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Zimní KOUpání 
a exOticKé pOZnávání

Sleva až 35 %

Přímé lety z Prahy

Snížená záloha

Garance nejnižší ceny



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 zájez-
du a jiné služby z nabídky Čedoku. Tyto poukázky jsou přenosné, lze je využít i k nákupu zájezdů 
v poslední minutě nebo současně s jakoukoliv slevou.
 
inDiviDUáLní DÁRKOVÉ POUKAZY
Na základě Vaší objednávky Vám připravíme dárkové poukazy „na míru“. Tyto poukazy nabízejí 
možnost volby hodnoty včetně Vámi stanoveného textu. Poukazy mají charakter darovacího 
dopisu a  lze je opatřit logem nebo jménem, případně i  dalšími náležitostmi dle individuální 
dohody.
 
exteRní DÁRKOVÉ POUKAZY
Na všech pobočkách cestovní kanceláře Čedok můžete uplatnit dárkové poukázky Sodexo, 
Le Chéque Déjeuner, EDENRED a další, za předem stanovených podmínek.

DáRKOvé POUKAZY
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SLEVY A VÝHODY 
V OBDOBÍ PŘEDPRODEJE
U POBYTOVÝCH ZÁJEZDŮ

*Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev a výhod uvádíme na str. 223 a 229 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz

Slevy za včasný nákup až 35 %* 

Pro členy Clubu Čedok 
slevy vyšší o 2 %* 

Snížená záloha 30 %*

Parkování u letiště pro členy 
Clubu Čedok ZDARMA*



3www.cedok.cz

FANTASTICKÉ 
NABÍDKY PRO DĚTI

- *Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev a výhod uvádíme na str. 226 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz

Rodinná sleva: 
dítě až do 14 let ZCELA ZDARMA 
+ sleva až 6% pro rodiče*

Pobyt pro dítě ZDARMA *
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INFORMACE O PRODEJI

800 112 112

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 stra-
ny našich dodavatelů a tyto výhody v reálném čase promítnout do konečné ceny 
zájezdů, není součástí tohoto katalogu u pobytových zájezdů tištěný ceník. Termí-
ny a aktuální ceny jednotlivých zájezdů a hotelů uvádíme na webových stránkách  
www.cedok.cz. V rámci tohoto katalogu je u každého ubytovacího zařízení uve-
dena 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 
autorizovaní prodejci. Seznam prodejních míst CK Čedok, Čedok Partnerů a au-
torizovaných prodejců uvádíme na závěrečných stránkách tohoto katalogu. V pří-
padě osobní návštěvy některého z  prodejních míst CK Čedok, Čedok Partnera 
nebo vybraného autorizovaného prodejce Vám bude vypracována nejvýhodnější 
cenová nabídka na Vámi vybraný zájezd, případně Vám naši prodejci vytisknou 
aktuální ceníky na Vámi vybrané zájezdy.

Internetový on-line  
prodej na www.cedok.cz 
Vám nabídne vždy aktuální 
nabídku včetně cen a dostup-
ných slev a  výhod. Samozřej-
mostí je pak jednoduchá re-
zervace, která Vám umožní 
nákup Vámi vybraného zájez-
du bez nutnosti návštěvy na 
některém z našich prodejních 
míst. 

Osobní informace  
a rezervace 
Na 32 našich prodejních mís-
tech nebo u  Čedok Partne-
rů či našich autorizovaných 
prodejců. Seznam prodej-
ních míst CK Čedok, Čedok 
Partnerů a  autorizovaných 
prodejců včetně kontaktů 
naleznete na straně 232 a 
233 tohoto katalogu nebo na 
www.cedok.cz. 

Telefonické informace  
a rezervace 
Na modré bezplatné lince Če- 
dok 800 112 112 nebo na  
221 447 777. 
Telefonní čísla jsou Vám k dis-
pozici od pondělí do neděle 
8:00 – 21:00 hod.

Písemné informace  
a rezervace 
Faxem na čísle: 221 447 136 
E-mailem: info@cedok.cz 
Dopisem na adrese: 
Čedok a.s., rezervace zájezdů 
Luxembourg Plaza, 
Přemyslovská 2845/43, 
130 00 Praha 3



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 Light Complex Complex Plus

Územní rozsah Evropa Celý svět

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

6 000 000
24 000

120 000

6 000 000
24 000

120 000

6 000 000
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

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

400 000
200 000

400 000
200 000

Škoda na osobních věcech
Zpoždění zavazadel

18 000 1) 18 000 1) 30 000
10 000

1)

2)

30 000
10 000

1)

2)

Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

2 000 000
1 000 000

200 000

2 000 000
1 000 000

200 000

6 000 000
3 000 000

200 000

6 000 000
3 000 000

200 000

Zmeškání odjezdu
Zpoždění odjezdu

5 000
5 000 3)

5 000
5 000 3)

Stornopoplatky
Přerušení cesty

30 000
50 000

4) 80 000
50 000

4) 50 000
50 000

4) 80 000
50 000

4)

Nevyužitá dovolená 8 000 5) 8 000 5) 16 000 6) 16 000 6)

Cena za osobu Evropa Celý svět

do 24 dní 300 Kč 590 Kč 990 Kč 490 Kč 1 090 Kč 1 290 Kč

Pokud cena zájezdu na dospělou osobu přesáhne limit uvedený u stornopoplatků varianty Complex (30, resp. 50 tis. Kč), je nutné zvolit variantu Complex Plus.

Vysvětlivky:  
1)  spoluúčast 500 Kč  2) 5 000 Kč za každých 12 hodin  3)  1 000 Kč za každých 6 hodin   
4)  spoluúčast 20 %, v případě vážných důvodů bez spoluúčasti  5)  1 000 Kč za den  6)  2 000 Kč za den 

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

100% pojištění storna 

v případě vážných důvodů!

I-Cedok-Evropa-Svet-A4-1707.indd   1 17.7.2017   15:15:45



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

KANÁRSKÉ OSTROVY | FUERTEVENTURA

800 112 1126

SOUOSTROVÍ A JEHO LIDÉ
Souostroví, které leží v Atlantickém oceánu při
severozápadním pobřeží Afriky tvoří ostrovy,
které se navzájem diametrálně liší svou atmo-
sférou i charakterem krajiny:  od zelených sub-
tropických rájů až po pouštní krajinu, od
vysokých horstev až po kultivované nížiny.
Cílem turistů jsou zejména dva největší ost-
rovy:  Gran Canaria a Tenerife nabízející široké

zázemí pro pobyt u moře, noční zábavu i výlety
do vnitrozemí. V posledních letech se stále větší
 popularitě těší i ostrovy Lanzarote a Fuerte-
ventura nabízející relaxaci u moře v kompletně
vybavených samostatných hotelových rezor-
tech se službami na bázi all inclusive. Cílem vý-
letů jsou tři méně civilizované ostrovy La
Gomera, La Palma a El Hierro, které nabízejí klid
a dosud nedotčené přírodní ráje. Dříve než na
ostrovy přišli první Evropané, žili zde místní do-
morodci -  Guanchové, kteří sem přišli z Afriky.
Dnes zde žijí převážně Španělé, kteří ostrovy ko-
lonizovali od středověku. Jejich kultura oboha-
cená o místní a africké prvky vytváří svérázný

místní kolorit. Španělé určují ráz převažujícího
náboženství, kterým je křesťanská římskokato-
lická víra. 

PO KOUPÁNÍ
Ve večerním a nočním životě Kanárských ost-
rovů se nezapře španělský vliv. V turistických
centrech je k dispozici rozsáhlá nabídka noč-
ních, barů, klubů a diskoték se živou hudbou
a  tancem. Širokou nabídku animace nabízejí
svým hostům i velké hotelové komplexy. K dis-
pozici je výběr folklorních i  mezinárodních
show. Na hlavních ostrovech jsou k  dispozici
i akvaparky, zoologické a botanické zahrady.

XIX XII I II III IV

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

23

27

22
2121

22
23

19
20

21

25

18 18
19

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

Počet obyvatel souostroví: 2 miliony

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



NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
OSTROV FUERTEVENTURA
Ostrov se nachází v Atlantském oceánu, jižně od
Lanzarote a východně od Gran Canaria. Krajina
na tomto ostrově je pouštního typu, povrch
tvoří sopečné horniny a zdejší podnebí je spíše
suché. Ostrov je proslulý svými dlouhými píseč-
nými plážemi, kterých se tu nachází více než
150, jeden z důvodů je ten, že ze Sahary vítr při-
náší písek, který napomáhá vzniku nových pláží.
Hlavním příjmem místních obyvatel je přede-
vším turistický ruch, dále rybářství, produkce
místního kozího sýra, zpracování ovoce a zele-
niny. Na historické památky je tento ostrov
chudší, a ty které tu jsou, jsou duchovního rázu,

například Nuestra Senora de la Regla v Pájara.
Za návštěvu stojí městečko Betancuria, kde stojí
františkánský klášter Monasterio de San
Buenaventura z 15. století a kostel Iglesia de
Santa Maria ze 17. století. 

COSTA CALMA
Atraktivní středisko v jihovýchodní části ostrova
nabízí překrásné pláže se světlým pískem
a moře s průzračnou vodou, lemované hotely
a promenádou s mnoha obchody, restauracemi
a bary. Na nedaleké pláži Playa de Sotavento si
přijdou na své milovníci vodních sportů (wind-
surfing, kitesurfing). Díky neustále vanoucím

větrům je zde příjemné klima. Costa Calma je
ideálním místem pro rodinnou dovolenou
s možným využitím vodních sportů. Transfer
z letiště trvá asi 45 minut.  

CALETA DE FUSTE 
Turisticky stále oblíbenější destinace Caleta de
Fuste (známá také jako El Castillo), se nachází
na východním pobřeží ostrova a nabízí široké
pláže se světlým pískem, nákupní zónu
s mnoha obchody, restauracemi a bary, spor-
tovní vyžití, vodní sporty (jachting, potápění,
windsurfing). Hlavní město Puerto del Rosario
je vzdáleno cca 12 km, v blízkosti se nachází
i 18-jamkové golfové hřiště. Transfer z letiště
trvá asi 20 minut.  

MORRO JABLE
Velice atraktivní středisko nabízí několik kilo-
metrů dlouhých písčitých pláží, promenádu se
spoustou obchodů, barů, restaurací a diskoték
a uspokojí i náročnější klienty. Nachází se
cca 100 km od letiště směrem na jih ostrova.
V tomto malebném městečku lze vyzkoušet
vodní sporty (windsurfing, vyjížďky na katama-
ránech, kajak). Místní přístavní zdi jsou jako
stvořené pro rybaření. Transfer z letiště trvá asi
50 minut.

ČEDOK PLUS
• česky mluvící delegát
• stálé klima po celou sezónu 
• hotely s programem ALL INCLUSIVE 
• vhodné pro milovníky golfu 
• autokarová doprava Čedok Expres na

letiště v Praze – trasa 1 (více na str. 225)

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

Caleta de Fuste

Morro Jable

OSTROV FUERTEVENTURA

Costa Calma

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU, FUERTEVENTURA

ODLETY: 8/15 DNÍ Z PRAHY

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

FUERTEVENTURA
Hotel R2 Rio Calma **** PL 12 let 8
Hotel R2 Pajara Beach ***** AI 12 let 10
Castillo Beach Bungalows ** AI 6 let 12
R2 Bahia Playa Design **** AI - 13
Sheraton Fuerteventura ***** SN 13 let 14
Occidental Jandia Playa ***** AI 13 let 15

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

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

FUERTEVENTURA | KANÁRSKÉ OSTROVY
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od 17 320 Kč*

* více na str. 229

HOTEL R2 RIO CALMA 2017

**** COSTA CALMA

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

POLOHA
Hotel se nachází na jihovýchodním pobřeží,
cca 62 km od letiště, cca 1,5 km nákupní centrum.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtahy, internet za po-
platek, WI-FI na recepci zdarma, restaurace, ně-
kolik barů, obchody, miniclub, půjčovna aut,
relaxační SPA centrum za poplatek, dva bazény
(jeden v  zimě vyhřívaný a  jeden s  mořskou
vodou), terasa s lehátky a slunečníky zdarma,
dětský bazén.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, víceúčelové hřiště, mini-
golf, volejbal, tenisový kurt, posilovna zdarma.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny klimatizací, SAT TV, telefo-
nem, trezorem za poplatek, vlastním sociálním
zařízením, fénem, minibarem, balkonem s boč-
ním výhledem na moře. Na vyžádání rodinné
pokoje až pro 4 osoby (za příplatek).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem s bohatým vý-
běrem jídel.

PLÁŽ
Menší uměle vybudovaná mořská laguna s pís-
čitou pláží přímo před hotelem, lehátka a slu-
nečníky za poplatek. Dlouhá písčitá pláž se
nachází cca 15 minut chůze od hotelu, lehátka
za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7424.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 226

Rodinná SLEVA
Více na str. 226
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od 18 480 Kč*

* více na str. 229

HOTEL R2 PA JARA BEACH 2017

***** COSTA CALMA

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

POLOHA
Velice pěkný hotel se nachází cca 70 km od le-
tiště na jihovýchodním pobřeží, nejbližší ob-
chůdky jsou vzdáleny cca 30 m, větší obchodní
centrum se nachází cca 2 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtah, WI-FI zdarma
v lobby, internet za poplatek, bary, restaurace,
půjčovna aut, 3 bazény v hotelové zahradě (dva
z toho se slanou vodou, jeden v zimě vyhří-
vaný), dětský bazén. 

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy pro dospělé a děti, posi-
lovna zdarma, 2 tenisové kurty, víceúčelové
hřiště, stolní tenis, aerobic, šnorchlování, wind-
surfingové kurzy, dětský klub, SPA a welness
centrum.

POKOJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny klimatizací, SAT TV, telefo-
nem, WI-FI za poplatek, trezorem za poplatek,
balkonem. Na vyžádání a za příplatek pokoj
s výhledem na moře a rodinné pokoje až pro
4 osoby.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive formou plné penze s leh-
kým občerstvením, nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby. Hotel vyžaduje u večeře
formální oblečení (pánové dlouhé kalhoty).

PLÁŽ
Menší písčitá pláž se nachází v zátoce se ská-
lami v blízkosti hotelu, přístupná po schodech.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7421.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 226

Rodinná SLEVA
Více na str. 226



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 11

FUERTEVENTURA | KANÁRSKÉ OSTROVY



800 112 11212

KANÁRSKÉ OSTROVY | FUERTEVENTURA

od 15 980 Kč*

* více na str. 229

HOTEL CASTILLO BEACH BUNGALOWS
** CALETA DE FUSTE

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 6 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Bungalovy jsou postaveny v typickém kanár-
ském stylu, cca 1 km se nachází přístav Playa
del Castillo, obchody, bary a restaurace jsou
cca 1,5 km vzdáleném centru Caleta de Fuste,
nejbližší supermarket cca 100 m, autobusová
zastávka cca 900 m od hotelu, v okolí dvě gol-
fová hřiště.

VYBAVENÍ
Hlavní budova s recepcí, několik přízemních
bungalovů s apartmány, restaurace, internet (za
poplatek), WI-FI zdarma na recepci, 5 bazénů,
brouzdaliště, lehátka u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Víceúčelové sportovní hřiště, tenisový kurt za
poplatek, menší posilovna zdarma, sauna a ma-
sáže za poplatek.

POKOJE
Prostorné apartmány až pro 4 osoby (dospělé
osoby maximálně 3 plus dítě) jsou vybaveny
obývacím pokojem s kuchyňským koutem a od-
dělenou ložnicí, vlastním sociálním zařízením,
TV, lednicí, trezorem (za poplatek) a terasou.
Úklid probíhá 3x týdně.

STRAVOVÁNÍ
Jednodušší program all inclusive bufetovým
způsobem, snack mezi hlavními jídly, alkoho-
lické a nealkoholické nápoje místní výroby.

PLÁŽ
Veřejná, písečná, mírně se svažující pláž Playa del
Castillo se nachází cca 1,5 km od hotelu, přístup
po chodníku, lehátka a slunečníky za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7414.html

Pobyt pro
dítě do 6 let ZDARMA

Více na str. 226
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HOTEL R2 BAHIA PLAYA DESIGN
**** TARAJALEJO

Dvoulůžkový pokoj: AA Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Moderní hotel se nachází cca 200 m od centra
města TARAJALEJO, v klidné malé rybářské ves-
nici, přímo u moře s pobřežní promenádou;
cca 100 m od autobusové zastávky. Vynikající
pro nezapomenutelnou dovolenou ve dvou, ale
také pro jednotlivce. Hotel je možný pouze
pro dospělé osoby (18+).

VYBAVENÍ
Moderní hotel je vybaven výtahy, elegantní pro-
storné lobby, 24h. recepce, hlavní restaurace,
několik barů,společenská místnost, směnárna,
WI-FI zdarma v lobby, malá zahrada, parkoviště;

za poplatek je internetový koutek, půjčovna kol
a aut. Součástí hotelu jsou 2 bazény se sladkou
vodou (jeden sezónně vyhřívaný), terasa s le-
hátky a slunečníky zdarma, osušky na kauci.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, kulečník za poplatek, posilovna
s výhledem na oceán; dobře vybavené SPA (za
poplatek) - masáže, kosmetické procedury, ví-
řivky, sauna, turecké lázně; diskotéka, animace
pro dospělé, aerobic. Nedaleko hotelu se na-
chází golfové hřiště (cca 15 km), vodní sporty,
mj. potápění, windsurfing, kitesurfing.

UBYTOVÁNÍ
Pěkné, moderně zařízené standardní dvoulůž-
kové pokoje jsou vybaveny telefonem, klimati-
zací, koupelnou (vana nebo sprchový kout, WC,
fén), SAT TV, minibarem; za poplatek WI-FI, tre-
zor, a balkonem nebo terasou. Na vyžádání a za
příplatek lze zajistit pokoje s výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje snídaně,
oběd, večeře formou švédských stolů v hlavní
restauraci, mezinárodní kuchyně, vegetariánské
menu (na vyžádání); snack, káva, čaj, alkoho-
lické a nealkoholické nápoje servírované v ba-
rech, k jídlu v hlavní restauraci je podávané
víno, pivo, voda, nealkoholické nápoje.

PLÁŽ
Veřejná přírodní pláž s tmavým pískem s ka-
meny se nachází před hotelem, bez plážového
servisu. Další pláž Playa de Sotavento, s bílým
pískem, nejkrásnější na ostrově, cca 15 km od
hotelu (přístup městskou hromadnou dopra-
vou), oceněna certifikátem Modrá vlajka, le-
hátka a slunečníky za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8184.html

od 17 990 Kč*

* více na str. 229

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 2. 11., 7. 12. 2017,  4. 1., 11. 1., 18. 1. 2018

Více na str. 227
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od 22 260 Kč*

* více na str. 229

HOTEL SHERATON FUERTEVENTURA BEACH
***** CALETA DE FUSTE

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

POLOHA
Velice pěkný hotelový komplex se nachází
cca 1 km od centra střediska Caleta de Fuste
s obchody, restauracemi a bary. Vhodné i pro
náročnější klienty.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, hotelová res-
taurace, 3 a la carte restaurace, bar na recepci
a u bazénu, WI-FI zdarma na recepci, kadeřnic-
tví. V komplexu jsou 2 velké bazény a dětský
bazén, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Minigolf, posilovna, plážový volejbal, dětské

hřiště a miniclub, animace pro děti i dospělé.
Za poplatek je k dispozici tenisový kurt, proná-
jem kol, SPA centrum a Thalasso SPA (vnitřní
bazén, jacuzzi, sauna, masáže), možnost vod-
ních sportů a windsurfing na pláži. V blízkosti
hotelu se nachází 18-jamkové golfové hřiště.

POKOJE
Velice pěkné standardní pokoje s příslušen-
stvím a s možností přistýlky jsou vybaveny te-
lefonem, klimatizací, SAT TV, fénem, trezorem
a minibarem (oboje za poplatek) a balkonem
nebo terasou s výhledem do okolí. Pokoje s vý-
hledem na moře a junior suite jsou na vyžádání
a za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, možnost dokoupení obědů a večeří.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází před hotelem, možnost pronajmutí
 lehátek a slunečníků (za poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7439.html

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 226
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HOTEL OCCIDENTAL JANDIA PLAYA 
***** MORRO JABLE

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

POLOHA
Větší hotelový komplex se nachází v mírném
kopci v letovisku Morro Jable, v části Jandía, na
začátku hlavní promenády a cca 2 km od centra
s obchody, restauracemi, bary a hotely. Letiště
Puerto del Rosario je vzdáleno cca 70 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala, recepce, tři restaurace, několik
barů, včetně baru u bazénu, disco bar, obchod
se suvenýry, konferenční místnost, parkoviště,
WI-FI zdarma ve společných prostorách, za po-
platek internet. V hotelu se nacházejí 3 bazény
pro dospělé, dětský bazén, dětské hřiště a mi-
niclub.

SPORT A ZÁBAVA
Dětské hřiště, sauna, jacuzzi, fitness, masáže,
tenisové kurty (vše za poplatek). V blízkosti ho-
telu se nachází škola windsurfingu a potápění.

POKOJE
Standardní pokoje s možností přistýlky jsou vy-
baveny klimatizací, koupelnou (vana nebo
sprcho vý kout, WC, fén), SAT TV, telefonem, tre-
zorem (za poplatek), ledničkou a  balkonem
nebo terasou. Výhled na moře na vyžádání a za
příplatek, rodinné pokoje až pro 4 osoby se
dvěma ložnicemi jsou na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
bufetovým způsobem, nealkoholické a místní
 alkoholické nápoje, snack. U večeře je vyžado-
váno formální oblečení (pánové dlouhé kalhoty).

PLÁŽ
Písčitá pláž se nachází cca 300  m od hotelu.
Přístup na pláž areálem hotelu, po ulici nebo
podchodem, zdarma hotelový autobus několi-
krát denně. Slunečníky a lehátka za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7688.html

od 20 990 Kč*

* více na str. 229

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 226
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800 112 112

KANÁRSKÉ OSTROVY / PLAVBY

NOVINKA 
v naší nabídce!

OCEAN MAJESTY 
je loď určená pro radost z námořních cest, vol-
ného času, poznávání a  zábavy. K  dispozici je 
bazén, posilovna, sauna a  masáže, odpočívat 
můžete na sluneční terase s  lehátky zdarma. 
Rekreační paluba je místem pro sportovní ak-
tivity, soutěže a hry. Ke společné zábavě zvou 
taneční a  hudební animace. Navštívit může-
te kino, zúčastněte se karaoke a  ve večerních 
hodinách si užívejte na diskotéce. Každé ráno 
získáte informace o tom, jaká zábava Vás čeká 
na palubě, program nebude chybět od rána do 
večera. O zdraví cestujících se stará palubní lé-
kař. Aktivní lidé si mohou užít gymnastiku, jógu, 
taneční kurzy, aj., obdivovat můžete romantické 
západy a východy slunce. 
 
Objevte kouzlo Kanárských ostrovů, Madeiry 
nebo Maroka, prozkoumejte zajímavá místa 
a zvyky, obdivujte nádhernou scenérii bez den-
ního balení kufrů, každý den si můžete vybrat 
jiný vyhlídkový program nebo navštívit zajímavá 
místa na vlastní pěst. Unikátní program fakul-
tativních výletů byl vytvořen speciálně pro tyto 

plavební trasy. Z každého přístavu, do kterého 
míří Ocean Majesty, můžete vyrazit na nezapo-
menutelný výlet a zvolit trasu, která je pro Vás 
speciálně určena.

Na lodi OCEAN MAJESTY je jídlo radost a potě-
šení. Hlavní restaurace a bufet v zahradě Lido 
s  verandou Vás zve na speciality mezinárod-
ní kuchyně formou bufetu nebo servírované. 
Přátelští číšníci se starají o spokojenost hostů, 
pomáhají s výběrem jídel, doporučují předkrmy 
a doplňují sklenky. K dispozici jsou vegetarián-
ská jídla. Slavnostní večeři předchází koktejl 
s  kapitánem, což je speciální událost každý  
týden. Jídla se podávají u  stolu a  večerní šaty  
budou elegantním doplňkem tohoto jedinečné-
ho večera.

Jako NOVINKU jsme do nabídky zařadili 
atraktivní PLAVBY PO KANÁRSKÝCH OST-
ROVECH LODÍ OCEAN MAJESTY, přílet je na 
ostrov Tenerife a na výběr jsou 4 programy, 
jejichž popis uvádíme na str. 18–21.

TENERIFE odlety: 8 DNÍ Z PRAHY

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU

NAšE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
•  návštěva několika ostrovů během jed-

noho zájezdu
• program soft ALL INCLUSIVE na lodi
• příjemné klima po celou sezónu
• česky mluvící personál

Lodní bazén
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www.cedok.cz

INfORMACE O LODI OCEAN MAJESTY
kategorie: 3* superior

počet kajut: 273

kapacita: max. 620 cestujících

vybavení: 10 palub, z toho 7 pasažérských, 
lobby s recepcí, 2 restaurace, 6 barů, lounge 
salony, WI-FI za poplatek, bazén, jacuzzi, sau-
na, diskotéka, lékařská služba

Vybavení kajuty pro 2 osoby  
(typový popis): 2 lůžka, klimatizace, sociální 
zařízení (sprcha, wc), SAT TV, telefon, trezor 
(za poplatek).
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OCEAN MAJESTY – popis lodi

Typové foto kategorie 4 Typové foto kategorie 1

SAPPHIRE 
DECK 8

AQUAMARINE 
DECK 7

DIAMOND 
DECK 6

EMERALD 
DECK 5

JADE 
DECK 4

PRINCIPAL 
DECK 3

Kategorie 1 
vnitřní kajuta

Kategorie 2 
vnější kajuta

Kategorie 4 
vnější kajuta s oknem
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TO NEJLEPší Z KANáRSKýCH OSTROVů | 8 dNů

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den: TENERIfE
Odlet z Prahy na Tenerife, transfer do přístavu, 
nalodění a  volno na palubě, zábavní program 
na lodi. Večer vyplutí z přístavu směrem na ost-
rov La Palma. Nocleh na lodi.
2. den: LA PALMA 
V cca 9.00 hodin doplutí do přístavu hlavního 
města ostrova La Palma. Jednou z  hlavních 
atrakcí je renesanční Plaza de España. Volno 
na palubě lodi, zábavní program na lodi. Fakul-
tativně (příplatek na místě) účast na výletech: 
Národní park Caldera de Taburiente, La Palma 
Gran tour. V cca 18.00 hodin vyplutí z přístavu 
směrem na ostrov Lanzarote. Nocleh na lodi.
3. den: LANZAROTE 
V cca 9.00 hodin doplutí do přístavu Arrecife, 
hlavního města ostrova Lanzarote, s  jeho 
krásnou městskou pláží a  půvabnou zátokou. 
Volno na palubě lodi, zábavní program na lodi. 
Fakultativně (příplatek na místě) účast na výle-
tech: Národní park Timanfaya, Lanzarote GRAN 
TOUR. V cca 22.00 hodin vyplutí z přístavu smě-
rem na ostrov Gran Canaria. Nocleh na lodi.
4. den: GRAN CANARIA 
V cca 8.00 hodin doplutí do přístavu Las Palmas, 
hlavního města ostrova Gran Canaria. Volno 
na palubě lodi, zábavní program na lodi. Fakul-
tativně (příplatek na místě) účast na výletech: 
GRAN TOUR Gran Canaria,  Viva Las Palmas. 
Nocleh na lodi.
5. den: GRAN CANARIA
Volno na palubě lodi, účast na zábavním progra-
mu na lodi. Fakultativně (za příplatek na místě) 
účast na výletech. V cca 23.00 vyplutí z přístavu 
směrem na ostrov La Gomera. Nocleh na lodi.

6. den: LA GOMERA
V cca 10.00 hodin doplutí do přístavu, hlavního 
města ostrova La Gomera. Volno na palubě 
lodi, zábavní program na lodi. Fakultativně (pří-
platek na místě) účast na výletech: GRAN TOUR 
La Gomera nebo Viva La Gomera. V cca 20.00 
hodin vyplutí z přístavu směrem zpět na Teneri-
fe. Nocleh na lodi.
7. den: TENERIfE
Volno na palubě lodi, účast na zábavním pro-
gramu na lodi. Fakultativně (za příplatek na mís-
tě) účast na výletech: GRAN TOUR Tenerife, Viva 
el norte. Nocleh na lodi.
8. den: TENERIfE
Volno na palubě lodi, účast na zábavním pro-
gramu na lodi. V závislosti na letovém řádu vy-
lodění a transfer na letiště, odlet zpět do Prahy. 

Program SOfT ALL INCLUSIVE v  ceně zájez-
du mj. zahrnuje snídani, oběd, večeře formou 
bufetu podávaná v  hlavní restauraci; k  obědu 
a večeři omezená konzumace vína (0,5 l/osoba) 
nebo 1 pivo nebo nealkoholický nápoj a  voda 
(0,5 l/osoba); odpolední čaj / káva a občerstvení; 
3 specifikované alkoholické nebo nealkoholické 
nápoje a 1 pivo nebo 2 sklenice vína, po večeři 
občerstvení; v každé kabině je denně láhev s vo-
dou (1,5 l).

Za příplatek je program ULTRA ALL INCLU-
SIVE, který navíc zahrnuje neomezené alkoho-
lické a nealkoholické nápoje podávané 24 hodin 
denně ve vyznačených barech (espresso, džusy, 
prosecco, vybraná piva, whisky, vína, různé al-
koholické a nealkoholické koktejly).

Vnitřní kajuta (kategorie 1): 2 osoby, 2 samo-
statné postele (90 x 190 cm), 
individuálně ovládaná klimati-
zace, koupelna (sprchový kout, 
WC), SAT TV, telefon, rádio, tre-
zor.

Vnější kajuta (kategorie 4): 
2 osoby, 2 samostatné postele 
(90 x 190 cm), panoramatické 
okno, individuálně ovládaní kli-
matizace, koupelna (sprchový 
kout, WC), SAT TV, telefon, rádio, 
trezor.

Odlet z Prahy, trasa letu: 
Praha – Tenerife – Praha.

Termíny 
10. 11. – 17. 11. 2017
  8. 12. – 15. 12. 2017
  5.   1. – 12.   1. 2018
  2.   2. –   9.   2. 2018
  2.   3. –   9.   3. 2018

Cena zahrnuje 
•  leteckou dopravu Praha-Tenerife-Praha 

včetně včetně tax a příplatků
•  7 noclehů na lodi Ocean Majesty ve vnitřní 

kajutě (kategorie 1) pro 2 osoby se sociál-
ním zařízením

•  stravování soft all inclusive na palubě lodi
•  transfer letiště – přístav – letiště
•  česky mluvící personál 
•  pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje 
•  povinné přístavní poplatky 150 Eur/oso-

ba (platba na místě)
•  povinné spropitné pro posádku 5 Eur/

osoba/den (platba na místě)

fakultativní služby
•  příplatek za ubytování ve vnější kajutě  

(kategorie 4) 1 990 Kč 
•  příplatek za jednolůžkovou vnější kajutu 

7 990 Kč 
•  příplatek za ultra all inclusive 4 990 Kč

Cestovní pojištění 
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
•  Při rezervaci plavby je NUTNý cestovní 

pas a údaje cestovního pasu.
•  V závislosti na povětrnostních podmínkách 

kapitán může rozhodnout o změně trasy.
•  Pořadí programu a  doba nalodění a  vy-

plutí z přístavu se mohou měnit.
•  Nabídka výletů je orientační a  může 

být upravena dle aktuální situace, cenu 
upřesní prodejce. 

•  Minimální počet pro realizaci fakultativ-
ních výletů je 14 osob, výlety se konají 
s česky nebo polsky mluvícím průvodcem. 

•  Na loď není dovoleno vnášet alkohol 
a  nebezpečné předměty jako jsou ostré 
předměty a hořlavé materiály.

•  Jiný typ kabiny vyšší kategorie je na vyžá-
dání a za příplatek (sdělí prodejce). 

•  Měnou na lodi je euro. 

cena od 20 270 Kč*

TENERIfE • LA PALMA • LANZAROTE • GRAN CANARIA • LA GOMERA • TENERIfE

Santa Cruz
de la Palma

Fuerteventura

La Gomera

Teneryfa

La Palma

El Hierro

Gran Canaria

Lanzarote

Alegranza

Graciosa

San Sebastian
de la Gomera

Santa Cruz
de Tenerife

Las Palmas

Arrecife

A T L A N T I C K Ý  O C E Á N

K A N Á R S K É  O S T R O V Y
ŠPANĚLSKO

Tenerife

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8438.html

*více na str. 229

/
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PERLY ATLANTIKU | 8 dNů

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den: TENERIfE
Odlet z Prahy na Tenerife, transfer do přístavu, 
nalodění. Volno na palubě, zábavní program na 
lodi. Večer vyplutí z přístavu směrem na ostrov 
La Palma. Nocleh na lodi.
2. den: LA PALMA 
V cca 8.00 hodin doplutí do přístavu hlavního 
města ostrova La Palma. Jednou z jeho atrakcí 
je renesanční Plaza de España. Volno na palubě 
lodi, zábavní program na lodi. Fakultativně (za 
příplatek na místě) účast na výletech: Národ-
ní park Caldera de Taburiente, La Palma Gran 
tour. V cca 16.00 hodin vyplutí z přístavu smě-
rem na ostrov Madeira. Nocleh na lodi.
3. den: MADEIRA 
V cca 9.00 hodin doplutí do přístavu Funchal, 
hlavního města ostrova Madeira, které lze 
navštívit pěšky nebo slavnou lanovkou. Fakulta-
tivně (za příplatek na místě) účast na výletech: 
Chutě Madeiry, Pohlednice z  Madeiry. V  cca 
18.00 hodin odjezd z přístavu ve směru na Gran 
Canarii. Nocleh na lodi.
4. den: GRAN CANARIA 
V cca 16.00 hodin doplutí do přístavu hlavního 
města ostrova Gran Canaria. Volno na palubě 
a účast na zábavním programu na lodi. Nocleh 
na lodi.
5. den: GRAN CANARIA
Volno na palubě lodi, účast na zábavním pro-
gramu na palubě. Fakultativně (za příplatek 
na místě) účast na výletech: GRAN TOUR Gran 
Canaria, Viva Las Palmas. V cca 23.00 hodin vy-
plutí z přístavu směrem na ostrov La Gomera. 
Nocleh na lodi.

6. den: LA GOMERA
V cca 10.30 hodin doplutí do přístavu hlavního 
města ostrova La Gomera. Volno na palubě 
lodi, zábavní program na lodi. Fakultativně (za 
příplatek na místě) účast na výletech: GRAN 
TOUR La Gomera nebo Viva La Gomera. V cca 
20.30 hodin vyplutí z přístavu směrem na ost-
rov Tenerife. Nocleh na lodi.
7. den: TENERIfE
Volno na palubě lodi, účast na zábavním pro-
gramu na lodi. Fakultativně (za příplatek na mís-
tě) účast na výletech: GRAN TOUR Tenerife, Viva 
el norte. Nocleh na lodi.
8. den: TENERIfE
Volno na palubě lodi, účast na zábavním pro-
gramu na lodi. V  závislosti na letovém řádu 
vylodění a odhlášení z výletní lodi a transfer na 
letiště, odlet zpět do Prahy.

Program SOfT ALL INCLUSIVE v  ceně zájez-
du mj. zahrnuje snídani, oběd, večeře formou 
bufetu podávaná v  hlavní restauraci; k  obědu 
a večeři omezená konzumace vína (0,5 l / osoba) 
nebo 1 pivo nebo nealkoholický nápoj a  voda 
(0,5 l / osoba); odpolední čaj / káva a občerst-
vení; 3 specifikované alkoholické nebo nealko-
holické nápoje a  1 pivo nebo 2 sklenice vína; 
po večeři občerstvení; v každé kabině je denně 
láhev s vodou (1,5 l).

Za příplatek je program ULTRA ALL INCLU-
SIVE, který navíc zahrnuje neomezené alkoho-
lické a nealkoholické nápoje podávané 24 hodin 
denně ve vyznačených barech (espresso, džusy, 
prosecco, vybraná piva, whisky, vína, různé al-
koholické a nealkoholické koktejly).

Vnitřní kajuta (kategorie 1): 2 osoby, 2 sa-
mostatné postele (90 x 190 cm), individuálně 
ovládaná klimatizace, koupelna (sprchový kout, 
WC), SAT TV, telefon, rádio, trezor.

Vnější kajuta (kategorie 4): 2 osoby, 2 samo-
statné postele (90 x 190 cm), panoramatické 
okno, individuálně ovládaní klimatizace, koupel-
na (sprchový kout, WC), SAT TV, telefon, rádio, 
trezor.

TENERIfE • LA PALMA • MADEIRA • GRAN CANARIA • LA GOMERA • TENERIfE

Santa Cruz
de la Palma Fuerteventura

La Gomera

Tenerife

La Palma

El Hierro Gran Canaria

Lanzarote

San Sebastian
de la Gomera

Santa Cruz
de Tenerife

Funchal

Las Palmas

Madera
(PORTUGALIA)

K A N Á R S K É  
O S T R O V Y

ŠPANĚLSKO

A T L A N T I C K Ý
 

O C E Á N

Odlet z Prahy, trasa letu: 
Praha – Tenerife – Praha.

Termíny 
17. 11. – 24. 11. 2017
15. 12. – 22. 12. 2017
12.   1. – 19.   1. 2018
  9.   2. – 16.   2. 2018
  9 .  3. – 16.   3. 2018

Cena zahrnuje 
•  leteckou dopravu Praha-Tenerife-Praha 

včetně včetně tax a příplatků
•  7 noclehů na lodi Ocean Majesty ve vnitřní 

kajutě (kategorie 1) pro 2 osoby se sociál-
ním zařízením

•  stravování soft all inclusive na palubě lodi
•  transfer letiště – přístav – letiště
•  česky mluvící personál 
•  pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje 
•  povinné přístavní poplatky 150 Eur/oso-

ba (platba na místě)
•  povinné spropitné pro posádku 5 Eur/

osoba/den (platba na místě)

fakultativní služby
•  příplatek za ubytování ve vnější kajutě  

(kategorie 4) 1 990 Kč 
•  příplatek za jednolůžkovou vnější kajutu 

7 990 Kč 
•  příplatek za ultra all inclusive 4 990 Kč

Cestovní pojištění 
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
•  Při rezervaci plavby je NUTNý cestovní 

pas a údaje cestovního pasu.
•  V  závislosti na povětrnostních podmín-

kách kapitán může rozhodnout o změně 
trasy.

•  Pořadí programu a  doba nalodění a  vy-
plutí z přístavu se mohou měnit.

•  Nabídka výletů je orientační a  může 
být upravena dle aktuální situace, cenu 
upřesní prodejce. 

•  Minimální počet pro realizaci fakultativ-
ních výletů je 14 osob, výlety se konají 
s česky nebo polsky mluvícím průvodcem. 

•  Na loď není dovoleno vnášet alkohol 
a  nebezpečné předměty jako jsou ostré 
předměty a hořlavé materiály.

•  Jiný typ kabiny vyšší kategorie je na vyžá-
dání a za příplatek (sdělí prodejce).

•  Měnou na lodi je euro.

Madeira

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8439.html

cena od 20 270 Kč*

*více na str. 229
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KANÁRSKÉ OSTROVY | PLAVBY

Z TENERIFE Až dO MAROKA | 8 dNů

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den: TENERIfE
Odlet z Prahy na Tenerife, transfer do přístavu, 
nalodění. Volno na palubě, zábavní program na 
lodi. Večer vyplutí z přístavu směrem na ostrov 
Lanzarote. Nocleh na lodi.
2. den: LANZAROTE 
V cca 8.00 hodin doplutí do přístavu v Arrecife, 
hlavního města ostrova Lanzarote. Volno na 
palubě lodi, zábavní program na lodi. Fakulta-
tivně (příplatek na místě) účast na výletech: Ná-
rodní park Timanfaya, Lanzarote GRAN TOUR. 
V cca 17.00 hodin vyplutí z přístavu směrem do 
Maroka. Nocleh na lodi.
3. den: MAROKO 
V cca 9.00 hodin doplutí do Maroka do přístavu 
v  Agadiru, jednoho z  nejoblíbenějších maroc-
kých letovisek. Volno na palubě lodi, zábavní 
program na lodi. Fakultativně účast na výletech 
(za příplatek na místě): Agadir CITY TOUR, In-
nouzer. V cca 19.00 hodin vyplutí z přístavu ve 
směru na ostrov Gran Canaria. Nocleh na lodi.
4. den: GRAN CANARIA 
V cca 17.00 hodin doplutí na ostrov Gran Ca-
naria do přístavu Las Palmas. Volno na palubě 
lodi, zábavní program na lodi. Sestup na pevni-
nu a individuální program. Nocleh na lodi.
5. den: GRAN CANARIA
Volno na palubě lodi, účast na zábavním pro-
gramu na lodi. Fakultativně účast na výletech 
(za příplatek na místě): GRAN TOUR Gran Cana-
ria, Viva Las Palmas. V cca 23.00 hodin vyplutí 
z přístavu směrem na ostrov La Gomera. Noc-
leh na lodi.
6. den: LA GOMERA
V cca 10.30 hodin doplutí do přístavu hlavního 

města ostrova La Gomera. Volno  na palu-
bě lodi, zábavní program na lodi. Fakultativně 
účast na výletech (za příplatek na místě): GRAN 
TOUR La Gomera nebo Viva La Gomera. V cca 
20.30 hodin vyplutí z přístavu směrem na Tene-
rife. Nocleh na lodi.
7. den: TENERIfE
Volno na palubě, účast na zábavním programu 
na palubě. Fakultativně účast na výletech (za 
příplatek na místě): GRAN TOUR Tenerife, Viva 
el norte. Nocleh na lodi.
8. den: TENERIfE
Volno na palubě lodi, účast na zábavním pro-
gramu na lodi. V  závislosti na letovém řádu 
vylodění a odhlášení z výletní lodi a transfer na 
letiště, odlet zpět do Prahy.

Program SOfT ALL INCLUSIVE v  ceně zájez-
du mj. zahrnuje snídani, oběd, večeře formou 
bufetu podávaná v  hlavní restauraci; k  obědu 
a večeři omezená konzumace vína (0,5 l / osoba) 
nebo 1 pivo nebo nealkoholický nápoj a  voda 
(0,5 l / osoba); odpolední čaj / káva a občerst-
vení; 3 specifikované alkoholické nebo nealko-
holické nápoje a  1 pivo nebo 2 sklenice vína; 
po večeři občerstvení; v každé kabině je denně 
láhev s vodou (1,5 l).

Za příplatek je program ULTRA ALL INCLU-
SIVE, který navíc zahrnuje neomezené alkoho-
lické a nealkoholické nápoje podávané 24 hodin 
denně ve vyznačených barech (espresso, džusy, 
prosecco, vybraná piva, whisky, různá vína, růz-
né alkoholické a nealkoholické koktejly).

Vnitřní kajuta (kategorie 1): 2 osoby, 2 samo-
statné postele (90 x 190 cm), in-
dividuálně ovládaná klimatizace, 
koupelna (sprchový kout, WC), 
SAT TV, telefon, rádio, trezor.

Vnější kajuta (kategorie 4):  
2 osoby, 2 samostatné postele 
(90 x 190 cm), panoramatické 
okno, individuálně ovládaní kli-
matizace, koupelna (sprchový 
kout, WC), SAT TV, telefon, rádio, 
trezor. 

Odlet z Prahy, trasa letu: 
Praha – Tenerife – Praha.

Termíny 
24. 11. – 01. 12. 2017
22. 12. – 29. 12. 2017
19.   1. – 26.   1. 2018
16.   2. – 23.   2. 2018
16.   3. – 23.   3. 2018

Cena zahrnuje 
•  leteckou dopravu Praha-Tenerife-Praha 

včetně včetně tax a příplatků
•  7 noclehů na lodi Ocean Majesty ve vnitřní 

kajutě (kategorie 1) pro 2 osoby se sociál-
ním zařízením

•  stravování soft all inclusive na palubě lodi
•  transfer letiště – přístav – letiště
•  česky mluvící personál 
•  pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje 
•  povinné přístavní poplatky 150 Eur/osoba 

(platba na místě)
•  povinné spropitné pro posádku 5 Eur/oso-

ba/den (platba na místě)

fakultativní služby
•  příplatek za ubytování ve vnější kajutě  

(kategorie 4) 1 990 Kč 
•  příplatek za jednolůžkovou vnější kajutu 

7 990 Kč 
•  příplatek za ultra all inclusive 4 990 Kč

Cestovní pojištění 
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
•  Při rezervaci plavby je NUTNý cestovní pas 

a údaje cestovního pasu.
•  V  závislosti na povětrnostních podmín-

kách kapitán může rozhodnout o  změně 
trasy.

•  Pořadí programu a doba nalodění a vyplu-
tí z přístavu se mohou měnit.

•  Nabídka výletů je orientační a  může být 
upravena dle aktuální situace, cenu upřes-
ní prodejce. 

•  Minimální počet pro realizaci fakultativ-
ních výletů je 14 osob, výlety se konají 
s česky nebo polsky mluvícím průvodcem. 

•  Na loď není dovoleno vnášet alkohol a ne-
bezpečné předměty jako jsou ostré před-
měty a hořlavé materiály.

•  Jiný typ kabiny vyšší kategorie je na vyžá-
dání a za příplatek (sdělí prodejce). 

• Měnou na lodi je euro.

TENERIfE • LANZAROTE • MAROKO (AGADIR) • GRAN CANARIA • LA GOMERA • TENERIfE

Fuerteventura

La Gomera

La Palma

El Hierro
Gran Canaria

Lanzarote

ZÁPADNÍ SAHARA

MAROKO
San Sebastian
de la Gomera

Santa Cruz
de T

Las Palmas

Arrecife

AgadirA T L A N T I C K Ý  O C E Á N

K A N Á R S K É  O S T R O V Y
ŠPANĚLSKO

Maroko – Agadir

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8440.html

cena od 20 270 Kč*

*více na str. 229
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PLAVBY | KANÁRSKÉ OSTROVY

ZA KRáSAMI KANáRSKýCH OSTROVů | 8 dNů

PROGRAM ZÁJEZDU 
1. den: TENERIfE
Odlet z Prahy na Tenerife, transfer do přístavu, 
nalodění. Volno na palubě, zábavní program na 
lodi. Večer vyplutí z přístavu směrem na ostrov 
La Palma. Nocleh na lodi.
2. den: LA PALMA 
V cca 9.00 hodin doplutí do přístavu hlavního 
města ostrova La Palma. Jednou z  hlavních 
atrakcí je renesanční Plaza de España. Volno na 
palubě lodi, zábavní program na lodi. Fakulta-
tivně (za příplatek na místě) účast na výletech: 
Národní park Caldera de Taburiente, La Palma 
GRAN TOUR. V cca 23.00 hodin odjezd z přísta-
vu směrem na ostrov El Hierro. Nocleh na lodi.
3. den: EL HIERRO 
V cca 6.00 hodin doplutí do přístavu na ostrově 
El Hierro. Volno na palubě lodi, zábavní pro-
gram na lodi. Fakultativně účast na výletech (za 
příplatek na místě): GRAN TOUR El Hierro nebo 
Viva El Hierro. V cca 18.00 hodin odjezd z pří-
stavu ve směru na ostrov Gran Canaria. Nocleh 
lodi.
4. den: GRAN CANARIA 
V cca 9.00 hodin doplutí do přístavu hlavního 
města ostrova Gran Canaria. Volno na palu-
bě lodi, zábavní program na lodi. Fakultativně 
účast na výletech (za příplatek na místě): GRAN 
TOUR Gran Canaria, Viva Las Palmas. Nocleh na 
lodi.
5. den: GRAN CANARIA
Volno na palubě lodi, účast na zábavním pro-
gramu na lodi. Fakultativně účast na výletech 
(za příplatek na místě). V cca 23.30 hodin vyplutí 
z přístavu směrem na ostrov La Gomera. Noc-
leh na lodi.

6. den: LA GOMERA
V cca 10.30 hodin doplutí do přístavu hlavní-
ho města ostrova La Gomera. Volno na palu-
bě lodi, zábavní program na lodi. Fakultativně 
účast na výletech (za příplatek na místě): GRAN 
TOUR La Gomera nebo Viva La Gomera. V cca 
20.30 hodin vyplutí z přístavu směrem na Tene-
rife. Nocleh lodi.
7. den: TENERIfE
Volno na palubě lodi, účast na zábavním pro-
gramu na lodi. Fakultativně (za příplatek na mís-
tě) účast na výletech: GRAN TOUR Tenerife, Viva 
el norte. Nocleh na lodi.
8. den: TENERIfE
Volno na palubě lodi, účast na zábavním pro-
gramu na lodi. V  závislosti na letovém řádu 
vylodění a odhlášení z výletní lodi a transfer na 
letiště, odlet zpět do Prahy. 

Program SOfT ALL INCLUSIVE v  ceně zájez-
du mj. zahrnuje snídani, oběd, večeře formou 
bufetu podávaná v  hlavní restauraci; k  obědu 
a večeři omezená konzumace vína (0,5 l / osoba) 
nebo 1 pivo nebo nealkoholický nápoj a  voda 
(0,5 l / osoba); odpolední čaj / káva a občerst-
vení; 3 specifikované alkoholické nebo nealko-
holické nápoje a  1 pivo nebo 2 sklenice vína; 
po večeři občerstvení; v každé kabině je denně 
láhev s vodou (1,5 l).

Za příplatek je program ULTRA ALL INCLU-
SIVE, který navíc zahrnuje neomezené alkoho-
lické a nealkoholické nápoje podávané 24 hodin 
denně ve vyznačených barech (espresso, džusy, 
prosecco, vybraná piva, whisky, různá vína, růz-
né alkoholické a nealkoholické koktejly).

Vnitřní kajuta (kategorie 1): 2 
osoby, 2 samostatné postele (90 
x 190 cm), individuálně ovládaná 
klimatizace, koupelna (sprchový 
kout, WC), SAT TV, telefon, rádio, 
trezor.

Vnější kajuta (kategorie 4):  
2 osoby, 2 samostatné postele (90 
x 190 cm), panoramatické okno, 
individuálně ovládaní klimatiza-
ce, koupelna (sprchový kout, WC), 
SAT TV, telefon, rádio, trezor.

TENERIfE • LA PALMA • EL HIERRO • GRAN CANARIA • LA GOMERA • TENERIfE

Santa Cruz
de la Palma

Puerto
de La Estaca

La Gomera

Teneryfa

La Palma

El Hierro

Gran Canaria

San Sebastian
de la Gomera

Santa Cruz
de Tenerife

Las Palmas

A T L A N T I C K Ý  O C E Á N

K A N Á R S K É  O S T R O V Y
ŠPANĚLSKO

Odlet z Prahy, trasa letu: 
Praha – Tenerife – Praha.

Termíny 
  1. 12. –   8. 12. 2017
29.12. –   5.    1. 2018
26.   1. –   2.   2. 2018
23.   2. –   2.   3. 2018
23.   3. – 30.   3. 2018

Cena zahrnuje 
•  leteckou dopravu Praha-Tenerife-Praha 

včetně včetně tax a příplatků
•  7 noclehů na lodi Ocean Majesty ve vnitřní 

kajutě (kategorie 1) pro 2 osoby se sociál-
ním zařízením

•  stravování soft all inclusive na palubě lodi
•  transfer letiště – přístav – letiště
•  česky mluvící personál 
•  pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje 
•  povinné přístavní poplatky 150 Eur/osoba 

(platba na místě)
•  povinné spropitné pro posádku 5 Eur/oso-

ba/den (platba na místě)

fakultativní služby
•  příplatek za ubytování ve vnější kajutě  

(kategorie 4) 1 990 Kč 
•  příplatek za jednolůžkovou vnější kajutu 

7 990 Kč 
•  příplatek za ultra all inclusive 4 990 Kč

Cestovní pojištění 
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
•  Při rezervaci plavby je NUTNý cestovní pas 

a údaje cestovního pasu.
•  V  závislosti na povětrnostních podmín-

kách kapitán může rozhodnout o  změně 
trasy.

•  Pořadí programu a doba nalodění a vyplu-
tí z přístavu se mohou měnit.

•  Nabídka výletů je orientační a  může být 
upraven dle aktuální situace, cenu upřesní 
prodejce. 

•  Minimální počet pro realizaci fakultativ-
ních výletů je 14 osob, výlety se konají 
s česky nebo polsky mluvícím průvodcem. 

•  Na loď není dovoleno vnášet alkohol a ne-
bezpečné předměty jako jsou ostré před-
měty a hořlavé materiály.

•  Jiný typ kabiny vyšší kategorie je na vyžá-
dání a za příplatek (sdělí prodejce).  

• Měnou na lodi je euro.

Gran Canaria

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8442.html

cena od 19 880 Kč*

*více na str. 229

/



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 západě 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 starověku soustře-
ďuje 98% hospodářského života země, jehož zá-
kladem je zemědělství. Ostatní části země
pokrývá kamenitá i písčitá poušť, která na řadě
míst přechází v rozeklané horské hřebeny.

Celosvětově strategicky významným místem
v Egyptě je Suezský průplav, který je i v moderní
době nezastupitelnou tepnou námořní dopravy.
Egypt je proslulý především jednou z největších
starověkých civilizací, pyramidami, chrámy,
hroby a mumiemi. Méně známé je jeho středo-
věké dědictví koptského křesťanství a islámské
kultury, jejich chrámů, klášterů a mešit. V 16. sto-
letí 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.

GASTRONOMIE 
Typická jsou nepříliš ostrá jídla ochucená bylin-
kami. Oblíbeným masem je jehněčí nebo sko-
pové výborně upravované jako špíz, jako kebab,
mleté či sekané. V přímořských oblastech se po-
dávají dobře upravované ryby, například grilo-
vaný alexandrijský garnát a mořské plody.
Nejznámějším egyptským jídlem je falafel (tamíja)
- chlebová kapsa plněna masem a zeleninou,
dále plněné vinné listy a švarma. Konzumuje se

množství exotického ovoce, zejména banány, fíky,
datle a pomeranče. Oblíbeným dezertem je rý-
žový nákyp s mlékem a rozinkami, orientální cuk-
rovinky založené na medu a baklava - moučník
z listového těsta plněný oříšky a medem.
Vzhledem k prohibici se z alkoholických nápojů
konzumuje v malé míře pouze pivo, oblíbené
jsou ovocné šťávy a čaje - výborný klasický, má-
tový nebo ibiškový čaj (karkade).

