako standardní pokoj, na vyžá-
dání a za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou bufetu (snídaně, oběd, večeře)
v hlavní restauraci; nealkoholické nápoje a místní
alkoholické nápoje ve vyznačeném baru, odpolední
čaj o páté.

PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, 150 m od hotelu přes ulici, slunečníky a le-
hátka placené (cca 3 EUR/os.).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15201

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 120

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 2. 6., 6. 6., 9. 6., 22. 9., 26. 9., 29. 9. 2017

Více na str. 121

Více na str. 121
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TURECKÁ RIVIÉRA | TURECKO

HOTEL SUN CLUB SIDE 

POLOHA
Rodinný hotel se nachází v těsné blízkosti histo-
rického centra Side, zároveň na tichém a klidném
místě, ideálním pro všechny, kteří strávit poklidný
den v areálu hotelu a večer být nadosah zábavě.
Hotel je vyhledávaný zejména pro přátelský ser-
vis, chutné jídlo, pěkně upravenou velkou za-
hradu a především pro výhodnou polohu.

VYBAVENÍ
Recepce, bufetová restaurace, restaurace à la
carte: turecká nebo rybí (otevřeno pouze v hlavní
sezónně, nápoje za příplatek); bar u bazénu,
bezplatné WiFi v lobby.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén se skluzavkou, brouzdaliště, slunečníky,
 lehátka a matrace u bazénu zdarma, šipky, fitness,
turecké lázně, sauna, večerní animace, za popla-
tek: masáže a vodní sporty na pláži.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkový pokoj s možností jedné přistýlky,
individuálně nastavitelná klimatizace, sociální
zařízení (sprchový kout, WC, fén), TV-sat, telefon,
bezplatné WiFi; za poplatek: trezor (cca
2 EUR/den), minibar (2 láhve vody), balkon.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou bufetu (snídaně, pozdní sní-
daně, oběd, večeře) v hotelové restauraci včetně
nealko nápojů a místních alkoholických nápojů
v baru u bazénu.

PLÁŽ
Hotel má vyhraženou samostatnou část na ši-
roké pláži s písčitým a pozvolným vstupem do
moře, vzdálené cca 150 m od hotelu, slunečníky
a lehátka zdarma, ručníky na kauci (výměna za
poplatek).

**** Side

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

od 12 152 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15202

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 120

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 2. 6., 6. 6., 9. 6., 22. 9., 26. 9., 29. 9. 2017

Více na str. 121

Více na str. 121
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od 15 397 Kč*

* více na str. 125

HOTEL NOVIA DIONIS 
**** Belek

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

POLOHA
Hotel leží přímo u dlouhé písčito-oblázkové pláže
a nabízí svým hostům mnoho sportovních a re-
kreačních aktivit, od letoviska Belek je vzdálený
cca 15km, a od letiště v Antályi cca 45 km.

VYBAVENÍ
Prostorná looby, výtah, restaurace, 2 restaurace
à la carte: turecká a středomořská kuchyně, looby
bar, pool bar, vitamin bar a nektar vitamin bar
a nabídkou čerstvých ovocných džusů za popla-
tek, disco-bar, game centrum, mini market, kon-
ferenční centrum, bezplatné Wi-Fi v hale; za
poplatek: pokojová služba, hlídání dětí, kadeřnic-
tví, prádelna.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, bazén se skluzavkami, dětský bazén, krytý
bazén, tenisový kurt ) osvětlení za poplatek), stolní
tenis, basketbal, aerobik, gymnastika, fitness,
šipky, kulečník; dětské hřiště, mini klub, minidisco,
diskotéka, zábava pro děti i dospělé: živá hudba,
večerní show, vodní sporty na pláži za poplatek,
SPA: zdarma: vstup do hammamu, sauně, parní
lázni, za poplatek: aromaterapie, kosmetické pro-
cedury a masáže.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkový pokoj s možností až 2 přistýlek, kli-
matizace, koupelna (sprchový kout, WC, fén), sa-
telitní TV, telefon, trezor, mini bar (v den příjezdu
zcela naplněn, denní doplňování vodou), mož-
nost přípravy čaje / kávy.

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive formou bohatého bufetu (sní-
daně, pozdní snídaně, oběd, večeře) včetně neal-
koholických nápojů a místních alkoholických
a vybrané importované lihoviny 24hod, odpolední
káva, zmrzlina, zákusky.

PLÁŽ
Písčito-oblázková pláž je dostupná přímo u ho-
telu, lehátka, slunečníky, matrace a osušky jsou
zdarma, bar na pláži je v rámci all inclusive.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15208

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 120

Více na str. 121

Rodinná SLEVA Více na str. 120
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HOTEL SHERWOOD CLUB KEMER 

POLOHA
Nově postavený luxusní hotelový komplex 45ti
budov s impozantní architekturou se nachází
v borovém háji a klidné oblasti Goynuk přímo u ši-
roké písečné pláže, v centru naleznete obchody,
bary, restaurace. Vzdálenost od Kemeru 10 km
a 60 km od letiště v Antalyi. Autobusová zastávka
směr Kemer je 100 od hotelu.

VYBAVENÍ
Hlavní bufetová restaurace, mezinárodní kuchyně
(turecká, italská, čínská a středomořská), hotelové
bary (snack bar, Iskele bar, vitamínový bar, lobby
bar, bar u bazénu), 9 bazénů se skluzavkami a to-
bogány, krytý bazén (lehátka a slunečníky u bazénů

zdarma), tenisový kurt (výbava a osvětlení za po-
platek), miniklub, klub pro starší děti, fitness cent-
rum, minimarket a obchod se suvenýry,
konferenční místnosti, Wi'Fi zdarma. Za příplatek:
pokojvá služba, hlídání dětí, prádelna, kadeřnictví,
wellness služby (sauna, spa centrum). Hotel po-
řádá svatební obřady.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy pro děti a dospělé, večerní
show, sportovní aktivity (ranní gymnastika, aero-
bic, zumba, vodní gymnastika), plážový volejbal,
basketbal, lukostřelba, šipky, minifotbal, stolní
tenis. Za poplatek biliard a bowling.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností
jedné přistýlky jsou klimatizovány a mají vlastní
sociální zařízení (sprcha, WC, fén), telefon, tre-
zor, satelitní televizor, příslušenství na vaření
kávy a čaje, minibar (doplňován denně nealko-
holickými nápoji, pivem, občerstvení) s balko-
nem nebo terasou.

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive zahrnuje snídaně, pozdní sní-
daně, obědy a večeře formou bufetu v hlavní res-
tauraci, jednou za pobyt večeře v tematické
restauraci (po předchozí rezervaci), odpolední ob-
čerstvení (káva, čaj, koláče, zmrzlina), noční občer-
stvení a konzumaci místních alkoholických
i nealkoholických nápojů.

PLÁŽ
Písečno-oblázková pláž s pozvolným vstupem
přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma.
Možnost vodních sportů.

***** Kemer

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

od 20 820 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15209

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 120
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od 26 806 Kč*

* více na str. 125

HOTEL BARUT LARA 
***** Lara

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

POLOHA
Luxusní hotel se nachází u pláže ve středisku
Lara, ve vzdálenosti cca 12 km od mezinárodního
letiště v Antalyi a 15 km od centra města Antalya.
V blízkosti hotelu je nákupní promenáda.

VYBAVENÍ
Hala s recepcí, hlavní restaurace, 5 a´la carte res-
taurací, 5 barů, 4 bazény, dětský bazén, vnitřní
bazén, vodní skluzavky. Dále je k dispozici kino,
menší nákupní promenáda, internetový koutek,
konferenční místnost. Wi-fi připojení je možné
v rámci celého areálu.

SPORT A ZÁBAVA
Turecké lázně, Spa centrum, sauna, jacuzzi, posi-
lovna, animační programy, dětský klub, klub pro
teenagery, dětské hřiště, tenisové kurty, plážový
volejbal, stolní tenis, šipky, squash, kanoe, mini-
golf, mini fotbal. Za poplatek vodní sporty a biliár.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkový pokoj standard s možností 1 při-
stýlky je vybaven centrální klimatizací, koupel-
nou s vanou nebo sprchou, vysoušečem vlasů,
telefonem, LCD televizí, DVD přehrávačem, mi-
nibarem, trezorem, balkonem s výhledem do
okolí. Na vyžádání pokoje s výhledem na moře,
junior a family suite.

STRAVOVÁNÍ
Formou ultra all inclusive zahrnující plnou penzi
formou bufetu včetně odpoledního občerstvení
a nápojů místní výroby a i některých dovážených
nápojů. Možnost večeří v 5 restauracích s obslu-
hou po předchozí rezervaci za poplatek.

PLÁŽ
Hotel se nachází přímo u vlastní písečné pláže.
Lehátka a slunečníky jsou na pláži zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7465

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 120
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HOTEL DELPHIN IMPERIAL

POLOHA
Nově otevřený hotel v roce 2012 se nachází v za-
hradě u pláže, ve vzdálenosti cca 11 kilometrů od
letiště, 15 kilometrů od centra města Antalya
a cca 200 metrů od nejbližšího nákupního centra.

VYBAVENÍ
Velká hala, 10 panoramatických výtahů, hlavní bu-
fetová restaurace, 15 barů, 9 restaurací s obslu-
hou, irská hospoda, 2 velké bazény pro dospělé
a děti, dokonale vybavené lázeňské centrum,
kino, animace, dětský klub a diskotéka.
Bezdrátový internet WI-FI je v celém areálu
zdarma.  

SPORT A ZÁBAVA
Velký vodní park, lunapark, široká nabídka masáž-
ních procedur, posilovna, sauna, turecké lázně,
tenisové kurty, stolní tenis, kulečník a vodní sporty
na pláži. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek mají
klimatizaci, LCD televizor, trezor, minibar, kou-
pelnu se sprchou a balkon, nebo terasu s výhle-
dem do okolí. K dispozici jsou též pokoje
s výhledem na moře, junior a family suite.

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive 24 hodin. Možnost večeří v ně-
které z restaurací s obsluhou po předchozí rezer-
vaci. 

PLÁŽ
Písčitá pláž s drobnými oblázky je přímo u hotelu.
Lehátka a slunečníky na pláži jsou zdarma. 

***** Lara

Superior: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 7 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: ultra all inclusive

od 27 380 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/3249

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA

Více na str. 120
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od 23 772 Kč*

* více na str. 125

HOTEL DELPHIN PALACE 
***** Lara

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

POLOHA
Luxusní hotel, přímo u krásné písčité pláže Lara,
se nachází ve vzdálenosti cca 15 km od centra
města Antalya.

VYBAVENÍ
Hala s recepcí, 5 panoramatických výtahů, hlavní
restaurace, 7 restaurací s obsluhou, množství
barů, jacuzzi, krytý bazén, kadeřnictví, konferenční
místnosti, kino, herna, diskotéka, půjčovna auto-
mobilů, řada obchodů, 2 velké venkovní bazény
pro dospělé i děti, amfiteátr. Bezdrátový internet
WI-FI je v celém areálu hotelu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Aerobik, animační programy, biliár, diskotéka, lu-
napark, noční show, pára, plážový volejbal, posi-

lovna, sauna, stolní tenis, šipky, 2 tenisové kurty
s osvětlením, turecké lázně, vodní gymnastika,
vodní skluzavky, vodní sporty bez motoru na pláži,
živá hudba. Za poplatek: bowling, elektronické
hry, jacuzzi, počítačové hry, potápění, ruský biliár,
vodní sporty s použitím motoru.

UBYTOVÁNÍ
Součástí všech komfortně a elegantně vybave-
ných pokojů je SAT TV, centrální klimatizace, mi-
nibar, trezor, telefon, koupelna s vanou,
sprchou, balkon, telefon a vysoušeč vlasů.

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive zahrnuje snídani, oběd a večeři
formou bufetu a občerstvení po celých 24 hodin,
neomezenou  konzumaci alkoholických nápojů

místní i zahraniční výroby a nealkoholických ná-
pojů po celý den a dále možnost povečeřet
v sedmi à la carte restauracích.

PLÁŽ
Na krásné písčité hotelové pláži jsou slunečníky
a lehátka zdarma. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/3250

Pobyt pro
dítě do 10 let ZDARMA

Více na str. 120
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HOTEL LONICERA WORLD

POLOHA
Areál hotelu je umístěn ve velké zahradě přímo
u pláže, ve vzdálenosti cca 20 kilometrů od města
Alanya a cca 110 kilometrů od letiště v městě
Antalya. 

VYBAVENÍ 
Hotel má 5 bloků, každý s vlastním bazénem
a barem. Součástí areálů jsou 3 hlavní restaurace,
restaurace s ob sluhou, několik barů, dětské
hřiště, dětský klub, vnitřní bazén, řada obchodů,
kavárna a recepce. Bezdrátový internet WI-FI je
v celém areálu zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
2 aquaparky se 7 skluzavkami, denní a večerní
animační programy, stolní tenis, 2 tenisové kurty,
hřiště na volejbal, řada aktivit pro děti, basketbal
a fotbal, herna, šipky, televizní kout a vodní sporty
na pláži. 

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností
dvou přistýlek mají klimatizaci, minibar, trezor
za poplatek, plazmový televizor, koupelnu se
sprchou a vysoušečem vlasů, balkon s výhledem
do zahrady a do okolí. K dispozici jsou rodinné
pokoje o dvou místnostech až pro 5 osob na vy-
žádání. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze, včetně odpoled-
ního občerstvení a nápojů místní výroby od 10:00
do 02:30. Možnost večeře v rybí restauraci s obs-
luhou po předchozí rezervaci.

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

**** Alanya – Fugla

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

od 13 268 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/3229

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Hotel Lonicera World Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 120
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od 17 614 Kč*

* více na str. 125

HOTEL YALIHAN UNO 
**** Alanya – Okurcalar

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

POLOHA
Hotel je umístěn přímo nad pláží, ve vzdálenosti
22 kilometrů od města Alanya a 108 kilometrů od
letiště v městě Antalya.

VYBAVENÍ
Hlavní bufetová restaurace s venkovní částí přímo
u moře, bazén s dětskou částí a vířivkou, bar u ba-
zénu, na pláži a na terase, dvě restaurace s obs-
luhou, pěkné lázeňské centrum, kadeřník
a obchody. Bezdrátový internet WI-FI je v celém
areálu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Parní lázně, sauna, masáže, posilovna, vířivka,
stolní tenis, šipky, plážový volejbal, kulečník, ani-
mační programy.

UBYTOVÁNÍ
Příjemné pokoje s moderním nábytkem s jednou
přistýlkou mají klimatizaci, satelitní televizor, mini-
bar, trezor za poplatek, koupelnu se sprchou a vy-
soušečem vlasů a balkon nebo francouzské okno
s výhledem na moře nebo do okolí. Na vyžádání
jsou možné pokoje Deluxe.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze včetně odpoled-
ního občerstvení a nápojů místní výroby od 10:00
do 23:00. Možnost večeří v restauracích s obslu-
hou nabízející tureckou kuchyni a rybí speciality.

PLÁŽ
Krásná dlouhá písečná pláž je přímo pod hote-
lem. Lehátka a slunečníky na pláži jsou zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/3205

Pobyt pro
dítě do 11 let ZDARMA

Více na str. 120
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Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL TTH PEGASOS WORLD

POLOHA
Hotelový komplex se nachází cca 6km od centra
letoviska Side, v klidné oblasti obkopené borovi-
covými lesy, přímo u široké písčité pláže. Nejbližší
obchody a restastaurace naleznete v centru
Titreyengol, které leží jen cca 400m od hotelu.
Letiště v Antalyi je vzdáleno cca 70km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala, výtah, recepce, hlavní restaurace,
3 restaurace a´la carte, looby bar, Nautilus Disco,
bar na pláži, směnárna, TV místnost, obchod se
suvenýry, klenotnictví, WiFi v looby zdarma, bazén,
dětský bazén, tobogány za poplatek: internetová

kavárna, pokojová služba, hlídání dětí, prádelna,
půjčovna kočárků pro děti, půjčovna aut.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, stolní tenis, plážový volejbal, mini-
fotbalové hřiště, šipky, vodní gymnastika, aerobic,
strečink, tělocvična, fitness, lukostřelba; hřiště pro
děti, miniklub, amfiteátr pro děti, minidisco, amfi-
teátr, denní a večerní animace pro dospělé, dis-
kotéka. Za poplatek: půjčovna vybavení tenisu
a osvětlení pro tenis, bowling, kulečník, škola po-
tápění, vodní sporty na pláži; spa: sauna, turecké
lázně, parní lázeň, solárium, kůry, masáže.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkový pokoj a možností 2 při-
stýlek s klimatizací, koupelnnou (vana nebo spr-
chový kout, WC, fén), SAT/TV, telefonem, za
poplatek: trezor a minibar; balkon. Family pokoj
s možností 2 přistýlek za příplatek, obývací
pokoj a ložnice oddělená dveřmi.; vybavení jako
standardní pokoj.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive program formou bufetu zahrnuje
plnou penzi (snídaně, pozdní snídaně, obědy, dět-
ský bufet, večeře) v hlavní restauraci; odpolední
občerstvení (káva, čaj a zákusek) v baru; neome-
zená konzumace nealkoholických a alkoholických
nápojů místní výroby v určených barech (10.00-
1.00); jednou za pobyt večeře v à la carte restau-
racích (nutná rezervace).

PLÁŽ
Široká písčitá pláž dlouhá 700 m přímo u hotelu
s pozvolným vstupem do moře, slunečníky, le-
hátka, matrace a osušky zdarma, hotelový bar
součástí all inclusive - nealkoholické nápoje, lehké
občerstvení během dne.

***** Side

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

od 18 442 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15906

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA
Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 120

Více na str. 121

Rodinná SLEVAVíce na str. 120



HOTEL ÖZLEM GARDEN

POLOHA
Rodinný hotel se nachází v dlouhé, úzké zahradě,
přímo u pláže, ve vzdálenosti cca 2 km od ob-
chodního centra, 1 km od antického střediska
Side a cca 65 km od Antalye.

VYBAVENÍ
Hlavní hotelová restaurace, recepce, trezor v re-
cepci za poplatek, bazén, bar u bazénu a lobby
bar. Bezdrátový WI-FI internet v celém hotelu je
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, vodní sporty na pláži a řada obchodů
a restaurací v nedalekém centru střediska. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek
umístěné v bungalovech vybavené minibarem,
SAT-TV, klimatizací, koupelnou se sprchou a WC
a terasou s výhledem do zahrady.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze včetně odpoled-
ního občerstvení a nápojů místní výroby od 10:00
do 24:00. 

PLÁŽ
Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky
na pláži jsou zdarma.

*** Side

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/3258

800 112 112 ℡26

TURECKO | TURECKÁ RIVIÉRA

od 17 622 Kč*

* více na str. 125

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 120



HOTEL VILLA SIDE
**** Side

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 10 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: ultra all inclusive

POLOHA
Hotel je postaven v blízkosti obchodního centra
s řadou obchodů a restaurací, v blízkosti moře, ve
vzdálenosti cca 4 km od historického centra
města Side a ve vzdálenosti 60 km od mezinárod-
ního letiště.

VYBAVENÍ
Lobby bar, hlavní restaurace, televizní místnost,
restaurace s obsluhou na pláži, lázeňské centrum
a internetový kout za poplatek. Bezdrátový WI-FI
internet v celém hotelu je zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Turecké lázně, sauna, masáže, venkovní bazén se
skluzavkami, krytý bazén, herna, kulečník, stolní
tenis a posilovna. 

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností
1 přistýlky mají satelitní televizor, klimatizaci, tre-
zor, lednici, koupelnu se sprchou, telefonem
a fénem, balkon s výhledem na bazén a do okolí. 

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive - plná penze včetně alkoholic-
kých a nealkoholických nápojů místní výroby
v době od 10:00 do 24:00.

PLÁŽ
Písčitá pláž je cca 200 m od hotelu, možnost vyu-
žít hotelového minibusu, který jezdí v pravidel-
ných intervalech celý den. Na pláži je hotelový
bar. Lehátka a slunečníky jsou zdarma. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/3270
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TURECKÁ RIVIÉRA | TURECKO

od 19 049 Kč*

* více na str. 125

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 10 let ZDARMA

Více na str. 120



HOTEL TERRACE BEACH

POLOHA
Pěkný hotel u pláže v zahradě, v blízkosti řady ob-
chůdků a restaurací, ve vzdálenosti cca 4 km od
historického centra městečka Side a 60 km od
mezinárodního letiště.

VYBAVENÍ
Lobby bar, televizní kout, lázeňské centrum, velký
bazén s dětskou částí, hlavní restaurace, restau-
race s obsluhou, bar u bazénu, bar na pláži, ně-
kolik obchodů a konferenční místnost. Bezdrátový
WI-FI internet v hale hotelu je zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Bowling, herna, tenisový kurt, animační programy,
dětský klub, posilovna, sauna, turecké lázně
a vodní skluzavky. 

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky mají plazmový televizor, minibar, klimati-
zaci, trezor, koupelnu s vanou a sprchou, balkon
s výhledem do okolí. K dispozici jsou pokoje s vý-
hledem na moře a rodinné pokoje na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze včetně odpoled-
ního občerstvení a nápojů místní výroby od 10:00
do 24:00.

PLÁŽ
Pěkná písečná pláž je přímo u hotelu. Lehátka
a slunečníky jsou zdarma. 

***** Side

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/3269

800 112 112 ℡28

TURECKO | TURECKÁ RIVIÉRA

od 22 050 Kč*

* více na str. 125

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 120

Rodinná SLEVA Více na str. 120



HOTEL BELLA RESORT & SPA 
***** Side

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

POLOHA
Hotel se nachází v pěkné, rozlehlé zahradě přímo
u pláže v části Side – Colakli. Vzdálenost od letiště
Antalya je cca 55 km, vzdálenost do Manavgatu
je cca 15 km a historické centrum Side je cca
12 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, lobby bar a několik dalších
barů, hlavní restaurace a 3 a´la carte restaurace,
obchody, minimarket, kadeřnictví, konferenční
hala. Bazén se dvěma skluzavkami, dětský bazén,
vnitřní bazén. V hotelu je bezdrátový Wifi internet
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Spa centrum, turecké lázně, sauna, masáže, fit-
ness, tenisový kurt (osvětlení za poplatek), stolní
tenis, šipky, biliárd, basketbal, volejbal, vodní
sporty na pláži. Pestrý animační program pro děti
a dospělé přes den i noční show.

UBYTOVÁNÍ
Moderní pokoje s možností 1 přistýlky mají kou-
pelnu se sprchou, vysoušeč vlasů , SAT TV, tele-
fon, trezor (za poplatek), minibar, centrální
klimatizaci, balkon nebo terasu s výhledem do
okolí.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze včetně občer-
stvení během dne a nápojů místní výroby.
Možnost večeře v a´la carte restauraci po před-
chozí rezervaci.

PLÁŽ
Dlouhá písečná pláž s jemným pískem je přímo
u hotelu. Lehátka, slunečníky a osušky jsou na
pláži zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/12144
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TURECKÁ RIVIÉRA | TURECKO

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

od 21 148 Kč*

* více na str. 125

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 120



800 112 112 ℡30

od 21 722 Kč*

* více na str. 125

HOTEL ROYAL DRAGON
***** Side

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

POLOHA
Hotel v thajském stylu, otevřený v roce 2008, je
umístěn v zahradě u pláže ve vzdálenosti 5 km od
historického centra střediska Side a 53 km od le-
tiště Antalya.

VYBAVENÍ
Velká příjemná hala s recepcí, hlavní bufetová res-
taurace, 4 restaurace s obsluhou, řada obchodů,
Wellness & Spa centrum, cukrárna, několik barů,
bezdrátový internet WI-FI v hale zdarma, televizní
místnost, internetová kavárna, velký bazén pro
dospělé, bazén s tobogány, dětský bazén, krytý
bazén, kadeřník a půjčovna aut.

SPORT A ZÁBAVA
Sauna, posilovna, široká nabídka masáží, vodní
skluzavky, lunapark, tenisové kurty, stolní tenis,
plážový volejbal, denní a večerní zábavní pro-
gramy a vodní sporty na pláži.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek mají klimatizaci, minibar, varnou kon-
vici, SAT-TV, koupelnu s vanou nebo sprchou, vy-
soušeč vlasů, trezor a balkon s výhledem do
okolí. Pokoje s výhledem na moře a family po-
koje za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive formou plné penze a odpoled-
ního občerstvení včetně nápojů místní výroby od
10:00 do 24:00. Lobby bar je otevřený 24 hodin.
Možnost stravování v 4 restauracích s obsluhou
nabízejících tureckou, italskou, thajskou kuchyni
včetně rybích specialit.

PLÁŽ
Dlouhá písečná pláž je u hotelu přes pěší prome-
nádu. Lehátka a slunečníky na pláži zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/3259

TURECKO | TURECKÁ RIVIÉRA

Pobyt pro
dítě do 10 let ZDARMA

Více na str. 120
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TURECKÁ RIVIÉRA | TURECKO

HOTEL BELLIS DELUXE 

POLOHA
Areál hotelu se nachází v zahradě u pláže ve vzdá-
lenosti cca 35 kilometrů od letiště ve městě
Antalya. 

VYBAVENÍ
Menší hala s recepcí, 3 venkovní bazény pro do-
spělé, krytý bazén, dětský bazén, řada obchodů,
hlavní bufetová restaurace, 5 restaurací s obslu-
hou, 5 barů a lázeňské centrum.  Aquapark s to-
bogány pro děti. Bezdrátový internet WI-FI
v celém hotelu je  zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, sauna, turecké lázně, masáže, vodní
gymnastika, lukostřelba, plážový volejbal, tenisový
kurt, fotbalové hřiště, stolní tenis, minigolf, jízda
na koních a vodní sporty na pláži. 

UBYTOVÁNÍ
Rekonstruované hotelové pokoje s možností
1 přistýlky mají plazmový televizor, centrální kli-
matizaci, minibar, trezor, koupelnu s vanou
a sprchou a balkon s bočním výhledem na moře
a do zahrady. K dispozici jsou též studia pro
4 osoby (na vyžádání). 

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive 24 hodin formou plné penze
a dopoledního a odpoledního  občerstvení včetně
nápojů domácí výroby a některých dovážených al-
koholický nápojů.

PLÁŽ
Písečná pláž s drobnými oblázky při vstupu do
moře je přímo u hotelu. Lehátka, slunečníky a ruč-
níky na pláži jsou zdarma. 

***** Belek

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

od 21 886 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/3211

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 120



800 112 112 ℡32

TURECKO | TURECKÁ RIVIÉRA

od 22 952 Kč*

* více na str. 125

HOTEL PAPILLON BELVIL
***** Belek

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

POLOHA
Hotel, který se nachází ve velké zahradě o rozloze
90 000 m2, nabízí pokoje v hlavní budově a samo-
statných bungalovech. Hotelový areál je vzdálen
cca 35 km od mezinárodního letiště a 40 km od
města Antalya.

VYBAVENÍ
Prostorná recepce s lobby barem, hlavní restau-
race, restaurace s obsluhou, bar u bazénu a na
pláži, řada obchodů, internetová místnost, půj-
čovna aut, venkovní a krytý bazén s dětskou částí,
dětský klub a nový aquapark se skluzavkami.
Bezdrátový internet WI-FI v hale hotelu je zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Herna a elektronické hry, diskotéka a bohatý ani-
mační program, stolní tenis, plážový volejbal, te-
nisové kurty, vodní sporty na pláži, košíková, hřiště
na fotbal, sauna, masáže a turecké lázně, squash,
posilovna, klub zdraví a krásy. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek
mají klimatizaci, SAT TV, minibar, telefon s pří-
mou volbou, trezor, koupelnu s vanou, sprchou
a vysoušečem vlasů, balkon nebo terasu s vý-
hledem do okolí.

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive – plná penze bufetovým způso-
bem včetně odpoledního  občerstvení a alkoholic-
kých a nealkoholických nápojů místní výroby
a některých zahraničních značek. Možnost večeří
v restauracích s obsluhou po předchozí rezervaci. 

PLÁŽ
Písečná pláž s drobnými oblázky se nachází přímo
před hotelem. Lehátka a slunečníky na pláži
zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/3222

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 120
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TURECKÁ RIVIÉRA | TURECKO

HOTEL TITANIC DELUXE BELEK 

POLOHA
Moderní komplex se nachází přímo v oblasti
Belek pouhé 3 km od městečka Kadriye a 6 km
od samotného centra města Belek. Letiště
v Antalyi se nachází 7 km. Hotel leží v blízkosti gol-
fových klubů Golf Club Kaya Eagles a Golf Club
Antalya. Za návštěvu stojí také blízké delfinárium
Troy Aqua.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a lobby barem, hlavní bu-
fetová restaurace, restaurace s obsluhou, bar
u bazénů, snack bar, bar na pláži, bazén pro do-
spělé a dětský bazén, skluzavky a tobogány,

 diskotéka, minimarket, obchod se suvenýry, ka-
deřnictví, hlídání dětí, půjčovna aut, turecké lázně
(masáže, kosmetický salón, sauna).

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, zábava pro dospělé i děti,
basketbal, fitness, plážový volejbal.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
vlastním sociální zařízením (se sprchou a WC)
mají klimatizaci, satelitní televizor, minibar, tre-
zor a varnou konvici.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovou for-
mou (snídaně, obědy, večeře), odpolední občer-
stvení (káva, čaj, zákusky, zmrzlina), alkoholické
a nealkoholické nápoje v ceně v místních barech.

PLÁŽ
Písečná pláž pláž se nachází 1000 km od hotelu,
lehátka a slunečníky zdarma. Kyvadlová doprava
člunem po řece na pláž tam i zpět je zařízena.

***** Belek

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

od 25 002 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15226

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 120



800 112 112 ℡34

TURECKO | MARMARIS

TURECKO – MARMARIS 
Oblast plná protikladů leží na samém jihozápadním cípu Turecka: betonová džungle města Marmaris zasazená do úžasné zátoky obklopené
borovicemi a horami kontrastuje s úzkými klikatými silničkami po přilehlých poloostrovech Datça a Bozburun s krásnými opuštěnými
plážemi. 100 kilometrů na východ od Marmarisu leží mezinárodní letiště Dalaman. Oblast je oblíbená také pro jednu z nejkrásnějších pláží
Středozemního moře - želví pláž Iztuzu, která je 10 km dlouhá s křišťálovou vodou a jemným bílým pískem. Milovníci památek mohou
navštívit starověké ruiny z období Byzantské říše, zříceniny Kyra, Lydia a Lissia. Oblast je známá také pro své sirné prameny, bahenní
koupele v lázních Dalyan (na kožní problémy, revmatismus, detoxikaci organismu, ale i pro relaxaci). Vodní lázně Sultaniya mají přídavek
bromidu a sulfid vodíku, nebo lázně Marias Spa nabízí masáže a koupele. Ten, kdo má rád přírodu by měl zavítat do obalsti Dalyan Delta,
kde může pozorovat úchvatnou faunu (malé želvy nebo různorodé ptáky). Pravou tureckou atmosféru lze zažít v místních kavárnách
a restauracích, kde nesmíte opomenout ochutnat místní speciality.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Dalaman je pravým rájem pro milovníky sportu
(potápění, šnorchlování, jízda na vodních lyžích
nebo lodní výlet po jezeře) a turistiky (známá pěší
túra z Gokhbelu na Iztuzu a vykoupat se tam na
unikátních plážích). 

NÁKUPY 
Nejvyhledávanějším tureckým suvenýrem jsou
ručně tkané turecké koberce. Výhodně se zde dají
pořídit nejrůznější výrobky ze zlata a onyxu.
Vyhledávaným artiklem jsou i oděvní produkty
z kůže, které se zde dají výhodněji usmlouvat.
Častým suvenýrem je i keramika, která na
Evropany mnohdy může působit přezdobeně.
Originální upomínkou jsou také bylinky a různé
druhy koření. Turecký čaj, ať už černý, zelený,

 jablečný nebo fíkový, potěší nejednoho čajového
gurmána. Raki - typický turecký alkohol s příchutí
anýzu se po přilití vody zbarví doběla.
Nejtypičtějším dárkem z Turecka je však beze-
sporu tzv. Nazar bon çuk - mylně nazývaným
Allahovým okem - modré sklíčko s bílým a černým
kruhem uprostřed, které má ochraňovat před
uhranutím.

V VI VII VIII IX X

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

23

30

34

20
22

24
27

34

26

31

26

23



Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

TTH Family Life Tropical Resort ***** AI 14 let 36
Turunc ***** AI 13 let 37
Özcan Beach Hotel *** AI 13 let 38
Green Nature Diamond ***** AI 13 let 39

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

bezplatné ubytování a stravování obsažené v  základní ceně
zájezdu pro dítě ubytované v  jednom pokoji se dvěma
dospělými. Dítě platí jen cenu letenky. Další podmínky poskytnutí
této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu.

35

MARMARIS | TURECKO

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
SARIGERME 
Je jednou z nejkrásnějších oblastí v jihozápadním
Turecku, nachází se 15 km od Dalamanu
a kromě mezinárodního letiště je toto letovisko
ideální pro milovníky golfu, kteří ocení proslulé
golfové centrum.  Typické turecké vesničky, bo-
rovicové háje, bavlníkové pole, ale i bílé písečné
pláže, hlavní centrum s restauracemi, bary a ve-
černí zábavou, jsou tou správnou volbou pro vy-
sněnou dovolenou. 

TURUNC 
Patří k nejoblíbenějším turistickým střediskům,
které se nachází 20 km od Marmaris. Bývalá ry-
bářská vesnice se pyšní průzračným mořem

a písečnými plážemi, oceněnými modrou vlaj-
kou. Letovisko se nachází 120 km od letiště
Dalaman. 

MARMARIS 
Je jedno z nejatraktivnějších letovisek v egejské
části Turecka, kde se nachází krásná zelená la-
guna, lemována plážemi s jemným zlatým pískem
a tyrkysovou vodou. Jedinečná dovolená nejen
pro rodiny s dětma, ale pro všechny, kteří vyhle-
dávají památky, turistiku nebo bohatý noční život.
Oblast je vhodná pro milovníky vodních sportů,
jako je jachting, vodní lyže nebo potápění (samo-
statně nebo s instruktory) nebo projížďka džípem
či na čtyřkolce.

NABÍDKA VÝLETŮ
PAMUKKALE – HIERAPOLIS 
Poutavý výlet za nejvýznamnější přírodní památ-
kou země je jedinečnou možností, jak se dozvě-
dět mnoho zajímavých informací o Turecku,
objevit krásy místní krajiny, antického města
Hierapolis s velkolepým amfiteátrem pro 15 000
diváků a největší nekropolí v Anatolii, proslulých
tureckých koberců a na vlastní kůži vyzkoušet
účinky léčivé minerální vody, jež dala vzniknout je-
dinečnému přírodnímu útvaru Pamukkale

(Bavlněný zámek), pojmenovaného podle čistě
bílé třpytící se barvy útesů a teras, kterými budete
moci sami procházet. Výlet lze rovněž zakoupit
předem při rezervaci zájezdu. 

VÝLET PO ŘECE DALYON 
Plavba výletní lodí po řece Dalyon s pozorováním
široké fauny a flory. Skály kolem řeky si vybrali
staří Lýkové k tesání svých fantastických sklaních
hrobů, a pláž, jež řeku končí je zase v oblasti
zájmu želvy karety. Kladou zde vejce a proto je
chráněna UNESCO. 

EFEZ 
Výlet do hlavního města Východořímské říše. Při
prohlídce Efezu navštívíte Artemidin chrám,
Celsovu knihovnu, druhé největší antické divadlo
na světě, agoru, nymphaneum, terasovité domy
s velkolepými mozaikami, proslulý veřejný dům
Priapos, věž svatého Pavla a spoustu dalších his-
torických skvostů. 

RHODOS - OSTROV SLUNCE 
Výlet na sousední řecký ostrov proslulý jako místo
kde se nacházel jeden ze sedmi divů světa - Kolos
Rhódský. Poznáte krásy jak starého města, tak
překrásné pláže toho druhého největšího řec-
kého ostrova.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

ČEDOK PLUS
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort 

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

Čedok Expres – trasy 1, 2, 5 (více na str. 118)

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• pláže obklopené zelenými kopci 
• restaurace, nočních kluby a diskotéky

v Marmarisu 
• ideální podmínky pro vodní sporty 
• ideální místo pro milovníky plachtění na moři

Sarigerme

Středozemní moře

Marmaris

Turunc

RHODOS

letiště Dalaman

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

ODLETY: 8/15 DNÍ Z PRAHY |11/12 DNÍ Z PRAHY



800 112 112 ℡36

TURECKO | MARMARIS

od 14 243 Kč*

* více na str. 125

HOTEL TTH FAMILY LIFE TROPICAL RESORT 
***** Sarigerme

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

POLOHA
Nově zrekonstruovaný moderní komplex se na-
chází v pěkné tropické zahradě, na známé dlouhé
písečné pláži Sarigerme v nádherné borové ob-
lasti, 12 minut od letiště Dalaman, nedaleko ob-
chody, bary, restaurace.

VYBAVENÍ
Recepce 24 h, lobby bar, hlavní restaurace, 4 res-
taurace s obsluhou (asijská, italská, turecká a stře-
domořská), 8 barů (lobby, bar na pláži, sport bar,
Amphi bar), 2 bazény pro dospělé, 3 bazény pro

děti (včetně dětského brouzdaliště, tobogánů
a dětských skluzavek) a vnitřní bazén (lehátka, slu-
nečníky a osušky zdarma). Kongresové centrum,
prádelna, obchod se suvenýry, směnárna.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, večerní show, amfiteátr, mul-
tifunkční sportovní hřiště, tenisový kurt (osvět-
lení 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). V období od 15. 6. do

15. 9. 2017 bude v hotelu otevřen Dětský
klub Čedok s česky mluvícím animátorem.
Bližší informace najdete ve speciálním ka-
talogu, který je věnován výhradně našemu
Dětskému klubu Čedok.