POTÁPĚNÍ 
Jednou z hlavních atraktivit pobytu u moře
v Egyptě je možnost korálového i vrakového po-
tápění a šnorchlování. Rudé moře, známé nej-
severnějším výskytem korálů na naší planetě,
nabízí toto nezapomenutelné divadlo nejblíže
k evropským břehům. Pouhé čtyři hodiny letu
Vás dělí od této podmořské exotiky, kterou do-
poručujeme vyzkoušet každému zdravotně
způsobilému cestovateli. Naše nabídka zahr-
nuje širokou škálu potápěčských programů,
které lze rezervovat předem i na místě v prů-
běhu pobytu u moře. Bližší informace Vám po-
dají prodejci zájezdů.
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ČEDOK PLUS
• přímé lety z Prahy
• výhodné parkování na letišti v Praze
• autokarová doprava Čedok Expres na

letiště v Praze – trasa 1 (více na str. 225)
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• celoroční koupání a poznávání
• nejbližší exotika – 4 hodiny letu
• široká nabídka hotelů za výhodnou cenu

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 = 7 EGP, 1 EUR = 9 EGP)
Peníze s sebou: USD (v destinaci Marsa
Alam EUR ), platby úvěrovými kartami běžné,
bankomaty 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 po-
platek cca 25 USD (cena platná ke dni vydání
katalogu).
Místní doprava: poměrně bezpečná a ce-
nově dostupná taxi, cenu by si měl cestující
s řidičem sjednat předem – dohovořit se
s nimi lze většinou anglicky.
Očkování a lékař: povinné očkování není pře-
depsáno. Hygienické podmínky nejsou vždy na
středoevropské úrovni, doporučuje se cestovat
s léky proti zažívacím potížím. Turistická stře-
diska mají většinou své lékaře nebo zdravotníky.
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ODLETY: 8/15 DNÍ Z PRAHY; PŘÍMÉ LETY

Káhira
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Rudé m
oře
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NAŠE CESTOVNÍ KANCELÁŘ VÁM NABÍZÍ NĚKOLIK DRUHŮ ZÁJEZDŮ:
• pobytové zájezd do stále oblíbeného letoviska Hurghada
• pobytové zájezd do atraktivní oblasti hlavně pro potápěče Marsa Alam
• kombinace poznávání a pobytu – nabídku kombinovaných zájezdů naleznete v tomto

 katalogu na straně 156–157



EGYPT – MARSA ALAM
Pořádáme zájezdy na 8 nebo 15 dní s přímým letem do Marsa Alam. Marsa Alam je původně
malá rybářská osada a přístav na břehu Rudého moře situovaná asi 280 km jižně od Hurghady
a 250 km severně od súdánských 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 nad-
hlavníku 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, charakteristické svými krásnými zálivy
s písčitými plážemi, které jsou lemovány romantickými útesy. V moři na okrajích pláží se
zpravidla nacházejí bohaté kolonie korálů a pestrobarevných ryb. Území severně od Marsa
Alam směrem k mezinárodnímu letišti bylo vybráno pro vybudování nové zóny turistiky s lu-
xusními plně soběstačnými hotelovými komplexy. Jako korálky na niti leží u jednotlivých zá-
livů 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 parasailing, ale i pro seniory a rodiny s dětmi.
Výhodou území jsou kvalitní příležitosti ke koupání u nádherných pláží a vynikající pod-
mínky pro potápění ke korálovým útesům. Moře je zde průzračné a bohatý podmořský
život s nádhernými barevnými korály je skutečně na dosah. V nabídce hotelových resortů
samozřejmě nechybějí ani exotické výlety do pouště a hor spojené s džíp safari, jízdami
na velbloudech a návštěvami beduínských stanových táborů. K dispozici jsou i klasické vý-
lety za památkami faraonů v údolí Nilu do Luxoru a Karnaku. Transfer z letiště trvá asi 20
- 60 minut v závislosti na poloze konkrétních resortů, které leží rozptýleně 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.
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NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• přímé lety z Prahy
• skvělé potápění
• většina hotelů s all inclusive

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Royal Brayka Beach Resort ***** AI 14 let 26-27
Jaz Lamaya ***** AI 14 let 28-29
Jaz Dar El Madina **** AI 14 let 30-31
Club Calimera Akassia
Swiss Resort ***** AI 14 let 32-33
Novotel Marsa Alam ***** AI 14 let 34
Royal Tulip Beach Resort ***** AI 14 let 35
Hilton Nubian Resort
Marsa Alam ***** AI 14 let 36
Three Corners Fayrouz
Plaza  Beach ***** AI 14 let 37
Three Corners
Happy Life Resort **** AI 14 let 38
Three Corners
Sea Beach Resort **** AI 14 let 39
El Phistone Resort
Marsa Alam **** AI 14 let 40
Blue Reef Resort **** AI 14 let 41

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

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



NABÍDKA VÝLETŮ
LUXOR – CELODENNÍ VÝLET
Celodenní výlet do jednoho z nejvýznamnějších
míst starověkého Egypta. Odjezd v brzkých ran-
ních hodinách. V programu je prohlídka nád-
herného chrámového komplexu v Karnaku,
návštěva parfumérie, chrámu královny
Hatšepsut a Údolí králů. Dle časových možností
návštěva alabastrové dílny. V ceně je zahrnut
oběd v restauraci v Luxoru a vstupy do památek
(nápoje se hradí zvlášť), plavba loďkou po Nilu.
Výlet je doprovázen česky mluvícím průvod-
cem.
Orientační cena dospělý: 110 EUR
děti 6-12 let: 55 EUR 

ASUÁN – CELODENNÍ VÝLET
Celodenní výlet s odjezdem v brzkých ranních
hodinách. Návštěva Asuánské přehrady, chrámu
v Philae, Nubijské vesnice, 45 minutová plavba
po Nilu. V ceně je zahrnut oběd v Nubijské res-
tauraci (nápoje se hradí zvlášť). Výlet je dopro-
vázen česky hovořícím průvodcem.
Orientační cena dospělý: 110 EUR
děti 6-12 let: 55 EUR 

AL QUSEIR – POLODENNÍ VÝLET
Odpolední výlet do 3000 let starého městečka,
vyhlídka na fotografování, návštěva přístavu,
mešity, koptského ortodoxního kostela, za-
stávka v parfumerii. Zakončení výletu je v pří-
mořské kavárně (1 nealko nápoj je v ceně)
v blízkosti staré části města. Výlet je doprovázen
česky mluvícím průvodcem.
Orientační cena dospělý: 20 EUR
děti 6-12 let: 10 EUR 

MOTO SAFARI  - POLODENNÍ VÝLET
Odpolední výlet čtyřkolkou do beduínské ves-
nice v poušti, prohlídka a výklad o způsobu je-
jich života, Návrat okolo 19:00. 
Orientační cena dospělý: 50 EUR
děti 6-12 let: 25 EUR 

DOLPHIN HOUSE  - CELODENNÍ VÝLET
Příjemný lodní výlet z přístavu v Marsa Alam
pro milovníky mořského života a šnorchlování
do chráněné přírodní rezervace Dolphin House.
Zastávka na šnorchlování a s velkou pravděpo-
dobností plavání s delfíny. Oběd s nealkoholic-
kými nápoji v ceně výletu. Nutná rezervace
minimálně 2 dny před konáním výletu. Návrat
v odpoledních hodinách.
Orientační cena dospělý: 75 EUR
děti 6-12 let: 45 EUR 

ZÁTOKA ABO DABBAB   - PŮLDENNÍ VÝLET
Příjemný, půldenní výlet k jedné z nejkrásněj-
ších zátok v Marsa Alam, kde se vyskytují želvy
Karety a někdy i mořská kráva Dugong.
Šnorchlování s instruktorem. Zátoka má po-
zvolný vstup do moře. Na pláži jsou slunečníky,
lehátka, sprchy a toaleta. Návrat v odpoledních
hodinách.
Orientační cena dospělý: 75 EUR
děti 6-12 let: 45 EUR 
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od 13 840 Kč*

* více na str. 229

HOTEL ROYAL BRAYKA BEACH RESORT
***** MARSA ALAM

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

POLOHA
Pěkný a rozlehlý hotelový komplex s příjemnou
atmosférou se nachází přímo u překrásného zá-
livu s písečnou pláží a pozvolným vstupem do
moře. Letiště leží asi 40 km severně od hotelu.
V této oblasti jsou ideální podmínky pro potá-
pění a šnorchlování. Hotel patří k nejlepším
a nejoblíbenějším v této oblasti.

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, menší bazén (v zimě vy-
hřívaný) a dětský bazén se skluzavkou.

SPORT A ZÁBAVA
V rámci all inclusive je stolní tenis, billiard, bo-
ccia, posilovna, plážový volejbal, dva tenisové

kurty, běžecká trasa podél pláže o délce 1300 km.
Za poplatek je SPA – sauna, masáže. Hotel po-
řádá animační programy pro děti i dospělé, dis-
kotéka. Je zde kvalitní potápěčské centrum s
mezinárodními instruktory. V rámci animačních
programů se lze zúčastnit například aqua gym-
nastiky, stretchingu či volejbalového zápasu. Pro
děti je v areálu k dispozici miniklub a minidisko.

UBYTOVÁNÍ
Pěkné a prostorné standardní pokoje s příslu-
šenstvím a s možností jedné přistýlky jsou vy-
baveny klimatizací, telefonem, SAT-TV, fénem,
menší ledničkou, trezorem zdarma, varnou
konvicí a balkonem (pokoje v patře) nebo tera-
sou (pokoje v přízemí) s výhledem na mořskou
stranu, na bazén nebo do okolí. Na vyžádání a za
příplatek lze zajistit pokoje deluxe s výhledem na
moře a bazén a pokoje deluxe beach front až

pro 4 osoby s výhledem na moře a záliv. Na vy-
žádání je i rodinný pokoj typu 2+2 se dvěma
propojenými pokoji, s možností až dvou přistý-
lek 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, pozdní snídani, lehké
občerstvení během dne, oběd v restauraci
Tamara u pláže (nutná rezervace den předem),
zmrzlinu (v určených časech v baru na pláži),
nealkoholické a místní alkoholické nápoje
v době od 10:00 do 23:00, snack, kávu.

PLÁŽ
Přímo u hotelového komplexu je pěkná asi
500 m dlouhá písčitá pláž, na jejímž začátku je
mělké moře s korály, pak hloubka na potápění.
Lze využít i krásnou písečnou pláž v zálivu s po-
zvolným 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 potápění a šnorchlování (ko-
rály v blízkosti).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,360.html

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 226

Rodinná SLEVA
Více na str. 226
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od 16 320 Kč*

* více na str. 229

HOTEL JAZ LAMAYA RESORT
***** MARSA ALAM

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

POLOHA
Hotelový resort je součástí komplexu pěti ho-
telů, které se nacházejí v oblasti Madinat
Coraya a je ideálním místem pro rodinnou do-
volenou. Nachází se v soukromém zálivu s mož-
ností potápění a šnorchlování. Letiště Marsa
Alam je od hotelu vzdáleno asi 7 km. Navštívit
můžete také 9 km vzdálený uměle zbudovaný
přístav Port Ghalib.

VYBAVENÍ
Hlavní restaurace, bar u bazénu a v lobby, disko-
téka, stánky s občerstvením a bar na pláži.
Nachází se zde také Shisha bar, obchody, banko-
mat, půjčovna aut, lékárna, kadeřnictví a kosme-
tika, fitness, wellness centrum, konferenční

centrum. Wi-Fi a vysokorychlostní připojení jsou
v hotelu k dispozici za poplatek. Některé služby
jsou nabízeny v sousedních sesterských hotelech.

SPORT A ZÁBAVA
V hotelu jsou 4 bazény (1 v zimně vyhřívaný),
dětský bazén. Hosté mají zdarma vstup do
Aqua Coraya centra, kde je 13 skluzavek/tobo-
gánů pro děti i dospělé (asi 200 m od hotelu).
Pro všechny jsou připraveny denní i večerní ani-
mační programy, plážový volejbal, fotbal, luko-
střelba, stolní tenis, vodní gymnastik a aerobic,
dětský klub, hřiště. Za poplatek lze využít well-
ness centrum, squash, osvětlený tenisový kurt
či potápěčské centrum. Některé služby jsou na-
bízeny v sousedních sesterských hotelech.

UBYTOVÁNÍ
Pěkné prostorné pokoje superior s vlastním so-
ciálním zařízením nabízejí ubytování pro dvě
osoby a jsou vybaveny klimatizací, telefonem,
satelitní TV, trezorem, ledničkou, varnou kon-
vicí, balkonem nebo terasou s výhledem do za-
hrady nebo na bazén. Za příplatek jsou
k dispozici rodinné pokoje s výhledem na moře
(část s přistýlkami oddělena závěsem) a rodinné
pokoje deluxe (část s přistýlkami oddělena po-
suvnými dveřmi) s možností až dvou přistýlek.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive zahrnuje mimo jiné sní-
dani, oběd a večeři v hlavní restauraci, odpolední
občerstvení, zmrzlinu, nealkoholické a místní al-
koholické nápoje ve vybraných barech v době od
10:00 do 24:00, denně láhev vody na pokoji.

PLÁŽ
U komplexu se nachází písečná pláž s mírným
vstupem do vody (u břehu je korál) a molem.
Doporučujeme obuv do vody. Lehátka, sluneč-
níky a osušky k dispozici zdarma. Vhodné pro
potápění a šnorchlování.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8452.html

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 226

Rodinná SLEVA
Více na str. 226
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od 15 300 Kč*

* více na str. 229

HOTEL JAZ DAR EL MADINA
**** MARSA ALAM

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Čtyřhvězdičkový hotelový resort je součástí
komplexu pěti hotelů, které se nacházejí v ob-
lasti Madinat Coraya a je ideálním místem pro
rodinnou dovolenou. Nachází se v soukromém
zálivu s možností potápění a šnorchlování.
Letiště Marsa Alam je od hotelu vzdáleno asi
7 km. Navštívit můžete také 9 km vzdálený
uměle zbudovaný přístav Port Ghalib.

VYBAVENÍ
Hlavní restaurace, několik barů, stánky s občer-
stvením a bar na pláži. Nachází se zde také
Shisha bar, obchody, bankomat, půjčovna aut,
lékárna, kadeřnictví a kosmetika, fitness, well-
ness centrum. Wi-Fi a vysokorychlostní připo-

jení jsou v hotelu k dispozici za poplatek.
Některé služby jsou nabízeny v sousedních ses-
terských hotelech.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén (v zimně vyhřívaný), dětský bazén. Hosté
mají zdarma vstup do Aqua Coraya centra, kde
je 13 skluzavek/tobogánů pro děti i dospělé
(vedle hotelu). Pro všechny jsou připraveny
denní i večerní animační programy, plážový vo-
lejbal, fotbal, lukostřelba, stolní tenis, vodní
gymnastika a aerobic, dětský klub, hřiště. Za po-
platek lze využít wellness centrum, squash,
osvětlený tenisový kurt či potápěčské centrum.
Některé služby jsou nabízeny v sousedních ses-
terských hotelech.

UBYTOVÁNÍ
Pěkné prostorné pokoje superior s vlastním so-
ciálním zařízením nabízejí ubytování pro dvě
osoby a jsou vybaveny klimatizací, telefonem,
satelitní TV, trezorem, ledničkou, varnou konvicí,
balkonem nebo terasou s výhledem do zahrady
nebo na bazén. Za příplatek jsou k dispozici ro-
dinné pokoje (část s přistýlkami oddělena závě-
sem, na vyžádání DVD přehrávač a dětské filmy)
s možností až dvou přistýlek pro děti.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive zahrnuje mimo jiné sní-
dani, oběd a večeři v hlavní restauraci, odpo-
lední občerstvení, nealkoholické a místní
alkoholické nápoje ve vybraných barech v době
od 10:00 do 24:00, občerstvení na pláži, denně
láhev vody na pokoji.

PLÁŽ
Asi 400 m od hotelu se nachází písečná pláž
(přístup přes plážovou promenádu) s mírným
vstupem do vody (u břehu je korál) a molem.
Doporučujeme obuv do vody. Lehátka, sluneč-
níky a osušky k dispozici zdarma. Vhodné pro
potápění a šnorchlování.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8453.html

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 226
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od 15 270 Kč*

* více na str. 229

HOTEL CLUB CALIMERA AKASSIA SWISS RESORT
***** MARSA ALAM

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

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

VYBAVENÍ
Součástí rozlehlého hotelového komplexu je
hlavní budova s prostorným lobby, recepcí a ho-
telovou restaurací, a několik patrových budov
s pokoji. Je zde italská, orientální a rybí restau-
race a la carte (není součástí all inclusive), bar
v lobby, u bazénů a na pláži (součást all inclu-
sive), WI-FI na recepci zdarma, obchody se su-
venýry, kadeřnictví, dětské hřiště, miniclub

(3-9 let a 10-12 let). Uprostřed komplexu se na-
cházejí 3 velké bazény pro dospělé (jeden
v zimě vyhřívaný), dětský bazén. Součástí kom-
plexu je velký AQUAPARK s několika bazény, 12
tobogánů pro dospělé a 6 tobogánů a skluza-
vek pro děti, bazén s umělými vlnami, aj. Pro kli-
enty hotelu je vstup zdarma. Hotel je vhodný
i pro handicapované.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, posilovna a plážový volejbal
zdarma; za poplatek je kulečník, tenisový kurt,
sauna, masáže. Animační programy pro děti
i dospělé, diskotéka.

UBYTOVÁNÍ
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
vyžádání a za příplatek lze zajistit pokoje s vý-
hledem na moře nebo prostornější rodinné po-
koje až pro čtyři osoby.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
bufetovým způsobem, nealkoholické a místní
alkoholické nápoje v době od 10:00 do 24:00
v hotelem určených místech, 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 blíz-
kosti). Lehátka, slunečníky a ručníky jsou
zdarma u bazénů i na pláži.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7646.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 226

Rodinná SLEVA
Více na str. 226
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od 14 830 Kč*

* více na str. 229

HOTEL NOVOTEL MARSA ALAM
***** MARSA ALAM

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní 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 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 po-
koji. Je zde italská restaurace a la carte (není
součástí all inclusive), bar v lobby, u bazénu a na
pláži (součást all inclusive), WI-FI na recepci
zdarma, internet (za poplatek), obchod se suve-
nýry, dětské hřiště, miniclub (4-12 let).
Uprostřed komplexu se nacházejí 3 velké
 bazény pro dospělé (jeden v zimě vyhřívaný)

a dětský bazén. Lehátka, slunečníky a osušky
u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Plážový volejbal, vodní gymnastika, aerobic, bo-
ccia a další sportovní sportovní aktivity. Dětský
club; za poplatek je SPA centrum – vnitřní
bazén, sauna, jacuzzi, fitness, masáže, potápěč-
ské centrum. Animace pro děti i dospělé.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s příslušen-
stvím a s možností až dvou přistýlek pro děti
jsou vybaveny klimatizací, telefonem, SAT TV,
fénem, trezorem zdarma, varnou konvicí, mini-
barem (za poplatek) a balkonem nebo terasou
s výhledem na bazén nebo do okolí. Za přípla-
tek pokoje s výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
bufetovým způsobem, nealkoholické a místní
alkoholické nápoje v době od 10:00-23:00 v mís-
tech určených hotelem, 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 šnorchlování. Lehátka, slunečníky a ručníky
jsou zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7706.html

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 226
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HOTEL ROYAL TULIP BEACH RESORT 
***** MARSA ALAM

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

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  pro-
storným lobby, recepcí a hotelovou restaurací,
a několik 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), ob-
chody se suvenýry, dětské hřiště, miniclub (4-
12 let). Uprostřed komplexu se nacházejí 2
velké bazény pro dospělé (jeden v zimě vyhří-
vaný) a dětský bazén. Lehátka, slunečníky
a osušky u bazénu zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Plážový volejbal; za poplatek je kulečník, teni-
sový kurt, SPA - sauna, masáže. Animace pro
děti i dospělé, 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 balkonem nebo terasou s výhledem na
bazén, do zahrady nebo do okolí. Na vyžá-
dání a za příplatek lze zajistit pokoje s výhle-
dem na moře nebo prostornější rodinné
pokoje. 

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

alkoholické nápoje ve vybraných barech v době
od 10:00 do 23:00, 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,
šnorchlování (korálové útesy v blízkosti) a také
pro kite a windsurfing. Lehátka, slunečníky
a ručníky jsou zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7648.html

od 12 420 Kč*

* více na str. 229

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZDARMA

Více na str. 226
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od 16 210 Kč*

* více na str. 229

HOTEL HILTON NUBIAN RESORT MARSA ALAM 
***** MARSA ALAM

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

POLOHA
Luxusní hotelový komplex s příjemnou atmo-
sférou a kvalitními službami se nachází v klid-
nější oblasti a v první linii u krásné pláže Abu
Dabab. Hotel se nachází cca 30 km jižně od le-
tiště (transfer trvá asi 30 minut). V této oblasti
jsou ideální podmínky pro potápění a šnorch-
lování.

VYBAVENÍ
Prostorná vstupní hala s recepcí, lobby barem,
obchody se suvenýry, postranní dvoupatrová
křídla budov s pokoji. Uprostřed komplexu
v krásné zahradě se nacházejí 4 bazény (z toho
dva v zimě vyhřívané) a některé s dětskou částí,
bazén s umělými vlnami, terasa na slunění. Je
zde hlavní restaurace, orientální restaurace a la
carte, kavárna, bary u bazénu a na pláži (sou-
část all inclusive), WI-FI na recepci zdarma, in-
ternet (za poplatek), bankomat, dětské hřiště

a miniclub, lékařská služba 24 hodin, konfe-
renční místnost.

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

UBYTOVÁNÍ
Pěkné moderně zařízené standardní pokoje
s příslušenstvím a s možností přistýlky jsou vy-
baveny klimatizací, telefonem, SAT TV, fénem,
minibarem, varnou konvicí, trezorem zdarma
a balkonem nebo terasou s výhledem do za-
hrady nebo do okolí, pokoje s výhledem na
bazén nebo na moře (za příplatek viz ceník). Na
vyžádání a za příplatek lze zajistit propojené po-
koje a suite.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
bufetovým způsobem, odpolední kávu a čaj,
snack, zmrzlinu, nealkoholické a místní alkoho-
lické nápoje v době od 10:00 do 24:00 v místech
určených hotelem.

PLÁŽ
Vzdálenost od krásné písečné pláže Abo Dabab
je cca400 m (vláček zdarma každých 15 minut).
Na začátku pláže je mělké moře a písečný
vstup, pak jsou korály, vhodné na potápění
a šnorchlování. Lehátka, slunečníky a ručníky
jsou zdarma u bazénů i na pláži.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,363.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 226
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HOTEL THREE CORNERS FAYROUZ PLAZA BEACH
***** MARSA ALAM

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní 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 pro-
storným lobby, recepcí a hotelovou restaurací,
a několik patrových budov s pokoji. Je zde ital-
ská a orientální restaurace a la carte (není sou-
částí all inclusive), bar v lobby, u bazénu a na
pláži (součást all inclusive), WI-FI na recepci
zdarma, internet (za poplatek), obchod se suve-
nýry, kadeřnictví, dětské hřiště a dětský klub (4-
12 let). Uprostřed komplexu se nachází velký
bazén složený ze dvou částí pro dospělé (v zimě

část vyhřívaná) a dětský bazén. Lehátka, sluneč-
níky a osušky u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, fitness, plážový volejbal; za popla-
tek je billiard, sauna, jacuzzi, masáže, potápěč-
ské centrum. Animace pro děti i dospělé,
diskotéka.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s příslušen-
stvím a s možností přistýlky jsou vybaveny kli-
matizací, SAT TV, fénem, trezorem zdarma,
varnou konvicí, 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 prostornější rodinné pokoje
s možností až dvou přistýlek pro děti.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
bufetovým způsobem, nealkoholické a místní
alkoholické nápoje od 10:00 do 24:00 v místech
určených hotelem, snack, kávu, čaj.

PLÁŽ
Přímo u hotelu je asi 1 km dlouhá písčitá pláž
s relaxační (klidnou) částí, vstup do moře je za-
jištěn z mola (doporučujeme boty do vody).
Korálový útes začíná v blízkosti pobřeží, pak
otevřené moře na koupání. Vhodné pro potá-
pění a šnorchlování (korálové útesy v blízkosti).
Lehátka, slunečníky a ručníky jsou zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7712.html

od 15 970 Kč*

* více na str. 229

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 226
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od 13 110 Kč*

* více na str. 229

HOTEL THREE CORNERS HAPPY LIFE RESORT
**** MARSA ALAM

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní 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 po-
koji. Uprostřed komplexu se nachází velký
bazén s tobogánem a skluzavkou (v zimě vy-
hřívaný) a dětský bazén. Je zde hotelová restau-
race, italská a rybí a la carte restaurace, bary na
recepci, u bazénu a na pláži (součást all inclu-
sive), WI-FI a internet (za poplatek), obchod se
suvenýry, dětský klub a hřiště, lékařská služba.

SPORT A ZÁBAVA
V rámci all inclusive je stolní tenis, posilovna, vo-
lejbal; za poplatek je billiard, tenisový kurt,
sauna, masáže. Animační programy pro děti
i dospělé, diskotéka, je zde potápěčské cent-
rum.

UBYTOVÁNÍ
Pěkné účelně zařízené standardní pokoje s pří-
slušenstvím a s možností přistýlky jsou vyba-
veny klimatizací, telefonem, SAT TV, fénem,
trezorem zdarma, minibarem a balkonem nebo
terasou s výhledem do zahrady, na bazén nebo
na mořskou stranu. Na vyžádání a za příplatek
lze zajistit 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
alkoholické nápoje v době 10:00 až 24:00 v mís-
tech určených hotelem, 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 u bazénů i na pláži.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,96.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 226
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HOTEL THREE CORNERS SEA BEACH RESORT
**** MARSA ALAM

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Pěkný a rozlehlý hotelový komplex s příjemnou
atmosférou je postavený v moderním arab-
ském stylu. Nachází se v klidnější oblasti
a přímo u pláže, asi 3 km severně od letiště
Marsa Alam. V této oblasti jsou ideální pod-
mínky 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 komplexu se rozprostírá krásná za-
hrada se 3 velkými bazény (jeden v zimě vyhří-
vaný) 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 Aquapark se čtyřmi skluzavkami a tobogány
pro děti i dospělé a bazén s vodními atrakcemi
pro děti (v zimě vyhřívaný). Klienti hotelu
mohou tyto atrakce využívat ZDARMA.

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

UBYTOVÁNÍ
Menší účelně zařízené standardní pokoje s pří-
slušenstvím jsou vybaveny klimatizací, telefo-
nem, SAT-TV, fénem, trezorem zdarma,
minibarem (za poplatek) a balkonem (pokoje
v patře) nebo terasou (pokoje v přízemí) s vý-
hledem na mořskou stranu, na bazén nebo do
zahrady. K dispozici jsou dva typy pokojů - stan-
dardní pokoje typu 2+1 s možností jedné při-
stýlky 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
alkoholické nápoje v době od 10:00-24:00 v mís-
tech určených hotelem, 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 potá-
pění a šnorchlování, přístup k otevřenému moři
je zajištěn z mola.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,95.html

od 12 600 Kč*

* více na str. 229

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 226
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od 12 420 Kč*

* více na str. 229

EL PHINSTONE RESORT
**** MARSA ALAM

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel se nachází na klidném místě, u jedné
z nejkrásnějších pláží v zátoce El Nabaa - ráj pro
milovníky potápění. Díky soukromé písčité pláži
s pozvolným vstupem do moře a krásného ko-
rálového útesu je hotel ideální pro rodiny
s dětmi a pro milovníky šnorchlování. Letiště
Marsa Alam je vzdálené cca 35 km.

VYBAVENÍ
Hotel s 24hod recepcí renovovaný v roce 2012
je tvořen 2patrovými budovami v udržované za-
hradě. Klientům je zde k dispozici hlavní restau-
race, a la carte restaurace, lobby bar, bar
u bazénu, bar na pláži, 4 bazény, dětský bazén,
mini market, obchod se suvenýry, internetová
kavárna za poplatek, lékárna, kadeřnictví

SPORT A ZÁBAVA
Volejbal, fotbal, stolní tenis, lukostřelba, boccia,
vodní pólo, fitness, tělocvična, vodní aerobik,
animační programy pro děti a dospělé, disko-
téka (nápoje za poplatek); za poplatek: tenis
(pouze osvětlení), kulečník, lázeňské centrum,
sauna, vířivka, masáže, parní lázně, potápěčské
centrum a vodní sporty.

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj s možností až 2 přistýlek
(pouze pro děti) je vybaven koupelnou se spr-
chou a WC, individuálně nastavitelnou klimati-
zací, TV/SAT, telefonem, trezorem, fénem,
minibarem, balkonem nebo terasou, Wi-Fi za
poplatek

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, obědy, večeře v hlavní
restauraci formou švédských stolů, snack ve vy-
hrazených barech, nealkoholické a místní alko-
holické nápoje v určených barech.

PLÁŽ
Hotelová, písečná pláž v délce cca 300 m se na-
chází přímo u hotelu, má pozvolný vstup do
moře přes korálový útes. Doporučujeme ochra-
nou obuv. Lehátka, slunečníky, matrace
a osušky k dispozici zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8227.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 226
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HOTEL BLUE REEF RESORT
**** MARSA ALAM

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Hotelový komplex s nádechem arabské archi-
tektury obohacené o moderní detaily se na-
chází přímo u pláže. Vzdálenost od letiště
Marsa Alam je cca 40 km. V blízkosti hotelu je
minimarket. V této oblasti jsou ideální pod-
mínky pro potápění a šnorchlování.

VYBAVENÍ
Hotel tvoří nízké budovy obklopené zelení
a hlavní budova s lobby, recepcí a hotelovou
restaurací. Je zde rybí a la carte restaurace (není
součástí all inclusive), bar na recepci, u bazénu
a na pláži (součást all inclusive), internet (za po-
platek), obchod se suvenýry, dětské hřiště, ka-
deřnictví. Uprostřed komplexu se nachází
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
potápěčské centrum.

UBYTOVÁNÍ
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,
minibarem a balkonem nebo terasou s výhle-
dem do zahrady nebo do okolí. Na vyžádání
a za příplatek lze zajistit pokoje s výhledem na
bazén, pokoje na mořskou stranu.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
bufetovým způsobem, nealkoholické a místní
alkoholické nápoje v době od 10:00 do 22:00
v místech určených hotelem, snack, kávu, čaj.

PLÁŽ
Přímo u hotelu je písčito-oblázková pláž, vstup
do moře přes korálový útes (doporučujeme
boty do vody). Vhodné pro potápění a šnorch-
lování (korálové útesy v blízkosti). Lehátka, slu-
nečníky a ručníky jsou zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7641.html

od 11 560 Kč*

* více na str. 229

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 226



NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
HURGHADA
Hurghada je moderní turistická oblast u Rudého
moře proslavená krásnými písčitými plážemi,
celoročním slunečním svitem, křišťálově čistou
vodou s bohatým podmořským životem, rájem
surfařů poháněných po hladině mírným ván-
kem i potápěčů, kteří nacházejí podmořské
útesy a vody plné pestrobarevných ryb. Od za-
čátku osmdesátých let zde vyrostlo turistické
středisko mezinárodní pověsti. Je to vlastně sou-
vislý dvacetikilometrový pás hotelových kom-
plexů, 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, arabskou kavárnu i luxusní restauraci.
Doplní-li se tato nabídka hlubokými zážitky při
výletech ke starověkým 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 vý-
borné podmínky pro potápění a šnorchlování.

MAKADI BAY
Atraktivní oblast Makadi Bay leží v zálivu
Makadi asi 30 km jižně od centra Hurghady.
Nachází se zde několik velkých a luxusních ho-
telových komplexů, které se vyznačují bohatou
nabídkou kvalitních služeb a uspokojí nároč-
nější klienty. Tuto oblast doporučujeme i pro vy-
znavače potápění a šnorchlování. Do Hurghady
jezdí několikrát denně hotelové autobusy.
Transfer z letiště trvá asi 30 minut.

EGYPT – HURGHADA
Hurghada patří mezi jednou z nejooblíbenějších letovisek pro celoroční dovolenou vůbec. Velké množsví hotelů v této destinaci nabízí
klientům, kromě vynikající kuchyně a koupání, také skluzavky, aquaparky a centrum samotné Hurghady je vyhledávaným místem nejen
pro večerní a noční zábavu například v novém přístavu.

EGYPT | HURGHADA

800 112 11242

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Hotel Albatros Palace Resort ***** AI 14 let 44
Hotel Albatros Sea World /
Albatros Aqua Park **** AI 14 let 46
Hotel Albatros White Beach ***** SN 14 let 47
Hotel Jaz Aquamarine ***** AI 13 let 48
Hotel Stella Di Mare Beach & Spa ***** AI 14 let 50
Hotel Hilton Long Beach ***** AI 14 let 52
Hotel Three Corners Sunny Beach **** AI 14 let 53
Hotel Labranda Royal Makadi ***** AI 14 let 54
Hotel Tropitel Sahl Hasheesh ***** AI 14 let 55
Hotel Steigenberger Al Dau 
Beach Resort ***** AI 14 let 56
Hotel Sea Gull **** AI 14 let 57
Hotel Coral Beach **** AI 14 let 58
Hotel Host Mark **** AI 13 let 59

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

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

Hurghada Soma Bay

El GounaHurghada



NABÍDKA VÝLETŮ
LUXOR – CELODENNÍ VÝLET
Celodenní výlet do jednoho znejvýznamnějších míst
starověkého Egypta. Odjezd v brzkých ranních hodi-
nách. Vprogramu je prohlídka nádherného chrámo-
vého komplexu v Karnaku, návštěva parfumérie,
chrámu královny Hatšepsut a Údolí králů. Dle časo-
vých možností návštěva alabastrové dílny. V ceně je
zahrnut oběd v restauraci v Luxoru a vstupy do pa-
mátek (nápoje se hradí zvlášť). Výlet je doprovázen
česky mluvícím průvodcem při min. počtu 16 osob.
Orientační cena: 95 USD dospělý,

50 USD dítě 6-12 let 

KÁHIRA – CELODENNÍ VÝLET
Časně ráno odjezd autokarem do Káhiry, ná-
vštěva Egyptského muzea, pyramid v Gíze
a Sfingy, oběd, následuje prohlídka výrobny pa-
pyru a parfémů. V podvečerních hodinách od-
jezd autokarem 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 to-
várny na výrobu papyru a parfémů, návštěva
bazaru Khan El Khalily, nocleh v hotelu.
2. den: Snídaně, návštěva pyramid v Sakkaře,
škola koberců, oběd, Citadela, Alabastrová me-

šita. V podvečerních hodinách odjezd autoka-
rem 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 zapůj-
čení 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 
MOTOSAFARI – POLODENNÍ VÝLET
Polodenní výlet na čtyřkolkách do pouště k be-
duínům, prohlídka beduínské vesnice a pro-
jížďka na velbloudech. 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.

HURGHADA | EGYPT
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EGYPT | HURGHADA

od 15 180 Kč*

* více na str. 229

HOTEL ALBATROS PALACE RESORT 
***** HURGHADA

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

POLOHA
Luxusní rozlehlý hotelový komplex s příjem-
nou atmosférou a kvalitními službami, posta-
vený v moderním marockém stylu, se nachází
v klidnější oblasti a přímo u pláže. Centrum
Hurghady je vzdáleno asi 20 minut jízdy (hote-
lový autobus za poplatek). Hotel patří k nejlep-
ším v této oblasti a uspokojí i náročnější
klienty.

VYBAVENÍ
V komplexu se nacházejí dvě postranní křídla
budov s pokoji, prostorná vstupní hala s recepcí
a lobby barem, kavárna, několik restaurací, bary
u bazénů a na pláži, internet a WI-Fi (za popla-
tek), bankomat, obchůdky se suvenýry, dětský
klub, lékařská služba. Uprostřed komplexu se
nachází velký členitý bazén, jeden z největších
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 po-
platek   bil liard, půjčovna kol, sauna, jacuzzi,
masáže. Animační programy pro děti i dospělé.
Je zde centrum vodních sportů a potápěčské
cen trum.

UBYTOVÁNÍ
Pěkné prostoné pokoje s příslušenstvím
a s možností přistýlky jsou vybaveny klimatizací,
telefonem, SAT TV, trezorem zdarma, fénem,
minibarem a balkonem nebo terasou s výhle-
dem na bazén, do zahrady nebo do okolí.

STRAVOVÁNÍ
Kvalitní program all inclusive mj. zahrnuje
plnou penzi formou švédských stolů s bohatým
výběrem jídel v několika restauracích, mj. čín-
ská, italská, orientální, středomořská, mexická
a německá (součást all inclusive), nealkoholické
a místní alkoholické nápoje v době od 10:00 do
24:00, snack, kávu, palačinky a zmrzlinu.

PLÁŽ
Na konci areálu se nachází pěkná dlouhá písčitá
pláž, v blízkosti jsou korály. Vstup do moře je za-
jištěn z dlouhého mola, oblast je vhodná i pro
potápění a šnorchlování. U hotelu se nachází
marína. Lehátka, slunečníky a ručníky jsou
zdarma u bazénů i na pláži.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6603.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 226

Rodinná SLEVA
Více na str. 226
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od 13 000 Kč*

* více na str. 229

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

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 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
moderní 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 popla-
tek), bankomat, dětský klub a obchůdky se su-
venýry.  

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,  ma-
sáže a  jacuzzi. Animační programy pro děti
i dospělé, diskotéka. Cen trum  vodních sportů
(potápění, šnorchlování) a potápěčské  cent-
rum 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 v době od 10:00 až 24:00,
snack, kávu, čaj, 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 blízkosti se
nacházejí korály. Hosté mohou využívat plážový
bar.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6602.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 226

Rodinná SLEVA
Více na str. 226
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HOTEL ALBATROS WHITE BEACH
***** HURGHADA

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: snídaně

POLOHA
Moderní resort vybudovaný na dvaceti akrech pís-
čité pláže leží asi 6 km od centra Hurghady a 2 km
od letiště. Ve vzdálenosti 5 minut od hotelu se na-
chází nákupní možnosti, kavárny a restaurace.

VYBAVENÍ
Luxusní, vzdušný hotel otevřený v roce 2016 se
skládá ze tří budov, prostorného lobby, několika
restaurací a barů včetně baru na pláži a u ba-
zénu. Nachází se zde také konferenční centrum,
obchod se suvenýry, lékárna, nákupní pasáž,
kadeřnictví, kosmetika. Za poplatek lze zajisti
hlídání dětí a prádelnu. V lobby a veřejných pro-
storách je bezplatné Wi-Fi připojení. Hotel je
vhodný pro hendikepované, na pláž je možný
přístup na vozíčku a u bazénu jsou madla pro
snadný vstup.

SPORT A ZÁBAVA
V hotelovém komplexu se nachází dva bazény
(jeden v zimě vyhřívaný), 4 dětské bazény (v zimě
vyhřívané) a skluzavky, multi sportovní hřiště, vo-
lejbalové hřiště, stolní tenis, minigolf, šipky, ae-
robic, vodní aerobic, tělocvična, miniklub, dětské
hřiště, animační programy pro děti a dospělé. Za
poplatek lze využít SPA centrum, vodní sporty
a potápěčské centrum, biliár a elektronické hry.
Za poplatek lze využít hotel Jungle Aquapark, kde
je součástí vstupu i občerstvení.

UBYTOVÁNÍ
Hotel nabízí 473 příjemně zařízených pokojů.
Standardní pokoj s příslušenstvím nabízí mož-
nost až dvou přistýlek a je vybaven telefonem,
SAT-TV, minibarem (voda a nealko nápoje), kli-
matizací a trezorem, fénem. Každý pokoj má

balkon nebo terasu. Za příplatek nabízíme uby-
tování ve standardním pokoji s výhledem na
moře a v pokoji Junior suite (větší pokoj s obý-
vací částí a vířivkou v koupelně) s možností dvou
přistýlek. Hotel nabízí i bezbariérové pokoje.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive zahrnuje mimo jiné sní-
dani, oběd a večeři v některé z restaurací (i asij-
ská, orientální, italská), brzkou a pozdní snídani,
dopolední a odpolední občerstvení, zmrzlinu,
palačinky, nealkoholické a místní alkoholické
nápoje ve vybraných barech v době od 10:00 do
24:00.

PLÁŽ
Přímo u hotelu se nachází písečná pláž s mír-
ným vstupem do vody a molem. Doporučujeme
obuv do vody. Lehátka, matrace, slunečníky
a osušky k dispozici zdarma. Vhodné pro potá-
pění a šnorchlování.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8444.html

od 14 850 Kč*

* více na str. 229

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 226
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od 15 300 Kč*

* více na str. 229

HOTEL JAZ AQUAMARINE
***** HURGHADA

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

POLOHA
Velice pěkný a rozlehlý hotelový komplex s pří-
jemnou atmosférou a kvalitními službami je po-
stavený v moderním egyptském stylu. Nachází
se v jižní části Hurghady v klidnější oblasti
a přímo u pláže. Centrum Hurghady s obchody
a restauracemi je vzdáleno asi 30 minut jízdy
(hotelový autobus za poplatek). Letiště je od ho-
telu vzdáleno asi 18km.

VYBAVENÍ
Hotel postavený v roce 2009 se skládá ze tří
budov a naleznete zde elegantní lobby, hlavní
restauraci nabízející pokrmy mezinárodní ku-
chyně, 4 restaurace a la carte (nejsou součástí
all inclusive), 5 barů, terasu s výhledem na
bazén, Wi-Fi připojení k internetu v lobby
(150MB zdarma, poté za poplatek), obchody se

suvenýry, dětský klub a hřiště, kadeřnictví, lé-
kařská služba, konferenční sál. 

SPORT A ZÁBAVA
V areálu hotelu se nachází několik bazénů (ně-
které v zimě vyhřívané), dětské bazény, sklu-
zavky a tobogány, tenisové kurty (osvětlení za
poplatek), aqua aerobic, volejbal, vodní pólo,
boccia, stolní tenis, fitness, dětské hřiště a mi-
niklub pro děti, diskotéka (nápoje po půlnoci za
poplatek), animační programy pro děti i do-
spělé. Za poplatek lze vyzkoušet různé vodní
sporty či jízdu na velbloudech.

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoje s příslušenstvím a možností
jedné přistýlky jsou vybaveny klimatizací, trezo-
rem, fénem, telefonem, SAT-TV, minibarem

(za poplatek), setem na přípravu kávy/čaje, bal-
konem nebo terasou. Za příplatek jsou k dispo-
zici pokoje superior s možností jedné přistýlky
(vybaven stejně jako standardní pokoj, prostor-
nější) a Superior rodinný pokoj s možností až
dvou přistýlek. Superior pokoje mají za přípla-
tek možnost výhledu na moře.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mimo jiné zahrnuje sní-
dani, oběd a večeři v hlavní restauraci, pozdní sní-
dani v baru u bazénu, snack v baru u bazénu,
lobby baru a na pláži. Denně láhev vody na pokoji.
Místní nealkoholické a alkoholické nápoje v době
od 10:00 do 24:00 v místech určených hotelem.

PLÁŽ
Písečno oblázková pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo u hotelu. Doporučujeme
obuv do vody. Lehátka, slunečníky a plážové
osušky k dispozici zdarma. Hotel je vhodný pro
kitesurfing a windsurfing. Písčité dno a mělké
moře se táhne až k hraně korálového útesu, asi
800 m od břehu, za nímž začíná otevřené moře.
Vhodné pro potápění a šnorchlování.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/664.html

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 226
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HOTEL STELLA DI MARE BEACH & SPA   
***** HURGHADA

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

POLOHA
Rozlehlý hotelový resort se nachází přímo na
soukromé písečné pláži poblíž nádherného ko-
rálového útesu v zálivu Makadi, asi 30 km jižně
od letiště v Hurghadě. Centrum Hurghady s ob-
chody, restauracemi a kavárnami je ve vzdále-
nosti asi 40 km.

VYBAVENÍ
Resort se nachází v zátoce Makadi a nabízí kli-
entům vynikající podmínky pro pohodovou do-
volenu plnou relaxace na pláži s možností
šnorchlování nebo koupání se v některém z ba-
zénů. Hostům jsou k dispozici, kromě hlavní
restaurace, také dvě restaurace a la carte,

 restaurace na pláži, několik barů a diskotéka.
WiFi připojení zdarma, je hostům k dispozici
v loby, Terrace baru a veřejných prostorách.

SPORT A ZÁBAVA
Uprostřed komplexu se nachází několik ba-
zénu včetně vyhřívaného bazénu a 2 dětských.
Pro hosty jsou připraveny bohaté animační
programy včetně diskotéky (do 23:00), k dispo-
zici je tělocvična, dětský klub, stolní tenis. Za
poplatek lze využít tenisové kurty, minigolf, po-
tápěčské centrum, biliár, Welness centrum
a prádelnu. Od hotelu jezdí hotelový shuttle
bus, který Vás dopraví do/z Hurghady (za po-
platek).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky pro
jednu dospělou osobu nebo dvě děti je vyba-
vený klimatizací, SAT televizí, trezorem, miniba-
rem (za poplatek), v koupelně je k dispozici
vysoušeč vlasů. Každý pokoj má balkon nebo
soukromou terasu. Za příplatek je možné uby-
tování v pokoji s výhledem na bazén nebo
moře.

STRAVOVÁNÍ
All Inclusive - snídaně, pozdní snídaně, oběd
a večeře formou bufetu v hlavní hotelové res-
tauraci, možnost lehčího oběda v restauraci na
pláži, odpolední občerstvení, večeře v restau-
raci a la carte jednou za pobyt (jinak za popla-
tek), místní nealkoholické a alkoholické nápoje
v době v době 10:00 - 23:00. Láhev vody mají
klienti každý den i na pokoji.

PLÁŽ
Přímo u hotelu je jedna z nejkrásnějších pláží
v oblasti Hurghady, hotel má vlastní 380m
dlouhé molo, po kterém se dostanete přímo ke
korálům. Lehátka, slunečníky a plážové osušky
jsou hostům k dispozici zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8147.html

od 12 670 Kč*

* více na str. 229

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 226
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od 13 000 Kč*

* více na str. 229

HOTEL HILTON LONG BEACH
***** HURGHADA

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

POLOHA
Hotel renovovaného hotelového řetězce Hilton
Hotels and Resorts, který zaručuju kvalitu po-
skytovaných služeb, se nachází u pěkné pláže
14 km od letiště a 19 km od Hurghady.

VYBAVENÍ
Stylový hotel se skládá z několika budov o dvou
podlažích, prostorného lobby, hlavní restaurace
Lotus s mezinárodní kuchyní, restaurace a la
carte (není v all inclusive) a několika barů. K dis-
pozici je také diskotéka, směnárna, butik, ob-
chod s dárkovými předměty, konferenční
místnost. Bezdrátové připojení Wi-Fi za popla-
tek, na vyžádání a za poplatek hlídání dětí, ka-
deřnictví, prádelna.

SPORT A ZÁBAVA
5 bazénů (jeden v zimě vyhřívaný) v podobě líné
řeky, 2 dětské bazény, tenisové kurty (osvětlení
za poplatek), volejbal, tělocvična, mini klub pro
děti (4-12 let), dětské hřiště, herna pro děti, dis-
kotéka, animace pro děti i dospělé, fitness. Za
poplatek squash, kulečník, počítačové hry,
vodní sporty na pláži, kosmetika, wellness.

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoje s příslušenstvím a možností
až dvou přistýlek se nacházejí ve vilové části
komplexu a jsou vybaveny telefonem, SAT-TV,
minibarem (spotřeba za poplatek), klimatizací
a trezorem, fénem. Balkon nebo terasa. Za pří-
platek a na vyžádání lze zajistit pokoj v hlavní
budově a rodinný pokoj s možností až dvou při-
stýlek (dvě oddělené místnosti, vybavení stejné
jako standardní pokoj).

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive zahrnuje mimo jiné sní-
dani, oběd a večeři v hlavní restauraci, občer-
stvení a zmrzlinu u bazénu a na pláži,
nealkoholické a místní alkoholické nápoje ve vy-
braných barech v době od 10:00 do 24:00.

PLÁŽ
Přímo u hotelu se nachází písečno oblázková
pláž s pozvolným vstupem do vody, korálový
útes a molo. Doporučujeme obuv do vody.
Lehátka, matrace, slunečníky a osušky k dispo-
zici zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8450.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 226
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HOTEL THREE CORNERS SUNNY BEACH 
**** HURGHADA

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: all Inclusive

POLOHA
Příjemný hotelový komplex se nachází přímo
u pláže a je vhodnou volbou pro příjemně strá-
venou rodinnou dovolenou. Letiště v Hurghadě
je od hotelu vzdáleno 24 km a centrum
Hurghady s možností nákupů a večerní zábavy
asi 20 km. Letovisko El Gouna je ve vzdálenosti
8 km.

VYBAVENÍ
Hotel vybudovaný v roce 2009, který je neustále
rekonstruován se skládá z hlavní hotelové bu-
dovy a 9 menších budov s pokoji, které jsou pří-
jemně a funkčně vybavené a poskytují prostor
pro pohodlný odpočinek a relaxaci stejně jako
celý komplex, kde je hostům k dispozici řada
restaurací včetně plážové a Italské restaurace
a tři bary. Nakoupit si hosté mohou například

v hotelovém mini marketu či obchodě se suve-
nýry, samozřejmostí je lékárna. Wi-Fi na pokoji
a v areálu hotelu je k dispozici za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
V hotelu jsou hostům k dispozici 3 bazény
(jeden v zimě vyhřívaný), vodní park s bazénem
a skluzavkami pro děti i dospělé, plážový volej-
bal, stolní tenis, šipky, vodní gymnastika, vodní
pólo, aerobic, kroket, boccia, minigolf, těloc-
vična, dětské hřiště, miniklub pro děti do 4 let
(s rodiči) a pro děti 4-12 let, animace pro děti
i dospělé. Za poplatek je pak k dispozici potá-
pěčské centrum, vodní centrum na pláži –
šnorchlování, surfování a další vodní aktivity,
Health club (masáže, sauna, pára), kadeřnictví.
Lehátka, matrace, slunečníky a osušky k dispo-
zici zdarma.

POKOJE
Pěkné standardní pokoje s příslušenstvím
a s možností jedné přistýlky jsou situovány v de-
víti dvoupatrových budovách a mají výhled na
bazén či do zahrady. Každý pokoj je vybaven kli-
matizací, telefonem, miniledničkou, satelitní TV,
fénem a trezorem. Na vyžádání a za příplatek
je k dispozici rodinný pokoj s možností až dvou
přistýlek pro děti (1 větší pokoj 33m2  , přistýlka
nebo sofa).

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive program od 07:00 (ná-
poje od 10:00) do půlnoci zahrnuje mimo jiné
snídani, pozdní snídani, oběd, odpolední občer-
stvení v plážové restauraci, odpolední kávu a čaj,
večeři v hlavní restauraci, nealkoholické a místní
alkoholické nápoje ve vybraných barech.

PLÁŽ
Přímo u hotelu se nachází písečno - oblázková
pláž s pozvolným vstupem do vody (doporučuje
se obuv) a molem, kde jsou jak lehátka, tak i zá-
zemí pro potápěčské centrum. Lehátka, mat-
race, slunečníky a osušky k dispozici zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8447.html

od 12 350 Kč*

* více na str. 229

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 226
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od 12 920 Kč*

* více na str. 229

HOTEL LABRANDA ROYAL MAKADI
***** HURGHADA / MAKADI

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: Ultra all Inclusive

POLOHA
Elegantní hotel s nezapomenutelnou atmosfé-
rou se nachází v zálivu Makadi Bay s výhledem
na soukromou pláž, 30 km od letiště
v Hurghadě a 35 km od centra Hurgahdy nabí-
zející možnost nákupů a nočního života. 

VYBAVENÍ
Hotel rekonstruovaný v roce 2017 tvoří 3 bu-
dovy o třech podlažích a nabízí hostům nepře-
berné množství aktivit jak v hotelu, tak také na
„Makadi Promenade“, která se nachází mezi ho-
telem Labranda Royal Makadi a Labranda Club
Makadi a naleznete zde tavernu, restaurace
a bary. Samotný Labranda Royal Makadi dispo-
nuje hlavní restaurací, restaurací na pláži, res-
taurací a la carte a několika bary. Je zde i obchod
se suvenýry a potravinami, lékárna, kongresové
centrum pro 180 osob, kadeřnictví, hlídání dětí,

prádelna, lékařská služba. Wi-Fi v hotelovém
loby zdarma, na pokojích za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Klientům je k dispozici několik bazénů (jeden
v zimě vyhřívaný, jeden se slanou vodou, jeden
relaxační a jeden dětský), lehátka, slunečníky
a osušky k zapůjčení zdarma. Během dne a večer
jsou připraveny animační programy pro děti i do-
spělé, lze využít stolní tenis, šipky, biliár, těloc-
vičnu, vodní gymnastiku, miniklub pro děti,
fitness, plážový volejbal, boccia. V omezených ča-
sech také v rámci all inclusive lze využít tenisový
a squashový kurt, canoe a windsurfing. Za popla-
tek hotel nabízí vodní sporty a školu potápění.

POKOJE
Příjemně a účelně zařízené standardní pokoje
s příslušenstvím nabízejí možnost přistýlky pro

dospělou osobu či dvou přistýlek pro děti.
Všechny pokoje mají terasu nebo balkón a výhled
do zahrady a jsou vybaveny klimatizací, telefo-
nem, miniledničkou, satelitní TV, fénem, rychlo-
varnou konvicí a trezorem. Za příplatek nabízíme
ubytování ve standardním pokoji s výhledem na
bazén a v rodinném pokoji s maximální obsaze-
ností 3 dospělé osoby a jedno dítě (jeden větší
pokoj, vybavení stejné jako standardní pokoj).

STRAVOVÁNÍ
Program ultra all inclusive 24 hodin zahrnuje
mimo jiné snídani, oběd a večeři v hlavní res-
tauraci, servírovanou večeři, lehké dopolední
a odpolední občerstvení, půlnoční občerstvení.
Nealkoholické nápoje po dobu 24 hodin denně
a místní alkoholické nápoje v době od 10:00 do
24:00 ve vybraných barech.

PLÁŽ
Přímo u hotelu se nachází písečno-oblázová
pláž s mírným vstupem do vody. Lehátka, mat-
race, slunečníky a osušky k dispozici zdarma.
Na pláži je plážový bar a restaurace. Jsou zde
podmínky vhodné pro wind a kite surfing.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8448.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 226
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HOTEL TROPITEL SAHL HASHEESH
***** HURGHADA

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

POLOHA
Velice pěkný, rozlehlý hotelový komplex s pří-
jemnou atmosférou a kvalitními službami je po-
stavený v moderním egyptském stylu. Nachází
se v klidnější oblasti a přímo u pláže, v poměrně
nové turistické oblasti Sahl Hasheesh,
cca 20 km jižně od centra Hurghady (hotelový
transfer za poplatek), transfer z letiště trvá asi
30 minut.

VYBAVENÍ
Hlavní budova s prostornou vstupní halou s re-
cepcí, směnárnou, lobby barem, a postranní
křídla budov s pokoji, uprostřed kterých se roz-
prostírá krásná zahrada a terasa, 3 bazény
(jeden v zimě vyhřívaný), a dětský bazén. Je zde

hlavní restaurace, italská, indická a mexická res-
taurace a la carte (nejsou součástí all inclusive),
bar u bazénů a na pláži, WI-FI v areálu hotelu
zdarma, internet (za poplatek), obchodní zóna,
dětské hřiště a miniclub, lékařská služba, kon-
ferenční sál.

SPORT A ZÁBAVA
V rámci all inclusive je stolní tenis, posilovna,
venkovní jacuzzi, vnitřní bazén, volejbal, půj-
čovna kol, tenisové kurty (noční osvětlení za po-
platek). Biliard, stolní tenis, půjčovna kol
(2 hodiny na pokoj/týden) Za poplatek je sauna,
masáže, vodní sporty a potápěčské centrum.
Hotel pořádá animační programy pro děti i do-
spělé.