UBYTOVÁNÍ
Standartní dvoulůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek. Pokoje mají sociální zařízení se
sprchou nebo vanou, WC a fénem. TV, telefon,
trezor (za poplatek) klimatizace, lednice.
Všechny pokoje mají balkon nebo terasu.
Rodinné pokoje za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive program formou bufetu (snídaně 7.00 –
10.30, obědy 12.30.–14.30, večeře 19.00–21.30)
v hlavní restauraci, pozdní snídaně (10.30–11.00),
odpolední občerstvení (16.30–17.30 – káva, čaj, zá-
kusek), místní alkoholické a nealkoholické nápoje
zdarma (v určených barech a hodinách –
10.00–24.00).

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15224

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 120

Více na str. 121

Rodinná SLEVA Více na str. 120
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HOTEL TURUNC 

POLOHA
Krásně umístěný hotel mezi zelenými kopci, s vlast-
ním zálivem, s tisíci třpytivými odstíny modré. Ideální
místo pro odpočinek v pravé relaxaci, klidu a po-
hodě, v jednom z nejkouzelnějších míst v okolí
Marmarisu. Pro milovníky nočního života - z centra
města Turunc si můžete pronajmout loď do samého
Marmarisu, který nikdy nespí. Hotel obdržel velmi
dobré hodnocení, a to zejména za vynikající úroveň
služeb, chutné a bohaté jídlo a krásnou lokalitu.

VYBAVENÍ
Hotel má pro své hosty prostorné lobby s recepcí,
hlavní restauraci,  dvě à la carte restaurace: rybí
a turecká, v restauracích jsou k dispozici židličky pro
děti, bar u bazénu, snack bar, palmový bar u pláže,
aqua bar, T-Club Disco, 2 bazény, brouzdaliště,
u bazénů zdarma slunečníky, lehátka a matrace,
osušky na kauci; krytý bazén, aquapark - bazén se

7 skluzavkami, dětský bazén se skluzavkami, smě-
nárna, market, butik, fotograf; terasa s výhledem na
záliv, bezplatné WiFi v lobby; za poplatek: kadeřnictví.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, šipky, plážový volejbal, petanque,
bingo, aerobik, aqua aerobik, fitness; dětské
hřiště, miniklub (5-12 let), maxiklub (13-16 let), mi-
nidisco, amfiteátr, diskotéka T-Night (nápoje za
poplatek), animace pro děti i dospělé. Za popla-
tek: billiard, stolní fotbal; vodní sporty na pláži: ba-
nány, vodní lyžování, surfování, parasailing, jízda
na kajaku, potápění, škola potápění; spa: za po-
platek: ošetření obličeje a těla, masáže. V období
od 15. 6. do 15. 9. 2017 bude v hotelu otevřen
Dětský klub Čedok s česky mluvícím animá-
torem. Bližší informace najdete ve speciál-
ním katalogu, který je věnován výhradně
našemu Dětskému klubu Čedok.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností 1při-
stýlky, klimatizace, koupelna (vana nebo spr-
chový kout, WC, fén), TV-sat, telefon, minibar
(voda na přivítánou); dětská postýlka (nutno ob-
jednat předem); balkon (stůl a židle). Rodinný
pokoj (za příplatek), 2 ložnice oddělené dveřmi,
vybavení jako ve standardním pokoji.

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive 24 hodin denně. Snídaně, oběd,
večeře formou švédských stolů v hlavní restauraci;
pozdní snídaně v hlavní restauraci; odpolední káva,
čaj a zákusek; občerstvení ve snack baru; noční
snack ve snack baru; neomezené množství nealko-
holických nápojů (24 hodin) ve vyznačeném baru,
místní lihoviny, destiláty a vybrané importované al-
koholické nápoje do 02:00 v baru v lobby baru.

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.

***** Turunc

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

od 15 192 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15228

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Pobyt pro 2 děti 
do 13/7 let ZDARMA

Více na str. 120

Více na str. 121

Rodinná SLEVAVíce na str. 120
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od 10 444 Kč*

* více na str. 125

HOTEL ÖZCAN BEACH
*** Turunc

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

POLOHA
Menší komorní hotel, částečně zrekonstruovaný
v roce 2015. Jeho největší předností je milá a přá-
telská obsluha, čistota a umístění v samém centru
Turuncu. Blízkost přístavu, okouzlující pláž, cent-
rum s obchody, bary a restauracemi známými pro
své vynikající rybí pokrmy zvýšují atraktivitu to-
hoto místa.

VYBAVENÍ
Hotel má dvě části. Plážová část s restaurací a ba-
zénem a hlavní část s recepcí a pokoji, které se
nachází přes ulici. Recepce, hlavní restaurace -
stravování formou švédských stolů, bar u ba-
zénu/pláže; bezplatné WiFi v lobby.

SPORT A ZÁBAVA
bazén s oddělenou částí pro děti, slunečníky a le-
hátka u bazénu zdarma, šipky, za poplatek: vodní
sporty na pláži; v docházkové vzdálenosti mnoho
restaurací, barů a diskoték.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkový pokoj s možností jedné nebo dvou
přistýlek, pěkně zařízený, po rekonstrukci, indi-
viduálně nastavitelná klimatizace, koupelna (spr-
chový kout, WC, fén), malá lednička, TV-sat,
telefon, trezor za poplatek, dětská postýlka
(nutno objednat předem), balkon (stůl a židle).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive. Snídaně (8.00 - 9.30), oběd (12.30-
14.00), večeře (19.30-21.00) formou bufetu

v hlavní restauraci; káva, čaj a zákusek (16.00-
17.00); neomezená konzumace nealkoholických
nápojů a místních lihovin v baru (10.00-23.00)

PLÁŽ
Hotelová, písčito-oblázková pláž má pozvolný
vstup do moře a je 50 m od hlavní budovy přes
ulici, slunečníky a lehátka zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15229

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 120

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 30. 5., 6. 6., 9. 6., 22. 9., 26. 9., 29. 9. 2017

Více na str. 121

Více na str. 121
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HOTEL GREEN NATURE DIAMOND 

POLOHA
Luxusní a elegantní, postavený v roce 2014,
přímo u pláže a nedaleko centra Marmarisu, je
ideální volbou pro romantickou dovolenou pro
dva. Nejvyšší standard služeb, 3 restaurace à la
carte a 5 barů uspokojí i náročné zákazníky.
Široké spektrum sportů podporuje aktivní dovo-
lenou, za návštěvu stojí centrum Marmarisu plné
barů a obchodů.

VYBAVENÍ
Prostorné a elegantní lobby s recepcí, hlavní res-
taurace Saffron - stravování formou švédských
stolů, mezinárodní kuchyně, k dispozici židličky pro
děti a dětská menu, vegetariánská jídla, 3 à la carte
restaurace (rezervace nutná): Rubino - italská

 kuchyně, Diamente - mexická kuchyně, Sapphire -
rybí restaurce, 5 barů včetně lobby a snack bar
u bazénu; butiky, klenotnictví, kožené zboží, mini-
market; velké konferenční centrum, WiFi v lobby
zdarma; za poplatek: internetový koutek, room ser-
vice, au-pair, kadeřnictví

SPORT A ZÁBAVA
bazén, dětské brouzdaliště, lehátka, matrace
a osušky u bazénu zdarma; stolní tenis, fitness
centrum, aerobic, gymnastika, strečink, aqua
aerobic, šipky; herna a dětské hřiště, miniklub
(4-12 let), piano bar, zábavy pro dospělé i děti,
živá hudba; spa: zdarma: sauna, turecké lázně,
parní lázně; za poplatek: masáže a kosmetické
procedury.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné nebo
dvou přistýlek, klimatizace, koupelna (vana nebo
sprchový kout, WC, fén), TV-sat, telefon, minibar
(nealkoholické nápoje), trezor; dětská postýlka
(nutno objednat předem); balkon (stůl a židle);
všechny pokoje s bočním výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive. Snídaně (7.00-10.00), pozdní snídaně
(10.00-10.30), obědy (12.30-14.00), večeře (18.30-
21.00) v hlavní restauraci formou švédských stolů;
občerstvení ve snack baru (12.00-16.00); noční
polévka (24.00 - 1.00); nealkoholické nápoje
a místní alkoholické nápoje ve vyznačených ba-
rech (10.00-24.00); jednou za pobyt večeře v res-
tauraci Rubino, Diamente nebo Sapphire
(rezervace nutná).

PLÁŽ
Hotelová písčito-oblázková pláž s pozvolný vstup
do moře je přímo u hotelu, slunečníky, lehátka,
matrace a ručníky zdarma.

***** Marmaris

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

od 15 743 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15230

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA
Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 120

Více na str. 121
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TURECKO - KUSADASI
Rybářské městečko plné barů, restaurací, kaváren, orientálních trhů v oblasti Izmir je vyhledáva-nou turistickou oblastí na západě
tureckého pobřeží. Průzračné Egejské moře a velké množství výletů v okolí jej řadí mezi jednu z nejoblíbenějších oblastí země. 
Letiště Izmir se nachází cca 90 km od letoviska. Přeprava je zařízena charterovým letem a do místních hotelových resortů je zařízena
autobusová doprava. 
Dovolená v Kusadasi nabízí nespočet výletů, jako například: řecký ostrov Samos (vzdálených 20 km), národní exotický park Dilek, Diovu
jeskyni, pevnost Geonese, tureckou památku Efesos nebo Artemidiny zahrady ve městě Selcuk, které patří mezi jeden ze sedmi divů světa. 
Kudasi je ideální místo pro rodinnou dovolenou, jelikož pláže jsou v této oblasti s pozvolným vstupem do moře. Jednou z nejznámějších je
kilometrová Ladies Beach s veškerým vybavením (půjčovna lehátek a slunečníků, občerstvení), kamenitá pláž Papaz Beach nebo Long
Beach. 
Teplé podnebí a počasí umožňuje návštěvu této oblasti od května do října. 

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Všechna hlavní střediska v oblasti nabízejí na

svých oblázkových či písečných plážích velmi bo-
haté možnosti vodních sportů a zábavy. Jízda na
nafukovacích gumách, na banánu, na rychlých
člunech, možnost zapůjčení vodních skútrů, jízda
na vodních lyžích, paragliding jsou jen částí cel-
kové nabídky. Populární jsou adrenalinové výlety,
mezi které patří rafting, canyoning, výlet džípy či
výlet na čtyřkolkách. 

GASTRONOMIE 
Pro tureckou kuchyni je velice typická vyváženost
mezi masem, přílohami a velkým množstvím ovoc-
ných nebo zeleninových salátů. Oblíbeným masem
je jehněčí, skopové, hovězí a kuřecí. Mezi typické
pokrmy turecké kuchyně patří z hlavních jídel
kebab, což jsou kořeněné plátky masa pečené na

rožni. Typickým jídlem je i köfte. Jsou to vlastně
mleté masové placičky. Lze také doporučit plněné
papriky zvané dolma s rajskou omáčkou.Turecká
kuchyně je velmi zdravá, jídla jsou často vařená
nebo dušená, pokud se smaží, tak na kvalitním
oleji, nejčastěji olivovém. Výborné jsou i turecké de-
serty, i když našim chuťovým buňkám se mohou
zdát poněkud přeslazené, neboť jsou často namá-
čené do silného roztoku cukru. Typickými nápoji
jsou především ayran, což je jogurt smíchaný
s vodou a mírně okořeněný, z teplých nápojů káva
a vynikající, velice silný čaj podávaný v malých skle-
ničkách. Z alkoholických nápojů se konzumuje pře-
devším pivo a speciální místní kořalka raki, která je
připravená z hroznového vína a anýzu a patří k ná-
rodním nápojům Turecka.
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NABÍDKA VÝLETŮ
PAMUKKALE – HIERAPOLIS 
Poutavý výlet za nejvýznamnější přírodní památ-
kou země je jedinečnou možností, jak se dozvě-
dět mnoho zajímavých informací o Turecku,
objevit krásy místní krajiny, antického města
Hierapolis s velkolepým amfiteátrem pro 15 000
diváků a největší nekropolí v Anatolii, proslulých
tureckých koberců a na vlastní kůži vyzkoušet
účinky léčivé minerální vody, jež dala vzniknout je-
dinečnému přírodnímu útvaru Pamukkale
(Bavlněný zámek), pojmenovaného podle čistě
bílé třpytící se barvy útesů a teras, kterými budete

moci sami procházet. Výlet lze rovněž zakoupit
předem při rezervaci zájezdu. 

EFEZ 
Výlet do hlavního města Východořímské říše. Při
prohlídce Efezu navštívíte Artemidin chrám,
Celsovu knihovnu, druhé největší antické divadlo
na světě, agoru, nymphaneum, terasovité domy
s velkolepými mozaikami, proslulý veřejný dům
Priapos, věž svatého Pavla a spoustu dalších his-
torických skvostů. 

JEEP SAFARI 
Vzrušující a dobrodružné výlety v koloně několika
jeepů (či landroverů) lesy, průsmyky, údolími
a někdy dokonce i zpěněnými proudy do úchvat-
ných hor jsou jednou z možností, jak objevit krásy
turecké krajiny. Během cesty budou na nejzajíma-
vějších místech zastávky na fotografování.

DELFINÁRIUM 
Akrobatická přehlídka delfínů, lachtanů a tuleňů. 

RAFTING 
Po počátečních informacích o programu se na
raftech sjíždí horské řeky v délce několika kilo-
metrů.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Pine Bay Holiday Resort ***** AI 13 let 42
Aria Claros Beach Spa & Resort ***** AI 13 let 43
Tusan Beach Resort ***** AI 13 let 44
Club Hotel Grand Efe **** AI 13 let 45
Atlantique Holiday Club **** AI 13 let 46
Aqua Fantasy ***** AI 12 let 47

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

bezplatné ubytování a stravování obsažené v  základní ceně
zájezdu pro dítě ubytované v  jednom pokoji se dvěma
dospělými. Dítě platí jen cenu letenky. Další podmínky poskytnutí
této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu.

ČEDOK PLUS
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort za pří-

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

Čedok Expres – trasy 1, 2, 3, 4, 5, 6 (více na str. 118)

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• ideální podmínky pro windsurfing 
• velké množství vodních parků s tobogány 
• delfinárium, s možností plavání s delfíny 
• krásná písečná pláž Long Beach s délkou

22 kilometrů 
• nejlepší rybí restaurace

Izmir

Kusadasi

Bodrum
SAMOS

RHODOS

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

ODLETY: 8/15 DNÍ Z PRAHY
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od 14 025 Kč*

* více na str. 125

HOTEL PINE BAY HOLIDAY RESORT 
***** Kusadasi

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

POLOHA
Jeden z nejlepších hotelů v oblasti Kusadasi.
Nabízí velmi vysoký standard služeb, krásné
místo, senzační aquapark a výbornou kuchyni.
Hotel se nachází u kouzelné zátoky v rozsáhlé za-
hradě s písečnou pláží. Nabízí širokou škálu spor-
tovních aktivit, zábavy pro děti i dospělé, což z něj
činí ideální místo jak pro rodiny s dětmi, tak pro
aktivní klienty.

VYBAVENÍ
prvotřídní turistická vesnička se skládá se z hlavní
budovy a komplexu jednopatrových bungalovů
terasovitě položených na menším kopci, recepce,
hlavní restaurace – stravování formou švédských
stolů, mezinárodní kuchyně, menu pro děti, res-
taurace à la carte – kuchyně rybí, italská, mexická,

čínská, turecká, v restauracích k dispozici židličky
pro děti, piano bar v lobby, Bar Fuaye, bar Sailing
u bazénu, Marina Cafe, bar Tennis, bar Aqua, Efe
Cafe, bar Amphi, bar na pláži, 3 bazény, 4 brouz-
daliště pro děti, aquapark se skluzavkami pro děti
i dospělé, u bazénů bezplatné slunečníky, lehátka,
matrace i osušky televizní sál, butiky, market, Wi-
Fi v lobby zdarma; za poplatek: internetový kou-
tek, room-service (pouze v hlavní budově),
au-pair, kadeřník, prádelna.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, stolní tenis, šipky, plážový volejbal,
basketbal, fitness centrum, aerobik, aqua aerobik,
minikopaná, kajaky, šlapadla, turecké lázně, sauna,
parní sauna, jacuzzi; dětské hřiště, miniklub, denní
a večerní animace; za poplatek: osvětlení kurtu,
diskotéka, lekce tenisu, video hry, kulečník, masáže;
vodní sporty na pláži: banán, parasailing, skůtry, ka-
jaky, jachting, vodní lyže, potápění. V období od
15. 6. do 15. 9. 2017 bude v hotelu otevřen
Dětský klub Čedok s česky mluvícím animá-
torem. Bližší informace najdete ve speciál-
ním katalogu, který je věnován výhradně
našemu Dětskému klubu Čedok.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek v bungalovech jsou jednoduše
zařízený, mají dvě místnosti, klimatizaci, kou-
pelnu (sprcha, wc; fén), TV-sat, telefón, trezor,

minibar (denně doplňovaný vodou) a menší te-
rasu. Pokoje v hotelové části jsou moderně za-
řízené, také s možností až dvou přistýlek. Mají
balkon a stejné vybavení jako bungalovy. Jsou za
příplatek.

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 napoje ve vybraných barech
(10.00-24.00); restauraci à la carte je možné vyu-
žít jednou za pobyt(po předchozí rezervaci).

PLÁŽ
Pěkná hotelová písčitá pláž s molem, oceněna
certifikátem Modrá vlajka se nachází bezpro-
středně u hotelu, s vlastním přístavem pro jachty
a hotelovým barem. Slunečníky, lehátka, matrace
i osušky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15231

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Pobyt pro
2 děti do 13 let ZDARMA

Více na str. 120

Více na str. 121

Rodinná SLEVA Více na str. 120
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od 14 792 Kč*

* více na str. 125

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL ARIA CLAROS BEACH SPA & RESORT 
***** Kusadasi

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

POLOHA
Fantastické místo pro dovolenou s dětmi!
Renovovaný hotel s vybudovaným rekreačně-
sportovním zázemím a 2 aquaparky, to je skvělá
volba na dovolenou plnou vodních radovánek.
Oddělená pláž pro dospělé a relaxační bazén
jsou místa vhodné k odpočinku, zatímco vaše
děti stráví čas v miniklubu s animátory. Hotel leží
4 km od centra Ozdere, 30 km od centra
Kusadasi.

VYBAVENÍ
Prostorná a elegantní lobby, celodenní recepce,
hlavní restaurace – stravování formou švédských
stolů, mezinárodní kuchyně, dětské židličky
a menu pro děti, vegetariánská kuchyně, 4 res-
taurace à la carte: italská, turecká, rybí, Teos (pla-
cená), 6 barů: u bazénu, na pláži, Carlos, Litus,
Coffeum, snack bar, Bazén, relaxační bazén pro
dospělé, aquapark, 6 skluzavek, skluzavky pro

 nejmenší děti, brouzdaliště, u bazénů bezplatné
lehátka, matrace, slunečníky, ručníky na kauci,
směnárna, market; konferenční centrum pro 250
osob, terasa s výhledem na moře, zahrada, bez-
platné wi-fi; za poplatek: room-service, interne-
tový koutek, au-pair pro děti

SPORT A ZÁBAVA
2 tenisové kurty s půjčovnou vybavení a placeným
osvětlením kurtů, aqua aerobik, plážový volejbal,
minigolf, šipky, stolní tenis, kajaky, vodní pólo; mi-
niklub (4-12 let), animace pro děti a dospělé, dis-
kotéka, amfiteátr; za poplatek: kulečník, kuželky,
počítačové hry, vodní sporty na pláži. V období
od 15. 6. do 15. 9. 2017 bude v hotelu otevřen
Dětský klub Čedok s česky mluvícím animá-
torem. Bližší informace najdete ve speciál-
ním katalogu, který je věnován výhradně
našemu Dětskému klubu Čedok.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkový pokoj v hlavní budově s možností až
dvou přistýlek, klimatizace, koupelna (sprcha, wc;
fén), TV-sat, telefon, varná konvice; za poplatek:
minibar (denně doplňovaná voda), trezor, balkon.
Pokoje v hlavní budově jsou za příplatek; Pokoje
Club: dvoulůžkové pokoje s možností jedné při-
stýlky, klimatizace, vybavení jako ve standardním
pokoji v hlavní budově, terasa. Pokoje Club
Family: třílůžkové pokoje (dvě oddělené míst-
nosti) s možností až dvou přistýlek), klimatizace;
vybavení jako ve standardním pokoji v hlavní bu-
dově, balkon. Výhled na moře za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive 24 hodin denně. Snídaně, pozdní sní-
daně, oběd, večeře ve formě bufetu v hlavní restau-
raci, jednou za pobyt večeře v jedné z restaurací à la
carte: italská, turecká, rybí; káva, čaj, zákusek, zmrz-
lina; snack, noční snack; lokální alkoholické i nealko-
holické nápoje (24h) ve vybraných barech.

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře leží
přímo u hotelu, bezplatné lehátka, matrace, slu-
nečníky a plážové osušky, plážový bar all inclusive.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15240

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Pobyt pro
2 děti do 15 let ZDARMA

Více na str. 120

Více na str. 121

Rodinná SLEVAVíce na str. 120
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od 15 192 Kč*

* více na str. 125

HOTEL TUSAN BEACH RESORT 

POLOHA
Hotel leží v krásné zátoce s písčitou pláží obklo-
pené zelení a je ideálním místem ke strávení klidné
dovolené. Rušné centrum Kusadasi leží asi 5 km
od hotelu. Hotel je velmi oblíbený pro své kvalitní
služby a je jedním z nejlepších hotel v oblasti.

VYBAVENÍ
Lobby s recepcí, hlavní restaurace - bufet, mezi-
národní kuchyně, dvě a la card restaurace - tu-
recká, a mořské plody. 6 barů - v lobby, Troy Bar,
Asperos Bar, Perge Cafe, bar na pláži, snack bar,
3 bazény, dětské brouzdaliště, slunečníky a le-
hátka u bazénu zdarma. Televizní místnost, mini
market, butik, klenotnictví, obchod se suvenýry,
WiFi zdarma v lobby. Za poplatek: Internet cafe,
room service, hlídání dětí, kadeřník, prádelna.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, volejbal, basketbal, stolní tenis,
badminton, šipky, aerobic, fitness centre, kajaky,
šlapadla, dětské hřiště a herna. Amfiteátr s ani-
macemi pro děti a dospělé. Za poplatek: tenis,
motorové sporty na pláži, SPA centrum, hamam.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové standardní pokoje s možností až
dvou přistýlek jsou komfortně a elegantně zaří-
zeny, koupelna se sprchovým koutem, zácho-
dem a fénem, SAT TV, telefon a balkon nebo
terasa. Za poplatek: minibar, trezor. Všechny
pokoje mají výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou bufetu 24 hodin denně. 
Snídaně (7.30-10.00), pozdní snídaně (10.00-
11.00), oběd (13.00-14.30), večeře (19.00-21.30)
v hlavní restauraci; snacky (11.00-17.00), káva
a čaj v baru(17.00-18.00); 24h noční snack, alko-
holické a nealkoholické nápoje místní výroby
k dispozici po celý den.

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

***** Kusadasi

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15232

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Pobyt pro
2 děti do 13 let ZDARMA

Více na str. 120

Více na str. 121
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HOTEL CLUB HOTEL GRAND EFE 

POLOHA
Ideální místo pro skutečnou tureckou dovolenou
pro celou rodinu! Hotel nabízí nepřeberné množ-
ství organizovaných aktivit a pro ty nejmenší i mi-
niaquapark. Během dne můžete relaxovat na
soukromé pláži nebo u bazénu a po dni plném
aktivit můžete strávit svůj čas v jednom z mnoha
barů do pozdních večerních hodin. 2 km od
centra Ozdere s obchody, restauracemi a bary,
35 km od Kusadasi a 65 km od letiště v Izmiru.

VYBAVENÍ
Prostorné a moderní lobby s 24 hodinovou re-
cepcí, hlavní restaurace - stravování formou švéd-
ských stolů, mezinárodní kuchyně, k dispozici
židličky pro děti, vegeteriánská restaurace, Pink

Bar, Taverne Bar, Disco Bar (placený), Bar v lobby,
bar u bazénu; 2 bazény, brouzdaliště pro děti, mi-
niaquapark s malými skluzavkami, 2 skluzavky pro
dospělé, u bazénů bezplatné slunečníky, lehátka,
matrace a osušky; obchod se suvenýry, butiky, mi-
nimarket; palmová zahrada, bezplatné WiFi
v lobby; za poplatek: room-service, prádelna, ka-
deřnictví, fotograf, internetový koutek.

SPORT A ZÁBAVA
tenisový kurt (možnost vypůjčení vybavení), stolní
tenis, basketbal, plážový volejbal, šipky, kajaky,
jízdní kola; animace pro děti i dospělé, dětské
hřiště, diskotéka; za poplatek: osvětlení teniso-
vých kurtů, kulečník, motorové vodní sporty na
pláži.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové standardní pokoje s možností
jedné přistýlky, klimatizace, koupelna (vana, spr-
cha, wc; fén), TV-sat, telefon, minibar (voda na
přivítanou), trezor (za poplatek); balkón (stůl
a židle), boční výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive. Snídaně (7.00-10.00), oběd (12.30-
14.00), večeře(19.00-21.00) ve formě bufetu
v hlavní restauraci; snack (12.00-17.00) ve vyzna-
čených barech; káva, čaj, zákusek (17.00-18.00);
lokální alkoholické i bezalkoholické nápoje (10.00-
23.00) ve vyznačených barech.

PLÁŽ
Hotelová písčito-oblázková pláž s pozvolným vstu-
pem do moře je přímo u hotelu, bezplatné slu-
nečníky, lehátka, matrace a osušky.

**** Kusadasi

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

od 11 012 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15247

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 120

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 2. 6., 9. 6., 15. 9., 22. 9. 2017

Více na str. 121

Více na str. 121
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od 13 992 Kč*

* více na str. 125

HOTEL ATLANTIQUE HOLIDAY CLUB 
**** Kusadasi

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

POLOHA
Hotel leží na nejkrásnější a nejdelší pláži v letovisku
Kusadasi disponuje 400 pokoji, které jsou rozmís-
těny v udržované tropické zahradě. K hotelu patří
unikátním aquapark Tortuga, do kterého mají kli-
enti v rámci programu all inclusive vstup zdarma.
Hotel se nachází 80 km od letiště v Izmiru.

VYBAVENÍ
Recepce s lobby barem, hlavní bufetová restau-
race, 2 restaurace s obsluhou, bar u bazénu,
2 snack bary, 7 barů, cukrárna, dětský klub. Bazén
pro dospělé a bazén pro děti, skluzavky a tobo-
gány. U bazénu jsou lehátka a slunečníky zdarma,
WIFI v celém areálu zdarma, kadeřnický salón,
lázně, maserské služby, sauna, aroma terapie, su-
permarket se suvenýry.

SPORT A ZÁBAVA
Vstup do aquaparku Turtug v rámci all inclusive
zdarma. Sportovní aktivity u bazénu i na pláži,
denní animační programy, večerní zábava, tenis,
basketbal, mini golf, stolní tenis, plážový volejbal,
badminton, boccia, šipky, posilovna, lekce jógy,
vodní gymnastika, vodní sporty (potápění, fly
board, vodní lyže, windsurfing, banán, kanoe, šla-
padla).

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoje s balkónem jsou klimatizo-
vány, mají vlastní sociální zařízení, televizor, mi-
nibar a trezor. Na vyžádání větší a komfortnější
rodinné pokoje nebo suity.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive program - plná penze formou bufetu,
odpolední občerstvení (káva, čaj, zákusek, zmrz-
lina), alkoholické a nealkoholické nápoje v hotelo-
vých barech a restauracích s obsluhou
(10.00–23.00).

PLÁŽ
Nejkrásnější dlouhá písečná pláž Kusadasi za ho-
telovou zahradou přímo u hotelu, slunečníky a le-
hátka pro hosty zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15253

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA
Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 120

Více na str. 121
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HOTEL AQUA FANTAZY

POLOHA
Nově renovovaný hotelový komplex se skládá 
z 2-3 patrových budov a nachází se pouhých 8 km
od centra Kusadasi. V bezprostřední blízkosti ho-
telu je aquapark, kde mají hosté hotelu vstup
zdarma. Hotel nabízí vysoký standard pro bezsta-
rostnou dovolenou. Je přímo na písečné pláži,
vzdálenost od letiště v Izmiru je 70 km.

VYBAVENÍ
Hotel s 868 pokoji má dvě hlavní bufetové restau-
race, 5 restaurací s obsluhou (turecká, asijská ital-
ská, středomořská a steaková), snack bar, lobby
bar, bar u bazénu, bar na pláži, disko bar, 5 ba-

zénů, bazén pro děti (lehátka a slunečníky
zdarma), aquapark (vstup zdarma, občerstvení
a nápoje za poplatek), 2 kryté bazény, 2 tenisové
kurty, dětské hřiště, miniklub, směnárna v recepci,
televizní koutek, minimarket, konferenční míst-
nost, wellness služby, fitness centrum, kosmetický
salón. WIFI v lobby baru, internetový koutek, ka-
deřnictví, půjčovna automobilů (vše za poplatek).

SPORT A ZÁBAVA
Denní a večerní zábava pro dospělé i děti, amfi-
teátr, stolní tenis, plážový volejbal, šipky, minigolf,
basketbal, boccia, diskotéka, vodní sporty na pláži
za poplatek (kajaky, windsurfing, vodní lyžování).

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností
jedné přistýlky jsou elegantně zařízené, s indivi-
duální klimatizací, vlastním sociálním zařízením
(sprcha nebo vana, WC), satelitním televizorem,
telefonem a balkónem. Za poplatek je k dispo-
zici trezor a minibar. Rodinné pokoje s dvěma
přistýlkami jsou na vyžádání a za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive. Snídaně, pozdní snídaně, obědy a ve-
čeře jsou podávány formou bufetu v hlavní res-
tauraci, odpolední občerstvení (káva, čaj, zákusek,
zmrzlina pro děti), noční polévka a místní alkoho-
lické i nealkoholické nápoje. Jednou za pobyt je
možné večeřet v restauracích s obsluhou (po
předchozí rezervaci).

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky jsou
k dispozici za vratnou kauci.

***** Kusadasi

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

od 18 770 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15299

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 120
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TURECKO - BODRUM | DIDYMA
Egejské pobřeží Bodrum je jednou z nejvýznamnějších oblastí letní rekreace v Turecké republice. Střídají se zde krásné písečné pláže se
skalnatými a romantickými plážemi v nádherných zálivech. Oblast je vyhledávána klienty z celé Evropy, zejména pro možnost prožití
nádherné dovolené u moře se sluneční garancí a přitom vychutnat nefalšovanou chuť orientu, výhodně nakoupit a současně si
i prohlédnout řadu antických památek. Kvalita vybraných hotelů a stravovacích služeb splňuje i ty nejvyšší nároky. Důkazem toho je
skutečnost, že se sem jezdí rekreovat nejen turecká, ale i zahraniční smetánka. Vzhledem k poloze v jihozápadním Středomoří umožňuje
tato oblast navíc kvalitní koupání v příjemně vyhřáté vodě od dubna až do listopadu. 

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Všechna střediska v oblasti nabízejí na svých pís-
čitých či oblázkových plážích velmi širokou na-
bídku motorových i nemotorových vodních
sportů a zábavy. Jízda na nafukovacích gumách,
na banánu, na rychlých člunech, možnost zapůj-

čení vodních skůtrů, jízda na vodních lyžích a pa-
ragliding jsou jen částí celkové nabídky. Populární
jsou adrenalinové výlety, mezi které patří rafting,
či výlety džípy do nádherného okolí Egejského po-
břeží. Velmi oblíbené je i potápění, kde zejména
Bodrum je rájem potápěčů. Nelze opominout ani
návštěvu jednoho z největších vodního parku ne-
daleko městečka Bodrum. 

PO KOUPÁNÍ
O zábavu na Egejském pobřeží není rozhodně
nouze. Noční život není tak bohatý jako ve stře-
discích na Turecké či Egejské riviéře. Zejména
střediska Bodrum a Gümbet nabízejí velký výběr
večerní i noční zábavy, takže i zde si přijde na své
opravdu každý. Bary, restaurace, bary s místní
živou hudbou, karaoke, diskotéky v nočních klu-
bech či na lodích, ale i otevřené plážové kluby na-
bízejí své služby na výborné úrovni. Za kulturou,
zábavou, či památkami se lze vypravit zejména do

centra města Bodrum. Proslulé pěší zóny ožívají
každou noc a diskotéky, bary a kluby, které jsou
zde v širokém zastoupení, nepustí své hosty dříve
než s ranním rozbřeskem. 
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
BODRUM
Středisko Bodrum se nachází v jihozápadní části
Turecka u Egejského moře. V současné době je
Bodrum jednou z nejpopulárnějších oblastí
včetně svých antických kouzel, ukrytých hluboko
ve zdech středověkého hradu. Malebný přístav
jachet je lemován pěší promenádou s řadou res-
taurací, barů a obchodů, které lákají k večerním
procházkám s nezapomenutelnými zážitky.
Dnešní Bodrum je místem, kde turisté mohou
užívat kulturu, přírodu a moderní služby. Je zde
řada nádherných pláží s křišťálovou vodou a čis-
tota moře byla oceněna „modrou vlajkou“.
Mnoho moderních a romantických hotelů posky-
tuje dokonalé služby včetně možnosti účasti na
řadě výletů. 

DIDYMA 
Mnoho slunečných dnů, dlouhé písečné pláže
a modré moře jsou hlavní znaky této rekreační

oblasti. Kvalitní hotely, krásný přístavu a zbytky
známého Apollonova chrámu, lákají každý rok
mnoho turistů z různých koutů světa. Didyma je
ideálním místem pro bezstarostnou a aktivní
dovolenou. Didyma je malé město a zároveň ob-
líbené prázdninové středisko. Nachází se
v krásné zátoce na západním pobřeží Turecka.
Chloubou města jsou ruiny velkého Apollonova
chrámu, které lákají turisty z celého světa.
Didyma se také může pochlubit dlouhými píseč-
nými plážemi a průzračným mořem. Didyma je
také oblíbenou destinací pro milovníky plachtění
- právě zde se nachází jeden z největších pří-
stavů v Turecku. Krásná marina láká do místních
hospůdek a restaurací. I přes rozvinutou infra-
strukturu Didyma zůstává klidné městečko a je
ideální místo pro bezstarostnou dovolenou s ro-
dinou a přáteli.

NABÍDKA VÝLETŮ
BODRUM
Je dnešní název pro starověké dorské město
Halikarnas, kde je proslulé Mauzoleum. Bodrum
patřil k prvním tureckým městům, v nichž se za-
čala rozmáhat turistika. Významnou památkou je
hrad sv. Petra z 15. stol., nyní Muzeum podmoř-
ské archeologie. V rámci výletu navštívíte antické
divadlo, Myndskou bránu a slavné bodrumské
mlýny. Nezajíždí se do centra. Součástí výletu je
návštěva výrobní prodejny s kůží, zlatnictví a ob-
chod se suvenýry. 

OSTROV KOS 
Celodenní výlet do Hippokratova rodiště podbarví
Vaši dovolenou, trajektem trvá cesta 60–70
minut. Je zde mnoho starověkých zajímavostí,
jako např. Hippokratův platan ve středu města,
kde učil své žáky nebo kousek za městem
Asklépion – starořecký léčebný chrám zasvěcený
řeckému bohu lékařství Asklépiovi. Zde byl
Hippokrates pravděpodobně vyučen. 

PAMUKKALE – HIERAPOLIS 
Poutavý výlet za nejvýznamnější přírodní památ-
kou země je jedinečnou možností, jak se dozvě-
dět mnoho zajímavých informací o Turecku,
objevit krásy místní krajiny, antického města
Hierapolis s velkolepým amfiteátrem pro 15 000
diváků a největší nekropolí v Anatolii, proslulých
tureckých koberců a na vlastní kůži vyzkoušet
účinky léčivé minerální vody, jež dala vzniknout je-
dinečnému přírodnímu útvaru Pamukkale
(Bavlněný zámek), pojmenovaného podle čistě
bílé třpytící se barvy útesů a teras, kterými budete
moci sami procházet. Výlet lze rovněž zakoupit
předem při rezervaci zájezdu. 

EFEZ
Výlet do hlavního města Východořímské říše. Při
prohlídce Efezu navštívíte Artemidin chrám,
Celsovu knihovnu, druhé největší antické divadlo
na světě, agoru, nymphaneum, terasovité domy
s velkolepými mozaikami, proslulý veřejný dům
Priapos, věž svatého Pavla a spoustu dalších his-
torických skvostů. 

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Aurum Spa & Beach Resort ***** AI 13 let 50
Aurum Moon Holiday Resort ***** AI 13 let 51
Aurum Exclusive ***** AI 13 let 52
Xanadu Island Bodrum ***** AI 12 let 53
Isis ***** AI 13 let 54
Parkim Ayaz **** AI 13 let 55
Ayaz Aqua **** AI 13 let 56
Sentido Bellazure ***** AI 13 let 57

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

bezplatné ubytování a stravování obsažené v  základní ceně
zájezdu pro dítě ubytované v  jednom pokoji se dvěma
dospělými. Dítě platí jen cenu letenky. Další podmínky poskytnutí
této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu.

ČEDOK PLUS
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort za pří-

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

Čedok Expres – trasy 1, 2, 3, 4, 5, 6 (více na str. 118)

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• krásné pláže 
• široká nabídka výletů
• zachovalé antické památky
• ideální pro rodinnou dovolenou

Kusadasi

letiště Bodrum

Didyma

Bodrum

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

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



800 112 112 ℡50

TURECKO | DIDYMA

od 13 118 Kč*

* více na str. 125

HOTEL AURUM SPA & BEACH RESORT 
***** Didyma

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

POLOHA
Nově postavěný luxusní hotel s 300 pokoji uspo-
kojí 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 vzdá-
lenosti 50 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a lobby barem, hlavní bu-
fetová restaurace, 3 restaurace s obsluhou, bar
u bazénu, snack bar, luch bar a disco na pláži,
bazén pro dospělé (s tobogány), dětský bazén
(slunečníky a lehátka jsou u bazénu zdarma), mi-
nikulub, wellness služby, sauna, fitness centrum,
plážový volejbal a WiFI zdarma v celém areálu.