UBYTOVÁNÍ
Luxusní prostorné pokoje s příslušenstvím
a s možností až dvou přistýlek pro děti jsou vy-
baveny klimatizací, telefonem, SAT TV, trezo-
rem, fénem, minibarem (spotřeba za poplatek)
a balkonem nebo terasou. Za příplatek lze zaji-
stit deluxe pokoje s výhledem na moře (viz
ceník), a pokoj Superior a rodinný pokoj.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive zahrnuje plnou penzi for-
mou švédských stolů, snack u bazénu (pozdní
snídaně, pizza), zmrzlinu, odpolední kávu/čaj,
nealkoholické a místní alkoholické nápoje 10:00
– 01:00 hodin v místech určených hotelem

PLÁŽ
Přímo u hotelu se nachází dlouhá písečná pláž,
lehátka, slunečníky a ručníky jsou zdarma u ba-
zénů i na pláži. Mělké moře s oblázky se táhne
až k hraně korálového útesu, cca 150 m od
břehu, za nímž začíná otevřené moře (doporu-
čujeme obuv do vody). Vhodné pro potápění
a šnorchlování.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,578.html

od 15 840 Kč*

* více na str. 229

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 226
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od 21 420 Kč*

* více na str. 229

HOTEL STEIGENBERGER AL DAU BEACH RESORT
***** HURGHADA

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

POLOHA
Luxusní a rozlehlý hotelový komplex s příjem-
nou atmosférou a  kva litními službami, otevřený
v r. 2007, 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 a výtahy, hlavní hotelová res-
taurace, 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 se nachází krásná zahrada
s velkým bazénem, jeden z největších bazénů
v Hurghadě (v zimě vyhřívaný) a dětský bazén.
Celým areálem se rozprostírá krásná laguna.

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

UBYTOVÁNÍ
Luxusně zařízené standardní prostorné pokoje
s příslušenstvím a s možností přistýlky (typ 2+1)
jsou vybaveny klimatizací, telefonem, TV-SAT,
fénem, trezorem, minibarem, připojením na in-
ternet a balkonem nebo terasou s výhledem na
moře, na bazén, do zahrady nebo do okolí. Na
vyžádání lze rodinné pokoje až pro 4 osoby (typ
2+2), superior a deluxe suite.

STRAVOVÁNÍ
Kvalitní program all inclusive 24 hodin mj. za-
hrnuje plnou penzi bufetovým způsobem s bo-
hatým výběrem jídel, nealkoholické a místní
i dovozové vybrané alkoholické nápoje (místo a
čas dle hotelu), snack, zmrzlinu a 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 potá-
pění a šnorchlování, v blízkosti je marína.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,648.html

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 226
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HOTEL SEA GULL
**** HURGHADA

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 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 samostatnou
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, pub, snack bar,
bar u bazénu a na pláži, dětské hřiště, miniclub,
internet a WI-FI (za poplatek), konferenční sál,
lékařská služba 24 hodin. V blízkosti se nachází
obchodní centrum a kino.

SPORT A ZÁBAVA
V komplexu je celkem 7 bazénů, v jedné části
hotelového areálu se nachází třístupňový kom-
plex bazénů (2 velké bazény a dětské brouzda-
liště); v další části hotelu se nachází nový bazén
s oddělenou částí pro děti (v zimě vyhřívaný).
Posilovna a stolní tenis zdarma, billiard, SPA -
sauna, jacuzzi, masáže, tenisový kurt a squash
(vše za poplatek), diskotéka, animační pro-
gramy pro děti i dospělé. K hotelu patří
 potápěčské centrum s kvalifikovanými meziná-
rodními instruktory. Je zde i vodní park se sklu-
zavkami, tobogány a dalšími vodními atrakcemi
(v zimě vyhřívaný).

UBYTOVÁNÍ
Pěkně zařízené standardní pokoje s příslušen-
stvím 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 přízemí) s výhledem na moře, na bazén nebo
do okolí. Některé pokoje mají francouzská
okna. Na vyžádání a za příplatek lze superior
pokoje (renovované), propojené pokoje, suite
a rodinné pokoje až pro 4 osoby (jsou prostor-
nější 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/dovolena/,605.html

od 11 700 Kč*

* více na str. 229

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 226



800 112 11258

EGYPT | HURGHADA

od 12 020 Kč*

* více na str. 229

HOTEL CORAL BEACH
**** HURGHADA

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

POLOHA
Pěkný rozlehlý hotelový komplex se nachází
v klidnějším prostředí, přímo u dlouhé pláže
s krásnými korály, asi 15 km od centra
Hurghady s obchody,  restauracemi a kavár-
nami.

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

SPORT A ZÁBAVA
Uprostřed komplexu se nacházejí dva bazény
s terasou a jeden menší bazén pro děti. Stolní
tenis zdarma, dále 3 tenisové kurty, 2 kurty na
squash, billiard (vše za poplatek), diskotéka, ani-
mační programy. Centrum vodních sportů (po-
tápění, šnorchlování, windsurfing) a potápěčské
centrum.

UBYTOVÁNÍ
Pěkné účelně zařízené pokoje s příslušenstvím
a s možností až dvou dětí na přistýlce jsou
umístěny v přízemních navzájem propojených
vilkách. Jsou vybaveny klimatizací, telefonem,
trezorem (zdarma), TV-SAT, fénem, minibarem
a terasou s výhledem do zahrady nebo do okolí.
Pokoje s výhledem na moře, pokoje beach front
a rodinné pokoje za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
formou bufetu, nealkoholické a místní alkoho-
lické 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, vhodné pro šnorchlování a potá-
pění. Lehátka, slunečníky a ručníky jsou zdarma
u bazénu i na pláži.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,494.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

Více na str. 226
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HURGHADA | EGYPT

HOTEL HOST MARK
**** HURGHADA

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

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

VYBAVENÍ
Hlavní budova s recepcí, směnárnou a barem,
bankomat. Uprostřed rozlehlé zahrady je
krásný velký členitý bazén s částí pro děti a s te-
rasou; 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 internet (za
poplatek), dětské hřiště a konferenční sál.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna (zdarma), billiard, sauna, masáže a ja-
cuzzi (vše za poplatek), animační programy, dis-
kotéka. Je zde moderní potápěčské centrum
a centrum vodních sportů (windsurfing).

UBYTOVÁNÍ
Pěkně zařízené prostorné pokoje s příslušen-
stvím a s možností až dvou dětí na přistýlce jsou
vybaveny fénem, klimatizací, telefonem, TV-SAT,
minibarem a balkonem nebo terasou. Na vyžá-
dání a za příplatek jsou pokoje s přímým výhle-
dem na moře a rodinné pokoje se dvěma
ložnicemi.

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive mj. zahrnuje plnou penzi
bufetovým způsobem, nealkoholické a místní
alkoholické nápoje 10:00 - 23:00 hodin, snack,
zmrzlinu, kávu a čaj.

PLÁŽ
Dlouhá písečná hotelová pláž je umístěna
v malém zálivu, nejprve píseč ná laguna vhodná
pro děti, pak moře. Nejen pro potápěče je zde
molo do moře, v blízkosti jsou korály. Lehátka,
slunečníky a ručníky k dispozici zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,603.html

od 11 700 Kč*

* více na str. 229

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 226



SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Tam, kde byste ještě před  půlstoletím našli jenom sedm ospalých rybářských vesniček  se dnes vypínají honosná obchodní města
v americkém stylu. Díky rozsáhlým ložiskům „černého zlata“ patří Emiráty k nejbohatším a nejmodernějším státům světa. Každý
návštěvník je  fascinován nekonečnou řadou kontrastů. Na jedné straně nejrychleji se vyvíjející město světa Dubaj s přepychem nákladně
zavlažovaných zelených ploch, sedmihvězdičkových hotelů a nákupních rájů v gigantických hypermarketech. Na druhé straně kolorit
tradičních orientálních bazarů, fasci- nující  pouštní příroda s oázami, pomalý život beduínů,  karavany velbloudů a paláce z pohádek tisíce
a jedné noci. Turisty však láká  i skvělé koupání na kvalitních písčitých plážích s garancí skutečně slunných dní bez deště a nepřebernou
nabídkou vodních sportů i rybolovu.

Ideální počasí s příjemnou teplotou panuje
v zimním období od září do května. Letní ex-
trémně vysoké teploty zmírňuje příjemný větřík,
který vane na pobřeží prakticky nepřetržitě.
Výhodou oblasti je trvale slunné počasí prak-
ticky bez deště s průměrně 355 slunnými dny
v roce. Popsané klima nelze v konkrétním ter-
mínu zájezdu garantovat.

NÁKUPY
Hypermoderní nákupní střediska i tradiční ba-
zary tvoří skutečné nákupní ráje s úplným sor-
timentem veškerého myslitelného zboží.
Koupíte zde zejména zlaté šperky, oblečení lu-
xusních značek, obuv, kabelky a další kožedělné
výrobky, kosmetiku a elektrotechniku.

ZEMĚ A JEJÍ LIDÉ
Ve středověku to byla část Ormuzského království,
od konce 15. století okupovaná Portugalci, od 18.
století pak pod vlivem Kawasimů a po jejich po-
tlačení pod protektorátem Britů až do r. 1971.
Začátkem 20. století udělal nález nafty a plynu
v některých emirátech z těchto pouštních oblastí
kvetoucí zelený ráj. Federace sedmi emirátů,
z nichž se stát skládá, má rozdílnou úroveň, závis-
lou na využívání ropných ložisek. Najdete zde
jedno z nejmodernějších měst na zemi s bohatým
nočním životem, ale také pomalý a prostý život

v poušti. Země situovaná na březích Perského zá-
livu v severovýchodním cípu Arabského poloost-
rova a sousedící se Saudskou Arábií a Ománem
je tvořena nížinou pokrytou písečnou i kamenitou
pouští bez řek zhruba na úrovni obratníku Raka.
Přes malou rozlohu emirátů a jejich rozdílné rysy
je možno zaznamenat jako jednotící prvek vstříc-
nost jejich obyvatel k cizincům. Asi polovina
obyva- tel má arabský a íránský původ, druhou
polovinu tvoří jihoasijské a východoasijské národ-
nosti. Jenom 20 % z nich má občanství státu.

GASTRONOMIE
Díky kosmopolitnímu charakteru turistických
center zde nalezneme ten nejbohatší výběr
všech významných světových kuchyní. V tradič-
ních stravovacích zařízeních se představuje
i místní kuchyně, je pestrá, využívá bohatství
místních produktů a řídí se náboženskými pří-
kazy. Zpracovává především skopové maso,
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PŘÍMÉ LETY
Z PRAHY A OSTRAVY DO DUBAJEPŘÍMÉ LETY Z PRAHY DO DUBAJE



NABÍDKA VÝLETŮ

ČEDOK PLUS
• přímé lety Praha - Dubaj

komfort letecké společnosti Emirates
• přímé lety Praha - Dubaj, Ostrava - Dubaj

letecká společnost Travel Service
• česky hovořící asistence

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• krátká letová vzdálenost
• příjemná teplota vody i v zimě
• minimum deště, maximum slunce
• ideální pro zimní dovolenou a nákupy

Perský záliv

Fujairah
Ajman

Umm Al Quwain

Ras Al Khaimah

Sharjah

Dubaj
Abu Dhabi

S.A.E.

SAUDSKÁ ARÁBIE

KATAR

OMÁN

IRÁN

PŘÍMÉ LETY BEZ PŘESTUPU
ODLETY: 8 DNÍ Z PRAHY 

A OSTRAVY

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Oficiální název: Spojené arabské emiráty
Politický systém: federace s dělbou pravo-
mocí mezi vládu a jednotlivé emiráty
Rozloha: 83 600 km2

Počet obyvatel: 7,5 milionů 
Hlavní  město: Abu Dhabi 
Úřední jazyk: arabština
Další  jazyky: perština, hindu, urdština
Dorozumění: anglicky
Náboženství: 94 % islám, menšina hinduisté
Měna: SAE dirham (AED) = 100 filů (1,- USD =
3,7 AED)
Peníze s sebou: USD, platby úvěrovými kar-
tami běžné, bankomaty k dispozici
Místní čas: SEČ +3 hod (letní čas SEČ + 2 hod.)
Elektřina: 220 V, adaptér není nutný
Vstupní formality: cestovní pas
Doprava: kvalitní autobusová doprava a taxi. 
Očkování a lékař: povinné očkování není pře-
depsáno. Výskyt nakažlivých chorob velmi
omezený, vysoká úroveň hygieny. Převažují
soukromé kliniky a specializovaná privátní
zdravotnická zařízení na světové úrovni.
Zdravotní rizika a aktuálně doporučované oč-
kování (ochranu) konzultujte prosím před ces-
tou s hygienickou stanicí či odborným lékařem.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
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obiloviny (kuskus) a zeleninu. Velmi známé jsou
cukrářské výrobky. Nabídka alkoholu je ome-
zena na hotely, speciální bary a diskotéky ur-
čené cizincům a liší se i místně mezi emiráty.

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ
1. den: Odlet z Prahy do Dubaje, z Ostravy do Dubaje, transfer do vybraného hotelu.
2.-7. den: Pobyt ve vybraném hotelu, volno s možností fakultativních výletů.
8. den: Odlet z Dubaje zpět do Prahy a Ostravy.

JEEP DESERT SAFARI
Máte-li rádi dobrodružství s příměsí adrena-
linu, nenechte si ujít safari v poušti. 
Během odpoledních hodin  budete vyzvednuti
z hotelu a necháte se unášet terénními vozy za
hranice města do pouště, kde budete sjíždět pí-
sečné duny a během krátkých zastávek budete
mít možnost do západu slunce fotografovat ne-
konečnou poušť rozpostírající se kolem vás. Po
setmění Vás bude čekat příjemně strávený
večer v beduinském kempu pod otevřeným
nebem, kde můžete ochutnat vodní dýmku, ne-
chat si namalovat ornament henou na kůži, vy-
zkoušet si tradiční oblečení, svézt se na
velbloudovi nebo se připojit tancem k vystou-
pení břišní tanečnice. Večeři formou švédských
stolů si můžete vychutnat při sezení na arab-
ských polštářích kolem tradičních nízkých
stolků.
Cca 5 hod. – na večer

DNEŠNÍ DUBAJ CITY TOUR
Město zlata a kontrastů, arabských tradič-
ních zvyků, dynamické moderní výstavby a
unikátních projektů. Během tohoto výletu
se seznámíte jak se starou tradiční částí
města, tak i s novou moderní částí.
Okružní jízda začíná u dubajského zálivu Creek,
který rozděluje Dubaj na dvě části a kde se pře-
plavíte z jednoho břehu zálivu na břeh druhý
vodním  taxi Abra. Zastávka  na tradičním trhu
s kořením a látkami, možnost nákupu na neo-
pomenutelném trhu se zlatem. Dále se projíždí
turistickou oblastí Jumeirah s oblíbenou pláží

Jumeirah Beach. Zastávka u jedné z nejhezčích
mešit Emirátů Jumeirah Mosque a na pláži,
odkud si prohlédnete jeden ze symbolů Dubaje
– luxusní hotel Burj Al Arab (plachetnice, 7*).
Následuje jeden z mega projektů Dubaje – pal-
mový ostrov. Okružní jízda dále pokračuje po
ulici Sheikh Zayed Road – mrakodrap vedle
mrakodrapu. Okružní jízda je zakončena zastáv-
kou v Dubai Mallu (největší nákupní centrum v
Du-baji), které nadchne svým obrovským akvá-
riem a překrásně zpívající a tančící fontánou
pod nejvyšší věží světa Burj Khalifa (828 m).
Celodenní bez oběda (změna programu vy-
hrazena, možnost oběda individuálně
během zastávky v nákupním centru s širo-
kou nabídkou restaurací)

HISTORICKÁ DUBAJ
Poznání historie, kultury a náboženství
arabů Vám pomůže porozumět místním
obyvatelům.
Muzeum vám představí tradiční emirátská za-
městnání a procházka částí Bastakia – první ob-
chodní osadou Írančanů, odkryje půvabná
zákoutí. Textilní trh a procházka podél dubaj-
ského zálivu nás zavede do Herritage village –
malého skanzenu a velbloudího muzea. V is-
lámském centru se přiblížíte životu a zvyklos-
tem muslimů. Plavba na loďce abra vás vrátí do
dob minulých. Na trhu s kořením vás zasvětíme
do tajemství exotických chutí a vůní a na Zlatém
trhu do nákupů nablýskaných drahých kovů.
Cca 6 h, čas vyhrazený i na krátké občer-
stvení.

Hotel Kategorie Strava str.

Hotel Al Hamra Village **** AI 62
Hotel Cove Rotana ***** AI 64
Hotel Auris Plaza ***** SN 66 
Hotel San Marco *** SN 67 
Hotel Citymax Al Barsha *** SN 67 
Hotel Avari Dubai **** SN 68
Hotel Lou Lou a Beach **** SN 69 

SN = snídaně, PL = polopenze, AI = all inclusive



800 112 11262

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | RAS AL KHAIMAH

od 27 650 Kč*

* více na str. 229

HOTEL AL HAMRA VILLAGE & RESIDENCE
**** RAS AL KHAIMAH

Standard: AA|AAB   Deluxe suite: AA|AAB|AAA|AABB Zájezdy: 8 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel je umístěn mezi krásnou pláží a golfovým
hřištěm cca  80 kilometrů od mezinárodního le-
tiště v Dubaji.

VYBAVENÍ
Menší samostatná hala s recepcí, hlavní bufe-
tová restaurace, anglická hospoda, venkovní
bazén, golfový a plážový klub v blízkosti hotelu.
Bezdrátový internet WI-FI je v celém areálu za
poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, sauna, masáže, plážový volejbal, te-
nisové kurty a vodní sporty na pláži. Hotel za-
jišťuje 2x týdně dopravu do Dubaje a do
nákupního centra střediska Ras Al Khaimah. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje bez možnosti přistýlky
s  výhledem do areálu moderních arabských
vilek. Pokoje mají balkon, plazmový televizor,
trezor, klimatizaci a koupelnu s příslušenstvím.
Dále možnost ubytování v prostorných Deluxe
suitách v části Residence. Na místě se platí po-
vinná turistická taxa cca 20 AED/pokoj/noc.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, oběd a večeře formou
bufetu. Vybrané nealkoholické nápoje a alkoho-
lické nápoje místní výroby podávány od
10:30–22:30 hod. Kredit na večeři v à la carte
50 AED pro dospělé. Zmrzlina pro děti. 

PLÁŽ
Nádherná písečná pláž je cca 300 metrů od ho-
telu, viz mapa celého resortu. Lehátka a sluneč-
níky na pláži jsou zdarma. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,700html

Pokoj standardČást Village

Část Residence
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Část Village
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | RAS AL KHAIMAH

od 30 420 Kč*

* více na str. 229

HOTEL COVE ROTANA RESORT 
***** RAS AL KHAIMAH

Classic: AA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Kouzelný hotel v arabském stylu vystavěn na
600 m dlouhé nedotčené pláži u Perského zá-
livu. Vily jsou navrženy tak, aby nabídly pohodlí
všem klientům. Vzdálenost od centra města Ras
Al Khaimah je pouze 10 minut jízdy a od mezi-
národního letiště v Dubaji 87 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, lobby, hlavní restaurace,
středomořská restaurace Basilico, bufetová res-
taurace Cinnamon, lobby lounge Breeze, bary
u bazénů. Součástí hotelu jsou 2 bazény, Spa
centrum, fitness, jacuzzi, sauna a pára, smě-
nárna, obchod se suvenýry, dětský club a lékař-
ská služba. 

SPORT A ZÁBAVA
Fitness, jacuzzi, Spa centrum, sauna, pára, dět-
ský club Flipper, vodní sporty, potápění, šnorch-
lování. 

UBYTOVÁNÍ
Pokoje Classic bez možnosti přistýlky jsou útulně
zařízené, mají balkon nebo terasu. V pokoji se
nachází LCD televize, koupelna se sprchovým
koutem, vysoušeč vlasů, župan, žehlička se že-
hlícím prknem, telefon, klimatizace, příslušenství
k přípravě kávy a čaje, minibar, trezor, kabelové
internetové připojení za poplatek (45AED/1 hod.)
Wifi v lobby a veřejných prostorách zdarma. Za
příplatek možné pokoje Premium a Deluxe. Na
místě se platí povinná turistická taxa cca
20 AED/pokoj/noc.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, oběd a večeře formou
bufetu. Vybrané nealkoholické nápoje a alkoho-
lické nápoje místní výroby podávány od
10:00–22:00 hod. 

PLÁŽ
Privátní písečná pláž se nachází přímo před ho-
telem. Lehátka a slunečníky jsou zdarma.
Klienti mají možnost se pohybovat po resortu
s tzv. buggies, golfovým vozítkem.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6225.html
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | DUBAJ

od 25 110 Kč*

* více na str. 229

HOTEL AURIS PLAZA 
***** DUBAJ

Standard: AA|AAA Zájezdy: 8 dní Strava: snídaně

POLOHA
Městský hotel otevřený v březnu 2012 se na-
chází v blízkosti nákupního centra Mall of
Emirates a stanice metra v části Al Barscha,
které je nazýváno centrem nové Dubaje.

VYBAVENÍ
Moderní, příjemná hala s recepcí, hlavní bufe-
tová restaurace DIDON, kavárna ASURIS, salo-
nek HOOKAH nabízející lehké občerstvení
a možnost kouření vodních dýmek, lázeňské
centrum VITAL ISLAND, bazén s dětskou částí
na střeše, obchod se suvenýry a květinami
a konferenční místnosti. Bezdrátový internet
Wi-Fi je v celém areálu hotelu zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Široká nabídka masážních procedur, sauna,
parní lázně, moderně vybavená posilovna, dět-
ský klub a druhé největší nákupní centrum
Dubaje v blízkosti hotelu. 

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností
jedné přistýlky bez balkonu, mají trezor, klima-
tizaci, minibar s nealkoholickými nápoji (za po-
platek) a koupelnu s vanou a sprchou. Pokoje
de-luxe jsou větších rozměrů a s možností
jedné přistýlky. Na vyžádání jsou pokoje Deluxe,
Executive nebo Studia s 1 nebo 2 ložnicemi. Na
místě se platí povinná turistická taxa cca 20
AED/pokoj/noc.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem v hotelové res-
tauraci, možnost dokoupení večeří. 

PLÁŽ
Hotel zajišťuje dopravu zdarma na klubovou
pláž Jumeirah s odjezdem v 10:00 a návratem
14:00. Vstup na pláž je cca DHS 5,00 na osobu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,367.html



HOTEL SAN MARCO 
*** DUBAJ

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 7 let Zájezdy: 8 dní Strava: snídaně

POLOHA
Pěkný městský hotel je umístěn v oblasti Deira,
v blízkosti tržnice se zlatem a kořením a ve
vzdálenosti cca 30 minut chůze od obchodního
centra Al Ghurair.

VYBAVENÍ
Příjemná menší hala s recepcí a plazmovým te-
levizorem, bazén na střeše, restaurace, kavárna
v 1. patře včetně vodních dýmek, trezor v re-
cepci zdarma, menší lázeňské centrum včetně
masáží a Wi-Fi v recepci a restauraci za poplatek. 

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, sauna (poplatek), posilovna, kulečník.

Hotel zajišťuje denně transfer na pláž v cca 08:00
s návratem z pláže okolo 12:00. Odpoledne hotel
zajišťuje transfer do různých obchodních center.
Všechny transfery jsou zdarma. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky
mají satelitní plazmový televizor, minibar pouze
s nealkoholickými nápoji, telefon, klimatizaci,
koupelnu s vanou, nebo sprchou, telefonem
a vysoušečem vlasů, trezor zdarma. Část po-
kojů má balkon. Výhled do ulice nebo na okolní
budovy. Na místě se platí povinná turistická
taxa cca 10 AED/pokoj/noc.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem v hotelové res-
tauraci. Možnost dokoupení obědů. 

PLÁŽ
Možnost výběru pláže veřejné, či plážového
klubu za poplatek na plážích Mamzar Beach
Park nebo Jumeirah Beach Park.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,115.html

HOTEL CITYMAX AL BARSHA
*** DUBAJ

Standard: AA Zájezdy: 8 dní Strava: snídaně

POLOHA
Moderní městský hotel je situován nedaleko pláže
Jumeirah a v těsné blízkosti nákupního centra Mall
of the Emirates. Vzdálenost od letiště činí přibližně
20 minut jízdy, vzdálenost od stanice metra 500 m.

VYBAVENÍ
Hala s recepcí, restaurace, kavárna, Huddle
Sports Bar & Grill, Maxx Music Bar & Grill,
střešní bazén, wifi připojení zdarma. 

SPORT A ZÁBAVA
Venkovní bazén, dobře vybavené fitness centrum,
Huddle Sports Bar &Grill a Maxx Music Bar & Grill. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje bez možnosti přistýlky mají
vlastní příslušenství, klimatizaci, malou lednici,
trezor vhodný i pro umístnění notebooku, pra-
covní stůl, televizi, vysoušeč vlasů, příslušenství
k přípravě kávy a čaje. Možnost propojených
a bezbariérových pokojů, na vyžádání. Pokoje
jsou bez balkonu. Na místě se platí povinná tu-
ristická taxa cca 15 AED/pokoj/noc. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu v hotelové restauraci.
Možnost dokoupení polopenze (oběd nebo ve-
čeře). Klienti mají možnost využít také široké na-
bídky restaurací v okolí hotelu. 

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem nacházející se
nedaleko hotelu. Hotel zajišťuje denně dopravu
na pláž zdarma. Možnost zajištění „plážového
balíčku“, který zahrnuje 2 x ručník, 1 x sluneč-
ník, 1 x plážovou matraci a chladící box za po-
platek 25 AED (+ 25 AED vratný depozit).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6181.html
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od 17 600 Kč*

* více na str. 229

od 20 540 Kč*

* více na str. 229
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od 19 750 Kč*

* více na str. 229

HOTEL AVARI DUBAI 
**** DUBAJ

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

POLOHA
Hotel se nachází v centru města, v blízkosti sta-
nice metra, nákupního centra a nedaleko le-
tiště.

VYBAVENÍ
Příjemná hala, kavárna, lázeňské centrum, res-
taurace, panoramatické výtahy, několik barů a
bazén na střeše hotelu. V celém areálu hotelu
je bezdrátový internet WI-FI. Na pokojích
zdarma, v lobby a restauraci zdarma v případě,
že si klienti objednají nápoj, nebo jídlo.

SPORT A ZÁBAVA
Sauna, parní lázně, posilovna, masáže.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pěkně zařízené pokoje s možností
jedné přistýlky mají plazmový televizor, klima-
tizaci, minibar, trezor, příslušenství k přípravě
kávy a čaje, koupelnu s vanou a sprchou a s vý-
hledem do okolí. Pokoje jsou bez balkonů. Na
místě se platí povinná turistická taxa cca 20
AED/pokoj/noc.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem v hotelové res-
tauraci. Možnost dokoupení obědů nebo večeří.

PLÁŽ
Veřejná písčitá pláž, případně pláž klubového
typu za menší poplatek cca DHS 5,00 na osobu
a den.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,125.html
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HOTEL LOU LOU A BEACH RESORT
**** SHARJAH

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

POLOHA
Oblíbený plážový hotel je situován na pobřeží
Al Khan v Emirátu Sharjah necelé 3 km od
centra města s tržištěm. Dubaj je vzdálena 15
minut jízdy a letiště 30 minut jízdy.

VYBAVENÍ
Hlavní restaurace, venkovní restaurace, ka-
várna, arkáda s několika obchody, business
centrum, v celém resortu je WI-FI zdarma, lá-
zeňské centrum nabízející širokou škálu masáží
a procedur.

SPORT A ZÁBAVA
Lázeňské centrum nabízí širokou škálu masáží
a léčebných procedur. Teplotně kontrolovatelný
bazén, dětský bazén, vířivka u bazénu v za-
hradě, vodní sporty, stolní tenis, plážový volej-
bal. Hotel poskytuje vlastní dopravu do měst
Sharjah a Dubaj 2x denně zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím a mož-
ností jedné přistýlky jsou vybaveny SAT TV, mi-
nibarem, klimatizací, rádiem a trezorem.
Všechny pokoje jsou bez balkónů s výhledem
na moře nebo do okolí.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem, možnost dokou-
pení večeří. Plážový restaurant a bar Al Waha
podává rychlá občerstvení a nápoje.

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře je
přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky na pláži
jsou zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,87.html

od 21 600 Kč*

* více na str. 229

SLEVA
pro seniory 25 %
Platí pro odlety: 27.10., 2.11., 30.11., 1.12., 7.12., 8.12. 2017,

19.4., 20.4. 2018

Více na str. 227



OSTROV ZANZIBAR
Zanzibar – vysněný ostrov z pohádek tisíce a jedné noci. Při vyslovení tohoto jména se vybaví vůně exotických koření, které jsou zde
domovem, a od středověku nejvýznamnějším artiklem obchodu mezi Orientem a Západem. 85 km dlouhý a 30 km široký ostrov leží na
jižní polokouli jen 6 stupňů pod rovníkem asi 40 kilometrů od břehů východní Afriky. Je tvořen hlavním ostrovem s téměř neznámým
jménem Unguja, hornatým ostrovem Pemba, odkud pochází africký čarodějnický kult, a dalšími asi 50 ostrůvky. Prvním Evropanem, který
ostrov spatřil, byl asi portugalský mořeplavec Vasco da Gama. V té době byl ostrov již po staletí po vlivem arabských obchodníků, kteří
sem přijížděli na svých dřevěných lodích poháněných monzunovými větry. Ostrov se jim tak zalíbil, že sem ománští vládci na mnoho let
přesunuli své sídlo ze Šťastné Arábie. Ostatně sultanátem zůstal Zanzibar až do roku 1964. I proto zde dodnes převažuje muslimská
populace, která se mísí se zdejší africkou kulturou obohacenou o indické prvky. Metropoli ostrova tvoří proslulé kamenné město, jehož
křivolaké uličky jsou nyní pod ochranou UNESCO. Zde napsaly dějiny své stinné stránky. Dvě stě let tu kvetl obchod s otroky na největším
otrokářském tržišti světa.

Tropické klima, trvale teplé. Nejstálejší počasí pa-
nuje v období leden až březen. Nejteplejší mě-
síce s malým počtem srážek jsou říjen až březen.
Naopak období od května do listopadu je pova-
žováno za chladnější s  proměnlivým počasím
a vyšším počtem srážek, které mají charakter

každodenních přeháněk střídaných slunečnímy
úseky. Teplota moře neklesá pod 24 °C, vlhkost
vzduchu je relativně vysoká.  Popsané klima
nelze v konkrétním termínu garantovat. 

ZANZIBAR DNES
Vedle produkce vzácných koření se dnes ostrov
stává cílem zejména evropských turistů, kteří
hledají poslední dosud nedotčené přírodní ráje.
Toto označení si ostrov skutečně zaslouží, pro-
tože má snad nejkrásnější pláže východní
Afriky. Mnozí cestovatelé potvrzují, že nikde
jinde na světě snad neviděli tak jemný bílý písek
a skutečně azurovou barvu vody jako na
Zanzibaru. Přírodním rájem jsou i okolní ost-
růvky. Není proto divu, že na jeden z nich jezdí
i slavný Bill Gates.

PROČ NA ZANZIBAR?
V porovnání s jinými exotickými cíli má pobyt na
Zanzibaru výhodu kratší letové vzdálenosti
z Evropy bez nutnosti adaptace na jiné časové
pásmo, protože časový posun nepřesahuje dvě
hodiny. Druhou výhodou je možnost kombi-
nace pobytu na překrásných plážích s výlety ať
již za šnorchlováním k bohatým korálovým úte-
sům, na okolní exotické ostrovy nebo na safari
na blízké africké pevnině. Specifikou ostrova je
i nedotčenost místního života turistickým prů-
myslem. Komfort a luxus hledejte uvnitř hote-
lových areálů. Za jejich hranicemi se nachází
afro-muslimský kolorit a tradiční způsob života
s jeho specifiky.I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
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SPORT A ZÁBAVA

ČEDOK PLUS
• výhodné parkování na letišti v Praze
• výhodná cena cestovního pojištění

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• nádherné pláže s jemným pískem
• kombinace: koupání a výlety
• bez únavného časového posunu

Nungwi

OSTROV
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SPORTOVNÍ AKTIVITY
Na Zanzibaru se nabízí sportovní vyžití přede-
vším ve spojení s mořem. Oblíbené jsou lodní
výlety kombinované s koupáním v pobřežních
lagunách, případně rybolovem. Šíře nabídky zá-
bavy v jednotlivých hotelech je závislá na jejich
kategorii. Ve většině případů je v rámci hotelo-
vých areálů k dispozici plážový volejbal, fotbal,
stolní tenis, některé hotely nabízejí i tenis.
Hotelová i plážová centra vodních sportů lákají
klienty na kajaky, windsurfing či šnorchlování.
K oblíbeným aktivitám patří jízda na koni nebo
na horském kole. Některé luxusní hotely mají
vlastní animační programy.

POTÁPĚNÍ
Zanzibar patří k nejlepším potápěčským oblas-
tem na světě. Lze se tu buď naučit potápět
nebo se v potápění zdokonalit. Kurzy  probíhají
podle mezinárodního systému PADI, lze zde zís-
kat celosvětově platný certifikát. Pro zkušené
potápěče se nabízí potápění okolo lodních
vraků, v noci nebo v mořských proudech.
Potápěčskou výbavu lze zapůjčit na místě.
Místní korálový útes je jeden z druhově nejbo-
hatších na světě. Na severu Unguji se potápí
z lodí a šnorchlování je nejlepší při odlivu.
Vyhledávané lokality jsou také západně od
Kendwy a útesy kolem ostrova Mnemba (vý-
chodně od Zanzibaru, národní park).

PO KOUPÁNÍ...
Zábava na Zanzibaru je organizována přede-
vším v rámci hotelových areálů. Mimo samotné
objekty hotelů je minimální možnost zábavy.

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Uroa Bay Beach Resort **** PL 6 72
Blue Bay Beach R. and SPA ***** AI 12 74 
Sultan Sands Island **** AI 12 76 
Neptune Pwani Beach resort ***** AI 13 78

AI = all inclusive, PL = polopenze

POHODLNÉ DÁLKOVÉ LETY
S PŘESTUPEM
ODLETY: 8 DNÍ Z PRAHY

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Oficiální název: Zanzibar (správní oblast
Sjednocené republiky Tanzanie) 
Politický systém: republika
Rozloha: 1 658 km2

Počet obyvatel: 800 000
Hlavní město: Zanzibar (Stone City) 
Úřední jazyk: svahilština, arabština, angličtina
Dorozumění: anglicky 
Náboženství: 99% islám 
Místní měna: Tanzanský šilink (TZS, cca
2240,- TZS = 1,- USD)
Peníze s sebou: USD, Euro je téměř neznámé,
bankomaty jsou k dispozici sporadicky, platby
kartami jen v turistických zařízeních. 
Místní čas: SEČ+2 hodiny (při letním času 
+ 1 hodina) 
Elektřina: 220 V, adaptér nutný
Vstupní formality: cestovní pas s minimální
platností 6 měsíců od data vstupu, vyplnění
vstupní karty a poplatek cca 50,- USD 
Místní doprava: místní silnice nejsou plně as-
faltované, transfery do jednotlivých hotelů
jsou zajišťovány minibusy (tzv. matatu) 
Očkování a lékař: na Zanzibar je povinné oč-
kování proti žluté zimnici, dále se doporučuje
očkování nebo jiná ochrana proti malárii či
žloutence typu A i B. Na ostrově nejsou kva-
litní nemocniční zařízení. Větší úrazy či zá-
važná onemocnění jsou na místě obtížně
řešitelná, nejbližší kvalitní nemocnice je v Dar
es Salaamu (cca 30 minut letadlem).
Zdravotní rizika a aktuálně doporučované oč-
kování (ochranu) konzultujte prosím před
cestou s hygienickou stanicí či odborným lé-
kařem.

Historické tržiště s otroky

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ 8 DENNÍ ZÁJEZDY
1. den: Odlet přes Dubaj na Zanzibar, přílet, transfer do vybraného hotelu, nocleh. 
2. – 7. den: Pobyt ve vybraném hotelu, individuální volno s možností fakultativních výletů.
8. den: Transfer na letiště a odlet zpět přes Dubaj do Prahy. Přílet do Prahy.
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od 28 400 Kč*

* více na str. 229

HOTEL UROA BAY BEACH RESORT
**** UROA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB|AAAB|AAAA Dítě do: 6 let Zájezdy: 7 dní (PRG/DXB) Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází cca 40 km od letiště, na vý-
chodní straně ostrova u města Uroa, na pobřeží
oceánu.

VYBAVENÍ
Hlavní budova a několik bungalovů, prostorné
lobby, recepce, hlavní restaurace, lobby bar
a bar u pláže, konferenční centrum, Wi-Fi inter-
net ve společných částech hotelu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
2 bazény se sladkou vodou, dětský bazén, teni-
sový kurt, fotbal, volejbal, wellness centrum –
za poplatek relaxační a kosmetické procedury,
masáže.

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoje pro 2 os. (s možností 1 při-
stýlky), jsou vybaveny klimatizací, koupelnou
(vana nebo sprchový kout, WC), SAT TV, telefon,
trezor, lednice, balkón s výhledem do zahrady
nebo na mořskou stranu. Pokoje v první řadě
u pobřeží za příplatek. Hotel dále nabízí rodinné
pokoje pro až 4 osoby. Vybavení i typy výhledů
jsou stejné jako u standardních pokojů.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou švédských stolů. All inclu-
sive, také formou švédských stolů, je za přípla-
tek a zahrnuje: snídani, oběd, večeře v hlavní
restauraci. Kávu čaj, nealkoholické nápoje, pivo,

víno, míchané nápoje a místní alkoholické ná-
poje v barech.

PLÁŽ
Uroa Beach, veřejná, s jemným bílým pískem
a pozvolným vstupem do moře, přímo u hotelu.
Vhodná je gumová obuv do moře. Přístup na
pláž přes hotelovou zahradu a po schodech
dolů, na oddělené části: umělá hotelová pláž,
slunečníky a lehátka zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8346.html



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 73

OSTROV ZANZIBAR



800 112 11274

OSTROV ZANZIBAR

od 37 950 Kč*

* více na str. 229

HOTEL BLUEBAY BEACH RESORT AND SPA
***** KIWENGWA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 7 dní (PRG/DXB) Strava: all inclusive

POLOHA
Moderní, luxusní hotelový resort renovovaný
v roce 2013 se skládá z přízemních nebo jedno-
patrových bungalovů. Nachází se přímo u pláže,
cca 3 km od vesnice Kiwengwa a cca 50 km od
letiště.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí a prostorným lobby,
hlavní restaurace, a la carte gril, bazén, bar
u bazénu. Butik se suvenýry, šperky a pohled-
nicemi. Konferenční místnost, bezplatný Wi-Fi
internet, terasa s výhledem do tropické za-
hrady. Za poplatek: room service, půjčovna kol.

SPORT A ZÁBAVA
Hlavní bazén s oddělenou částí pro děti, bazén
Club 24, vířivka. Tenisový kurt, plážový volejbal,
dětské hřiště, mini klub (děti 3 - 13 let). Za po-
platek: osvětlení tenisového kurtu a vybavení
na tenis, fitness centrum, vodní sporty, SPA
centrum.

UBYTOVÁNÍ
V pokojích typu Garden pro 2 os. (s možností
1 přistýlky), které jsou vybaveny v moderním
zanzibarském stylu, mají klimatizaci, koupelnu
(vana nebo sprcha, fén), WC, šatna, moskytiéra
nad postelí, SAT TV, telefon, varná konvice,

 ventilátor, trezor, minibar/lednička (za popla-
tek). Pokoje mají balkon nebo terasu s výhle-
dem do zahrady. Pokoje Superior jsou
situovány výše v hotelovém areálu, nabízejí
ubytování pro 2 os. ( s možností 1 přistýlky).
Vybavení je shodné jako v pokojích typu
Garden. Všechny pokoje Superior jsou situo-
vány na mořskou stranu a nabízejí výhled do za-
hrady a směrem k oceánu.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou švédských stolů (snídaně,
oběd, večeře) v hlavní restauraci. Snacky - káva,
čaj, sušenky v Blue Deli coffe shopu (16.00 -
17.00). Nealkoholické a místní alkoholické ná-
poje (08.00 - 24.00).

PLÁŽ
Přímo u hotelového resortu, bílý jemný písek,
s pozvolným vstupem do moře. Pláž je pří-
stupná hotelovou zahradou a krátkými schody.
Slunečníky, lehátka, matrace i osušky zdarma.
Velký rozdíl mezi přílivem a odlivem.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8348.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZDARMA

Více na str. 226

Pokoj superior
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od 35 700 Kč*

* více na str. 229

HOTEL SULTAN SANDS ISLAND RESORT 
**** KIWENGWA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 7 dní (PRG/DXB) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel v africkém stylu je umístěn v krásné tro-
pické zahradě na bílé písečné pláži Kiwengwa,
cca 40 minut jízdy od letiště. Hotel Sultan sands
sousedí s hotelovým resortem Blue bay, jehož
zařízení mohou klienti částečně využívat.

VYBAVENÍ
Vstupní hala v africkém stylu, 2 restaurace a 3
bary, bazén, dětský bazén, za poplatek: masáže
a lázně, prádelna, hlídání dětí, lékař na telefonu.
Turistické centrum s nabídkou výletů, business
centrum, internet a obchod.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, stolní tenis, plážový volejbal, kulečník, spa
centrum a vodní sporty (za poplatek).

UBYTOVÁNÍ
Pokoje Pwani: pro 2 os. (možnost 1 přistýlky)
jsou moderně a elegantně zařízeny. Vybavení
obsahuje: klimatizaci, ventilátor, moskytiéru,
koupelnu (sprchový kout, WC, fén), SAT-TV, tele-
fon, šatnu, trezor; za poplatek: minibar. Pokoje
mají výhled do zahrady. Pokoje Bahari: pro 2
os., se nacházejí u menšího bazénu a jsou vy-
baveny klimatizací, ventilátorem, moskytiérou.
V koupelně je sprchový kout, WC, fén. Na poko-
jích je TV, telefon, šatní skříň, trezor. Minibar je
za poplatek. Z pokojů Bahari je přímý výhled na
oceán, pokoje Bahari jsou na vyžádání, za pří-
platek.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou švédských stolů. Možnost

návštěvy ala carte restaurace Kivuli. Káva, čaj,
sušenky, zákusky v Casablanca Lounge v odpo-
ledních hodinách. Nealkoholické nápoje (9.00-
24.00) a místní alkoholické nápoje (9.00-24.00).

PLÁŽ
Kiwengwa Beach, jemný bílý písek, pozvolný
vstup do intenzivně safírovo-tyrkysového moře,
přímo u hotelu uměle vytvořená pláž, kde jsou
slunečníky, lehátka, matrace a osušky zdarma. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,149.html

Pokoj Bahari Pokoj Pwani
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od 40 320 Kč*

* více na str. 229

HOTEL NEPTUNE PWANI BEACH RESORT AND SPA
***** KIWENGWA

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 7 dní (PRG/DXB) Strava: all inclusive

POLOHA
5* luxusní a elegantní hotelový resort se na-
chází cca 50 km od letiště, na východní straně
ostrova. V bezprostřední blízkosti oceánu.

VYBAVENÍ
Resort se skládá z několika budov, část z nich na
malém kopci. Prostorné a elegantní lobby, re-
cepce, hlavní restaurace, show cooking a téma-
tické večeře, 4 á la carte restaurace (rezervace
nutná, pouze večeře), snack bar, 2 bary u ba-
zénu, bar na pláži, butik se šperky a oblečením.
Terasa s výhledem do zahrady a na oceán, Wi-Fi
internet na lobby zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
2 bazény se sladkou vodou, vyhrazená část
pro děti, nemotorizované vodní sporty: kajaky,

windsurfing, vodní pólo, stolní tenis, aqua ae-
robik, šipky, kulečník, dětské hřiště, mini klub
pro děti 3-13 let. Sportovně rekreační animace.
Za poplatek: motorizované vodní sporty.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje De luxe garden (pro 2 os. s možností
1 přistýlky), luxusní, elegantní nábytek v afric-
kém stylu, jsou vybaveny klimatizací, SAT TV, te-
lefonem, trezorem, minibarem, rychlovarnou
konvicí, čajovým stolkem a sofa. Koupelna má
sprchu a vysoušeč vlasů. Výhled je do zahrady.
Pokoje Master suite beach front jsou pro 2 os.
s možností 1 přistýlky. Skládají se z obývacího
pokoje a ložnice. Vybaveny jsou stejně jako po-
koje De luxe garden, navíc mají vířivku.
Nacházejí se téměř na břehu oceánu.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou švédských stolů, odpolední
snacky na baru, nealkoholické a místní alkoholické
nápoje. Možnost večeří v á la carte restauracích
(Italská, Thajská, Indická) po předchozí rezervaci.

PLÁŽ
Kiwengwa Beach, veřejná, dlouhá, bílý jemný
písek, pozvolný vstup do moře, přímo u hotelu,
cca 250 m od recepce, přístup na pláž přes ho-
telovou zahradu, v oddělené hotelové části: slu-
nečníky, lehátka, matrace a osušky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8350.html

Pobyt pro
dítě do 13 let ZDARMA

Více na str. 226

Pokoj De luxe garden
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Oficiální název: Republika Mauricius 
Politický systém: parlamentní demokracie
Rozloha: 2 040 km2

Počet obyvatel: 1 331 155
Hlavní město: Port Louis
Úřední jazyk: francouzština, angličtina,
kreolština
Dorozumění: angličtina 
Náboženství: 52 % hinduismus, 30 %
křesťanství (zejména římští katolíci), 17 %
islám
Místní měna: mauritijská rupie (MUR)
(31,- MUR = 1,- USD)
Peníze s sebou: USD nebo EUR, platby
úvěrovými kartami běžné
Místní čas: SEČ + 3 hodiny (při letním čase +
2 hodiny) 
Elektřina: 220/240V, adaptér nutný

Vstupní formality: cestovní pas s minimální
platností 6 měsíců od data vstupu a vstupní
povolení, které se uděluje na letišti při příletu
bezplatně. Zákaz dovozu potravin včetně ovoce. 
Místní doprava: v osídlených oblastech
zabezpečují dopravu autobusy a taxi
(málokdy používají taxametry), turisté si
mohou vypůjčit auta, motocykly nebo jízdní
kola. Pro okružní prohlídky se využívají také
helikoptéry. 
Očkování a lékař: očkování není povinné
a zdravotní rizika jsou nízká. Doporučuje se
zejména očkování proti žloutence typu A a B.
Místní zdravotní péče je na dobré úrovni.
Zdravotní rizika a aktuálně doporučované
očkování (ochranu) konzultujte prosím před
cestou s hygienickou stanicí či odborným
lékařem.

OSTROV MAURICIUS
Okřídlené heslo tvrdí, že bůh nejdříve stvořil Mauricius a až poté kopii – ráj. Snad i proto se jeho jméno stalo synonymem pro perfektní
dovolenou s nádechem luxusu. Ostrov je štědrý na vůně a barvy, kosmopolitní, spontánní a přátelskou společnost, harmonické sladění
ras kultur a náboženství. Téměř celý ostrov je lemován korálovým útesem, takže vody omývající pláže jsou klidné bez příboje a jenom
s nepatrným rozdílem mezi přílivem a odlivem. Po celé délce pobřeží leží tradiční i nově vznikající rekreační střediska, kde ubytování podle
svého vkusu najde každý. Právem je ostrov ideálním cílem pro sportovně zaměřené návštěvníky, kteří vyhledávají perfektní koupání
v kombinaci se sportovním vyžitím na četných golfových hřištích, tenisových kurtech nebo i atraktivní potápění.

Vyrovnané klima zde panuje po celý rok. Přesto
má dvě hlavní sezony – horké, vlhké léto a su-
chou chladnější zimu. V  létě od listopadu do
dubna dosahují teploty přes 30 stupňů Celsia,
období od prosince do března je také typické
výskytem krátkých  vydatných dešťových přehá-
něk. Od května do října panuje zima s teplotou
„jenom“ do 28 stupňů. V časovém úseku od září
do listo padu je nejmenší výskyt srážek.
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA

ČEDOK PLUS
• komfortní dálkové lety s Emirates
• výhodné parkování u letiště
• česky hovořící asistence v destinaci

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• sezóna koupání po celý rok
• nádherné pláže s jemným pískem 
• kombinace: koupání, golf, tenis
• bez únavného časového posunu

Port Louis

Veranda
Merville Beach

MAURITIUSSugar Beach

Maritim

Coin de Mire

Pearl Beach

Tamassa

Indický oceán

Zilwa Attitude

Émeraude 
Beach
Attitude

Silver Beach

OSTROV MAURICIUS

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 81

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ 10 DENNÍ ZÁJEZDY
1. den: Odlet z Prahy přes Dubai na Mauricius. 
2. den: Přílet, transfer do vybraného hotelu, ubytování. 
3. – 8. den: Pobyt u moře ve vybraném hotelu s možností fakultativních výletů. 
9. den: Ve večerních hodinách transfer na letiště a odlet přes Dubai zpět do Prahy.
10. den: Přílet do Prahy.
Možnost prodloužení o libovolný počet noclehů dle přání klienta.

VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ OSTROVA 
Jedná se o návětrnou stranu ostrova, kde může
být větší vítr a vlny. Tak jako celý ostrov i vý-
chodní pobřeží je chráněno korálovým útesem.
Celá oblast má spíše přírodní charakter s tím,
že hotely jsou vystavěny v přírodě mimo turis-
tická centra. 

JIŽNÍ POBŘEŽÍ OSTROVA 
Tato část ostrova je charakteristická pěknou pří-
rodou, zatím téměř nedotčenou turistickým ru-
chem. K  dispozici jsou větší pláže s  jemným
pískem, korálový útes je od břehu vzdálen cca
500 – 600 metrů, laguna mezi útesem a pobře-
žím je poměrně hluboká a umožňuje dobré
podmínky pro plavání. V této části ostrova jsou
k  dispozici především větší hotelové resorty,
které nabízejí veškeré vyžití. 

ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ OSTROVA
Najdeme zde jedny z nejhezčích pláží v rámci ce-
lého ostrova. Korálový útes je od pobřeží vzdá-
len cca 400 metrů, v  laguně je dostatečná
hloubka na dobré plavání. V městečku Flic and
Flac, které je oblíbeným rekreačním místem
i pro stálé obyvatele ostrova, jsou k dispozici res-
taurace, obchůdky, diskotéka a kasino, existuje
tedy možnost zábavy i mimo hotelové areály. 

SEVERNÍ POBŘEŽÍ 
Turisticky nejrozvinutější oblast. Pláže jsou zde
spíše menší s dobrými podmínkami k plavání.
Jakýmsi centrem této oblasti je městečko Grand
Baie, kde je k  dispozici dostatek restaurací,
 obchůdků, diskoték a barů. Toto městečko je
současně nejoblíbenějším a nejživějším přímoř-
ským střediskem ostrova.

Hotel Kategorie Strava str.

La Ravenala Attitude **** PL 82
Zilwa Attitude **** PL 83
Emeraude Beach Attitude *** AI 284 
Suggar Beach Resort ***** PL 85 
Lux Le Morne ***** SN 86 
Veranda Grand Baie ***** SN 87
Veranda Palmar Beach *** AI 87 
Anelia & Spa **** PL 88
Coin de Mire Attitude *** PL 89
Maritim ***** PL 90
Maritim Crystals Beach **** AI 90
Outrigger Mauritius R. & Spa ***** PL 91

SN = snídaně, PL = polopenze, AI = all inclusive

POHODLNÉ DÁLKOVÉ LETY S PŘESTUPEM V DUBAJI
ODLETY: 10 DNÍ Z PRAHY 

Podmořský vodopád

Sedmibarevná země
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od 41 280 Kč*

* více na str. 229

HOTEL LE RAVENALA ATTITUDE
**** TURTLE BAY

Suite: AA|AAB Zájezdy: 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel Revenala Attitude (bývalý hotel La
Plantation) byl znovuotevřený v říjnu roku 2015.
Rozlehlý hotelový areál vystavěný v koloniálním
stylu se nachází v tropické zahradě přímo u
moře v severozápadní části ostrova. Hlavní
město Port Louis je od hotelu vzdáleno cca 20
kilometrů, letiště pak cca 60 kilometrů.

VYBAVENÍ
vstupní hala s recepcí, směnárna, 10 restaurací
(z toho 3 určené pouze pro dospělé), 6 barů,
bazén, plážové ručníky, dětský bazén, dětský
klub Ayo le Dodo pro děti 3-12 let, dětský klub
Teens Republic pro děti 12-18 let, obchůdek se
suvenýry, prádelna, WIFI (zdarma po celém
 hotelovém resortu), SPA centrum, parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Zdarma: stolní tenis, tenisový kurt, plážový vo-
lejbal, vodní aerobic, petanque, posilovna, ká-
noje, šnorchlování, windsurfing, vodní lyžování
(v určitých hodinách). Za poplatek: půjčovna
horských kol, rybaření, PADI - potápěčské cent-
rum, parasailing, SPA centrum.

UBYTOVÁNÍ
Stylově zařízené doulůžkové pokoje jsou vyba-
veny koupelnou, WC, vysoušečem vlasů, trezo-
rem, klimatizací, plasmovou televizí, telefonem,
minibarem, příslušenstvím k výrobě čaje a kávy,
balkonem nebo terasou. Hotel disponuje také
pokoji pro rodiny, family suite, kde je možné
ubytovat dvě dospělé osoby a 2 děti.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Možnost přikoupení plné penze, all
inclusive.

PLÁŽ
Přímo u hotelu se nachází písečná pláž, která je
situována v menším zálivu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6735.html



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 83

OSTROV MAURICIUS

HOTEL ZILWA ATTITUDE
**** SEVERNÍ POBŘEŽÍ – GRAND GAUBE

Superior: AAA|AAB|AA Zájezdy: 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Nově otevřený hotel se nachází na severu ost-
rova Mauricius v Kalodyne v blízkosti rybářské
vesnice Grand Gaube. Z hotelu je krásný výhled
na 5 ostrovů severního pobřeží: Coin de Mire,
Ile Plate, Ilôt Gabriel, Ile Ronde and Ile aux
Serpents.

VYBAVENÍ
Recepce, 4 restaurace, 3 bary, 3 bazény, dětský
koutek, SPA, konferenční místnost, fitness,  in-
ternetový koutek, obchod se suvenýry, wi-fi
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Potápěčské centrum, šnorchlování, kitesurfing,
windsurfing, plážový volejbal, tenis, kajak, šla-
padla a možnost půjčení kol.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje typu superior s možností
dětské přistýlky mají balkon nebo terasu a   jsou
vybaveny koupelnou se sprchou, WC, klimati-
zací, stopním ventilátorem, trezorem, telefo-
nem, SAT\TV, vysoušeč  vlasů,  wifi zdarma,
příslušenstvím na přípravu kávy a čaje.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze jsou podávány bufetovým způso-
bem. Možnost večeří v a´la carte restauraci (za
příplatek).