SPORT A ZÁBAVA
Denní animační programy, večerní show, tenis, šipky,
plážový volejbal, vodní sporty na pláži, potápění, well-
ness služby, kosmetický salón, kadeřnictví. V období
od 15. 6. do 15. 9. 2017 bude v hotelu otevřen
Dětský klub Čedok s česky mluvícím animáto-
rem. Bližší informace najdete ve speciálním
katalogu, který je věnován výhradně našemu
Dětskému klubu Čedok.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkový pokoj standard s možností jedné při-
stýlky s klimatizací, koupelna (vana nebo sprcha, WC,
fén), TV-sat, trezor, minibar (placený; doplňován
denně vodou), balkon (stůl a židle). Rodinný pokoj s
možností až přistýlek (bez příplatku), dvě oddělené
místnosti; vybavení jako ve standardním pokoji.

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive 24 hodin denně zahrnuje plnou
penzi  formou bufetu (snídaně, obědy, večeře),
 pozdní snídaně, odpolední občerstvení (káva, čaj,
zákusky, zmrzlina), neomezená konzumace alko-
holických a nealkoholických nápojů místní výroby,
večeře v restauraci s obsluhou je možná jeden-
krát za pobyt (nutno rezervovat dopředu).

PLÁŽ
Přímo u písečné pláže s pozvolným vstupem do
moře. Lehátka a slunečníky jsou na pláži zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15255

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Pobyt pro
2 děti do 13 let ZDARMA

Více na str. 120

Více na str. 121

Rodinná SLEVA Více na str. 120
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HOTEL AURUM MOON HOLIDAY RESORT 

POLOHA
Luxusní nově postavený resort z dvoupodlažních
vilek a hlavní budovy se nachází v krásné zahradě
přímo u pláže, 5 km od historického města Didim,
85 km od Kusadasi a 80 km od letiště v Bodrumu.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a lobby barem, hlavní bu-
fetová restaurace, restaurace s obsluhou (rybí,
italská, mexická), dva bazény pro dospělé, bazén
s tobogány, dětský bazén, lehátka se slunečníky
a osuškami u bazénů zdarma, dětské hřiště, WiFi
připojení v hlavních prostorách hotelu a na po-
kojích.

SPORT A ZÁBAVA
Turecké lázně, sauna, masáže, fitness, tenis, mi-
nifotbal, lukostřelba, plážový volejbal, motorizo-
vané vodní sporty na pláži (za poplatek), animační
programy a večerní programy.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové standardní pokoje v hlavní budově
mají možnost jedné přistýlky, klimatizaci, v kou-
pelně vanu nebo sprchový kout, fén a WC, tele-
vize, telefon, set na přípravu kávy a čaje, trezor,
minibar (za poplatek), dětská postýlka zdarma,
balkon. Rodinné club pokoje s možností až dvou
přistýlek mají stejné vybavení jako standardní
pokoje a jsou mimo hlavní budovu.

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive program zahrnuje plnou penzi
formou bufetu, pozdní snídaně a odpolední
snack (káva, čaj, zákusky, zmrzlina), půlnoční po-
lévku, místní rozlévané alkoholické a nealkoho-
lické nápoje 24 hodin.

PLÁŽ
Písečná pláž přímo u hotelu, pro vstup do moře
je možné využít mola. Lehátka a slunečníky
zdarma (za vratnou zálohu).

***** Didyma

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

od 12 368 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15256

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Pobyt pro
2 děti do 13 let ZDARMA

Více na str. 120

Více na str. 121
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od 12 743 Kč*

* více na str. 125

HOTEL AURUM EXCLUSIVE 
***** Didyma

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

POLOHA
Nově renovovaný hotel přímo na pláži v klidné ob-
lasti a v rozsáhlé zahradě, 60 km od letiště
Bodrum-Milas, autobusová zastávka do města
Didyma (15 km) se nachází přímo před hotelem.
Jedinečné místo pro pohodovou a relaxační, ale
zároveň i aktivní dovolenou.

VYBAVENÍ
Prostorná recepce s komfortním lobby barem,
hlavní restaurace Flamingo, 3 restaurace s obs-
luhou (středomořská, italská turecká), snack bar,
bar u bazénu, bar na pláži, bazény pro dospělé,
bazény pro děti (lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma), diskotéka, cukrárna, mini-market, ob-
chod se suvenýry, konferenční centrum, kadeř-
nictví.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness, aerobic, volejbal, šipky, stolní tenis; dětské
hřiště a herna pro děti, mini klub (4-12 let), ani-
mace pro děti i dospělé, diskotéka, amfiteátr, teni-
sový kurt, vodní sporty na pláži, sauna, parní lázeň,
masáže a kosmetické služby (vše za poplatek).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkový pokoj s možností jedné přistýlky
má klimatizaci, koupelnu (vana nebo sprchový
kout, WC, fén), TV-sat, telefon, varnou konvici; za
poplatek: minibar (denně doplňován vodou
zdarma), trezor a balkon.

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive 24 hodin denně. Snídaně, po-
zdní snídaně, obědy, večeře, formou bufetu

v hlavní restauraci, jednou za pobyt večeři v res-
tauraci s obsluhou, odpolední občerstvení (káva,
čaj, zákusek, zmrzlina), snack bar, noční občer-
stvení a místní alkoholické i nealkoholické nápoje
místní výroby.

PLÁŽ
Písečno-kamenitá pláž se nachází přímo u hotelu.
Blízko břehu je hluboká voda, k dispozici je dře-
věná plošina na opalování. Slunečníky, lehátka,
matrace a osušky jsou zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15257

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA
Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 120

Více na str. 121
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HOTEL XANADU ISLAND BODRUM

POLOHA
Moderní hotel se nachází na malebném poloost-
rově uprostřed zahrad s palmami. Je tvořen hlavní
budovou a komplexem budov a vilek v zahradě.
Nachází se na jihozápadním pobřeží poloostrova
Bodrum ve vzdálenosti cca 55 km od letiště.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí s výhledem na ostrov Kos,
hlavní restaurace, tři a la carte restaurace (italská,
rybí a turecká), několik barů, nákupní centrum,
dva bazény, dětské brouzdaliště, miniclub, dětské
hřiště, dětský bufet, terasy. Slunečníky a lehátka
na pláži jsou zdarma. Osušky u bazénu i na pláži
zdarma. Hotelové Spa centrum poskytuje širokou
nabídku masáží a saunu, wi-fi v lobby i na pokoji
(za poplatek).

SPORT A ZÁBAVA
Dva tenisové kurty zdarma, stolní tenis, minifot-
bal, basketbal, joga, aerobik. Za poplatek jsou bi-
liard, bowling a vodní sporty. Na hotelu jsou denní
i večerní animační programy, diskotéka.

UBYTOVÁNÍ
Pohodlné suity s možností až dvou přistýlek
s výhledem na moře, s klimatizací, koupelnou,
WC, vysoušečem vlasů, sat-tv, telefonem, mini-
barem, trezorem, balkonem či terasou. Typ
Sunset má obývací místnost oddělenou dveřmi
od ložnice.

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive. Snídaně, oběd, večeře formou
bufetu. Dietní koutek, snack během dne, zmrzlina,
celodenní káva, čaj a zákusek, místní a vybrané
importované nealkoholické a alkoholické nápoje
24 hodin, možnost večeře v restauracích a la
carte (jedenkrát za pobyt zdarma), nápoje v mini-
baru

PLÁŽ
Písečno oblázková pláž přímo u hotelu, navíc jsou
k dispozici dvě mola.

***** Bodrum 

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

od 25 166 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/6810

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 120
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od 11 193 Kč*

* více na str. 125

HOTEL ISIS 
***** Bodrum

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

POLOHA
Jedinečný hotel s panoramatickým výhledem na
záliv se nachází 4 km od centra Bodrumu a 40 km
od letiště. Známé turistické letovisko Gumbet
plné zábavy přes den i v noci se nachází pouze
2 km. Autobusová zastávka minibusu do oblíbe-
ného střediska Brodrumu se nachází 100 m od
hotelu (cesta trvá 15 minut). Skvělý výběr pro ro-
diny s dětmi, ale i pro ty, kteří ocení panorama-
tický výhled na záliv.

VYBAVENÍ
Klienti resortu mají k dispozici hlavní budovu s 24
hodinovou recepcí, bungalovy v zahradě, bazén
pro dospělé se sladkou vodou s oddělenou částí
pro děti, tenisový kurt, miniklub pro děti, wellness

služby (turecké lázně, masáže, jacuzzi), posilovna,
kosmetický salón a kadeřnictví (vše za poplatek),
hlavní restauraci , restaurace s obsluhou (turecká,
italská, asijská a středomořská), lobby bar, snack
bar, bar u bazénu, vitamin bar, konferenční míst-
nosti, WIFI zdarma (pouze v lobby baru). Další
služby za poplatek - internetová kavárna, poko-
jová služba, hlídání dětí a půjčovna aut.

SPORT A ZÁBAVA
Zábavní denní i večerní programy pro dospělé
i děti, stolní tenis, plážový volejbal, šipky, aerobik,
vodní sporty na pláži, tenisové kurty (lekce tenisu,
osvětlení a půjčení výbavy je za poplatek) a potá-
pěcí kurzy (za poplatek).

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje v hotelové části
jsou prostorné, vkusně zařízené, mají klimati-
zaci, koupelnu (sprchový kout, WC, fén), TV-sat,
minibar, telefon, set pro kávu a čaj, trezor (za
poplatek) balkon. Pokoje v hotelové části za pří-
platek. Dvoulůžkové bungalovy v klubové části
mají možnost až dvou přistýlek, klimatizaci, kou-
pelnu (sprchový kout, WC, fén), TV-sat, minibar,
telefon, set pro kávu a čaj, trezor (za poplatek),
balkon, výhled na moře za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Ultra all inclusive zahrnuje plnou penzi formou
bufetu (snídaně, oběd, večeře), odpolední občer-
stvení ( káva, čaj, zákusky, zmrzlinu), noční občer-
stvení a neomezenou konzumaci alkoholických
a nealkoholických nápojů místní výroby (meziná-
rodní nápoje ve vybraných barech). Možnost ve-
čeře v restauraci s obsluhou 1x za pobyt (po
předchozí rezervaci).

PLÁŽ
Písečno-oblázková pláž se nachází přímo u hotelu
a má pozvolný vstup do moře (vstup po schodech),
lehátka, slunečníky a osušky jsou na pláži zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15258

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Pobyt pro
2 děti do 13 let ZDARMA

Více na str. 120

Více na str. 121

Rodinná SLEVA Více na str. 120
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HOTEL PARKIM AYAZ 

POLOHA
Hotel Parkim Ayaz vznikl spojením dvou hotelů
Parkim a Ayaz. Hotel se nachází přímo u pláže,
v menší zahradě, přímo u rušného centra stře-
diska Gümbet, ve vzdálenosti 3 kilometrů od his-
torického centra Bodrumu a 38 kilometrů od
letiště Milas.

VYBAVENÍ
Vzdušná hala s recepcí, trezory,  internetový kout,
lobby bar s televizorem, obchody, dva bazény s ví-
řivkou a skluzavkou, dětský bazén, dětský klub
a dětské hřiště, bar u bazénu, snack bar, hlavní
hotelová restaurace, dvě restaurace s obsluhou
a bezdrátový WI-FI internet v hale hotelu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Turecké lázně, sauna, posilovna, tenisový kurt,
plážový volejbal, mini fotbal, mini golf, stolní tenis,
horolezecká stěna, stolní fotbal, animační pro-
gramy a vodní sporty na pláži.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek jsou umístěny v patrových budo-
vách. Mají satelitní televizor, klimatizaci, trezor
za poplatek, lednici, koupelnu se sprchou,
menší balkon, nebo terasu s výhledem do za-
hrady.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze včetně odpoled-
ního občerstvení a nápojů místní výroby od 10:00
do 24:00.

PLÁŽ
Krásná dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře je přímo u hotelu přes pěší promenádu.
Lehátka a slunečníky na pláži jsou zdarma.

**** Bodrum

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

od 12 768 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/3283

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Pobyt pro
2 děti do 13 let ZDARMA

Více na str. 120

Více na str. 121
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od 10 213 Kč*

* více na str. 125

HOTEL AYAZ AQUA 
**** Gümbet

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

POLOHA
Hotel se nachází v klidné části letoviska Gümbet,
necelých 100 m od písečné pláže. Nejbližší ob-
chody a restaurace naleznete cca 200 m od ho-
telu. Do většího střediska Bodrum se spoustou
barů, restaurací a obchodů a za nočním životem
se dostanete po cca 5 km, zastávka místní do-
pravy je 100 m od hotelu. Mezinárodní letiště je
vzdáleno 35 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, v lobby WI-FI zdarma, res-
taurace, internetová kavárna, bazén, dětský
bazén, dětské hřiště, minimarket.

SPORT A ZÁBAVA
V hotelu je k dispozici stolní tenis a kulečník za
poplatek, pro děti je zde k dispozici dětské hřiště.
Na pláži můžete využít nabídku vodních sportů za
poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoje možností až dvou přistýlek
mají koupelnu s vanou nebo se sprchou a WC,
telefon, vysoušeč vlasů, SAT-TV, miniledničku,
trezor na recepci (za poplatek), balkon nebo
terasu.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou pllné penze, nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby, odpolední
lehká svačina.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází ve vzdálenosti cca 100 m od hotelu.
Lehátka, slunečníky a plážové osušky jsou
zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/14204

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Pobyt pro
2 děti do 13 let ZDARMA

Více na str. 120

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 8. 6., 15. 6., 14. 9., 21. 9. 2017

Více na str. 121

Více na str. 121
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HOTEL SENTIDO BELLAZUR

POLOHA
Moderně vybavený terasovitý hotel na klidném
místě s vlastním molem, přímo u písečné pláže
a unikátním výhledem na moře se nachází 60 km
od letiště Milas Bodrum a 23 km od přístavu
Bodrum, které je známé pro svůj noční pestrý
život a nazývám se také jako Saint-Tropez Turecka.

VYBAVENÍ
Hala s recepcí, lobby bar, hlavní restaurace, res-
taurace s obsluhou a mezinárodní kuchyní, bar
u bazénu i na pláži, rozsáhlý bazén pro dospělé,
dětský bazén (slunečníky, lehátka, osušky u ba-
zénu zdarma, dětské hřiště.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, animační denní i večerní programy pro
dospělé i děti, wellness služby (turecké lázně,
parní sauna), karetní hry, kulečník, šipky, windsur-
fing, potápění, rybaření a různorodá nabídka fa-
kultativních výletů.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním sociálním zaříze-
ním, satelitní TV, telefonem, fénem, minibarem,
jsou klimatizovány a všechny mají balkon nebo
terasu. Pokoje s výhledem na moře za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu,
celodenní občerstvení v hotelových barech,
včetně místních alkoholických a nealkoholických
nápojů. Možnost večeře v mezinárodní restauraci
s obsluhou (po předchozí rezervace) s unikátním
výhledem na Egejské moře.

PLÁŽ
Písečná pláž je asi 200 m od hotelu, lehátka a slu-
nečníky zdarma. All inclusive bar na pláži. Transfer
na pláž zdarma. 

***** Bodrum

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

od 16 060 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15274

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA
Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 120

Více na str. 121

Rodinná SLEVAVíce na str. 120
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EGYPT
Jedna z nejstarších kolébek civilizace láká cestovatele svými fascinujícími historickými památkami, které zde stály již v době, kdy se
v jiných částech světa lidstvo teprve probouzelo. Od konce 20. století však Egypt láká návštěvníky také svými kvalitními písčitými plážemi
na březích Rudého moře, kde doslova před očima rostou luxusní hotelové resorty a celá turistická města. Tajemstvím úspěchu těchto
center jsou výborné klimatické podmínky umožňující přímořskou rekreaci a koupání po celý rok a současně i snadná dostupnost z Evropy.
V neposlední řadě lákají zdejší přímořská střediska svými skvělými podmínkami pro potápění, šnorchlování a hraní golfu.

ZEMĚ A JEJÍ LIDÉ
Země pokrývá velkou část severovýchodního cípu
afrického kontinentu a do Asie zabíhá Sinajským
poloostrovem. Na severu hraničí se Středozemním
mořem, na východě s Rudým mořem, na jihu a zá-
padě jej obklopují Súdán a Libye. Osu země tvoří
úrodné údolí řeky Nilu, který ústí širokou deltou do
Středozemního moře. Do údolí Nilu se již od sta-
rověku soustředuje 98% hospodářského života
země, jehož základem je zemědělství.

Ostatní části země pokrývá kamenitá i písčitá
poušť, která na řadě míst přechází v rozeklané
horské hřebeny. Celosvětově strategicky význam-
ným místem v Egyptě je Suezský průplav, který je
i v moderní době nezastupitelnou tepnou ná-
mořní dopravy.
Egypt je proslulý především jednou z největších
starověkých civilizací, pyramidami, chrámy, hroby
a mumiemi. Méně známé je jeho středověké dě-
dictví koptského křesťanství a islámské kultury, je-
jich chrámů, klášterů a mešit. V 16. století se
Egypt stal součástí  Osmanské říše, její vliv oslábl
v 19. století, ve 20. století se dostal pod britskou
nadvládu a v r. 1922 vyhlásil nezávislost. Británie
si udržela vliv v zemi až do poloviny 20. století,
v r. 1953 byla vyhlášena republika. Počet obyvatel
rapidně roste, Egypt přijímá i množství uprchlíků
z okolních afrických zemí. Většina obyvatel žije
v oblasti Nilu. Největší etnickou skupinou jsou
Egypťané (98%), vedle nich jsou zde minority
arabských beduínů,  Berberů a Núbijců, Arménů,
Řeků a dalších Evropanů. 
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ČEDOK PLUS
• přímé lety z Prahy, Brna, Ostravy
• výhodné parkování na letišti v Praze
• k odletu a příletu do Prahy přeprava autokarem

Čedok Expres – trasa 1, 4 (více na str. 118)

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• celoroční koupání a poznávání
• nejbližší exotika - 4 hodiny letu
• možnosti golfu i potápění
• luxusní hotely za supercenu
• široká nabídka hotelů s all inclusive

Káhira

EGYPT

El Gouna

Rudé m
oře

Hurghada

Marsa
AlamLuxor

Alexandrie

Sharm 
El Sheikh

Taba

Safaga (Soma Bay)
Makadi Resort

HURGHADA | MAKADI RESORT | SAFAGA (SOMA BAY) | MARSA ALAM

ODLETY: 8/11/12/15 DNÍ Z PRAHY, BRNA, OSTRAVY; PŘÍMÉ LETY

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Oficiální název: Egyptská arabská republika
Politický systém: republika
Rozloha: 1 000 000 km2

Počet obyvatel: 80 milionů
Hlavní město: Káhira
Úřední jazyk: arabština
Dorozumění: angličtina v turistických oblastech
Náboženství: islám 94%, křesťanství 6%
Místní měna: egyptská libra (EGP) = 100 piastrů
(orientační kurz 1 USD = 8 EGP, 1 EUR = 9 EGP)
Peníze s sebou: USD (v destinaci Marsa Alam
EUR ), platby úvěrovými kartami běžné, banko-
maty zatím málo rozšířené
Místní čas: SEČ +1 hodina (i v době letního
času)
Elektřina: 220 V, adaptér není nutný
Vstupní formality: cestovní pas a turistické
vízum, které lze fakultativně zakoupit v CK Čedok;
vízum lze získat také na letišti za poplatek cca
25 USD (cena platná ke dni vydání katalogu).
Místní doprava: poměrně bezpečná a cenově
dostupná taxi, cenu by si měl cestující s řidičem
sjednat předem – dohovořit se s nimi lze větši-
nou anglicky.  
Očkování a lékař: povinné očkování není
předepsáno. Hygienické podmínky nejsou
vždy na středoevropské úrovni, doporučuje se
cestovat s léky proti zažívacím potížím.
Turistická střediska mají většinou své lékaře
nebo zdravotníky. 

NAŠE CESTOVNÍ KANCELÁŘ VÁM NABÍZÍ NĚKOLIK TYPŮ ZÁJEZDŮ:
• pobytové zájezdy k Rudému moři do stále oblíbeného letoviska Hurghada na 8, 11, 12 nebo 15 dní
• pobytové zájezdy do atraktivní oblasti zejména pro potápěče, Marsa Alam, na 8, 11, 12 nebo 15 dní 
• velmi žádané ryze poznávací zájezdy

(podrobné informace uvádíme v katalogu Poznávací zájezdy léto 2017)
• kombinace poznávání a pobytu
Účastníci kombinovaných zájezdů poznají nejzajímavější místa Egypta včetně pyramid a s využitím
vícedenních plaveb luxusní říční lodí po řece Nilu. Součástí kombinovaného programu je i pobyt ve
středisku Hurghada nebo Marsa Alam na březích Rudého moře s možností koupání a odpočinku.
Podrobnější informace o této nabídce najdete v katalogu Poznávací zájezdy léto 2017.

Praha

AFRIKA
EGYPT SAÚDSKÁ 

ARÁBIE

TURECKO

Středozemní 
moře

EVROPA

Praha - střediska u Rudého moře  3 000 - 3 200 km

Hurghada



NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA – HURGHADA
HURGHADA
Hurghada je moderní turistická oblast u Rudého
moře proslavená krásnými  písčitými plážemi, ce-
loročním slunečním svitem, křišťálově čistou
vodou s bohatým podmořským životem, rájem
surfařů poháněných po hladině mírným vánkem
i potápěčů, kteří nacházejí podmořské útesy
a vody plné pestrobarevných ryb. Od  začátku
osmdesátých let zde vyrostlo turistické středisko
mezinárodní pověsti. Je to vlastně souvislý
 dvacetikilometrový pás hotelových komplexů,
který se stále rozrůstá a nabízí  široké možnosti
potápění, surfování, i řadu pozemních sportů –
tenisové kurty či squash. V centru staré Hurghady
mohou zájemci najít koptský kostel blízko mešity,
bazar vedle butiku se špičkovou módou, arab-
skou kavárnu i luxusní restauraci. Doplní-li se tato
nabídka hlubokými zážitky při výletech ke staro-
věkým památkám dávných říší faraónů, není
možné přát si lepší dovolenou. Cca 20 km jižně
od Hurghady se nachází  nová  atraktivní
oblast Sahl Hasheesh, která nabízí výborné pod-
mínky pro potápění a šnorchlování.

MAKADI RESORT 
Atraktivní oblast Makadi Resort leží v zálivu
Makadi asi 30 km jižně od centra Hurghady.
Nachází se zde několik velkých a luxusních hote-
lových komplexů, které se vyznačují bohatou na-
bídkou kvalitních služeb a uspokojí náročnější
klienty. Tuto  oblast doporučujeme i pro vyzna-
vače potápění a šnorchlování. Do Hurghady
jezdí několikrát denně hotelové autobusy.
Transfer z letiště trvá asi 30 minut.

SAFAGA (SOMA BAY)
Nová atraktivní oblast Soma Bay s několika luxu-
sními hotelovými komplexy se nachází asi 50 km
jižně od centra  Hurghady a asi 45 km od le-
tiště. Jsou zde  výborné podmínky pro potápění,
šnorchlování, windsurfing a kitesurfing, na své si
přijdou i vyznavači golfu (18-jamkové hřiště).
 Hotely nabízejí kvalitní služby, které uspokojí i ná-
ročnější klienty. Trans fer z letiště trvá asi
50 minut. Výhodou zdejších hotelových resortů

jsou pěkné pláže pokryté čistým hrubozrnným
pískem, které jsou situovány přímo u hotelů,
takže mají privátní charakter a klidné prostředí
rozlehlých hotelových zahrad.

800 112 112 ℡60

EGYPT 
Soma Bay

El GounaHurghada

Hurghada

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Hotel Geisum Village *** PL 14 let 64
Hotel Coral Beach **** AI 14 let 65
Hotel Sea Gull **** AI 15 let 66-67
Hotel Sea Star ***** AI 12 let 68
Hotel Host Mark **** AI 14 let 69
Hotel Albatros Sea World/
Albatros Aqua Park **** AI 14 let 70-71
Hotel Albatros Palace Resort ***** AI 14 let 72-73
Hotel Jungle Aqua Park **** AI 14 let 74-75
Hotel Caribbean World ***** AI 14 let 76-77 
Hotel Al Nabila Resort ***** AI 14 let 78
Hotel Steigenberger Al Dau 
Beach Resort ****** AI 13 let 79
Hotel Serenity Makadi Resort ***** AI 14 let 80
Hotel Movenpick Resort 
Hurghada ***** PL - 81

PL = polopenze, AI = all inclusive

* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje
bezplatné ubytování a stravování obsažené v  základní ceně
zájezdu pro dítě ubytované v  jednom pokoji se dvěma
dospělými. Dítě platí jen cenu. Další podmínky poskytnutí této
slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu.
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NABÍDKA VÝLETŮ – POBYTY HURGHADA
LUXOR  – JEDNODENNÍ VÝLET 
Celodenní výlet autokarem k nejzachovalejším pa-
mátkám egyptských královských měst. Uvidíte mj.
chrám v Karnaku, Údolí králů, chrám královny
Hatšepsovet, Memnonovy kolosy. Dle časových
možností  návštěva alabastrové dílny a dílny na vý-
robu papyru. V ceně je zahrnut oběd v restauraci
v Luxoru a vstupy do památek. Výlet je  doprovázen
česky mluvícím průvodcem při min. počtu 16 osob.
Orientační cena: 95 USD dospělý,

50 USD dítě 6-12 let 

KÁHIRA – JEDNODENNÍ VÝLET 
Časně ráno odjezd autokarem do Káhiry,  návštěva
Egyptského muzea, pyramid v Gíze a Sfingy, oběd,
následuje prohlídka továrny na výrobu papyru
a parfémů. V podvečerních hodinách odjezd au-
tokarem zpět do Hurghady. V ceně je zahrnut
oběd v restauraci a vstupy do památek.
Orientační cena: 95 USD dospělý,

48 USD dítě 6-12 let 

KÁHIRA – DVOUDENNÍ VÝLET 
1. den: Časně ráno odjezd autokarem do Káhiry,
návštěva Egyptského muzea, pyramid v Gíze
a Sfingy, oběd, následuje prohlídka  továrny na vý-
robu papyru a parfémů, návštěva bazaru Khan El
Khalily, nocleh v hotelu. 
2. den: Snídaně, návštěva pyramid v Sakkaře,
škola koberců, oběd, Citadela, Alabastrová mešita.
V podvečerních hodinách odjezd autokarem zpět
do Hurghady. V ceně je zahrnut oběd v restauraci
a vstupy do památek.
Orientační cena: 175 USD dospělý,

90 USD dítě 6-12 let

GIFTUN – KOUPÁNÍ A ŠNORCHLOVÁNÍ
Celodenní výlet lodí na ostrov Giftun s možností
koupání v Rudém moři a dvěma  zastávkami na
šnorchlování u korálových útesů. V ceně výletu je
oběd a jeden nápoj na lodi. Možnost zapůjčení
výbavy na  šnorchování zdarma. Upozorňujeme
na skutečnost, že při připlutí lodi k ostrovu Giftun
je třeba sestoupit z paluby lodi na ostrov z výšky
cca 3 metry.
Orientační cena: 35 USD dospělý,

18 USD dítě 6-12 let

SEASCOPE - VÝLET LODÍ
Po příjezdu do přístavu následuje přibližně 90ti
minutová projížďka ve speciálně upravené  lodi
s prosklenými stěnami. Vypravíte se za krásami
podmořského světa, kde  můžete obdivovat
nejen korály, ale i nejrůznější druhy pestrobarev-

ných ryb a mořských živočichů. Po návratu do pří-
staviště Vás transfer dopraví zpět do hotelu.
Orientační cena: 50 USD dospělý,

25 USD dítě 6-12 let

MOTO SAFARI – POLODENNÍ VÝLET
Polodenní výlet na čtyřkolkách do pouště k beduí-
nům, prohlídka beduínské vesnice a projížďka na vel-
bloudech. V ceně výletu je občerstvení. Každá osoba
má svoji čtyřkolku (není nutný řidičský průkaz).  
Orientační cena: 50 USD 

Výlety pro děti do 6 let jsou zdarma. 

Výlety lze zakoupit na místě u delegáta, vý-
lety do Luxoru a Káhiry se  konají s česky
mluvícím průvodcem při minimálním počtu
10 osob. 

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Luxor - chrám královny Hatšepsut

KáhiraGíza - pyramidy a Sfinga

Luxor
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STŘEDISKO MARSA ALAM & VÝLETY

MARSA ALAM
Pořádáme zájezdy na 8, 11, 12 nebo 15 dní s pří-
mým letem do Marsa Alam. 
Marsa Alam je původně malá rybářská osada a pří-
stav na břehu Rudého moře situovaná asi 280 km
jižně od Hurghady a 250 km severně od súdán-
ských hranic. Protože  území leží nedaleko od
obratníku Raka, jedná se již o tropickou oblast. Víte
že v době letního slunovratu zde Slunce stojí téměř
v nadhlavníku a svítí na dno hlubokých studní?
Proto je zde v zimním období  také vyšší průměrná
teplota vody a vzduchu než jinde v Egyptě a láká
teplomilné rekreanty i v měsících lednu a únoru.
Menší mezinárodní letiště je vzdáleno asi 65 km.
V širokém okolí osady se nachází civilizací dosud
málo dotčené pobřeží Rudého moře, charakteris-
tické svými krásnými zálivy s písčitými plážemi,
které jsou lemovány romantickými útesy. V moři
na okrajích pláží se zpravidla nacházejí bohaté ko-
lonie korálů a pestrobarevných ryb.  
Území severně od Marsa Alam směrem k meziná-
rodnímu letišti bylo vybráno pro vybudování
nové zóny turistiky s luxusními plně soběstačnými
hotelovými komplexy. Jako korálky na niti leží u jed-
notlivých zálivů samostatně stojící  hotelové
areály, které nabízejí dostatečný ubytovací luxus
a přitom i klid v prostředí nenarušené pouštní oázy.

Oblast doporučujeme nejen vyznavačům
potápění, šnorchlování a dalších vodních
sportů jako jsou windsurfing, vodní lyžování a pa-
rasailing, ale i pro seniory a rodiny s dětmi.
Výhodou území jsou kvalitní příležitosti ke kou-
pání u nádherných pláží a vynikající podmínky
pro potápění ke korálovým útesům. Moře je
zde průzračné a bohatý podmořský život s nád-
hernými barevnými korály je skutečně na dosah.
V nabídce hotelových resortů samozřejmě nechy-
bějí ani exotické výlety do pouště a hor spojené
s džíp safari, jízdami na velbloudech a návštěvami
beduínských stanových táborů. K dispozici jsou
i klasické výlety za památkami faraonů v údolí Nilu
do Luxoru a Karnaku.
Transfer z letiště trvá asi 20 - 60 minut v závis-
losti na poloze konkrétních resortů, které leží roz-
ptýleně na  60 km dlouhé linii pobřeží od
mezinárodního letiště směrem na jih až k původní
osadě Marsa Alam a na sever k městečku El Quseir. 

NABÍDKA ATRAKTIVNÍCH VÝLETŮ

LUXOR  – CELODENNÍ VÝLET 
Celodenní výlet autokarem k nejzachovalejším pa-
mátkám egyptských královských měst. Uvidíte mj.
chrámy v Luxoru a Karnaku, Údolí králů, chrám
královny Hatšepsut, Memnonovy kolosy. Dle ča-
sových možností návštěva alabastrové dílny
a dílny na výrobu papyru. V ceně je zahrnut oběd
v restauraci v Luxoru a vstupy do památek. Výlet
je doprovázen česky mluvícím průvodcem.
Orientační cena dospělý: 110 EUR
Děti 6-12 let: 55 EUR

AL QUSEIR - POLODENNÍ VÝLET
Odpoledne odjezd autokarem do 3000 let sta-
rého městečka Al Quseir, návštěva přístavu, me-
šity a koptského ortodoxního kostela, zastávka
v parfumerii a možnost výhodných nákupů.
Návrat zpět v podvečerních hodinách.
Orientační cena dospělý: 20 EUR
Děti 6-12 let: 10 EUR  

ABO DABBAB - POLODENNÍ VÝLET
Koupání a šnorchlování. 
Polodenní výlet autokarem k jedné z nejkrásněj-
ších zátok v oblasti Marsa Alam (cca 6 km od ho-
telu Kahramana Beach Resort), kde se vyskytují
želvy karety a mořská kráva dugong. Na programu
je koupání a šnorchlování, možnost zapůjčení vý-
bavy zdarma.  
Orientační cena dospělý: 30 EUR 
Děti 6-12 let: 15 EUR  

SUPER SAFARI – POLODENNÍ VÝLET
Odpolední výlet džípem do pouště k beduínům,
projížďka na velbloudech, čtyřkolkách, na pro-
gramu je beduínská show včetně večeře a nealko
nápojů, návrat zpět ve večerních hodinách. 
Orientační cena dospělý: 65 EUR
Děti 6-12 let: 30 EUR  

Výlety pro děti do 6 let jsou zdarma. 

Výlety lze zakoupit na místě u delegáta a ko-
nají se při minimálním počtu 10 osob.

Přehled hotelů je uveden na str. 63.

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• přímé lety z Prahy, Brna, Ostravy
• skvělé potápění
• kvalitní pláže přímo u hotelů
• kvalitní nové hotely
• většina hotelů s all inclusive
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NAŠE GOLFOVÉ TIPY 
– PRVOTŘÍDNÍ GOLF 365 DNÍ V ROCE
EL GOUNA GOLF CLUB (EL GOUNA)
Osmnáctijamkové hřiště Par 72 o délce 6269
metrů, které navrhli architekti Gene Bates a Fred
Couples leží na okraji střediska El Gouna asi 3 km
od jeho centra. Hřiště je prakticky na dosah od
všech našich hotelů v El Gouna. Pečlivě zavlažo-
vané zelené hřiště kontrastuje s okolní pouští.
Početné bunkry a laguny jsou rozmístěny rafino-
vaně a od moře nepřetržitě vane vítr. Proto zdán-
livě jednoduché hřiště nabízí vzrušující zážitky při
překonávání jeho nástrah na příjemně zvlněných
fairwayích s palmami. Hřiště je vhodné pro začá-
tečníky i zkušené hráče golfu a je vybaveno na
místní poměry velmi dobrou infrastrukturou všech
 obvyklých služeb spojených s golfem.
Orientační cena green fee: 2 000,- Kč

STEIGENBERGER AL DAU GOLF
Devítijamkové hřiště Par 27 se nachází nedaleko
centra Hurghady a přímo u břehu Rudého moře,
v hotelovém komplexu Steigenberger Resort.
Hřiště je vhodné pro pokročilé i začínající hráče
golfu, handicap není podmínkou a golf je možno
hrát ve dne i v noci.
Orientační cena green fee: 2 000,- Kč

THE CASCADES GOLF CLUB
Novější trvale zavlažované osmnáctijamkové gol-
fové hřiště (Par 72, 6646 yardů) navržené Gary
Playerem leží v zóně Safaga, v Soma Bay, v exotické

poloze přímo na břehu moře, takže příboj doslova
omývá green. Atraktivitu hry zvyšují vodní překážky
a proměnlivá bríza, která vane trvale od moře.
Hřiště je vhodné pro začínající i pokročilé hráče,
kteří zde ocení dostatek prostoru  na greenu, lu-
xusní ubytovací zázemí  přilehlého hotelu Sheraton
a vzrušující  atmosféru hry.
Orientační cena green fee: 2 000,- Kč

The Cascades Golf Club

El Gouna Golf ClubJolie Ville Golf Club

Steigenberger Al Dau Golf

EGYPT

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

H. Royal Brayka Beach Resort ***** AI 14 let 82-83
Hotel Aurora Oriental Bay **** AI 15 let 84-85
H. Three Corners Sea 
Beach Resort **** AI 14 let 86-87
H. Three Corners Happy Life **** AI 14 let 88-89
Hotel Blue Reef Resort **** AI 14 let 90
Hotel Royal Tulip Beach Resort ***** AI 14 let 91
H. Calimera Akassia Swiss Resort **** AI 14 let 92
Hotel Novotel Resort ***** AI 14 let 93
H. Three Corners Fayrouz 
Plaza Beach ***** AI 14 let 94
H. Concorde Moreen Beach Resort ***** AI 14 let 95

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

bezplatné ubytování a stravování obsažené v  základní ceně
zájezdu pro dítě ubytované v  jednom pokoji se dvěma
dospělými. Dítě platí jen cenu letenky. Další podmínky poskytnutí
této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu.
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od 11 800 Kč*

* více na str. 125

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 120

HOTEL GEISUM VILLAGE
*** Hurghada

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

POLOHA
Menší hotelový komplex se nachází přímo
u pláže, v severní části střediska Hurghada v blíz-
kosti menšího centra Al Dahar s řadou obchůdků
a restaurací, ve vzdálenosti asi 10 minut jízdy do
hlavního centra Hurghady. 

VYBAVENÍ
Jednoduše vybavený hotel se skládá z malé re-
cepce a dvou dvoupatrových křídel s pokoji po
obou stranách komplexu. Uprostřed se nachází
bazén s oddělenou částí pro děti a s terasou, le-
hátka a slunečníky zdarma. Je zde menší hote-
lová restaurace, kavárna, bar, trezor na recepci
(za poplatek). 

SPORT A ZÁBAVA
Bazén s oddělenou částí pro děti, centrum vod-
ních sportů a menší potápěčské centrum.

POKOJE
Menší jednoduše zařízené pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou vybaveny klimatizací, te-
lefonem, TV, malou ledničkou a balkonem (pokoje
v patře) nebo terasou (pokoje v přízemí) s výhle-
dem na mořskou  stranu, na bazén nebo do okolí. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze v hotelové restauraci formou jedno-
duchého bufetu. Možnost dokoupení jednoduš-
šího all inclusive.

PLÁŽ
Menší písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře
se nachází přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky
zdarma, ručníky na pláži vlastní. U hotelu je menší
marína. 

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/97-1-3
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HOTEL CORAL BEACH

POLOHA
Pěkný rozlehlý hotelový komplex se nachází v klid-
nějším prostředí, přímo u dlouhé pláže s krás-
nými korály, asi 15 km od centra Hurghady
s obchody,  restauracemi a kavárnami. 

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, hotelová restaurace
a mnoho přízemních vilek s pokoji rozmístěných
po celém hotelovém areálu. Obchod se suvenýry,
bar u bazénu a na pláži, orientální a italská res-
taurace a la carte, internet a WI-FI (za poplatek),
dětské hřiště. Do centra Hurghady jezdí denně
hotelový  autobus (za poplatek). 

SPORT A ZÁBAVA
Uprostřed komplexu se nacházejí dva bazény

s terasou (jeden v zimě vyhřívaný) a jeden menší
bazén pro děti. Stolní tenis a posilovna zdarma,
dále tenisové kurty, squash, billiard (vše za popla-
tek),  diskotéka, animační programy. Centrum vod-
ních sportů (potápění, šnorchlování, windsurfing)
a potápěčské centrum. 

POKOJE
Pěkné účelně zařízené standardní pokoje s pří-
slušenstvím a s možností až dvou dětí na spo-
lečné přistýlce jsou umístěny v přízemních
navzájem propojených vilkách. Jsou vybaveny
klimatizací, telefonem, trezorem (zdarma),
SAT TV, fénem, minibarem a terasou s výhledem
do zahrady nebo do okolí. Pokoje s výhledem
na mořskou stranu jsou na vyžádání a za přípla-
tek (viz ceník). 

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
formou bufetu, nealkoholické a místní alkoholické
nápoje, kávu, snack a zmrzlinu pro děti. 

PLÁŽ
Krásná 1200 m dlouhá pláž s hrubozrnným pís-
kem se nachází přímo u hotelu. Jsou zde dvě
krásné laguny s pozvolným vstupem do moře,
pak korály (doporučujeme boty do vody), vhodné
pro šnorchlování a potápění. Lehátka, sluneč-
níky a ručníky jsou zdarma u bazénu i na pláži.

**** Hurghada

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

od 13 810 Kč*

* více na str. 125

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 120

Pobyt pro 2 děti 
do 14/7 let ZDARMA

Více na str. 120

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/97-1-9

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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od 13 990 Kč*

* více na str. 125

Pobyt pro
dítě do 15 let ZDARMA

Více na str. 120

Pobyt pro 2 děti 
do 15/6 let ZDARMA

Více na str. 120

HOTEL SEA GULL
**** Hurghada

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

POLOHA
Velký hotelový komplex se nachází přímo
u pláže a v centru Hurghady, na hlavní třídě se
spoustou obchůdků, kaváren a restaurací. Hotel
má typický egyptský kolorit a skládá se ze dvou
částí (stará část a nová část), z nichž každá má sa-
mostatnou recepci,  restauraci a budovu s pokoji.

VYBAVENÍ 
Prostorná vstupní hala s recepcí a lobby barem
(otevřen 24 hodin), hotelová restaurace, italská
a asijská restaurace a la carte, snack bar, bar u ba-
zénu a na pláži, dětské hřiště, miniclub, internet
a WI-FI (za poplatek), konferenční sál, lékařská
služba 24 hodin. V blízkosti se nachází velké ob-
chodní centrum a kino. 

SPORT A ZÁBAVA
V komplexu je celkem 6 bazénů, v jedné části
hotelového areálu se nachází třístupňový
 komplex  bazénů (2 velké bazény a dětské
brouzdaliště); v další části hotelu se nachází
nový bazén s oddělenou částí pro děti (v zimě
 vyhřívaný). Posilovna a stolní tenis zdarma, bil-
liard, SPA - sauna, jacuzzi, masáže, tenisový kurt
a squash (vše za poplatek),  diskotéka, animační
programy pro děti i do spělé. K hotelu patří
 potápěčské centrum s kvalifikovanými meziná-
rodními in struk tory. Je zde i vodní park se
skluzavkami, tobogány a dalšími vodními
atrakcemi (v zimě vyhřívaný).

POKOJE
Pěkně zařízené standardní pokoje s příslu-
šenstvím a s možností až dvou přistýlek pro děti
jsou vybaveny SAT TV, telefonem, minibarem,
trezorem zdarma, fénem, klimatizací a balko-
nem (pokoje v patře) nebo terasou (pokoje v pří-
zemí) s výhledem na moře, na bazén nebo do
okolí. Některé pokoje mají francouzská okna. Na
vyžádání a za příplatek lze superior pokoje (re-
novované), propojené pokoje, suite a rodinné
pokoje pro 4 osoby (jsou prostornější a mají
francouzské okno).

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive 24 hodin mj. zahrnuje
plnou penzi formou švédských stolů, nealkoho-
lické a místní alkoholické nápoje, kávu, snack
a zmrzlinu.

PLÁŽ
Hotelový komplex má dvě pláže přímo u hotelu,
slunečníky, lehátka a ručníky zdarma u bazénů
i na pláži.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/97-1-6

Rodinná SLEVA Více na str. 120
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Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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od 13 830 Kč*

* více na str. 125

HOTEL SEA STAR
***** Hurghada

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

POLOHA
Pěkný hotelový komplex je postaven v moderním
stylu a je umístěn přímo u pláže, asi 10 minut
jízdy od menšího centra Al Dahar. Hlavní centrum
Hurghady s obchody, restauracemi a bary je vzdá-
leno cca 20 minut jízdy. 

VYBAVENÍ
Hlavní budova s recepcí, výtahem a obchody se su-
venýry, a dvěma křídly pětipatrových budov s po-
koji, které jsou umístěny kolem zahrady. Uprostřed
areálu se nacházejí 2 bazény (jeden v zimě vyhří-
vaný) s terasou a dětský bazén. Je zde hlavní a ital-
ská restaurace, rybí restaurace a la carte, bar
u bazénu, kavárna, pub, kosmetický salon, internet
a WI-FI za poplatek, bankomat, mini club, lékařská
služba. Možnost trezoru na recepci zdarma. V blíz-
kosti hotelu je menší supermarket.  

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis a squash zdarma, dále billiard, tenisový
kurt, minigolf, sauna, jacuzzi, masáže, posilovna (vše
za poplatek), diskotéka, animační programy, potá-
pěčské centrum a centrum vodních sportů. 

POKOJE
Pěkné účelně zařízené standardní pokoje s pří-
slušenstvím a s možností až dvou dětí na spo-
lečné přistýlce jsou vybaveny telefonem,
klimatizací, fénem, SAT TV, minibarem za popla-
tek a balkonem nebo terasou s výhledem na
mořskou stranu. Na vyžádání a za příplatek lze
zajistit suite s jednou nebo dvěma ložnicemi
nebo propojené pokoje. 

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj.  zahrnuje plnou penzi

bufetovým způsobem,  nealkoholické a místní al-
koholické nápoje, snack, kávu, čaj a zmrzlinu pro
děti.

PLÁŽ
Menší hotelová pláž se světlým pískem a pozvol-
ným vstupem do moře se nachází přímo u hotelu
a je vhodná pro děti. Lehátka, slunečníky a ruč-
níky jsou zdarma u bazénu i na pláži. Další pláž
v blízkosti korálového útesu je vhodná pro potá-
pění a šnorchlování. Možnost vodních sportů na
pláži (windsurfing). 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/97-1-35

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 120

Pobyt pro 2 děti 
do 12/6 let ZDARMA

Více na str. 120

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 13. 5., 24. 5., 30. 8., 7. 10. 2017

Více na str. 121
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HOTEL HOST MARK

POLOHA
Velice pěkný hotelový komplex s příjemnou atmo-
sférou nabízí kvalitní služby a je umístěn v klid-
nější oblasti přímo u pláže, cca 15 km od
centra ve směru na oblast Makadi Resort (hote-
lový autobus jezdí zdarma každý den). Transfer
z letiště trvá cca 15 minut. 

VYBAVENÍ 
Hlavní budova s recepcí, směnárnou a barem, ban-
komat. Uprostřed  rozlehlé zahrady je krásný velký
členitý bazén s částí pro děti a s terasou; lehátka,
slunečníky a ručníky jsou zdarma u bazénu i na
pláži. Po celém areálu jsou rozmístěny dvoupatrové
vilky s pokoji. Restaurace, kavárna, bary, WI-FI a in-
ternet (za poplatek), dětské hřiště a konferenční sál.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna zdarma, billiard, tenisové kurty, sauna,
masáže a jacuzzi (vše za poplatek), animační pro-
gramy, diskotéka. Je zde moderní potápěčské
centrum a centrum vodních sportů (windsurfing). 

POKOJE
Pěkně zařízené prostorné pokoje s příslušen-
stvím a s možností jedné přistýlky jsou vyba-
veny fénem, klimatizací, telefonem, SAT TV,
trezorem zdarma, minibarem a balkonem
nebo terasou s přímým výhledem na moře
(viz ceník), na bazén nebo do zahrady. Na vy-
žádání a za příplatek jsou pokoje s výhledem
na mořskou stranu  a rodinné pokoje se
dvěma ložnicemi.

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

PLÁŽ
Dlouhá písečná hotelová pláž je umístěna
v malém zálivu, nejprve píseč ná  laguna vhodná
pro děti, pak otevřené moře. Nejen pro potápěče
je zde molo pro vstup do moře, v blízkosti jsou
korály. 

**** Hurghada

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

od 13 700 Kč*

* více na str. 125

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 120

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 10. 5., 3. 6., 6. 9., 11. 10. 2017

Více na str. 121

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/97-1-5
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od 14 890 Kč*

* více na str. 125

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 120

HOTEL ALBATROS SEA WORLD / ALBATROS AQUA PARK 
**** Hurghada

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

POLOHA
Dva samostatné vedle sebe stojící hotelové
komplexy postavené v moderním egyptském
stylu. Mají příjemnou atmosféru a nacházejí se
v klidnější oblasti cca 700 m od pláže. Centrum
Hurghady je asi 20 minut jízdy (denně hotelový
autobus za poplatek).

VYBAVENÍ 
V každém komplexu jsou  samostatně stojící mo-
derní budovy a oba  hotely od sebe odděluje
pouze most přes bazén. Je zde jeden z největ-
ších vodních parků v Hurghadě. Každý hotel
má samostatnou vstupní  halu s recepcí, barem,
směnárnou a restaurací. Je zde kavárna, italská,

čínská a orientální restaurace a la carte, bary
u bazénu a na pláži, internet a WI-FI (za poplatek),
bankomat, dětský klub a obchůdky se suvenýry.  

SPORT A ZÁBAVA
Uprostřed obou komplexů je celkem 9 bazénů,
z toho dva jsou v zimě  vyhřívané, 1 s mořskými
 vlnami, 2 dětské bazény s vodními atrakcemi
a jeden bazén se čtyřmi tobogány. V rámci
all inclusive je stolní tenis, posilovna, 2 tenisové
kurty (večerní osvětlení za poplatek), hřiště na
minigolf. Za poplatek je billiard, sauna,  masáže
a jacuzzi. Animační programy pro děti i dospělé,
diskotéka. Cen trum  vodních sportů (potápění,
šnorchlování) a potápěčské  centrum na pláži. 

POKOJE
Pěkné moderně zařízené pokoje s příslušen-
stvím a s možností až dvou dětí na společné při-
stýlce jsou vybaveny klimatizací, telefonem, SAT
TV, trezorem zdarma, minibarem a balkonem
nebo terasou  s výhledem na bazén, do zahrady
nebo do okolí. Na vyžádání  rodinné pokoje
s oddělenou ložnicí nebo propojené pokoje.
Ubytování je zajištěno v hotelu Albatros
Sea World nebo v hotelu Albatros Aqua
Park.

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

PLÁŽ
Klienti využívají písčitou pláž hotelu Beach
Albatros Resort ****, která se nachází cca
700 metrů od hotelu, každých 30 min. jezdí
zdarma hotelový autobus.  Lehátka, slunečníky
a ručníky jsou zdarma u bazénů i na pláži. V blíz-
kosti se nacházejí korály.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1104

Dětský bazén s vodními atrakcemi

Rodinná SLEVA Více na str. 120
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HOTEL ALBATROS PALACE RESORT

POLOHA
Luxusní rozlehlý hotelový komplex s příjemnou
atmosférou a kvalitními službami, postavený
v moderním marockém stylu, se nachází v klid-
nější oblasti a přímo u pláže. Centrum
Hurghady je vzdáleno asi 20 minut jízdy (hotelový
autobus za poplatek). Hotel patří k nejlepším
v této oblasti a uspokojí i náročnější klienty. 

VYBAVENÍ
Dvě postranní křídla budov s pokoji, prostorná
vstupní hala s recepcí, směnárnou a lobby
barem, kavárna, několik restaurací, bary u ba-
zénů a na pláži, internet a WI-FI (za poplatek),

bankomat, obchůdky se suvenýry, dětský klub
a hřiště, lékařská služba. Uprostřed komplexu se
nachází velký členitý bazén, jeden z největ-
ších bazénů v Hurghadě, který se rozprostírá
po celém areálu od recepce až k pláži, jedna část
je s jacuzzi (v zimě vyhřívaná), skluzavky
a vodní atrakce pro děti, dětský bazén.

SPORT A ZÁBAVA
V rámci all inclusive je stolní tenis, posilovna, te-
nisový kurt (noční osvětlení za příplatek), za popla-
tek   bil liard, půjčovna kol, sauna, jacuzzi, masáže.
Animační programy pro děti i dospělé. Je zde cent-
rum vodních sportů a potápěčské cen trum. 

POKOJE
Pěkné prostorné pokoje s příslušenstvím a s mož-
ností přistýlky jsou vybaveny klimatizací, telefonem,
SAT TV, trezorem zdarma, fénem,  minibarem a bal-
konem nebo terasou s výhledem na bazén, do za-
hrady nebo do okolí. Na vyžádání a za příplatek lze
zajistit pokoje s výhledem na moře, rodinné pokoje
s oddělenou ložnicí, propojené pokoje a suity.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
formou švédských stolů s bohatým výběrem jídel
v několika  restauracích, mj. italská, orientální,
středomořská a mexická (součást all inclu-
sive), nealkoholické a místní  alkoholické nápoje,
snack, kávu, palačinky a zmrzlinu.

PLÁŽ
Na konci areálu se nachází pěkná dlouhá písčitá
pláž, v blízkosti jsou korály. Vstup do moře a kou-
pání je zajištěno z dlouhého mola, na jehož konci
je umístěn bazén a lehátka na slunění. Oblast je
vhodná i pro potápění a šnorchlování. U hotelu
se nachází marína. Lehátka, slunečníky a ručníky
jsou zdarma u bazénů i na pláži.

***** Hurghada

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1105

800 112 112 ℡72

EGYPT | HURGHADA

od 16 990 Kč*

* více na str. 125

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 120
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800 112 112 ℡74

EGYPT | HURGHADA

od 17 790 Kč*

* více na str. 125

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 120

HOTEL JUNGLE AQUA PARK
**** Hurghada

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

POLOHA
Velice pěkný a rozlehlý hotelový komplex s pří-

jemnou atmosférou, který  doporučujeme pře-
devším pro rodiny s dětmi, je postaven
v moderním egyptském stylu a nachází se cca
700 m od pláže. Centrum Hurghady je asi 20
minut jízdy (denně hotelový autobus za poplatek). 

VYBAVENÍ
Hotel tvoří prostorná vstupní hala s recepcí, smě-
nárnou a lobby barem, a krásná rozlehlá zahrada,
ve které jsou umístěny samostatně stojící vilky
s pokoji. Součástí all inclusive je 6 restaurací
(mj. středomořská,  italská, orientální, německá,
asijská) a 10 barů v recepci,  u bazénů a bar
na pláži, miniclub a dětské hřiště, internet a WI-FI
(za poplatek), bankomat, obchod se suvenýry,

 lékařská služba. Součástí hotelu je i velký mo-
derní AQUAPARK (největší vodní park
v Hurghadě) – centrum vodních atrakcí a zá-
bavy, jehož součástí je mj. 16 venkovních ba-
zénů (některé z nich v zimě vyhřívané),
35 tobogánů a skluzavek různých druhů pro
děti i dospělé, říčka okolo bazénů a další vodní
atrakce. Klienti hotelu mohou využívat tento
vodní park ZDARMA.

SPORT A ZÁBAVA
V rámci all inclusive je stolní tenis, posilovna,
minigolf, tenisový kurt (příplatek za noční osvět-
lení). Za poplatek billiard, masáže, sauna, vodní
sporty,  animace pro děti i dospělé,  diskotéka.
Centrum vodních sportů a po tá pěčské centrum
na pláži.

POKOJE
Ubytování je zajištěno ve vilkách pokoje typu
2+2/1 s příslušenstvím a s možností až dvou
dětí na společné přistýlce nebo na palandě jsou
vybaveny klimatizací, telefonem, SAT TV, fénem,
trezorem zdarma, minibarem a balkonem nebo
terasou s výhledem na bazén, do zahrady nebo
do okolí. Na vyžádání a za příplatek lze zajistit
pokoj až pro 5 osob (2 dospělí a 3 děti) nebo
propojené pokoje.

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

PLÁŽ
Klienti využívají dlouhou písčitou pláž hotelu
Dana Beach Resort *****, která se nachází
cca 700 metrů od hotelu, každých 30 minut jezdí
zdarma hotelový autobus. Jedna z nejlepších
pláží v Hurghadě, pozvolný vstup do moře
vhodný pro děti.  Lehátka, slunečníky a ručníky
jsou zdarma u bazénů i na pláži. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/97-1-10
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EGYPT | HURGHADA

od 14 690 Kč*

* více na str. 125

HOTEL CARIBBEAN WORLD
***** Safaga - Soma Bay

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

POLOHA
Velice pěkný, rozlehlý hotelový komplex s příjem-
nou karibskou atmosférou a kvalitními službami
je postavený v moderním egyptském stylu.
Nachází se v klidnější oblasti a přímo u pláže,
ve středisku Safaga, v oblasti Soma Bay asi 40 km
jižně od Hurghady (hotelový autobus za popla-
tek). Tato oblast je vyhledávaná díky široké na-
bídce vodních sportů a ideálních podmínek pro
potápění a šnorchlování.

VYBAVENÍ 
Hotelový komplex tvoří vstupní hala s recepcí, smě-
nárnou a lobby barem, a pokoje umístěné v několika
samostatně stojících dvoupatrových vilkách rozmís-
těných po celém areálu. Uprostřed komplexu se na-
cházejí 3 velké bazény (jeden v zimě  vyhřívaný)

s terasou na slunění a dětský bazén. U pláže je
menší aquapark s tobogány a skluzavkou pro
děti. Je zde hlavní restaurace, italská restaurace a la
carte, grill restaurace u pláže, kavárna, bar u bazénu
a na pláži, internet a WI-FI (za poplatek), bankomat,
obchodní zóna, kadeřnictví, miniclub a dětské hřiště,
lékařská služba, konferenční sál. 

SPORT A ZÁBAVA
V rámci all inclusive je stolní tenis, posilovna,
plážový volejbal,  tenisový kurt (příplatek za noční
osvětlení). Za poplatek je billiard, SPA - sauna,
 masáže, jacuzzi, motorizované vodní sporty. Hotel
pořádá animační programy pro děti i dospělé, dis-
kotéka. Je zde centrum vodních sportů (windsur-
fing, kitesurfing) a potápěčské centrum (v blízkosti
korály). Nedaleko je golfové hřiště. 

POKOJE
Pěkné, prostorné a vkusně zařízené pokoje (typ
Standard – superior) s příslušenstvím a s mož-
ností až dvou dětí na společné přistýlce jsou
 vybaveny  klimatizací, telefonem, SAT TV, fénem,
trezorem zdarma, minibarem a balkonem nebo
terasou s výhledem na bazény, do zahrady, do
okolí nebo na moře (typ Deluxe, za příplatek).
Na vyžádání a za příplatek lze zajistit rodinné
pokoje (společný vchod a uvnitř dva oddělené
pokoje) nebo suite.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
formou švédských stolů, nealkoholické nápoje,
místní i vybrané dovozové alkoholické nápoje,
snack, kávu a zmrzlinu pro děti.

PLÁŽ
Přímo u hotelu je pěkná, asi 300 metrů dlouhá
písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře, pak
hloubka na potápění, jedna z nejlepších pláží
v Hurghadě vhodná pro děti. Lehátka, sluneč-
níky a ručníky jsou zdarma u bazénů i na pláži.
Vhodné pro potápění a šnorchlování  (korály
 nedaleko).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/97-1-19

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 120

Pobyt pro 2 děti 
do 14/6 let ZDARMA

Více na str. 120

Rodinná SLEVA Více na str. 120
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EGYPT | HURGHADA

od 14 560 Kč*

* více na str. 125

HOTEL AL NABILA RESORT
***** Hurghada - Makadi Resort

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

POLOHA
Pěkný a rozlehlý hotelový komplex postavený
v núbijském stylu se nachází v klidnější oblasti
a přímo u pláže, v nádherné zátoce Makadi, asi
30 km jižně od centra Hurghady. Tato oblast
je vyhledávána díky široké nabídce vodních
sportů a ideálních podmínek pro potápění u ko-
rálových útesů. Dle našeho mínění hotel odpo-
vídá označení ****

VYBAVENÍ
Hotelový komplex tvoří hlavní budova se vstupní
halou s recepcí a lobby barem, a několik vilek
s pokoji umístěných v hotelové zahradě.
Uprostřed komplexu je menší bazén s terasou,
bazén s 5 tobogány a skluzavkami (v  zimě

 vyhřívaný) a dětský bazén se dvěma skluzavkami.
Je zde hlavní restaurace, italská, orientální a rybí
restaurace a la carte, kavárna, bar u bazénu a na
pláži, obchody se suvenýry, internet a WI-FI (za
poplatek), miniclub a dětské hřiště, lékařská
služba. Do centra Hurghady jezdí 3x denně hote-
lový autobus (za poplatek).

SPORT A ZÁBAVA
V rámci all inclusive je stolní tenis, posilovna,
dva tenisové kurty (příplatek za noční osvětlení).
Za poplatek je billiard, minigolf, sauna, masáže,
 jacuzzi, motorizované vodní sporty.  Animace,
 diskotéka, centrum vodních sportů (windsur-
fing) a potápěčské centrum s mezinárodními
 instruktory.

POKOJE
Prostorné  standardní pokoje v hlavní budově
s příslušenstvím a s možností až dvou dětí na
společné přistýlce jsou vybaveny  klimatizací, te-
lefonem, SAT TV, fénem, trezorem zdarma, mi-
nibarem a balkonem nebo terasou.  Většina
pokojů má výhled na mořskou stranu. Na
vyžádání a za příplatek lze zajistit pokoje ve vil-
kách s terasou (bungalov), propojené pokoje
a rodinné pokoje.

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

PLÁŽ
Přímo u hotelu v zálivu je pěkná dlouhá písčitá
pláž s pozvolným vstupem do moře, která patří
k nejlepším plážím v Hurghadě. Lehátka, slu-
nečníky a ručníky zdarma u bazénu i na pláži. Část
pláže je v blízkosti korálových útesů, vhodné pro
potápění a šnorchlování.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/97-1-17

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 120

Pobyt pro 2 děti 
do 14/6 let ZDARMA

Více na str. 120
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HOTEL STEIGENBERGER AL DAU BEACH RESORT

POLOHA
Luxusní a rozlehlý hotelový komplex s příjemnou
atmosférou a  kva litními službami se nachází pří -
mo u pláže, asi 8 km od centra Hurghady (hotelový
 autobus 3x týdně zdarma). Součástí komplexu je
i golfové hřiště. Hotel patří k nejlepším hotelům
v této oblasti a uspokojí i náročnější klienty. 

VYBAVENÍ 
Pěkná prostorná vstupní hala s recepcí, směnár-
nou, lobby barem (nápoje 24 hodin) a výtahy, ho-
telová restaurace, několik restaurací a la carte
a barů u bazénu i na pláži, kavárna,  internet a WI-
FI (za poplatek), obchody se  suvenýry, kadeřnictví,
 miniclub, lékařská služba, konferenční sály.
Uprostřed komplexu je krásná zahrada s velkým
bazénem, jeden z největších bazénů v Hurghadě
(v zimě částečně vyhřívaný) a dětský bazén. Celým
areálem se rozprostírá krásná laguna.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis a posilovna zdarma, za poplatek je bil-
liard, moderní thalassoterapeutické centrum
a welness centrum - sauna, jacuzzi, masáže,
vnitřní bazén se slanou vodou, v blízkosti tenisové
kurty, animační programy, diskotéka. Je zde cent-
rum vodních sportů (šnorchlování,  windsurfing)
a potápěčské centrum. Součástí komplexu je
i 9-jamkové golfové hřiště.

POKOJE
Luxusně zařízené standardní  prostorné pokoje
s příslušenstvím a s možností přistýlky jsou vy-
baveny klimatizací, telefonem, SAT TV, fénem,
trezorem, minibarem, připojením na internet
a balkonem nebo terasou s výhledem na moře,
na bazén, do zahrady nebo do okolí. Na vyžádání
lze zajistit rodinné pokoje až pro 4 osoby,
 junior a deluxe suite, propojené pokoje.

STRAVOVÁNÍ
Kvalitní program all inclusive mj. zahrnuje plnou
penzi bufetovým způsobem s bohatým výběrem
jídel, nealkoholické a místní i dovozové vybrané
alkoholické nápoje, snack, zmrzlinu, kávu. 

PLÁŽ
Přímo u hotelu se nachází pěkná 400 metrů
dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem do
moře. Lehátka, slunečníky a ručníky jsou zdarma
u bazénů i na pláži. Vhodné pro potápění
a šnorchlování,  v blízkosti je marína.

****** Hurghada

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

od 22 460 Kč*

* více na str. 125

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 120

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/97-1-15

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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od 15 740 Kč*

* více na str. 125

HOTEL SERENITY MAKADI BEACH
***** Hurghada – Makadi Resort

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

POLOHA
Velice pěkný a rozlehlý hotelový komplex s pří-

jemnou atmosférou je postavený v  marockém
stylu. Nachází se v  krásné zahradě a  přímo
u pláže, v nádherné zátoce Makadi, asi 30 km
jižně od centra Hurghady (hotelový autobus za
poplatek). Tato oblast je vyhledávaná díky široké
nabídce vodních sportů a ideálních podmínek pro
potápění a šnorchlování.

VYBAVENÍ
Hlavní budova s prostornou vstupní halou s re-
cepcí, lobby barem, a postranní křídla budov s po-
koji, uprostřed kterých se rozprostírá krásná
zahrada se 7 bazény (jeden v zimě vyhřívaný,
dva se slanou vodou), a  dětský bazén. Je zde
hlavní restaurace, italská a orientální restaurace

(součástí all inclusive) a rybí restaurace a la carte,
několik barů u bazénů a na pláži, internet a WI-FI
(za poplatek), obchodní zóna, bankomat, dětské
hřiště a miniclub, lékařská služba, konferenční sál.

SPORT A ZÁBAVA
V rámci all inclusive je stolní tenis, posilovna,
venkovní jacuzzi, volejbal, minigolf, tenisové kurty
(noční osvětlení za poplatek). Za poplatek je billi-
ard, sauna, masáže, vodní sporty a potápěčské
centrum. Hotel pořádá animační programy pro
děti i dospělé, diskotéka. 

POKOJE
Pěkné standardní pokoje s  příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou vybaveny klimatizací,
telefonem, SAT TV, trezorem zdarma, fénem, mi-

nibarem a balkonem nebo terasou s výhledem
do zahrady nebo na bazén, za příplatek jsou de-
luxe pokoje s výhledem na moře (viz ceník). Na
vyžádání a  za příplatek lze zajistit prostorné
 rodinné pokoje s možností až dvou přistýlek
pro děti, propojené pokoje a suite.

STRAVOVÁNÍ
Kvalitní program all inclusive mj. zahrnuje plnou
penzi formou švédských stolů, nealkoholické
a místní alkoholické nápoje, snack, kávu, zmrzlinu.
Za příplatek ultra all inclusive, který navíc zahr-
nuje vybrané dovozové nápoje, 20 minut masáže
a 30 minut intro ponoru za pobyt.

PLÁŽ
Přímo u hotelu se nachází široká písečná pláž, le-
hátka, slunečníky a ručníky jsou zdarma u bazénů
i  na pláži. Mělké moře s  oblázky se táhne až
k hraně korálového útesu, cca 100 m od břehu,
přístup k otevřenému moři je zajištěn z mola (do-
poručujeme boty do vody). Oblast je vhodná pro
potápění a šnorchlování.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/97-1-31

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 120

Pobyt pro 2 děti 
do 14/6 let ZDARMA

Více na str. 120
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HOTEL MÖVENPICK RESORT HURGHADA

POLOHA
Luxusní hotelový komplex s příjemnou atmosfé-
rou a kvalitními službami se nachází přímo
u pláže, jedné z nejkrásnějších pláží u Rudého
moře, v blízkosti promenády s obchody a restau-
racemi. Hlavní centrum Hurghady je vzdáleno cca
20 minut jízdy (hotelový autobus za poplatek). 

VYBAVENÍ
Hlavní budova se vstupní halou s recepcí, výta-
hem a obchody se suvenýry. Uprostřed komplexu
se nachází velký bazén s oddělenou částí pro
děti (v zimě vyhřívaný) s terasou na slunění. Je zde
hlavní restaurace, italská a rybí restaurace a la
carte, bar u bazénu a na pláži, WI-FI zdarma na
recepci, internet (za poplatek), miniclub a dětské
hřiště, kadeřník, lékařská služba. 

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna a plážový volejbal zdarma, za poplatek
je stolní tenis, billiard, tenisové kurty, squash,
SPA - sauna, jacuzzi, masáže. Je zde potápěčské
centrum a centrum vodních sportů (windsurfing),
animace. 

POKOJE
Velice pěkné standardní pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou  vybaveny telefonem,
klimatizací, fénem, trezorem zdarma, SAT TV, mi-
nibarem za poplatek a balkonem nebo terasou.
Většina pokojů má výhled na mořskou stranu.
Na vyžádání a za příplatek lze zajistit pokoje
s přímým výhledem na moře, deluxe pokoje ve
vyšším patře, rodinné pokoje až pro 4 osoby,
suite nebo propojené pokoje. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem s bohatým vý-
běrem jídel, možnost dokoupení kvalitního pro-
gramu all inclusive.

PLÁŽ
Pěkná a dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem
do moře se nachází přímo u hotelu a je vhodná
pro děti. Lehátka, slunečníky a ručníky jsou
zdarma u bazénu i na pláži. V blízkosti je menší
marína pro výletní lodě.

***** Hurghada

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

od 16 200 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/97-1-36

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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od 14 440 Kč*

* více na str. 125

HOTEL ROYAL BRAYKA BEACH RESORT 
***** Marsa Alam

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

POLOHA
Pěkný a rozlehlý hotelový komplex s příjemnou
atmosférou se nachází přímo u pláže a pře-
krásného zálivu. Hotel se nachází cca 40 km
jižně od letiště. V této oblasti jsou ideální pod-
mínky pro potápění a šnorchlování. Hotel patří
k nejlepším v této oblasti a je vhodný pro
rodinnou dovolenou.

VYBAVENÍ
Hotel tvoří vstupní hala s recepcí a lobby barem
(otevřen 24 hodin), a postranní třípatrová křídla
budov s pokoji. Uprostřed komplexu se nachází
velký bazén s terasou (v zimě vyhřívaný) a dětský
bazén se skluzavkou. K dispozici je i velký bazén
se skluzavkami a tobogánem. Hlavní restau-

race, italská a orientální restaurace a la carte, bary
u bazénu a na pláži, WI-FI a internet (za poplatek),
dětské hřiště, miniclub, lékařská služba, konfe-
renční místnost.

SPORT A ZÁBAVA
V rámci all inclusive je stolní tenis, billiard, posi-
lovna, plážový volejbal, dva tenisové kurty. Za po-
platek je SPA – sauna, masáže, animační
programy pro děti i dospělé, diskotéka. Je zde kva-
litní  potápěčské centrum s mezinárodními
 instruktory. V období hlavní sezóny bude v hotelu
otevřen Dětský klub Čedok s česky mluvícím
animátorem. Bližší informace najdete ve speciál-
ním katalogu, který je věnován výhradně našemu
Dětskému klubu Čedok.

POKOJE
Pěkné standardní pokoje s příslušenstvím
a s možností až dvou dětí na společné přistýlce
jsou vybaveny klimatizací, telefonem, SAT TV,
fénem, ledničkou, trezorem zdarma, varnou kon-
vicí a balkonem (pokoje v patře) nebo terasou (po-
koje v přízemí) s výhledem na bazén nebo do okolí.
Na vyžádání a za příplatek lze pokoje s výhledem
na mořskou stranu a pokoje s přímým výhledem
na moře (beach front). Na vyžádání lze zajistit ro-
dinný pokoj (dva propojené pokoje) s možností až
dvou  přistýlek a s výhledem na bazén a mořskou
stranu, dále junior suite s oddělenou ložnicí. 

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

PLÁŽ
Přímo u hotelu je pěkná asi 500 m dlouhá písčitá
pláž, na jejímž začátku je mělké moře s korály, pak
hloubka na  potápění. Lze využít i krásnou píseč-
nou pláž v zálivu s pozvolným vstupem do moře,
jedna z nejlepších pláží v této oblasti
vhodná pro děti. Lehátka, slunečníky a ručníky
jsou zdarma u bazénu i na pláži. Vhodné pro po-
tápění a šnorchlování (korály v blízkosti).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1151

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 120

Rodinná SLEVA Více na str. 120
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od 13 930 Kč*

* více na str. 125

HOTEL AURORA ORIENTAL BAY
**** Marsa Alam

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

POLOHA
Pěkný hotelový komplex s příjemnou atmosférou
se nachází v klidnější oblasti, asi 45 km jižně od
letiště a cca 150 m od pláže přes místní silnici (ho-
telový autobus zdarma), v blízkosti zátoky Jabal Al
Rossas, která je vyhlášeným místem pro potá-
pěče. V této oblasti jsou ideální podmínky pro po-
tápění a šnorchlování. 

VYBAVENÍ
Hotel tvoří vstupní hala s recepcí, lobby bar a po-
stranní třípatrová křídla budov s pokoji. Uprostřed
komplexu se nacházejí 3 velké bazény (jeden
v zimě vyhřívaný) s terasou a dětský bazén. Je zde

restaurace, plážový snack bar, libanonská a rybí
restaurace a la carte, bar u bazénu a na pláži
(součást all inclusive), internet a WI-FI (za popla-
tek), obchody se suvenýry, dětské hřiště, miniclub.  

SPORT A ZÁBAVA
V rámci all inclusive je stolní tenis, billiard, posi-
lovna, plážový volejbal, tenisový kurt (osvětlení za
poplatek); za poplatek je SPA – sauna, jacuzzi
a masáže. Hotel pořádá animační programy pro
děti i dospělé, diskotéka, potápěčské  centrum. 

POKOJE
Pěkné účelně zařízené pokoje s příslušenstvím

jsou vybaveny klimatizací, telefonem, SAT TV,
fénem, minibarem, trezorem zdarma a balko-
nem nebo terasou. K dispozici jsou standardní
pokoje 2+0 (pouze pro dospělé osoby, spo-
lečný balkon pro dva pokoje) s výhledem do
okolí, superior pokoje 2+2/1 – prostorné po-
koje s možností až dvou dětí na společné při-
stýlce a s oddělenou ložnicí a výhledem do
zahrady (typ VZ), na bazén (typ VB)  nebo na
mořskou stranu (typ MS). Na vyžádání a za pří-
platek lze zajistit  rodinné pokoje až pro
6 osob – prostorné pokoje s obývacím pokojem
a dvěma oddělenými ložnicemi. 

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

PLÁŽ
Pěkná dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře se nachází v zálivu cca 150 m od hotelu
a je vhodná pro děti. Vhodné pro potápění
a šnorchlování (korálové útesy v blízkosti).
Lehátka, slunečníky a ručníky jsou zdarma u ba-
zénů i na pláži. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/97-2-16

Pobyt pro
2 děti do 15 let ZDARMA

Více na str. 120
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od 13 680 Kč*

* více na str. 125

HOTEL THREE CORNERS SEA BEACH
**** Marsa Alam

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

POLOHA
Pěkný a rozlehlý hotelový komplex s příjemnou
atmosférou je postavený v moderním arabském
stylu. Nachází se v klidnější oblasti a přímo
u pláže, asi 3 km severně od letiště Marsa Alam.
V této oblasti jsou ideální podmínky pro potápění
a šnorchlování. Hotel je vhodný pro rodinnou
dovolenou.

VYBAVENÍ
Hotel tvoří vstupní hala s recepcí a lobby barem,
a postranní křídla budov s pokoji. Uprostřed kom-
plexu se rozprostírá krásná zahrada se 3 velkými
bazény a s terasou na slunění, dětský bazén se
skluzavkou. Je zde prostorné lobby, recepce,
hlavní restaurace, bar v lobby, u bazénu a na pláži

(součást all inclusive), pub, obchůdky se suvenýry,
WI-FI na recepci zdarma, internet (za poplatek),
dětské hřiště. Nedaleko hotelu je směnárna
a bankomat. Součástí hotelu je i nově otevřený
Aquapark se čtyřmi skluzavkami a tobogány pro
děti i dospělé a bazén s vodními atrakcemi pro
děti. Klienti hotelu mohou tyto atrakce využívat
ZDARMA.

SPORT A ZÁBAVA
V rámci all inclusive je stolní tenis, posilovna a plá-
žový volejbal, za poplatek je billiard, sauna a ma-
sáže. Hotel pořádá animační programy pro děti
i dospělé, diskotéka. Je zde potápěčské centrum
(v blízkosti korály).

POKOJE
Menší účelně zařízené standardní pokoje
s příslušenstvím jsou vybaveny klimatizací, tele-
fonem, SAT-TV, fénem, trezorem zdarma, mini-
barem (za poplatek) a balkonem (pokoje v patře)
nebo terasou (pokoje v přízemí) s výhledem na
mořskou stranu, na bazén nebo do zahrady.
K dispozici jsou dva typy pokojů - standardní
pokoje typu 2+1 s možností jedné přistýlky
a rodinné pokoje typu 2+2/1 s možností až
dvou přistýlek pro děti.