PLÁŽ
Přímo u hotelu se nachází písečná pláž. Na pláži
jsou k dispozici lehátka a slunečky.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,575.html

od 40 240 Kč*

* více na str. 229
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od 38 270 Kč*

* více na str. 229

HOTEL EMERAUDE BEACH ATTITUDE
*** VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ - BELLE MARE

Standard/Superior: AA Zájezdy: 10 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Menší hotelový komplex se nachází poblíž  nej-
krásnější pláže Belle Mare, která je proslulá ki-
lometry bílého písku, tyrkysové a smaragdové
laguny podél východního pobřeží. Hotel je po-
staven uprostřed  udržované tropické zahrady.
Transfer z letiště do hotelu trvá cca 60 minut.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, 2 bazény, dětský kou-
tek (pro děti od 3 – 12 let), SPA, hlídání dětí za
poplatek, prádelna, obchůdek, směnárna, inter-
netový koutek zdarma a WI-FI zdarma v lobby.

SPORT A ZÁBAVA
Šipky, pétanque, stolní tenis, plážový volejbal,

šnorchlování – zdarma, za poplatek: kulečník,
půjčovna kol, potápěčské centrum, kitesurfing,
rybaření, masáže. V rámci all inclusive mají kli-
enti 1x za pobyt zdarma výlet lodí s proskleným
dnem (nutno objednat na recepci den předem).
Dvakrát týdně večerní program.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkový pokoj (25 m2) a Supe -
rior dvoulůžkový pokoj (30 m2)  jsou vybaveny
koupelnou se sprchou, WC, balkonem nebo te-
rasou, telefonem, TV, minibarem, trezorem, kli-
matizací, vysoučešem vlasů, příslušenství pro
přípravu kafe nebo čaje (za poplatek).  Pokoj su-
perior je vybaven navíc DVD přehrávačem.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnující plnou penzi formou bu-
fetu a nealkoholické a alkoholické nápoje do-
mácí výroby.

PLÁŽ
Krásná několik kilometrů dlouhá písečná pláž
je vzdálena od hotelu cca 50m a je oddělena
málo frekventovanou místní komunikací. Na
pláži jsou lehátka zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,546.html
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HOTEL SUGAR BEACH RESORT
***** ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ – FLIC EN FLAC 

Superior: AAA|AAB|AA Zájezdy: 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Oblíbený hotelový areál vystavěný v koloniál-
ním stylu se nachází v pečlivě udržované za-
hradě v hotelové části městečka Flic en Flac,
jehož centrum s řadou obchůdků a restaurací
je vzdáleno cca 3 kilometry. Vzdálenost od le-
tiště cca 50 kilometrů.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, čtyři restaurace, několik
barů, velký bazén s terasou na opalování
a barem uprostřed, dětský klub s bazénem, lá-
zeňské centrum zahrnující masáže, fitness,
saunu, kadeřnictví a salon krásy (vše za popla-
tek) a konferenční místnost. Možnost využití
veškerého vybavení v sousedním hotelu La
Pirogu. WI-FI v recepci zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
7 tenisových kurtů (míče za poplatek), plážový
volejbal, volejbal, stolní tenis, aerobik, minifot-
bal, vodní sporty jako windsurfing, vodní lyžo-
vání, šnorchlování, kajak či vodní pólo (vše
zdarma). Za poplatek potápěčské centrum.
Přímo u hotelu je tréninkové 9jamkové golfové
hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje se nacházejí v hlavní budově, a v 16 za-
hradních vilkách po 10 pokojích v každé.
Dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny koupelnou,
WC, vysoušečem vlasů, klimatizací, TV-SAT, te-
lefonem, trezorem, minibarem a balkonem
nebo terasou. WI-FI na pokoji (za poplatek).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze jsou podávány bufetovým způso-
bem. Možnost večeří v některé z a’la carte res-
taurací (za příplatek). Fakultativně možnost all
inclusive.

PLÁŽ
Nádherná pláž pokrytá jemným světlým pískem
se nachází přímo u hotelu. K dispozici jsou slu-
nečníky a lehátka.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,758.html

od 57 790 Kč*

* více na str. 229
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od 56 410 Kč*

* více na str. 229

HOTEL LUX LE MORNE
***** LE MORNE

Superior: AAA|AAB|AA Zájezdy: 10 dní Strava: snídaně

POLOHA
Klidný elegantní hotel ze skupiny LUX Resort je
tvořen patrovými domky v koloniálním stylu a
nachází se na jihozápadní části ostrova
Mauricius s dominantní horou v pozadí, Le
Morne. Hotel disponuje 64 pokoji typu superior
a 85 suite. Vzdálenost od hlavního města Port
Louis cca 40km a od letiště cca 60 km.

VYBAVENÍ
Recepce se vstupní halou, 3 restaurace, 2 bary,
4 bazény, slunečníky a lehátka u bazénu
(zdarma), WIFI ve veřejných prostorech
(zdarma), konferenční místnost.

SPORT A ZÁBAVA
Zábavné večery, posilovna, plážový volejbal, te-
nisové kurty, stolní tenis, joga, miniclub pro děti
(3 - 11 let), vodní sporty na pláži, SPA centrum
(bazén, masáže, suana), potápění, půjčovna
horských kol, cca 30 km od hotelu se nachází
18jamkové golfové hřiště The Tamarina.

UBYTOVÁNÍ
Superior: dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky (cca 42 m2) jsou vybaveny vlastním soci-
álním zařízením, vysoušečem vlasů, klimatizací,
stropním ventilátorem, trezorem, SAT TV, příslu-
šenstvím k výrobě kávy a čaje, minibarem, WIFI
(zdarma), balkonem nebo terasou. 

Suite: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
(cca 52 m2), stejné vybavení jako pokoj superior.

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně, možnost dokoupení polo-
penze nebo all inclusive.

PLÁŽ
Nádherná dlouhá písčitá pláž s jemným bílým
pískem se nachází přímo u hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7506.html



HOTEL VERANDA GRAND BAIE
*** GRAND BAIE

Comfort: AA Zájezdy: 10 dní Strava: snídaně

POLOHA
Menší hotel sestávající z několika patrových
a dvoupatrových bloků je vystavěn v příjemné
tropické zahradě ve středisku Grand Baie, jehož
centrum je vzdáleno cca 10 až 15 minut chůze.
Vzdálenost od letiště cca 60 kilometrů.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, dva bazény s terasou
na opalování – k dispozici jsou lehátka a sluneč-
níky, vířivka, wellness centrum zahrnující ma-
sáže, kadeřnictví, vířivku a hydromasáže (vše za
poplatek), obchod a konferenční centrum.

SPORT A ZÁBAVA
Tenis, fitness, plážový volejbal, nemotorové
vodní sporty – windsurfing, kajak, šlapadla,
šnorchlování. Za poplatek vodní lyžování, po -
tápění, katamarán, půjčovna kol a kulečník.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny koupelnou,
WC, vysoušečem vlasů, klimatizací, telefonem,
TV-SAT, minibarem, varnou konvicí a balkonem
nebo terasou. Další typy pokojů na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
V hotelové restauraci jsou podávány snídaně
bufetovým způsobem. Fakultativně polopenze
nebo all inclusive.

PLÁŽ
Malá písečná pláž v zálivu se nachází přímo
u hotelu, vstup do vody po několika schodech.
Větší veřejná písečná pláž je od hotelu vzdálena
cca 5 minut chůze.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7505.html

HOTEL VERANDA PALAMAR BEACH
*** VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ - BELLE MARE

Comfort: AAA|AAB|AA Zájezdy: 10 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Menší hotel s rodinnou atmosférou disponuje
77 pokoji umístěných ve dvoupatrových budo-
vách zasazených v tropické palmové zahradě.
Nachází se na východním pobřeží ostrova a je
vzdálen od hlavního města Port Louis cca 40 km
a od letiště cca 50 km.

VYBAVENÍ
2 restaurace, 2 bary, bazén s oddělenou částí
pro děti, bazény a slunečníky u bazénu
(zdarma), dětský klub pro děti (3 - 11 let), ob-
chůdek se suvenýry, WIFI ve veřejných prosto-
rech zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, kajak, windsurfing, šnorchlování, plá-
žový volejbal, petanque, šipky, stolní tenis. Za
poplatek: vodní sporty na pláži, potápěčské
centrum PADI, půjčovna kol, rybaření, SPA cent-
rum. Na jihu ostrova 18jamkové golfové hřiště
Heritage Golf Club.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje typu Comfort s možností
přistýlky jsou vybaveny vlastním sociálním za-
řízením, vysoušečem vlasů, klimatizací, trezo-
rem, SAT/TV, minibarem, příslušenstvím
k přípravě kávy a čaje, WIFI (za poplatek).

STRAVOVÁNÍ
All inclusive formou plné penze zahrnující alko-
holické a nealkoholické nápoje místní výroby.

PLÁŽ
Krásná písčitá pláž s bílým pískem se nachází
přímo u hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7504.html
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od 40 070 Kč*

* více na str. 229

od 43 860 Kč*

* více na str. 229
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od 45 230 Kč*

* více na str. 229

HOTEL ANELIA RESORT & SPA
**** ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ – FLIC EN FLAC 

Standard: AAA|AAB|AA Zájezdy: 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Moderní hotelový resort sestávající z dvoupat-
rových vilek zasazených v udržované zahradě
se nachází na západním pobřeží ostrova
Mauricius, vzdálenost od střediska Flic en Flac
cca 300 m, od hlavního města Port Louis cca
25 km a od letiště cca 40 km.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, 3 bary,
2 bazény, 2 dětské bazény, slunečníky a lehátka
u bazénu (zdarma), plážové osušky (zdarma),
knihovna, WIFI, půjčovna aut, prádelna, dětský
klub, hlídání dětí.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, tenis, plážový volejbal, stolní tenis, pe-
tanque, vodní aerobic, šnorchlování, potápěčské
centrum PADI, dětský klub pro děti (3 - 11 let),
herna, SPA centrum (masáže, hammam, sauna,
vířivka).

UBYTOVÁNÍ
Moderně zařízené standardní dvoulůžkové po-
koje s možností přistýlky jsou vybaveny vlast-
ním sociálním zařízením, vysoušečem vlasů,
individuálně ovládací klimatizací, SAT TV, trezo-
rem, příslušenstvím k přípravě kávy a čaje, mi-
nibarem, WIFI (zdarma), balkonem nebo
terasou orientovanou na mořskou stranu.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu. Možnost plné penze
nebo all inclusive.

PLÁŽ
Písečná pláž přímo u hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6808.html
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HOTEL COIN DE MIRE ATTITUDE
*** GRAND BAIE

Superior: AAA|AAB|AA Zájezdy: 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Menší hotel sestávající z patrových vilek vysta-
věných v tropické zahradě je situován v nejse-
vernější části ostrova, nedaleko městečka
Grand Baie, jehož centrum s různými obchůdky,
restauracemi a zábavou je vzdáleno cca 4 kilo-
metry. Přímo u hotelu zastávka autobusu.
Vzdálenost od letiště cca 65 kilometrů.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, dva bazény s terasou
na opalování a obchůdek. WI-FI (zdarma).

SPORT A ZÁBAVA
Plážový volejbal, kulečník, stolní tenis, jeden te-
nisový kurt, vod ní sporty (kajak, šlapadla,
šnorchlování). Za poplatek potápěčské cent-
rum, masáže a půjčovna kol.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny koupelnou se sprchou, WC, klimati-
zací, stropním ventilátorem, trezorem, telefo-
nem a televizí. Vysoušeč vlasů na vyžádání
k zapůjčení na recepci (za poplatek).

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně,  večeře výběrem z menu.
Fakultativně light all inclusive.

PLÁŽ
Menší pláž pokrytá jemným pískem se nachází
cca 30 metrů od hotelu. Přístup na pláž je přes
místní komunikaci a po několika schodech.
K dispozici je několik slunečníků a lehátek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,569.html

od 34 650 Kč*

* více na str. 229
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HOTEL MARITIM
***** TURTLE BAY

Privilege: AAA|AAB|AA Zájezdy: 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Rozlehlý hotelový areál se nachází v tropické za-
hradě přímo u moře v severozápadní části ost-
rova. Hlavní město Port Louis je od hotelu
vzdáleno cca 15 km, letiště pak cca 60 km.

VYBAVENÍ
Recepce, WI-FI na recepci zdarma, několik ob-
chodů, 3 restaurace, 2 bary, rozlehlý bazén ve
tvaru laguny s vířivkou a dětskou částí, slunečníky
a lehátka u bazénu zdarma, konferenční míst-
nosti, lázeňské centrum (za poplatek), fitness.

SPORT A ZÁBAVA
9jamkové golfové hřiště, minigolf, 3 tenisové

kurty, stolní tenis, plážový volejbal, windsurfing,
kajak, šlapadla, šnorchlování. Za poplatek - po-
tápění, hlubokomořský rybolov, jízda na koni,
půjčovna kol, půjčovna golfového vybavení, půj-
čovna tenisových raket a míčů.

UBYTOVÁNÍ
Stylově zařízené dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky  jsou vybaveny koupelnou, WC, balko-
nem nebo terasou, vysoušečem vlasů, trezorem,
klimatizací, televizí, telefonem a minibarem.

STRAVOVÁNÍ
V hotelové restauraci jsou podávány polopenze
- snídaně formou bufetu, večeře formou bufetu

nebo výběrem z menu. Možnost all inclusive za-
hrnující plnou penzi, obědy a večeře formou
bufetu nebo výběrem z menu, nealkoholické
a místní alkoholické nápoje.

PLÁŽ
Přímo u hotelu se nachází písečná pláž, která je
situována v menším zálivu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,543.html

HOTEL MARITIM CRYSTALS BEACH
**** BELLE MARE

Superior: AAA|AAB|AA Zájezdy: 10 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Moderní hotel disponující 181 pokoji umístě-
ných v třípatrových budovách se nachází na vý-
chodní části ostrova ve středisku Bell Mare.

VYBAVENÍ
Recepce se vstupní halou, 4 restaurace, 2 bary,
bazén s vířivkou, dětský bazén, lehátka, sluneč-
níky a plážové osušky (zdarma), obchůdky se
suvenýry, oblečením, SPA centrum.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, kánoje, loď s proskleným dnem,
šnorchlování, šlapadla, plážový volejbal, stolní
tenis, vodní aerobic, 2 tenisové kurty, petanque,

šipky, 1 hodina zdarma kite surfing s instruktorem.
Za poplatek: rybaření, vodní lyžování, potápěčské
centrum PADI, půjčovna horských kol, jízda na ko-
ních, 9jamkové golfové hřiště v sesterském 5* ho-
telu Maritim Resort and SPA (PAR 29, zdarma, platí
se pouze transfer), v blízkosti hotelu se nachází
také další 18jamkové golfové hřiště (za poplatek).

UBYTOVÁNÍ
Superior: dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky (cca 50 m2) jsou vybaveny vlastním soci-
álním zařízením, vysoušečem vlasů, centrální
klimatizace, stropní větrák, SAT TV, WIFI
(zdarma), trezorem, minibarem, příslušenstvím
k přípravě kávy a čaje, balkonem nebo terasou.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnující bufetovou plnou penzi,
alkoholické a nealkoholické nápoje místní vý-
roby.

PLÁŽ
Dlouhá pisčitá pláž s jemným pískem se nachází
přímo u hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7508.html

od 46 950 Kč*

* více na str. 229

od 44 720 Kč*

* více na str. 229
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OUTRIGGER MAURITIUS RESORT & SPA
***** BEL OMBRE

Deluxe – výhled na moře: AAA|AAB|AA Zájezdy: 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Luxusní hotelový resort je zasazen v přírodní re-
zervaci Bel Ombre, přímo na krásné písčité
pláži. Hotel disponuje 181 pokoji. Všechny po-
koje mají výhled na moře nebo jsou přímo na
pláži. Vzdálenost od letiště cca 45 minut.

VYBAVENÍ
Recepce, 3 restaurace (Plantation Club,
Marcado, Edgewater), 3 bary (Willie’S Rum, and
Crab Shack, Club exclusive lounge, Bar Bleu), 3
bazény, 1 dětské brouzdaliště, dětský klub, kon-
ferenční místnost, WIFI zdarma, za poplatek: hlí-
dání dětí, kosmetický salon, kadeřnictví,
prádelna, obchůdek, půjčovna aut, SPA.

SPORT A ZÁBAVA
Zdarma tenis, volejbal, stolní tenis, pétanque,
šnorchlování, kajak, windsurfing, loď s proskle-
ným dnem, šlapadla. Za poplatek půjčovna hor-
ských kol, kitesurfing, vodní lyžování,
potápěčské centrum. V blízkosti hotelu se na-
chází 18jamkové golfové hřiště Golf du Chateau
Bel Ombre.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje deluxe s možností přistýlky
jsou vybaveny koupelnou s WC, klimatizací, LCD
TV s CD/DVD přehrávačem, telefonem, radiem,
minibarem (za poplatek), fénem, žehličkou a žehlí-
cím prknem, trezorem, příslušenstvím k přípravě

kávy a čaje, balkonem nebo terasou. Rodinné po-
koje jsou na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze jsou podávány bufetovým způso-
bem. Možnost večeří v a’la carte restauraci za
příplatek.

PLÁŽ
Přímo u hotelu se nachází nádherná písečná
pláž.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,582.html

od 52 110 Kč*

* více na str. 229



SEYCHELY
Více než stovka ostrovů s žulovými štíty a hustým deštným pralesem, který sestupuje až k průzračné mořské hladině. Místo, kde se ovoce
rodí samo a oceán se hemží rybami. Místo pro šťastný život šťastných lidí, kteří neplatí daň z příjmu. Když  Evropané přistáli u seychelských
břehů, věřili, že objevili skutečný ráj. Nádherné pláže s bizardními balvany, křišťálově čistá voda, všudypřítomná bujná vegetace či vzácné
obří mořské želvy, to vše se zde dochovalo ve své panenskosti do dnešních dnů. Místní obyvatelé si toto přírodní bohatství pečlivě
ochraňují. Důkazem je i přísná regulace počtu turistů, kteří každoročně na Seychely zavítají. Místní pyšně říkají, že Seychely nejsou pro
každého, a dodávají, že nenabízejí pouze dovolenou v konkrétním hotelu, ale i zdejší atmosféru a přírodní krásy. Na Seychelách nenajdeme
velké hotelové komplexy, spíše střední a menší hotely. Seychely jsou ideálním místem pro relaxační odpočinkovou dovolenou, pro
novomanžele toužící strávit líbánky v romantickém prostředí nebo pro milovníky potápění či šnorchlování, kteří jistě ocení krásu
a rozmanitost podmořského světa.

Ostrovy leží mimo pásmo cyklonů a mají celo-
ročně stabilní počasí. Nejvhodnější měsíce k ná-
vštěvě jsou od října do března. Nejteplejší
a vlhké měsíce jsou leden až květen, chladnější
období probíhá od června do listopadu.
Popsané klima nelze v konkrétním termínu zá-
jezdu garantovat.

GASTRONOMIE & NÁKUPY
Místní kuchyně je rozmanitá a nese rysy fran-
couzské, kreolské, italské i čínské. Hlavním zdro-
jem potravin je moře. Ryby tady můžete dostat
kdykoliv a na každý způsob. Z nápojů se dopo-
ručuje místní pivo Seybrew a kokosové mléko,
které je možno míchat s různými alkoholy.
Známý je tmavý rum Takamaka. K oblíbeným
suvenýrům patří umělecké výrobky místní pro-
dukce zejména proutěné zboží například košíky,
slaměné klobouky a malované obrazy, dále uni-
kátní kokosové ořechy Coco de Mer (při vývozu
nutné potvrzení o nákupu) a likér stejného
jména.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)
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RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ
1. den: Odlet z Prahy přes Dubaj, případně
některou evropskou metropoli, na Seychely. 
2. den: Přílet na ostrov Mahé, transfer do vy-
braného hotelu, případně přelet na ostrov
Praslin, ubytování, nocleh. 
3.–8. den: Individuální volno s možností fakul-
tativních výletů. 
9. den: Transfer na letiště, případně přelet
z ostrova Praslin na Mahé, odlet přes
Frankfurt, případně jinou evropskou metro-
poli, zpět do Prahy.
10. den: Časně ráno odlet přes Dubaj, pří-
padně některou evropskou metropoli, zpět do
Prahy, přílet.
Možnost prodloužení o libovolný počet noc-
lehů dle přání klienta.

NA SEYCHELY



NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA

OSTROV MAHÉ 
Je největším Seychelským ostrovem co do roz-
lohy i počtu obyvatel. Na ostrově najdeme buj-
nou vegetací pokryté hornaté vnitrozemí, přes
80 idylických pláží, z nichž každá má odlišný cha-
rakter či hlavní město Victoria. Vody ostrova jsou
chráněny korálovými útesy, což umožňuje pro-
vozování vodních sportů a vytváří ideální pod-
mínky pro potápění a šnorchlování. Dovolenou
na Mahé doporučujeme těm, kteří chtějí relaxo-
vat uprostřed tropického ráje, ale zároveň mít
na dosah moderní civilizaci v městečku Victoria. 

OSTROV PRASLIN 
Druhý největší ostrov seychelského souostroví
je od hlavního ostrova Mahé vzdálen cca 15
minut letu. Praslin je tou pravou volbou pro ty,
kteří chtějí být dále od civilizace a co nejblíže
přírodě. Nenajdeme zde žádná města, pouze
dvě větší vesnice, doprava je velmi slabá, počet
aut omezený. Kromě úchvatného pestrobarev-
ného podmořského světa, který ocení přede-
vším milovníci  potápění, je samotný ostrov
proslaven především nádhernými  plážemi le-
movanými typickými balvany a skalisky či nád-
hernou přírodou. Unikátní jsou kokosové palmy
Coco de Mer rostoucí pouze na ostrově Praslin,
soustředěné ve světoznámém údolí Vallé de
Mai, jenž je zapsáno na seznamu světového dě-
dictví UNESCO.

NABÍDKA VÝLETŮ
VÝLETY NA OSTROVĚ MAHÉ:
Okruh po ostrově Mahé – celodenní výlet.
Prohlídka hlavního města Victorie, čajová plan-
táž, ochutnávka čaje. Odpoledne možnost kou-
pání a nákup suvenýrů. 
Reef Safari Tour – celodenní výlet lodí s pro-
skleným dnem.

VÝLETY NA OSTROVĚ PRASLIN:
Okruh po ostrově Praslin – celodenní výlet.
Návštěva proslulého údolí Valle de Mai, národ-
ního parku s unikátními palmami Coco de Mer. 
Výlet na ostrov Cousin – polodenní výlet na
malebný ostrůvek ležící cca 6 km od ostrova
Praslin. Ostrůvek byl vyhlášen přírodní rezer-
vací a je domovem obřích mořských želv.

ČEDOK PLUS
• komfortní dálkové lety s Emirates
• výhodné parkování u letiště

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• luxusní a klidná dovolená 
• skutečný tropický ráj 
• nedotčená věčně zelená příroda
• nádherné pláže s jemným pískem 

MAHÉ

Indický oceán

LA DIGUE

Victoria

PRASLIN

POHODLNÉ DÁLKOVÉ LETY
S PŘESTUPEM

ODLETY: 10 DNÍ Z PRAHY

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Oficiální název: Seychelská republika
Politický systém: republika
Rozloha: 455 km2 (včetně moře 400 000 km2)
Počet obyvatel: 91,4 tisíc
Hlavní město: Victoria
Úřední jazyk: francouzština, angličtina, kreol-
ština
Dorozumění: anglicky
Náboženství: římskokatolické 82 %, anglikán-
ské 6 %, další křesťanská 5 %, hinduistické 2
%, islám 1%
Místní měna: seychelská rupie (SCR) = 100
centů (13,- SCR = 1,- USD)
Peníze s sebou: USD a EUR jsou rovnocenné,
platby úvěrovými kartami běžné
Místní čas: SEČ +3 hodiny (při letním času +
2 hodiny) 
Elektřina: 240 V, adaptér nutný 
Vstupní formality: cestovní pas a vstupní po-
volení, které se uděluje na letišti zdarma
Místní doprava: ostrovy Mahé a Praslin jsou
denně spojeny desítkami pravidelných letů
(letadla, helikoptéry) a lodní dopravou (kata-
marány). Na ostrovech Mahé a Praslin je rov-
něž hustá autobusová síť. Dobře je
organizována i taxislužba. 
Očkování a lékař: povinné očkování není pře-
depsáno. Zdravotní rizika a aktuálně doporu-
čované očkování (ochranu) konzultujte prosím
před cestou s hygienickou stanicí či odborným
lékařem.

SEYCHELY

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 93

Hotel Kategorie Strava str.

Berjaya Beau Vallon Bay *** PL 94
Hotel Coral Strand *** PL 95
Hotel ValMer Resort *** SN 96 
Hotel Hilton Allamanda **** PL 96 
Hotel Paradise Sun **** PL 97 
Hotel Le Duc *** SN 98
Hotel L´Aechipel **** PL 99 

SN = snídaně, PL = polopenze, AI = all inclusive
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SEYCHELY

od 57 790 Kč*

* více na str. 229

HOTEL BERJAYA BEAU VALLON BAY
*** OSTROV MAHÉ

Standard: AA Zájezdy: 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel sestávající z hlavní budovy a několika pat-
rových vilek je vystavěn v tropické zahradě
přímo u jedné z nejlepších pláží na severu ost-
rova. Hlavní město Victoria je vzdáleno cca 15
minut jízdy, transfer z letiště trvá cca 30 minut.

VYBAVENÍ
K vybavení hotelu patří vstupní hala s recepcí,
obchod se suvenýry, hotelová restaurace, piz-
zerie, čínská restaurace, bar u bazénu, bazén
s terasou na opalování, kde jsou k dispozici
zdarma slunečníky a lehátka.

SPORT A ZÁBAVA
Kasino, kulečník, stolní tenis, kanoe, šlapadla,

windsurfing a potápěčské centrum (za popla-
tek).

UBYTOVÁNÍ
Příjemné standardní dvoulůžkové pokoje jsou
vybaveny koupelnou se sprchou a WC, telefo-
nem, TV, klimatizací, minibarem a trezorem.
Standardní pokoje jsou umístěny v hotelové bu-
dově v prvním až třetím patře. Pokoje superior
mají stejné vybavení jako standardní pokoje, ale
mají větší rozměry, v koupelně je vana i oddě-
lený sprchový kout. Tyto pokoje jsou umístěny
v hotelové budově v přízemí.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou podávány v hotelové

 restauraci bufetovým způsobem. Možnost
oběda v pizzerii nebo čínské restauraci – výběr
z menu.

PLÁŽ
Hotel leží přímo na proslulé pláži Beau Vallon,
jenž je pokryta jemným pískem a lemována ze-
lení. Na pláži u hotelu jsou k dispozici lehátka
zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,717.html
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SEYCHELY

HOTEL CORAL STRAND
*** OSTROV MAHÉ

Standard: AA Zájezdy: 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Vyhledávaný čtyřpatrový hotel je vystavěn na
severu ostrova u jedné z nejlepších pláží. Hlavní
město Victoria je vzdáleno cca 15 minut, tran-
sfer z letiště trvá cca 30 minut.

VYBAVENÍ
Recepce, výtah, hotelová restaurace, bar, bazén
s terasou na opalování, kde jsou k dispozici slu-
nečníky a lehátka.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, nemotorové vodní sporty zdarma,
motorové za poplatek, nedaleko hotelu potá-
pěčské centrum (za poplatek).

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny
koupelnou, WC, telefonem, klimatizací a malým
balkonem nebo terasou.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou podávány v hotelové res-
tauraci bufetovým způsobem.

PLÁŽ
Hotel leží přímo na proslulé pláži Beau Vallon,
která je pokryta jemným pískem a lemována ze-
lení.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,718.html

od 64 240 Kč*

* více na str. 229
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HOTEL VALMER RESORT
*** OSTROV MAHÉ

Garden studio: AA Zájezdy: 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Menší hotelový butikový hotel se nachází na ji-
hozápadním pobřeží Mahé. Studia a vily jsou
vystaveny uprostřed tropické zahrady přímo
u pláže Valmer Beach. V blízkosti se nachází
pláž Baie Lazare. Hlavní město Victoria je vzdá-
leno 45 minut. Transfer z letiště trvá cca 30
minut.

SPORT A ZÁBAVA
Nedaleko hotelu potápěčské centrum (za po-
platek).

UBYTOVÁNÍ
K dispozici jsou pokoje garden studio a deluxe
vila. Garden studio: dvoulůžkové pokoje jsou
vybaveny vlastní koupelnou se sprchou, WC, ku-
chyňským koutem, klimatizací, stropním větrá-
kem, TV, telefonem, trezorem, vysoušečem
vlasů a balkonem s výhledem do zahrady.
Deluxe vila: dvoulůžkové pokoje jsou stejně vy-
bavené jako garden studio, rozdíl je ve velkosti
pokojů. Deluxe vila nabízí plně vybavený ku-
chyňský kout, výhled na oceán nebo do tropické
zahrady.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře jsou podávány v hotelové res-
tauraci. Snídaně jsou podávány bufetovým způ-
sobem, večeře jsou servírované – výběr z menu.
Na místě možnost zakoupení obědů – výběr
z menu.

PLÁŽ
Nádherná pláž pokrytá jemným bílým pískem
se nachází přímo vedle hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,723.html

HOTEL HILTON ALLAMANDA
**** OSTROV MAHÉ

Standard: AA Zájezdy: 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Příjemný hotelový komplex vystavěný v tropické
zahradě, se nachází v klidném prostředí na jihu
ostrova Mahé. Transfer z letiště trvá cca 25
minut.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, bazén, obchod se su-
venýry, SPA centrum, prádelna, WI-FI.

SPORT A ZÁBAVA
Šnorchlování, kanoe, badminton, frisbee, plá-
žový volejbal, SPA centrum.

UBYTOVÁNÍ
Moderní dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny
koupelnou, WC, klimatizací, trezorem, miniba-
rem, rychlovarnou konvicí, vysoušečem vlasů.

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně, večeře výběrem z menu.

PLÁŽ
Rozlehlá písčitá pláž přímo u hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6214.html

od 56 240 Kč*

* více na str. 229

od 74 990 Kč*

* více na str. 229
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HOTEL PARADISE SUN
**** OSTROV PRASLIN

Superior: AA Zájezdy: 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Příjemný hotelový komplex sestávající z přízem-
ních a patrových bungalovů je vystavěn v tropické
zahradě přímo u pláže Cote d’Or na východě ost-
rova. Transfer z letiště trvá cca 25 minut.

VYBAVENÍ
Tropická zahrada se vzrostlou zelení, recepce
v otevřené vstupní hale, obchod se suvenýry, TV
místnost, menší bazén, restaurace u bazénu,
kde jsou podávány snídaně, a hlavní restaurace
u moře, kde se servírují obědy a večeře.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži (šnorchlování, kanoe,
windsurfing – za poplatek).

UBYTOVÁNÍ
K dispozici jsou pokoje superior a deluxe. Pokoje
superior jsou zařízeny vkus ným stylovým nábyt-
kem a vybaveny koupelnou se sprchou a WC,
 telefonem, minibarem, trezorem, stropním vět-
rákem a terasou nebo balkonem. Pokoje deluxe
jsou prostornější, vybavené pohovkou, další za-
řízení a vybavení totožné s pokoji superior.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře jsou podávány v některé z ho-
telových restaurací bufetovým způsobem. V pří-
padě malé obsazenosti hotelu mohou být
večeře servírované – výběr z menu. Na místě
možnost zakoupení obědů v hotelové restau-
raci – výběr z menu.

PLÁŽ
Příjemná menší pláž pokrytá jemným bílým pís-
kem je lemována tropickou zelení. Na pláži
u hotelu jsou k dispozici zdarma lehátka.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,733.html

od 98 640 Kč*

* více na str. 229
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od 79 460 Kč*

* více na str. 229

HOTEL LE DUC
*** OSTROV PRASLIN

Standard: AA Zájezdy: 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Menší hotelový areál sestávající z patrových
bungalovů je vystavěn v tropické zahradě přímo
u pláže Cote d´Or na východě ostrova. Transfer
z letiště trvá cca 25 minut.

VYBAVENÍ
Recepce, dvě restaurace, bar u bazénu, bar na
pláži, bazén s terasou na opalování, kde jsou
k dispozici slunečníky a lehátka.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži cca 400 m od hotelu za
poplatek. Nedaleko cca 300 m potápěčské cent-
rum (za poplatek). Možnost pronájmu horských
kol (za poplatek).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny koupelnou,
WC, klimatizací, trezorem, vysoušečem vlasů,
varnou konvicí, telefonem, televizí a terasou.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře jsou podávány v hlavní hote-
lové restauraci. Snídaně formou menšího bu-
fetu, večeře servírované.

PLÁŽ
Nádherná pláž pokrytá jemným bílým pískem
se nachází přímo u hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,735.html
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HOTEL L'ARCHIPEL
**** OSTROV PRASLIN

Deluxe: AA Zájezdy: 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel sestávající z několika přízemních a patrových
bungalovů je vystavěn v tropické zahradě v mírném
svahu u malé pláže Anse Gouvernement na vý-
chodě ostrova. Transfer z letiště trvá cca 25 minut.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, dvě restaurace, bar,
bazén s terasou na opalování, internet (za po-
platek), obchod se suvenýry a fitness centrum.

SPORT A ZÁBAVA
Možnost vodních sportů – kanoe, windsurfing
či šnorchlování, potápěčské centrum (za popla-
tek), kulečník, masáže (za poplatek) a 2x týdně
živá hudba.

UBYTOVÁNÍ
Deluxe: pěkné prostorné dvoulůžkové pokoje
jsou vybaveny koupelnou se sprchou a dvěma
umyvadly, oddělenou toaletou, SAT TV, telefo-
nem, klimatizací, stropním větrákem, miniba-
rem, fénem a balkonem nebo terasou. Senior
Suite: velmi prostorné pokoje s ložnicí a obý-
vací místností jsou vybaveny koupelnou
s vanou, sprchovým koutem, dvěma umyvadly,
bidetem, oddělenou toaletou satelitní televizí,
telefonem, klimatizací, stropním větrákem, mi-
nibarem, vysoušečem vlasů a balkonem nebo
terasou.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány v jedné z restaurací for-
mou bufetu, večeře jsou servírované – výběr
z menu. Na místě možnost zakoupení obědů –
výběr z menu.

PLÁŽ
Menší písečná pláž lemovaná vzrostlou tropic-
kou zelení je chráněna korálovou bariérou.
K dispozici jsou zdarma lehátka.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,737.html

od 78 940 Kč*

* více na str. 229



MALEDIVY
Palmy, osamělé pláže a průzračné vody oceánu chráněné korálovými útesy -  to je přímořský svět Malediv.  Zdejší teplé a prosvětlené vody
jsou bohaté na kyslík, což vytváří ideální podmínky pro život korálů, kteří vytvořili a vytvářejí  zdejší ostrovy – atoly. Na Maledivách Vás
čeká skutečný ráj –  čisté moře, zářivě bílé pláže, tropická vegetace, fantastický podmořský svět a přátelští lidé. Ostrovy jsou ideálním
místem pro prožití klidné dovolené daleko od uspěchaného života a přímo fantastickým cílem pro milovníky potápění či šnorchlování. 

MALEDIVY
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OSTROVY PRO POTÁPĚČE
Většinou jednodušeji vybavené resorty na ost-
rovech obklopených obzvláště bohatým korálo-
vým útesem. Dokonale vybavená potápěčská
základna určená zejména milovníkům potápění

se stlačeným vzduchem nabízí skutečně potá-
pění bez hranic. Lázeňské centrum ani tenisové
kurty zde však nehledejte.

OSTROVY PRO RODINNOU DOVOLENOU 
Univerzálně  využitelné resorty nabízející jak
kvalitní koupání na písčitých plážích tak široké
možnosti potápění a šnorchlování. Rozsáhlé zá-
zemí sportovních i lázeňských služeb. Živé pro-
středí vyhledávané rovněž rodinami s malými
i odrostlejšími dětmi.

ROBINZONSKÉ OSTROVY
Klidné menší resorty s kvalitním koupáním i po-
tápěním. Ubytování v bungalovech přírodního
typu  v přímořském palmovém háji a nepřelid-
něnost prostředí Vám poskytne pocit  nefalšo-
vané robinzonády. Omezený rozsah pozemních
sportovních a lázeňských služeb.

LUXUSNÍ OSTROVY
Nejlépe vybavené resorty nabízející excelentní
koupání i potápění a přitom zázemí  luxusního
ubytování vybaveného veškerým civilizačním
komfortem. Službám dominuje špičková gastro-
nomie i luxus  dokonale vybaveného  lázeňského
centra. Klidné prostředí bez dětské klientely. 

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Všechny resorty nabízí širokou škálu sportov-
ního vyžití. Na plážích jsou k dispozici veškeré
motorové i nemotorové vodní sporty jako kata-
marán, windsurfing, šlapadla, plachetnice, ka-
jaky, vodní lyžování, paragliding, jízdu na
vodních skutrech či jízda na banánu a nafuko-
vacích kolech za motorovým člunem. Na souši
lze hrát plážový volejbal, kulečník, šachy, šipky,
elektronické hry a na některých resortech je
k dispozici tenisový kurt včetně nočního osvět-
lení a hřiště na squash, badminton, košíkovou
a dokonce i golf. 

PO KOUPÁNÍ …
Společenská zábava po koupání se odehrává
v barech a restauracích  jednotlivých resortů
a soustřeďuje se na posezení v baru nebo res-
tauraci při ochutnávce  místních gastronomic-
kých specialit. K dispozici jsou i společenské hry,
šachy, šipky a elektronické hry. Oblíbenou ve-
černí zábavou je i squash nebo tenis na uměle
osvětleném kurtu. Oblíbené jsou lázeňské
služby včetně stále žádanějších léčebných pro-
cedur ajurvédy.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

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

2929 2929292929 29
30 30

31

27 27 27 27 27 27 27 27 27
28 28 28

31

Po celý rok zde panují vyrovnané tropické  teploty
vzduchu i vody, převažuje vysoká vlhkost vzdu-
chu a neustále vane osvěžující větřík. Jihozápadní
monzun přináší od května do října krátké a vy-
datné dešťové přeháňky zatímco severovýchodní
monzun vane od prosince do dubna a předur-
čuje suché slunečné počasí. Popsané klima nelze
v konkrétním termínu zájezdu garantovat.

NA MALEDIVY
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PRAVIDELNÉ LINKY S PŘESTUPEM

ODLETY: 9/11 DNÍ Z PRAHY

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Oficiální název: Maledivská republika 
Politický systém: republika
Rozloha: 298 km2 (včetně mořské plochy 90 000 km2)
Počet obyvatel: 393 tisíc
Hlavní město: Male
Úřední jazyk: dhivehi (dialekt sinhálštiny) 
Dorozumění: angličtina (široce rozšířena)
Náboženství: sunnitský islám
Místní měna: Maledivská ruffiya (MVR) (7 MVR = 1 USD)
Peníze s sebou: USD, platby úvěrovými kartami běžné
Místní čas: SEČ + 4 hodiny 
(při letním času + 3 hodiny)   
Elektřina: 230 V, adaptér nutný 
Vstupní formality: cestovní pas, zákaz dovozu alkoholických nápojů 
Místní doprava: k dopravě z letiště v Male do resortů se využívá alternativně  motorová loď
nebo hydroplán V rámci severního a jižního atolu je možno také pronajmout si lodní taxi - ty
mají různou velikost a vzhled v závislosti na místě.  
Očkování a lékař: očkování není povinné a na ostrovech je velmi zdravé prostředí. Zdravotní pro-
blémy vznikají většinou jen při úrazech nebo úžehu/úpalu. Většina turistických středisek má své
lékaře nebo ošetřovatelku V Male je moderní nemocnice. Zdravotní rizika a aktuálně doporučované
očkování (ochranu) konzultujte prosím před cestou s hygienickou stanicí či odborným lékařem.

MALEDIVY
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ZÁKLADNÍ VARIANTA ZÁJEZDŮ
1. den: Odlet z Prahy přes některou z evrop-
ských metropolí do Male. 
2. den: Přílet do Male, transfer lodí nebo leta-
dlem do vybraného resortu, nocleh. 
3.-8. (10.) den: Pobyt u moře ve zvoleném re-
sortu, individuální volno. 
9. (11.) den: Transfer na letiště a odlet přes
některou z evropských metropolí do Prahy. 
Možnost prodloužení o libovolný počet noc-
lehů dle přání klienta.

Typický způsob dopravy na Maledivách

Hotel Kategorie Strava str.

Adaaran Meedhupparu ****/

***** AI 104
Hudhuranfushi **** AI 105
Holiday Island **** PL 106
Sun Island ***** PL 107
Paradise Island ***** PL 108
Royal Island ***** PL 109
Taj Coral reef Vivanta ***** AI 110
Baros ***** SN 111

SN = snídaně, PL = polopenze, AI = all inclusive

ČEDOK PLUS
• česky hovořící asistence v destinaci
• výhodná cena cestovního pojištění 
• výhodné parkování u letiště

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• romantická a klidná dovolená
• ryze přírodní prostředí na břehu moře
• nabídka vodních sportů a rybaření
• skutečný ráj pro milovníky potápění



ŠNORCHLOVÁNÍ
Objevte novou dimenzi plavání s ploutvemi,
brýlemi a šnorchlem. Tato expedice na lodi
Dhoni Vám umožní zavítat na neobydlený ost-
rov ideální pro šnorchlování.  Pokud nemáte vy-
bavení na šnorchlování, můžete si ho zapůjčit.

VÝLET ČLUNEM 
S PROSKLENÝM DNEM
Prohlédněte si podmořský svět aniž byste se
namočili. Projedeme se lodi s proskleným
dnem kolem ostrova. Tento okruh trvá celou
hodinu. Nezapomeňte si vzít s sebou Váš foto-
aparát!

METROPOLE MALE
Polodenní výlet z resortů Full Moon, Kurumba
a Laguna směřuje  do hlavního města Malediv
– Male. Kuriózní je jeho umístění. Jeden  ostrov,
jedno malé město! Během hodinové prohlídky
můžete shlédnout rybí a ovocný trh,   islámské
centrum, sultánův park a několik mešit. Ta nej-
větší a rovněž jediná přístupná pro veřejnost
vítá návštěvníky Male z dálky svou zlatou kopulí.
V Male je spousta krá mečků se suvenýry.

NABÍDKA VÝLETŮ

MALEDIVY | NABÍDKA VÝLETŮ

800 112 112102

Male
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Maledivy jsou bezesporu nejoblíbenější potá-
pěčskou destinací v Indickém oceánu a jedním
z nejkrásnějších míst potápění na celém světě.
Charakter potápění zde určuje geologická
stavba ostrovů, které jsou tvořeny podmořským
pohořím, jehož vrcholky byly osídleny koloni-
emi korálů. Pod vodou proto najdeme nejen ko-
rálové útesy ale i nevídaný svět náhorních
plošin a hřebenů podmořského pohoří, které
strmě spadají do hlubin oceánu. Typické jsou
plošiny porostlé korály zvedající se z hloubek
pod hladinu nazývané ve zdejším jazyce thila
(ponořený útes).
Právě kombinace mělkých lagun se všudypřítom-
nými vodami hlubokého oceánu zde namíchala

obzvláště bohatý koktejl podmořského života.
Potkáváme zde  typická společenstva korálo-
vých ryb, zatímco temná zákoutí obývají mu-
rény a útesy navštěvují i četné druhy žraloků.
Vidět lze zejména  žraloky lagunové nezřídka
však také žraloky spanilé a obrovské. Častá
a vzrušující jsou setkání s mantami (rybami po-
dobnými  rejnokům).
Korálový svět reprezentují obzvláště bohatá
společenství měkkých korálů. Přestože život tvr-
dých korálů narušil v devadesátých letech jev El
Niňo, došlo k rychlé regeneraci, takže dnes lze
i tyto korály obdivovat v původní kráse.
Vrakové potápění je na Maledivách zastoupeno
dvěma vraky v západní části atolu Lhaviyani

 severně od  atolu severní Malé v hloubkách do
30 metrů. 
Zkušeným a náročným potápěčům lze doporu-
čit atol Felidhoo situovaný jižně od atolu jižní
Male, jehož útesové stěny spadají příkře do vel-
kých  hloubek. Členitost podmořského terénu
zde zapříčinila obzvláštní bohatství podmoř-
ského světa.

Všechny resorty mají dokonale vybavení po-
tápěčské centrum s instruktory. Během po-
bytu lze realizovat několik různých akcí jak
pro začátečníky s možností získání meziná-
rodního průkazu PADI, tak i pro  pokročilé, či
profesionální potápěče.

POTÁPĚNÍ



800 112 112104

MALEDIVY

od 65 990 Kč*

* více na str. 229

RESORT ADAARAN MEEDHUPPARU
****/***** RAA ATOL

Beach vila: AA|AAB Water vila: AA|AAB Dítě do: 12 let     Zájezdy: 9/11 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Příjemný resort s 215 plážovými bungalovy se
nachází na Raa atolu vzdáleném 130 km od me-
zinárodního letiště Male, transfer hydroplánem
trvá cca 40 minut, je zde 215 plážových bunga-
lovů a 20 vodních vil.

VYBAVENÍ
2 restaurace, 3 bary, obchod se suvenýry, inter-
net, zlatnictví, prádelna, lázně (včetně ajurvédy),
sauna, vířivka, parní lázně, fitness centrum, po-
tápěčské centrum.

SPORT A ZÁBAVA
Centrum vodních sportů (šnorchlování, wind-
surfing, kánoe, aj.), potápění, plážový volejbal,

badminton, fotbal, tenis, stolní tenis, rybaření,
animační programy, karaoke, živá hudba.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro dítě
v plážových bungalovech jsou vybaveny koupel-
nou se sprchou, WC,  klimatizací, miniledničkou,
trezorem, vysoušečem vlasů, telefonem s mezi-
národní předvolbou a příslušenstvím na vaření
kávy a čaje. K dispozici jsou beach vily (****)
nebo water vily (*****). Cenově rozlišeny.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive - snídaně, obědy, večeře formou
bufetu, celodenní občerstvení, nealko nápoje,
zákl. výběr alkoholických nápojů.

PLÁŽ
Krásná pláž s bílým pískem je chráněna korálo-
vou bariérou.

INFORMACE
Možnost zajištění zájezdů na Maledivy v libovol-
ném termínu dle vašeho přání.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,158.html

Typové foto Water villa Typové foto Beach villa
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MALEDIVY

RESORT HUDHURAN FUSHI
**** ATOL SEVERNÍ MALÉ

Garden vila: AA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 9/11 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Moderní resort se 137 plážovými a 40 vodními
vilami se nachází na severním Male atolu na
ostrově „Bílého zlata“ v blízkosti korálové zá-
toky, je vzdálený 19 km od mezinárodního le-
tiště v Male, transfer rychlou lodí cca 30 minut.

VYBAVENÍ
3 restaurace, 3 bary, bazény, dětský koutek, in-
ternet, obchod se suvenýry, zlatnictví, prádelna,
lázně, fitness centrum, potápěčská škola.

SPORT A ZÁBAVA
Centrum vodních sportů (šnorchlování, wind-
surfing, kitesurfing, kánoe, aj.), potápění, teni-
sový kurt, plážový volejbal, squash, badminton,

fotbal, kulečník, stolní tenis, šipky, diskotéka,
živá hudba, karaoke. Ostrov má nejlepší pod-
mínky pro surfování na Maledivách.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro
děti  jsou vybaveny koupelnou, WC,  klimatizací,
minibarem, televizí se satelitními programy, vy-
soušečem vlasů, telefonem s mezinárodní
předvolbou. Bezpečnostní schránky jsou k dis-
pozici na recepci. V základní ceně zájezdu je
ubytování typu Beach vila. Ubytování ve vyšší
kategorii za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
All Inclusive - snídaně, obědy, večeře formou

bufetu, celodenní občerstvení, nealko nápoje,
základní výběr alkoholických nápojů.

PLÁŽ
Na ostrově je k dispozici pláž pokrytá jemným
bílým pískem.

INFORMACE
Možnost zajištění zájezdů na Maledivy v libovol-
ném termínu dle vašeho přání.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,155.html

od 60 990 Kč*

* více na str. 229
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MALEDIVY

od 45 990 Kč*

* více na str. 229

RESORT HOLIDAY ISLAND
**** JIŽNÍ ARI ATOL

Superior Beach bungalov: AA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 9/11 dní Strava: polopenze

POLOHA
Klidný resort se 142 plážovými bungalovy se na-
chází v jižní části Ari atolu 97 km od letiště
v Malé, transfer místním přeletem cca 20 min
a 5 min rychlým člunem.

VYBAVENÍ
Několik restaurací s mezinárodní kuchyní, bar,
kavárna, fitness, tělocvična, laguna.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty (windsurfing, vodní lyžování,
kánoe, kajaky, katamarány, šnorchlování), kva-
litně vybavené potápěčské centrum, rybaření,
stolní tenis, volejbal, badminton, biliár.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje typu Superior Beach bun-
galov s možností přistýlky pro děti  jsou vyba-
veny koupelnou, WC, klimatizací, fénem,
minibarem, telefon a televizí.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně a večeře formou bufetu,
možnost stravování v restauraci a´ la carte za
příplatek. Fakultativně all inclusive - snídaně,
obědy, večeře formou bufetu nebo výběr
z menu, celodenní občerstvení, nealko nápoje,
základní výběr alkoholických nápojů.

PLÁŽ
K dispozici je pláž s bílým jemným pískem.

INFORMACE
Možnost zajištění zájezdů na Maledivy v libovol-
ném termínu dle vašeho přání.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,161.html

Typové foto



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 107

MALEDIVY

RESORT SUN ISLAND
***** JIŽNÍ ARI ATOL

Superior Beach bungalov: AA|AAB Water vila: AA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 9/11 dní Strava: polopenze

POLOHA
Nejoblíbenější, velmi luxusní resort s 350 bun-
galovy se nachází na 1,6 km dlouhém a 400 m
širokém ostrůvku v jižní části atolu Ari; vzdále-
nost 107 km od letiště v Malé; transfer místním
přeletem cca 20 min a 5 min rychlým člunem. 

VYBAVENÍ
Několik restaurací s mezinárodní kuchyní, ně-
kolik barů, kavárna, bazén s vířivkou, dětský
bazén, dětské hřiště, tropické zahrady, těloc-
vična, fitness centrum, sauna, parní lázně, ma-
sáže, vířivka, salon krásy, kadeřnické
a kosmetické služby, obchody se suvenýry, kle-
notnictví, půjčovna kol, konferenční centrum.

SPORT A ZÁBAVA
Potápěčské centrum (s možností kurzů k získání
mezinárodní licence PADI), vodní sporty (wind-
surfing, kánoe, vodní lyžování), šnorchlování, ry-
baření, kurty na tenis a squash, aerobik,
minigolf, automatová herna, basketbal, bad-
minton, stolní tenis, plážový volejbal, biliár, dis-
kotéka, karaoke, živá hudba.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro
děti  jsou vybaveny koupelnou, WC, nastavitel-
nou klimatizací, fénem, minibarem, trezorem,
telefonem, terasou nebo balkonem. Možnost
internetového připojení. V nabídce je ubytování
typu Superior Beach bungalov nebo Water vila-
vza příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně a večeře formou bufetu.
Fakultativně all inclusive (za příplatek) - snídaně,
obědy, večeře formou bufetu, celodenní občer-
stvení, nealko nápoje, základní výběr alkoholic-
kých nápojů.

PLÁŽ
Resort nabízí pláž s jemným bílým pískem.

INFORMACE
Možnost zajištění zájezdů na Maledivy v libovol-
ném termínu dle vašeho přání.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,159.html

od 47 490 Kč*

* více na str. 229

Typové foto
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MALEDIVY

od 47 490 Kč*

* více na str. 229

RESORT PARADISE ISLAND
***** ATOL SEVERNÍ MALÉ

Superior Beach bungalov: AA|AAB Water vila: AA Dítě do: 12 let Zájezdy: 9/11 dní Strava: polopenze

POLOHA
Luxusní resort s 260 plážovými bungalovy a 40
vodními bungalovy se nachází ve východní části
severního atolu Malé; vzdálenost 10 km z letiště
v Malé; transfer 20 min. rychlolodí.

VYBAVENÍ
Několik restaurací (italské, asijské a jiné specia-
lity, mezinárodní kuchyně), bar, sladkovodní
bazén, dětský bazén, laguna, fitness centrum,
tělocvična, sauna, masáže, parní lázně, vířivka,
konferenční centrum.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty (windsurfing, vodní lyžování,
kánoe, katamarány), stolní tenis, plážový

 volejbal, basketbal, badminton, kurty na squash
a tenis, biliár, diskotéka, karaoke, živá hudba –
zábavné večery pro hotelové hosty.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro
děti  jsou vybaveny koupelnou, WC, fénem, TV,
telefonem, minibarem, trezorem, terasou nebo
balkonem. V nabídce je ubytování typu Superior
Beach bungalov. Ubytování ve vyšší kategorii za
příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.
Fakultativně all inclusive  – snídaně, obědy a ve-
čeře formou bufetu, celodenní občerstvení,

 nealko nápoje, základní výběr alkoholických ná-
pojů.

PLÁŽ
Dlouhé pláže s jemným bílým pískem.

INFORMACE
Možnost zajištění zájezdů na Maledivy v libovol-
ném termínu dle vašeho přání.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,163.html

Water vila Typové foto
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MALEDIVY

RESORT ROYAL ISLAND
***** BAA ATOL

Beach vila: AA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 9/11 dní Strava: polopenze

POLOHA
Klidné a luxusní ubytování ve 150 plážových vil-
kách. Vzdálenost 110 km severozápadně od le-
tiště v Malé; transfer cca 20 min místním
přeletem a 5 min rychlým člunem.

VYBAVENÍ
Několik restaurací (asijské speciality, meziná-
rodní kuchyně), několik barů, internetová ka-
várna, sladkovodní bazén, dětský bazén, sauna,
vířivka, masáže, obchody se suvenýry, klenot-
nictví, salon krásy.
SPORT A ZÁBAVA
Potápěčské centrum, vodní sporty (windsurfing,
vodní lyžování, kánoe), šnorchlování, rybaření,
aerobik, basketbal, kurty na tenis a squash,

stolní tenis, badminton, plážový volejbal, biliár,
karaoke, zábavné tematické večery pro hote-
lové hosty.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro
děti  jsou vybaveny koupelnou, WC, klimatizací,
fénem, TV, minibarem, kávovarem, trezorem
a terasou. V nabídce je ubytování typu Beach
villa.
STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.
Fakultativně all inclusive  – snídaně, obědy a ve-
čeře formou bufetu, celodenní občerstvení, ne-
alko nápoje, základní výběr alkoholických
nápojů.

PLÁŽ
Na ostrově je k dispozici pláž s jemným bílým
pískem.