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

PLÁŽ
Přímo u hotelu je asi 300 metrů dlouhá písčitá
pláž, na začátku je mělké moře s korály, pak
hloubka na potápění (doporučujeme boty do
vody). Lehátka, slunečníky a ručníky jsou zdarma
u bazénů i na pláži. Vhodné pro potápění
a šnorchlování, přístup k otevřenému moři je
 zajištěn z mola.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/1152

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 120

Rodinná SLEVA Více na str. 120
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od 13 760 Kč*

* více na str. 125

HOTEL THREE CORNERS HAPPY LIFE
**** Marsa Alam

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

POLOHA
Pěkný a rozlehlý hotelový komplex s příjemnou
atmosférou se nachází v klidnější oblasti a přímo
u pláže. Vzdálenost od letiště Marsa Alam je cca
25 km.  V této oblasti jsou ideální podmínky pro
potápění a šnorchlování. 

VYBAVENÍ
Hotel tvoří vstupní hala s recepcí, hotelová res-
taurace a několik dvoupatrových budov s pokoji.
Uprostřed komplexu se nachází velký bazén
s tobogánem a skluzavkou (v zimě vyhřívaný)

a dětský bazén. Je zde hotelová restaurace, italská
a rybí a la carte restaurace, bary na recepci, u ba-
zénu a na pláži (součást all inclusive), WI-FI a in-
ternet (za poplatek), obchod se suvenýry, dětský
klub a hřiště, lékařská služba.  

SPORT A ZÁBAVA
V rámci all inclusive je stolní tenis, posilovna,
 volejbal; za poplatek je billiard, tenisový kurt,
sauna, masáže. Hotel pořádá animační programy
pro děti i dospělé, diskotéka, je zde potápěčské
centrum. 

POKOJE
Pěkné účelně zařízené standardní pokoje s pří-
slušenstvím a s možností přistýlky jsou vybaveny
klimatizací, telefonem, SAT TV, fénem, trezorem
zdarma,  minibarem a balkonem nebo terasou
s výhledem do zahrady, na bazén nebo na moř-
skou stranu. Na vyžádání a za příplatek lze zaji-
stit rodinné pokoje s možností až dvou dětí na
společné přistýlce a propojené pokoje.    

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

PLÁŽ
Přímo u hotelu je asi 200 m dlouhá písečná pláž,
vstup do moře je zajištěn z mola (doporučujeme
boty do vody).  Vhodné pro potápění a šnorchlo-
vání (korálové útesy v blízkosti). Lehátka, sluneč-
níky a ručníky jsou zdarma k dispozici u bazénů
i na pláži.  

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/97-2-19

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 120

Pobyt pro 2 děti 
do 14/6 let ZDARMA

Více na str. 120
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od 13 110 Kč*

* více na str. 125

HOTEL BLUE REEF RESORT
**** Marsa Alam

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

POLOHA
Hotelový komplex s nádechem arabské architek-
tury obohacené o moderní detaily se nachází
přímo u pláže. Vzdálenost od letiště Marsa Alam
je cca 40 km. V blízkosti hotelu je minimarket.
V této oblasti jsou ideální podmínky pro potápění
a šnorchlování. 

VYBAVENÍ
Hotel tvoří nízké budovy obklopené zelení a hlavní
budova s lobby, recepcí a hotelovou restaurací. Je
zde rybí restaurace a la carte (není součástí all
inclusive), bar na recepci, u bazénu a na pláži
(součást all inclusive), internet (za poplatek), ob-
chod se suvenýry, dětské hřiště, kadeřnictví.
Uprostřed komplexu se nachází velký bazén
pro dospělé (v zimě vyhřívaný) a dětský bazén.
Lehátka, slunečníky a osušky u bazénu zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, posilovna a plážový volejbal zdarma;
za poplatek je kulečník, sauna, masáže. Večerní
animace pro dospělé, diskotéka, je zde potápěč-
ské centrum. 

POKOJE
Pěkné účelně zařízené standardní pokoje s pří-
slušenstvím a s možností až dvou dětí na spo-
lečné přistýlce jsou vybaveny klimatizací,
telefonem, SAT TV, fénem, trezorem zdarma, mi-
nibarem a balkonem nebo terasou s výhledem
do zahrady nebo do okolí. Na vyžádání a za pří-
platek lze zajistit pokoje s výhledem na bazén,
pokoje na mořskou stranu, rodinné pokoje
s možností až dvou přistýlek nebo propojené
pokoje.    

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

PLÁŽ
Přímo u hotelu je písčito-oblázková pláž, vstup do
moře je zajištěn z mola (doporučujeme boty do
vody). Vhodné pro potápění a šnorchlování (ko-
rálové útesy v blízkosti). Lehátka, slunečníky a ruč-
níky jsou zdarma. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15268 

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 120

Pobyt pro 2 děti 
do 14/7 let ZDARMA

Více na str. 120
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MARSA ALAM | EGYPT

HOTEL ROYAL TULIP BEACH RESORT 

POLOHA
Velice pěkný hotel se nachází přímo u pláže
s korálovým útesem. V této oblasti jsou ideální
podmínky pro potápění a šnorchlování.
Vzdálenost od letiště Marsa Alam je cca 17 km.
Hotel je vhodný pro rodinnou dovolenou. 

VYBAVENÍ 
Hotelový komplex tvoří hlavní budova s prostor-
ným lobby, recepcí a hotelovou restaurací, a něko-
lik budov s pokoji. Je zde italská a rybí restaurace a
la carte (není součástí all inclusive), bar na recepci,
u bazénu a na pláži (součást all inclusive), WI-FI na
recepci (za poplatek), obchody se suvenýry, dětské
hřiště, miniclub (4-12 let). Uprostřed komplexu se
nacházejí 2 velké bazény pro dospělé (jeden v
zimě vyhřívaný) a dětský bazén. Lehátka, sluneč-
níky a osušky u bazénu zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Plážový volejbal; za poplatek je kulečník, tenisový
kurt, SPA - sauna, masáže. Animace pro děti i do-
spělé, diskotéka.

POKOJE
Moderní pokoje typu superior s  příslušen-
stvím a s možností až dvou přistýlek pro děti
jsou vybaveny klimatizací, SAT TV, fénem, tre-
zorem zdarma, minibarem (za poplatek) a bal-
konem nebo terasou s výhledem na bazén, do
zahrady nebo do okolí. Na vyžádání a za přípla-
tek lze zajistit pokoje s  výhledem na moře 
nebo prostornější rodinné pokoje až pro čtyři
osoby. 

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi

bufetovým způsobem, nealkoholické a místní al-
koholické nápoje, snack, kávu, čaj. 

PLÁŽ
Přímo u hotelu je asi 1 km dlouhá písčito-obláz-
ková pláž, vstup do moře je zajištěn z mola (do-
poručujeme boty do vody). Korálový útes začíná
v blízkosti pobřeží, otevřené moře je vzdáleno asi
700 m od břehu. Vhodné pro potápění a šnorch-
lování (korálové útesy v blízkosti). Lehátka, sluneč-
níky a ručníky jsou zdarma. 

***** Marsa Alam

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

od 14 690 Kč*

* více na str. 125

Pobyt pro 2 děti 
do 14/7 let ZDARMA

Více na str. 120

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 120

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15271

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 16. 5., 6. 6., 10. 10. 2017

Více na str. 121
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EGYPT | MARSA ALAM

od 15 010 Kč*

* více na str. 125

HOTEL CLUB CALIMERA AKASSIA SWISS RESORT
***** Marsa Alam

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

POLOHA
Rozlehlý hotelový komplex se nachází přímo
u pláže. V této oblasti jsou ideální podmínky pro
potápění a šnorchlování. Vzdálenost od letiště
Marsa Alam je cca 36 km. Hotel doporučujeme
pro rodinnou dovolenou.  

VYBAVENÍ 
Součástí hotelového komplexu je hlavní budova
s prostorným lobby, recepcí a hotelovou restau-
rací, a několik patrových budov s pokoji. Je zde
italská, orientální a rybí restaurace a la carte
(není součástí all inclusive), bar v lobby, u ba-
zénů a na pláži (součást all inclusive), WI-FI na

recepci zdarma, obchody se suvenýry, kadeř-
nictví, dětské hřiště, miniclub. Uprostřed kom-
plexu se nacházejí 3 velké bazény pro
dospělé, dětský bazén. Součástí komplexu je
velký AQUAPARK s několika bazény, 12 tobo-
gánů pro dospělé a 6 tobogánů a skluzavek pro
děti, bazén s umělými vlnami, aj. Pro klienty ho-
telu je vstup zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, posilovna a plážový volejbal zdarma;
za poplatek je kulečník, tenisový kurt, sauna, ma-
sáže. Animační programy pro děti i dospělé, dis-
kotéka. 

POKOJE
Prostorné standardní pokoje s příslušenstvím
a s možností až dvou přistýlek pro děti jsou vy-
baveny klimatizací, telefonem, SAT TV, fénem,
varnou konvicí a trezorem zdarma, minibarem
(za poplatek) a balkonem nebo terasou s výhle-
dem na bazén, do zahrady nebo do okolí. Na vy-
žádání a za příplatek lze zajistit pokoje
s výhledem na moře nebo prostornější rodinné
pokoje až pro čtyři osoby.     

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

PLÁŽ
Přímo u hotelu je písčito-oblázková pláž, vstup do
moře je zajištěn z mola (doporučujeme boty do
vody), nejprve je mělké moře s korály, pak začíná
otevřené moře na koupání. Vhodné pro potápění
a šnorchlování (korálové útesy v blízkosti).
Lehátka, slunečníky a ručníky jsou zdarma u ba-
zénů i na pláži.  

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15273 

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 120

Pobyt pro 2 děti 
do 14/6 let ZDARMA

Více na str. 120



93

HOTEL NOVOTEL MARSA ALAM

POLOHA
Pěkný hotelový komplex se nachází přímo
u pláže s korálovým útesem. V této oblasti jsou
ideální podmínky pro potápění a šnorchlování.
Vzdálenost od letiště Marsa Alam je cca 60 km.
Hotel je vhodný pro aktivní dovolenou.  

VYBAVENÍ
Velice pěkný nově postavený hotelový komplex
tvoří hlavní budova s prostorným lobby, recepcí
a hotelovou restaurací, a několik budov s pokoji.
Je zde italská restaurace a la carte (není součástí
all inclusive), bar v lobby, u bazénu a na pláži (sou-
část all inclusive), WI-FI na recepci zdarma, inter-
net (za poplatek), obchod se suvenýry, dětské
hřiště, miniclub (4-12 let). Uprostřed komplexu se
nacházejí 3 velké bazény pro dospělé (jeden

v zimě vyhřívaný) a dětský bazén. Lehátka, sluneč-
níky a osušky u bazénu zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Plážový volejbal, sportovní aktivity; za poplatek je
SPA centrum – vnitřní bazén, sauna, jacuzzi, fit-
ness, masáže, potápěčské centrum. Animace pro
děti i dospělé.    

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
a s možností až dvou přistýlek pro děti jsou vy-
baveny klimatizací, telefonem, SAT TV, fénem,
trezorem zdarma, varnou konvicí, minibarem (za
poplatek) a balkonem nebo terasou s výhledem
na bazén nebo do okolí.     

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

PLÁŽ
Přímo u hotelu je dlouhá písčitá pláž, vstup do
moře je zajištěn z mola (doporučujeme boty do
vody). U břehu je korálový útes, pak otevřené
moře na koupání. Vhodné pro potápění a šnorch-
lování. Lehátka, slunečníky a ručníky jsou zdarma. 

***** Marsa Alam

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

od 16 190 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15699

MARSA ALAM | EGYPT

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro 2 děti 
do 14/7 let ZDARMA

Více na str. 120

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 9. 5., 30. 5., 29. 8., 17. 10. 2017

Více na str. 121
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EGYPT | MARSA ALAM

od 17 210 Kč*

* více na str. 125

HOTEL THREE CORNERS FAYROUZ PLAZA BEACH
***** Marsa Alam

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

POLOHA
Pěkný hotelový komplex se nachází přímo
u pláže s korálovým útesem. V této oblasti jsou
ideální podmínky pro potápění a šnorchlování.
Vzdálenost od letiště Marsa Alam je cca 6 km.
Hotel je vhodný pro aktivní dovolenou.  

VYBAVENÍ
Hotelový komplex tvoří hlavní budova s prostor-
ným lobby, recepcí a hotelovou restaurací, a ně-
kolik patrových budov s pokoji. Je zde italská
a orientální restaurace a la carte (není součástí all
inclusive), bar v lobby, u bazénu a na pláži (sou-
část all inclusive), WI-FI na recepci zdarma, inter-
net (za poplatek), obchod se suvenýry,
kadeřnictví, dětské hřiště a dětský klub (4-12 let).
Uprostřed komplexu se nachází velký bazén

pro dospělé (v zimě vyhřívaný) a dětský bazén.
Lehátka, slunečníky a osušky u bazénu zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, fitness, plážový volejbal; za poplatek
je billiard, sauna, jacuzzi, masáže, potápěčské
centrum. Animace pro děti i dospělé, diskotéka.  

POKOJE
Standardní pokoje s příslušenstvím a s mož-
ností přistýlky jsou vybaveny klimatizací, SAT TV,
fénem, trezorem zdarma, varnou konvicí, mini-
barem (za poplatek) a balkonem nebo terasou
s výhledem na bazén, do zahrady nebo do okolí.
Na vyžádání a za příplatek lze zajistit prostor-
nější rodinné pokoje s možností až dvou při-
stýlek pro děti.     

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

PLÁŽ
Přímo u hotelu je asi 1 km dlouhá písčitá pláž,
vstup do moře je zajištěn z mola (doporučujeme
boty do vody). Korálový útes začíná v blízkosti po-
břeží, pak otevřené moře na koupání. Vhodné pro
potápění a šnorchlování (korálové útesy v blíz-
kosti). Lehátka, slunečníky a ručníky jsou zdarma. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15272

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 120
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MARSA ALAM | EGYPT

HOTEL CONCORDE MOREEN BEACH RESORT

POLOHA
Velice pěkný hotelový komplex postavený v núbij-
ském stylu se nachází v klidnější oblasti a přímo
u pláže s korálovým útesem a v blízkosti zálivu
Abo Dabab, takže jsou zde ideální podmínky pro
potápění a šnorchlování. Vzdálenost od letiště
Marsa Alam je cca 24 km. Hotel patří k nejlepším
v této oblasti a je vhodný i pro náročnější klienty.  

VYBAVENÍ
Moderní hotelový komplex tvoří hlavní budova
s lobby, recepcí a hotelovou restaurací, a několik
budov s pokoji. Je zde rybí a orientální restaurace
a la carte (není součástí all inclusive), bar v lobby
a na pláži (součást all inclusive), WI-FI na recepci
zdarma, obchody se suvenýry, kadeřnictví, dětské
hřiště, miniclub (4-12 let). Uprostřed komplexu se

nacházejí dva velké bazény pro dospělé a dva
dětské bazény. Lehátka, slunečníky a osušky u ba-
zénu zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, posilovna, plážový volejbal. Animace
pro děti i dospělé.  

POKOJE
Standardní pokoje s příslušenstvím a s mož-
ností až dvou přistýlek pro děti jsou vybaveny kli-
matizací, telefonem, SAT TV, fénem, trezorem
zdarma, varnou konvicí, minibarem (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 až pro čtyři osoby.  

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

PLÁŽ
Přímo u hotelu je asi 800 m dlouhá písčitá pláž,
vstup do moře je zajištěn z mola (doporučujeme
boty do vody). U břehu jsou kameny a korálové
útesy, pak otevřené moře na koupání. Vhodné
pro potápění a šnorchlování. Lehátka, slunečníky
a ručníky jsou zdarma. 

***** Marsa Alam

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

od 15 980 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15270

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 120
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KYPR

KYPR
Tento třetí největší ostrov ve Středozemním moři je mnohým znám pod přezdívkou ostrov lávy a bohyně Afrodite, která se zde, dle dávné
pověsti, zrodila z mořské pěny. Kypr leží ve východním Středomoří a díky své poloze se vyznačuje subtropickým klimatem s dlouhým
a teplým létem, navíc se může pochlubit více než 300 slunečnými dny v roce. Všechny tyto atributy zaručují, že koupání v moři je možné
již od dubna až do konce listopadu - teplota vody v tomto období neklesá pod 20 stupňů. Na ostrově najdeme nepřeberné množství pláží,
ať se již jedná o dlouhé písečné pláže, nebo malebné menší pláže v romantických zálivech. Místní prázdninová střediska uspokojí své
návštěvníky bohatou nabídkou  hotelových kapacit všech kategorií, nesčetnými restauracemi či tavernami, které nabízejí vynikající
kyperskou kuchyni včetně místních lahodných vín. Ostrov je ideálním cílem i pro milovníky kulturních památek a historie. Jako křižovatka
různých kultur nabízí Kypr památky mnoha architektonických slohů i různých období. Kromě vynikajícího koupání, zábavy a historie
najdeme na Kypru i nádhernou přírodu a romantické vnitrozemí s typickými okouzlujícími vesničkami. 
V neposlední řadě je ostrov díky své ideální poloze ve východním středomoří východiskem k lodním výletům k břehům Blízkého východu
s možností navštívit Izrael, Libanon nebo Egypt.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Na organizovaných plážích v  letoviscích Agia
Napa (Nissi Beach) a Protaras (Fig Tree Bay) je
k  dispozici široká nabídka vodních sportů.
Protaras je dokonce často milovníky vodních
sportů označován jejich rájem. Můžete se zde
potápět – oblíbené jsou návštěvy přímořských
jeskyní na Mysu Greko, či vrak lodi Zenobia ne-
daleko Larnaky. Pronajmout si windsurfing, vodní
skútr, vyzkoušet vodní lyžování či létání na pa-
dáku (parasailing). Na plážích se také nabízí pro-
nájem šlapadel nebo jízda na nafukovacích
„banánech“ a „létajících rybách“.

PO KOUPÁNÍ
Pokud jste milovníky zábavy a nočního života
zvolte letovisko Agia Napa, v jehož centru nalez-
nete  – restaurace, diskotéky, bary, noční podniky
a kluby, obchody a obchůdky nebo třeba
Lunapark, Go Kart (motokáry) a minigolf. Protaras
je klidnější letovisko s příjemnou promenádou na
večerní procházky a průzračnou vodou na plá-
žích. Mezi Agia Napa a Protarasem pak operuje
kyvadlová autobusová doprava  nebo taxi.
Letoviska jsou od sebe vzdálená cca 10 km.
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KYPR

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
PROTARAS
Menší malebné letovisko se rozprostírá na vý-
chodě ostrova. Je vystavěno v délce několika kilo-
metrů podél pobřeží omývaného průzračně
čistými vodami Středozemního moře. V Protarasu
najdeme dlouhou písečnou pláž, ale i řadu men-
ších pláží umístěných v nesčetných malebných zá-
livech, které jsou lemovány rozeklanými skalními
útesy. Samotné centrum střediska je tvořeno tzv.
„stripem“, tj. rušnou ulicí, kde je soustředěno velké
množství zábavy. Najdeme zde obchody, bary, dis-
kotéky, restaurace a další atrakce. Okrajové části
letoviska jsou spíše klidné, přičemž rušné centrum
je snadno dostupné veřejnou autobusovou do-
pravou. Protaras je ideálním místem pro milovníky
vodních sportů, kteří ho často označují za svůj ráj.
Můžete se zde potápět, pronajmout si windsur-
fing, vyzkoušet vodní lyžování či létání na padáku
a řadu dalších vodních radovánek. Pobyt ve stře-
disku Protaras doporučujeme těm, kteří hledají
klidnější prostředí s možností noční zábavy v ruš-
ném centru. Protaras je ideálním místem pro ro-
dinou dovolenou s dětmi. Letiště v Larnace je
vzdáleno cca 50 km, transfer trvá cca 70 minut. 

AGIA NAPA
Jednoznačně nejznámější a nejoblíbenější přímořské
letovisko na celém Kypru najdeme na jihovýchodě
ostrova. Původně malá rybářská vesnička se roz-
rostla v moderní turistický resort s veškerým záze-
mím. Agia Napa se rozprostírá v délce několika
kilometrů podél pobřeží. Letovisko je tvořeno ma-
lebným centrem a oblastmi s převažující hotelovou
zástavbou. V samotném centru je soustředěno ne-
přeberné množství zábavy - restaurace, diskotéky,
bary, noční podniky, kluby či obchody. Milovníci his-
torie a památek budou jistě obdivovat klášter ne-
soucí stejné jméno jako celé letovisko - Agia Napa.
Ve středisku najdeme několik písečných pláží, pokry-
tých jemným pískem, z nichž nejznámější a nejkrás-
nější je Nissi Beach, nádherná pláž pokrytá bílým
pískem, lemovaná zelení. I v Agia Napa je k dispozici
široká nabídka vodních sportů, můžete navštívit
mořský park či se vydat na výlet lodí. Dovolenou
v Agia Napa si může každý vybrat dle své „chuti“.
Spokojeni budou milovníci bujarého nočního života,
ale i ti, kteří hledají klidné prostředí. Pozvolný vstup
do moře jistě ocení rodiny s dětmi. Letiště v Larnace
je vzdáleno cca 41 km. Transfer trvá cca 60 minut.

NABÍDKA VÝLETŮ
KYRÉNIE/FAMAGUSTA 
Odhalte nejkrásnější místa v severní části Kypru!
Přes pohoří Pentadaktilos Vás cesta dovede k nej-
významnější gotické památce blízkého východu -
opatství Bellapais, s okouzlujícím výhledem.
Pokračujeme do města Kyrénie s malebným pří-
stavem. Navštívíme středověkou, nejlépe docho-
vanou pevnost na Kypru a muzeum vraku lodi ze
4. st. před Kristem i s převáženým nákladem. Čas
na oběd. Přes vnitrozemí pokračujeme do
Famagusty, města obehnaného benátskými hrad-
bami, sídla Shakespearova Othella. V historickém
centru Vás nadchne gotická katedrála sv.
Mikuláše (od 16. st. mešitou). Volný čas. Na závěr
uvidíte “Varoshi”, známé jako mrtvé město.
Orientační cena: 65,- Euro dosp.

32,- Euro děti

HORY TROODOS A KLÁŠTĚR KYKKOS 
Milovníci přírody si nenechají ujít výlet do pohoří
Troodos s návštěvou nejznámějšího a nejbohat-
šího kláštera Kypru – Kykkos, s významnou ikonou
malovanou Sv. Luká šem. Volný čas u kláštera, mož-
nost nákupu oříšků, vína, svatojánského chlebíčku,
tradičních sladkostí. Zastávka u hrobky arcibiskupa
Makaria III. Cesta povede horami s úchvatnými vý-
hledy na přírodu a horské vesničky. Uvidíte nejvyšší
horu Olymp i místní lyžařské centrum. V malebné
vinařské vesničce Lania, ochutnáte místní specia-
litu – věhlasné, nejstarší víno Commandaria.
Orientační cena: 40,- Euro dosp.

20,- Euro děti
Výlety je možné zakoupit pouze na místě.
Uvedené ceny jsou orientační. S kompletní nabíd-
kou výletů Vás na místě seznámí delegát. 

ČEDOK PLUS
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort 

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

Čedok Expres – trasa 1, 3 a 5 (více na str. 118)

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• krásné pláže s průzračnou vodou 
• kvalitní ubytovací kapacity 
• 300 slunečných dní v roce 

KYPR Protaras

Agia Napa
Larnaka

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

ODLETY: 8/15 DNÍ Z PRAHY | 11/12 DNÍ Z PRAHY

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Rozloha ostrova: 9 251 km2

Počet obyvatel ostrova: 838 tisíc
Úřední jazyk: řečtina, turečtina
Místní měna: euro

Časový posun v létě: SELČ plus 1 hod.
Cílové letiště: Larnaka
Doba letu z Prahy: 3 hodiny 40 minut

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Hotel Chrystalla **** PL 13 let 98
Hotel Crystal Springs **** PL 13 let 99
Hotel Mimosa *** PL 13 let 100
Hotel Stamatia *** AI 13 let 101
Hotel Asterias Beach **** PL 12 let 102
Hotel Princess Beach **** AI 14 let 103
Hotel Sunrise Beach **** PL 12 let 104
Hotel Sunrise Pearl & SPA ***** PL 12 let 105  

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

bezplatné ubytování a stravování obsažené v  základní ceně
zájezdu pro dítě ubytované v  jednom pokoji se dvěma
dospělými. Dítě platí jen cenu letenky. Další podmínky poskytnutí
této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu.

© AdobeStock
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od 15 160 Kč*

* více na str. 125

HOTEL CHRYSTALLA
**** Protaras

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

POLOHA
Příjemný třípatrový hotel se nachází v klidné části
střediska Protaras. Hlavní třída s obchody, restau-
racemi a veškerou zábavou, která tvoří centrum
letoviska, je od hotelu vzdálena cca 50 m. 

VYBAVENÍ
K vybavení hotelu patří menší vstupní hala s re-
cepcí, WI-FI připojení zdarma, restaurace s tera-
sou, výtahy, poolbar, snack bar, bazén s terasou
na opalování, vířivka u bazénu a dětský bazén. 

SPORT A ZÁBAVA
V hotelu je k dispozici kulečník, menší posilovna,
sauna, tenisový kurt. Vodní sporty na pláži (za po-
platek). Možnost další zábavy v nedalekém centru
střediska. 

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky v podobě lehátka jsou vybaveny koupelnou,
WC, televizí, klimatizací, lednicí (za poplatek), tre-
zorem (zdarma), fénem a balkonem nebo terasou.
WI-FI (zdarma), příslušenství k přípravě kávy a čaje.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu. Fakult. plná penze –
výběr z menu.

PLÁŽ
Krásná písečná pláž „Fig Tree Bay“, situovaná v zá-
livu, je od hotelu vzdálena cca 100 m. Slunečníky
a lehátka za poplatek. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/595

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA
Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 120

Více na str. 121

Rodinná SLEVA Více na str. 120
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HOTEL CRYSTAL SPRINGS

POLOHA
Hotel v rozlehlé zahradě přímo u moře. Rušné
centrum střediska je vzdáleno cca 5 km od ho-
telu. Vesnička Pernera pak cca 2 km. Menší cent-
rum s restaura cemi, obchody a tavernami cca
500 m od hotelu. 

VYBAVENÍ
Hala s recepcí, výtahy, internet (za popl.), obchod
se suvenýry, klimatizovaná restaurace, bazén s te-
rasou na opalování se slunečníky a lehátky
(zdarma), dětský bazén, dětský klub, snack bar
u bazén. Autobusová zastávka cca 100 m na hl.
silnici před hotelem - pravidelné spojení s centrem
letoviska (za poplatek). WI-FI na recepci (zdarma). 

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt (zdarma), volejbal (zdarma), kulečník
(za poplatek), stolní tenis, pronájem jízdních kol,
animační a zábavné programy pro děti i dospělé.
Potápěčské centrum (za poplatek).

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek jsou vybaveny  koupelnou, WC, fénem,
televizí, lednicí (zdarma), klimatizací, trezorem (za
poplatek) a balkonem nebo terasou. Boční nebo
přímý výhled na moře. WI-FI (zdarma).

STRAVOVÁNÍ
Bufetové polopenze. Fakultativně all inclusive

 zahrnující plnou penzi formou bufetu, lehká jídla
a zákusky (pizza, hamburgery, saláty atd.) během
dne, nealkoholické nápoje, pivo, víno a alkoholické
nápoje domácí výroby. 

PLÁŽ
Písčitá pláž v zálivu je pokryta hrubším pískem.
Přístup na pláž je přes krásnou zahradu a po ně-
kolika schodech. Lehátka a slunečníky za popla-
tek. Klienti mohou využívat lehátek a slunečníků
v zahradě, která jsou zdarma.  

**** Protaras

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

od 19 310 Kč*

* více na str. 125

Pobyt pro 2 děti 
do 13/7 let ZDARMA

Více na str. 120

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/593

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Rodinná SLEVAVíce na str. 120
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od 15 780 Kč*

* více na str. 125

HOTEL MIMOSA
*** Protaras

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

POLOHA
Klidný hotel s rodinnou atmosférou sestávající
z několika dvoupatrových budov je vystavěn na
okraji střediska Protaras cca 4 km od jeho centra. 

VYBAVENÍ
Recepce, televizní kout, internetový koutek (za
poplatek), menší restaurace s terasou, bar u ba-
zénu, bazén s terasou na opalování (slunečníky
a lehátka zdarma), a dětský bazén. WI-FI (za po-
platek).

SPORT A ZÁBAVA
Volejbal, billiard (za popla tek), kuželky, tenis
(zdarma, vybavení a osvětlení za poplatek), stolní
tenis, potápěčské centrum (za poplatek). Hotel
pořádá cca 2x týdně zábavné večery. 

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny koupelnou, WC, telefonem,
televizí, lednicí, klimatizací, vysoušečem vlasů,
trezorem (za poplatek), varnou konvicí (za po-
platek) a balkonem nebo terasou. 

STRAVOVÁNÍ
V hotelové restauraci jsou po dávány polopenze
formou bufetu. Fakultativně plná penze - výběr
z menu.

PLÁŽ
Písečná pláž v menším zálivu se nachází přímo
u hotelu. Lehátka a slunečníky na pláži za po-
platek. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/597

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 120

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 18. 5., 29. 5., 25. 9., 9. 10., 19. 10. 2017

Více na str. 121
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HOTEL STAMATIA

POLOHA
Hotel s rodinnou atmosférou je situován neda-
leko centra střediska Ayia Napa, kde se nachází
řada obchůdků, restaurací a barů. Nedaleko od
hotelu se nachází místní přístav. Letiště je vzdá-
leno cca 60 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, bar,
bazén, brouzdaliště pro děti, slunečníky a lehátka
u bazénu (zdarma), konferenční místnost, plážové
osušky (za poplatek), WIFI ve veřejných prosto-
rech (zdarma), internetový koutek (za poplatek),
úschovna zavazadel.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, šipky, stolní tenis, volejbal. Za poplatek:
sauna, masáže, kulečník, video herna, škola potá-
pění, vodní sporty na pláži.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s bočním výhle-
dem na moře s možností přistýlky jsou vybaveny
vlastním sociálním zařízením, vysoušečem vlasů,
klimatizací, SAT/TV, trezorem (za poplatek), mi-
nibarem (za poplatek), WIFI (za poplatek), balko-
nem nebo terasou s posezením.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnující plnou penzi,nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby, odpolední
snack.

PLÁŽ
Písečná pláž se nachází cca 100 m od hotelu.
Slunečníky a lehátka na pláži (za poplatek).

*** Agia Napa

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

od 19 730 Kč*

* více na str. 125

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 120

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15356

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Rodinná SLEVAVíce na str. 120
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od 20 410 Kč*

* více na str. 125

HOTEL ASTERIAS BEACH
**** Agia Napa

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

POLOHA
Hotelový areál je vystavěn v klidném prostředí na
okraji střediska cca 600 m od hotelu menší cent-
rum s několika restauracemi. Rušné centrum
střediska, které je snadno dosažitelné busem
nebo taxíkem, je od hotelu vzdáleno cca 5 km. 

VYBAVENÍ
Hala s recepcí a barem, výtah, restaurace, terasa,
kde jsou podávány snídaně, obědy a večeře,
snack bar u bazénu, plážový bar, venkovní bazén,
vnitřní bazén, WI-FI ve veřejných prostorech
(zdarma), internetový koutek za poplatek, mini-
market. 

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy. K dispozici je fitness, tenis (za
poplatek), herna, masáže (za poplatek), stolní
tenis zdarma, fotbalové hřiště a možnost vod ních
sportů na pláži (vše za poplatek), dětské hřiště. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek jsou vybaveny koupelnou, WC, klimatizací,
TV, lednicí, vysoušečem vlasů, telefonem, trezo-
rem (za poplatek) a balkonem nebo terasou. Na
vyžádání rodinné pokoje situované výhradně
v přízemí a vybavené manželským lůžkem a pa-
landou. V rodinných pokojích lze ubytovat ma-
ximálně dvě dospělé osoby. WI-FI (poplatek).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze jsou podávány bufetovým způsobem.
Fakultativně all inclusive, které  zahrnuje plnou
penzi formou bufetu, neznačkové alkoholické ná-
poje, nealkoholické nápoje a drobné občerstvení
v průběhu dne. 

PLÁŽ
Přímo u proslulé pláže Makronissos, pokryté svět-
lým pískem. Lehátka a slunečníky (za poplatek).  

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/101-22-11
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HOTEL PRINCESS BEACH

POLOHA
Hotel se nachází v turistické zóně města Larnaky,
asi 7 km od jeho centra, které je dostupné pravi-
delnou autobusovou linkou – cca 15 minut jízdy.
V okolí hotelu jsou bary a restaurace.

VYBAVENÍ
Hotel má 138 pokojů v hlavní budově a ve dvou
vedlejších budovách. Recepce, restaurace, bar,
WI-FI na recepci (zdarma), obchod se suvenýry,
2 výtahy, bazén, dětský bazén. Lehátka a sluneč-
níky (zdarma).. 

SPORT A ZÁBAVA
Tenis zdarma (osvětlení za poplatek), stolní tenis,
fitness centrum. Jednou týdne pořádá hotel ky-
perský večer  s tradiční hudbou. Sauna, vířivka,
masáže, kulečník (vše za poplatek). 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek jsou vybaveny koupelnou (sprcha/ vana), bal-
konem, klimatizací, telefonem, SAT TV, ledničkou
na pokojích zdarma. Trezor na pokoji za popla-
tek. WI-FI (za poplatek), příslušenství k výrobě
kávy a čaje.

STRAVOVÁNÍ
Stravování formou all inclusive.

PLÁŽ
Písečná, částečně oblázková. Lehátka a sluneč-
níky na pláži před hotelem zdarma. Další lehátka
na pláži za poplatek. Ručníky  na pláž lze zapůjčit
na recepci oproti záloze. 

**** Larnaka

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

od 19 180 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/588

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 120
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od 20 090 Kč*

* více na str. 125

HOTEL SUNRISE BEACH
**** Protaras

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

POLOHA
Hotelový areál s kvalitními službami leží přímo
u krásné písčité pláže. Centrum s řadou obchodů,
restaurací a noční zábavou je od hotelu vzdáleno
cca 70 m. Jeden z nejkvalitnějších a nejpopulár-
nějších hotelů na Kypru.

VYBAVENÍ
Výtahy, minimarket, restaurace, taverna, 4 bary,
restaurace s terasou s výhledem na moře, kde
jsou podávány snídaně, velký bazén s terasou na
opalování, lehátka a slunečníky v zahradě, pří-
padně u bazénu jsou pro hotelové hosty rezervo-
vány na číslo pokoje, dětský bazén, vířivka
u bazénu a rozlehlá zahrada, krytý bazén.  WI-FI
ve veřejných prostorech (zdarma).

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, dva tenisové kurty (pronájem
raket za poplatek), stolní tenis, fitness - vše
zdarma, kulečník, squash, sauna, masáže, kurzy
potápění (vše za poplatek). 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny koupelnou, WC, rádiem, telefonem, te-
levizí, fénem, klimatizací,  minibarem (zdarma),
WI-FI (za poplatek), příslušenstvím k přípravě
kávy a čaje, trezorem a balkonem. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze jsou podávány  formou bufetu. Fakult.
plná penze s obědem à la carte. Po předchozí re-
zervaci možnost povečeřet v à la carte restauraci
Reef, Kyklos, asijské Lemongrass nebo v italské
restauraci (cca 300 m od hotelu) - 1x týdně! 

PLÁŽ
Pěkná písečná pláž leží přímo u hotelu. Lehátka
a slunečníky za poplatek.  

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/598

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 120
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HOTEL SUNRISE PEARL & SPA

POLOHA
Luxusní hotelový komplex disponuje 235 pokoji,
nachází se na jihovýchodním pobřeží ostrova v tu-
ristickém středisku Protaras. V okolí hotelu na-
jdeme obchůdky, restaurace, bary, taverny.
Letiště a hlavní město Larnaka je vzdáleno cca
65 km.

VYBAVENÍ
Recepce se vstupní halou, hlavní restaurace, 6 a’la
carte restaurací (rybí, středomořská, řecká, asijská,
italská, americká), 5 barů, výtah, venkovní bazén,
vnitřní vyhřívaný bazén, dětský bazén, lehátka
a slunečníky u bazénu (zdarma), osušky (zdarma),
opalovací terasa, prostorná zahrada, dětské hřiště,
kadeřnictví, prádelna, obchůdek se suvenýry,

 zlatnictví, internetový koutek (za poplatek), WIFI ve
veřejných prostorech (zdarma), konferenční míst-
nost, parkoviště, úschovna zavazadel.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy pro děti a dospělé, miniclub,
posilovna, squash, tenisové kurty, herna, šipky,
kulečník, vodní sporty na pláži (za poplatek), SPA
– sauna, pára, vířivka (za poplatek).

UBYTOVÁNÍ
Elegantně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky jsou vybaveny koupelnou, WC, individu-
álně nastavitelnou klimatizací, telefonem, fénem,
trezorem, LED/TV, minibarem, příslušenství k pří-
pravě kávy a čaje, balkonem, WIFI (za poplatek).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu. Za příplatek plná
penze.

PLÁŽ
Krásná písečná pláž přímo u hotelu. Slunečníky
a lehátka za poplatek.