INFORMACE
Možnost zajištění zájezdů na Maledivy v libovol-
ném termínu dle vašeho přání.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,167.html

od 52 490 Kč*

* více na str. 229

Typové foto
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MALEDIVY

od 96 990 Kč*

* více na str. 229

RESORT TA J CORAL REEF VIVANTA 
***** ATOL SEVERNÍ MALÉ

Charm Beach vila: AA|AAB Water vila: AA Dítě do: 12 let Zájezdy: 9/11 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Velmi příjemný luxusní resort se nachází v se-
verní části Malé atolu 32 km od mezinárodního
letiště Male, transfer rychlým člunem trvá
cca 50 minut. K dispozici  je zde 28 plážových
a 32 vodních vil.

VYBAVENÍ
2 restaurace, 2 bary, obchod se suvenýry, inter-
net (za poplatek), lázně (včetně ajurvédy),
sauna, vířivka, parní lázně, fitness centrum, po-
tápěčské centrum.

SPORT A ZÁBAVA
Centrum vodních sportů (šnorchlování, wind-
surfing, kánoe, aj.), potápění, plážový volejbal,

badminton, fotbal, tenis, stolní tenis, rybaření,
karaoke, živá hudba.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je zajištěno v pokojích typu Charm
beach vila. Všechny pokoje jsou vybaveny kli-
matizací, studenou a teplou vodou, minibarem,
trezorem, fénem, telefonem s mezinárodní
předvolbou a příslušenstvím na vaření kávy
a čaje, TV se satelitními programy.

STRAVOVÁNÍ
All Inclusive. Snídaně, obědy, večeře formou a la
carte. Výběr alkoholických a nealkoholických
nápojů, značkových vín, koktejlů, ovocných šťáv.
Denně obměňovaný minibar.

PLÁŽ
Na ostrově je k dispozici pláž s jemným bílým
pískem.

INFORMACE
Možnost zajištění zájezdů na Maledivy v libovol-
ném termínu dle vašeho přání.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,168.html

Typové foto
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MALEDIVY

RESORT BAROS
***** ATOL SEVERNÍ MALÉ

Deluxe vila: AA|AAB Water vila: AA Dítě do: 12 let Zájezdy: 9/11 dní Strava: snídaně

POLOHA
Velmi komfortní designový resort pro náročné
se nachází na severním Male atolu v blízkosti
korálových útesů, transfer rychlým člunem
z 16 km vzdáleného letiště  trvá asi 25 minut,
nabízí 20 baros vil, 24 deluxe vil a 30 vodních vil
vhodných pro romantickou dovolenou.

VYBAVENÍ
3 restaurace, 2 bary, butik, internet, prádelna,
lázně, potápěčské centrum, fitness centrum,
knihovna, půjčovna CD a DVD.

SPORT A ZÁBAVA
Centrum vodních sportů (windsurfing, vodní
lyže, kánoe aj.), potápění, šnorchlování (vyba-
vení na šnorchlování k dispozici zdarma), volej-
bal, kulečník, stolní tenis, rybaření.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je zajištěno v Deluxe vilách. Ve všech po-
kojích se nachází klimatizace, zahradní koupelna, mi-
nilednička, fén, telefon s mezinárodní předvolbou,
televize se satelitními programy, trezor, přístup na in-
ternet, CD přehrávač a příslušenství na vaření kávy
a čaje. V Baros vilách a vodních vilách také DVD pře-
hrávač, přístroj na vaření espresa, chladnička na vína.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně. Možnost stravování v a la carte restauraci.

PLÁŽ
Resort nabízí pláž s jemným bílým pískem.

INFORMACE
Možnost zajištění zájezdů na Maledivy v libovol-
ném termínu dle vašeho přání.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,166.html

od 100 990 Kč*

* více na str. 229

Typové foto



THAJSKO
Tato země v srdci jihovýchodní Asie nabízí nejdostupnější skutečně tropické koupání. Najdeme zde prostředí splňující představu tropického
ráje, tj. tyrkysová voda a pláže lemované kokosovými palmami. To vše je zasazeno do koloritu thajské současnosti, která je nejživější
kulturou této oblasti. Lze tu zažít skutečnou  tropickou exotiku a současně poznávat kulturní dědictví buddhistického Siamu. Pobyt u moře
lze kombinovat s výlety k památkám, na živá tržiště s nepřeberným množstvím rozličného sortimentu i za krásami tropické přírody.

Tropické monzunové podnebí s relativně su-
chým obdobím od listopadu do května s malým
počtem deštivých dní, zejména v oblasti Pattaya.
Od června postupně přibývají monzunové pře-
háňky a deště, které vrcholí v září a říjnu.
Popsané klima nelze v konkrétním termínu zá-
jezdu garantovat.

X XI XII I II III IV

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

32 32 33 34 35
31 31

27 27 27 27 27 28
26

THAJSKO

800 112 112112

ZÁKLADNÍ VARIANTA ZÁJEZDŮ KRABI 12/13 DENNÍ ZÁJEZDY

1. den: Odlet z Prahy přes Douhá na Krabi. 
2. den: Přílet do Krabi, transfer do vybraného hotelu. 
3.–10. (11.) den: Pobyt u moře ve vybraném hotelu s možností využití fakultativních výletů.
11. (12.) den: Transfer na letiště, odlet zpět.
12. (13.). den: Přílet do Prahy.

ZÁKLADNÍ VARIANTA ZÁJEZDŮ 10 DENNÍ ZÁJEZDY
1. den: Odlet z Prahy do Bangkoku s přestupem dle konkrétní letecké společnosti.
2. den: Přílet do Bangkoku, transfer do vybraného hotelu, nebo přelet místní linkou na vybraný
ostrov. 
3.–8. den: Pobyt u moře ve vybraném hotelu s možností využití fakultativních výletů a služeb.
9. den: Transfer na letiště, případně přelet místní linkou do Bangkoku a odlet do Prahy s přestupem
dle konkrétní letecké společnosti.
10. den: Přílet do Prahy*.

* V závislosti na letovém řádu může být přílet do Prahy již 9. den.
Možnost prodloužení o libovolný počet noclehů dle přání klienta.



ČEDOK PLUS
• česky hovořící delegát 
• komfortní dálkové lety
• výhodné parkování u letiště

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• nejdostupnější exotika 
• výborné koupání 
• výhodné nákupy 
• široká nabídka atraktivních výletů
• přátelská atmosféra
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moře

Thajský záliv
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Bangkok
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Pattaya
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Phi Phi
Ko Lanta
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PRAVIDELNÉ LINKY
S PŘESTUPEM
ODLETY: 10–14 DNÍ Z PRAHY

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Oficiální název: Thajské království 
Politický systém: konstituční monarchie
Rozloha: 514 000 km2

Počet obyvatel: 65 milionů
Hlavní město: Bangkok
Úřední jazyk: thajština
Dorozumění: anglicky 
Náboženství: 95 % buddhismus, 4,5 % islám
Místní měna: thajský baht (THB) = 100 sa-
tangů (30,- THB = 1,- USD)
Peníze s sebou: USD, EUR, platby úvěrovými
kartami běžné
Místní čas: SEČ + 6 hodin (při letním času +
5 hodin)
Elektřina: 220 V, adaptér není nutný
Vstupní formality: cestovní pas s platností
6 měsíců po návratu, bezvízový styk
Místní doprava: taxi, pokud nemají  taxametr,
je třeba vyjednat si cenu  jízdy předem. Známý
je i tzv. „tuk-tuk“, většinou otevřené vozidlo
pro více  pasažérů. 
Očkování a lékař: i když se v Thajsku vyskytují
některé tropické nemoci, očkování není po-
vinné, doporučuje se očkování proti žloutence
A/B. Zdravotní péče je na dobré úrovni.
Zdravotní rizika a aktuálně doporučované oč-
kování (ochranu) konzultujte prosím před ces-
tou s hygienickou stanicí či odborným lékařem.

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
STŘEDISKO KRABI
Středisko Krabi patří v posledních letech k nej-
populárnějším místům v  Thajsku. Nabízí ná-
vštěvníkům skutečně úchvatné přírodní
scenérie a panoramata tvořená strmými vápen-
covými útesy, romantickými mořskými zálivy
a lagunami, které pokrývá všudypřítomná exo-
tická zeleň. Místo leží na západních březích
Malajského poloostrova přímo naproti ostrovu
Phuket a je omýváno vlnami Andamanského
moře. Pláže pokrývá zářivě bílý nebo zlatavý
písek. Velké množství potápěčských center zde
nabízí spoustu výletů k přilehlým korálovým
ostrůvkům. Na své si přijdou zkušení potápěči
i začátečníci. Strmá skaliska lákají rovněž pěší
turisty i regulérní horolezce. Vzhledem k ome-
zeným ubytovacím kapacitám nejsou na Krabi
ještě davy turistů a proto zejména luxusní ho-
tely nabízejí prožití klidné dovolené v přírodě
mimo zábavní civilizační centra. Nejznámější
pláží je slavná Railay Beach, která je ze všech
stran obklopena strmými vápencovými skalisky
a přístupná pouze z moře. Zdejší hotely leží na
ploché šíji rozdělující pláž na dvě části. Na do-
hled leží další překrásná pláž Phra Nang s po-
dobnou scenérií moře a skalisek, prý
nejkrásnější v celé jihovýchodní Asii. 

Poněkud více turisticky zpřístupněnou je známá
pláž Ao Nang. Pláž je rovněž písčitá s orientací
na západ a nabízí promenádu s  malými ob-
chůdky a restauracemi. Tato pláž se stala v po-
sledních letech oblíbeným cílem výletních
člunů, které zde kotví v denních hodinách. Pláž
Pai Plong je nádherná privátní pláž hotelu
Centara Grand Beach Resort, která je přístupná
pouze z moře a má charakter skutečně nedo-
tčené přírodní pláže. Transfer z letiště v Krabi
trvá asi 40 minut, transfer z letiště v Phuketu
pak 2 a půl hodiny.

Hotel Kategorie Strava str.

Krabi Cha-Da Thai Village R. **** PL 116
Hotel Cha-da Resort **** PL 118
Sofitel Krabi Phokeethra ***** SN 120
Golf & Spa
Tipa Resort **** SN 121
Cha-Da Beach Res. & Spa ***** PL 122
Phi Phi Cabana Resort **** SN 123
Holiday Inn Resort **** SN      123
Sunshine Garden *** SN 124
Sea Breeze Resort **** SN    124
Woodlands **** SN 125
Klong Prao Resort **** SN     125
Ko Chang Barali **** SN 126
Phuket Ocean Resort **** SN 126
Bangtao Beach Resort **** SN 127
Kamala Baeach Res **** SN     127
Aloha Resort **** SN     128
Tahi-Ayodhya Villa Resort & Spa *** SN 129
Weekender **** SN 129

SN = snídaně, PL = polopenze, AI = all inclusive
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OSTROV KO LANTA
Jeden z posledních nedotčených přírodních rájů
v Andamanském moři, kam po vpádu turistické
civilizace do Krabi a na ostrov Phuket utíkají mi-
lovníci skutečné robinzonády v  autentickém
prostředí života prostých rybářů a jejich pohos-
tinnosti. Nejjižněji situovaný ostrov z naší thaj-
ské nabídky leží  nejblíže k rovníku při západních
březích Malajského poloostrova již nepříliš da-
leko od hranic s Malajsií. Její vliv je patrný i na
převažující muslimské populaci ostrova.
Zatímco vnitrozemí ostrova tvoří plantáže kau-
čukových stromů, které pokrývají i úbočí páteř-
ního horského hřebenu, západní pobřeží lemují
překrásné nedotčené pláže dostupné jedinou
silnicí. Ubytování má jednodušší ráz, je organi-
zováno v příjemných vzdušných bungalovech
a soustřeďuje se zejména na nejznámější pláž
ostrova - Klong Dao. Pláž je písčitá, orientovaná
na západ a lemovaná pásmem kokosových
palem. Vedle hotelů jsou k dispozici i malé res-
taurace a jednoduchá občerstvovací zařízení.
Pobyty v tomto místě jsou určené zejména po-
kročilým zkušeným cestovatelům, kteří hledají
klid a nové zážitky. Transfer z letiště v Phuketu
trvá 5 hodin, transfer z letiště v Krabi zabere 3
hodiny času.

PATTAYA
Proslulé přímořské středisko, které patří již po
dlouhá léta k nejnavštěvovanějším místům
v  Thajsku, je situováno asi 150 km jižně od
Bangkoku. Čilým ruchem pulsující středisko se
rychle rozrůstá do šířky a díky výškovým
domům i do výšky. Pattaya je se svými nesčet-
nými bary, diskotékami, nočními kluby, kaba-
rety a restauracemi ideálním místem pro
milovníky živých středisek, kteří vyhledávají
noční život plný zábavy a vzrušení. Zkrátka však
nepřijdou ani ti, kteří po nočních radovánkách
netouží. Pro ně jsou připraveny hotelové areály
se zahradami a bazény i pláže střediska a při-
lehlých ostrovů. Centrum nočního života tvoří
centrální a zejména jižní Pattaya. Transfer au-
tokarem z letiště u Bangkoku trvá asi 1 hodinu
a třicet minut.

OSTROV KO CHANG
Druhý největší ostrov Thajska se nachází asi

350 km jihovýchodně od Bangkoku poblíž hra-
nic se sousední Kambodžou. Najdeme zde bílé
pláže s  průzračnou vodou, bujnou tropickou
vegetací i vysoké hory s vrcholky dosahujícími
více než 700 metrů. Ostrov je jen řídce osídlen
a turisté ho začali objevovat teprve nedávno.
Milovníci přírody si jistě nenechají ujít příležitost
vydat se na výlet do hornatého vnitrozemí,
které je pokryté tropickou džunglí s četnými vo-
dopády. Pobřeží ostrova lemují malé korálové
ostrůvky, které představují vděčný cíl mořských
výletů. Ko Chang neboli Sloní ostrov je ideálním
místem pro prožití skutečně klidné dovolené.
Spojení s pevninou je zajišťováno výhradně lod-
ním trajektem. Transfer z letoviska Pattaya trvá
celkem 5 hodin, z toho plavba trajektem trvá asi
hodinu. Pro zájemce o celý pobyt organizovaný
jenom na ostrově Ko Changu je s ohledem na
jízdní řád trajektů první a poslední noc zajištěna
ve středisku Pattaya. 

OSTROV KO SAMUI
Skutečně tropicky vyhlížející ostrov patří díky
omezené hotelové kapacitě k posledním oázám
nedotčené přírody v  jihovýchodní Asii. Leží
v jižní části Siamského zálivu v blízkosti břehů
Malajského poloostrova. Vnitrozemí je pokryto
zalesněnými vrcholky hor, pobřeží je lemováno
jedinečnými  plážemi s  nádhernou tropickou

přírodou palmových hájů a bizarními žulovými
skalisky, která zkušeným cestovatelům připomí-
nají pláže na Sey chel ských ostrovech. Mezi
hlavní atrakce ostrova lze zařadit opičí háj, vo-
dopád Hin Lad, sladkovodní jezero a mořský ná-
rodní park Ang Thong, který je tvořen 40
ostrůvky pokrytými romantickým deštným pra-
lesem. Hlavním střediskem ostrova je Chaweng
lemující stejnojmennou asi 5 km dlouhou pláž.
Prakticky na jednom místě nabízí překrásnou
pláž pokrytou jemným bílým pískem i zázemí
dnes již slušně rozvinutého střediska plného
restaurací, barů a obchodů. Dovolená na Ko
Samui je vhodná zejména pro zájemce o klid-
nou dovolenou v nerušeném prostředí tropic-
kého ostrova pod kokosovými palmami. Ostrov
je dostupný návazným letem z Bangkoku asi za
1 hodinu 30 minut. Transfer z letiště do hotelu
trvá asi 30 minut.

OSTROV PHUKET
Nejznámějším a nejoblíbenějším místem jižního
Thajska je bezesporu Phuket, ostrovní provincie
snů v Andamanském moři, která je vyhlášena
svou neobvyklou scenérií hor, deštného pralesa
a jeho vodopádů. Ostrov leží v jižní části Thajska
asi 700 km od Bangkoku na dohled od západ-
ních břehů Malajského poloostrova, s nímž je
spojen mostem. A proč právě Phuket je tolik žá-
daný? Protože nabízí v harmonické symbióze
vše, co patří k moderní exotické dovolené: rušné
středisko plné noční zábavy, nádherné pláže
s ideálními podmínkami pro koupání i hodnotné
výlety za přímořskými i vnitrozemskými scené-
riemi. Ostrov má dlouhé pláže v širokých rozleh-
lých zálivech pokryté zářivě bílým pískem
a lemované palmovými a piniovými háji.
Hlavním turistickým a zábavním centrem ost-
rova je Patong Beach. Středisko se táhne podél
krásného zálivu se širokou písčitou pláží. Na
zdejších rušných obchodních třídách najdete
velké množství obchodů, barů restaurací i zá-
bavních podniků. Jižně od Patong Beach leží pří-
rodní zálivy s plážemi Karon a Kata Beach. Tyto
oblasti již nenabízejí tolik zábavních příležitostí
a jsou méně rušné. Zato však zdejší pláže patří
co do kvality koupání k nejlepším na ostrově.
Severně od Patong Beach leží samostatná pláž
Kamala Beach s pozvolnou svažitostí dna
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Krabi Krabi – pláž Railay Beach

Pláže v centrální Pattaya

Ko Lanta - pláž Klong Dao
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vhodná pro dovolenou rodin s menšími dětmi.
Výhodou této nádherné pláže je i rychlá dostup-
nost střediska Patong Beach. Prostředí ostrova
nabízí ideální přímořskou dovolenou pro klienty,
kteří vyžadují kvalitu koupání v moři a současně
i určitou civilizační živost přímořských středisek.
Vhodné též pro ty cestovatele, kteří nechtějí
celou dovolenou strávit na pláži, nýbrž mají
zájem také poznávat exotiku v okolí. Transfer
z letiště do hotelů trvá asi hodinu.

SOUOSTROVÍ KO PHI PHI
Šest malých ostrovů leží v Andamanském moři
asi 40 km jižně od ostrova Phuket. Jde o roze-
klané romantické ostrovy krasového původu ty-
pické svými strmými útesy a skalními masivy,
soutěskami a liduprázdnými zálivy, které jsou
často přístupné jenom z moře. Vše je pokryto

bujnou zelenou vegetací, která umocňuje exo-
tický ráz ostrovů. Pláže jsou pokryté zářivě bílým
pískem a omývané skutečně křišťálově čistou
vodou. Ostrovy nabízejí také ideální příležitosti
pro šnorchlování a potápění k překrásným a bo-
hatým korálovým útesům. Hlavním ostrovem je
Phi Phi Don, kde najdeme několik hotelů urče-
ných pro návštěvníky vyhledávající romantickou
a skutečně klidnou dovolenou robinzonského
typu. V okolí hotelů je několik restaurací a ob-
chůdků avšak silnice ani další znaky civilizace
zde nehledejte. Transfer z letiště v Phuketu trvá
asi 1 hodinu do přístavu na jižním konci ostrova
a dále asi 2 hodiny lodí k ostrovům Phi Phi. Pro
zájemce o celý pobyt organizovaný jen na ost-
rovech Phi Phi je s ohledem na lodní řády první
noc zajištěna na Phuketu.

NABÍDKA VÝLETŮ
VÝLETY Z PATTAYA

Bangkok – celodenní výlet do Bangkoku, hlav-
ního města Thajska, během nějž uvidíte nejza-
jímavější pamětihodnosti města mezi něž patří
chrám Wat Trimit, kde je umístěna socha
Buddhy, která je vyrobena z 5 tun zlata, chrám
Ležícího Buddhy – Wat Po a areál královského
paláce – Grand Palace, kde spatříte mimo jiné
sošku Smaragdového Buddhy, která je nej -
významnějším symbolem Thajska. Po obědě
vás čeká nezapomenutelná projížďka lodí po
řece Chao Phraya a jejích přilehlých kanálech. 

Nong Nooch Village – polodenní výlet do tro-
pického parku Nong Nooch Village, kde se na-
cházejí krásné orchideové zahrady, sbírky
bonsají a kaktusů. Je zde také malá zoo logická
zahrada – můžete si nechat pořídit fotografii
s tygrem, šimpanzem či papouškem. Zhlédnete
krátké kulturní představení včetně ukázky thaj-
ského boxu a navštívíte nezapomenutelnou
sloní show. 

Korálový ostrov – celodenní výlet lodí na korá-
lový ostrov Ko Larn. Volno ke koupání (cca 2-3
hodiny) v průzračně čistém moři a možnost
opalování na nádherné pláži s bílým pískem. Na
ostrově je podáván oběd, který je pro Vás při-
praven z darů moře. Při cestě na ostrov mož-
nost paraglidingu. 

Sloní show – polodenní výlet na farmu, kde
jsou chováni sloni. Během návštěvy uvidíte
sloní show a ukázky z výcviku slonů.

Ostrov Ko Samet - celodenní výlet s obědem na
jeden z nejkrásnějších ostrovů v okolí Pattaya.
Asi hodinový transfer z hotelu do přístavu jižně
od střediska Pattaya, plavba lodí na ostrov,
pobyt na překrásných plážích ostrova s mož-
ností koupání a šnorchlování. Návrat do hotelu.

Výlet na řeku Kwai - dvoudenní výlet s obědem
k legendárnímu mostu, který vstoupil do histo-
rie II. světové války.  Návštěva místního muzea,
vojenského hřbitova a projížďka vlakem po že-
leznici smrti. Nocleh v turistickém resortu na
řece Kwai. 

Krokodýlí farma – polodenní výlet na krokodýlí
farmu, během nějž uvidíte krásnou zahradu
s minizoo a budete sledovat souboj krokodýla
s člověkem.

VÝLETY Z PHUKETU

Záliv Phang Nga – celodenní výlet na tropické
ostrůvky, kde se mimo jiné natáčel také jeden
z filmů Jamese Bonda. Cena výletu zahrnuje
oběd. V ceně výletu nejsou zahrnuty vstupy do
Wat Suwan Kuha. Tyto musejí být zaplaceny
přímo na místě. 

Ostrov Phi Phi – celodenní výlet na jeden z nej-
krásnějších ostrovů Andamanského moře, který
se vyznačuje svou kouzelnou tropickou příro-
dou, nádhernými plážemi a průzračně čistou
vodou. Cena výletu zahrnuje oběd. 

Sloní trekking - jízda na slonu typickou
 ostrovní krajinou.

Záliv Phang Nga z paluby kajaku - celodenní
výlet s obědem, který nabízí poznávání překrás-
ného zálivu Phang Nga spojené s projížďkou na
kajaku mangrovými močály do skrytých vnitř-
ních lagun krasových  ostrůvků.

Rafting ve thajské džungli - celodenní výlet do
malajské džungle nabízející dobrodružnou jízdu
na slonech s klasických raftingem v gumových
člunech na divoké horské řece.

Phuket Fantasea - kulturní představení s ve-
čeří. Ukázky thajského tanečního umění
i kostýmů.

VÝLETY Z KO SAMUI

Džíp safari – celodenní projížďka ostrovem
včetně prohlídky nejzajímavějších míst. V prů-
běhu výletu možnost koupání v krásných záto-
kách. 

Okruh ostrovem – celodenní výlet, během
něhož máte vynikající možnost poznat pozoru-
hodnosti ostrova jako jsou velký Buddha, vodo-
pády a Motýlí farma.

Mořský park – celodenní výlet do přírodní re-
zervace zahrnující cca 40 ostrovů a ostrůvků.
Od hotelu je odjezd mikrobusem do přístavu
a odtud se pokračuje  lodí. 

NABÍDKA VÝLETŮ | THAJSKO
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od 27 650 Kč*

* více na str. 229

HOTEL KRABI CHA-DA THAI VILLAGE RESORT
**** OSTROV KRABI

Deluxe: AA|AAA|AAB  Executive: AA|AAA|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 13, 12 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází na kopci, cca 400 m od centra
Ao Nang, nejbližší obchody a bary cca 25 m od
hotelu, cca 25 km od letiště v Krabi.

VYBAVENÍ
Stylový hotel, postavený v roce 2000, renovo-
vaný v roce 2012, 130 pokojů, 3 patra, pro-
storné lobby, 24h recepce, restaurace
Greenary – stravování formou švédských
stolů, thajská a mezinárodní kuchyně, k dispo-
zici židličky pro děti a dětské menu, restaurace
Rotissary – à la carte, thajská a mezinárodní
kuchyně, 2 bary: Cat’s Eye, Pool Bar typu
swim-up v bazénu, úschovna zavazadel, smě-
nárna, minimarket, tropická  zahrada, bez-
platné bezdrátové připojení k internetu, při

ubytování požadována  záloha na pokrytí pří-
padných nákladů v hotelu (platba v hotovosti
nebo zablokování částky na kreditní kartě): cca
100 USD/pokoj/pobyt. 

SPORT A ZÁBAVA
3 bazény, z toho jeden se skluzavkou, u ba-
zénů zdarma slunečníky, lehátka a osušky,
dětské hřiště. Za poplatek: spa centrum - ví-
řivka, masáže, kosmetické procedury a refle-
xologie.

UBYTOVÁNÍ
Deluxe: Klimatizovaný, koupelna (vana nebo
sprchový kout, WC, fén), bezdrátové připojení
k internetu, TV-sat, DVD přehrávač, telefon,
trezor, lednice, varná konvice, denně 2 láhve

minerální vody; za poplatek: minibar; zdarma
dětská postýlka (nutno objednat předem); bal-
kon, výhled do zahrady nebo na bazén.
Executive: Zařízený jako deluxe pokoj, navíc
terasa, výhled do zahrady nebo na bazén.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou švédských stolů, oběd za pří-
platek a večeře formou švédských stolů nebo
servírované v restauraci; k obědu a večeři voda
a pivo nebo nealkoholický nápoj.

PLÁŽ
Písčitá veřejná pláž Ao Nang s pozvolným vstu-
pem do moře, cca 400 m od hotelu. Přístup
chodníkem, na pláži bar a restaurace (za popla-
tek). Písčitá veřejná pláž Noppharat Thara s po-
zvolným vstupem do moře, cca 400 m od
hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8337.html

Garance
NEJNIŽŠÍ CENY

Více na str. 227



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 117

KRABI | THAJSKO
Pláž Ao Nang



800 112 112118

THAJSKO | KRABI

od 26 520 Kč*

* více na str. 229

HOTEL KRABI CHA-DA RESORT 
**** OSTROV KRABI

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

POLOHA
Hotel je obklopen tropickým lesem s malebným
výhledem na záliv. Nachází se v Ao Nang, které
je známé jako vynikající výchozí bod pro obje-
vování regionu Krabi, je dobrou volbou pro mi-
lovníky aktivní dovolené. Hostům je k dispozici
krásný bazén na terase s výhledem na moře.
Pro milovníky thajské kuchyně bude velkým zá-
žitkem ochutnat místní speciality servírované
v hotelové restauraci. Hotel leží cca 400 m od
centra AO NANG, nad mořem u místní komuni-
kace, nejbližší obchody a bary jsou vzdáleny cca
50 m od hotelu; cca 25 km od letiště v Krabi;
v blízkosti hotelu jezdí tuk-tuk.

VYBAVENÍ
Hotel renovovaný v roce 2011, 79 pokojů, 3 bu-
dovy, 6 podlaží, výtah, lobby, 24h recepce, restau-
race Jinda Coffee House – stravování formou
švédských stolů, à la carte, thajská a mezinárodní
kuchyně, bar u bazénu – drinky a snack, ús-
chovna zavazadel, směnárna, terasa s výhledem
na moře, bezplatné bezdrátové připojení k inter-
netu (omezený rozsah), za poplatek: room-ser-
vice, au-pair, prádelna, při ubytování požadována
záloha na pokrytí případných nákladů v hotelu
(platba v hotovosti nebo zablokování částky na
kreditní kartě): cca 2000 THB/pokoj/pobyt (nebo
ekvivalentní částka v EUR/USD).

SPORT A ZÁBAVA
4 bazény, u bazénů slunečníky, lehátka a osušky
zdarma, posilovna.

UBYTOVÁNÍ
Standard: pro 2 os. (možnost 1 přistýlky pro
dítě), klimatizace, koupelna (sprchový kout, WC,
fén), bezdrátové připojení k internetu, TV-sat,
telefon, trezor, minibar, varná konvice; zdarma
dětská postýlka (nutno objednat předem); bal-
kón, výhled do zahrady nebo na bazén; výhled
na moře za příplatek; pokoj s přímým vstupem
do bazénu na vyžádání, za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou švédských stolů v restauraci,
oběd za příplatek a večeře formou švédských
stolů nebo servírované v restauraci; k obědu
a večeři omezené množství vody, piva nebo ne-
alkoholického nápoje.

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře, cca
900 m od hotelu, na pláži bary a restaurace (za
poplatek).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8338.html
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od 42 640 Kč*

* více na str. 229

HOTEL SOFITEL KRABI PHOKEETHRA GOLF & SPA RESORT
***** OSTROV KRABI

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 13, 12 dní Strava: snídaně

POLOHA
Luxusní hotel se nachází v první linii od pláže
sestupující k tyrkysovému oceánu. Je ideálním
místem pro náročné klienty. Největší bazénový
komplex v Thajsku obklopený tropickou zahra-
dou s kokosovými palmami je ideálním místem
pro plnou relaxaci ve skutečně rajské scenérii.
Cca 15 km od Ao Nang, cca 15 km od města
Nong Thale, cca 35 km od letiště v Krabi, v okolí
jezdí tuk-tuk.

VYBAVENÍ
Hotel postavený v roce 2007, 276 pokojů, 3 po-
dlaží, prostorné a elegantní lobby, 24h recepce.
Restaurace Maya – stravování formou švéd-
ských stolů, s obsluhou, à la carte, thajská a me-
zinárodní kuchyně, restaurace Koh Poda vedle
bazénu – obědy, mezinárodní kuchyně a moř-
ské plody, Venezia – večeře, italská kuchyně,

White Lotus – thajská a indická kuchyně, v res-
tauracích k dispozici židličky pro děti a dětské
menu, vegetariánské menu, kavárna Cafe
Viena, bar Explorer, bar Koh Poda u bazénu.
Úschovna zavazadel, čítárna, směnárna, ob-
chod se suvenýry a novinami, konferenční cent-
rum pro 400 osob, terasa s výhledem na bazén,
tropická zahrada, bezplatné bezdrátové připo-
jení k internetu v lobby, za poplatek internetový
koutek, trezor na recepci, room-service, au-pair
(na vyžádání), prádelna, žehlírna, při ubytování
požadována záloha (platba v hotovosti nebo za-
blokování částky na kreditní kartě) na pokrytí
případných nákladů v hotelu: cca 2000
THB/noc.

SPORT A ZÁBAVA
Velký bazén. Volejbal, běžecký pás, herna pro
děti a dětské hřiště. Animační programy pro

děti. 2 tenisové kurty s osvětlením, 9 a 18jam-
kové golfové hřiště cca 500 m od hotelu, spa
centrum (za poplatek). Vodní sporty na pláži.

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoje pro 3 os., individuálně nastavi-
telná klimatizace, koupelna (vana, sprchový kout,
WC, fén), TV-sat, telefon, trezor, varná konvice,
rádio. Za poplatek: minibar, vysokorychlostní bez-
drátové připojení k internetu; zdarma dětská po-
stýlka (nutno objednat předem); balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou švédských stolů v restauraci
Maya. Za příplatek: obědy formou švédských
stolů nebo servírované v restauraci Maya nebo
Koh Poda, večeře formou švédských stolů nebo
servírované v restauraci Maya, White Lotus,
v průběhu dne snack.

PLÁŽ
Písčitá pláž Klong Muang s pozvolným vstupem
do moře cca 20 m od hotelu. Přístup cestičkou
přes areál hotelu, zdarma slunečníky, lehátka
a osušky.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8340.html
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HOTEL KRABI TIPA RESORT
**** OSTROV KRABI

Deluxe: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 13, 12 dní Strava: snídaně

POLOHA
Komorní hotel nacházející se v blízkosti písčité
pláže a nedaleko centra města Ao Nang s ob-
chody, bary a restauracemi. Je obklopen tropic-
kou zahradou, skutečnou oázou daleko od
shonu města, cca 700 m od pláže Ao Nang
s mnoha bary a restauracemi, nejbližší obchody
cca 150 m od hotelu, cca 9 km od Krabi Fun
Park, cca 15 km od města Krabi, cca 26 km od
letiště v Krabi, v okolí jezdí tuk-tuk.

VYBAVENÍ
Hotel renovovaný v roce 2011, 87 pokojů, 37
budov, 2 podlaží, prostorné lobby, 24h recepce,
restaurace Garden House – stravování formou
švédských stolů, thajská a mezinárodní ku-
chyně, restaurace The Ocean – à la carte, thajská

a mezinárodní kuchyně, bar u bazénu, obchod
se suvenýry, parkoviště, úschovna zavazadel,
směnárna, konferenční centrum pro 80 osob,
zahrada, bezplatné bezdrátové připojení k inter-
netu ve veřejných prostorech, za poplatek:
room-service (10.00 – 21.30), trezor na recepci,
au-pair, prádelna; při ubytování požadována zá-
loha na pokrytí případných nákladů v hotelu
(platba v hotovosti nebo zablokování částky na
kreditní kartě): cca 100 USD/pokoj/pobyt.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén s dětským brouzdalištěm, u bazénu
zdarma slunečníky a lehátka. Dětské hřiště. Za
poplatek: masáže.

UBYTOVÁNÍ
Deluxe: pro 2 os. (možnost 1 přistýlky), individu-
álně nastavitelná klimatizace, koupelna (sprchový
kout, WC, fén), okno mezi koupelnou a pokojem
s možností zaclonění, TV-sat, telefon, lednice,
varná konvice, trezor, zdarma dětská postýlka
(nutno objednat předem); balkon, výhled na
hory. Grand deluxe: pro 2 os. (možnost 1 nebo
2 přistýlek pro děti), zařízený jako deluxe pokoj,
výhled do zahrady nebo na hory.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou švédských stolů v restauraci. Za
příplatek: oběd a večeře formou švédských stolů
nebo servírované v restauraci, k obědu a večeři
voda, sklenička vína nebo pivo, nealkoholický
nápoj.

PLÁŽ
Písčitá pláž Ao Nang s pozvolným vstupem do
moře, cca 200 m od hotelu, za poplatek sluneč-
níky a lehátka. Písčitá pláž Noppharat Thara s po-
zvolným vstupem do moře, cca 2 km od hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8341.html

od 30 800 Kč*

* více na str. 229
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od 32 400 Kč*

* více na str. 229

HOTEL CHA-DA BEACH RESORT & SPA
**** KO LANTA

Silver suite: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 13, 12 dní Strava: polopenze

POLOHA
Velmi příjemný hotelový areál leží přímo u pláže
Klong Dao. Je tvořen stylovými moderními pa-
vilóny, jež jsou situovány kolem bazénu a v tro-
pické zahradě. Hotel má 196 pokojů, základní
kategorií ubytování je silver suite.

VYBAVENÍ
2 restaurace, 2 bary, kavárna, obchůdek, byznys
centrum, internet, dětský klub.

SPORT A ZÁBAVA
2 bazény, vířivka, fitness centrum, relaxační
lázně, možnost thajských masáží a vodních
sportů na pláži.

UBYTOVÁNÍ
Silver suite: pro 2 os. (možnost 1 nebo 2 při-
stýlek pro děti), oddělená ložnice a obývací
pokoj, individuálně nastavitelná klimatizace
v ložnici a ventilátor v obývacím pokoji, kou-
pelna (vana, sprcha, WC, fén), bezdrátové při-
pojení k internetu, TV-sat (2 televize), telefon,
varná konvice, trezor, balkon, za poplatek: mi-
nibar. Za příplatek Gold suite: zařízený jako sil-
ver suite pokoj, navíc přímý přístup k bazénu.
Při ubytování požadována záloha na pokrytí pří-
padných nákladů v hotelu (platba v hotovosti
nebo zablokování částky na kreditní kartě): cca
100 USD.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, během dne možnost stravování
v a la carte restauracích.

PLÁŽ
Klong Dao Beach, veřejná, písčitá, pozvolný
vstup do moře, přímo u hotelu, zdarma sluneč-
níky, lehátka a matrace; u pláže mnoho ob-
chodů, barů a restaurací.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8260.html
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od 59 520 Kč*

* více na str. 229

od 66 960 Kč*

* více na str. 229

HOTEL PHI PHI CABANA RESORT
**** PHI PHI

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 17, 13, 10 dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel je situován mezi dvěma plážemi Tonsai
Bay a Loh-Dalum Bay, proto si během snídaně
můžete vychutnat pohled na přístav, který se
od rána hemží rybáři a během dne z druhé
strany zátoku, která kopíruje pláž přímo u ho-
telu. Hotel nabízí 162 pokojů, v základní na-
bídce jsou pokoje de luxe.

VYBAVENÍ
3 restaurace, bar u bazénu, konferenční míst-
nost, dětská pečovatelka, čistírna, obchod se
suvenýry, pokojový servis, internet za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
2 bazény, fitness centrum, thajské masáže,
sauna, kurzy vaření, potápěčské centrum, bas-
ketbalové hřiště, plážový volejbal, lehátka a slu-
nečníky zdarma k dispozici pouze u bazénu.

UBYTOVÁNÍ
Nastavitelná klimatizace, balkon, kávovar, sate-
litní TV, minibar, koupelna s WC, vysoušeč vlasů,
trezor.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, možnost stravování a la carte v hote-
lové restauraci.

PLÁŽ
Písečná přímo u hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8255.html

HOTEL HOLIDAY INN RESORT 
**** PHI PHI

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 17, 13, 10 dní Strava: snídaně

POLOHA
Bungalovy luxusního a osvědčeného hotelo-
vého řetězce Holiday Inn jsou rozesety do bujné
tropické zahrady, která je lemována bělostnou
písečnou pláží a omývána křišťálově průzrač-
ným mořem. Přístup do hotelu je pouze lodí
s výstupem na pláž, což Vám zaručuje naprosté
soukromí a klidnou dovolenou. Za nočním živo-
tem se lze vydat hotelovou lodí za příplatek,
která Vás zaveze do zátoky Tonsay Bay. V zá-
kladní nabídce jsou bungalovy v zahradě.
Transfer z Phuketu si můžete urychlit transfe-
rem rychlolodí, jehož cenu Vám vyžádáme dle
počtu osob.

VYBAVENÍ
2 restaurace, 2 bary se servisem až k bazénu či
na pláž, možnost pikniku nebo soukromé ve-
čeře v zahradě nebo na pláži, pokojový servis,
lékař na telefonu 24 hodin denně, obchod se
suvenýry, dětský klub, babysitting, směnárna,
internetový koutek, večerní představení thaj-
ských tanců, možnost exotické svatby.

SPORT A ZÁBAVA
2 bazény, dětský bazén, 2 vířivky, wellness cent-
rum, potápěčské centrum, vodní sporty
(šnorchlování, kajaky, windsurfing), hřiště na
plážový volejbal a fotbal, badminton, kurzy va-
ření thajské kuchyně, kurzy koktejlů, rybaření,
malé fitness centrum, lodní výlety.

UBYTOVÁNÍ
nastavitelná klimatizace, koupelna s WC a fénem,
lednička s minibarem, rychlovarná konvice, tele-
fon, trezor, žehlička, žehlící prkno, plážové pan-
tofle, plážová taška, balkón nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, možnost stravování a la carte.

PLÁŽ
Písečná, přímo před hotelem.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8256.html
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od 35 340 Kč*

* více na str. 229

od 33 480 Kč*

* více na str. 229

HOTEL SUNSHINE GARDEN
*** PATTAYA

Superior: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 17, 13, 10 dní Strava: snídaně

POLOHA
Resort je tvořen nízkopodlažními budovami,
které jsou zasazeny v krásné upravené tropické
zahradě. Vybrat si můžete ze 133 vkusně zaří-
zených pokojů, apartmánů či bungalovů, z nichž
se většinou budete moci potěšit výhledem do
svěží zahrady či na bazén. Centrum letoviska
Pattaya je vzdáleno přibližně 5 minut chůze od
hotelu a klientům tím poskytuje mnoho mož-
ností zábavy, stravování v místních restauracích
či nákupu v některém z obchodů. V základní na-
bídce jsou pokoje superior.

VYBAVENÍ
Restaurace s thajskou a mezinárodní kuchyní,

bar u bazénu s bohatým výběrem osvěžujících
koktejlů, pokojový servis, konferenční místnost,
čistírna, salon krásy, připojení k internetu za po-
platek, směnárna, krejčovství.

SPORT A ZÁBAVA
Venkovní bazén, široká nabídka vodních sportů
na pláži. Centrum letoviska Pattaya nabízí spou-
stu příležitostí k zábavě.

UBYTOVÁNÍ
Nastavitelná klimatizace, koupelna s WC
a vanou či sprchovým koutem, TV se satelitními
programy, telefon, minibar, vysoušeč vlasů, tre-
zor, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, možnost stravování a la carte v hote-
lové restauraci.

PLÁŽ
Písčitá pláž Wong Amat je od hotelu vzdálena cca
500 metrů. Vstup do moře je pozvolný. Lehátka
a slunečníky jsou k dispozici za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,91.html

HOTEL SEA BREEZE RESORT
**** PATTAYA – JOMTIEN BEACH

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 17, 13, 10 dní Strava: snídaně

POLOHA
Příjemný hotelový komplex se skládá ze tří
budov, hlavní osmipatrové a dvou nižších čtyř-
patrových budov, kde se nachází celkem 277
pokojů typu superior, deluxe a junior suite.
V základní nabídce jsou standard pokoje v nej-
novější budově u bazénu. Leží v oblasti Jomtien
Beach v blízkosti živé přímořské promenády
s výhledem na každodenní západ slunce, ve
vzdálenosti asi 10 minut cesty taxíkem od cent-
rální části letoviska Pattaya.

VYBAVENÍ
Klientům je k dispozici restaurace, kavárna, bar
u bazénu, konferenční místnost, herní místnost,

obchod se suvenýry a trezory na recepci. Dále
se zde nabízí možnost využití dvou menších ba-
zénů (lehátka a slunečníky zdarma), sauny a fit-
ness centra.

SPORT A ZÁBAVA
Zábavní příležitosti v bezprostředním okolí ho-
telu. Vodní sporty na pláži. Nepřeberná zábavní
zařízení v centru střediska Pattaya.

UBYTOVÁNÍ
Koupelna se sprchovým koutem a WC, klimati-
zace, minibar, SAT-TV, malý balkon s bočním
nebo přímým výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně.

PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře je
od hotelu vzdálena přibližně 80 metrů, lehátka
a slunečníky na pláži jsou za poplatek. Pláž je
od hotelu oddělena místní komunikací a pro-
menádou lemovanou palmami.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,472.html
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od 45 570 Kč*

* více na str. 229

HOTEL WOODLANDS 
**** PATTAYA

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 17, 13, 10 dní Strava: snídaně

POLOHA
Příjemný hotel v thajském stylu upoutává svou
citlivou architekturou, hojným využíváním tro-
pických dřev a nádhernou tropickou zahradou,
která potěší vyznavače klidu a odpočinku. Hotel
je ideálně položen pár desítek metrů od centra
nočního života severní Pattayi. Nabízí 134 po-
kojů typu superior, de luxe a suita. V základní
nabídce jsou pokoje superior.

VYBAVENÍ
2 restaurace, vyhlášená francouzská kavárna,
bar, 2 bary u bazénů, dětská pečovatelka, tre-
zory na recepci zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
2 bazény, dětské brouzdaliště, dětské hřiště,
parní sauna, fitness centrum, thajská masérna,
knihovna.

UBYTOVÁNÍ
Nastavitelná klimatizace, koupelna s WC
a fénem, TV, lednička s minibarem, pokojový
trezor, varná konvice, balkón nebo terasa s vý-
hledem do zeleně nebo k bazénu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, možnost stravování a la carte v hote-
lových restauracích.

PLÁŽ
Písečná, vzdálena zhruba 400 m.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8250.html

od 38 130 Kč*

* více na str. 229

HOTEL KLONG PRAO RESORT
**** KO CHANG - KLONG PRAO

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 17, 13, 10 dní Strava: snídaně

POLOHA
Oblíbený resort tvoří bungalovy a pavilóny, sou-
středěné kolem mořské laguny. Hotel nabízí ně-
kolik typů pokojů.

VYBAVENÍ
Restaurace, večerní restaurant na pláži s vyni-
kajícími rybími specialitami, bar, konferenční
centrum, internet, pokojový servis, dětská pe-
čovatelka.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, jacuzzi, sauna, potápěčské středisko,
půjčovna kajaků a horských kol. Hotel též po-
řádá výlety motorovým člunem na moře.

UBYTOVÁNÍ
Klimatizace, koupelna se sprchou a WC, TV, led-
nička s minibarem, terasa s výhledem na po-
břeží, bazén či lagunu. Na pokoji max. 3 osoby.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, možnost stravování a la carte v hote-
lové restauraci.

PLÁŽ
Písečná, s pozvolným vstupem do vody, přímo
před hotelem.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,453.html
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od 48 360 Kč*

* více na str. 229

HOTEL KO CHANG BARALI
**** KO CHANG - KLONG PRAO

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 17, 13, 10 dní Strava: snídaně

POLOHA
Příjemný hotel postavený v tradičním thajském
stylu obklopuje tropická zahrada a pláž Klong
Prao Beach. V základní nabídce jsou pokoje
typu deluxe villa.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, kavárna.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, dětský bazén,lázeňské a wellness cent-
rum, kajaky na pláži.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje jsou vybaveny individuálně nastavitel-
nou klimatizací, TV, telefonem, minibarem,
 kávovarem, vysoušečem vlasů, trezorem, kou-
pelnou s WC.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, možnost stravování a la carte v hote-
lové restauraci.

PLÁŽ
Písečná pláž se nachází přímo před hotelem.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8252.html

od 49 290 Kč*

* více na str. 229

HOTEL PHUKET OCEAN RESORT 
**** PHUKET – KARON BEACH

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 17, 13, 10 dní Strava: snídaně

POLOHA
Velmi příjemný a oblíbený hotel je položen v
bujné zeleni tropické zahrady na svahu, zhruba
3 minuty chůze od pláže Karon. Mezi hotelem
a mořem se rozkládá mořská laguna. Nedaleko
hotelu je malé centrum s obchůdky, restauranty
a bary.

VYBAVENÍ
Restaurace s bohatým výběrem specialit thaj-
ské a čínské kuchyně, bar u bazénu, výtah, půj-
čovna vozidel, internetová kavárna, pokojový
servis, čistírna, obchod, směnárna. Wi-fi
zdarma ve všech veřejných prostorách hotelu.

SPORT A ZÁBAVA
3 bazény, dětské brouzdaliště, fitness centrum,
herna, relaxační lázně s thajskou masérnou,
dětský koutek.

UBYTOVÁNÍ
Klimatizace, koupelna s WC, lednička s miniba-
rem na vyžádání na recepci, TV, telefon, varná
konvice, vysoušeč vlasů, trezor, připojení k in-
ternetu, balkón nebo terasa. Všechny pokoje
jsou obráceny k západu ve směru na moře, vý-
hled na západ slunce je odtud uchvacující.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, možnost stravování a la carte v hote-
lové restauraci. Káva z automatu pro všechny
hotelové hosty v recepci zdarma.

PLÁŽ
Písečná, zhruba 200 metrů od hotelu a je oddě-
lena nábřežní komunikací a lagunou.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,323.html
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od 53 940 Kč*

* více na str. 229

HOTEL BANGTAO BEACH RESORT
**** BANG TAO

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 17, 13, 10 dní Strava: snídaně

POLOHA
Elegantní a pohodlný resort leží na poklidné
pláži Bang Tao v háji casuarin. 235 pokojů jsou
vkusně zařízeny v místním přímořském stylu. V
základní nabídce jsou pokoje de luxe s částeč-
ným výhledem na moře.

VYBAVENÍ
2 restaurace, 2 bary, internet, obchůdek, konfe-
renční místnost, čistírna, pokojový servis, baby
sitting, směnárna, půjčovna aut a motocyklů,
transfer do letoviska Patong. Wi-fi zdarma na
recepci hotelu.

SPORT A ZÁBAVA
2 bazény, dětské brouzdaliště, posilovna, stolní
tennis, thajská masérna a relaxační lázně. Na
pláži je možnost vodních sportů.

UBYTOVÁNÍ
Nastavitelná klimatizace, koupelna s WC, LCD
TV, lednická s minibarem na vyžádání na re-
cepci, rychlovarná konvice, vysoušeč vlasů, tre-
zor, balkón či terasa, ve většině pokojů datová
přípojka. Na pokoji max. 2 os. a 2 děti na 2 při-
stýlkách.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, možnost stravování a la carte v hote-
lové restauraci.

PLÁŽ
Písečná, s velmi pozvolným vstupem do vody,
přímo před hotelem.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8253.html

od 54 870 Kč*

* více na str. 229

HOTEL KAMALA BEACH RES. (a Sunprime Resort)
**** PHUKET - KAMALA BEACH

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 17, 13, 10 dní Strava: snídaně

POLOHA
Osvědčený hotelový areál leží přímo na jedné z
nejhezčích pláží Phuketu – na pláži Kamala.
Vzdálenost od živé pláže Patong Beach, známé
nočním životem, je 5 km. Hotel má 353 pokojů.
Ve standardní nabídce jsou pokoje deluxe s čás-
tečným výhledem na moře nebo na bazén.
Hotel ubytovává pouze osoby starší 15 let.

VYBAVENÍ
2 restaurace, 4 bary, konferenční centrum, ob-
chod, čistírna, půjčovna aut a motocyklů, smě-
nárna, masážní centrum, krej čovský salón.
Wi-fi zdarma v lobby.

SPORT A ZÁBAVA
2 bazény, fitness centrum.

UBYTOVÁNÍ
Klimatizace, koupelna s WC, TV, lednička s mi-
nibarem na vyžádání na recepci, trezor, varná
konvice, vysoušeč vlasů, připojení k internetu,
balkón nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, možnost stravování a la carte v hote-
lové restauraci.

PLÁŽ
Písečná, přímo před hotelem.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,517.html
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od 44 640 Kč*

* více na str. 229

HOTEL ALOHA RESORT
*** KO SAMUI - LAMAI

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 17, 13, 10 dní Strava: snídaně

POLOHA
Příjemný a velmi oblíbený hotel leží na jedné
z nejhezčích pláží ostrova, na pláži Lamai.
V okolí hotelu se nachází několik restaurací
s mořskými specialitami, půjčoven automobilů
a motocyklů, potápěčských center a diskoték.
74 pokojů je umístěno v architektonicky velmi
pěkně řešené budově. V základní nabídce jsou
pokoje de luxe s přímým či bočním výhledem
na moře.

VYBAVENÍ
2 restaurace, bar, kavárna, turistické centrum,
konferenční centrum, dětská pečovatelka.

SPORT A ZÁBAVA
Velký bazén, dětský bazének, vodní sporty na
pláži (za poplatek). Večerní zábava v barech
a restauracích střediska Lamai.

UBYTOVÁNÍ
Nastavitelná klimatizace, koupelna s WC, led-
nička s minibarem, TV, telefon, balkón nebo te-
rasa. Vysoušeč vlasů možno zapůjčit na recepci.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, možnost stravování a la carte v hote-
lové restauraci.

PLÁŽ
Písečná, s hebkým bělostným pískem, přímo
před hotelem.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,428.html
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od 41 850 Kč*

* více na str. 229

od 52 080 Kč*

* více na str. 229

HOTEL THAI-AYODHYA VILLA RESORT & SPA
*** KO SAMUI

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 17, 13, 10 dní Strava: snídaně

POLOHA
Exkluzivní boutique resort postaven v thajském
stylu se nachází přímo na nádherné pláži Lamai
s bílým pískem. Boutique Resort Vám zaručí pří-
jemnou atmosféru s jedinečnými službami.
Resort nabízí 94 elegantně zařízených pokojů
a vil. V základní nabídce jsou pokoje deluxe bal-
cony suite, keré se nachází v patrové budově
a každý z nich má vlastní vířivku.

VYBAVENÍ
The Patio restaurace s thajskou i mezinárodní
kuchyní, The Scene Corner restaurace u bazénu
nabízející lehké občerstvení po celý den, bar
u bazénu, konferenční místnost, pokojový

 servis, obchod se suvenýry, lékárna, wi-fi připo-
jení, babysitting.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, dětské brouzdaliště, jacuzzi, masérna,
relaxační lázně, možnost vodních sportů na
pláži (za poplatek).

UBYTOVÁNÍ
Pokoje deluxe jsou umístěny v prvním patře
nebo v přízemí hlavní budovy a kromě ložnice
mají i menší obývací část s pohovokou a balkón
s vířivkou. Mezi další vybavení patří nastavitelná
klimatizace, koupelna s WC, fén na vlasy, plážové
pantofle, deštník, TV, telefon, wi-fi připojení,

 lednička s minibarem, pokojový trezor, rychlo-
varná konvice.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, možnost stravování a la carte v hote-
lové restauraci.

PLÁŽ
Písečná, přímo před hotelem.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8261.html

HOTEL WEEKENDER
**** KO SAMUI - LAMAI

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 17, 13, 10 dní Strava: snídaně

POLOHA
Příjemný hotel na pláži Lamai v tropické za-
hradě. V základní nabídce jsou pokoje typu de-
luxe villa.

VYBAVENÍ
Restaurace, bar, kavárna, konferenční místnost,
pokojový servis, obchod, připojení k internetu.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, dětský bazén, jacuzzi, masážní a rela-
xační centrum.

UBYTOVÁNÍ
Nastavitelná klimatizace, koupelna s WC, led-
nička s minibarem, telefon, TV, varná konvice,
vysoušeč vlasů, balkón nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, možnost stravování a la carte v hote-
lové restauraci.

PLÁŽ
Písečná pláž přímo před hotelem.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8263.html



INDONÉSIE - OSTROV BALI
Indonésie - ostrovní říše tvoří pestrou mozaiku 13 700 ostrovů a ostrůvků, tisícovky jazyků a nářečí, stovky národů, zalidněných nížin
i liduprázdných pralesů. Pozoruhodná země vytříbené starobylé kultury, moderní civilizace i přírodních národů, pro něž doba kamenná
ještě není minulostí. Každý kout rozlehlé země má svůj osobitý charakter, nejvíce jsou však vyhledávány dva ostrovy: Bali a Lombok. Bali
- ostrov bohů a démonů, jediná hinduistická oblast mimo Indii. Ostrov Bali je nejpopulárnější destinací v Indonésii vůbec. Je oddělen od
sousední Jávy pouze 2 km širokou úžinou a již z dálky září krásou a starobylostí. Vnitrozemí ostrova je hornaté, se dvěma sopečnými
krátery - posvátným Gunung Agung a Batue se stejnojmenným jezerem. Bali nabízí 400 km překrásných pláží, neuvěřitelně bohatou
tropickou vegetaci, staré chrámy, zajímavé obětní obřady, rýžové terasy, vesničky plné lidového umění, nefalšovanou velmi přátelskou
pohostinnost a v neposlední řadě tajuplnou přítomnost zdejších bohů. Lombok- ostrov, který odděluje od Bali pouze mořská úžina, však
již přírodopisně patří k Austrálii. Mohutný kráter sopky Rinjani a husté pralesy přispívají k dojmu divokosti a nedostupnosti. Oproti
kultivovanému Bali nabízí Lombok drsnou krásu divoké a nespoutané přírody.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

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

30 30
31

32
3030

31
30

31
32

30
31

28 28 28 28
29

27 27 27 2728 28 29

OSTROV BALI

800 112 112130

Ostrov Bali má tropické rovníkové podnebí.
Ideální období pro pobyt u moře panujeme od
srpna do října, od června do září bývá obdobím
sucha, doba dešťů je na Bali od prosince do
března. Popsané klima nelze v konkrétním ter-
mínu zájezdu garantovat.