***** Protaras

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

od 26 650 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/7452

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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ALBÁNIE
Exotická krása na vás čeká v dosud neobjevené středomořské destinaci, která se v posledních letech stává stále více oblíbenou mezi
turisty celého světa – v Albánii. Pobřeží delší než 400 kilometrů je omýváno vlnami Jaderského a Jónského moře a bělostné pláže snesou
i ta nejpřísnější měřítka. Zvyšující se kvalita služeb, zlepšující se infrastruktura a příznivé ceny jsou zárukou pro kvalitní dovolenou pro
každého. Albánie se pyšní nejenom krásným přímořím, ale i krásnými horami, spoustou přírodních zajímavostí i historicky zajímavými
místy. To vše spolu s tradiční pohostinností Albánců, vynikající balkánskou kuchyní a možnostmi zábavy utváří nádhernou mozaiku, která
je zárukou nezapomenutelné dovolené.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Na plážích jsou k dispozici nejrůznější druhy mo-
torizovaných i nemotorizovaných vodních sportů
a radovánek. Patří k nim vodní skútry,  parasai-
ling, jízda na banánu, šlapadla či kajaky. Milovníci
plážového volejbalu naleznou několik hřišť

a v posledních letech se do Albánie stále častěji
vydávají milovníci potápění.

PO KOUPÁNÍ
Dürres (Drač) je v  Albánii nejdůležitějším cent-
rem cestovního ruchu a je druhým největším
městem v Albánii. Hotely, resturace, bary či ka-
várny lemují pobřežní promenádu, a tak se stává
ideálním cílem večerních vycházek, které lze spo-
jit s příjemným posezením u výborné kávy nebo
národního nápoje rakije.  Albánie je zemí boha-
tou na historické památky, rozhodně stojí za to,
navštívit Berat - "Město tisíce oken", který se na-
chází na úbočí hory Tomorr, Gjirokastra - město-

muzeum, označované také jako "město stříbr-
ných střech" staré pevnosti a atmosférického
starého města, Kruja - historický hradní komplex
pojistného Skanderbeg, Apollonia - ruiny staro-
věkého města.
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Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)
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22 ZÁKLADNÍ INFORMACE
Rozloha: 28 748 km²
Počet obyvatel: 2,8 milionu
Úřední jazyk: albánština
Místní měna: albánský lek

Časový posun v létě: žádný
Cílové letiště: Tirana/Kerkyra (Korfu)
Doba letu z Prahy: 2 hodiny 5 minut
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
DÜRRES
Rekreační středisko na Jadranu s mnoha bary
a restauracemi, známé pro jeho přístav a římské
památky. Veřejné pláže s mírným vstupem do
moře s oddělenými částmi pro hotelové hosty –
zdarma plážový servis pro hotelové hosty, vodní
sporty na pláži. Transfer z letiště trvá cca
35 minut. 

GOLEM
Malá turistická vesnice s pěknou pláží, klidnou do-
volenou. Široká písčitá pláž obklopena zelení.
Transfer z letiště trvá cca 45 minut.

SARANDA
Oblíbené středisko zejména díky průzračně
čistému moři a nepřelidněným plážím v zátoce
Jónského moře, nedaleko hranic s Řeckem.
Příjemné mediteránní klima, pobřežní promenády
s datlovými palmami, kvalitní služby a možnosti
výletů do okolí na čele se starověkým Butrintem,
které patří k památkám pod ochranou Unesca.
Přílet na řecký ostrov Korfu, transfer busem
a trajektem do Sarandy. Transfer trvá cca
60 minut (dle dopravní situace).

NABÍDKA VÝLETŮ
BUTRINTI + KSAMILI
Polodenní výlet, který zahrnuje návštěvu staroby-
lého města Butrinti, zapsaného do seznamu
UNESCO, které se řadí mezi hlavní atraktivity re-
gionu Saranda. Během prohlídky města dále nav-
štívíte amfiteátr, chrám Asklepios, Lví bránu,
benátský hrad a muzeum.  Následuje návštěva
perly albánské přírody – Ksamil, známý pro své
krásné čisté písčité pláže a souostroví malých pů-
vabných ostrůvků. Volný čas na pláži, který mů-
žete využít ke koupání. Návrat do hotelu
v odpoledních hodinách. 
Orientační ce na: 25 €

ALBÁNSKÁ RIVIÉRA S NÁVŠTĚVOU HRADU
LEKURESI
Asi nejkrásnější trasa, kterou jste kdy viděli!
Projížďka podél albánského pobřeží až do
Llogara Pass (1 110 m n. m.). Krása tohoto vý-
letu ohromí každého. Zastavíte se ve vesničce
Borsh, kde si můžete vychutnat kávu v restau-
raci zvané „Slovinský ráj“, kde se nacházejí malé
vodopády a potůčky. Následuje zastávka
v Porto Palermo, kde navštívíte hrad Aliho Paši.
Volný program, který můžete využít k odpo-
činku na pláži Lamani, ukryté ve skalnaté zátoce
(možnost oběda, lehátka na pláži za poplatek).
Pokračujeme dále po cestě do Himara. Další

část je tou nejkrásnější,  vydáme se na vrchol
hory Llogara, odkud můžete obdivovat nád-
herné výhledy do okolí a nakonec výletu navští-
víte hrad Lekursi. 
Orientační ce na: 45 €

GJIROKASTRA A SOUTĚSKA „MODRÉ OČI“
Celodenní výlet s návštěvou důležitého města
v jižní části Albánie – město Gjirokastra, které
bylo jmenováno městským muzeem a je na se-
znamu UNESCO. Město je vystaveno na svahu
hory a je známé svou architekturou. Nad měs-
tem se nachází zámek, ze kterého můžete ob-
divovat krásné panoramatické výhledy. Během
prohlídky města dále navštívíte etnografické
muzeum, založené v domě diktátora Envera
Hoxha. Po prohlídce následuje oběd v tradiční
restauraci (není zahrnuto v ceně). Při zpáteční
cestě navštívíme soutěsku Blue Eye „Modré oči“.
Návrat do hotelu pozdních odpoledních
 hodinách. 
Orientační ce na: 40 €

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

ČEDOK PLUS
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort 

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

Čedok Expres – trasa 1, 3, 5 (více na str. 118)

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• rušné město na pobřeží Jaderského moře
• dlouhá široká písčitá pláž
• největší starověký amfiteátr na Balkáně
• rozmanitá příroda
• milí a pohostinní lidé 
• levně na místě

Jaderské
moře

ŘECKO

MAKEDONIE

ALBÁNIE

Korfu

Kruja

TiranaDurres

Berat

Gjirokastra

Vlora

Saranda

Butriat

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

ODLETY: 8/11/12/15 DNÍ Z PRAHY

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Hotel Kategorie Pobyt ZDARMA*
Strava pro dítě do str.

Hotel Sun *** LAI 12 let 108
Hotel Vivas **** AI 12 let 109
Hotel Diamma Resort **** AI 12 let 110
Hotel Flower & SPA ***** AI 12 let 111
Hotel Green Park *** PL 7 let 112
Hotel Fafa Meli Premium ***** AI 12 let 113
Hotel Meli Holiday **** AI 12 let 114
Hotel Mario *** PL 12 let 115
Hotel Andon Lapa *** LAI 12 let 115
Hotel Palma **** PL 12 let 116

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

bezplatné ubytování a stravování obsažené v  základní ceně
zájezdu pro dítě ubytované v  jednom pokoji se dvěma
dospělými. Dítě platí jen cenu letenky. Další podmínky poskytnutí
této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu.
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od 11 690 Kč*

* více na str. 125

HOTEL SUN
*** Golem

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

POLOHA
Nově zrekonstruovaný hotel disponující 52 pokoji
se nachází cca 5 km od města Dürres, cca 40 km
od letiště v Tiraně.

VYBAVENÍ
Recepce, výtah, restaurace, bar, bazen, slunečníky
a lehátka u bazénu (zdarma), WIFI (zdarma), prá-
delna, konferenční místnost, parkování.

SPORT A ZÁBAVA
Animace, posilovna, masáže a vodní sporty na
pláži (za poplatek).

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny
vlastním sociálním zařízením, vysoušečem vlasů,
klimatizací, TV, mini barem (za poplatek), trezo-
rem (za poplatek). Pokoje s výhledem do okolí
a s výhledem na moře (za příplatek).

STRAVOVÁNÍ
Light all inclusive, bufetová snídaně, oběd a ve-
čeře. Během oběda a večeře je podáváno pivo,
víno, nealkoholické nápoje.

PLÁŽ
Písečná pláž se nachází cca 50 m od hotelu, le-
hátka a slunečníky pro hotelové hosty na pláži
(zdarma).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15484

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 120

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 19. 6., 22. 6., 28. 8., 31. 8., 4. 9. 2017

Více na str. 121

Více na str. 121

Žánrové foto
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HOTEL VIVAS

POLOHA
Hotel disponující 73 pokoji sestávající z jedné pě-
tipatrové budovy se nachází cca 2 km od města
Dürres, nejbližší obchůdky a bary jsou od hotelu
vzdáleny cca 50 m. Letiště v Tiraně je vzdáleno
cca 33 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, bar,
bazén se sladkou vodou, brouzdaliště, slunečníky
a lehátka u bazénu (zdarma), směnárna, parko-
viště, konferenční místnost, WIFI (za poplatek),
prádelna.

SPORT A ZÁBAVA
Malá posilovna, dětské hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky (cca 24 m2) jsou vybaveny vlastním sociál-
ním zařízením, vysoušečem vlasů, individuálně
ovladatelnou klimatizací, WIFI (za poplatek),
chladničkou, trezorem (za poplatek), balkonem
s posezením, výhledem do ulice, přímý výhled
na moře za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze, alkoholické a ne-
alkoholické nápoje místní výroby, odpolední
snack.

PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž Vivas s vymezenou částí pro
hotelové hosty s pozvolným vstupem do moře se
nachází přímo u hotelu. Slunečníky a lehátka na
pláži (zdarma).

**** Dürres

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

od 13 600 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15448

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 120

Více na str. 121

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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od 13 190 Kč*

* více na str. 125

HOTEL DIAMMA RESORT
**** Golem

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

POLOHA
Nově zrekonstruovaný hotel disponujcí 110 po-
koji umístěné v několika třípatrových budovách,
se nachází ve středisku Golem. V okolí hotelu se
nachází obchůdky a restaurace, vzdálenost od
města Dürres cca 8 km, cca 40 km od letiště
v Tiraně.

VYBAVENÍ
Recepce, výtah, restaurace, 2 bary, bazén se slad-
kou vodou s oddělenou částí pro děti, lehátka
a slunečníky u bazénu (zdarma), dětské hřiště,
konferenční místnost, zahrada, WIFI (zdarma),
parkování (za poplatek cca 7€/den).

SPORT A ZÁBAVA
Dětská herna, dětské hřiště, salon krásy (za po-
platek).

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky (cca 22 m2) jsou vybaveny vlastním sociál-
ním zařízením, vysoušečem vlasů, individuálně
nastavitelnou klimatizací, WIFI (za poplatek), TV,
mini barm (za poplatek), balkonem nebo tera-
sou s posezením. Rodinné pokoje s možností až
dvou přistýlek (cca 35 m2) jsou stejně vybaveny
jako standardní pokoje.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive, snídaně (7,30 - 10,30), obědy (12,30-
14,00), večeře (19,30-21,00) formou bufetu
v hlavní restauraci; občerstvení (16.00-17.00); ne-
alkoholické nápoje a místní alkoholické nápoje
v baru u bazénu (10.30-22.30); povinně nosit
pásky all inclusive.

PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře
se nachází přímo u hotelu. Vyhrazená část na pláži
pro hotelové hosty - lehátka a slunečníky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15450

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA
Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 120

Více na str. 121
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HOTEL FLOWER & SPA

POLOHA
Hotel postavený na přelomu let 2015/2016, otev-
řený v květnu 2016, disponuje 73 pokoji umístě-
ných v jedné pětipatrové budově, se nachází
v blízkosti restaurací a obchůdků. Cca 4 km od
centra Golem, cca 40 km od letiště v Tiraně, au-
tobusová zastávka 100 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Recepce se vstupní halou, výtah, restaurace,
2 bary, bazén se sladkou vodou, dětské brouzda-
liště, lehátka a slunečníky u bazénu (zdarma), dět-
ské hřiště, konferenční místnost, WIFI (zdarma),
prádelna.

SPORT A ZÁBAVA
Dětské hřiště, SPA centrum - vířivka, masáže,
salón krásy, kosmetické procedury (za poplatek).

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek v podobě rozkládacího gauče
(cca 23 m2) jsou vybaveny vlastním sociálním za-
řízením, vysoušečem vlasů, WIFI (za poplatek),
TV, chladničkou, klimatizací, trezorem (za popla-
tek), balkonem s posezením, výhledem do za-
hrady nebo na bazén.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze, alkoholické a ne-
alkoholické nápoje místní výroby, odpolední
snack.

PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře je vzdálena cca 200 m od hotelu. Oddělená
část pro hotelové hosty - slunečníky a lehátka
(zdarma).

***** Golem

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

od 14 400 Kč*

* více na str. 125

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15451

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 121

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 120

Rodinná SLEVAVíce na str. 120



HOTEL GREEN PARK 

POLOHA
Útulný a dobře udržovaný hotel se nachází
v klidné oblasti, obklopen borovicemi. Hotel dis-
ponuje 16 pokoji umístěných v třípatrové budově,
personál dbá o to, aby se zde každý cítil výji-
mečně. Nejbližší obchody a bary cca 200 m od
hotelu; cca 35 km od letiště v Tiraně; autobusová
zastávka cca 1 km od hotelu (placené), centrum
města Dürres cca 8 km.

VYBAVENÍ
Recepce se vstupní halou, 2 restaurace, 2 bary,
trezor v recepci (za poplatek), WIFI (zdarma), prá-
delna.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži za poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním sociálním zaříze-
ním, individuálně ovladatelnou klimatizací, WIFI
(za poplatek), SAT/TV, chladničkou, balkonem
s posezením, výhledem do zahrady.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou švédských stolů.

PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž Green Park Beach s pozvol-
ným vstupem do moře je vzdálena cca 25 m od
hotelu. Vymezená část pro hotelové hosty se slu-
nečníky a lehátky zdarma.

*** Dürres

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15456

800 112 112 ℡112

ALBÁNIE | DÜRRES

od 10 650 Kč*

* více na str. 125

Pobyt pro
dítě do 7 let ZDARMA
Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 120

Více na str. 121
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HOTEL FAFA MELI PREMIUM
***** Dürres

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

POLOHA
Hotel v Premium kvalitě disponující 135 pokoji
umístěných v šestipatrové budově se nachází
v blízkosti sesterského hotelu Meli Holiday. Nově
otevřený v květnu 2016. Navržen s důrazem na
detail, umístěný přímo na písčité hotelové pláži
s bezplatným servisem. V blízkosti centra města
Golema s obchody a restauracemi. Cca 40 km od
letiště v Tiraně; autobusová zastávka cca 100 m
od hotelu.

VYBAVENÍ
Prostorné elegantní logy, recepce,4 výtahy, res-
taurace, bar v lobby, bar na pláži, bazén, sluneč-
níky a lehátka u bazénu (zdarma), dětské hřiště,
parkoviště, konferenční místnost, WIFI (zdarma),
prádelna, zahrada, terasa s výhledem na moře.

SPORT A ZÁBAVA
Animace pro děti i dospělé: sportovní akce, živá
hudba.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky (cca 34 m2) jsou vybaveny vlastním sociál-
ním zařízením, individuálně ovladatelnou
klimatizací, vysoušečem vlasů, SAT/TV, chladnič-
kou, trezorem (za poplatek), balkonem nebo te-
rasou. Dále jsou k dispozici pokoje s bočním
nebo přímým výhledem na moře, rodinný pokoj
s možností až dvou přistýlek (cca 40 m2) skláda-
jící se ze dvou místností, stejně vybaven jako
pokoj standard.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive, snídaně (7.30-9.30), obědy (13.00-
15.00), večeře (19.00-21.00) v restauraci; občer-
stvení (16.30-17.30) ve vyznačených barech
a restauracích; alkoholické a nealkoholické nápoje
místní výroby (9.00-23.00) ve vyznačených barech
a restauracích; nutno nosit náramek all inclusive.

PLÁŽ
Hotelová písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo u hotelu, slunečníky a le-
hátka (zdarma).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15452

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

od 14 520 Kč*

* více na str. 125

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 120

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 19. 6., 22. 6., 28. 8., 31. 8., 4. 9. 2017

Více na str. 121

Více na str. 121

Rodinná SLEVAVíce na str. 120



HOTEL MARIO

POLOHA
Příjemný, komorní hotel se nachází na útesu a na-
bízí nádherný výhled na Jónské moře a ostrov
Korfu. Disponuje 36 pokoji umístěných v pětipat-
rové budově. Centrum střediska Saranda je vzdá-
leno cca 1,5 km a přístav cca 3 km, nejbližší
obchůdky, bary a restaurace cca 50 m. Letiště
Kerkyra je vzdáleno cca 30 km (transfer autobuse
a trajektem).

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, výtah, restaurace, trezor (za po-
platek), WIFI (zdarma).

SPORT A ZÁBAVA
Řada diskoték, barů, restaurací v centru střediska
Saranda.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky (cca 20 m2) jsou vybaveny vlastním sociál-
ním zařízením, individuálně nastavenou
klimatizací, vysoušeč vlasů (na vyžádání na re-
cepci), TV, lednicí, balkonem nebo francouzským
balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem.

PLÁŽ
Veřejná oblázková pláž Punetoreve s pozvolným
vstupem do moře je vzdálena cca 80 m od hotelu.
Na pláž se dochází přes ulici a po schodech.
Veřejná oblázková pláž Mango s pozvolným vstu-
pem do moře je od hotelu vzdálena cca 500 m
od hotelu po asfaltové silnici. U obou pláží jsou
lehátka a slunečníky (za poplatek).

*** Saranda

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15855

HOTEL ANDON LAPA

POLOHA
Moderní tříhvězdičkový hotel se nachází cca
500 m od centra města Saranda, v klidnější části
města, 100 metrů od nejbližších obchodů, barů
a restaurací, 1 km od přístavu v Saranda a přímo
u písečné pláže. Hotel byl kompletně zrenovovaný
v roce 2012. Hotel leží přímo u pláže.

VYBAVENÍ
V hotelu se nachází 36 pokojů, má 3 patra, lobby
s recepcí 24 hodin, nachází se zde restaurace, která
připtavuje místní I řeckou kuchyni, směnárna, lobby
bar, pool bar, terasa s výhledem na moře, bezplatné
bezdrátové připojení k internetu, bazén se sladkou
vodou, lehátka a slunečníky zdarma, menší fitness.

SPORT A ZÁBAVA
Menší tělocvična, rozsáhlé možnosti zábavy ve
centru města Saranda.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje jsou vybaveny standardní, nábytkem,
jsou dvoulůžkové některé s možností jedné při-
stýlky, individuálně řízená klimatizace, kou-
pelna (sprchový kout, WC, fén), satelitní TV,
lednice, telefon, trezor, zdarma dětskou po-
stýlka pro děti do 2 let. Všechny dvoulůžkové
pokoje jsou s výhledem na moře a na ostrov
Korfu.

STRAVOVÁNÍ
Soft all inclusive zahrnující snídaně, obědy a ve-
čeře bufetovým způsobem. K obědu a večeři
4 nápoje (včetně vína a piva)/osoba.

PLÁŽ
Soukromá oblázková pláž leží přímo před hote-
lem, slunečníky a lehátka na pláži zdarma.

*** Saranda

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/12053
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ALBÁNIE | SARANDA

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 120

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 120

od 10 360 Kč*

* více na str. 125

od 12 630 Kč*

* více na str. 125
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Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL MELI HOLIDAYS  
**** Golem

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

POLOHA
Hotel postavený v roce 2015 se nachází v blízkosti
(cca 500 m) centra malebného města Golem, které
je známé pro své široké písčité pláže. Disponuje
89 pokoji umístěných v pětipatrové budově. Dopo -
ručujeme zejména pro klidný odpočinek a povalo-
vání se na pláži, na kterou můžete sejít přímo
z hotelové terasy. Nejbližší obchody a bary cca
50 metrů od hotelu; cca 40 km od letiště v Tiraně;
autobusová zastávka cca 500 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Recepce se vstupní halou, výtah, restaurace,
3 bary (v lobby, u bazénu a na pláži), bazén se
sladkou vodou, lehátka a slunečníky u bazénu
(zdarma), dětský koutek, konferenční místnost, te-
rasa s výhledem na moře, WIFI (zdarma).

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, za poplatek: sauna, turecké lázně, po-
silovna.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek (rozkládací pohovka) jsou vyba-
veny vlastním sociálním zařízením, vysoušečem
vlasů, individuálně ovladatelnou klimatizací, WIFI
(za poplatek), SAT/TV, chladničkou, trezorem (za
poplatek), balkonem s posezením s bočním vý-
hledem na moře.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive, snídaně (8.00-10.30), obědy (13.00-
15.00), snack (16.00-19.00), večeře (19.00-
21.00) v restauraci formou švédských stolů;

alkoholických a nealkoholických nápojů místní
výroby ve vyznačených barech (10.00-23.00);
nutno nosit náramek all inclusive.

PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž Golem Beach s pozvolným
vstupem do moře se nachází přímo u hotelu.
Vymezená část pro hotelové hosty s lehátky a slu-
nečníky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15457

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 120

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 19. 6., 22. 6., 28. 8., 31. 8., 4. 9. 2017

Více na str. 121

od 14 390 Kč*

* více na str. 125
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od 12 020 Kč*

* více na str. 125

HOTEL PALMA
**** Saranda

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

POLOHA
Komorní hotel disponující 31 pokoji v jedné pěti-
patrové budově je postaven jen pár kroků od pří-
mořské promenády. Centrum střediska Saranda
s řadou obchodů, barů a restaurací se nachází
cca 300 m od hotelu, nejbližší obchody jsou vzdá-
leny cca 50 m a letiště Kerkyra cca 30 km. Transfer
z letiště je zajištěn autobusem a trajektem.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, výtah, restaurace, bar, bazén, le-
hátka a slunečníky u bazénu (zdarma), trezory na

recepci (za poplatek), WIFI, terasa s výhledem na
moře.

SPORT A ZÁBAVA
Bary, restaurace, obchody v blízkém středisku
Saranda.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky (cca 30-35 m2) jsou vybaveny vlastním so-
ciálním zařízením, klimatizací, fénem, SAT/TV,
lednicí a balkonem s posezením.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem.

PLÁŽ
Veřejná písečno-oblázková pláž s pozvolným vstu-
pem do moře se nachází cca 30 m od hotelu. Na
pláž je přístup po schodech přes hotelový areál.
Lehátka a slunečníky (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/15863

Pobyt pro
2 děti do 12 let ZDARMA

Více na str. 120
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INZERÁT

Ubytování | nejlepší hotely, penziony a luxusní vily po celém světě | Doprava | letenky do celého světa | železniční, autobusové 
a lodní lístky po celé Evropě | zapůjčení vozu kdekoliv na světě | Aktivní dovolená | golf | potápění | windsurfing | pronájem
jachet | rybolov | safari | lyžařské pobyty| Sportovní akce | fotbal | tenis | formule 1 | OH | Davis Cup a další | Relaxace
| lázeňské pobyty v zahraničí | Vzdělávací aktivity | jazykové kurzy pro mládež i dospělé | Speciální přání | svatební cesty |
plavby lodí | víkendy ve světových metropolích | cokoliv dalšího Vás napadne | Praktické záležitosti | víza | cestovní pojištění

VIP linka: 800 211 212 | mail: exclusive@cedok.cz

www.exclusive-travel.cz

NESPOKOJÍTE SE S KONFEKCÍ ?
NA PŘÁNÍ VÁM RÁDI UŠIJEME DOVOLENOU NA MÍRU !

... NECHTE SE INSPIROVAT KATALOGEM

EXCLUSIVE TRAVEL ČEDOK

A VYBERTE SI DOVOLENOU VAŠICH SNŮ
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TURECKO ǀ EGYPT ǀ KYPR ǀ ALBÁNIE ǀ PŘEHLED LETŮ

TURECKO ǀ EGYPT ǀ KYPR ǀ ALBÁNIE PRG = Praha, BRQ  = Brno, OSR = Ostrava
Destinace - letiště Odlet z Délka zájezdu (počet noclehů) Odletové dny Období letů
Turecko - Antalya PRG 7, 10, 11, 14 ÚT, PÁ červen-říjen 2017
Turecko - Antalya BRQ 7, 10, 11, 14 ÚT, PÁ červen-září 2017
Turecko - Antalya OSR 7, 10, 11, 14 ÚT, PÁ červen-září 2017
Turecko - Dalaman (Marmaris) PRG 7, 10, 11, 14 ÚT, PÁ květen-říjen 2017
Turecko - Izmir (Kusadasi) PRG 7, 14 PÁ červen-září 2017
Turecko - Bodrum PRG 7, 14 ČT červen-září 2017
Egypt - Marsa Alam PRG 7, 14 ÚT květen-říjen 2017
Egypt - Marsa Alam BRQ 7, 10, 11, 14 ČT, NE duben-listopad 2017
Egypt - Marsa Alam OSR 7, 10, 11, 14 ČT, NE duben-listopad 2017
Egypt - Hurghada PRG 7, 10, 11, 14 ST, SO květen-říjen 2017
Egypt - Hurghada BRQ 7, 14 ST červen-listopad 2017
Egypt - Hurghada OSR 7, 14 ST červen-listopad 2017
Kypr - Larnaka PRG 7, 10, 11, 14 PO, ČT květen-říjen 2017
Albánie - Tirana PRG 7, 10, 11, 14 PO, ČT červen-září 2017

Cestujte ve třídě Travel Plus Comfort (TPC)
v letadlech společnosti Travel Service*

Za příplatek 3 490 Kč získáte tento jedinečný komfort:
Bohatší catering na velkém platě (předkrm, teplé jídlo, dezert, kanapky, káva nebo čaj) s výběrem alkoholických a nealkoholic-
kých nápojů, salónek na letišti v PRG, OSR, BRQ, podhlavníky TPC, deka a polštář, welcome drink, zvýšená péče posádky, zvý-
šená volná váha zapsaných zavazadel na 20 kg. (Navíc za příplatek 1 400 Kč/oba směry možnost objednat Premium Seats.)

* Platí pro vybrané lety Travel Service a SmartWings při rezervaci současně s leteckým zájezdem Čedoku do vyčerpání kapacity vyčleněných míst. 

Výběr prioritních míst v letadle*

Pokud rádi sedíte v přední části letadla, preferujete místo u okna nebo požadujete více místa na nohy na exitových sedačkách u nou-
zových východů, vyberte si za poplatek konkrétní sedadlo v letadle na cestě tam i zpět. Na výběr máte dva typy sedaček:

• Premium Seats (1. a 2. řada a exitové řady) cena 700 Kč v jednom směru letu
• Standard Seats (všechny ostatní řady) cena 400 Kč v jednom směru letu

* Platí pro vybrané lety Travel Service a Smart Wings při rezervaci současně s leteckým zájezdem Čedoku do vyčerpání kapacity vyčleněných míst.

Doprava na letiště za zvýhodněnou cenu
K vybraným zájezdům zajišťujeme dopravu na Letiště
Václava Havla Praha našimi autokarovými linkami
Čedok Expres. Za službu Čedok Expres účtujeme
jednotnou cenu 600 Kč za obousměrnou jízdenku.
Službu nabízíme k vybraným letům. Realizaci pře-
pravy garantujeme při obsazení autokaru nejméně
6 osobami.

Čedok Expres - svozové trasy na Letiště Václava Havla Praha:
1) České Budějovice, Písek, Tábor, Benešov
2) Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav
3) Ústí n. L., Teplice, Most, Chomutov, Louny, Slaný, Kladno
4) Hradec Králové, Pardubice, Poděbrady
5) Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice na Moravě, Olomouc,

Přerov, Prostějov, Vyškov, Brno, Jihlava (dálnice), Pelhřimov (dálnice) 
6) Karlovy Vary, Plzeň, Rokycany, Beroun

Pro lepší přehled a orientaci při vyhledávání termínů jednotlivých zájezdů do destinací nabízených v tomto
katalogu níže v tabulce uvádíme přehled odletových letišť, možnou délku zájezdů, přehled letových dnů
a období, ve kterém se zájezdy uskutečňují.
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FANTASTICKÉ
NABÍDKY
PRO DĚTI

Rodinná SLEVA

Pobyt pro
dítě ZDARMA
Pobyt pro
2 děti ZDARMA

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

Při zakoupení zájezdu do 30.4.2017 u leteckých zájezdů, jejichž součástí je ubytování
označené v tomto katalogu symbolem „RODINNÁ SLEVA“, poskytneme pro jedno
dítě splňující věkové podmínky uvedené v daném symbolu nebo na webových strán-
kách www.cedok.cz u příslušného 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 pří-
padné druhé dítě na přistýlce - 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 strán-
kách www.cedok.cz u jednotlivých hotelů. Tato nabídka platí do vyprodání označe-
ných 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 společném pokoji mohou čerpat slevu za včasný
nákup, jejíž aktuální výše je uvedena na webových stránkách www.cedok.cz. Pevná
dětská cena zahrnuje jen cenu letenky a doplňkových služeb. Pobyt, tedy ubytování
a stravování, má dítě ZDARMA. Výši pevných dětských cen uvádíme v nabídce zájezdů
na webových stránkách www.cedok.cz (za tímto účelem doporučujeme využít webo-
vou adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód) nebo Vám ji ochotně sdělí Váš prodejce
zájezdů cestovní kanceláře Čedok. Z pevných dětských cen se neposkytuje sleva za
včasný nákup. Tato nabídka platí jen do vyprodání takto označených kapacit. 

POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
Je-li v tomto katalogu ubytovací zařízení označeno symbolem „POBYT PRO 2 DĚTI
ZDARMA“, mohou se leteckého zájezdu, jehož součástí bude toto ubytování, zúčastnit
dvě děti, které splňují věkové podmínky uvedené v daném symbolu, ubytované na 1. a 2.
přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými osobami, a to každé jen za pevnou dětskou
cenu, a navíc další osoby ubytované ve společném pokoji mohou čerpat slevu za
včasný nákup, jejíž aktuální výše je uvedena na webových stránkách www.cedok.cz.
Pevná dětská cena zahrnuje jen cenu letenky a doplňkových služeb. Pobyt, tedy ubytování
a stravování, mají děti ZDARMA. Výši pevných dětských cen uvádíme v nabídce zájezdů
na webových stránkách www.cedok.cz (za tímto účelem doporučujeme využít webovou
adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód) nebo Vám ji ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů
cestovní kanceláře Čedok. Z pevných dětských cen se neposkytuje sleva za včasný nákup.
Tato nabídka platí jen do vyprodání označených kapacit. 
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ZMĚNA ZÁJEZDU ZDARMA
V případě, že dojde k zakoupení leteckého pobytového zájezdu, jehož součástí bude ubytování uve-
dené v tomto katalogu, do 31. 3. 2017, může klient jedenkrát bezplatně změnit svůj zájezd nejpo-
zději 14 dnů před odletem za následujících podmínek: 

• nesmí se změnit počet cestujících osob ani nesmí dojít ke změně jednotlivých účastníků, 
• odlet na nový zájezd musí být realizován ve stejném kalendářním týdnu, jako byl odlet na zájezd

původní, 
• nový zájezd musí být minimálně ve stejné ceně jako zájezd původní, 
• nový zájezd musí mít minimálně stejnou délku jako zájezd původní,  
• na nový zájezd nelze již uplatnit žádné slevy.
• nově vybraný zájezd je účtován v katalogových (základních) cenách, rozdíl v ceně je zákazník

povinen uhradit v okamžiku změny smlouvy o zájezdu. 

U zájezdů, jejichž součástí je ubytování v ubytovacích zařízeních
označených tímto symbolem, jsme o naší cenové výhodnosti
přesvědčeni natolik, že pokud by takto označený zájezd byl
v Čedoku skutečně dražší, než katalogová cena, příp. katalogová
cena snížená o slevu za včasný nákup shodného zájezdu jiné
cestovní kanceláře, snížíme Vám cenu zájezdu na katalogovou
cenu, příp. katalogovou cenu sníženou o slevu za včasný nákup
této jiné cestovní kanceláře.  
Pro nárokování této slevy stačí doložit shodnost zájezdů
v následujících parametrech:
• ubytovací zařízení (např. stejný hotel, stejný penzion atd.),
• termín a délka zájezdu, druh a kvalita dopravy, datum, čas

a odjezdové místo, 
• kategorie ubytování a typ pokoje (např. pokoj s příslušenstvím,

nebo bez něj, s balkonem, nebo bez něj, výhled na moře, počet
lůžek, přistýlek atd.),

• rozsah stravování (např. polopenze, all inclusive); druh a způsob
stravování (např. kontinentální snídaně, bufetový způsob),   

• způsob pojištění včetně rozsahu a obsahu pojistného plnění, 
• služby zahrnuté navíc v ceně zájezdů (výlety, vstupy na pláž,

plážové služby atd.). 

Naše garance se vztahuje jen na katalogové ceny zájezdů, příp.
katalogové ceny snížené o slevu za včasný nákup cestovních
kanceláří; nevztahuje se na žádné jiné speciální či zvláštní nabídky,
na nabídky publikované mimo hlavní katalogy ani na nabídky typu
„last minute“ atd. 

U leteckých zájezdů, jejichž součástí je ubytování v ubytovacím zařízení označeném symbolem
Sleva pro seniory 25 %, poskytujeme ve vybraných mimosezónních termínech pro klienty ve věku
od 55 let slevu ve výši 25 % ze základní ceny zájezdu, a to za níže uvedených podmínek. Sleva
platí pro každou osobu ve věku od 55 let, ubytovanou v jedno-, dvou- nebo vícelůžkovém pokoji.
Nevztahuje se na příplatek za jednolůžkový pokoj, který se hradí v plné výši. Doprovodné osoby
mladší 55 let mohou čerpat aktuální slevy za včasný nákup ze základních cen zájezdu. Je-li
doprovodnou osobou dítě, za něž se hradí pevná dětská cena, nemůže čerpat slevu za včasný
nákup. Slevy pro seniory nelze kombinovat se slevou „RODINNÁ SLEVA“. Sleva platí do vyčerpání
kapacity vyčleněné pro tuto akci, nejpozději však do 30.4.2017. Termíny, kdy lze slevu využít,
uvádíme v nabídce zájezdů na webových stránkách www.cedok.cz (za tímto účelem
doporučujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód) nebo Vám ji ochotně
sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kanceláře Čedok. 

SLEVY 
PRO SENIORY 

GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY 
GARANCE NEJNIŽŠÍ CENY SLEVA PRO SENIORY 25 %

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 121

SLEVA
pro seniory 25 %
Vybrané termíny: 10. 6., 6. 9. 2017

Více na str. 121
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Věrnostní program Club Čedok je určen zákazníkům, kteří jsou držiteli karty Club Čedok.
Tito zákazníci mohou v rámci věrnostního programu čerpat nadstandardní slevy. 

Při koupi vybraného zahraničního zájezdu každý držitel členské karty Clubu Čedok může
čerpat věrnostní slevu, která je o 2% vyšší než sleva pro všechny další zákazníky. 

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

Parkování ZDARMA pro členy Clubu Čedok 
Držitelé členské karty Clubu Čedok mohou získat ke každé smlouvě o zájezdu, jehož součástí
je ubytování uvedené v tomto katalogu a letecká doprava, uzavřené do 31. 3. 2017 možnost
parkování jednoho osobního vozidla na parkovišti GO Parking (více informací o tomto
parkovišti naleznete na str. 118) u Letiště Václava Havla Praha nebo na letišti Ostrava 
– Mošnov či Brno Tuřany ZDARMA, a to po celou dobu trvání zájezdu. Nabídka parkování
zdarma platí do vyčerpání parkovacích míst vyčleněných pro tuto akci. U leteckých zájezdů do
Chorvatska, zakoupených do 31. 3. 2017, jejichž součástí je ubytování uvedené v tomto katalogu, platí
výhoda Parkování ZDARMA i pro zákazníky, kteří nejsou držiteli členské karty Clubu Čedok. 

Staňte se členy Clubu Čedok! Získejte atraktivní slevy!

SLEVY AŽ 32 %
S CLUBEM ČEDOK
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INFORMACE | obsah, rozsah a další podmínky poskytování služeb

Délka a rozsah zájezdu
Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní. Do celkového
počtu dní trvání zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do
místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je doprava organizo-
vána v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních hodi-
nách.

Obsaditelnost pokojů
- dospělá osoba - dítě

V katalogu uvádíme u jednotlivých ubytovacích kapacit informaci
o variantách obsaditelnosti jednotlivých pokojů. Pokud je v daném
hotelu k dispozici více typů pokojů, je uváděn zpravidla nejčastěji
využívaný typ pokoje. Větší postavička znamená dospělou osobu,
menší pak dítě do věkového limitu uvedeném v ceníku. Uvedené
možnosti obsazení jsou výčtem možných variant obsaditelnosti
standardního typu pokoje.

Ubytování
Pro Vaši spokojenost je nabídka ubytovacích kapacit v každém
cíli cesty co nejpestřejší – od apartmánů až po luxusní hotely –
tak, aby odpovídala Vašim představám a finančním možnostem.
Vzhledem k tomu, že vnímání kvality i označování kategorie 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 kva-
lita 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 verbálně
označen „dítě na společném lůžku s rodiči“. 

• při ubytování jednoho klienta ve dvoulůžkovém nebo vícelůž-
kovém pokoji se účtuje příplatek za neobsazené lůžko. V praxi
to znamená, že jednolůžkový pokoj a dvoulůžkový pokoj s 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 ubytova-
cích kapacit, provádí zásadně provozovatel ubytovacího zaří-
zení.

Plážové služby
Pláže jsou zpravidla veřejné, přístupné i místnímu obyvatelstvu.
Nelze vyloučit sezónní výskyt mořských trav (chaluh) a medůz.
Počet lehátek a slunečníků nemusí pokrývat celou kapacitu hotelu.
Použití lehátek a slunečníků může být podmíněno poplatkem,
stejně jako využití sportovišť či zapůjčení sportovního nářadí a to
i když jsou možnosti sportování uvedeny u jednotlivých ubytova-
cích 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 provozem se
charterové lety v Evropě realizují převážně v nočních hodinách.
V souladu s platnými mezinárodními předpisy a dohodami nemůže
naše cestovní kancelář ovlivnit případné změny letecké společnosti,
typu letadla, letového řádu a trasy (včetně mezipřistání). V některých
případech nastávají změny jen několik hodin před odletem. Délka
trvání zájezdu vychází z platného letového řádu v době zpracování
katalogu. Letecký dopravce je oprávněn v důsledku povětrnostních,
technických, nebo jiných vlivů nezávislých na vůli dopravce přepravu
odložit, zrušit nebo předčasně ukončit. Váhový limit pro leteckou
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 informacích.
Případná nadváha je zpoplatněna dle aktuálních ceníků leteckých
společností. Informace na vyžádání sdělí prodejci zájezdů. Na
většině letů  je občerstvení na palubách letadel nabízeno zpra-
vidla za poplatek. Cestující je platí přímo v letadle palubnímu
personálu.

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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Autokarovou přepravu na letiště v Praze zajišťujeme buď vlastními
autokary, nebo dopravními prostředky osvědčených autobusových
společností a rovněž využíváme i nabídky autokarové dopravy jiných
CK. Naše CK používá na svých cestách autokary v dálkové úpravě,
která obvykle zahrnuje video a nabídku teplých a studených nápojů.
Do vzdálenějších míst pak i klimatizaci a WC. Všechna místa v autokaru
mají stejnou hodnotu a nelze požadovat slevu z ceny při přidělení
místa v autokaru, které klientovi nevyhovuje. Při přidělování míst v auto-
karech se snažíme vyhovět individuálním přáním klientů s tím, že před-
nost při výběru sedadel mají klienti, kteří se na zájezd přihlásí dříve.
V případě nízkého zájmu o dopravu svozem do centrálního odjez-
dového místa nebo na tuzemské letiště/z tuzemského letiště může
být doprava zrušena. Děje se tak, pokud počet zájemců o tuto
službu klesne pod 6 osob. V tomto případě bude klientům vrácena
částka, kterou za tuto službu uhradili.

Delegáti
Pokud v pobytovém středisku funguje střediskový delegát, bude
Vás po příjezdu kontaktovat a bude Vám nápomocen v místě
pobytu. Delegát má na starosti obvykle více ubytovacích objektů
a do střediska dojíždí. Při úvodní informativní schůzce Vás blíže
seznámí s pobytovým místem a poskytovanými službami. Pro
kontaktování střediskového delegáta doporučujeme využívat pro
řešení veškerých záležitostí především úřední hodiny, pravidelné
schůzky nebo telefonické spojení pro případ mimořádné události
nebo potřeby okamžité pomoci.

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

Ceny služeb
Základní cena je cena uvedená na webových stránkách
www.cedok.cz u konkrétního zájezdu. Tato cena nezahrnuje 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 uve-
deny v Kč a za jednu osobu. 

Nabídky „v poslední minutě“, „speciální nabídka“, mohou uvádět
cenu nižší, než je cena uvedená v katalogu.

Slevy za včasný nákup
Aktuální slevy za včasný nákup uvádíme na webových stránkách
www.cedok.cz u jednotlivých hotelů (za tímto účelem doporu-
čujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód)
nebo Vám je ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kance-
láře 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 navzá-
jem sčítat, ani je kombinovat s jinými slevami (použít současně).
Slevu ve výši až 30% poskytujeme na vybrané zájezdy a termíny
do odvolání nejpozději však do 31. 12. 2016.  

Snížená záloha  
Při zakoupení zájezdu z tohoto katalogu do 31.3.2017 nabízíme mož-
nost úhrady snížené zálohy ve výši 990,- Kč na osobu při uzavření
smlouvy o zájezdu. Další záloha ve výši 30 % z ceny zájezdu je splatná
do 30 kalendářních dnů, případně může klient zaplatit pouze zálohu
ve výši 30% z ceny zájezdu při uzavření smlouvy o zájezdu. Doplatek
je splatný nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu. Ustanovení

Všeobecných smluvních podmínek cestovní kanceláře Čedok a.s.
(dále jen „VSP“) o splatnosti celkové ceny zájezdu nejsou touto nabíd-
kou 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 občan-
ského zákoníku.         

Pasové a vízové formality pro držitele českých pasů
Udělení víz spadá do kompetence příslušných zastupitelských
úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový poplatek propadá
a CK tento poplatek nevrací. Rovněž tak nemůže refundovat cenu
zájezdu, pokud klient stornuje zájezd z titulu neudělení vstupního
víza, popřípadě je-li z určité země vyhoštěn. Podmínky pro udělení
a platnost víz se mohou během roku měnit a konzulární úřad
není povinen nás o tom informovat. Doporučujeme proto ověřit
si potřebné informace vždy předem na www.mzv.cz a na konkrét-
ním zastupitelském úřadě. Občanům třetího státu, kteří mají vízo-
vou povinnost, doporučujeme, aby si veškeré informace týkající
se vízové povinnosti a důležité skutečnosti s tím spojené zjistili
ještě před zakoupením zájezdu. Pokud si takový klient neopatří
víza pro cílové nebo tranzitní země a je ze zájezdu vyloučen, nese
veškeré náklady za storno zájezdu. V případě neudělení víza platí
Všeobecné smluvní podmínky Čedoku a.s.
Pro vstup do Egypta je nutný cestovní pas s platností 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
V Egyptě není vyžadováno povinné očkování. Před cestou dopo-
ručujeme konzultaci případných rizik s příslušnou hygienickou
stanicí či odborným lékařem. Aktuální informace najdete také na
příslušných internetových stránkách.
Doporučené univerzální léky proti střevním potížím: Endiaron,
Endiform, Diaryl, Reasec, Imodium. Konzultujte se svým lékařem
nebo lékárníkem. 

Způsoby placení
Naše cestovní kancelář umožňuje úhradu služeb širokým spekt-
rem. Pokud jste si již vybrali svůj zájezd, Vaše objednávka byla
autorizována a návštěva naší pobočky je pro Vás časově náročná,
můžete si jej objednat na našich internetových stránkách
www.cedok.cz a zaplatit svou platební kartou zabezpečenou plat-
bou online nebo můžete cenu zájezdu uhradit bankovním pře-
vodem na naše účty, jejichž čísla Vám sdělíme při potvrzení
objednávky nebo bezhotovostně také na základě vystavené 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 partnery.
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 principu účelnosti, tj. zda služby umožňují plnit
hlavní předpokládaný účel zájezdu, který lze spravedlivě očekávat,
např. odpočinek u moře. Na subjektivní hodnocení významu jed-
notlivých komponentů 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. 

Přehled symbolů používaných v tomto katalogu

Novinka Rodiny s dětmi

Senioři

Skluzavky

Tenis

Trezor

Vodní sporty

Wellness

Hotel pouze
pro dospělé

Cykloturistika

Jízda na koni

Slunečníky a lehátka
na pláži ZDARMA

Zlatý tip Čedoku 

All inclusive 

Bazén

Bezbariérový přístup

Dětský koutek

Fitness

Golf

Klimatizace

Konferenční místnost

Kuchyně

Lednice

Mikrovlnná trouba

Pláž 500 m

Pláž přes 500 m

Pobyt se psem

Potápění

Přímo u pláže

Připojení na internet
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Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře

Čedok a.s. jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž po-
řadatelem je cestovní kancelář Čedok a.s., a dále pro
jednotlivé služby cestovního ruchu prodávané jménem
a na účet cestovní kanceláře Čedok a.s., nestanoví-li
Zvláštní/Speciální smluvní podmínky jinak. 

2. Cestovní kancelář Čedok a.s. jako pořadatel (§ 2523 zá-
kona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – dále jen OZ)
prodává zájezdy (§ 2522 OZ) na základě Smlouvy o zá-
jezdu vyhotovené v písemné formě, která obsahuje
všechny zákonem stanovené náležitosti pro písemné
Potvrzení o zájezdu (§ 2525 OZ). Obdobně prodává
svým jménem a na svůj účet i jednotlivé služby cestov-
ního ruchu na základě Smlouvy o poskytnutí jednotlivé
služby. Není-li Smlouva o zájezdu vyhotovena v píse-
mné formě (zejm. internetový prodej), cestovní kance-
lář Čedok a.s. vydá zákazníkovi písemné Potvrzení
o zájezdu, jehož převzetí zákazník potvrdí. Obdobně
není-li Smlouva o poskytnutí jednotlivé služby vyhoto-
vena v písemné formě, cestovní kancelář Čedok a.s.
vydá zákazníkovi příslušný písemný doklad o zakou-
pení služby (voucher/poukaz, letenku apod.), jehož
převzetí zákazník potvrdí.

3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kance-láře
Čedok a.s. (dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí
Smlouvy o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) nebo Smlouvy
o poskytnutí jednotlivé služby cestovního ruchu uza-
vřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří Čedok a.s.

Článek I – ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
Účastníky smluvního vztahu jsou:
a) pořadatel Čedok a. s., se sídlem Na Příkopě 18, 111 35

Praha 1, Česká republika, IČO: 601 92 755, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B vložka 2263 (dále jen „Čedok“) a

b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická
osoba (dále jen „zákazník“).

Článek II – PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při
prodeji:
a) zájezdů (§ 2522 OZ), jejichž pořadatelem je Čedok,

nebo
b) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb

cestovního ruchu dle individuálního požadavku zákaz-
níka, prodávaných jménem a na účet Čedoku (dále jen
„jednotlivé služby“).

Článek III – VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU A OBSAH
SMLOUVY

1. V případě zájezdů vzniká smluvní vztah mezi zákazní-
kem a Čedokem uzavřením Smlouvy o zájezdu. Obsah
této smlouvy je dále určen též těmito VSP, které jsou
součástí katalogu a jsou zveřejněny též na
http://www.cedok.cz/, katalogem, jehož nedílnou sou-
částí je i ceník, případně jinou nabídkou, která byla zá-
kazníkovi předána, odkazem na číslo nebo jiné
označení zájezdu uvedené ve Smlouvě o zájezdu (v
Potvrzení o zájezdu), dále i podmínkami poskytování
služeb, které vysvětlují a doplňují některé údaje uvede-
nými v katalogu (Informace – obsah, rozsah a další pod-
mínky poskytování služeb), a na http://www.cedok.cz/
(Důležité informace a podmínky pro účast na
zájezdu/pobytu), přepravními podmínkami příslušných
dopravců zveřejněnými na http://www.cedok.cz/ příp.
i Zvláštními podmínkami přiloženými ke Smlouvě o zá-
jezdu (Potvrzení o zájezdu) jako nedílná součást.

2. V případě jednotlivých služeb cestovního ruchu vzniká
smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem uzavřením
Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby. Obsah této
smlouvy je dále určen též těmito VSP, které jsou zve-
řejněny též na http://www.cedok.cz/, přepravními pod-
mínkami příslušných dopravců zveřejněnými na
http://www.cedok.cz/, příp. i Zvláštními podmínkami
přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást.

3. Ubytování, které je obsahem Smlouvy o zájezdu pořá-
daném Čedokem, je vždy v souladu s právními před-
pisy státu, ve kterém je poskytováno.

4. Jsou-li ve Smlouvě o zájezdu nebo ve Smlouvě o po-
skytnutí jednotlivé služby sjednány podmínky odlišně
od ustanovení VSP nebo jiných podmínek uvedených
v odst. 1 a 2, mají odchylná ujednání v takové smlouvě
přednost před zněním VSP nebo jiných podmínek uve-
dených v odst. 1 a 2. 

5. Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní.
Podle právních předpisů ČR i EU je za začátek zájezdu
považován okamžik zahájení první služby a za konec
zájezdu ukončení poskytnutí služby. Zájezd začíná ten
kalendářní den, kdy Čedok poskytl první službu (např.
odbavení na letišti, nástup do autobusu při transferu
na letiště, nástup do autobusu při autobusové do-
pravě, ubytování v případě zájezdů bez dopravy, atd.).
Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou tedy zahr-
nuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět,
a to i v případech, kdy je zahájení zájezdu a ukončení

zájezdu organizováno v pozdních nočních hodinách,
příp. časných ranních hodinách.

Článek IV – CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho

zahájením a ceny jednotlivých služeb před jejich po-
skytnutím. Za zaplacení ceny se považuje, podle formy
úhrady, den převzetí hotovosti, den platby platební kar-
tou anebo den připsání platby na účet Čedoku. 
Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak, takto:
a) u zájezdů je zákazník povinen při vzniku smluvního

vztahu uhradit zálohu ve výši 50 % sjednané ceny,
doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději 30
dnů před zahájením zájezdu; při porušení tohoto
závazku má Čedok právo od Smlouvy o zájezdu od-
stoupit (§ 2533 OZ).
V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší
než 30 dnů před zahájením zájezdu je zákazník po-
vinen uhradit 100 % sjednané ceny již při vzniku
smluvního vztahu,

b) u jednotlivých služeb je zákazník povinen uhradit
100 % celkové ceny při vzniku smluvního vztahu.

V případě úhrady ceny nebo části ceny zájezdu či jed-
notlivých služeb formou poukázky (poukazu) Čedoku
nebo jiné poukázky (poukazu) Čedokem přijímané zá-
kazník (poukazník) i Čedok (poukázaný) postupují
v souladu s podmínkami pro jejich uplatnění a přijí-
mání stanovenými poukazatelem (vydavatelem) takové
poukázky (poukazu).

2. Čedok má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu
zájezdu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu v případě, že
dojde ke zvýšení
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bez-

pečnostních a přístavních poplatků, které jsou za-
hrnuty v ceně zájezdu, nebo

c) směnného kursu české koruny použitého pro sta-
novení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %,

pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením
zájezdu. 
Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi
odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu na
emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu,
a pokud není uvedena, doporučeným dopisem zasla-
ným na adresu bydliště uvedeného ve Smlouvě o zá-
jezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení
o zvýšení ceny zájezdu uhradit navýšení ceny zájezdu.
Při porušení tohoto závazku má Čedok právo od
Smlouvy o zájezdu odstoupit (§ 2533 OZ). 

Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu: 
Ad a) Čedok je oprávněn při splnění podmínek dle

§ 2530 OZ zvýšit cenu zájezdu, zvýší-li se cena do-
pravy včetně ceny pohonných hmot, takto:

1. letecké nebo lodní zájezdy 
Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně pohonných hmot -
ropy typu Brent 41,96 USD/barel (zdroj: http://www.kurzy.cz).
Pokud dojde ke zvýšení ceny PH - ropy nad 50 USD
/barel, je Čedok oprávněn zvýšit cenu zájezdu pro každou
osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude vypo-
čtena tak, že každé započaté procento nárůstu ceny nad
úroveň 50 USD/barel bude vynásobeno 
1a) částkou 40,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu

v jednom směru nepřesáhne 5 hodin (počítá se přímý
let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu) 

1b) částkou 100,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu
v jednom směru přesáhne 5 hodin (počítá se přímý
let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu)

Informace o délce letů do jednotlivých destinací je možné
získat na pobočkách CK.
2. autokarové zájezdy 
Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně nafty 27,95 Kč/litr
(zdroj: http://www.kurzy.cz).
Pokud dojde ke zvýšení ceny nafty nad 30,- Kč/litr, je Čedok
oprávněn zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu (včetně
dětí) o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že za kaž-
dou započatou 1,- Kč zvýšení ceny nafty nad úroveň 
30,- Kč/litr bude klientovi vyúčtován příplatek ve výši 1,- Kč
za každých započatých 100 km ujetých v průběhu zájezdu.
Ad b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. le-

tištních, bezpečnostních a přístavních poplatků,
které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, je Čedok opráv-
něn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku od-
povídající navýšení těchto plateb na osobu.

Ad c) Při zvýšení směnného kursu české koruny použitého
pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než
10 % je Čedok oprávněn jednostranně zvýšit cenu
zájezdu o částku odpovídající procentní výši změny
kurzu služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný
den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v ka-
talogu, ceníku nebo v jiné formě nabídky zájezdů.

Článek V – PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1. K základním právům zákazníka patří zejména:
a) právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených

služeb,

b) právo vyžadovat od Čedoku informace o všech skuteč-
nostech, které jsou mu známy a které se dotýkají sjed-
naných a zaplacených služeb,

c) právo být seznámen s případnými změnami sjedna-
ných služeb, 

d) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech
cest, které jsou obsahem smlouvy, příp. dalších doku-
mentů před nepovolanými osobami,

e) právo na doručení dalších podrobných a pro zákazníka
důležitých údajů o všech skutečnostech, které jsou
Čedoku známy, pokud nejsou obsaženy již ve Smlouvě
o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi pře-
dán, nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu, a pokud
to vyžadují okolnosti, i na předání letenky,
poukazu/voucheru k ubytování nebo stravování, do-
kladu nutného pro poskytnutí fakultativních výletů
nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu dle
Smlouvy o zájezdu třeba, zpravidla na emailovou ad-
resu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu, a pokud není
uvedena, doporučeným dopisem zaslaným na adresu
bydliště uvedeného ve Smlouvě o zájezdu, a to ve
stejné lhůtě.

f) právo postoupit Smlouvu o zájezdu, splňuje-li třetí
osoba podmínky účasti na zájezdu, a písemně Čedoku
oznámit, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba
uvedená v oznámení. V případě, že zákazník právo na
změnu v osobě účastníka zájezdu chce uplatnit, je po-
vinen dodržet postup a podmínky dle odst. 2 písm. j)
tohoto článku.

2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) poskytnout Čedoku součinnost, která je potřebná k řád-

nému zabezpečení a poskytnutí služeb, především prav-
divě a úplně uvádět Čedokem požadované údaje ve
smlouvě vč. jakýchkoliv změn takových údajů a předložit
další doklady k žádosti o udělení víz, 

b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zle-
tilé osoby a souhlas zákonných zástupců u osob mlad-
ších 15 let s doprovodem třetí osobou, obdobně
zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav
to vyžaduje,

c) předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že zá-
kazník starší 15 let a mladší 18 let hodlá uzavřít
smlouvu na služby čerpané v zahraničí,

d) převzít od Čedoku doklady potřebné pro čerpání slu-
žeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení
(srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady, 

e) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do
příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní do-
klad vydaný státem, jehož uvedl, že je občanem, víza,
doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyžado-
váno), 

f) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při
cestách do zemí, pro které jsou stanoveny zdravotnic-
kými předpisy, mít příslušná lékařská potvrzení a dopo-
ručení pro cesty požadovaná zejména leteckými
dopravci,

g) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné Čedokem
určené osoby a dodržovat stanovený program, dodr-
žovat předpisy platné v navštívené zemi, vč. předpisů
dopravců a ubytovatelů, 

h) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví
nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů
služeb nebo Čedoku a uhradit případnou škodu, kte-
rou způsobil,

i) zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních
zákazníků,

j) v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení
změny v osobě účastníka zájezdu dle odst. 1 písm. f)
tohoto článku, je povinen oznámení učinit písemně
a doručit je Čedoku, případně prodejci, u kterého uza-
vřel Smlouvu o zájezdu, a k oznámení přiložit pode-
psané prohlášení nového zákazníka (postupníka), které
obsahuje všechny jeho osobní údaje potřebné k uza-
vření smlouvy, že:
– souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu, a zda sou-

hlasí či nesouhlasí se zpracováváním svých osobních
údajů dle článku XI a

– splňuje podmínky stanovené pro účast na zájezdě,
pokud jsou tyto podmínky definovány ve Smlouvě
o zájezdu nebo v katalogu. 

Změna v osobě zákazníka je vůči Čedoku účinná, do-
ručí-li mu postupitel (původní zákazník) oznámení
spolu s uvedeným prohlášením. Oznámení je včasné,
je-li Čedoku doručeno alespoň sedm dnů před zahá-
jením zájezdu.
Jsou-li však důvody pro určení podmínek, které musí
účastník zájezdu splňovat, jsou tyto podmínky uvedeny
ve Smlouvě o zájezdu vč. lhůty, ve které může zákazník
oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba.
Změna v osobě zákazníka je v těchto případech vůči
Čedoku účinná, doručí-li mu postupitel výše uvedené
oznámení a prohlášení ve stanovené lhůtě. 
V případě změny v osobě účastníka zájezdu dle tohoto
ustanovení jsou postupitel a postupník zavázáni společně
a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů,
které Čedoku v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.

3. K povinnostem zákazníků, kteří uzavřeli smlouvu
ve prospěch třetích osob (§ 1767 OZ) dále patří:

a) seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu
s Čedokem uzavřeli, s těmito VSP, jakož i s dalšími in-
formacemi, které od Čedoku obdrží nebo na které je
odkazováno v těchto VSP, zejména je pak informovat
o rozsahu a kvalitě služeb,

b) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zá-
jezd, seznámit všechny účastníky zájezdu s dokladem
pojišťovny, který obdrželi dle článku VI odst. 4,

c) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povin-
nosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost
a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník.

Článek VI – POVINNOSTI A PRÁVA ČEDOKU
1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným

v článku V se vztahují odpovídající povinnosti a práva
Čedoku.

2. Čedok je povinen pravdivě a řádně informovat zákaz-
níka o všech skutečnostech týkajících se sjednaných
služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou
Čedoku známy.

3. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku Čedoku ze
smlouvy není Čedok povinen nahradit nad částku pře-
sahující omezení v souladu s mezinárodními smlou-
vami, kterými je ČR vázána. 
a) V letecké přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou

o sjednocení některých pravidel v mezinárodní le-
tecké dopravě ze dne 28.5 1999 (tzv. Montrealskou
úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu
a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení
č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, které vychází
z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak na meziná-
rodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu.

b) V autobusové dopravě se odpovědnost řídí
Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské
unie č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové
a autokarové přepravě a o změně nařízení (ES)
č. 2006/2004 ze dne 16. 2. 2011. 

c) V železniční přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou
o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne
9. 5. 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne
3. 6. 1999 a Dohodou mezi Evropskou unií
a Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční
přepravu (OTIF) o přistoupení EU k uvedené Úmluvě
uzavřené v Bernu ve Švýcarsku dne 23. 6. 2011,
která vstoupila v platnost 1. 7. 2011.

4. Čedok má sjednáno pojištění záruky pro případ úpad-
ku dle zákona č. 159/1999 Sb. v platném znění, na zá-
kladě kterého vzniká zákazníkovi, s nímž Čedok uzavřel
Smlouvu o zájezdu, právo na plnění v případě pojistné
události. Čedok je povinen předat zákazníkům se
Smlouvou o zájezdu nebo Potvrzením o zájezdu do-
klad pojišťovny, který obsahuje informace o uzavře-
ném pojištění, zejména označení pojišťovny, podmínky
pojištění a způsob oznámení pojistné události. 

Článek VII – ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH
SLUŽEB

1. Zrušení dohodnutých služeb
a) Čedok je oprávněn zrušit zájezd a jednotlivé služby

před zahájením jejich čerpání.
b) Jestliže nebude dosaženo minimálního počtu zákaz-

níků, jehož dosažením bylo podmíněno konání zájezdu,
což bylo uvedeno v Potvrzení o zájezdu, ve Smlouvě
o zájezdu nebo v katalogu, je Čedok oprávněn zájezd
zrušit. Čedok je povinen oznámit zákazníkovi zrušení
zájezdu písemně ve lhůtě uvedené v Potvrzení o zá-
jezdu, ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu. 

c) Jestliže Čedok zájezd nebo jednotlivé služby zruší
z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákaz-
níkem, má zákazník právo požadovat, aby mu Čedok
na základě nové smlouvy poskytl jiný zájezd nebo
jednotlivé služby celkově odpovídající alespoň tomu,
co bylo původně ujednáno, může-li Čedok takový zá-
jezd či jednotlivé služby nabídnout. Nedojde-li v ta-
kovém případě k uzavření nové smlouvy, je Čedok
povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi
vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu
nebo jednotlivých služeb podle zrušené smlouvy,
aniž by byl zákazník povinen platit Čedoku odstupné.
Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby usku-
tečněné na základě původní smlouvy se považují za
platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zá-
jezdu nebo jednotlivých služeb nižší než již uskuteč-
něné platby, je Čedok povinen takto vzniklý rozdíl
zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. 

d) Zruší-li Čedok zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před
jeho zahájením, je povinen uhradit zákazníkovi pe-
nále ve výši 10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na
náhradu škody tím není dotčeno. Čedok se může
zprostit odpovědnosti za škodu nebo povinnosti za-
platit penále jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zá-
jezdu došlo z důvodu uvedeného pod písm. b)
tohoto odstavce nebo vzhledem k vyšší moci.
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2. Změny dohodnutých služeb před zahájením

zájezdu a čerpání služeb
a) Nutí-li vnější okolnosti Čedok před zahájením zá-

jezdu změnit podmínky Smlouvy o zájezdu, navrhne
zákazníkovi změnu Smlouvy o zájezdu. Pokud
změna Smlouvy o zájezdu vede i ke změně ceny zá-
jezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena.
Navrhne-li Čedok změnu Smlouvy o zájezdu, má zá-
kazník právo se rozhodnout, zda bude se změnou
Smlouvy o zájezdu souhlasit, nebo zda od Smlouvy
o zájezdu odstoupí. 

b) Pokud zákazník ve lhůtě určené Čedokem, která
nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před za-
hájením zájezdu, od této smlouvy neodstoupí, platí,
že s její změnou souhlasí (§ 2531 odst. 2 OZ). Jestliže
změna Smlouvy o zájezdu vede ke zvýšení ceny zá-
jezdu, je zákazník povinen uhradit Čedoku rozdíl
v ceně zájezdu ve lhůtě určené v návrhu na změnu
této smlouvy. Při porušení tohoto závazku má
Čedok právo od smlouvy odstoupit (§ 2533 OZ).
Jestliže změna Smlouvy o zájezdu vede ke snížení
ceny zájezdu, je Čedok povinen buď snížit doplatek
celkové ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem
dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně zájezdu
v případě, že zákazník již uhradil celkovou cenu zá-
jezdu.

c) Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou Smlouvy
o zájezdu a ve lhůtě určené v návrhu na její změnu
od Smlouvy o zájezdu odstoupí, má právo požado-
vat, aby mu Čedok na základě nové smlouvy poskytl
náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu,
co bylo původně ujednáno, může-li Čedok takový zá-
jezd nabídnout. Jestliže dojde k uzavření nové
Smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě
původní smlouvy se považují za platby podle nové
smlouvy. Je-li cena zájezdu nižší než již uskutečněné
platby dle předchozí Smlouvy o zájezdu, je Čedok
povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbyteč-
ného odkladu vrátit. Nedojde-li k uzavření nové
Smlouvy o zájezdu, je Čedok povinen bez zbyteč-
ného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho ob-
držel na úhradu ceny zájezdu podle zrušené
Smlouvy o zájezdu, aniž by byl zákazník povinen pla-
tit Čedoku odstupné.

d) Je-li Čedok nucen z objektivních důvodů před zahá-
jením čerpání jednotlivých služeb změnit podmínky
Smlouvy o poskytnutí jednotlivých služeb, platí usta-
novení písm. a) odst. 2 tohoto článku obdobně.

3. Změny smluvních podmínek ze strany zákazníka
Čedok na přání zákazníka, je-li to podle okolností
možné, provádí změny podmínek sjednaných ve
smlouvě. Provedení takových změn podléhá zapla-
cení poplatku ve výši a za podmínek níže uvedených.
Poplatky se účtují vždy za každou osobu včetně dětí.

a) Změna jména a jiných osobních údajů vč. adresy zá-
kazníka před zahájením zájezdu nebo čerpání jed-
notlivých služeb 100,- Kč.

b) Změna místa odjezdu v tuzemsku před zahájením
zájezdu do zahraničí i tzv. svozy autokarem 100,- Kč.

c) Zkrácení doby pobytu v rámci stanoveného termínu
a místa pobytu před zahájením zájezdu nebo čer-
pání jednotlivých služeb 200,- Kč.

Článek VIII – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
A ODSTUPNÉ

1. Čedok je oprávněn před zahájením zájezdu nebo
čerpáním jednotlivých služeb od smlouvy odstoupit
z důvodu zrušení zájezdu či z důvodu zrušení jed-
notlivých služeb nebo poruší-li zákazník svou povin-
nost vyplývající ze smlouvy. Písemné oznámení
o odstoupení od smlouvy doručí Čedok zákazníkovi.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem do-
ručení oznámení.

2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahá-
jením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb

a) bez uvedení důvodu,
b) jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle usta-

novení článku VII odst. 2,
c) z důvodů porušení povinností Čedoku, vyplývajících

ze smlouvy.
Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník
doručí Čedoku, popřípadě prodejci, u kterého zájezd
nebo jednotlivé služby zakoupil. V oznámení zákazník
musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo zájezdu/re-
zervace. Odstoupení od smlouvy může zákazník rov-
něž sepsat v prodejním místě, kde zájezd nebo
jednotlivé služby zakoupil. Účinky odstoupení od
smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.

3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy po-
rušení povinnosti Čedoku stanovené smlouvou nebo
odstoupí-li Čedok od smlouvy z důvodu porušení po-
vinnosti zákazníkem stanovené smlouvou a VSP, je zá-
kazník povinen zaplatit Čedoku odstupné ve výši
stanovené v odstavci 4 a Čedok je povinen vrátit zá-
kazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny slu-
žeb podle zrušené smlouvy.

4. Výše odstupného je stanovena při odstoupení od
smlouvy před nástupem na zájezd či zahájením čer-
pání služeb na osobu.

4.1. Výše odstupného u tuzemských zájezdů a jed-
notlivých služeb v ČR, pokud není ve smlouvě uve-
deno jinak, je stanovena takto:

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy
a) nejpozději 46. den před zahájením zájezdu či čer-

pání služeb, činí odstupné 200,- Kč za osobu 
b) 45. až 29 den před zahájením zájezdu či čerpání slu-

žeb, činí odstupné 10 % sjednané ceny
c) 28. až 15. den před zahájením zájezdu či čerpání

služeb, činí odstupné 30 % sjednané ceny
d) 14. až 7. den před zahájením zájezdu či čerpání slu-

žeb, činí odstupné 70 % sjednané ceny
e) 6. až 4. den před zahájením zájezdu či čerpání slu-

žeb, činí odstupné 80 % sjednané ceny
f) 3 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání slu-

žeb, činí odstupné 100 % sjednané ceny
4.2. Výše odstupného u zahraničních zájezdů a jed-

notlivých služeb do Evropy a do Středomoří,
pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je stanovena
takto:

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy 
a) nejpozději 46. den před zahájením zájezdu či čer-

pání služeb, činí odstupné 2 000,- Kč za osobu u le-
teckých zájezdů v Evropě a Středomoří, 1 500,- Kč
za osobu u ostatních zájezdů a jednotlivých služeb
v Evropě a Středomoří,

b) 45. až 29. den před zahájením zájezdu či čerpání
služeb, činí odstupné 30 % sjednané ceny,

c) 28. až 15. den před zahájením zájezdu či čerpání
služeb, činí odstupné 50 % sjednané ceny,

d) 14. až 7. den před zahájením zájezdu či čerpání slu-
žeb, činí odstupné 70 % sjednané ceny,

e) 6. až 4. den před zahájením zájezdu či čerpání slu-
žeb, činí odstupné 80 % sjednané ceny,

f) 3 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání slu-
žeb, činí odstupné 100 % sjednané ceny.

4.3. Výše odstupného u lodních zájezdů (i v Evropě
a Středomoří) a dále u zájezdů a jednotlivých
služeb mimo Evropu a Středomoří, pokud není
ve smlouvě uvedeno jinak, je stanovena takto:

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy 
a) nejpozději 60. den před zahájením zájezdu či čer-

pání služeb, činí odstupné 3 000,- Kč na osobu,
b) 59. až 30. den před zahájením zájezdu či čerpání

služeb, činí odstupné 30 % sjednané ceny,
c) 29. až 21. den před zahájením zájezdu či čerpání

služeb, činí odstupné 50 % sjednané ceny, 
d) 20. až 15. den před zahájením zájezdu či čerpání

služeb, činí odstupné 70 % sjednané ceny,
e) 14. až 5. den před zahájením zájezdu či čerpání slu-

žeb, činí odstupné 80 % sjednané ceny,
f) 4 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání slu-

žeb, činí odstupné 100% sjednané ceny.
5. Do Středomoří se pro účel odstoupení od smlouvy za-

hrnují země: Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt,
Kypr, Turecko, Sýrie, Libanon, Izrael a Jordánsko. Do
Evropy se pro účel odstoupení od smlouvy zahrnuje
i Island, Madeira, Azorské a Kanárské ostrovy.

6. Nenastoupí-li zákazník na zájezd či nevyčerpá-li službu
cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od
smlouvy nebo nemůže-li pokračovat v zájezdu, či čer-
pání jednotlivých služeb cestovního ruchu z důvodu,
že nesplnil některou z povinností dle čl. V odst. 2 písm.
e) a f), hradí 100 % sjednané ceny.

7. Sjednanou cenou se rozumí konečná prodejní cena
včetně všech zákazníkem zakoupených fakultativních
služeb. 

8. Čedok má právo započíst na úhradu odstupného uhra-
zené zálohy nebo zaplacenou cenu. V případě, že od-
stupné je vyšší než zaplacená záloha, je zákazník povinen
rozdíl uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování.

9. V případě odstoupení platí pro výpočet odstupného
den, kdy nastaly účinky odstoupení. 

10. V případech, kdy cenu, příp. část ceny zájezdu nebo
jednotlivých služeb zákazník uhradil formou pou-
kázky (poukazu) Čedoku nebo jiné poukázky (pou-
kazu) Čedokem přijímané, zákazník i Čedok ve věci
úhrady odstupného postupují v souladu se stanove-
nými podmínkami pro jejich uplatnění a přijímání.

Článek IX – REKLAMACE
1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých

služeb, jež byly sjednány ve smlouvě s Čedokem, vzniká
zákazníkovi právo na reklamaci. Způsob uplatnění re-
klamace, postup vyřizování reklamace, jakož i rozhod-
nutí o reklamaci blíže upravuje Reklamační řád Čedoku,
který je zákazníkům k dispozici ve všech provozovnách
Čedoku i u třetí osoby, která uzavření smlouvy zpro-
středkovala, nebo na http://www.cedok.cz/smluvni-
podminky/.

2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady slu-
žeb poskytovaných Čedokem (reklamace) musí být uči-
něno vážně, určitě a srozumitelně. 

3. Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány
ve smlouvě, (reklamaci) má zákazník právo uplatnit
v kterékoliv provozovně nebo v sídle Čedoku a, bylo-li
uzavření smlouvy zprostředkováno třetí osobou, také
u této třetí osoby. Prodávající vydá písemné potvrzení
o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím ob-
sahem, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník poža-
duje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí
reklamace.

4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zby-
tečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady
dozví, nejlépe již přímo v místě poskytované služby
u průvodce Čedoku nebo jiného Čedokem pověře-
ného zástupce, aby mohla být zjednána náprava.
Uplatnění reklamace může zákazník provést v jakékoliv
formě s uvedením data, předmětu reklamace a poža-
dovaného způsobu vyřízení reklamace. Průvodce zá-
jezdu nebo jiný Čedokem pověřený zástupce je
povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol,
resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace.
Čedok upozorňuje, že dle § 2540 OZ nevytkne-li zákaz-
ník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním za-
viněním, soud mu právo na slevu z ceny nepřizná,
jestliže Čedok namítne, že zákazník neuplatnil své
právo ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu. 

5. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost
k řešení reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá
služby bez přítomnosti průvodce Čedoku či jiného
Čedokem pověřeného zástupce a poskytnutá služba
má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné
uplatnění nároků vůči dodavatelům /poskytovatelům
služeb v tuzemsku či v zahraničí.

6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. ná-
sledek není závislý na vůli, činnosti a postupu Čedoku
(vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na straně zákaz-
níka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti ne-
využije objednané, zaplacené a Čedokem zabezpečené
služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené
ceny ani na slevu z ceny.

Článek X – POJIŠTĚNÍ
1. Součástí zájezdů a služeb cestovního ruchu Čedoku

není pojištění zákazníka pro cesty a pobyt ani pojištění
pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvis-
losti s odstoupením od smlouvy.

2. Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty
a pobyt včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi
vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od
smlouvy, prostřednictvím Čedoku. Čedok na vyžádání
zákazníka takovéto pojištění při uzavírání smlouvy
zprostředkuje.

Článek XI – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
1. Čedok zpracovává osobní údaje svých zákazníků s je-

jich souhlasem:
a) za účelem uzavření Smlouvy o zájezdu podle článku

III odst. 1 nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivých
služeb podle článku III odst. 2 (dále jen „smlouvy“)
a příp. jejich změn a zajištění plnění ze smluv vyplý-
vajících,

b) za účelem evidence zákazníků ve věrnostním
systému Čedoku (Club Čedok) a vyhodnocování je-
jich cest s Čedokem pro potřeby realizace věrnost-
ních slev a poskytování nabídek služeb Čedoku
věrným zákazníkům na základě vyhodnocování je-
jich cestování s Čedokem,

c) za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo
zprostředkovaných Čedokem.

2. K účelu podle odst. 1 písm. a) jsou zpracovávány
osobní údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení,
datum narození, státní příslušnost, bydliště, telefon,
elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím
uvedenou jinou kontaktní adresu, dále č. pasu, datum
jeho platnosti, kód vydávající země a pohlaví, pokud
jsou požadovány k zajištění příslušného víza nebo po-
skytovateli služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka
k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnan-
cům Čedoku, pověřenému zpracovateli a také předá-
vány těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu
poskytovat v EU i mimo EU a rovněž těm, kteří jsou
oprávněni nabízet a prodávat služby poskytované
nebo zprostředkované Čedokem. Poskytnutí uvede-
ných údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí
nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je neuza-
vření smlouvy.

3. K účelu podle odst. 1 písm. b) jsou zpracovávány osobní
údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum
narození, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro
elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kon-
taktní adresu, země pobytu, údaje o rozsahu, obsahu
a ceně čerpaných služeb. Poskytnuté osobní údaje zá-
kazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny
 zaměstnancům Čedoku a pověřenému zpracovateli
a dále v případě elektronického kontaktu pro elektro-
nickou poštu zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit

jménem Čedoku obchodní sdělení Čedoku dle zákona
č. 480/2004 Sb., o některých službách informační spo-
lečnosti. Poskytnutí uvedených údajů a souhlas s jejich
zpracováním je dobrovolný. Nesouhlas se zpracováním
uvedených údajů má za následek nezařazení zákazníka
do věrnostního systému pro poskytování věrnostních
slev a nabídek služeb Čedoku.