ČEDOK PLUS
• česky hovořící delegát 
• komfortní dálkové lety
• výhodné parkování u letiště

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• fascinující vnitrozemí s bujnou tropickou

vegetací
• řada atraktivních výletů
• nízké náklady místních služeb

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Oficiální název: Indonéská republika 
Politický systém: republika
Rozloha: 1,910 mil. km2 (5633 km2 = Bali) 
Počet obyvatel: 238 452 952 (3 mil. = Bali)
Hlavní město: Jakarta (Denpasar = Bali) 
Úřední jazyk: Indonéština (balajština = Bali) 
Dorozumění: v turistických oblastech angličtina 
Náboženství: Muslimové (88%), Protestanti (5%), Katolíci (3%), Hinduisté (2%), na Bali 95%
Hinduisté 
Místní měna: indonéská rupie (Rp) 
Peníze s sebou: USD, nejlépe vytištěné po roce 1996, starší bankovky většina směnáren neak-
ceptuje, cestovní šeky i platební karty podléhají velkým poplatkům a v některých směnárnách
nejsou dokonce akceptovány
Místní čas: SEČ + 7 hodin (při letním času + 6 hodin) 
Elektřina: 220 V, zásuvky shodné jako v ČR
Místní doprava: cenově dostupný a doporučovaný je pronájem vozu s řidičem, případně i bez
řidiče nebo taxi. 
Očkování a lékař: povinná nejsou žádná očkování, doporučujeme zejména očkování proti žlou-
tence typu A/B. Riziko malárie je v turistických oblastech Indonésie relativně malé. Zdravotní ri-
zika a aktuální doporučované očkování (ochranu) konzultujte prosím před cestou s hygienickou
stanicí či odborným lékařem. 

OSTROV BALI
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Jávské moře

LOMBOK
BALI

INDONÉSIE

JAVA

Denpasar

POHODLNÉ DÁLKOVÉ LETY
S PŘESTUPEM

ODLETY: 12/13 DNÍ Z PRAHY

ZÁKLADNÍ VARIANTA ZÁJEZDŮ
12/13 DENNÍ ZÁJEZDY

1. den: Odlet z Prahy s přestupem na Bali. 
2. den: Přílet do Denpasaru, transfer do vy-
braného hotelu. 
3. – 10.(11.) den: Pobyt u moře ve vybraném
hotelu s možností využití fakultativních služeb. 
11. (12.) den: Transfer na letiště a odlet s pře-
stupem zpět do Prahy. 
12. (13.) den: Přílet do Prahy.*

* V závislosti na letovém řádu může být přílet
do Prahy již 11/12 den.

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
KUTA
Kuta, nejznámější a nejrušnější balijské stře-
disko je vystavěno podél cca 6 km dlouhé
pláže, která je nejoblíbenější pláží na Bali
s křišťálově průzračným mořem, jemným pís-
kem a množstvím palem, které utvářejí dojem
toho pravého ráje. Protíná jej centrální ulice
plná obchodů, restaurací, barů a diskoték. Díky
tomuto zázemí je Kuta vhodná především pro
milovníky živých středisek, nočního života a zá-
bavy. 

NUSA DUA
Nusa Dua je nejhezčím plážovým letoviskem na
Bali s mnoha luxusními hotely postavenými

podél krásné bílé pláže. Tato oblast je také
 populární pro své pěkné počasí, prší zde ne-
jméně na Bali. Jsou zde udržované zahrady
a parky, nejkvalitnější hotely a přepychové res-
taurace. Nusa Dua je také známa pro své velké
možnosti vodních sportů.

SANUR
Sanur byl vybudován jako první turistické stře-
disko na Bali, ale přesto si uchoval svou klasic-
kou balijskou tradici s místními zvyky a rituály,
kdy na ulicích můžete běžně spatřit tančící ra-
dostné obyvatele. Je obklopený kokosovými pal-
mami a je vyhledávanou turistickou destinací
i kvůli řadě muzeí a galerií.

Hotel Kategorie Strava str.

Hotel Jayakarta **** SN 132
Hotel Puri Saron **** SN 132
Hotel Swiss Bel Watu Jimbar **** SN 133 
Hotel Sadara Boutique Resort**** SN 134 
Hotel Bali Tropic resort **** SN 135
Hotel Melia Bali ***** SN 136
Hotel Inaya Putri Bali ***** SN 137

SN = snídaně
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HOTEL JAYAKARTA
**** LEGIAN/KUTA

Deluxe: AA|AAA|AAB Zájezdy: 12, 13 dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel je obklopen překrásnou tropickou zahra-
dou. Nachází se jen několik metrů od známé
písčité pláže Legian. Nákupní možnosti a res-
taurace v blízkém okolí. Hotel nabízí veškeré po-
hodlí, je ideální pro rodiny s dětmi.

VYBAVENÍ
Jayakarta Hotel Bali má 5 restaurací a barů
(místní i mezinárodní kuchyně), 3 bazény, dět-
ský bazén, fitness centrum.

SPORT A ZÁBAVA
Fintness, wellness centrum, tenisový kurt, dět-
ské hřiště, 3 bazény + 1 dětský bazén.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje deluxe nabízejí výhled do zahrady,
42 m2, klimatizace, telefon, minibar, TV s mezi-
národní nabídkou programů, koupelna s WC,
vysoušeč vlasů na vyžádání. Rychlovarná kon-
vice. Vlastní balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány v hotelové restauraci. Za
příplatek možnost polopenze nebo plné penze.

PLÁŽ
Hotel leží u dlouhé písčité pláže Legian. Hotel
od pláže odděluje pouze menší cesta.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8435.html

HOTEL PURI SARON
**** SEMINYAK/KUTA

Deluxe: AA|AAA|AAB Zájezdy: 12, 13 dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel Puri Saron se nachází v Seminyaku na Bali,
nedaleko pláže Seminyak. Hotel je vzdálený
25 minut jízdy od mezinárodního letiště Ngurah
Rai.

VYBAVENÍ
Hotel nabízí dobře vybavené ubytování, well-
ness centrum a nádherný venkovní bazén. Ve
všech pokojích a společných prostorách je do-
stupné bezplatné Wi-Fi připojení.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, wellness centrum, další možnosti zábavy
v okolí.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje deluxe jsou vybaveny klimatizací, tele-
fonem, TV, trezorem. K dispozici varná konvice
na kávu/čaj, koupelna s WC, Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány v hotelové restauraci.

Možnost doplatku polopenze nebo plné
penze.

PLÁŽ
Jen pár metrů od hotelu se nachází písčitá pláž
Seminyak.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8429.html

od 26 970 Kč*

* více na str. 229

od 28 810 Kč*

* více na str. 229
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HOTEL SWISS BEL WATU JIMBAR
**** SANUR

Deluxe Jacuzzi: AA|AAA|AAB Zájezdy: 12, 13 dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází v samém srdci střediska Sanur.
V okolí hotelu je mnoho restaurací, obchodů
a zábavních podniků. Krásná písčitá pláž Sanur
leží několik minut chůze od hotelu.

VYBAVENÍ
Recepce 24 hodin, restaurace, bar, wellness, ob-
chod se suvenýry. Wi-Fi ve společných prostorách.

SPORT A ZÁBAVA
Masáže, wellness, fitness, bazén.

UBYTOVÁNÍ
Pokoj jacuzzi deluxe s velkou manželskou po-
stelí. Moderně vybavený pokoj s balkonem
a venkovní vířivkou. LCD TV s mezinárodními
kanály, telefon, klimatizace, minibar, trezor, pří-
stup k internetu, varná konvice na kávu/čaj,
koupelna a WC.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně v hotelové restauraci. Možnost do-
platku za polopenzi nebo plnou penzi.

PLÁŽ
Pět minut chůze od hotelu se nachází písčitá
pláž Sanur. Hoteloví hosté mají k dispozici le-
hátka a slunečníky ve vyhrazené části zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8430.html

od 29 360 Kč*

* více na str. 229
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od 31 470 Kč*

* více na str. 229

HOTEL SADARA BOUTIQUE RESORT
**** TANJUNG/NUSA DUA

Sadara Clasic: AA|AAA|AAB Zájezdy: 12, 13 dní Strava: snídaně

POLOHA
Sadara Boutique Beach Resort se nachází
u pláže poloostrova Tanjung Benoa a leží při-
bližně 1 km od Želvího ostrova a 30 minut jízdy
autem od mezinárodního letiště Ngurah Rai.

VYBAVENÍ
K vybavení hotelu patří 24 hodinová recepce,
úschovna zavazadel, venkovní bazén, lázně
a wellness centrum, restaurace, bar.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, wellness centrum, ven-
kovní bazén, knihovna.

UBYTOVÁNÍ
Sadara classic: Dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím,
zařízením na přípravu kávy a čaje, minibarem,
trezorem, telefonem, klimatizací, fénem, balkó-
nem, TV s plochou obrazovkou, Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
V hotelové restauraci jsou podávány bufetové
snídaně. Možnost příplatku za polopenzi, plnou
penzi nebo all inclusive.

PLÁŽ
Krásná písčitá pláž se nachází přímo u hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8434.html
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HOTEL BALI TROPIC RESORT
**** NUSA DUA

Deluxe: AA|AAA|AAB Zájezdy: 12, 13 dní Strava: snídaně

POLOHA
Bali Tropic Resort je exkluzivní hotel ležící v blíz-
kosti proslulé pláže Nusa Dua. V hotelu se mísí
prvky klasické architektury s moderními prvky.
Hotel nabízí dech beroucí výhled na Indický
oceán.Hotel leží v klidné části a je obklopen tro-
pickou zahradou. V docházkové vzdálenosti od
hotelu leží rybářská vesnice, tržiště či centrum
s obchody Nusa Dua.

VYBAVENÍ
K vybavení hotelu patří několik restaurací nabí-
zejících indonéskou i mezinárodní kuchyni, něko-
lik barů, lázně (masáže), salón krásy, konferenční
místnost, obchody, směnárna, prádelna, čistírna,
ve vstupní hale je k dispozici Wi-Fi.

SPORT A ZÁBAVA
Venkovní bazén, restaurace a bary, vodní sporty
na pláži, stolní tenis, pétangue, šachy, každý
večer hotelová animace a zábava.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje typu Deluxe nabízí ubytování v luxus-
ních, prostorných a dobře vybavených pokojích
s balkonem s výhledem do zahrad, TV s plochou
obrazovkou, příslušenstvím pro přípravu čaje a
kávy a koupelnou se samostatnou vanou a spr-
chou.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně. Plážová restaurace Ratna na-
bízí stolování pod širým nebem a do restaurace

Wratnala můžete zajít na grilované speciality.
Posedět můžete v barech Cempaka nebo
Sriwedari. Možnost příplatku polopenze nebo
all inclusive.

PLÁŽ
Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází přímo u hotelu. Slunečníky, lehátka a
osušky jsou k dispozici zdarma. Občerstvení se
podává v baru na pláži.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8433.html

od 33 580 Kč*

* více na str. 229
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od 36 770 Kč*

* více na str. 229

HOTEL MELIA BALI
***** NUSA DUA

Melia Guest: AA|AAA|AAB Zájezdy: 12, 13 dní Strava: snídaně

POLOHA
Krásný luxusní hotelový resort s tropickou za-
hradou v klidné části letoviska Nusa dua.
Nákupní centrum se nachází cca 10 minut jízdy.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací, bary, kon-
ferenční sál, obchody se suvenýry, směnárna,
půjčovna aut, bazén a terasa na slunění s le-
hátky a slunečníky.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness centrum, volejbal, aquaarobik, stolní
tenis. Za poplatek tenisové kurty, squash, bad-
minton, sauna, vodní sporty na pláži (šnorchlo-
vání, šlapadla, kajaky). Bohatý animační program.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
vlastní klimatizaci, minibar za poplatek, kou-
pelnu s WC, vysoušeč vlasů, telefon, LCD TV, set
pro přípravu kávy a čaje.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně. Možnost individuálních večeří formou
bufetu nebo výběrem z menu, ev. možnost do-
platku polopenze, plné penze nebo all inclusive.

PLÁŽ
Hotel leží přímo u pláže s bílým pískem. Lehákta
a slunečníky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8432.html
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HOTEL INAYA PUTRI BALI
***** NUSA DUA

Deluxe: AA|AAA|AA Zájezdy: 12, 13 dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotelový resort se nachází u pláže v Nusa Dua,
15 minut chůze od Bali Collection. Vzdálený
20 minut jízdy od pláže Pandawa a 25 minut
jízdy od balijského mezinárodního letiště
Denpasar.

VYBAVENÍ
24 hodinová recepce, konferenční sály, wellness
centrum, Wi-Fi, venkovní bazén, 3 restaurace
a 2 bary, bar u bazénu, půjčovna kol.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, 3 bazény, dětský bazín,
golfové hřiště cca 3 km od hotelu, půjčovna kol,
krásně wellness centru.

UBYTOVÁNÍ
Deluxe: Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslu-
šenstvím a s možností přistýlky jsou vybaveny
telefonem, minibarem, setem na přípravu kávy
a čaje, trezorem, klimatizací, balkónem, fénem
a Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně. Za příplatek možnost polopenze nebo
plné penze.

PLÁŽ
Hotel se nachází přímo u krásné písčité pláže.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8431.html

od 37 310 Kč*

* více na str. 229



KUBA
Lenošení na bělostných plážích se sklenkou daiquiri a doutníkem v ruce a la Hemingway. Temperament krásných mulatek vlnících se
v rytmu rumby a salsy. Projížďka uličkami staré koloniální Havany nostalgickým automobilem z 50. let minulého století nebo výlet do
chladivého stínu horských věčně zelených lesů pohoří Sierra Maestra. To vše jsou neodmyslitelné atributy pobytu v tomto subtropickém
ráji, který je právem označován za jeden z nejkrásnějších ostrovů v Karibském moři. V posledních letech je ostrov stále více vyhledáván
turisty z celého světa především díky překrásným plážím s bělostným pískem, na kterých vyrostla moderní prázdninová střediska
s luxusními hotely a dokonalými službami, které kontrastují s poklidným rytmem každodenního života. Poučné je nepochybně i nahlédnutí
do kubánské současnosti za branami hotelových areálů.

KUBA
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Subtropické teplé a vlhké podnebí s optimál-
ními podmínkami pro pobyt na pláži i výlety od
listopadu do května. Později je více deště
a horka. Východ a jih ostrova je o poznání tep-
lejší a vlhčí. 
Popsané klima nelze v konkrétním termínu zá-
jezdu garantovat.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Oficiální název: Kubánská republika Politický systém: socialistická republika
Rozloha: 115 000 km2 Počet obyvatel: 11 milionů
Hlavní město: Havana Úřední jazyk: španělština
Dorozumění: španělsky, v turistických centrech rovněž anglicky
Náboženství: ateizmus, katolické, afro americká náboženství 
Místní měna: kubánské peso (CUP) určené pouze pro místní obyvatelstvo; cizincům je určena
speciální cizinecká měna – konvertibilní peso (CUC) (1 EUR cca 1,25 CUC)
Peníze s sebou: EUR, platby úvěrovými kartami velmi omezené, bankomaty nejsou k dispozici
Místní čas: SEČ - 6 hodin
Elektřina: 110 V i 220 V
WI-FI: možnost připojení ve všech městech na veřejných místech.
Vstupní formality: cestovní pas a vstupní turistická karta, kterou zajistíme předem
Místní doprava: na delší vzdálenosti letecky nebo autobusy, v pobytových místech taxi nebo tzv.
„taxi-kola“. Osobních automobilů je na Kubě ve srovnání s Evropou málo, pronájem aut je možný. 
Očkování a lékař: povinné očkování není předepsáno, někdy se doporučuje očkování proti břišnímu
tyfu a hepatitidě. Velké hotely a turistická centra mají vlastní lékaře či zdravotníky, rovněž lékárny
jsou dobře zásobené. Lékařská péče je na dobré úrovni. Zdravotní rizika a aktuálně doporučované
očkování (ochranu) konzultujte prosím před cestou s hygienickou stanicí či odborným lékařem.

DO HAVANY



AI = all inclusive

NABÍDKA VÝLETŮ
HAVANA 1 DEN
Výlet do hlavního města Kuby. Před vstupem do
města se zastavíte u pevnosti El Morro, která
nabízí panorama kubánského hlavního města.
Prohlídka města: náměstí Jose Marti s pomní-
kem básníka a národního hrdiny. Procházka
podél přímořské promenády Malecon, obklo-
pená koloniálními náměstími a Central Parku
s velkým divadlem a Capitolem. Návštěva
Náměstí Parade, kde se nachází většina histo-
rických památek. Vedle městského parku je
také sídlem guvernérů Palacio de los Generales
a neoklasicistického chrámu El Tempelete. Po
obědě následuje procházka dlážděnými ulicemi
Staré Havany, která se  zapsala do seznamu
UNESCO. Možnost nákupu suvenýrů, řemesel
na místním trhu a sledování afro-kubánských
náboženských rituálů. Zastávka na relaxační
mojito či daiquiri s rytmem kubánské hudby, na
místech spojených s životem Ernesta
Hemingwaye: Floridita a Bodeguita del Medio.
Večer návrat do hotelu na Varaderu. 
Orientační cena: 70 CUC

HAVANA V NOCI 1 DEN + KABARET TROPICANA
Jedinečná příležitost k objevování nádherného ku-
bánského hlavního města během dne i v noci,
když ve světle světla a za zvuků hudby vše vypadá
jinak. Cesta do Havany brzy ráno a program stejný
jako u výletu Havana 1 den. Večer večeře a vystou-
pení světově proslulého kabaretu Tropicana.
Návrat do hotelu na Varaderu v nočních hodinách. 
Orientační cena: 110 CUC (při představení
v ceně: malá láhev rumu 0,25 l / osoba,

 plechovka 0,2 l, občerstvení); Výlet pouze pro
osoby starší 16 let.

KOLONIÁLNÍ POKLADY
Odjezd do vesnice Santa Clara a návštěva ná-
městí Ernesto Che Guevara s monumentální so-
chou a mauzoleem padlých revolucionářů.
Transfer do Cienfuegosu, známého jako "Perla
jihu". Návštěva starého města včetně Central
Parku. Oběd. Procházka historickým městem
Trinidad, klenotem koloniální architektury, který
je součástí seznamu UNESCO. Prohlídka sta-
rého města s historickými rezidencemi.
Návštěva muzea El Romantico s velkou sbírkou
nábytku z 19. století, která zachycuje atmosféru
doby. Relaxační tradiční koktejl "Canchanchara"
v baru. Celodenní výlet. 
Orientační cena: 100 CUC

GUAMA A KROKODÝLÍ FARMA
Návštěva krokodýlí farmy Fiesta Campesina na
jihu ostrova. Přechod přes jezero na člunech do
indiánské vesnice Tainos, kde je muzeum pod
širým nebem. Oběd. Volný čas na opalování.
Orientační cena: 60 CUC

CAYO BLANCO
Výlet na panenský ostrov Cayo Blanco. Plavba
katamaránem, na palubě atmosféra v rytmu
salsy s nápojem Cuba Libre. Koupání v křišťá-
lově čistém moři. Možnost obdivovat korálový
útes a krásnou krajinu. Oběd a čas na opalo-
vání. Celodenní výlet. 
Orientační cena: 75 CUC

ČEDOK PLUS
• pohodlné dálkové lety s přestupem 
• česky hovořící asistence na Varaderu
• výhodné parkování u letiště v Praze

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• nejkrásnější karibský ostrov
• jedny z nejkrásnějších pláží na světě
• rozmanitá nabídka výletů po ostrově
• poučné nahlédnutí do kubánské současnosti

Karibské moře

Atlantický oceán

KUBA

Havana Varadero

Cayo Largo

Cayo Santa Maria

Guardalavaca

Cayo Coco

KUBA
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POHODLNÉ DÁLKOVÉ LETY S PŘESTUPEM
ODLETY NA 8/9 DNÍ Z PRAHY

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ
8/9 denní zájezdy – pohodlné dálkové lety
z Prahy s přestupem
1. den: Odlet z Prahy do Havany (s přestu-
pem), transfer do vybraného hotelu na
Varaderu, nocleh.
2.–7.den: Individuální volno, možnost kou-
pání a fakultativních výletů
8. den: Transfer na letiště Havana a odlet do
Prahy (s přestupem)
9. den: Přílet do Prahy

V případě 8 denního zájezdu je přílet do
Prahy ten samý den. Na místě je 7 noclehů.

Zájezdy s přestupem v některé z evrop-
ských metropolí.

Hotel Kategorie Strava Dítě do str.

Iberostar Playa Alameda **** AI 12 let 140
Grand Memories Varadero ***** AI 12 let 142
Memories Varadero **** AI 12 let 143
Be Live Experience Varadero**** AI 12 let 144 
Melia Peninsula Varadero ***** AI 12 let 145 

VARADERO 
Původní malá vesnička z roku 1887, vyrábějící
pouze sůl, se v současné době rozrostla do nej-
většího turistického střediska na  Kubě. Na polo-
ostrově nazývaném Hicacos o délce 19 kilometrů
bylo  postaveno více než 30 moderních hotelů,
nabízejících nejlepší služby. Nej delší a nejširší
pláž o délce 12 kilometrů s bělostným pískem
a blankytně modrým mořem je jednou z nejkrás-
nějších v celé  karibské oblasti a je stále více vy-
hledávána turisty z celého světa. 

SPORTOVNÍ AKTIVITY
Většina hotelů na Varaderu nabízí široké mož-
nosti sportovních aktivit, mezi které patří ze-
jména všechny druhy nemotorových vodních

sportů jako plachetnice, katamarány, kajaky
a windsurfing. K dispozici je většinou plážový
volejbal, kulečník, tenisové kurty, stolní tenis,
zahradní šachy. Krásné golfové hřiště s 18 jam-
kami umístěné podél moře je snadno dostupné
z každého hotelu na tomto poloostrově.  

PO KOUPÁNÍ
Sportovní a společenský život se odehrává ze-
jména v resortech hotelů, nabízejících převážně
služby systému all inclusive, který zahrnuje
různé hry jako stolní tenis, stolní fotbal, kuleč-
ník, šachy, lázeňská centra s posilovnou, sau-
nou, masážemi a různé animační, sportovní
a společenské programy přes den a zejména
večer.



800 112 112140

KUBA | VARADERO

od 38 620 Kč*

* více na str. 229

HOTEL IBEROSTAR PLAYA ALAMEDA 
**** VARADERO

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 9 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel ve velké zahradě přímo u pláže ve vý-
chodní části poloostrova Varadero ve vzdále-
nosti cca 160 km od Havany.

VYBAVENÍ
Hala s recepcí, půjčovna aut, směnárna, lobby
bar, hlavní restaurace je otevřena 24 hodin, res-
taurace s ob sluhou, business centrum s inter-
netem 24 hodin, velký bazén s dětskou částí,
bar u bazénu, dětský klub, kadeřník a lékař.

SPORT A ZÁBAVA
Posilovna, tenisové kurty, masáže, sauna, stolní
tenis, kulečník, vodní sporty na pláži, diskotéka,

nabídka sportovních a společenských pro-
gramů, animační večerní programy.

UBYTOVÁNÍ
Prostorné standardní dvoulůžkové pokoje
s možností 2 přistýlek umístěné v patrových bu-
dovách v zahradě mají balkon nebo terasu s vý-
hledem do zahrady a okolí, kávovar, satelitní
televizor, CD přehrávač, minibar, telefon, klima-
tizaci, žehlicí prkno s žehličkou, trezor, koupelnu
s vanou a zvlášť sprchový kout a menší šatnu.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive program zahrnuje: snídaně
(7.00-10.00), oběd (13.00-15.00) a večeře (od

18:30 do 22:00) v hlavní restauraci večeře formou
bufetu v restauraci Ranchon; 3x za pobyt večeře
v à la carte restauracích (nutná rezervace); Jídlo
a nápoje v časech určených hotelem (24 hodin);
vybrané místní a vybrané importované alkoho-
lické nápoje v určených barech (24 hodin).

PLÁŽ
Krásná pláž u Atlantického oceánu je přímo
u hotelu. Lehátka, slunečníky a ručníky na pláži
jsou zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,464.html
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KUBA | VARADERO

od 39 100 Kč*

* více na str. 229

HOTEL GRAND MEMORIES VARADERO 
***** VARADERO

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 9 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Velmi oblíbený hotel, který leží přímo na krásné
bílé pláži. Hotel je ideální volbou pro páry, ale
i pro rodiny s dětma. Má velkou udržovanou za-
hradu a nachází se cca 160 km od Havany.

VYBAVENÍ
hotel má vzdušnou recepci 24 hodin denně,
bazén a sluneční terasu, na pláži slunečníky a le-
hátka zdarma. Pro své hosty pořádá každodenní
a každovečerní animační program. Za příplatek
pak hosté mohou navštívit spa centrum s masá-
žemi apod. Hotel má několik restaurací. Hlavní
bufetovou, a´la card restauraci v asijském nebo
italském stylu, dále restauraci připravující moř-
ské plody, nebo Gourmet retauraci. Několik
barů, lobby bar, bar v divadle, snack bary u ba-
zénů, pool bary, cigar bar a diskotéku.

SPORT A ZÁBAVA
Hotel pořádá rozličné animační programy, za
příplatek jsou k dispozici masáže, spa centrum,
potápění a vodní sporty na pláži.

UBYTOVÁNÍ
Hotel disponuje celkem 1 100 pokoji. K dispozici
jsou pokoje standard a superior (na vyžádání),
které jsou větší. Všechny pokoje mají balkon
a koupelnu s WC. V pokojích je satelitní TV, tre-
zor, telefon a minibar. Všechny pokoje jsou ma-
ximálně pro 3 dospělé osoby.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive program zahrnuje: snídaně 
(7.00-10.00), oběd (13.00-15.00), večeře 
(18.30-22.00) v bufetu v hlavní restauraci; 2x za
pobyt večeře v restauraci a la carte (rezervace

nutná); Občerstvení v určených barech
(24 hodin); nealkoholické nápoje, vybrané
místní a vybrané importované alkoholické ná-
poje nastavit bar (24 hodin).

PLÁŽ
Krásná dlouhá bílá pláž s jemným pískem je
přímo u areálu hotelu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7262.html
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HOTEL MEMORIES VARADERO BEACH AND GOLF RESORT
**** VARADERO

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 9 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel leží přímo na jedné z nejkrásnějších částí
pláže ve Varaderu. Je vhodný pro romantickou
dovolenou i pro dovolenou pro rodinu s dětmi.
Hotel je postaveny v koloniálním stylu a je roz-
prostřen v krásné udržované zahradě ve vzdá-
lenosti cca 160 km od Havany. 

VYBAVENÍ
Prostorná otevřená hala s recepcí, hlavní bufe-
tová restaurace, směnárna, internet, lobby bar,
bar na pláži a u bazénu, piano bar, 5 restaurací
s obsluhou, kavárna, velký bazén, dětský bazén,
dětský klub a dětské hřiště, 2 kongresové sály.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy, tenis, beach volejbal, ne-
motorizované vodní sporty – katamaran, wind-
surfing, šlapací lodě a potápění, první lekce

potápění, fitness centrum a diskotéka. Za pří-
platek: golfové balíčky pro nedaleký golfový
kurt Varadero Golf Club, spa centrum, motori-
zované vodní sporty a tenisové kurty v noci.

UBYTOVÁNÍ
Deluxe pokoje jsou útulně zařízeny dřevěným
nábytkem mají satelitní televizi, CD přehrávač,
minibar (doplňovaný vodou), trezor. Mají vlastní
koupelnu s vanou (případně sprchovým kou-
tem) a balkon nebo terasu.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive program zahrnuje: snídaně
(7.00-10.00), oběd (13.00-15.00), večeře
(18.30-22.00) formou bufetu v hlavní restauraci,
dále oběd v restauraci v Playa Puerto Carenas
(12,30-16,00); 3x za pobyt možnost večeře v res-
tauraci a la carte restauraci (rezervace nutná);

Občerstvení v určených barech (24 hodin); ne-
alkoholické nápoje, místní a vybrané importo-
vané alkoholické nápoje nastavit bar (24 hodin).

PLÁŽ
Krásná písečná pláž o délce cca 1500 metrů je
přímo u areálu hotelu. Lehátka a slunečníky
jsou zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7263.html

od 33 570 Kč*

* více na str. 229
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od 34 760 Kč*

* více na str. 229

HOTEL BE LIVE EXPERIENCE VARADERO
**** VARADERO

Standard: AA|AAB|AAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 9 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel se nachází nedaleko centra Varadera,
přímo u pláže a ve vzdálenosti cca 160 km od
Havany. Nedaleko hotelu je 18jamkové golfové
hřiště.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness centrum, masáže, tenis, animační pro-
gramy, kulečník, stolní tenis. Vodní nemotorové
sporty na pláži.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky mají klimatizaci, trezor za poplatek, mini-
bar, satelitní televizor, koupelnu s příslušenstvím
a vysoušečem vlasů, balkon.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive zahrnující plnou penzi formou bu-
fetu včetně odpoledního občerstvení, nealko-
holických nápojů a alkoholických nápojů místní 

výroby. Možnost večeří v restauracích s obslu-
hou po předchozí rezervaci.

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6226.html
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HOTEL MELIA PENINSULA VARADERO
***** VARADERO

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 9 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel je umístěn na poloostrově Varadero, ve
velké zahradě u moře a na jedné z nejkrásněj-
ších písečných pláží. V blízkosti je nákupní stře-
disko a golfové hřiště. Letiště v Havaně je
vzdáleno cca 160 kilometrů.

VYBAVENÍ
Velká hala s recepcí, 2 bazény včetně bazénu pro
děti, internet, lékařská služba, hlavní bufetová
restaurace a 2 restaurací s obsluhou, 4 bary,
salon krásy, obchody, půjčovna aut a motorek.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty na pláži, potápění, možnost golfu
na nedalekém golfovém hřišti s 18 jamkami,

 posilovna, 2 tenisové kurty, herna pro děti, salón
krásy, sauna, masáže, stolní tenis, půjčovna kol,
aerobik, noční klub a večerní animace.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek pro děti do 12 let či jedné pro do-
spělého mají klimatizaci, satelitní televizor, te-
lefon, trezor, minibar, koupelnu s vanou nebo
sprchový kout, vysoušeč vlasů, rádio, CD pře-
hrávač, kávovar, žehlící prkno a žehlička, balkon
nebo terasa s výhledem do zahrady, bazén.

STRAVOVÁNÍ
All inclusive program zahrnuje: snídaně
(7.00-10.00), oběd (13.00-15.00), večeře

(18.30-22.00) v bufetu v restauraci Palma Real;
Občerstvení v určených barech (24 hodin); ne-
alkoholické nápoje a vybrané místní a vybrané
importované alkoholické nápoje ve vyznačných
barech (24 hodin); 2x za pobyt večeři v à la carte
restauraci (nutná rezervace).

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,636.html

od 44 390 Kč*

* více na str. 229



NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
BÁVARO – PUNTA CANA
Pláž Bávaro, která se rozprostírá na východním
pobřeží v délce 35 kilometrů, je nejkrásnější a
nejpopulárnější pláží na ostrově. Hotelové kom-
plexy v Punta Caně patří mezi nejlépe hodno-
cené oblasti na světě a samotná pravidla pro
výstavbu hotelů jsou zde velmi přísná (žádná
budova nesmí přesahovat svou výškou okolní
palmy). Transfer z letiště v Punta Caně trvá cca
30 minut v návaznosti na umístění jednotlivých
hotelů.

LA ROMANA – BAYAHIBE
Oblast La Romana – Bayahibe se rozkládá na ji-
hovýchodním pobřeží ostrova u Karibského
moře. Je charakteristická krásnými plážemi,
které nejsou zvlášť široké, o to jasnější barvy má

moře. Všude kolem naleznete přírodní poklady,
zvláště v národním parku Del Este, do kterého
je Bayahibe vstupní branou. K nejoblíbenějším
cílům patří ostrovy Saona a Catalina – opra-
vdové perly Karibiku. Transfer z letiště trvá cca
75 minut.

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

Celý rok panuje příznivé počasí na koupání
s mírnými tropickými teplotami. Během léta je
vyšší vlhkost vzduchu a je třeba počítat s krát-
kými ale vydatnými přeháňkami. 
Popsané klima nelze v konkrétním termínu zá-
jezdu garantovat. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

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

27 27
28

29 29 29
30 30

28 2828 28

27 27
28 28 28 28 28 28

29 29

26 26

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

800 112 112146

Už Kryštof Kolumbus nevycházel z nadšení nad přírodními krásami ostrova, jehož oficiální, i když málo používaný název je Hispaniola. Do
svého lodního deníku si zapsal, že to je nejkrásnější kus země na světě, který kdy lidské oko spatřilo. Země je proslulá nádhernými plážemi,
které jsou lemovány tropickou vegetací a palmami. 
Zatímco na pobřeží najdeme rozlehlé hotelové areály nabízející všechny druhy vodních sportů, pro vcelku liduprázdné vnitrozemí jsou
typické zelené pahorky, náhorní plošiny, vysoká horstva i pláně pokryté hlubokými lesy a palmovými háji. I proto je Hispaniola označována
přídomkem „zelený ostrov.“

DO PUNTA CANY



NABÍDKA VÝLETŮ
SANTO DOMINGO
Návštěva jednoho z nejstarších měst Karibiku,
které spojuje moderní rafinovanost se staletým
půvabem. Program zahrnuje: Jeskyně Tres Ojos
v centru města, Zona Colonial - první zděná
osada v Novém světě, katedrála Santa Maria la
Menor, Calle Las Damas, Národní panteon,
Alcazar de Colon, procházka proslulou ulicí Edl
Onde (individuální volno), Faro a Colon.
Celodenní výlet.
Orientační cena: 100 USD 

TYPICKÁ DOMINIKÁNA
Pravdivá, nekomerční Dominikánská republika.
Na programu: venkovská škola, rancho s tropic-
kým ovocem, kávou a kakaem, město Higuey,
karibský bazar, pro Dominikánce nejvýznam-
nější a nejslavnější bazilika v Higuey, první kos-
tel Higuey San Dionisio, prohlídka továrny na
doutníky, ukázka jejich výroby. Celodenní výlet.
Orientační cena: 110 USD.

SAMANÁ
Divoká příroda Dominikánské republiky. Čtyři
dopravní prostředky: transfer autobusem
Koldyrierou Oriental, plavba katamaránem do
Samany, safari truck v horách na poloostrově
Samana a jízda na koni k slavnému vodopádu
Edl Limon, koupel v osvěžující vodě. Transfer na
ostrov Cayo Levanatado, oběd, volný čas na
krásné bílé pláži. Návrat autobusem do hotelů.
Celodenní výlet.
Orientační cena: 160 USD.

SAONA
Výprava na jeden z největších ostrovů
Dominikánské republiky. Explodující krása do-
minikánské fauny a flóry, bílé písčité pláže
a čistá tyrkysová voda jsou atrakce čekající na
návštěvníky ostrova. Na programu výletu zau-
jímá výjimečné místo městečko Alto de
Chavon - koloniální sídlo vystavěné z korálu po
vzoru italské architektury z 16. století, plavba
na katamaránu a na rychlém motorovém
člunu, Piscina Natural - přírodní bazén
v Karibském moři, kterému se také říká nej-
větší vana Karibiku, kde můžete vidět červené
hvězdice, a čas na opalování na jedné z pláží
Saony. Celodenní výlet.
Orientační cena: 160 USD.

ČEDOK PLUS
• pohodlné dálkové lety s přestupem
• výhodné parkování u letiště v Praze
• česky hovořící asistence

NAŠE TIPY PRO SPRÁVNOU VOLBU
• nádherné pláže v Punta Caně 
• přepestrá nabídka vodních sportů
• kvalitní resorty all inclusive 

Atlantický oceán

Karibské moře

Santo
Domingo

Juan Dolio

Boca Chica

La Romana

Punta
Cana

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Oficiální název: Dominikánská republika
Politický systém: demokratická republika
Rozloha: 49 000 km2

Počet obyvatel: 10 milionů
Hlavní město: Santo Domingo
Úřední jazyk: španělština
Dorozumění: španělsky, v turistických cent-
rech částečně anglicky
Náboženství: 95 % křesťané – římští katolíci
Místní měna: dominikánské peso (DOP
cca 47,- DOP = 1,- USD)
Peníze s sebou: USD, platby úvěrovými kar-
tami běžné
Místní čas: SEČ - 5 hodin (při letním času - 6
hodin)
Elektřina: 110V, v hotelech vyšší třídy 220V,
adaptér nutný 
Vstupní formality: cestovní pas a vstupní tu-
ristická karta, která se vydává při příletu na le-
tišti za 10 USD
Místní doprava: hustá a dobře fungující síť
autobusů, které obratně jezdí po špatně udr-
žovaných silnicích. Cenově výhodné je využití
taxi. Na místě lze rovněž pronajmout automo-
bil nebo motorku.
Očkování a lékař: nevyžaduje se žádné povinné
očkování. Doporučuje se zejména ochrana proti
malárii a očkování proti žloutence typu
A. Zdravotní rizika a aktuálně doporučované oč-
kování (ochranu) konzultujte prosím před cestou
s hygienickou stanicí či odborným lékařem.

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
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POHODLNÉ DÁLKOVÉ LETY S PŘESTUPEM
ODLETY: 9 DNÍ Z PRAHY

RÁMCOVÝ PROGRAM ZÁJEZDŮ
9 denní zájezdy – pohodlné dálkové lety
z Prahy s přestupem
1. den: odlet z Prahy do Punta Cany (s přestu-
pem), transfer do vybraného hotelu nocleh.
2.-7.den: Individuální volno, možnost koupání
a fakultativních výletů
8. den: Transfer na letiště a odlet do Prahy
(s přestupem)
9. den: Přílet do Prahy
Zájezdy s přestupem v některé z evrop-
ských metropolí.

AI = all inclusive

Hotel Kategorie Strava Dítě do str.

Grand Bahia
Principe Turquesa ***** AI 13 let 148
Grand Bahia
Principe La Romana ***** AI 13 let 149
Luxury Bahia
Principe Fantasia ***** AI 13 let 150
Dreams Punta Cana
Resort & Spa ***** AI 13 let 151
Sunscape Bavaro Beach
Punta Cana **** AI 13 let 152
Now Garden
Punta Cana ***** AI 13 let 153
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od 40 790 Kč*

* více na str. 229

HOTEL GRAND BAHIA PRINCIPE TURQUESA
***** BÁVARO – PUNTA CANA

Standard: AA|AAA|AAB|AABB|AAAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 9 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Tento hotelový resort je součástí rozlehlého
areálu hotelů Grand Bahia Principe Bávaro /
Punta Cana (klienti využívají služeb celého are-
álu), a nachází se cca 30 minut od letiště v Punta
Caně. Hotel Turquesa určený především rodi-
nám s dětmi se nachází u vodního parku
v zadní části celého areálu.

VYBAVENÍ
Recepce, bufetová restaurace, 3 tématické res-
taurace a 4 bary (možno využít další restaurace
a bary v rámci areálu Bávaro/Punta Cana), 3 ba-
zény v rámci areálu, jacuzzi, vodní park se sklu-
zavkami pro děti, sluneční terasy s lehátky
a slunečníky, miniklub pro děti, nákupní cent-
rum, konferenční centrum, wi-fi zdarma v lobby
u recepce (1h denně), služby za poplatek – lé-
kařská služba, lékárna, hlídání dětí.

SPORT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, hřiště na basketbal, volejbal či
fotbal, šipky, minigolf, spa a gym centrum (za
příplatek), vodní sporty a potápěčské centrum
na pláži (za příplatek), amfiteátr s večerními pro-
gramy, diskotéka (od 18ti let), piano bar, karaoke
bar, casino. V blízkosti špičkové golfové kluby.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje typu junior suite s man-
želským lůžkem nebo se dvěma lůžky o šířce
cca 1,35 m, která mohou sdílet 3 dospělé osoby
a dítě nebo 2 dospělé + 2 děti mají koupelnu
s příslušenstvím, klimatizaci, stropní ventilátor,
fén, satelitní TV, telefon, minibar, trezor (za po-
platek), wi-fi (za poplatek) a balkon či terasu. 

STRAVOVÁNÍ
All inclusive. 

Program all inclusive zahrnuje: snídaně (7.00–
10.30), oběd (13.00–15.00), večeře (18.30–22.00)
formou švédských stolů v restauraci Las Dalias
a večeře v à la carte restauraci (3 x týdně; nutná re-
zervace); občerstvení ve snack baru (10.00–18.00);
nealkoholické nápoje k dispozici po celý den ve vy-
značeném baru, místní alkoholické nápoje k dispo-
zici po celý den ve vyznačeném baru (10.00–24.00).

PLÁŽ
Resort se nachází přímo u krásné písečné pláže,
z pokojů v části Turquesa je vzdálenost
cca 1 000 m. Po areálu jezdí pravidelně hotelový
vláček.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4976.html
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HOTEL GRAND BAHÍA PRINCIPE LA ROMANA  
***** LA ROMANA – BAYAHIBE

Junior Suite Superior: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 9 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Tento rozlehlý hotelový resort se zábavním
a obchodním centrem situovaným v samo-
statné části před recepcí se nachází cca 90min.
od letiště Punta Cana a 60min. od hlavního
města Santo Domingo.

VYBAVENÍ
Rozlehlé lobby s recepcí a lobby barem, 4 res-
taurace (hlavní bufetová restaurace Orquidea,
francouzská restaurace Le Gourmet, italská
restaurace Il Capriccio a restaurace s moř-
skými plody El Pescador), 4 bary, bazén, dět-
ský bazén, venkovní jacuzzi, dětský miniclub,
divadlo s večerními programy, diskotéku, te-
nisové hřiště. Za poplatek internet, obchody,
fitness, spa, kasino, lékařské služby a lékárna.

SPORT A ZÁBAVA
V rámci all inclusive nemotorizované vodní

sporty na pláži, denní animace a večerní show,
tenis, basketbal, volejbalový a badmintonový
kurt. V blízkém okolí golfová hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Luxusně vybavené dvoulůžkové pokoje typu
 junior suite s manželským lůžkem nebo se
dvěma lůžky o šířce cca 1,35 m, která mohou
sdílet 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé + 2 děti.
Pokoje mají koupelnu s příslušenstvím a hydro-
masážní sprchou, klimatizaci, stropní ventilátor,
satelitní televizi, denně doplňovaný minibar,
trezor (za příplatek), fén, žehlička a žehlící
prkno, terasu nebo balkón, pohovka.

STRAVOVÁNÍ
Program All Inclusive 24 hodin denně zahrnuje:
snídaně (7.00–10.30), oběd (13.00–15.00), ve-
čeře (19.00–22.00) stravování formou švéd-
ských stolů v restauraci Orquidea a večeře v à la

carte restauraci (3 krát týdně, nutná rezervace
předem); pozdní snídaně ve snack-baru; neal-
koholické nápoje ve vyznačených barech (24h)
a místní alkoholické nápoje (10.00–23.00) ve vy-
značených barech.

PLÁŽ
Přes 2 km dlouhá písečná pláž s klidným mořem
v oblasti Playa Nueva Romana přímo u hotelu.

UPOZORNĚNÍ
Pro oblast La Romana - Bayahibe je asistence
delegáta při příletu/odletu, během pobytu je
pouze na telefonu.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,706.html

od 39 990 Kč*

* více na str. 229
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od 49 410 Kč*

* více na str. 229

HOTEL LUXURY BAHIA PRINCIPE FANTASIA
***** PUNTA CANA

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 9 dní Strava: all inclusive

POLOHA
Cca 13 km od centra hotelové oblasti Bavaro
s obchody, bary a restauracemi, v oblasti PUNTA
CANA; cca 30 km od letiště v Punta Cana.

VYBAVENÍ
512 pokojů, 6 budov, 2 patra, prostorné a ele-
gantní lobby, 24h recepce, hlavní restaurace –
stravování formou švédských stolů, meziná-
rodní kuchyně, show cooking, 5 à la carte res-
taurací: Italian, Gourmet, Pool iaGrill Pool, Night
Snack (v části Bavaro), v restauracích k dispozici
židličky pro děti, u večeře je požadováno for-
mální oblečení - pánové dlouhé kalhoty; 6 barů:
3 u bazénu, v lobby, u amfiteátru, 3 v Pueblo
Principe; směnárna, parkoviště; konferenční
místnost pro 600 osob, tropická zahrada, bez-

platné bezdrátové připojení k internetu v lobby;
obchodní a zábavní centrum Pueblo Principe,
lékárna, celodenní room service; za poplatek:
au pair, kadeřnictví, půjčovna kočárků a aut,
prádelna; akceptované kreditní karty: Visa,
MasterCard, American Express.

SPORT A ZÁBAVA
Velký bazén s umělou pláží, nepravidelný tvar,
sladká voda, cca 2500 m², hl. 1,3 m, dětské
brouzdaliště, sladká voda, hl. 0,3 m, u bazénu
slunečníky, lehátka a osušky zdarma, Water
Park se skluzavkami; tenisový kurt (zdarma 1
hod./den, nutná rezervace, za poplatek osvět-
lení), šipky, stolní tenis, volejbal, aerobik; amfi-
teátr, diskotéka, kasino, animace pro dospělé
a děti, mini klub; vodní sporty (zdarma 1
hod./pobyt, nutná rezervace): šnorchlování,
lekce potápění v bazénu, kajaky, paddle boar-
ding; za poplatek: Adventure Park, motorové
vodní sporty, potápěčské centrum, rybaření,
plavby katamaránem, jízda na koni, půjčovna
segwayů; centrum Bahia Spa: ošetřovací proce-
dury pro tělo a obličej, manikúra, pedikúra, ma-
sáže, spa Bahia Scouts pro děti.

UBYTOVÁNÍ
Junior suite deluxe se dvěma lůžky o šířce cca
1,35 m, která mohou sdílet 2 dosp. osoby
a 2 děti nebo 3 dosp. osoby (3 dosp. + 1 dítě na

vyžádání), případně manželská postel,
cca 45 m², elegantní a luxusní, individuálně na-
stavitelná klimatizace, stropní ventilátor, kou-
pelna (vana nebo sprchový kout, WC, fén,
župan, pantofle), bezdrátové připojení k inter-
netu, TV-sat, telefon, varná konvice, žehlička
a žehlicí prkno, trezor, minibar (denně doplňo-
ván); baby-cot zdarma (nutno objednat pře-
dem); balkon nebo terasa (stůl a židle).

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive zahrnuje: snídaně (7.00-
10.30), oběd (13.00-15.00), večeře (18.30-22.00)
formou švédských stolů v hlavní restauraci; ve-
čeře ve vybrané á la carte restauraci (bez limitů,
nutná rezervace); občerstvení ve vyznačených
barech 24h; nealkoholické nápoje 24h a alko-
holické nápoje místní výroby (10.00-2.00) ve vy-
značených barech a restauracích.

PLÁŽ
Bavaro, veřejná, písčitá, cca 500 m dlouhá, po-
zvolný vstup do moře, oceněna certifikátem
Modrá vlajka, u hotelu, přístup přes areál ho-
telu, s obsluhou, zdarma slunečníky, lehátka
a matrace.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,478.html
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HOTEL DREAMS PUNTA CANA RESORT & SPA
***** PUNTA CANA

Standard: AA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 9 dní Strava: all inclusive

POLOHA
V malém městečku UVERO ALTO, cca 45 km od
letiště v Punta Cana; autobusová zastávka
v blízkosti hotelu.

VYBAVENÍ
620 pokojů, hlavní budova a 9 pavilonů, 2 patra,
prostorné lobby, 24h recepce, restaurace World
Cafe – stravování formou švédských stolů, me-
zinárodní kuchyně, k dispozici židličky pro děti
a dětské menu, 6 à la carte restaurací, během
večeře vyžadované formální oblečení (pánové –
dlouhé kalhoty): Himitsu - asijská kuchyně,
Portofino - italská kuchyně, Oceana - mořské

plody, La Trattoria - italská kuchyně, Bordeaux
- pouze pro dospělé, Seaside - grilovaná jídla,
bary: Rendezvous a Showtime v lobby,
Barracuda u bazénu, Desires & Bordeaux – pro
dospělé, Veranda, Oceana, Sport Bar, Manatees
u bazénu, Sugar Reef u bazénu; směnárna, ob-
chodní minipasáž; konferenční centrum pro
300 osob; zahrada; bezplatné bezdrátové při-
pojení k internetu, celodenní room service; za
poplatek: lékař na vyžádání, au-pair, prádelna;
akceptované kreditní karty: Visa, MasterCard,
American Express.

SPORT A ZÁBAVA
Bazénový komplex ve tvaru laguny, sladká voda,
vířivka, dětské brouzdaliště, pirátská loď, u ba-
zénu lehátka a osušky zdarma; osvětlený teni-
sový kurt a půjčovna vybavení, fitness centrum,
stolní tenis, zahradní šachy, basketbal, volejbal,
lukostřelba, vodní aerobik, výuka potápění v ba-
zénu, kajaky, windsurfing; dětské hřiště,
Explorer's Club (3–12 let), Core Zone Club (13–
17 let), kasino, animace pro děti a dospělé: živá
hudba, cooking show, taneční lekce, umělecký
program; za poplatek: motorizované vodní
sporty, jízda na koni; spa centrum: zdarma: po-
silovna; za poplatek: parní lázeň, vířivka, sauna,
léčebná a relaxační ošetření: reflexologie, vodo-
léčba, masáže, salon krásy; golfová hřiště v blíz-
kosti hotelu: Punta Blanca a Cocotal.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje typu deluxe: pro 2 os. (se
dvěma lůžky o šířce cca 1,35 m, která mohou
sdílet 2 dospělé osoby a jedno dítě, případně
manželská postel), elegantní a moderní, indivi-
duálně ovladatelná klimatizace, koupelna (vana,
WC; fén), TV-sat, telefon, varná konvice, trezor,
minibar, bezdrátové připojení k internetu;
baby-cot zdarma pro dítě do 2 let (nutno objed-
nat předem); balkón nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně (7.00–11.00), oběd (12.30–15.00), ve-
čeře (18.30–23.00) formou švédských stolů
v restauraci World Cafe a v à la carte restaura-
cích; nealkoholické nápoje, místní a vybrané im-
portované alkoholické nápoje jsou k dispozici
ve vyznačeném baru do 2.00 hod.

PLÁŽ
Uvero Alto, veřejná, písčitá, pozvolný vstup do
moře, přímo u hotelu, přístup přes areál hotelu,
zdarma slunečníky, lehátka a osušky.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8378.html

od 40 890 Kč*

* více na str. 229
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od 38 880 Kč*

* více na str. 229

SUNSCAPE BAVARO BEACH PUNTA CANA
**** PUNTA CANA

Standard: AA|AAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 9 dní Strava: all inclusive

POLOHA
V hotelové čtvrti Bavaro, v regionu PUNTA CANA,
cca 45 km od Higuey; cca 25 km od letiště
v Punta Cana, cca 85 km od letiště v La Romana.

VYBAVENÍ
435 pokojů, 13 budov, 2–3 podlaží, prostorné
a elegantní lobby, 24h recepce, restaurace: World
Café – stravování formou švédských stolů, dětské
menu, vegetariánská jídla, bezlepková dieta,
Windows – stravování formou švédských stolů,
mezinárodní kuchyně, Sea Side Grill – stravování
formou švédských stolů, 5 à la carte restaurací
(nutná rezervace a vhodné oblečení – pánové
dlouhé kalhoty): Da Mario – italská, Bordeaux –
gurmán, francouzská, Trattoria – středomořská,
The Pizza Shop – pizza, tacos, hamburgery,
Himitsu – asijská, Barefoot – grill na pláži, v res-
tauracích k dispozici židličky pro děti, celkem 7
barů, včetně celodenního a u bazénu, kavárna

Café Coco; směnárna, bankomat, obchody: suve-
nýry, oblečení, kosmetika, mini market, Night
Club Eclipse (pouze pro dospělé); konferenční
centrum pro 350 osob, palmová zahrada, bez-
platné bezdrátové připojení k internetu v lobby;
za poplatek: kadeřník, lékař na zavolání, prá-
delna, parkování; zařízení pro osoby se zdravot-
ním postižením; akceptované kreditní karty: Visa,
MasterCard, American Express.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, sladká voda: cca 1200 m², hl. 0,2-2 m
a cca 800 m², hl. 0,4-1,8 m, 2 venkovní vířivky,
dětské brouzdaliště, cca 15 m², hl. do 0,4 m, u ba-
zénů zdarma slunečníky, lehátka a osušky; stolní
tenis, basketbal, plážový volejbal, aqua aerobic,
kulečník, lekce tance, jízda na kajaku, šnorchlo-
vání, windsurfing, posilovna, šipky, bowling, bad-
minton; dětské hřiště a herna pro děti, Explorer's
Kids Club (3-12 let) a Core Zone Teens Club (13-
17 let), diskotéka, animace: živá hudba, umě-
lecké programy, večerní představení; za
poplatek: motorizované vodní sporty, Sunscape
Spa centrum: sauna, 2 vířivky, Vichy sprchy, péče
o tělo: po opalování, peeling s čokoládou, aloe,
ošetření obličeje, masáže proti stresu, shiatsu,
horkými kameny, reflexologie, lymfodrenáž, hyd-
roterapie, koupání v listích růže, kosmetický
salón: manikúra, pedikúra; cca 2 km od 18 jam-
kového golfového hřiště (externí nabídka).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje typu deluxe: pro 2 os. (se
dvěma lůžky o šířce cca 1,35 m mohou sdílet
2 dospělé osoby a 2 děti), případně manželská
postel, cca 34 m², udržovaný, individuálně na-
stavitelná klimatizace, koupelna (vana, WC, fén),
TV-sat, telefon, minibar (nealkoholické nápoje
a pivo), trezor, varná konvice, bezdrátové připo-
jení k internetu (za poplatek: cca 25 USD/3 dny,
40 USD/týden); zdarma baby-cot (nutno objed-
nat předem); balkon (stůl, židle).

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive zahrnuje: snídaně (7.00-
11.00), oběd (12.30-15.30), večeře (18.30-22.00)
formou švédských stolů v restauraci World Cafe
nebo Windows; snack ve vyznačených barech;
místní alkoholické nápoje a drinky (10.00-24.00)
ve vyznačených barech, nealkoholické nápoje
a občerstvení ve vyznačených barech (24h.).

PLÁŽ
Bavaro, hotelová, světlý písek, pozvolný vstup
do moře přímo u hotelu, slunečníky, lehátka
a osušky zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8379.html
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NOW GARDEN PUNTA CANA
***** PUNTA CANA

Standard: AA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 9 dní Strava: all inclusive

POLOHA
V oblasti PUNTA CANA, cca 1 km od centra leto-
viska Bavaro s obchody, bary a restauracemi;
cca 22 km od letiště v Punta Cana.