4. K účelu podle odst. 1 písm. c) je Čedok oprávněn zpra-
covávat a shromažďovat jméno, příjmení a adresu zá-
kazníka. Podrobnosti o elektronickém kontaktu pro
elektronickou poštu zákazníka je Čedok dále oprávněn
zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření
 obchodních sdělení dle citovaného zákona
č. 480/2004 Sb. Osobní údaje zákazníka k tomuto
účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům
Čedoku a pověřenému zpracovateli a dále v případě
elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zá-
kazníka těm, již jsou oprávněni šířit jménem Čedoku
obchodní sdělení Čedoku dle citovaného zákona
č. 480/2004 Sb.

5. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch
třetích osob podle § 1767 OZ, uzavřením smlouvy po-
tvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí osobních údajů
těchto třetích osob a k poskytnutí souhlasu se zpraco-
váním jejich osobních údajů, zpřístupněním a předá-
váním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu
podle odst. 2, příp. i k vyjádření souhlasu či nesouhlasu
se zpracováním a zpřístupněním jejich osobních údajů
za účelem a v rozsahu podle odst. 3.

6. Při uzavření Smlouvy o zájezdu dle článku III odst. 1
nebo uzavření Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby
dle článku III. odst. 2 zákazník vyslovuje souhlas či ne-
souhlas s tím, aby v souladu s § 5 odst. 2 a násl. zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Čedok zpra-
covával, shromažďoval a zpřístupňoval osobní údaje
zákazníka, a v případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve
prospěch třetích osob podle § 1767 OZ, také osobní
údaje třetích osob ve smlouvě uvedených za účelem
a v rozsahu podle odst. 3.

7. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je oprávněn zpra-
covávat a shromažďovat Čedok nebo jím pověřený
zpracovatel v souladu s § 6 zákona č. 101/2000 Sb. a to
za účelem a v rozsahu podle odst. 2 po dobu 5 let od
skončení zájezdu či od poskytnutí jednotlivých služeb
a za účelem a v rozsahu podle odst. 3 po dobu členství
zákazníka v Clubu Čedok. Po uplynutí uvedené lhůty
a po skončení členství zákazníka v Clubu Čedok je
Čedok povinen osobní údaje zákazníka zlikvidovat.

8. Osobní údaje zákazníka zpracovávané v rozsahu
a k účelu podle odst. 4 Čedok nebo jím pověřený zpra-
covatel nesmí dále zpracovávat, pokud s tím zákazník
vyslovil písemný nesouhlas.

9. Poskytnuté osobní údaje zákazníka v rozsahu a k účelu
podle tohoto článku budou zpracovávány Čedokem
i zpracovatelem automatizovaně i manuálně a v elek-
tronické i tištěné formě.

10. Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je Čedok
povinen dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých
právech, zejména právu na zachování lidské důstoj-
nosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasa-
hováním do jeho soukromého a osobního života.

11. Zákazník má právo souhlas se zpracováním svých
osobních dat dle tohoto článku kdykoli písemnou for-
mou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování
a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro
elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo
zdarma nebo na účet Čedoku odmítnout souhlas
s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání
každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v ob-
drženém obchodním sdělení Čedoku dle citace zá-
kona č. 480/2004 Sb.

12. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům,
právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva
dle § 21 citovaného zákona č. 101/2000 Sb. 

Článek XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by

mohly vzniknout ze Smlouvy o zájezdu podle článku III
odst. 1 nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby
podle článku III odst. 2 těchto VSP nebo v souvislosti
s takovou smlouvou, je právo ČR, kterým se řídí i tato
smlouva. 

2. V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, Čedok informuje zákazníka
o možnosti řešit případné spory vyplývající ze smluv
uzavřených s Čedokem prostřednictvím subjektu mi-
mosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská
567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa
http://www.coi.cz.

3. Tyto VSP nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2016. Dnem na-
bytí účinnosti těchto VSP pozbývají účinnost VSP ze
dne 18. 2. 2016. Těmito VSP se řídí práva a povinnosti
vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.
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AUTORIZOVANÍ PRODEJCI
AŠ: AŠSKÁ cestovní agentura s.r.o., Hlavní 2747, 354 528 825; BENEŠOV: ADVENTURE PLUS, Václava ŘÍHOVÁ, Masarykovo nám.102, 317 728 443; BEROUN: ČAS, Blanka
KADEŘÁBKOVÁ, Havlíčkova 7, 311 625 762; JK TRAVEL, Jana KODADOVÁ, Husovo nám. 175, 311 600 000; BÍLINA: AJA TOUR, Jaroslava FÁROVÁ, Komenského 27, 417 535 874;
BÍLOVEC: FITNESS CLUB, Iveta KOPEČKOVÁ, Slezské nám. 46, 607 887 666; BLANSKO: AIKO TOUR, Tomáš ZUKAL, Svitavská 1, 516 418 629; S-TOUR BLANSKO, s.r.o., Rožmitálova
14, 516 417 035; BLATNÁ: KIMM, Iveta ZELENKOVÁ, J.P.Koubka 81, 383 376 344; BOBNICE - Kovansko: e-SOLE, Jana ČEPIČKOVÁ, V Lipách 52, 605 788 247; BOHUMÍN: START,
Eva ROZSYPALOVÁ, Studentská 1225, 604 111 252; BOSKOVICE: SLUNCE+SNÍH, Jana VÍTKOVÁ, Růžové náměstí 2238/3, 605 454 249; BRANDÝS nad LABEM: NEON TRAVEL,
Ondřej NĚMEČEK, Boleslavská 31, 733 193 991; PAO, Olga PAVLISOVÁ, Komenského náměstí 1267, 326 902 848; BRNO: INVIA.CZ, a.s., Cejl 105/107, 533 111 533; STUDENT AGENCY
k.s., Nám. Svobody 17, 800 600 600; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a.s., Veselá 199/5, 800 656 630; BRUMOV - Bylnice: VANADO spol. s r.o., Kloboucká 763, 577 330 125; BRUNTÁL:
LUKEŠOVÁ Monika, nám. Míru 7, 554 712 847; BŘECLAV: JUNIOR, Renata STRUŠKOVÁ, 17. listopadu 1a, 777 339 117; TREND, Jarmila ZAPLETALOVÁ, 17. listopadu 21, 519 370 612;
BŘEZNICE: OLIVER TOUR, Jitka ŠTĚPÁNOVÁ, Dr. Jurenky 202, 723 305 815; BUČOVICE: GRAND TRAVEL, Lenka NAVRÁTILOVÁ, Smetanova 432, 732 586 038; BYSTŘICE pod
HOSTÝNEM: KYŠÁKOVÁ Lenka, Dolní 1567, 573 378 193; ČÁSLAV, EL-TOUR, Ludmila ZÁRUBOVÁ, Nám. J.Žižky z Trocnova 172, 327 314 469; ČELÁKOVICE: KADLECOVÁ Lenka,
Masarykova 780, 608 303 903; ČERVENÝ KOSTELEC: CA SUR, s.r.o., Havlíčkova 654, 724 088 587, 498 100 657; ČESKÁ KAMENICE: ROKOKO, Romana BAŠTOVÁ, Nám. 28. října
115, 412 584 476; ČESKÁ TŘEBOVÁ: ČILE, Lenka ČÍŽOVÁ, Hýblova 286, 777 025 093; ČESKÝ BROD: ČESKOBRODSKÁ CK, s.r.o., nám. Arnošta z Pardubic 46, 321 622 651; ČESKÝ
KRUMLOV: VOJTOVÁ Dagmar, Papírenská 243, 380 712 355; ČESKÝ TĚŠÍN: TONY TOUR, Pavlína WISELKOVÁ, Bezručova 36, 558 711 596; DĚČÍN I: JATOUR, Josef JANŮ, Masarykovo
nám. 190/17, 412 516 313; DOBRUŠKA: AVANTI-TOUR, Renata DVOŘÁKOVÁ, Pulická 21, 603 569 952; DOLNÍ BĚLÁ: HAPPY TIP, Dana LÁZNIČKOVÁ, Dolní Bělá 31, 377 310 007;
DOLNÍ BENEŠOV: TIME, Hedvika THIEMLOVÁ, Opavská 438, 553 651 900; DOMAŽLICE: SUNNY.CZ, Barbora ŠEŠULKOVÁ, Náměstí Míru 129, 721 177 828; DVŮR KRÁLOVÉ nad
LABEM: MENCLOVÁ Jana, Palackého 106, 499 629 139; FRANTIŠKOVY LÁZNĚ: FL TOURS, František ŠŮS, Americká 10, 777 590 462; FRENŠTÁT pod RADHOŠTĚM: DALIBOR
TOURS s.r.o., Horní 26, 556 836 534; FRÝDEK - MÍSTEK: SLUNÍČKO, Renata SIKOROVÁ, T.G.Masaryka 2320, 604 805 870; FRÝDLANT nad OSTRAVICÍ: BAČÁKOVÁ, Svatava
BAČÁKOVÁ, Spořitelní 1062, 736 646 505; FRÝDLANT v ČECHÁCH: LOGOS TOUR, Jana KUČINOVÁ, ul. Svatopluka Čecha 28, 482 312 386; FULNEK: SIESTA, Šárka BROUKALOVÁ,
Fučíkova 7, 739 807 465; HAVÍŘOV - Podlesí: LETEM SVĚTEM, Silvie TROJANOVÁ, Dlouhá třída 29, 596 812 615; HAVLÍČKŮV BROD: ADA TOUR, Jana FISCHEROVÁ, Havlíčkovo nám.
56, 569 428 464; M TOUR s.r.o., Dolní 227, 569 424 267; HLINSKO: HOLIDAY TOURS, Lenka ČEPEŠOVÁ, Olšinky 316, 776 023 822; HLUČÍN: CIMEA TRAVEL, Anna TRÖSTROVÁ,
Mírové nám. 5/5, 595 042 240; HODONÍN: EM TOUR, Michaela DITRICHOVÁ, Sv. Čecha 3608, 518 353 882; REDO, Jana RYŠAVÁ, Dolní Valy 1, 518 343 641; HOLICE: APOLLO, Alena
HORÁKOVÁ, nám. T.G.Masaryka 11, 466 923 748; HORŠOVSKÝ TÝN: BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o., Jana Littrowa 209, 379 423 423; HOŘOVICE: OSVĚTA, Milan SKLENÁŘ, Tlustice
186, 311 514 545; HOSTINNÉ: ORCHIDEA, Dagmar KLEPÁČKOVÁ, Nádražní 605, 720 962 602; HRADEC KRÁLOVÉ: CA KAMILA s.r.o., Švehlova 463, 495 580 252; HRANICE na
MORAVĚ: VIA TOUR, Zdenka ZACHAROVÁ, Svatoplukova 79, 581 601 293; HUMPOLEC: ADORES spol. s r.o., Nerudova 185, 565 533 296; HUSTOPEČE: IDEAL, Lukáš STÁVEK,
Dukelské nám. 1, 603 534 595; CHEB: LEVOROVÁ Alexandra, Alexandra LEVOROVÁ, tř. Svobody 27, 723 974 484; CHLUMEC nad CIDLINOU: CHLUMECKÁ CA, Lenka RAKOUSKÁ,
Klicperovo náměstí 11/I., 495 485 764; CHOCEŇ: MAUNA KEA, Veronika ŠTĚRBOVÁ, Tyršovo náměstí 298, 606 076 097; VS TOURS, Věra SCHMITTOVÁ, Kollárova 1045, 465 471 588;
CHODOV: J a G TOURISTIK, Jaroslav JÍLEK, Staroměstská 28, 352 665 159; CHRUDIM: JAKUBÍKOVÁ Ivana, Filištínská 28, 469 638 788; ŠTĚPÁNKA AGENTRUA s.r.o., Břetislavova
61, 469 622 768; IVANČICE: IVACAR 2000, a.s., Krumlovská 30, 546 451 933; JABLONEC nad NISOU: HONZOVÁ-SEDLÁKOVÁ, E. Floriánové 2, 483 320 976, 431 370 180; INDIVINDI
s.r.o., Jiráskova 9, 483 306 627; JAROMĚŘ: M-TOUR, Milan VOBORNÍK, Náměstí ČSA 16, 491 812 400; JESENÍK: ARRIVA MORAVA a.s., Sadová 1376/5, 597 827 476; MONDI - tour,
s.r.o., Palackého 1333/1, 584 409 423; JIČÍN: SPORTCENTRUM, Jan SOCHOR, Valdštejnovo nám. 2, 493 531 977; JÍLOVÉ u DĚČÍNA: MC TRAVEL, Miluše CYRIUSOVÁ, Přemyslova
302/8, 603 147 181; JÍlOVÉ u PRAHY: AGENTURA 97, spol. s.r.o., Chotouň 97, 241 951 214; KDYNĚ: CAMPANATOUR s.r.o., Náměstí 131, 379 731 272; KLADNO: ALKA, Jitka
HANZLOVÁ, Italská 2369, 312 682 349; KLÁŠTEREC nad OHŘÍ: CILINDR, Jitka KUBRTOVÁ, Petlerská 416, 474 376 315, 8; PRIMA TRAVELS s.r.o., U Potoka 527, 777 728 280;
KLATOVY: JAROŠÍK Miloslav, Náměstí Míru 64/I, 376 310 279; KOLÍN: DELFÍN CA, Dáša ČEŘOVSKÁ, Politických vězňů 64, 321 717 676; GLOBUS TOUR CZ spol. s.r.o., Na Hradbách
155, 321 718 718; ROJA TOUR, Jana SYŘÍNKOVÁ, Rubešova 61, 321 623 292; KOPŘIVNICE: CK Agentura FOX, s.r.o., Záhumenní 1152, 556 808 250; IMPULS, Vladimíra HOUŠŤAVOVÁ,
Štefánikova 1155/27, 556 808 780; KOSTELEC nad ORLICÍ: TANUS s.r.o., Dukelských hrdinů 900, 776 098 069; KRALOVICE: ANDRIAS TOUR, s.r.o., Nám. Osvobození 35,
724 212 761, 373 317 180; KRALUPY nad VLTAVOU: ABACA, Lenka MALÍKOVÁ, Jungmannova 89, 326 550 480; ELIXA, Marek BÍNA, Jungmannova 75, 315 724 370; KRASLICE:
JARYS, Lenka MICHOROVÁ, Havlíčkova 6, 777 283 713; KRNOV: FALCON SPORT, Zora KABAŠTOVÁ, Hlavní nám. 20, 554 610 028; KROMĚŘÍŽ: MARION TOUR, Vojtěch FORMÁNEK,
Šafaříkova 184, 573 331 776; KUTNÁ HORA: HOLOUBEK Jiří, Sokolská 601, 327 512 763; KYJOV: RÉGIO, REGION s r.o., Palackého 205/6, 518 307 711; LANŠKROUN: TREFA, Miloš
MORÁVEK, Hradební 316, 465 635 473; LÁNY: BOČKOVÁ Marie, Lesní 362, 313 502 150; LETOHRAD: SUPERPOBYTY.CZ, SECURITYNET.CZ, Orlice 168, 734 475 747; LIPNÍK nad
BEČVOU: GTOUR group s.r.o., 28.října 602, 581 771 503; LITOMYŠL: DCK Rekrea Litomyšl s.r.o., Toulovcovo nám. 156, 461 612 291; LITOVEL: BAVI, Viktor KOHOUT, Nám.
Přemysla Otakara 754, 774 224 513; LITVÍNOV: JORDAN, Lenka KARAGAVRILIDISOVÁ, 9. května 2041, 476 732 453; LYSÁ nad LABEM: EVENTOUR, Evžen ŠULC, Masarykova 209,
325 551 595; MARIÁNSKÉ LÁZNĚ: TOUR CENTRUM, Irena HORÁČKOVÁ, Hl. pošta, Poštovní 160, 354 626 520; MĚLNÍK: ASTRA TOUR, Stuff s.r.o., Náměstí Míru 4, 603 142 023;
GALATOUR, Jakub INGALA, Nám. Karla IV. 3359, 315 623 915; MĚSTO ALBRECHTICE: ILIADISOVÁ Olga, Náměstí ČSA 22, 721 155 129; MILEVSKO: NEAN TOUR, Věra ANDĚLOVÁ,
Riegrova 145, 382 521 089; MOHELNICE, TOURINFO, Vladimíra MACHÁLKOVÁ, Nám. Tyrše a Fügnera 3, 583 430 047; NAPAJEDLA, DUŠKOVÁ Marie, Na Kapli 1622, 577 102 232;
NOVÁ PAKA: PODKRKONOŠSKÁ CA, Dana MALINOVÁ, Masarykovo nám. 20, 493 723 419; NOVÉ MĚSTO nad METUJÍ: CIS - cestovní agentura s.r.o., T. G. Masaryka 69, 491
471 073; NOVÉ STRAŠECÍ: ALLEGRO, Ivana KAPKOVÁ, Čsl. armády 172, 313 573 700; NYMBURK: MATOUŠEK Petr, Na Příkopě 61, 325 616 348; NÝŘANY: RODATOUR, Dagmar
SOJKOVÁ, Benešova 745, 377 932 266; OPOČNO: MARIN, Miroslava POČAROVSKÁ, Nádražní 167, 494 647 848; ORLOVÁ - Lutyně: JEŽOVÁ, Věra JEŽOVÁ, Masarykova tř. 1325,
596 516 387; ORLOVÁ - Lutyně: SUN TRAVEL, Pavlína ŠORMOVÁ, F. S. Tůmy 1200, 608 845 727; OSTRAVA: eTRAVEL - Fischer Group, A. Macka 122/1, 596 100 100, 593 915 232;
OSTRAVA: INVIA.CZ, a.s., Českobratrská 3321/46, 800 999 800, 597 705 705; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a.s., 28 .října 2663/150, 800 656 640; OSTRAVA - Poruba: HRUBÁ Alena,
Alšovo nám. 691/4, 596 911 511; OSTRAVA - Přívoz: LUMIS, Lukáš SVĚTLÍK, Teslova 1129/2B, 603 984 297; OSTROV nad OHŘÍ: LEMON TOURS s.r.o., Hlavní tř. 982, 353 615 255;
PELHŘIMOV: KOTRČOVÁ Marie, Růžová 82, 565 323 102; PODBOŘANY: AZURO, Marie KUNEŠOVÁ, Přátelství 411, 415 722 454; PODĚBRADY: IVANKA, Barbora HELLEROVÁ,
Havlíčkova 53, 325 612 305; PRAHA 1: INVIA.CZ, a.s., U Půjčovny 2, 533 111 702, 226 000 622; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a.s., Jindřišská 941/24, 565 656 761, 800 656 660; PRAHA
10: PP TOURIST - A TEMPO s.r.o., CK PP TOURIST - A TEMPO s.r.o., Aubrechtové 3102/16, 777 017 478; PRAHA 10 - Hostivař: GALA-TRAVEL, s.r.o., Švehlova 1391/32, 731 440 371;
PRAHA 11: NUBIS, Zdeněk KOCHTA, Arkalycká 757, 222 365 747; PRAHA 17 - Řepy: BAUMOVÁ Anna, Žalanského 57, 235 300 208-9; PRAHA 3 - Vinohrady: SUPERZAJEZDY.CZ,
Lukáš ADÁMEK, Chrudimská 2a, 272 743 981; PRAHA 3 - Žižkov: C. K. AGENTURA ESO s.r.o., Seifertova 95, 222 782 931, 222 360 583; PRAHA 7: ESO travel a.s., Korunovační 22,
233 377 711-15; PRAHA 8: EVA TOUR s.r.o., Sokolovská 180, 284 826 625; LUUL TOUR, Miroslava LUPRICHOVÁ, Klapkova 53, 284 680 642; PRAHA 9 - Letňany: CORNIS, s.r.o.,
Bludovická 400, 266 312 425; PRACHATICE : OCEAN CZ, s.r.o, Zvolenská 30, 388 318 746; PŘELOUČ: ANNASTA, Anna ŠANDOVÁ, 28.října 146, 466 958 076, : PŘEŠTICE: JANEČEK
Jaroslav, Masarykovo nám. 68, 605 210 279; PŘÍBRAM 1: LUCIE TRAVEL, spol. s r.o., Špitalská 11, 318 630 837; PŘÍBRAM V: AJV Příbram s.r.o., Žežická 599, 318 631 888,
318 692 712; RAKOVNÍK: RASTA, Jana KOUTOVÁ, Trojanova 37, 313 517 384; ROTERA s.r.o., Nádražní 4, 313 513 371; ROKYCANY: BOHEMIA TRANS, Jaroslav PEROUTKA, ul. J.
Knihy 177/I, 371 725 346; ŠKODA AVIA TOUR, Zdeněk ŽIVNÝ, Palackého 15, 371 728 777; ROUDNICE nad LABEM: 1. CESTOVNÍ, František SCHERBAUM, Jungmannova 1033,
602 260 782; H - TOUR, Olga HOLUBOVÁ, Alej 17.listopadu 812, 416 815 590; ROUSÍNOV: GRAND TRAVEL, Lenka NAVRÁTILOVÁ, Sušilovo nám. 48, 603 516 425; ROŽNOV pod
RADHOŠTĚM: ARENDÁŠOVÁ Jana, Jana ARENDÁŠOVÁ, Meziříčská 774, 571 657 080; RUMBURK, BEST BURK, Jaroslav HAVEL, Tř. 9.května 390/5, 412 333 109; RYCHNOV nad
KNĚŽNOU: EUROCENTRUM, Tomáš ZAHÁLKA, Svatohavelská 66, 494 532 949; RYCHNOVSKÁ CA, s.r.o., Komenského 63, 494 535 007; RÝMAŘOV: Cestovní agentura AQUARIUS,
s.r.o., Okružní 31, 731 107 853; ŘÍČANY u PRAHY: BENONI Marie, 17. listopadu 15, 323 604 365; SEDLČANY: FRIEDOVÁ Anna, Nám. T. G. Masaryka 165, 735 889 444; SEMILY:
DIANA GROUP-TOUR, s.r.o., Tyršova 48, 481 622 079; SLAVIČÍN: SUN TOUR s.r.o., Mladotické nábř. 848, 604 257 087; SLAVKOV u BRNA: ANTEA SLAVKOV s.r.o., Palackého
nám. 77, 544 221 558; SOKOLOV: F & K TRAVEL s.r.o., Staré náměstí 37, 352 623 319; M SPORT, Daniela MATYŠKOVÁ, Nám. Budovatelů 1407, 733 537 287; STARÁ BOLESLAV:
BOHEMIA, Jana SVATOVÁ VÍCHOVÁ, Boleslavská 240, 326 913 101; STRAKONICE: CIAO..., cestovní kancelář, s.r.o., Zámek 1, 383 323 400; STRAKOTOUR, s.r.o., Palackého náměstí
86, 383 321 964, 965; SUŠICE: TEMPO TOURS SUŠICE - Šumavská cestovní kancelář s.r.o., Nám. Svobody 6, 376 528 989; SVITAVY: KARAVELA TRAVEL CZ s.r.o., Nám. Míru
88, 461 530 503; ŠTERNBERK: AXAL, spol. s r.o., Bezručova 11, 585 013 007; ŠTĚTÍ: ŠTĚTSKÁ cestovní agentura s.r.o., Krátká 64, 416 810 605; ŠUMPERK: Cestovní agentura
ATLAS s.r.o., Slovanská 18, 583 211 009; Cestovní agentura ISTRIA s.r.o., Hlavní třída 18, 583 216 703; TACHOV: ČERNÝ Zdeněk, K. H. Borovského 520, 374 721 624; TOUR
CENTRUM, Irena HORÁČKOVÁ, OC Kaskády, Zámecká 2111, 374 725 640; TANVALD: BEZVACESTOVANI.CZ, Klára ŠOURKOVÁ, Krkonošská 90, 608 027 703; TEPLICE: ASSIST, Roman
KLIHAVEC, U Nemocnice 3064, 417 532 820; TŘEBÍČ: ANCLA TOUR, Marcela PRUKNEROVÁ, Přerovského 154/9, 724 310 752, 568 421 727; LOSTRIS, Petr HÁJEK, Karlovo náměstí
33, 568 840 265; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a.s., Na Potoce 468/25, Horka-Domky, 800 656 650, 568 839 612; TÝNEC nad SÁZAVOU: GLOBUS, Petra BOBKOVÁ, Jílovská 504,
317 701 888; UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ITS COMPANY, Veronika STŘELCOVÁ, J.Štancla 153, 572 557 797; KŘENOVÁ Jitka, Masarykovo nám.34, 572 550 420; UHERSKÝ BROD: DALIMA,
Dagmar HRADECKÁ, Moravská 83, 572 637 026; ÚSTÍ nad ORLICÍ: Agentura CAM s.r.o., M. R. Štefánika 234, 465 527 696; VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: CA LAST MINUTE, s.r.o., Mostní
98/8, 571 610 111; VIA TOURS, Vlasta BĚLÍKOVÁ, Stříbrná 676, 571 612 606; VARNSDORF: TKÁČ Milan, Legií 2268, 412 372 755; VELKÁ BÍTEŠ: REKO, Aleš KOTAČKA, Masarykovo
nám. 5, 566 532 590; VELKÉ BÍLOVICE: DaNiTour s.r.o., Svárov 602, 519 346 620; VELKÉ MEZIŘÍČÍ: NEKO TOUR, Jana NECIDOVÁ, Náměstí 165, 566 524 663; VELKÉ POPOVICE:
UNISMA, Marie ABRAHÁMOVÁ, Masarykova 25, 323 665 236; VELVARY: LONGAUEROVÁ Ivana, Nám. Krále Vladislava 112, 775 959 410; VESELÍ nad MORAVOU: Cestovní
kancelář ZUBATÝ, Svatoplukova 520, 607 855 351; VIMPERK: KCK cestovní kancelář s.r.o., 1. máje 74, 388 411 366; VLAŠIM: YVETTA, Yveta KATROVÁ, Riegrova 1828, 317 847 132;
VOTICE: EVENTTOUR, Lenka HRDINOVÁ, Pražská 610, 604 443 736; VRCHLABÍ: VRCHLABSKÁ CK, s.r.o., Krkonošská 203, 499 421 131; VYSOKÉ MÝTO: KONTIKI.CZ, Vladimír
FALTEJSEK, Jiřího z Poděbrad 113/II, 605 408 100; VYŠKOV: COLUMBUS cestovní kancelář, s.r.o., Masarykovo nám. 4, 517 333 255; JUDr. Josef GERYK - „SWISS SERVICE“,
Masarykovo nám. 42, 517 333 300; ZÁBŘEH: PRADĚD, Eva VALNOHOVÁ, Valová 2, 583 455 596; ZNOJMO: JINÁ, Jitka NAHODILOVÁ, Hakenova 25, 515 227 147; ŽATEC: DÁMSKÝ
KLUB, Miluše DYRŠMÍDOVÁ, Volyňských Čechů 2911, 774 944 656, 415 711 094; PALMERA, Jiří HARAJDA, Obránců míru 1924, 415 710 031-32



PRODEJNÍ MÍSTA CK ČEDOK
CK Čedok Brno
Nádražní 10/654
602 00 Brno-město
 542 321 267; 542 211 562
cedok-brno@cedok.cz

CK Čedok Brno 
Otevřeno 7 dní v týdnu

Nákupní centrum Olympia
U Dálnice 777
664 42 Modřice
 543 250 509; 543 250 549
cedok-brno-olympia@cedok.cz

CK Čedok České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 39
370 01 České Budějovice
 387 202 859; 387 202 860
cedok-cbudejovice@cedok.cz

CK Čedok Frýdek - Místek
J. V. Sládka 34
738 01 Frýdek-Místek
 558 434 877; 558 431 472
cedok-frydek-mistek@cedok.cz

CK Čedok Hradec Králové
Gočárova 1288-89
500 02 Hradec Králové
 495 534 620; 495 534 621
cedok-hradeckralove@cedok.cz

CK Čedok Jihlava
Masarykovo nám. 644/26
586 01 Jihlava
 567 310 064
cedok-jihlava@cedok.cz

CK Čedok Karlovy Vary
ul. Dr. Bechera 23
360 39 Karlovy Vary
 353 234 249; 353 227 837
cedok-karlovyvary@cedok.cz

CK Čedok Karviná
Masarykovo nám. 21/11
733 01 Karviná
 596 311 010; 596 311 009
cedok-karvina@cedok.cz

CK Čedok Liberec
Obchodní centrum Forum
Soukenné náměstí 669/2a
460 01 Liberec
 485 105 215, 485 105 727
cedok-liberec@cedok.cz

CK Čedok Liberec
Otevřeno 7 dní v týdnu

Obchodní centrum Nisa
České Mládeže 456
460 03 Liberec
 482 317 670
cedok-liberec-nisa@cedok.cz

CK Čedok Litoměřice
Dlouhá 194/47
412 42 Litoměřice 
 416 731 318
cedok-litomerice@cedok.cz

CK Čedok Mladá Boleslav
T. G. Masaryka 1009/III
293 01 Mladá Boleslav
 326 326 903
cedok-mladaboleslav@cedok.cz

CK Čedok Most
tř. Budovatelů 3067
434 84 Most
 476 704 504; 476 704 455
cedok-most@cedok.cz

CK Čedok Olomouc
nám. Národních hrdinů 622/4
779 00 Olomouc
 585 225 235; 585 228 832
cedok-olomouc@cedok.cz

CK Čedok Olomouc
Otevřeno 7 dní v týdnu

Galerie Šantovka
Polská 1201/1
779 00 Olomouc
 585 436 540
cedok-olomouc-santovka@cedok.cz

CK Čedok Ostrava
30. dubna 2b
702 00 Ostrava
 596 121 384; 596 124 087
cedok-ostrava@cedok.cz

CK Čedok Ostrava 
Otevřeno 7 dní v týdnu

Avion Shopping Park Ostrava
Rudná 3114/114
700 30 Ostrava – Jih
 595 782 648; 595 782 642
cedok-ostrava-avion@cedok.cz

CK Čedok Pardubice
Palackého 1947
530 02 Pardubice
 466 511 521; 466 513 240
cedok-pardubice@cedok.cz

CK Čedok Písek
Velké nám. 1
397 01 Písek
 382 213 096; 382 212 001
cedok-pisek@cedok.cz

CK Čedok Plzeň
Prešovská 10, 301 00 Plzeň
 377 222 609; 377 222 625
cedok-plzen@cedok.cz

CK Čedok Praha
Na Příkopě 857/18
111 35 Praha 1
 224 197 637, 224 197 699
halazajezdy@cedok.cz
cedok-prikopy@cedok.cz

CK Čedok Praha
Rytířská 403/16
110 00 Praha 1
 224 222 492, 224 224 237
cedok-rytirska@cedok.cz
       

CK Čedok Praha
Vestibul stanice Metra „A“ Můstek
110 00 Praha 1
 224 224 461
cedok-mustek@cedok.cz

CK Čedok Praha
Novodvorská 33
142 00 Praha 4 – Kamýk
 241 004 130
cedok-praha-novodvorska@cedok.cz

CK Čedok Praha
Otevřeno 7 dní v týdnu

OC Chodov
Roztylská 2321/19
148 00 Praha 4
 272 075 000
cedok-chodov@cedok.cz

CK Čedok Praha
Otevřeno 7 dní v týdnu

Centrum Arkády Pankrác 
Na Pankráci 1727/86
140 00 Praha 4
 241 411 363
cedok-pankrac@cedok.cz

CK Čedok Praha
Otevřeno 7 dní v týdnu

Metropole Zličín
Řevnická 121/1 
155 21 Praha 5 – Zličín
 226 082 237; 226 082 410
cedok-zlicin@cedok.cz

CK Čedok Praha
Otevřeno 7 dní v týdnu

Centrum Nový Smíchov
Plzeňská 233/8
150 00 Praha 5
 257 941 551; 257 941 552
cedok-smichov@cedok.cz

CK Čedok Praha
Otevřeno 7 dní v týdnu

Obchodní centrum Letňany
Veselská 663
199 06 Praha 9 – Letňany
 221 743 107
cedok-letnany@cedok.cz

CK Čedok Prostějov
Netušilova 3
797 22 Prostějov
 582 344 813
cedok-prostejov@cedok.cz

CK Čedok Tábor
tř. 9. května 2471
390 02 Tábor
 381 252 235
cedok-tabor@cedok.cz

CK Čedok Teplice
Otevřeno 7 dní v týdnu

Nákupní centrum Galerie
Nám. Svobody 3316
415 01 Teplice
 417 534 171, 417 534 172
cedok-teplice@cedok.cz

CK Čedok Ústí nad Labem
Hrnčířská 57/10
400 11 Ústí nad Labem - centrum
 475 220 382; 475 220 384
cedok-ustinl@cedok.cz

CK Čedok Zlín
Kvítkova 80, 760 43 Zlín
 577 210 567; 577 210 705
cedok-zlin@cedok.cz

CK Čedok Žďár nad
Sázavou
nám. Republiky 292/32
591 01 Žďár nad Sázavou
 566 623 648
cedok-zdar@cedok.cz

Čedok Partner
Jitka GOTTLIEBEROVÁ
Nám. T.G.Masaryka 172
470 01 ČESKÁ LÍPA
 487 823 155
gottlieberova@tiscali.cz

Čedok Partner
BENFICA s.r.o.
Nám. ČSA 10
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN
 558 711 727
info@benfica.cz

Čedok Partner
GLOBTOUR DOBŘÍŠ
Ing. Eva TRUBAČOVÁ
Pražská 1752
263 01 DOBŘÍŠ
 318 520 059
ca.dobris@centrum.cz

Čedok Partner

BENE - AOM CZ, s.r.o.
Msgre. B. Staška 66
344 01 DOMAŽLICE
 379 722 266
ca.bene.domazlice@iol.cz

Čedok Partner

TOUR Těšín, s.r.o.
Hlavní třída 71
736 01 HAVÍŘOV
 596 811 740
tourtesin1@seznam.cz 

Čedok Partner

LaVia - Lada ŠIMKOVÁ
Palackého 3996
430 01 CHOMUTOV
 792 405 105
cedok@calavia.cz

Čedok Partner

ALFA – Alena Košíčková
Valdštejnovo nám. 99
506 01 JIČÍN
 493 531 536
alfajicin@iol.cz

Čedok Partner

Irena HADRAVOVÁ
a Pavel REGÁSEK
Panská 136/1
377 01 JINDŘICHŮV HRADEC
 384 361 099
irena.hadravova@cedokpartnerjh.cz

Čedok Partner

MK-TOUR
Michaela WEISSOVÁ JELÍNKOVÁ
Kpt.Jaroše 510
432 01 KADAŇ
 474 342 727
mktour@atlas.cz

Čedok Partner

LC KONTAKT s.r.o
T.G. Masaryka 2725
272 01 KLADNO
 312 242 382, 312 242 383
lck4@lck.cz

Čedok Partner

LC KONTAKT s.r.o
OC CENTRAL, P. Bezruče 3388
272 01 KLADNO
 777 000 777
lck2@lck.cz

Čedok Partner

EUROCENTRUM - Tomáš Zahálka
Tyršova 880
517 41 KOSTELEC nad ORLICÍ
 494 323 878
eurocentrum@eurocentrum.cz

Čedok Partner

KUTNOHORSKÁ CA
Hana HANDLÍŘOVÁ
Palackého náměstí 330
284 01 KUTNÁ HORA
 327 512 331
kca@atlas.cz

Čedok Partner

NONA - Ing. Jana NOVÁKOVÁ
Husovo nám. 139
584 01 LEDEČ nad SÁZAVOU
 569 731 087
cknona@gmail.com

Čedok Partner

A - Z TRAVEL
Marcela DRAŠNAROVÁ
Palackého 27
547 01 NÁCHOD
 491 420 196
info@aztravel.cz

Čedok Partner

LM TOUR - Ludmila KELLEROVÁ 
a Miroslav GILLAR
Gen. Hlaďo 22
741 11 NOVÝ JIČÍN
 736 534 945; 720 101 648
ludmila.kellerova@seznam.cz
mirek.gillar@ktknet.cz

Čedok Partner

ATLAS ZÁJEZDŮ s.r.o.
Horní náměstí 3
746 01 OPAVA
 553 711 202
prodej@atlas-zajezdu.cz

Čedok Partner

SAPA - Pacific Bridge s.r.o.
Libušská 319/26
142 00 PRAHA 4
 244 092 377
cedok-praha-sapa@cedok.cz

Čedok Partner

CK SOUČEK s.r.o.
Palackého 20
750 02 PŘEROV
 581 706 050
provck@soucek.cz

Čedok Partner

VITATUR - Iveta RICHTEROVÁ
Masarykovo nám. 138/13
274 01 SLANÝ
 608 339 918
vitatur@cavitatur.cz

Čedok Partner

LADA - PaedDr. Lada EIDNER
Bulharská 54
541 01 TRUTNOV
 499 818 018
cklada@lada-trutnov.cz

Čedok Partner

BENFICA s.r.o.
Nám. Svobody 527
739 61 TŘINEC
 558 331 959
info@benfica.cz

Čedok Partner

VS TRAVEL cestovní agentura s.r.o.
Nám. Svobody 1321
755 01 VSETÍN
 571 437 721
vs.travel@seznam.cz

Údaje uvedené v katalogu byly zpracovány na základě informací dostupných a platných v době jeho zpracování. Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu. Tiskové chyby v katalogu i ceníku jsou vyhrazeny.
DTP: Magnus I s.r. o. • Tisk: DRUKARNIA ORTIS SP. Z O.O.  • Foto: © fotky & foto, Allphoto images, Dr. Eva Loucká, Mirek Frank, iStock, archiv Čedoku • © 2016 Čedok a.s., veškerá práva vyhrazena.

Uvítáme Vaše připomínky k tomuto katalogu.

Internetový on-line prodej 
24 hodin denně na www.cedok.cz.
Telefonické informace a rezervace 24 hodin denně 
na modré lince Čedok 800 112 112
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