VYBAVENÍ
180 pokojů, 7 budov, 2 patra, 7 výtahů, pro-
storné lobby, 24h recepce, restaurace Windows
– mezinárodní kuchyně, k dispozici židličky pro
děti a dětské menu, vegetariánská a bezlepková
dieta, restaurace Garden Barefoot Grill – mezi-
národní kuchyně, grilované pokrmy, 1 à la carte
restaurace – italská kuchyně, 3 bary; 7 restau-
rací a 9 barů v hotelu Now Larimar Punta Cana;
obchod se suvenýry, kasino (v hotelu Now
Larimar), parkoviště, směnárna, bankomat;

konferenční centrum pro 800 osob, zahrada,
bezplatné bezdrátové připojení k internetu, ce-
lodenní room service; za poplatek: lékař na vy-
žádání, au-pair, prádelna, žehlírna; akceptované
kreditní karty: Visa, MasterCard, American
Express; hosté mohou využívat většinu zařízení
hotelu Now Larimar Punta Cana.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, sladká voda, cca 500 m², hl. 1,5 m, dět-
ské brouzdaliště v částí Now Larimar, u bazénu
zdarma slunečníky, lehátka a osušky; aerobic,
biliard, letní kino, v části Now Larimar: 2 teni-
sové kurty, fitness centrum, aqua aerobik, bas-
ketbal, plážový volejbal, horolezecká zeď,
lukostřelba, zahradní šachy, nemotorizované
vodní sporty: windsurfing, jízda na kajaku,
šnorchlování, plachtění; dětské hřiště, v části
Now Larimar: Explorer´s Club (3-12 let), Core
Zone Teens Club (13-17 let), diskotéka, ani-
mační program pro děti i dospělé, taneční lekce,
španělština, večerní show; Now Spa centrum
podle Pevonia: za poplatek: vířivka, sauna, hyd-
roterapie, aromaterapie, masáže, kosmetická
ošetření; za poplatek: v části Now Larimar: po-
tápění, rybaření; golfové hřiště 3 km.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje typu deluxe: pro 2 os. (se
dvěma lůžky o šířce cca 1,35 m, který mohou

sdílet 2 dospělé osoby a 1 dítě), případně man-
želská postel, cca 40 m², individuálně nastavi-
telná klimatizace, koupelna (vana nebo
sprchový kout, WC, fén, župan, pantofle), bez -
drátové připojení k internetu, TV-sat, telefon,
minibar, varná konvice, trezor, žehlička a žehlicí
prkno; baby-cot zdarma (nutno objednat pře-
dem); balkon nebo terasa (stůl a židle).

STRAVOVÁNÍ
Program all inclusive zahrnuje: snídaně (7.00-
11.00), oběd (12.30-15.00) v restauraci Windows,
večeře (18.00-22.30) ve vybrané restauraci; alko-
holické nápoje ve vyznačených barech (10.00-
1.30); nealkoholické nápoje a občerstvení ve
vyznačených barech a restauracích (24h).

PLÁŽ
Bavaro, veřejná, písčitá, pozvolný vstup do
moře, oceněna certifikátem Modrá vlajka,
cca 750 m od hotelu, přístup přes areál hotelu
Now Larimar, zdarma slunečníky a lehátka.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8380.html

od 41 310 Kč*

* více na str. 229
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Keňský národní park,  
v pozadí Kilimandžáro (str. 160)

Taj Mahal, Indie (str. 172)

Machu Picchu, 
Peru (str. 203)

New York, USA (str. 212)

Mešita AL Aksa, Jeruzalém, 
Staré město (str. 167)

Srí Lanka (str. 188)
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Nový Zeland (str. 220)

Více než padesát pečlivě vybraných poznávacích tras v padesátce zemí pěti kontinentů představuje ucelenou kolekci exo-
tického poznávání. Není v silách běžného cestovatele navštívit všechna zajímavá místa na světě. Proto jsme se v tomto 
výběru snažili nabídnout trasy postihující plnohodnotně šíři světového kulturního a  přírodního dědictví za rozumnou 
cenu a v rozumné časové režii. V koncepci programů klademe důraz na skutečné poznávání nikoliv jen letmé odškrtává-
ní navštívených míst. Proto v nabídce převažují zájezdy směřující do jedné až tří zemí a jen okrajově nabízíme návštěvu 
mnoha zemí nebo celých kontinentů během jediného zájezdu. Jako doplněk k této základní nabídce vydáváme každoročně 
v prosinci kolekci podrobnějších katalogů zaměřených na detailnější poznávání vybraných regionů (jižní Afrika, Austrálie, 
Oceánie, USA a Kanada). Ve stejném termínu vychází i náš podrobný katalog poznávacích zájezdů po Evropě.

Doobsazení pokojů  
drUhýM ceSTovATeLeM 
Individuálním cestovatelům nabízíme možnost hledat doobsa-
zení pokoje druhým cestovatelem a ušetřit tak náklady za pří-
platek na jednolůžkový pokoj. Stačí vznést uvedený požadavek 
při rezervaci zájezdu. Najdeme-li dalšího individuálního cestova-
tele se stejným přáním, ubytujeme vás společně. 

Club 
Čedok

Ostatní 
klienti 

slevy za včasný nákup 
(uzavření smlouvy do 31. 10. 2017) 8 % 6 %

Club 
Čedok

Ostatní 
klienti 

slevy za včasný nákup 
(uzavření smlouvy do 28. 2. 2018) 8 % 6 %

Slevy ZA včASNý NáKUP až 8 %
Poznávací zájezdy Se zahájením od 1. 12. 2017

Poznávací zájezdy Se zahájením od 1.5.2018

Nákupem zájezdu se rozumí uzavření smlouvy o zájezdu. 

profesionální služby  
čeSKých Průvodců 
Kvalita průvodce sehrává na poznávacím zájezdu klíčovou roli. 
Proto klademe důraz na výběr zkušených průvodců s  organi-
začními schopnostmi a velmi dobrými znalostmi reálií cílových 
zemí. 

HAVAJSKÉ
OSTROVY

JIHOAFRICKÁ
REPUBLIKA

MEXIKO

KUBA

PERU

ARGENTINA

CHILE

BOLÍVIE

KEŇA

EGYPT

MAROKO

INDIE

UZBEKISTÁN

IZRAEL

S.A.E

ČÍNA

VIETNAM

KAMBODŽA

THAJSKO

SRÍ LANKA

KANADA

USA 

BRAZÍLIE 

KOSTARIKA

NIKARAGUA
HONDURAS

AUSTRÁLIEAUSTRÁLIE

NOVÝ ZÉLAND

ÍRÁN

NEPÁL

LAOS

INDONÉSIE

AZERBAJDŽÁN

GRUZIE

ARMÉNIE
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PROGRAM ZÁJEZDU:
(4-DENNÍ PLAVBA PO NILU):
1. den: Odlet z Prahy do Hurghady, následuje
transfer autokarem do Luxoru, nalodění
a oběd na lodi, návštěva a prohlídka chrámů
v Karnaku a v Luxoru, večeře a nocleh na lodi.
2. den: Snídaně, prohlídka západního břehu -
chrámu královny Hatšepsut, jediné ženy sta-
rého Egypta s titulem faraóna, dále Údolí králů
s možností návštěvy unikátních hrobek faraónů
Nové říše, následuje krátká zastávka

u Memnonových kolosů, návštěva alabastrové
dílny, oběd, odpoledne volno, večeře a nocleh
na lodi. 
3. den: Snídaně, pokračování v plavbě do Edfu
- prohlídka chrámu zasvěceného bohu Horovi,
 svatyně chrámu je jednou z nejlépe dochova-
ných kultovních staveb faraonského Egypta,
oběd a pokračování plavby do Kom Ombo, ve-
čeře a nocleh na lodi.  
4. den: Po snídani prohlídka chrámu v Kom
Ombo - dvojí chrám krokodýlího boha Sobeka

a sokolího boha Hóra, oběd na lodi a pokračo-
vání plavby do Asuánu, večeře a nocleh na lodi.
5. den: Snídaně, dopoledne individuální volno
nebo možnost fakultativního autokarového vý-
letu ke slavným skalním chrámům Abu Simbel
(odjezd v brzkých ranních hodinách). Tato uni-
kátní památka stojící na hranici Egypta
a Súdánu, byla zachráněna pomocí UNESCO ro-
zřezáním a přenesením ze dna Asuánské pře-
hrady. Následuje návštěva chrámu v Philae -
chrám bohyně Isis, odpoledne vylodění a odjezd

Hurghada | Luxor | Karnak | plavba po Nilu | Edfu | Kom Ombo | Asuán | Abu Simbel (fakult.) | Káhira

| TO NEJLEPŠÍ Z EGYPTA S PLAVBOU PO NILU A NÁVŠTĚVOU PYRAMID | 8 DNÍ

SEVERNÍ AFRIKA | EGYPT

800 112 112

Káhira

Vaše loď na Nilu Hurghada pláž – typové foto   

Náš nejatraktivnější a klienty nejoblíbenější okruh představující komplexně kulturní dědictví Egypta a všechny hlavní památky po celé
délce údolí Nilu od Asuánu až po Káhiru. Je určen zájemcům o úplné intenzívní seznámení s památkami i současným životem Egypta.
Nabízíme programy s 4-denní plavbou po Nilu.
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autokarem do Hurghady, ubytování s all inclu-
sive, večeře a nocleh v hotelu. 
6. den: Časně ráno odjezd autokarem do hlav-
ního města Egypta - Káhiry, následuje prohlídka
Egyptského muzea s klenoty starověkého
Egypta, mj. poklad Tutanchamonova hrobu, jeho
posmrtná maska nebo sál s mumiemi. Následuje
odjezd k prohlídce jednoho ze sedmi divů světa,
velkých pyramid v Gíze (největší je Cheopsova
pyramida, dále Chefrénova a Mykerínova, mož-
nost individuální prohlídky jedné z nich) a Sfingy
s údolním chrámem, návštěva dílny na výrobu
papyru a parfémů. Odpoledne odjezd autokarem
do Hurghady, ubytování s all inclusive, večeře
a nocleh v hotelu. 

7. den: Volno v Hurghadě s možností koupání
u Rudého moře, ubytování v hotelu, all inclu-
sive. Možnost zakoupení fakultativního výletu
lodí na ostrov Giftun s možností potápění
a šnorchlování.
8. den: Snídaně, transfer na letiště a odlet zpět
do Prahy.

EGYPT | SEVERNÍ AFRIKA

www.cedok.cz

Káhira

Memnonův kolosChrám Hatšepsut

Termíny

Cena zahrnuje
• 3 noclehy v Hurghadě v hotelu **** 

s all inclusive
• 4 noclehy na lodi **** s plnou penzí dle

programu 
• stravování dle programu zájezdu 
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery dle programu na místě
• vstupy dle programu
• česky mluvící místní průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99Sb. 

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidiči)

Fakultativní služby
• fakultativní výlet autokarem na Abu Simbel

2 290 Kč
• fakultativní výlet na ostrov Giftun 990 Kč   
• vízum 850 Kč (nepovinný příplatek, na požá-

dání zajistíme). Příplatek za vízum může být
dle aktuální situace zvýšen (upřesní prodejce).

• příplatek na jednolůžkový pokoj 2 990 Kč 
• příplatek za ubytování v hotelu *****

s all inclusive v Hurghadě 1 990 Kč 

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob.

Možnost dokoupení hotelu vyšší kategorie
s all inclusive v Hurghadě. 
Změna programu dle aktuální situace vyhrazena. 

Autokarová doprava Čedok Expres na letiště
v Praze – trasa 1 (více na str. 225).

4.11. – 11.11. 2017
18.11. – 25.11. 2017

2.12. – 9.12. 2017
16.12. – 23.12. 2017

3. 2. – 10. 2. 2018

17. 2. – 24. 2. 2018
3. 3. – 10. 3. 2018

17. 3. – 24. 3. 2018
31. 3. – 7. 4. 2018
14. 4. – 21. 4. 2018

Rudé m
oře

N
il

EGYPT Hurghada

Luxor
Karnak

Edfu

Kom Ombo

Abu Simbel

Asuán

Káhira

cena 21 990 Kč

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4780.html

Cena: 
Dospělý 21 990 Kč
Dítě do 12 let na přistýlce 16 990 Kč
Dítě do 6 let na přistýlce 8 990 Kč

2017
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SEVERNÍ AFRIKA | MAROKO

800 112 112

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy (s přestupem) do největ-
šího marockého města - Casablancy, cestou
z letiště základní seznámení s městem, transfer
do hotelu, večeře.
2. den: Po snídani odjezd k prohlídce města –
centrální trh, tradiční stará čtvrť a vhodné
místo pro nákup typicky marockých suvenýrů
Habous district, královský palác, náměstí
Mohameda V., rezidenční oblast Anfa a největší
mešita v celé zemi - mešita Hassana II.
Fakultativně možnost oběda, zaměřeného na
rybí speciality -  v některé z přímořských res-
taurací. V odpoledních hodinách odjezd do
hlavního města Maroka – Rabatu - prohlídka
města – královský palác Mechouar, malebná
čtvrť se specificky malovanými domy Kasbah

Oudaya, významné místo posledního odpo-
činku tří členů královské rodiny mauzoleum
Mohammeda V. a nedokončenou Hassanovu
věž, která měla být největším minaretem na
světě. Odjezd na ubytování,  večeře.
3. den: Po snídani odjezd do historického
města Meknes, které je zapsáno na seznam
kulturních památek UNESCO a je známé pro
své 40km dlouhé obranné zdivo s více jak dva-
ceti bránami vybudovanými ve španělsko-
maurském stylu, zastávka u nejkrásnější z nich
Bab El Mansour, která je zároveň jednou z nej-
krásnějších bran v severní Africe. Odtud ke krá-
lovským stájím a židovské čtvrti. Fakultativně
možnost marockého oběda ve vyhlášené místní
restauraci. V odpoledních hodinách přejezd
přes městečko Moulay Idriss a ruiny římského

města Volubilis do dalšího atraktivního města
na trase - Fez. Ubytování, večeře.
4. den: Po snídani celodenní prohlídka města Fez
– nazývaného duchovním centrem Maroka.
Návštěva středověké čtvrti se zastávkou u archi-
tektonicky skvostných náboženských škol neboli
medres - Attarine a Bou Inania, dále budeme po-
kračovat kolem mozaikou zdobené fontány
Nejjarine a odtud k velmi významného místu -
mešitě Karaouine, která sloužila jako domov pro
univerzitu a dle Guinnessovy knihy rekordů je po-
važována za nejstarší existující vzdělávací instituci
na světe. Fakultativně možnost marockého
oběda ve vyhlášené restauraci staré části města.
V odpoledních hodinách přesun k prohlídce nové
moderní části Fezu. Ubytování, večeře.
5. den: Po snídani odjezd přes berberské

Casablanca | Rabat | Meknes | Volubilis | Moulay Idriss | Fez | Beni Mellal | Marakeš

| KRÁLOVSKÁ MĚSTA MAROKA | 8 DNÍ
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MAROKO | SEVERNÍ AFRIKA
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 vesničky Immouzer du Kandar a Infrane do
města s jedinečnou atmosférou a centra zábavy
- Marakeše. Cestou zastávka na relaxaci s mož-
ností fakultativního oběda v Beni Mellal, jed-
nom z nejvýznamnějších zemědělských center
království. Příjezd do Marakeše v podvečerních
hodinách. Ubytování, večeře.
6. den: Po snídani bude celý den věnován pro-
hlídce Marakeše, druhého nejstaršího králov-
ského města založeného ke konci 11. století,
známého také jako perla jihu. Prohlídka zahrad
Menara - olivovníky, palmy a ovocné stromy,
které tvoří klidnou a příjemnou oázu uprostřed
vyprahlého města v horkých letních dnech
a žádný návštěvník města je nesmí minout.
Dále návštěva jednoho z nejnavštěvovanějších
míst v Maroku, dokonale zachovaných -
Saadských hrobek, kde bylo pohřbeno více než
200 členů Saadské dynastie včetně Sultána

Ahmeda el Mansoura. Poté zastávka u rozsáh-
lého paláce Bahía, který je vynikajícím příkla-
dem špičkové východní architektury 19. století.
Odtud k další dominantě minaretu Koutoubia,
pozoruhodné  historické mistrovské dílo, které
bylo vzorovým příkladem pro další minarety
v zemi. Oběd v hotelu. Odpoledne návštěva
místních trhů, nejvyhlášenějších a největších
v celém Maroku tzv. súk- s ukázkou ručních
prací a návštěva hlavního náměstí Djemaa El
Fna se spoustou stánků s dobrým jídlem a pitím
obklopeném umělci, akrobaty a hudebníky, na
kterém to žije ve dne i v noci. Ubytování, fakul-
tativně možnost Fantasia show s večeří.
7. den: Po snídani volný čas ve městě, fakulta-
tivní možnost oběda v typické místní restauraci.
Odjezd do Casablancy. Ubytování, večeře.
8. den: Bez snídaně, v brzkých ranních hodinách
transfer na letiště a odlet s přestupem do Prahy.

Termíny
27. 3. – 3. 4. 2018
30. 4. – 7. 5. 2018

2. 7. – 9. 7. 2018
24. 9. – 1.10. 2018

Cena zahrnuje
• 7 noclehů v hotelu **** s polopenzí (6 sní-

daní, 6 večeří + 1 oběd) bez nápojů, dvou-
lůžkové pokoje s příslušenstvím 

• letenku Praha-Casablanca-Praha s přestu-
pem včetně tax a příplatků

• vstupy do památkových objektů – Volubilis,
Bou Inania, Nejjarine, Bahia Palace, Saadské
hrobky

• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• služby pruvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů nezahrnu-

tých v ceně zájezdu
• vstup do mešity Hassana II v Casablance

cca 12 EUR/osoba
• spropitné

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 990 Kč
• fakultativní obědy (5x) + večeře (1x)

s  Fantasia show v  Marakeši bez nápojů
2 990 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

MAROKO

Atlantický
oceán Rabat

Fez

Meknes
Casablanca

Marakeš

cena 30 990 Kč

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8436.html
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy přes Istanbul do
Mombasy.
2. den: Přílet do Mombasy v časných ranních
hodinách, transfer z letiště do hotelu na sever-
ním pobřeží, nocleh. 
3. den: Po snídani odjezd z pobřeží do vnitro-
zemí po hlavní silnici směřující do Nairobi.
Cesta vede vzhůru do náhorních plání
 největšího národního parku Keni – Tsavo.
Příjezd do jeho západní části a první pozorování
zvěře. Oběd v lodge, v níž bude organizováno
i ubytování. Odpoledne pokračování safari a ná-
vštěva útočiště nosorožců. Večeře a nocleh
v srdci národního parku.
4. den: Časně ráno po snídani odjezd roman-
tickou krajinou utvářenou sopečnou činností
vulkánu Chyulu do národního parku
Amboseli, který leží přímo na úpatí majestát-
ního Kilimandžára s vrcholkem pokrytým
věčným sněhem a ledem. Oběd a ubytování
v lodge v srdci tohoto nejnavštěvovanějšího
národního parku Keni, který je proslulý vel-
kým bohatstvím zvěře, zejména sloních stád.
Odpoledne fakultativně možnost prohlídky
„manyatty“, tradiční vesnice hrdých Masajů,
kteří si dodnes uchránili své tradice i primi-
tivní způsob života. Odjezd na safari v národ-
ním parku, večeře a nocleh ve zmíněné
lodge.
5. den: Po snídani pokračuje cesta na sever do
náhorní roviny, v níž leží metropole země
Nairobi. Průjezd městem, jemuž dominuje nej-
vyšší budova Afriky a Památník nezávislosti.
Úrodná vysočina s téměř  evropským klimatem
nás zavede přímo na okraj  Východoafrického
příkopu, kde gigantické propadlině v zemské

kůře dominuje vulkán Longonot: právě tady se
ve vzdálené budoucnosti odtrhne východní
Afrika od zbytku kontinentu. Panoramatická
jízda končí na březích jezera Naivasha, které je
významnou ornitologickou rezervací. Oběd
a ubytování v moderní lodge, vyzdobené v ty-
pickém africkém stylu a obklopené působivou
zahradou. Volno nebo fakultativně možnost
plavby lodičkou po jezeře za bližším obhlédnu-
tím hrochů a ptáků s možností krátkého safari.
Večeře a nocleh.
6. den: Po snídani odjezd obilnicí východní
Afriky směrem  na jihozápad k branám jedné
z nejkrásnějších a nejbohatších přírodních re-
zervací východní Afriky – legendární Masai
Mara. Tato proslulá rezervace zvě ře je pokračo-
váním národního parku Serengeti, který sem
zasahuje z Tanzanie a je světoznámý stády
africké zvěře a bohatstvím výskytu lvů a slonů.
Po obědě první safari v národním parku, zamě-
řené na stopování „Velké pětky“. Večeře a noc-
leh v lodge na okraji rezervace.
7. den: Celodenní safari nás zavede hluboko do
nitra unikátního území na dně Vý cho do afric ké -
ho příkopu. Během nezapomenutelné objevné
cesty rozlehlými savanami Masai Mara bude
možnost pozorovat řadu exotických zvířat (im-
paly, gazely, žirafy, zebry, slony, buvolce, pa-
koně, pštrosy, paviány, lvy, při troše štěstí
i nosorožce a gepardy). Oběd formou balíčku,
malý piknik pod osamoceným stromem v sa-
vaně. Večeře a nocleh v lodge na hranici Masai
Mara.
8. den: Po snídani odjezd z Masai Mara rozleh-
lými pláněmi území Masajů, během níž kromě
jejich stád krav, koz a ovcí téměř jistě uvidíte
ještě zebry, žirafy a různé druhy antilop a gazel:

zvířata hranice rezervace neznají… Po dálnici
příjezd do Nairobi, kde následuje hostina v pro-
slulé restauraci Carnivores, kdy máme jedineč-
nou příležitost ochutnat u nás méně běžné
druhy masa: velblouda, pštrosa ale i třeba kro-
kodýla. Odpoledne transfer na mezinárodní le-
tiště Jomo Kenyatta s navazujícím linkovým
letem do Mombasy. Transfer z letiště do hotelu
dle Vaší volby. Nocleh v pobytovém hotelu na
pobřeží.
9.-10. den: Relaxační pobyt na pláži s možností
odpočinku a koupání v moři.
11. den: Snídaně, v pozdních večerních hodi-
nách transfer na letiště a odlet přes Istanbul do
Prahy.
12. den: Přílet do Prahy.

Co byste měli vědět o safari
Safari uvnitř národních parků se organizuje
většinou osmimístným minibusem s odklá-
pěcí střechou, kde lze za jízdy stát nebo sedět.
Každý má místo u okna – viz naše foto, které
je nad všechny popisy v kapitole pobytových
zájezdů do Keni. Nelze očekávat, že po prv-
ních pěti minutách uvidíte podél cesty naa-
ranžovaná zvířata. Naopak kouzlem safari je,
že nikdy není jisté, kde se zvířata nacházejí.
V čele výletů jsou zkušení vůdci, kteří znají při-
bližnou polohu výskytu stád a navíc komuni-
kují s ostatními průvodci mobilem a získávají
tak nejčerstvější informace o výskytu zvěře,
aby jejich stopování dopadlo úspěšně. V ná-
rodních parcích se bydlí v tzv. lodgích, což
jsou  stylová ubytovací zařízení, řešená v typic-
kém africkém stylu nebo v kempech, kde bý-
vají k dispozici bungalovy nebo luxusně
vybavené stany. 

Mombasa | NP Tsavo | NP Amboseli | Nairobi | jezero Naivasha | NP Masai Mara 
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Národní park Tsavo
Největší národní park v Keni, který je rozdělen
do dvou regionů Tsavo East a West. Terén zde
stoupá od východu na západ až do nadmořské
výšky 2000 metrů. V parku lze při troše štestí
spatřit většinu hlavních afrických zvířat, ze-
jména červené slony, jejichž zbarvení není při-
rozené, ale pochází od červené zeminy, která
jim ulpívá na kůži.

Národní park Amboseli
Jeden z nejnavštěvovanějších národních parků
je situován přímo pod svahy zasněženého
Kilimandžára, které si při troše štěstí vyfotogra-
fujete. Park leží v nadmořských výškách kolem
1000 metrů. Jeho předností je překrásná krajina
a bohatství africké zvěře, která se zdejší sava-
nou potuluje i ve velkých stádech. V tomto ná-
rodním parku vynikají zejména stáda slonů,
velkou četnost výskytu zde mají i buvoli, zebry,
žirafy, lvi a hroši.

Národní park Masai Mara
Nejkrásnější park v Keni a perla národních
parků Afriky leží na pláních v nadmořských výš-
kách kolem 1800 metrů. Jde o pokračování ná-
rodního parku Serengeti, který sem zasahuje
z jihu z Tanzanie. Je to právě tento park odkud
pocházejí světoznámé záběry nekonečných
stád africké zvěře a právě zde  každoročně do-
chází k migraci, kdy se tisícihlavá stáda buvolů
a antilop vydávají na sever nebo jih při hledání
nových pastvin. Kromě stád antilop, žiraf
a zeber zde uvidíte hrochy, krokodýly snad i vel-
kou pětku afrických zvířat, mezi nimiž dominují
sloni a lvi.
Všechna fota na této dvoustraně byla poří-
zena při zájezdech Čedoku.

• vstupné do národních parků
• stravování v rozsahu plné penze během

okružního zájezdu (3. - 8. den)
• letenku z Nairobi do Mombasy v turistické

třídě
• doprovod průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 13 490 Kč
• cena za dítě do 11 let při ubytování na přistýlce

v pokoji se dvěma dospělými 57 990 Kč
• elektronické vízum (nutné zajistit před odle-

tem do destinace) 1 900 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce,  řidič)

Informace 
Cena se může změnit v závislosti na změně
vstupného do národních parků. 
Program se může změnit v závislosti na
pohybu zvěře.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

KEŇA | ROVNÍKOVÁ AFRIKA

Termíny
24. 1. – 4. 2. 2018
14. 3. – 25. 3. 2018
27. 6. – 8. 7. 2018
18. 8. – 29. 8. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě vč. tax

a příplatků
• transfery z letiště do hotelu a zpět při 

příletu a odletu ze země
• program dle trasy okružního  zájezdu
• 9 noclehů s polopenzí v hotelech ***
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cena 79 990 Kč

www.cedok.cz

Typické ubytování v savaně

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8373.html
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet skupiny z  letiště v  Praze do
Johannesburgu. 
2. den: Dopoledne přílet do Johannesburgu.
Následuje krátká okružní jízda městem s něko-
lika zastávkami a vyhlídkovými body a návště-
vou černošského předměstí Soweto, kde se
v 70. letech minulého století začal psát příběh
pádu apartheidu. Po cestě do Pretorie pro-
hlídka Voortrekker Monument – památníku
bitvy u Blood River. Nocleh v Pretorii. 
3. den: Po snídani prohlídka hlavních zajíma-
vostí metropole JAR Pretorie. Zastavíme kupří-
kladu na náměstí Church Square či u vládních
budov Union Buildings. Pak se vydáme typickou
krajinou Východního Transvaalu k NP Kruger.
Cestou navštívíme zlatokopecké městečko
Pilgrim’s Rest. Nocleh na trase. 
4. den: Snídaně. Celodenní putování vrchovi-
nou Drakensberg. Návštěva vyhlídky na Three
Rondavel’s, ohromujícího kaňonu Blyde River
– jenž připomíná Velký kaňon v USA. Následuje
vyhlídka Božské Okno a dále zastávka u vodo-
pádů Lisboa a Berlin. Nocleh v Hazyview na hra-
nici NP Kruger. 

5. den: Snídaně. Dnes vás čeká celodenní puto-
vání světoznámou rezervací Kruger v terénních
vozech a zkušenými rangery (nově v ceně zájezdu).
Výlet nabízí pozorování řady druhů afrických zvířat
ve volné přírodě a při troše štěstí spatříte i tzv. vel-
kou pětku (slona, nosorožce, lva, leoparda a bu-
vola). Nocleh v Hazyview na hranici NP Kruger.
6. den: Po snídani odjezd do Svazijského krá-
lovství se zastávkou v metropoli Mbabane, ná-
vštěvou řemeslného trhu a vesnice Mantenga
Village s ukázkou tradičních tanců. Nocleh ve
Svazijsku. 
7. den: Brzy ráno snídaně. Ze Svazijska se vy-
dáme k pobřeží Indického oceánu. Cestou ná-
vštěva rezervace Hluhluwe, opět domova
„velké pětky”. Po příjezdu do Santa Lucie fakul-
tativně výlet lodí po laguně, která je součástí re-
zervace Wetland – domova hrochů, krokodýlů
a vodního ptactva. Nocleh. 
8. den: Po snídani odjezd do Durbanu, přímoř-
ského letoviska na pobřeží Indického oceánu
(podle časových možností krátká prohlídka
města). Následuje přelet do Port Elizabeth.
Volný program s možností posezení v rybářské
restauraci. Nocleh v Port Elizabeth. 

9. den: Po snídani výlet do Národního parku
Addo Elephant, kde žije jedno z největších stád
slonů v Jižní Africe. Po návratu prohlídka centra
města a volný program. Nocleh v Port Elizabeth. 
10. den: Snídaně. Odjezd po Garden Route –
slavné přímořské cestě do překrásné rezervace
Tsitsikamma. Procházka deštným pralesem k vi-
sutému mostu přes ústí řeky Storms River.
Krátká zastávka v Plettenberg Bay a příjezd do
půvané Knysny (doporučujeme ochutnat místní
ústřice). Nocleh v Knysna. 
11. den: Přejezd do Mossel Bay s návštěvou
muzea objevitele Bartoloměje Diase a přes 500
let starého „mléčného“ stromu, do něhož mo-
řeplavci ukládali poštu (fakultativně). Pak opus-
tíme Garden Route a  vydáme se do
Oudtshoorn známého jako „hlavní město pšt-
rosů”, dříve také „Malý Jeruzalém”, kvůli po-
četné židovské komunitě. Návštěva pštrosí
farmy, kde vedle jiného pochopíte, kdysi neuvě-
řitelně výnosný byznys s pery těchto obrovitých
ptáků. Nocleh v Oudtshoorn. 
12. den: Dopoledne návštěva přírodního zá-
zraku pouště Little Karoo – totiž jeskyní Cango
Caves (vstup fakultativně). Pak nás čeká jízda po

Johannesburg | Pretoria | Blyde River Canyon | Krugerův národní park|Svazijsko | NP Hluhluwe | Durban
Port Elizabeth|Garden Route|Kapské Město | Mys Dobré naděje
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Route 62, jedné z nejkrásnějších cest Jižní Afriky
s  dramatickým horským terénem, úrodnými
údolími řeky Breede River s bohatými farmami,
rozsáhlými vinicemi a  sady. Příjezd do
Kapského Města, nocleh. 
13. den: Celodenní výlet k Mysu Dobré naděje.
Cestou podnikneme výpravnou plavbu k ost-
rovu tuleňů v zátoce Hout Bay, navštívíme ka-
mennou galerii a také  městečko Simon’s Town
s kolonií tučňáků (vstupy fakultativně). Nocleh
v Kapském Městě. 
14. den: Výlet do oblasti městečka
Stellenbosch či Franschhoek s ochutnávkou
vína v některé ze světoznámých vinic. Po ná-
vratu výlet na Stolovou horu, prohlídka města,
případně i  návštěva botanické zahrady
Kirstenbosch Garden (vstupy fakultativně).
Nocleh v Kapském Městě. 
15. den: Návštěva přístavní promenády Victoria
& Alfred Waterfront s obchody a restauracemi.
Odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy. 
16. den: Přílet do Prahy.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič) 
• fakultativní vstupy a výlety 

Informace
• minimální počet účastníků pro realizaci

zájezdu je 12 osob.

Poznámka
Výchozí bod zájezdu se může měnit, tzn. že
zájezd může začínat v Johannesburgu nebo
Kapském Městě. Trasa i program zůstává
zachován. 

Cena výletu
k Viktoriiným vodopádům zahrnuje:
• leteckou přepravu na trase Johannesburg

– Victoria Falls – Johannesburg vč. tax a pří-
platků

• transfery letiště – hotel – letiště 
• 2 x ubytování se snídaní v hotelu

kategorie ****

• vstup do Národního parku Victoria Falls 
• plavbu po řece Zambezi při západu slunce 
• tradiční večeři Boma s vystoupením domo-

rodých tanečníků 
• 1x noc v hotelu *** v Pretorii
Poznámka:
Pobyt na Viktoriných vodopádech se koná
vždy po samotném zájezdu! 

Cena nezahrnuje: 
• jiné fakultativní vstupy a výlety 
• spropitné
• služby českého průvoce 
• vízum do Zimbabwe cca 30,- USD (na místě)
• turistický odletový poplatek Zimbabwe 30–

50,- USD. Poplatek bývá většinou zahrnut
v ceně letenky

Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA | JIŽNÍ AFRIKA

www.cedok.cz

Panorama Kapského Města se Stolovou horou

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,13.html

Termíny Cena
11. 1. – 26. 1. 2018 88 990 Kč
15. 2. – 2. 3. 2018 88 990 Kč
15. 3. – 30. 3. 2018 88 990 Kč
17. 7. – 1. 8. 2018 91 990 Kč
11.10. – 26.10. 2018 88 990 Kč
13.11. – 28.11. 2018 88 990 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• dopravu po trase klimatizovaným autobu-

sem nebo mikrobusem 
• 13 noclehů se snídaní v hotelech kategorie

***

• následující vstupy: vstupy do Národních
parků Kruger, Hluhluwe, Addo Elephant
a Tsitsikamma, vstup na Mys Dobré naděje,
vstup do Bourkes Luck Potholes, vstup do
Voortrekker Monument, přejezd průsmyku
Chapman’s Peak, návštěvu místní vesnice
Mantenga Cultural Village ve Svazijsku, celo-
denní safari v NP Kruger v terenním voze
s rangerem, vstup na pštrosí farmu
v Oudtshoorn

• průvodce, spropitné za odnos zavazadel ve
všech hotelech a na letištích

• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Fakultativní služby
• přípl. za jednl. pokoj 9 800 Kč 

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.
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ZAKAVKAZSKÉ REPUBLIKY | ARMÉNIE - GRUZIE – AZERBAJDŽÁN

800 112 112

| ARMÉNIE - GRUZIE – AZERBAJDŽÁN | 14 DNÍ

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z   Prahy do Jerevanu v odpoled-
ních hodinách.
2. den: Přílet do Jerevanu v brzkých ranních ho-
dinách, po příletu transfer do hotelu, ubytování.
Snídaně. Po snídani prohlídka města, navštívíte
katedrálu v Echmiadzinu, která je centrem ar-
ménské církve, jedná se o nejstarší křesťanský
chrám v Arménii. Katedrála Mayr Tachar byla
postavena v letech 301 – 303, po řadě přesta-
veb nabyla současného vzezření v 19. století.
Následuje návštěva zřícenin katedrály Zvarnots
(7. století), jež byla zničena katastrofálním ze-
mětřesením. Po návratu do Jerevanu prohlídka
Matenadaranu, depozitáře středověkých ilu-
minovaných rukopisů. Odpoledne pokračujeme
do Garni, kde navštívíme citadelu s antickým
chrámem, torzem královské rezidence a lázní.
Dále pojedeme k částečně jeskynnímu klášteru
Geghard (13. století). Návrat do Jerevanu, uví-
tací večeře v místí restauraci s tradiční kuchyní
a živou hudbou. Nocleh.
3. den: Snídaně, prohlídka kláštera Khor Virap,
který se nachází v Araratském údolí. Je spojen se
svatým Řehořem, jenž zde byl 12 let vězněn.
Pokračujeme v cestě do kláštera Noravank, který
fungoval jako velké náboženské a kulturní cent-
rum ve 12. století. Po cestě návštěva Areni, kde
v místním vinařství ochutnáme víno vyrobené
z místní stejnojmenné odrůdy vinné révy. Klášter
je umístěn v nepřístupné krajině a cesta vede
úžasnou přírodou. Následuje návštěva karavan-
seráje v Selimském průsmyku. Příjezd k jezeru
Sevan, na jehož březích navštívíme pole khač-
karů ve vesnici Noratus a klášter Sevanavank.
Přejezd do Dilijanu, ubytování, nocleh.
4. den: Snídaně, prohlídka klášterů Sanahin
a Haghpat, které jsou uvedeny na seznamu svě-
tového kulturního dědictví UNESCO.
Architektonické komplexy Sanahin a Haghpat
patří mezi vynikající díla středověké arménské
architektury a byly důležitými literárními a vzdě-
lávacími centry. Pokračujeme k  hranici do
Gruzie. Transfer do Tbilisi, ubytování, nocleh.
5. den: Snídaně, odjezd z Tbilisi do města Gori,
kde se narodil Stalin. Navštívíme muzeum,
které mapuje jeho život. V areálu muzea se na-
chází rovněž Stalinův rodný dům a jeho osobní
obytný vagón. Blízko města navštívíme unikátní
jeskynní město Uplis-Tsikhe, jehož výstavba za-
počala již v 1. tisíciletí před naším letopočtem.
Celé město je komplex kamenných ulic, domů,
kostelů, tunelů, vodních nádrží, trhů, nachází se
zde i nejstarší dochované divadlo v  Gruzii.
Pokračujeme do Kutaisi, kde navštívíme chrám
Bagrati, jenž byl postaven v 11. století za pano-
vání krále Bagrata III., ubytování, nocleh.
6. den: Snídaně, v dopoledních hodinách uvi-
díme klášter Gelati, jenž byl založen králem
Davidem Aghmashenebelim v  roce 1106.
Komplex se skládá ze dvou kostelů, katedrály
a obranného valu. Návštěva jeskyně Promethe.
Cesta do Gudauri, ubytování, nocleh.
7. den: Snídaně, odjezd přes průsmyk Jvari
(Kříž, 2 379 m n. m.), což je nejvyšší bod se skvě-
lým výhledem na mohutné pohoří Mkinvari.
Příjezd do městečka Stepan Tsminda (dříve
Kazbegi). Dále pokračujeme terénními vozy ke
kostelu Tsminda Sameba. Jedná se o klenot
v horách Kavkazu. Za dobrého počasí výhled na

majestátní masív Kazbegi (5 033 m n. m.) nebo
Shani (4 451 m n. m.). Odpoledne se podíváme
do kaňonu Darialy, kudy protéká říčka Terki
(rusky Těrek) do Ruska. Možnost procházky
k vodopádům Gweleti. Návrat do Gudauri, uby-
tování, nocleh.
8. den: Pokračujeme do Ananuri, kde uvidíme
tvrz z 16. století, postavenou rodem vévodů
z Aragvi. Poté pojedeme do bývalého hlavního
města Mcchety, které je považováno za jedno
z nejdůležitějších náboženských míst a rovněž
umístěno na seznam památek UNESCO.
Navštívíme několik jeho historických památek
včetně katedrály Svetitskhoveli, kláštera
Samtavro. Poté přejedeme ke krásnému kos-
telu Jvari, vysoko nad soutokem řek Kury
a Aragvi, s  výhledem na město. Příjezd do
Tbilisi, ubytování a nocleh.
9. den: Snídaně, prohlídka hlavního města
Gruzie s více než 1500 letou tradicí. Prohlídku
začneme návštěvou katedrály Tsminda Sameba,
dále uvidíme kostel Metekhi na břehu řeky
Mtkvari, etnografické muzeum. Odpoledne vy-
jedeme k pevnosti Narikala, odkud se pěšky vy-
dáme do historického centra města. Podíváme
se do lázeňské čtvrti, navštívíme katedrálu Sioni,
zasvěcenou Panně Marii. Nocleh v Tbilisi.
10. den: Snídaně, cestou z Tbilisi se vydáme do
Kakhetie, jež se proslavila pěstováním vinné
révy. Před příjezdem se zastavíme u Gremi, což
je citadela a bývalé hlavní město Kakhetie z 16.
století, poté budeme pokračovat ke katedrále
Alaverdi. Navštívíme zámek Tsinandali, který se
může pochlubit krásným anglickým parkem pl-
ného růží a exotických rostlin. Pozdní oběd v lo-
kální domácnosti s tradiční gruzínskou kuchyní
a vínem, příjezd do Signagi, ubytování, nocleh.
11. den: Snídaně, dopoledne navštívíme místní
klášter Bodbe, založený u hrobu svaté Nino. Dále
krátká prohlídka královského města Signagi,
krásný příklad městské architektury z 18. století,
centrum bylo postavené králem Heracliusem II.
Pokračování do Sheki, přes hraniční přechod
Lagodheki. Po příjezdu do Sheki prohlídka
města, při které mimo jiné uvidíme Chánův
palác. Odjezd do Qebele, ubytování, nocleh.
12. den: Snídaně, odjezd do Baku. Cestou do
Baku budeme mít možnost na relativně krátké
vzdálenosti pozorovat celou řadu různých klima-
tických pásem. U města Shamakhy, které slou-
žilo jako hlavní město a obchodní centrum
Šírvánského chanátu, se podíváme na hrobky
posledních chánů Shamachy. Navštívíme mau-
soleum súfíského světce Diri Baby, zastavíme se
rovněž u bahenních sopek. Před příjezdem do
Baku se ještě podíváme do Gobustanu, kde bylo
nalezeno více než 6000 petroglifů z  doby ka-
menné. Po příjezdu do Baku ubytování a nocleh.
13. den: Snídaně, prohlídka hlavního města
Ázerbájdžánu, jež je také nazýváno Paříží Kavkazu.
Baku je známo spíše jako jedno z největších rop-
ných míst na světě, přesto se jedná o skutečně fas-
cinující místo. Prohlídku začneme návštěvou Aleje
Mučedníků, odkud je celé jádro města jako na
dlani. Středověké Baku bylo rovněž zařazeno mezi
památky UNESCO. Navštívíme symbol Baku - Věž
Panen, projdeme se starým městem, navštívíme
chánův palác a uvidíme i výstavbu z doby prvního
ropného boomu, navštívíme rovněž muzeum ko-
berců. Odpoledne navštívíme zajímavá místa

v okolí Baku, nejdříve ohňový chrám Atesgash.
Návrat do Baku, nocleh.
14. den: Snídaně, volný čas k nákupu suvenýrů,
odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy.
Přílet do Prahy ve večerních hodinách.

Termíny
17. 9. – 30. 9. 2017
1. 7. – 14. 7. 2018

16. 9. – 29. 9. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha - Jerevan, Baku -

Praha v turistické třídě včetně tax a pří-
platků 

• česky mluvícího průvodce 
• 12x ubytování v hotelech se snídaní

***/**** 

• transfery klimatizovaným autobusem
• 1x večeři
• vstupy do památek dle programu
• asistenci partnerské CK

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 11 300 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 5.

Cena nezahrnuje: 
• cestovní pojištění
• fakultativní výlety
• vízum Ázerbájdžán 1 900 Kč
• vízum Arménie 10 USD (na místě)
• bakšišné 

Informace: 
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 14 osob.

RUSKO

TURECKO
Sheki

Tbilisi

GRUZIE

ARMÉNIE
ÁZERBÁJDŽÁN

Telavi McchetaKutaisi

BakuShemakha
Jerevan

Kaspické
moře

ÍRÁN

Jerevan | Garni | Areni | Dilijan | Tbilisi | Gori | Kutaisi | Gudauri | Jvari | Baku

cena 65 690 Kč

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,294.html



| PRODLOUŽENÝ VÍKEND V JERUZALÉMĚ | 4 DNY

165

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do druhého největšího
izraelského města Tel Avivu, transfer z letiště na
ubytování do Jeruzaléma - jednoho z nej-
posvátnějších míst na zemi. Okružní jízda
městem se zastávkami – Olivetská hora
s překrásným výhledem na celé město a nej -
starším doposud používaným židovským
hřbitovem na světě, průjezd Novým městem,
zastávka na Pamětní hoře u památníku
holokaustu Yad Vashem, zastávka u nejpůso-
bivější kulturní instituce v zemi Muzeum
Izraele a památníku výročí izraelské nezávis-
losti Ksenet Menorah, transfer do hotelu,
večeře.
2. den: Po snídani polodenní pěší prohlídka
s průvodcem zahrnující místo Poslední večeře
Páně - Hora Sion s hrobkou krále Davida, Staré
město včetně arménské a židovské čtvrti - Zeď
nářků, rekonstruovanou římskou ulicí zvanou
Cardo až do křesťanské čtvrti - Křížová cesta
a návštěva nejposvátnějšího křesťanského

místa na světě Chrámu Božího Hrobu,
odpoledne volno k individuálním prohlídkám,
ubytování, večeře.
3. den: Po snídani volno k individuálnímu pro-
gramu ve městě, například k návštěvě vy -
hlášených trhů ve Starém městě nebo
fakultativní celodenní výlet k návštěvě
starověké pevnosti zapsané na seznam UN-
ESCO – Masada, výjezd na vrchol lanovkou.
Prohlídka areálu a možnost z dálky spatřit něk-
terý z tehdejších vojenských římských obléha-
jících táborů. Následně zastávka u Mrtvého
moře k odpočinku, relaxaci a koupání ve slané
vodě, která má díky vysoké koncentraci soli
blahodárné účinky. Odjezd na ubytování,
večeře.
4. den: Po snídani transfer do Tel Avivu,
okružní jízda moderním a kosmopolitním
městem se zastávkou v historickém přístavu
Jaffa s unikátními arabskými památkami, trans-
fer na letiště a odlet do Prahy.

Termíny
15. 2. – 18. 2. 2018
12. 4. – 15. 4. 2018
29. 4. – 2. 5. 2018
30. 8. – 2. 9. 2018

4.10. – 7.10. 2018
6.12. – 9.12. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha-Tel Aviv-Praha

v turistické třídě včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• 3 noclehy v  hotelu *** s  polopenzí bez

nápojů - dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím 
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/ 99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD ve dnech s individuálním

programem
• hraniční a vízové poplatky - Exit tax v Izraeli

100 NIS (cca 28 USD)
• spropitné pro hotel, řidiče, průvodce – cca

30 USD povinně splatné na místě

Fakultativní služby
• fakultativní celodenní výlet do pevnosti

Masada a k Mrtvému moři 3 690 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

IZRAEL | BLÍZKÝ VÝCHOD

cena 25 490 Kč

www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8437.html
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Tel Avivu v poledních
hodinách, po příletu transfer z letiště a odjezd
do přímořské Netanye, ubytování, večeře.
2. den: Po snídani odjezd na sever země do ob-
lasti Galilea. Cestou zastávka v Caesarei s pro-
hlídkou římského amfiteátru, zbytků Herodova
paláce a dalších vykopávek antického města.
Přejezd do  Haify, kde navštívíme horu Karmel,
odkud se otvírá nádherný pohled na celé město
s přístavem, a Akku s návštěvou podzemního
křižáckého města a historického přístavu.
Odjezd do Nazaretu, křesťanské poutní místo
s jeskyní Svaté rodiny v kostele sv. Josefa a ne-
dalekou horou Tábor, s návštěvou chrámu
Zvěstování. Večeře a nocleh v Tiberias.
3. den: Snídaně, výlet lodí po Genezaretském
jezeře s významnými historickými a nábožen-
skými lokalitami v  okolí. Tabgha spojená
se  zázrakem dělení chleba a ryb, hora
Blahoslavenstvi a na východní straně národní
park Kursi přinášející řadu informací o minu-
losti Židů, Byzanců i o Ježíšovi, kde se nacházejí
mj. zbytky staré židovské vesnice, ruiny byzan-
ského kláštera atd.  Posledním zastavením
v Gallilei bude  Jardenit, místo křtu  na řece
Jordan . Přejezd přes Jordánskou nížinu do
Jeruzaléma. Ubytování a večeře v Jeruzalémě.
4. den: Snídaně, celodenní prohlídka
Jeruzaléma - Olivetská hora s panoramatickým
pohledem na město, návštěva Getzemanské

 zahrady a chrámu Národů, Staré město vč.
křesťanské a židovské čtvrti (Křížová cesta,
chrám Sv. Hrobu, Zeď nářků, Cardo. Odpoledne
výlet do Betléma s prohlídkou chrámu
Narození páně, návrat do Jeruzaléma, večeře
a nocleh Večeře a nocleh v Jeruzalémě. 
5. den Snídaně, odjezd k Mrtvému moři.
Zastávka  v přírodní rezervaci Ein Gedi, - nád-
herná oáza v pusté krajině s několika prameny
a bujnou tropickou a pouštní vegetací a mnoha
pouštními živočichy. Při dostatku času možnost
malého výletu k úchvatným vodopádům.
Masada - výjezd lanovkou na pevnost spojenou
s králem Herodem i s první židovskou válkou
proti Římanům.  Odpoledne dojezd k Mrtvému
moři, zastávka k  odpočinku s  možností kou-
pání. Návrat do Jeruzaléma. Večeře.
6. den: Snídaně, pokračování v prohlídce
Jeruzaléma, panoramatická okružní jízda no-
vými částmi Jeruzaléma, zastávka u izraelského
parlamentu, návštěva izraelského muzea a pa-
mátníku holocaustu Yad Vashem, prohlídka vy-
braných historických míst na hoře Sion- hrob
krále Davida, zakladatele Jeruzaléma před 3000
lety, kostel Zesnutí Panny Marie a další. Návrat
do hotelu. Večeře
7. den: Snídaně, odjezd do Jaffy – návštěva jed-
noho z nejstarších měst světa, které je  dnes
součástí moderního Tel Avivu. Okružní jízda,
volno, V odpoledních hodinách transfer na le-
tiště a odlet do Prahy.

Termíny
5. 2. – 11. 2. 2018
9. 3. – 15. 3. 2018
2. 5. – 8. 5. 2018

20. 8. – 26. 8. 2018
8.10. – 14.10. 2018

12.11. – 18.11. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• dopravu po trase minibusem nebo autobu-

sem 
• 6 noclehů s polopenzí v hotelech ***

• vstupy dle programu 
• průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj 8 890 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

povinně splatné na místě
• lanovou dráhu k pevnosti Massada

cca 25 USD

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 25 osob.
Změna programu a pořadí jednotlivých
výletů vyhrazena.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

Galilejské
jezero

Mrtvé moře

Středozemní
moře

Akko
Haifa

Caesarea

Tel Aviv

Jeruzalém

Betlém

Massada

Eilat

Tiberias

Nazaret

JORDÁNSKOEGYPT

IZRAEL

Tel Aviv | Caesarea | Haifa | Akko | Tabgha | Kapernaum | Genezaretské jezero
Nazaret | Beith Shean | Jeruzalém | Betlém | Mrtvé moře | Massada

| TO NEJLEPŠÍ Z IZRAELE | 7 DNÍ

BLÍZKÝ VÝCHOD | IZRAEL

cena 33 990 Kč

800 112 112

Jeruzalém

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,756.html© www.goisrael.com
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do druhého největšího
izraelského města Tel Avivu, transfer z letiště na
ubytování do letoviska Tiberias ležícího
u Galilejského jezera, ubytování, večeře. 
2. den: Po snídani odjezd do Nazaretu,
původně klidné židovské vesničky v níž vyrůstal
Ježíš, která se rozrostla do současné podoby
živého arabského města – Staré město –  hojně
vyhledávaná Bazilika Zvěstování s mohutnou
hranatou kupolí, Kostel sv. Josefa, Odjezd přes
dějiště prvního ježíšova zázraku proměnění vody
ve víno - vesničku Kafr Kanna – Kostel Svatby
a sv. Jiří do dalších významných míst zázraků
z Bible. Kostelík v městečku Tabgha a starověká
synagoga v Capernaum. V odpoledních ho -
dinách odjezd na jih do Yardenitu mimořádně
oblíbeného místa pro křty se zástupy poutníků.
Návrat na ubytování, večeře. 
3. den: Po snídani odjezd přes hraniční pře-
chod Sheikh Hussein do Jordánska. Odtud do
jednoho z bývalých nejbohatších měst římské
Říše a archeologického skvostu – Jerash
(Gerasa). Prohlídka jednoho z nejzachovalejších
římských provinčních měst na světě – dlážděné,
kolonádní ulice, vyvýšené chrámy a brány, obdi-
vuhodná divadla, fontány a rozlehlá náměstí.
Odjezd na ubytování do hlavního jordánského
města Amman, dle časových možností krátká
projížďka městem, ubytování, večeře.
4. den: Po snídani jedno z nejpamátnějších měst
Madaba proslulé byzantskými mozaikami – kos-
tel Sv. Jiří s nejstarší dochovanou mozaikovou
mapou zobrazující Jeruzalém a Svatou zemi více
jak dvěma miliony barevných kamínků, odjezd
na Mount Nebo – jedno z nejvíce uctívaných
míst v Jordánsku, spjaté s Mojžíšem, kostelem
s obdivuhodným výhledem na údolí, Mrtvé moře
a střechy Jeruzaléma a Betléma. Odtud do
opevněného města Karak, proslulé mohutným
Křižáckým hradem, tvořícím dominantu města.
Odjezd na ubytování do Petry, večeře.

5. den: Po snídani návštěva starodávného
Nabatejského města – Petra považovaného za
jeden z novodobých sedmi divů světa a zap-
sanéno na seznam světového dědictví UNESCO.
Prohlídka propracované architektury vytesané do
pískovcových skal. Volný čas k prohlídce – Sík,
Pokladnice, královská hrobka, divadlo, hlavní
obětiště, Fasádní ulice. Dále projížďka jeepem
pouštní divočinou Wadi Rum – unikátní podí-
vaná na široké písečné údolí s tyčícími se pískov-
covými a žulovými útvary s beduínským
průvodcem. Odjezd do přímořského střediska na
břehu Rudého moře – Aqaby, možnost návštěvy
vyhlášených místních trhů, ubytování, večeře.
6. den: Snídaně, odjezd zpět do Izraele přes
hraniční přechod Arava, pokračování
k návštěvě starověké pevnosti a významnému
symbolu Izraele zapsaném na seznamu svě-
tového dědictví Unesco – Masady, výjezd na vr-
chol lanovkou. Prohlídka areálu a možnost
z dálky spatřit některý z osmi tehdejších římských
vojenských obléhajících táborů. Zastávka
u Mrtvého moře k odpočinku, relaxaci a koupání
ve slané vodě, s blahodárnými účinky. Odjezd na
ubytování do Jeruzaléma, fakultativně večeře.
7. den: Po snídani prohlídka Jeruzaléma, jed-
noho z nejznámějších měst na zemi, posvátného
pro Židy, Křesťany i Muslimy - Olivetská hora s nej-
starším židovským doposud používaným hřbito-
vem na světě, nejposvátnější křesťanské místo na
zemi - Chrám Božího hrobu, nejdůležitější místo
judaismu Zeď nářků, Via Dolorosa aneb Křížová
cesta, místo Poslední večeře Páně - Hora Sion,
návštěva vyhlášených trhů ve Starém městě.
Odjezd do Betléma - návštěva Baziliky Narození
Páně s označeným místem pro Ježíškovy jesličky.
Odjezd zpět na ubytování, večeře.
8. den: Po snídani transfer do Tel Avivu, dle
časových možností okružní jízda moderním
a kosmopolitním městem se zastávkou v his-
torickém přístavu Jaffa s unikátními arabskými
památkami, transfer na letiště a odlet do Prahy.

Termíny
11. 3. – 18. 3. 2018 
10. 4. – 17. 4. 2018
19.10. – 26.10. 2018
11.11. – 18.11. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha–Tel Aviv-Praha

v turistické třídě včetně tax a příplatků
• dopravu autokarem dle programu zájezdu
• 7 noclehů s polopenzí v hotelech *** -

dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím 
• služby průvodce, asistenci na jižní hranici

s Jordánskem
• pojištění dle zák. č. 159/ 99 Sb.
• vstupy do památkových objektů - Jerash,

Petra, Madaba, Mount Nebo, Wadi Rum,
Capernaum, Masada včetně lanové dráhy

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů a neuve-

dených v odstavci cena zahrnuje
• případnou další přepravu v místě a v Petře
• hraniční a vízové poplatky - Vízum při

vstupu do Jordánska, poplatek při odjezdu
z Jordánska, odjezdová taxa Izrael – celkem
cca 110 USD

• spropitné pro průvodce, řidiče, restaurace,
hotely, řidiče jeepu ve Wadi Rum – celkem
cca 50 USD povinně splatné na místě

Fakultativní služby: 
• přípl. za jednolůžkový pokoj 7 490 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

Tel Aviv | Nazaret | Kafr Kanna | Tabgha | Capernaum | Yardenit
Jerash (Gerasa) | Amman | Madaba | Mount Nebo | Karak | Petra | Wadi Rum 
Aqaba | Masada | Mrtvé moře | Jeruzalém | Betlém

IZRAEL – JORDÁNSKO | BLÍZKÝ VÝCHOD

cena 49 990 Kč

www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8455.html
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v odpoledních hodinách
přímým letem do Dubaje - hlavního města stej-
nojmenného emirátu ležící v Perském zálivu na
severu Arabského poloostrova. Nachází se zde
výškové budovy, luxusní hotely, obrovská ná-
kupní centra, umělé ostrovy, zimní areál
a mnoho dalšího, co nemá ve světě obdoby.
Naopak ve staré části zvané Deira můžete oku-
sit tu pravou orientální atmosféru arabského
světa v uličkách s kořením a zlatem. Přílet v noč-
ních hodinách, transfer z letiště do hotelu, uby-
tování, nocleh.
2. den: Po snídani okružní jízda pro základní se-
známení se s městem. Foto zastávky mj. u Burj
al Arab - 7* hotelu postaveného v roce 1999
zvaný plachetnice pro svůj tvar. Pokračujete
k největší mešitě ve městě - Jumeirah Mosque
vyobrazené na bankovce v hodnotě 500 dir-
hamů. Následuje malebná stará část Dubaje -
čtvrti Bastakiya s pevností al Fahidi, ve které
dnes sídlí muzeum. Projížďka vodním taxi abra
na místní trhy, kde bude volný čas pro nákupy -
Spice Souk (trh s kořením) či Gold Souk (trh se
zlatem). Odpoledne individuální volno, večer fa-
kultativní projížďka po Dubai Creek - moř-
ském kanálu, který město rozděluje na 2 části -
stará Deira a nová luxusní Bur Dubaj. Při plavbě

na tradiční arabské lodi Dhow z teakového
dřeva budete moci obdivovat nasvícené mešity,
mosty, osvětlené budovy či mrakodrapy za do-
provodu hudby a barbecue večeře. Návrat na
hotel, nocleh.
3. den: Po snídani volno k individuálnímu pro-
gramu, které můžete využít k návštěvě města,
nákupům či koupání. Večer fakultativně výlet
noční Dubají do nejluxusnější části města ležící
na umělém zálivu Dubai Marina, hotel ve tvaru
plachetnice Burh Al Arab, palmový ostrov
Jumeirah a rozloze 5x 5 km se známým hote-
lem Atlantis the Palm, resort Madinat
Jumeirah s krásnými zahradami a parky, po
Downtown Boulevard k nejvyššímu mrako-
drapu světa Burh Khalifa s výškou 828 metrů.
Výlet zakončíme u největšího systému tančících
fontán na světě Dubai Fountain - voda tryská
do výšky 150 metrů, pohybuje se v rytmu arab-
ské hudby, která ji doprovází a nechybí světelná
show. Návrat na hotel, nocleh.
4. den: Po snídani individuální program - ná-
kupy, návštěva zimního areálu Ski Dubai, zábav-
ních či vodních parků, relax na pláži s bílým
pískem a průzračným mořem. Nocleh v hotelu.
5. den: Po snídani uvolnění pokojů, transfer na
letiště a ranní odlet do ČR. Přílet do Prahy v od-
poledních hodinách.

Termíny
15.11. – 19.11. 2017

7.12. – 11.12. 2017
3. 2. – 7. 2. 2018

10. 2. – 14. 2. 2018
1. 3. – 5. 3. 2018

29. 3. – 2. 4. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků Praha-Dubaj-Praha se spo-
lečností Emirates (Airbus A 380)

• 4 noclehy se snídaní v hotelu ****

• transfery dle programu 
• okružní jízdu Dubají 
• česky mluvící průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• místní pobytovou taxu

(cca 15 dirhamů/pokoj/noc)

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 7 990 Kč
• výlet noční Dubají 1 490 Kč 
• večerní projížďka Dubai Creek s večeří

2 190 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet pro realizaci zájezdu je
30 osob.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

| PRODLOUŽENÝ VÍKEND V DUBAJI EXCLUSIVE| 5 DNÍ

BLÍZKÝ VÝCHOD | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

cena 26 990 Kč

800 112 112

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8414.html



| DUBAJ – ABU DHABÍ | 5 DNÍ
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy ve večerních hodinách pří-
mým letem do Dubaje – obchodního a turistic-
kého centra Středního východu s moderní
architekturou, širokými dálnicemi a zelenými
parky. 
2. den: Přílet v ranních hodinách do Dubaje,
okružní jízda pulzující metropolí, jež byla pů-
vodně malou rybářskou vesničkou u Dubai
Creek. Prohlídka staré části Dubaje – malebná
čtvrť Bastakyia s bílou mešitou a Dubai mu-
zeem, jež se nachází v bývalé pevnosti Al Fahidi.
Projížďka „vodním taxi“ abra po Dubai Creek,
během níž uvidíte mj. dva mrakodrapy - Deira
Twin Towers, dojedeme na místní trh s koře-
ním Spice Souk či zlatem Gold Souk. Prohlídka
čtvrti Jumeirah, což v překladu znamená krásná
se Jumeirah Mosque – mešitou, která je jako
jediná přístupná všem (a to i ženám, dětem
a nevěřícím). Prohlídku zakončíme výstupem na
nejvyšší mrakodrap světa Burj Khalifa (není
v ceně). Mrakodrap se tyčí nedaleko Dubai Mall
– největšího obchodního centra na světě s akvá-
riem a ledovou plochou. Závěrem uvidíte nej-
větší systém tančících fontán na světě – voda
se pohybuje v rytmu arabské hudby a nechybí
ani světelná show. Odjezd na hotel, ubytování,
individuální volno, nocleh.
3. den: Po snídani individuální volno k nákupům
v největších obchodních centrech na světě, ná-
vštěvě města nebo koupání. Večer fakultativní
výlet po Dubai Creek - mořském kanálu, který
město rozděluje na 2 části - stará Deira a nová

luxusní Bur Dubaj. Při plavbě na tradiční arab-
ské lodi Dhow z teakového dřeva budete moci
obdivovat nasvícené mešity, mosty, osvětlené
budovy či mrakodrapy za doprovodu hudby
s barbecue večeří. Návrat na hotel, nocleh.
4. den: Po snídani projížďka nejluxusnější částí
města s foto zastávkou u hotelu ve tvaru pla-
chetnice Burh Al Arab, palmového ostrova
Jumeirah se známým hotelem Atlantis the
Palm. Odjezd na západ Spojených arabských
emirátů, do hlavního města Abu Dhabí ležícího
ve stejnojmenném emirátu, který je největší
a nejbohatší ze všech. Oblast je tvořena pouští
a asi 200 ostrovy a na jednom z nich leží luxusní
metropole Abu Dhabí, která patří k nejbohatším
městům světa. Okružní jízda městem se zastáv-
kami - Velká mešita šejka Zayeda - pojme asi
40 tisíc věřících, patří k největším na světě, je po-
stavena z bílého mramoru, zdobena barevnými
kamínky a 24 karátovým zlatem. Palác Al-Husn
- pro čistě bílou barvu se mu říká Bílá pevnost,
po pobřežní promenádě Corniche s hotelem
Hilton k nákupnímu středisku Marina Mall při-
pomínající svým tvarem stan - individuální volno
na oběd či nákupy, nejdražší hotel na světě
Emirates Palace, ostrovy Saadiyat a Yas, kde
se od roku 2009 jezdí Velká cena Formule 1, sou-
částí je i Ferrari World – zábavní park ve stylu au-
tomobilového průmyslu. Transfer do hotelu,
večeře v asijském stylu, nocleh v Abu Dhabi. 
5. den: Po snídani uvolnění pokojů, transfer na
letiště v Dubaji, odpoledne odlet do ČR. Přílet
do Prahy ve večerních hodinách.

Termíny
17. 1. – 21. 1. 2018

7. 2. – 11. 2. 2018
14. 2. – 18. 2. 2018
21. 2. – 25. 2. 2018
14. 3. – 18. 3. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků Praha-Dubaj-Praha
• 2 noclehy v Dubaji, hotel **** se snídaní,

1 nocleh v Abu Dhabí v hotelu **** s polo-
penzí

• transfery dle programu 
• okružní jízdu Dubají a Abu Dhabí
• česky mluvícího průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• místní pobytovou taxu (cca 15 dirhamů/

pokoj/noc) 
• vstupy včetně fakultativních výletů
• spropitné splatné na místě (cca 20 USD/os.)

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 Kč
• večerní projížďka Dubai Creek s večeří 2 190 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet pro realizaci zájezdu je 30
osob. 
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

Dubaj | Abu Dhabí

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | BLÍZKÝ VÝCHOD

cena 24 990 Kč

www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8426.html



Jahan, které je druhým největším náměstím na
světě a je považované za skvost civilní islámské
architektury a je obklopeno stěnami s arká-
dami, jehož dominantu tvoří Imámova mešita
(vrcholný skvost islámské architektury), mešita
šejka Lotfolláha s úžasnou architekturou a mi-
mořádnými mozaikami, palác Ali-Qapu.
Prohlídka historických mostů Shahrestan, Sio-
se Pol, Khadžú přes řeku Zayandeh. Nocleh. 
10. den: Snídaně. Pokračování v prohlídce
Isfahánu: arménská katedrála Vank z doby
Safavidů; Kajsírie, nejmalebnější místo Isfahánu
se spoustou původních mozaik, Chehel-Sotun
– palác čtyřiceti sloupů, královské zahrady; mi-
narety Jonban, tzv. kývající se minarety, jejichž
konstrukce umožňuje jemné rozkývání. Také
Isfahán najdete na seznamu památek UNESCO.
Pro město jsou typické široké ulice plné zeleně,
stovky překrásných vykachličkovaných mešit
a rozsáhlé trhy. Isfahán je městem s největší
koncentrací nádherných islámských staveb
v Íránu. Nocleh. 
11. den: Snídaně. Přejezd do Kashanu, centra
perské civilizace. V Kashanu navštívíte historic-
kou zahradu Bagh Fin, typický starý perský
dům Borodžerdí s vnitřní výzdobou ze zrcadel
a štuku. Prohlédnete si komplex Agha Bozorg
s madrásou, mešitou a svatyní šítského světce
Immamzadeho Ebrahíma. Nocleh. 
12. den: Snídaně. Odjezd z Kashanu do Svatého
města Qom, jednoho z nejposvátnějších írán-
ských měst. Prohlídka Qomu, jehož skvostem je
svatyně Hazrat-e-Masumeh. Přejezd do
Teheránu. Zastávka u hrobky Imáma
Chomejního na kraji Teheránu. Nocleh. 
13. den: Transfer z hotelu na letiště v Teheránu.
Odlet z Teheránu, přílet do Prahy.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Teheránu. 
2. den: Přílet do Teheránu, hlavního města
Íránu. Vítejte v zemi plné překrásných památek
a okouzlujících míst. Odkryjte fascinující, nád-
herný svět perské historie, kultury a společ-
nosti, nechte se unášet příjemným putováním
po Persii. Transfer do hotelu. Prohlídka
Teheránu, při které navštívíte Národní archeo-
logické muzeum, ve kterém zhlédnete sbírku
archeologických pokladů ze všech íránských na-
lezišť; Šáhovy paláce, impozantní věž Svobody
nazvanou Azadi Tower, městské opevnění,
bazar. Nocleh. 
3. den: Snídaně. Transfer z hotelu na letiště.
Odlet z Teheránu do Šírázu, intelektuálního
srdce Persie a hlavního města provincie Fars.
Transfer do hotelu. Nocleh. 
4. den: Snídaně. Pokračujeme v programu.
Budete okouzleni archeologickým areálem
v Persepolisu, což je bývalé hlavní město
Achajmenovské říše, odkud vládli známí staro-
věcí perští králové Darius a Xerxes. Místo Vás
překvapí vzhledem k době vzniku velkou vyspě-
lostí. Pasargadae – hrobka zakladatele perské
říše Kyra Velikého. Obě uvedená místa jsou za-
psaná na seznamu památek UNESCO. V Nakš-
e-Rostámu budete moci obdivovat vytesané
hrobky perských králů Dareia I., Dareia II.,
Xerxese a Artaxerxese s krásnými kamennými
skalními reliéfy z éry Sasanovců. Návrat do
Šírázu. Nocleh. 
5. den: Snídaně. Prohlídka Šírázu včetně mešit
Vakil a Nasir-ol-Molk, mohutné citadely
Karima Khana; mauzoleí obou velkých rodáků,
významných perských básníků Háfeze a Sádího
a perské zahrady Narenjestan. Šíráz je měs-
tem zahrad, růží, slavíků a proslulých básníků.
Nocleh. 
6. den: Snídaně. Odjezd ze Šírázu liduprázd-
nými končinami pouštní náhorní planiny do
Kermánu, důležité obchodní zastávky od dob
Sasánovců. Odpoledne možnost nakupování na
bazaru v Kermánu. Nocleh. 
7. den: Snídaně. Okružní jízda Kermánem s ná-
vštěvou typického karavansaraje Ganj-Ali-Khan
s perskými lázněmi, prohlídka seldžucké
Páteční mešity. Přejezd z Kermánu do Yazdu,
historického města, známého jako středisko pů-
vodní perské víry zoroastrismu, prastarého
íránského náboženství. V Yazdu žije více než
12 000 aktivních uctívačů boha Ahura a jeho

věčného ohně. Yazd je také na seznamu pamá-
tek UNESCO, jedná se o jedno z nejstarších
měst na světě. Nocleh. 
8. den: Snídaně. Prohlídka Yazdu, města s nej-
větším počtem minaretů v Íránu. Nachází se
zde řada zoroastriánských chrámů s věčným
posvátným ohněm, o kterých se zmiňoval již
Marco Polo. V nejstarším chrámu plane věčný
oheň již od roku 470 n. l. Ve městě bylo cent-
rum zoroastriánské komunity, která zde hledala
útočiště před nájezdy Arabů. Mešita Jameh,
chrám Ataškadeh, chrám Ohně. V okolí města
stojí ponuře několik Věží ticha, věží, na které vy-
znavači ohně přinášeli mrtvé, aby je zde nechali
sežrat dravými ptáky. Je zde také mnoho krás-
ných zachovalých starých domů. Transfer
z Yazdu do Isfahánu. Nocleh. 
9. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Isfahánu
nejhezčího íránského města a jednoho z nej-
hezčích měst naší planety, které se dostalo na
vrchol slávy a moci v době krále Safavidské říše
Šáha Abbáse jako sídlo safavidských králů.
Návštěva slavného náměstí Maidan-e-Nakš-e-
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Termíny
24. 10. – 5. 11. 2017
9.   5. – 21.  5.  2018

30. 10. – 11. 11. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• 11 noclehů v *** hotelech se snídaní 
• veškeré transfery klimatizovaným busem 
• služby česky mluvícího průvodce a služby

místních průvodců 
• výlety a vstupy do památek v rámci programu

TURKMENISTÁN

KATAR

SÝRIE IRÁK
ÍRÁN

Teherán

Kashan
Isfahán

Yazd
Kermán

Šíráz
Persepolis

Teherán | Šíraz | Persepolis | Kermán | Yazd | Kashan

| VELKÝ OKRUH PO ÍRÁNU | 13 DNÍ

STŘEDNÍ ASIE | ÍRÁN

cena 79 990 Kč

800 112 112

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj

25 400 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 5.

Cena nezahrnuje: 
• íránské vízum 2 500 Kč 
• spropitné cca 60 USD 
• fakultativní výlety a vstupy mimo program 

Informace: 
V cestovním pasu nesmí být otisk razítka
z izraelských hraničních přechodů. Ženám se
doporučuje nosit šátek a nepřiléhavý oděv.
Klienti musí mít biometrické cestovní pasy!
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 14 osob.

Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,408.html

Isfahán



| PERLY UZBEKISTÁNU HEDVÁBNOU STEZKOU | 9 DNÍ
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet dopoledne z Prahy. Přílet v noč-
ních hodinách do Taškentu, transfer do hotelu,
ubytování. Nocleh.
2. den: Snídaně. Prohlídka Taškentu – Náměstí
Nezávislosti s budovou vlády a senátu,
Taškentské divadlo opery a baletu pojmeno-
vané po Ališeru Navoim, medresy Barak Chán
a Kukeldaš, mauzoleum Kafal Šašího, Muzeum
užitého umění. V odpoledních hodinách přelet
do Urgenče v Chorzémské oáze a odjezd do
dále do 30 km vzdálené Chivy. Večeře. Nocleh. 
3. den: Snídaně. Prohlídka klenotu Střední Asie
Chivy (UNESCO)– vnitřní město Ičan-Kala, med-
resa Muhammeda Amin Chana s minaretem
Kalta-Minar, pevnost Kunya Ark (sloužila jako
chánův palác), mauzoleum Pahlavána
Mahmúda a Džumu s ojedinělou možností vy-
stoupat na minaret a pevnost Kunja Ark z 12.
století. Večeře a nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní přejezd autokarem
zajímavou písečnou pouští Kyzyl-Kum po bývalé
karavanní stezce do Buchary. Večeře a nocleh.
5. den: Snídaně. Prohlídka Buchary (UNESCO)
se 140 chráněnými stavebními památkami –
opevnění pevnost a palác Ark (sídlo buchar-
ských emírů a symbol vznešenosti a moci),
mauzoleum Ismaila Samaního a Čašma-Ajúba,
nejkrásnější komplex ve městě - Bolo Haus,
 vodojemem Lyabi Hauz z roku 1620, tradiční
uzbecký bazar s orientálním zbožím, mešita a nej-
vyšší minaret v Buchaře Poj Kalján a medresa

Miri Arab dodnes slouží jako škola koránu.
Večeře a nocleh.
6. den: Snídaně. Přejezd autokarem do
Šhachrisabzu (UNESCO) a prohlídka města sta-
rého více než 2700 let, které je spojeno s osob-
ností Alexandra Velkého a rodištěm dobyvatele
Asie Tamerlána (Timura), uvidíme „Bílý palác“
Ak-saraj Sardi považovaný za nejvýznamnější
památku ve městě, komplex Dorussiadat, mau-
zoleum Džechangira, komplex Dorut Tilavat
včetně Gumbazi-Seidian a „mešity s modrou ko-
pulí“ Kok-Gumbazi. Přejezd do důležité křižo-
vatky na Velké hedvábné stezce do
Samarkandu. Večeře a nocleh.
7. den: Snídaně. Celodenní prohlídka
Samarkandu (UNESCO) – náměstí Registán
s Ulugbekovou medresou a medresami Tillja-
Kori a Šer-dor, mauzoleum s tyrkysovou ko-
pulí Gur-Emir, prohlídka starobylého
architektonického komplexu Šachizinda, kde
byl pohřben popel bratrance proroka Kusama
ibn Abbase. Na závěr návštěva grandiózní
stavby muslimského světa – mešity Bibi-
Chanum z konce 14. století s hlavním portá-
lem vysokým 40 metrů. Návštěva observatoře
Ulugbeka. Večeře a nocleh.
8. den: Snídaně.  Prohlídka památníku Imáma
Al Buchari (komplex mauzolea, mešity a dalších
zajímavých staveb). Odjezd autokarem do
Taškentu. Večeře s folklórním představením.
Transfer na letiště. Odlet. 
9. den: V ranních hodinách přílet do Prahy.

Termíny
14.   4. – 22.   4. 2018
13. 10. – 21. 10. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě (s pře-

stupem)
• dopravu po trase okruhu klimatizovaným

autokarem či minibusem
• 8 noclehů v hotelech ***/****

• 7 snídaní
• 6 večeří
• 1 večeře s folklórním představením
• vstupy dle programu, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:
• vstupní vízum ve výši 2 600 Kč 
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič) 

Fakultativní služby:
• příplatek za jednolůžkový pokoj 6 390 Kč

Cestovní pojištění: 
Více informací a cena viz str. 5.

Informace:
Minimální počet účastníků pro realizaci 12
osob. Čedok si vyhrazuje právo změnit trasu
zájezdu a pořadí programových bodů.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

Aralské
moře

Chíva

Shakhrisabz

Taškent

UZBEKISTÁN

TURKMENISTÁN

TÁDŽIKISTÁN

KAZACHSTÁN

Buchara
Samarkand

Taškent | Chíva | Buchara | Shakhrisabz | Samarkand

UZBEKISTÁN | STŘEDNÍ ASIE

cena 48 290 Kč*

www.cedok.cz

Buchara, Poj Kalon

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,5154.html

Program tohoto unikátního zájezdu po stopách legendárního cestovatele Marca Pola Vás
zavede k nejkrásnějším místům proslulé Hedvábné stezky, která ve středověku spojovala
Evropu s Čínou. Zatímco v mnoha jiných oblastech se nezachovaly památky na toto období
rozkvětu středověké kultury,  zde zůstaly téměř nedotčené. Proto na Vás dýchne kolorit
nefalšovaného světa Orientu v nenapodobitelné symbioze s nostalgickými prvky, které sem
vnesla sedmdesátiletá vláda Sovětů.

Samarkand, 
Mauzoleum 
Gur Emir 
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Dillí. 
2. den: Přílet v časných ranních hodinách do
Dillí, hlavního města Indie (s cca 8 miliony oby-
vateli třetího největšího města v zemi), transfer
do hotelu, snídaně, celodenní okružní jízda
městem včetně prohlídky Starého a Nového
Dillí během které navštívíte Červenou pev-
nost, Páteční mešitu, náhrobek Móhandáse
(Mahátmy) Gándhího, uvidíte Qutub Minar,
Indickou bránu, prezidentský palác
a Parlament. Nocleh v Dillí. 
3. den: Snídaně, odjezd do Ágry, po cestě za-
stávka v Mathuru - místo narození Krišny,
které je jedním z nejdůležitějších hinduistic-
kých poutních míst v Indii. Další zastávka
v pevnosti Sikandra. Odpoledne prohlídka Taj
Mahalu, okouzlujícího mauzolea, které nechal
vybudovat císař Shahjahan, pro svou milova-
nou ženu, s cílem shromáždit zde vše nejkrás-
nější ze světa, dále prohlídka Červené

pevnosti, která patří k největším na světě.
Nocleh v Ágře. 
4. den: Snídaně, odjezd do Džajpuru, hlavního
města státu Rajasthan, které je charakteristické
růžovou barvou fasád zdejších domů, na cestě
zastávka v bájném městě Fathepur Sikri, které
bývalo hlavním městem Munghalské říše, noc-
leh v Jaipuru. 
5. den: Snídaně, odjezd do nedalekého města
Amber, návštěva pevnosti spojená s jízdou na
slonech, odpoledne návrat do Džajpuru, polo-
denní okružní jízda „růžovým“ městem vč. ná-
vštěvy městského paláce, starověké observatoře
a zastávky u nejznámější památky města - Paláce
větrů, který se stal symbolem Džajpuru, nocleh. 
6. den: Snídaně, individuální volno v Džajpuru
s možností navštívit obchodní zónu a tržiště.
V pozdních odpoledních hodinách odjezd do
Dillí, transfer na letiště.
7. den: V časných ranních hodinách odlet do
Prahy, přílet.

Termíny
3. 4. – 9. 4. 2018

15. 10. – 21. 10. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• dopravu po trase klimatizovaným autobu-

sem nebo minibusem 
• 5 noclehů v hotelech **** se snídaní 
• vstupy dle programu, průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič) 

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 6 690 Kč
• příplatek za 4 večeře 2 990 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

Bengálský
záliv

NEPÁL
PÁKISTÁN

ČÍNA

Arabské
moře

Džajpur

INDIE

Dillí

Ágra

Goa

Váranásí

Dillí | Džajpur | Ágra 

| INDICKÝ TROJÚHELNÍK | 7 DNÍ

JIŽNÍ ASIE | INDIE

cena 33 990 Kč

800 112 112

Klienti Čedoku 
na slonech v pevnosti Amber 

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,9.html

Taj MahalDžajpur - Palác větrů

Ágra - I'Timād-Ud-Daulah
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Dillí.
2. den: Přílet v časných ranních hodinách do
hlavního města Indie Dillí. Transfer do hotelu,
ubytování, snídaně. Po snídaní odjezd na celo-
denní prohlídku města včetně prohlídky
Starého a Nového Dillí, během které navští-
víme Červenou pevnost, Páteční mešitu, náhro-
bek Móhandáse (Mahátmy) Gándhího, uvidíte
Qutub Minar - muslimský komplex z roku 1199
(na seznamu památek UNESCO) byl postaven
na počest vítězství muslimů nad posledním hin-
duistickým královstvím v Dillí. Jeho 72 m vysoká
„Vítězná věž“ je nejvyšší kamennou věží Indie.
Uprostřed komplexu stojí legendární a záhadný
7m vysoký nerezavějící železný sloup z guptov-
ského období (4. stol.) , Indickou bránu, prezi-
dentský palác a Parlament. Nocleh v Dillí.
3. den: Snídaně, odjezd do Džajpuru, hlavního
města státu Rajasthan, které je charakteristické
růžovou barvou fasád zdejších domů. Džajpur
a jeho okolí je právem nazýváno jako nekončící
muzeum. Nocleh v Džajpuru.
4. den: Snídaně a poté odjezd do nedalekého
města Amber, návštěva pevnosti spojená s jíz-
dou na slonech. Odpoledne návrat do Džajpuru
a následuje okružní jízda městem vč. návštěvy
městského paláce, starověké observatoře a za-
stávky u nejznámější památky města – Paláce
větrů, který se stal symbolem Džajpuru, nocleh.
5. den: Snídaně, odjezd do Ágry. Po cestě nav-
štívíme bájné město Fathepur Sikri, které bý-
valo hlavním městem Munghalské říše. Příjezd
do hotelu, ubytování. Nocleh.
6. den: Velmi brzy ráno navštívíme nádherný
Taj Mahal, okouzlující mauzoleum, které nechal
vybudovat císař Shahjahan, pro svou milovanou
ženu, s cílem shromáždit zde vše nejkrásnější
ze světa. Návrat do hotelu, snídaně. Po snídani
pokračujeme v prohlídce města Ágra a jeho pa-
mátek jako je Červená pevnost, kterou nechal
postavit císař Akbar a patří mezi největší pev-
nosti na světě. Za návštěvu v pevnosti určitě

stojí Khas Mahal, Sheesh Mahal (zrcadlový sál).
Volné odpoledne k odpočinku. Nocleh v Ágře.
7. den: Časně ráno transfer na nádraží a pře-
jezd vlakem do Jhansi. Snídaně ve vlaku.
Následuje přejezd do Khajuraho. Po cestě nav-
štívíme město Orchha (Orča) neboli Skryté
město, kdysi významné sídlo dynastie Bundélů.
Opuštěné středověké sídlo ukrývá architekto-
nické klenoty, které turistický svět objevil úplně
nedávno. Nejdůležitější části nádherného kom-
plexu dobře zachovaných paláců a chrámů
s mnoha nástěnnými malbami se nalézají za
pevnostní zdí na ostrově na řece Bétva. Příjezd
do hotelu, ubytování. Odpoledne pokračujeme
prohlídkou města Khajuraho. Navštívíme zá-
padní a východní skupinu chrámů, která zahr-
nuje Kandariya Mahadeo, chrámy Yogini
Chitragupta, Vishwanath a řadu dalších.
Návrat do hotelu, nocleh.
8. den: Snídaně. Transfer na letiště a přelet do
Varanasi. Transfer do hotelu. Odpoledne pro-
hlídka chrámu Bharat Mata. Varanasi (kdysi
Benáres), nejposvátnější místo hinduistů, po-
stavené na březích řeky-matky Gangy, je jedním
z vůbec nejstarších měst na světě. Poutníci
z celé Indie provádějí za rozbřesku slunce na
ghátech (= schodištích na březích řeky) rituální
koupel. Návrat do hotelu, nocleh.
9. den: Časně ráno plavba lodí po řece Ganga.
Tato plavba je jedním z největších zážitků ná-
vštěvy Indie. Mimo jiné uvidíte gháty –
Manikarnika, Raj, Dasaswamedha.
Observatoř z 1. století a Nepálský chrám.
Návrat do hotelu, snídaně. Poté navštívíme
jedné z největších hinduistických universit
v Indii Banaras, chrám Durga. Nocleh v hotelu. 
10. den: Snídaně. Volné dopoledne. Následuje
check out v hotelu a transfer na letiště. Odlet
z Varanasi do Dillí. Přílet, transfer do centra Dillí,
kde bude zajištěna večeře. volný čas. V pozd-
ních nočních hodinách transfer na letiště.
11. den: V časných ranních hodinách odlet
s přestupem do Prahy, přílet.

Termíny
12. 3. – 22. 3. 2018
1. 11. – 11. 11. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě vč. tax

a příplatků
• ubytování v ***/**** hotelech se snídaní
• dopravu a transfery po trase, včetně vlako-

vých jízdenek
• stravování dle programu
• vstupy a výlety dle programu
• průvodce + místní průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné (personál, průvodce, řidič)
• vstupní vízum do Indie 1 700 Kč (na požá-

dání zajistíme)

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj  8 290 Kč 
• příplatek večeře  3 990 Kč 

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

Džajpúr Ágra

Khajuraho
Varanasi

Dillí NEPÁL

ČÍNA

PÁKISTÁN

INDIE
Dillí | Jaipur | Agra | Khajuraho | Varanasi

INDIE | JIŽNÍ ASIE

cena 49 990 Kč

www.cedok.cz

Taj Mahal

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,447.html

Varanasi
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v odpoledních hodinách
přímým letem do Pekingu. 
2. den: Přílet v ranních hodinách do „císařské
metropole“ – Pekingu. Následuje okružní jízda
městem pro základní seznámení se s městem.
„Srdce Pekingu“ náměstí Nebeského klidu
Tiananmen s Maovým mauzoleem, ze kte-
rého se dá volně projít do Zakázaného města
– palácového komplexu čínských panovníků
z dynastie Ming a Čching vystavěného v 15. sto-
letí, Jingshan Park - pahorek s výhledem na
centrum města, největší tibetský klášter mimo
Tibet – lamaistický chrám Jong-che-gong,
volno na individuální oběd, odjezd na hotel,
ubytování, individuální volno, nocleh. 
3. den: Po snídani individuální volno nebo ce-
lodenní fakultativní výlet průsmykem
Badaling, kde je zpřístupněná část Velké čín-
ské zdi, jež se rozpíná v délce více než 6000
 kilometrů. Oběd v místní restauraci, v odpoled-
ních hodinách navštívíme jednu z hrobek pa-
novníků z dynastie Ming. Cestou do hotelu
foto zastávka u národního stadionu Birdnest
(Ptačí hnízdo), individuální volno, nocleh. 

4. den: Po snídani individuální volno nebo ce-
lodenní fakultativní výlet po nejznámějších
atraktivitách Pekingu. Dopoledne návštěva
největší ZOO v zemi s hlavní atrakcí a symbo-
lem Číny pandou velkou, oběd v místní restau-
raci. Přejezd k malebnému jezeru Kunming
s nádherným Letním palácem I-che-jüan –
sídlo císařů z dynastie Quinq. Areál byl založen
ve 12. století a nachází se zde mnoho unikát-
ních staveb – např. Zahrada Ctnosti a harmo-
nie, Palác radosti a dlouhého života, Most
sedmnácti oblouků či na břehu se tyčíčí mra-
morová loď císařovny Cch´Si. Následuje
Chrám Nebes Tchien-tchan, který byl posta-
ven v roce 1420 a tvoří ho řada posvátných ob-
jektů obklopených zelení. Za návštěvu stojí
např. Síň modliteb, Zeď ozvěn nebo Oltář
Nebes … návštěva hedvábné dílny. Individuální
volno, nocleh.
5. den: Po snídani uvolnění pokojů, volno k in-
dividuální prohlídce města, odpočinek před
nočním transferem na letiště.
6. den: Odlet z Pekingu v brzkých ranních hodi-
nách, dopoledne přílet do Prahy.

Termíny
28. 3. – 2. 4. 2018
27. 4. – 2. 5. 2018
16. 5. – 21. 5. 2018
12. 9. – 17. 9. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků Praha-Peking-Praha
• 3 noclehy se snídaní v hotelu ****

v centru města 
• transfery dle programu
• česky mluvícího průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupné do památkových objektů
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby
• vízum 2 500 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 Kč
• celodenní výlet na Velkou čínskou zeď

včetně vstupů a oběda 3 690 Kč
• celodenní výlet Pekingem včetně vstupů

a oběda 1 590 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet pro realizaci je 20 osob.
Změna programu a hotelu vyhrazena.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

| VÍKEND V PEKINGU | 6 DNÍ

DÁLNÝ VÝCHOD | ČÍNA

cena 25 990 Kč

800 112 112

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8424.html



| NEJKRÁSNĚJŠÍ MOTIVY PEKINGU A OKOLÍ | 10 DNÍ
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Pekingu.
2. den: Přílet do Pekingu, po pasovém a celním
odbavení odjezd do města, cestou z letiště nav-
štívíme největší tibetský klášter mimo Tibet -
Jong- che-gong, kde uvidíme mimo jiné největší
dřevěnou sochu Buddhy na světě vytesanou
z obrovského kmene santálového dřeva, pokra-
čujeme k návštěvě největšího náměstí na světě,
Náměstí nebeského klidu, odkud projdeme
monumentální rozlohou Zakázaného města.
Povečeříme ve speciální restauraci, kde servírují
jeden z nejpopulárnějších čínských pokrmů
Pekingskou kachnu. Nocleh v hotelu.
3. den: Ráno po snídani navštívíme manufak-
turu na řezbu do Jadeitu a poté vyjedeme do
průsmyku Badaling, kde je zpřístupněná část
Velké čínské zdi, možnost výjezdu lanovkou, či
bobovou drahou na lépe přístupno část zdi.
Nezapomenutelné dojmy v nás zanechá jistě
procházka po tomto monumentálním díle staré
Číny. Po obědě v odpoledních hodinách navští-
víme jednu z hrobek Mingů a projdeme se po
cestě mrtvých duší. Po příjezdu do města navští-
víme Kliniku tradiční čínské medicíny, kde se mů-
žeme seznámit se školou, jež dodnes úspěšně
soupeří s klasickou medicínou a zastavíme se na
Hedvábném trhu. Po večeři návštěva předsta-
vení tradiční čínské opery. Nocleh v hotelu.
4. den: Po snídani návštěva Chrámu nebes
a Konfuciánského chrámu. V odpoledních
 hodinách navštívíme Letní palác, ležící na maleb-
ném jezeře uprostřed pahorků nedaleko hlavního
města, kde můžeme obdivovat nejdelší dřevěný
koridor na světě či zajímavou mramorovou loď

císařovny Cch´Si. Na zpáteční cestě se podle ča-
sových možností zastavíme v manufaktuře na
zpracování perel. Večeře. Možnost fakultativně
navštívit Kung-fu show. Nocleh v hotelu.
5. den: Snídaně. Celodenní výlet do 300 km
vzdálené horské rezidence mandžuských císařů
Chengde, která se rozkládá v nádherném parku
u horského jezera a je obklopena osmi kopiemi
nejvýznamnějších tibetských chrámů.
Navštívíme kopii chrámů Potala a Samyia.
Návrat do Pekingu, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani celodenní výlet do okolí
Pekingu, kdy navštívíme Most Marca Pola, zmí-
něný již v historické literatuře a malebná zá-
koutí přírody v oblasti Shi du / Deset brodů/,
horské oblasti připomínající kouzelnou krajinu
Guilinu. Výjezd lanovkou na vyhlídku. Po obědě
návštěva s procházkou dvou údolních rezervací.
Návrat do Pekingu, večeře, nocleh.
7. den: Po snídani odjedeme rychlíkem do
města Shanhaiguan, kde tzv. „hlavou starého
draka“ končí Velká zeď v moři. Návštěva měst-
ského opevnění, které bylo svědkem jediného
překonání zdi nepřáteli, když v době rolnického
povstání vpustil do země mandžuskou armádu
generál Wu. Návrat do Pekingu. Nocleh v hotelu.
8. den: Po snídani odjezd na celodenní výlet do
oblasti západních a severozápadních hor, kde
můžeme obdivovat nádheru chrámů zasaze-
ných do romantické přírody horských zákoutí.
Návrat do Pekingu, večeře nocleh.
9. den: Snídaně, volný čas v Pekingu. Odhlášení
v hotelu do 12:00 hodin. Večeře, transfer na letiště.
10. den: Odlet a přílet do Prahy.

Termíny
11. 4. – 20. 4. 2018

6. 6. – 15. 6. 2018
29. 8. – 7. 9. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků (vybrané termíny přímý let
Praha – Peking – Praha)

• dopravu a transfery po trase klimatizova-
ným busem nebo minibusem

• 7 noclehů v hotelu ***

• stravování dle programu
• vstupy dle programu
• českého průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné (personál, řidič, místní průvodce)

Fakultativní služby
• vízum 2 500 Kč (na požádání zajistíme)
• příplatek za jednolůžkový pokoj 8 190 Kč

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

ČÍNA

Velká čínská zeď

Peking
Shanhaiguan

Peking I Velká čínská zeď I Chengde I Shanhaiguan

ČÍNA | DÁLNÝ VÝCHOD

cena 46 990 Kč

www.cedok.cz

Chengde, Letní palác

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7201.html

Peking
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Pekingu.
2. den: Přílet do metropole Číny Pekingu.
Prohlídka Chrámu nebes, kde císaři vykonávali
modlitební obřady za bohatou úrodu, dobré
počasí a přízeň duchů. Transfer do hotelu, uby-
tování nocleh. 
3. den: Snídaně. Celodenní prohlídka města za-
hrnující náměstí Nebeského klidu, ze kterého
volně projdeme do Zakázaného města – tradič-
ního sídla čínských panovníků. Odpoledne ná-
vštěva Jingshan Parku. Návrat do hotelu, nocleh.
Fakultativně možnost projížďky na rikšách. 
4. den: Snídaně. Návštěva Letního paláce.
Poté se vydáme k jedinečnému dílu Velké čín-
ské zdi v oblasti Juyongguan, která se rozpíná
v neuvěřitelné délce více než 6 000 km. Při cestě
zpět do Pekingu navštívíme olympijský park
s dominantou Ptačího hnízda. Návrat do ho-
telu, nocleh. Fakultativně možno navštívit
Kungfu show.

5. den: Snídaně, transfer na vlakové nádraží
a odjezd vlakem do Suzhou. Po příjezdu navští-
víme muzeum hedvábí a jednu z nejznáměj-
ších zahrad v Suzhou, Zahradu Mistra
rybářských sítí. Ubytování v hotelu. Nocleh
v Suzhou.
6. den: Po snídani navštívíme další z místních
zahrad, tentokráte Zahradu Skromného poli-
tika. Následuje prohlídka vodního městečka
Luzhi. Odjezd do Šanghaje. Transfer do hotelu,
ubytování. Ve večerních hodinách navštívíme
nábřeží Bund, kde budeme moci obdivovat
moderní architekturu města. Nocleh v Šanghaji.
Fakultativně možnost projížďky po řece
Huangpu. 
7. den: Snídaně, uvolnění pokojů, prohlídka sta-
rého města, procházka po Nanjing Road a ná-
vštěva Buddhova chrámu, individuální volno
před nočním transferem na letiště.
8. den: V brzkých ranních hodinách odlet, v ran-
ních hodinách přílet do Prahy.

Termíny

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• vlakovou jízdenku Peking – Suzhou
• 5 noclehů se snídaní v hotelech ***/****

• česky mluvící průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy cca 70 USD
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby
• vízum 2 500 Kč (na požádání zajistíme)
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 Kč
• fakultativní výlety: 

Pekingská opera 20 USD, 
Kungfu Show 25 USD, 
projížďka na rikšách 18 USD, 
plavba po Hungpu 25 USD, 
TV Tower 25 USD

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 15 osob.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

ČÍNA

Peking

Suzhou
Šanghaj

Velká čínská zeď

Peking | Suzhou | Šanghaj

| ČÍNA JAKO NIKDY PŘEDTÍM | 8 DNÍ

DÁLNÝ VÝCHOD | ČÍNA

cena 30 990 Kč

800 112 112

Peking – Zakázané město

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7543.html

Zahrada Mistra rybářských sítí

Suzhou

2017

26. 3. – 2. 4. 2018
4. 5. – 11. 5. 2018
1. 6. – 8. 6. 2018
2. 7. – 9. 7. 2018
7. 9. – 14. 9. 2018

20. 8. – 27. 8. 2018
7. 9. – 14. 9. 2018

21. 9. – 28. 9. 2018
19.10. – 26.10. 2018
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do
Šanghaje. 
2. den: Přílet v ranních hodinách do Šanghaje
a odjezd do města jedinou železnicí využívající
magnetické levitace Maglev, která trasu 30 km
projede při provozu ve špičkách za 7 minut, kdy
na krátkém úseku vyvine rychlost 431km/hod.
Oběd. Pokračujeme k prohlídce města, kde nav-
štívíme ekonomickou zónu Bund i atmosférou
staré Evropy dýchající pobřežní promenádu,
odkud podnikneme plavbu po řece, z níž teprve
můžeme vychutnat nezapomenutelnou atmo-
sféru tohoto nevšedního města. V odpoledních
hodinách se též projdeme po pěší zóně Nankin
Road, nejvýznamnější promenádě města.
Transfer do hotelu, večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně, v dopoledních hodinách nav-
štívíme Juanské zahrady, oázu zeleně přímo
v centru města, kde poznáme nenapodobitel-
nou atmosféru čínských zahrad. Následuje ná-
vštěva chrámu Jadeitového Budhy. Po obědě
zůstaneme ještě chvíli na tržišti a pak navští-
víme Šanghajské muzeum, kde je uložena nej-
významnější sbírka Číny připomínající slávu
Říše středu. Po večeři možnost návštěvy akro-
batické show (za příplatek), kde shlédnete
jednu z nejvýznamnějších akrobatických škol
světa. Nocleh.
4. den: Po snídani následuje přejezd superex-
presem do Pekingu. Transfer do hotelu, oběd.
Odpoledne prohlídka Zakázaného města.
Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
5. den: Ráno po snídani navštívíme manufak-
turu na řezbu do Jadeitu a poté vyjedeme do
průsmyku Badaling, kde je zpřístupněná část
Velké čínské zdi. Nezapomenutelné dojmy
v nás zanechá jistě procházka po tomto monu-
mentálním díle staré Číny. Po obědě, v odpo-
ledních hodinách, navštívíme jednu z hrobek
Mingů a projdeme se po cestě mrtvých duší. Po
příjezdu do města následuje večeře ve speciali-
zované restauraci, která má licenci na tradiční
místní pokrm Pekingskou kachnu. Fakultativní

možnost večerního okruhu po městě s návště-
vou nočního trhu a nasvíceného Náměstí ne-
beského klidu. Nocleh v hotelu.
6. den: Snídaně, dopoledne navštívíme ZOO,
kde se setkáme se symbolem Číny a zároveň
symbolem živočichů ohrožených vyhynutím
pandou velkou. Oběd. Po obědě pokračujeme
prohlídkou Letního paláce, ležícího na maleb-
ném jezeře uprostřed pahorků nedaleko hlav-
ního města, kde můžeme obdivovat nejdelší
dřevěný koridor na světě či zajímavou mramo-
rovou loď císařovny Csch´Si a Náměstí nebes-
kého klidu. Večeře, fakultativně možno navštívit
představení tradiční čínské opery, nocleh. 
7. den: Po snídani nás čeká návštěva největšího
tibetského kláštera mimo Tibet - Jong- che-
gong, kde uvidíme mimo jiné největší dřevěnou
sochu Budhy na světě udělanou z obrovského
kmene santálového dřeva a dále pokračujeme
do Chrámu nebes, kde se odehrávaly tradiční
císařské obřady. Na závěr navštívíme Kliniku
tradiční čínské medicíny, kde se můžeme sezná-
mit se školou, jež dodnes úspěšně soupeří s kla-
sickou medicínou. Odjezd na nádraží a přejezd
superexpresem do Xianu. Nocleh.
8. den: Po snídani následuje návštěva muzea
Terakotové armády, jednoho z nejvýznamněj-
ších historických nálezů v Číně. Po obědě nav-
štívíme park Chua-čching s jeho lázeňskými
bazény, které nechal jeden z císařů dynastie
Tang vybudovat pro svou konkubínu Perlu, dle
pověsti nejkrásnější ženu čínské historie a ves-
nici Banpo, vykopávky a částečná rekonstrukce
obydlí dávných kultur. Pokračujeme k návštěvě
dalšího historického monumentu Velké husí
pagody, která byla zřízena pro uschování svitků
obsahujících základy buddhismu přinesené
sem z Indie (vstup do samotné pagody - fakul-
tativně, není zahrnut v ceně). Večeři máme za-
jištěnu spolu s ukázkami historických tanců
a prvků čínského divadla – hostina z dynastie
Tang. Nocleh v hotelu.
9. den: V dopoledních hodinách odlet a přílet
do Prahy.

Termíny
6. 4. – 14. 4. 2018

12. 10. – 20. 10. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě vč. tax a

příplatků
• dopravu a transfery po trase, včetně vlako-

vých jízdenek
• stravování dle programu
• ubytování ve ***/**** hotelích 
• vstupy a výlety dle programu
• průvodce + místní průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné (personál, místní průvodce, řidič)

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 6 990 Kč
• vízum 2 500 Kč (na požádání zajistíme)

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 15 osob.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

Peking

Shanghai

Xian

ČÍNA

KLDR

MONGOLSKO

JIŽNÍ KOREA

Žluté moře

Shanghai | Peking | Xian

ČÍNA | DÁLNÝ VÝCHOD

cena 52 990 Kč

www.cedok.cz

Šanghaj

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,452.html

2017

Juanské zahrady
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Pekingu. 
2. den: Přílet do metropole Číny Pekingu, tran-
sfer do hotelu, volno k aklimatizaci po mezikon-
tinentálním letu. Večeře, nocleh v hotelu. 
3. den: Snídaně v hotelu. Celodenní prohlídka
města zahrnující návštěvu největšího náměstí
světa Tchien - an - men - náměstí Nebeského
klidu, s navazující návštěvou Zakázaného
města – tradičního sídla čínských panovníků.
Oběd. Poté pěší procházka parkem Beihai s ná-
vštěvou pagody vybudované na ostrově upro-
střed jezírka. Nocleh v hotelu. 
4. den: Snídaně v hotelu. Celodenní výlet na
Velkou čínskou zeď se zastávkou na prohlídku
hrobek panovníků dynastie Ming.Velká čínská
zeď se rozpíná v neuvěřitelné délce více než 6
000 km a původně sloužila k obranným účelům
proti nájezdům barbarů.  Oběd v průběhu dne.
Návrat do Pekingu. Nocleh v hotelu. 
5. den: Snídaně v hotelu. Návštěva Letního pa-
láce čínských císařů v Pekingu. Během své
vlády zde císaři odpočívali v rozlehlých zahra-
dách na břehu jezera. Prohlédnete si známou
Loď čistoty a klidu - Mramorovou loď císa-
řovny Cch´si z roku 1880 a projdete se nejdel-
ším dřevěným koridorem na světě. Oběd.
Odpoledne návštěva nejrušnější třídy moder-
ního Pekingu - Wang-fu-ting. Volno s možností
vidět některé ze sportovišť letní olympiády 2008
(Ptačí hnízdo, plavecký areál Kosta a další).
Večeře. Nocleh v hotelu.
6. den: Snídaně v hotelu. Dopoledne pro-
hlídka Chrámu nebes postaveného již v roce
1420. Oběd. Odpoledne návštěva chrámu
Lama. Večeře. Transfer na nádraží a odjezd

lehátkovým vlakem do Xianu. Nocleh ve
vlaku. 
7. den: Ráno příjezd do Xianu, transfer z nád-
raží do hotelu a snídaně. Celodenní prohlídka
provinční metropole Xianu zahrnující Velkou
pagodu divoké husy (vstup do pagody není
v ceně), opevnění města včetně městské brány
s možností projížďky na kole na městských
hradbách a museum. Večeře. Nocleh v hotelu. 
8. den: Snídaně v hotelu. Návštěva Terakotové
armády - jedné z nejvýznamnějších památek
historické Číny - tvořené hliněnými sochami v ži-
votní velikosti určenými k rituální ochraně čín-
ského císaře. Více než 6.000 ozbrojených
bojovníků v životní velikosti je rozestavěno v bo-
jovém šiku. Oběd. Následuje prohlídka vesničky
Banpo - sídliště původních obyvatel před
zhruba 5.000 lety. Večeře. Transfer na nádraží
a odjezd lehátkovým vlakem do Šanghaje. 
9. den: Příjezd do Šanghaje. Transfer do ho-
telu, snídaně. Procházka po rušných třídách
Nanjing s přilehlým nábřežím Bund a s nava-
zující projížďkou po řece Huangpu. Návštěva
Buddhova chrámu a historických zahrad Ja
Juan. Večeře a nocleh v Šanghaji. 
10. den: Snídaně v hotelu. Volno. Možnost
účasti na fakultativním celodenním výletu vla-
kem / autobusem do Suzhou – čínských
Benátek s možností projížďky člunem po
Velkém kanálu a návštěvy zahrad. Ve večerních
hodinách transfer na letiště a odlet do Evropy.
11. den: Přílet do Prahy.
V průběhu programu navštívíte výrobnu hed-
vábí, můžete okusit pravou čínskou lahůdku -
Pekingskou kachnu (fakultativně), továrnu na
zpracování perel, ochutnávka čaje s obřadem.

2017

Termíny
19. 4. – 29. 4. 2018

4. 7. – 14. 7. 2018
15. 8. – 25. 8. 2018

6. 9. – 16. 9. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• dopravu a transfery po trase klimatizova-

ným busem nebo minibusem
• 6 noclehů v hotelech ***

• stravování dle programu
• 2 noclehy v lehátkovém vlaku
• vstupy dle programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné (personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 8 290 Kč
• vízum 2 500 Kč (na požádání zajistíme)
• celodenní výlet vlakem do Suzhou 1 990 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu i výletu Su Čou je 15 osob.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

ČÍNA

Velká čínská zeď

Šanghaj

Peking

Xian

Peking | Xian | Šanghaj

| TO NEJLEPŠÍ Z ČÍNY | 11 DNÍ

DÁLNÝ VÝCHOD | ČÍNA

cena 49 990 Kč

800 112 112

Šanghaj

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,376.html

Velká čínská zeď

Chrám nebes Xian

Terakotová armáda
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy s přestupem do Hongkongu.
2. den: Přílet do Hongkongu, transfer do ho-
telu. Nocleh.
3. den: Snídaně. Transfer do přístavu a přejezd
lodí do nejstarší kolonie v Asii Macaa, která si
dodnes zachovala tvář staré epochy. Po pří-
jezdu okružní jízda s návštěvou starého města,
kde se nabízí nádherná panoramata ze staré
pevnosti. Návštěva chrámu A-Ma, který dal
městu jméno, kasino, městské hradby, fakulta-
tivně možnost výjezdu na televizní věž, odkud
se otevírají úchvatné výhledy na široké okolí.
Během dne oběd. Návrat do Hongkongu, tran-
sfer do hotelu a nocleh.
4. den: Snídaně. Celodenní prohlídka
Hongkongu. Navštívíte Victoria Peak s pano-
ramatickým výhledem na celý hongkongský
záliv, přístav Aberdeen, nejnavštěvovanější pláž
města V Repulse Bay. Fakultativně možnost
projížďky patrovou tramvají. Oběd. Prohlídka
chrámu Wong Tai Sim, který je důležitým ná-
boženským centrem, ale i velmi zajímavým mís-
tem s typickými čínskými budovami, nefritový a
květinový trh. Transfer na nádraží a odjezd do
Kantonu. Po příjezdu transfer na hotel a nocleh. 
5. den: Po snídani následuje prohlídka města
Kanton, neboli brány jihu a jeho zajímavostí, za-
hrnující mimo jiné chrám rodiny Chen, Chrám
šesti banánových stromů. Sice už dávno ve
svém areálu nemá stromy, které daly jméno to-
muto buddhistickému chrámu, ale přesto láká
svou 57 metrů vysokou pagodou osmiúhelníko-
vého tvaru. Oběd. Odpoledne transfer na letiště
a přelet do Guilinu. Město má unikátní polohu v
subtropické krasové oblasti provincie Kuang-si.
Po příletu transfer do hotelu a nocleh.
6. den: Snídaně. Guilin je obklopený zajímavými
skalními útvary, z nichž turisticky nejoblíbenější
je skála Sloního chobotu, připomínajícího slona
pijícího z řeky Li. Celodenní projížďka lodí s obě-
dem po řece Li, jež patří k nezapomenutelným
zážitkům. Místní krajina se stala inspirací pro
řadu čínských umělců. Výlet po řece končí v
městečku Yangshuo, obklopeného rýžovými
políčky. Návrat do Guilinu, nocleh. 
7. den: Snídaně. Prohlídka města a Jeskyně rá-
kosové flétny. Oběd. Transfer na letiště a pře-
let do Šanghaje. Přílet do Šanghaje, transfer do
hotelu, nocleh. 
8. den: Snídaně. Celodenní prohlídka města
Šanghaj. Prohlédnete si chrám jadeitového
Buddhy s plastikami s buddhistickými motivy,
televizní věž. Oběd. Odpoledne se projdete za-
hradami Yuyuan, jež byly postaveny již v 16.
století, následuje projížďka po řece Huangpu,
ze které budete moci obdivovat nejmodernější
čtvrť města. Návrat do hotelu, nocleh. 
9. den: Snídaně, volné dopoledne. Následuje
transfer na nádraží a odjezd do Xi´anu. Nocleh
ve vlaku. 
10. den: Po příjezdu do Xi´anu transfer do hotelu
a snídaně. Návštěva jedné z největších turistických

atrakcí celé Číny – Terakotové armády – hliněné
armády císaře Čchin Š ´chuantiho. Toto fantas-
tické dílo bylo objeveno zcela náhodou v roce
1974 místními rolníky. Více než 6 000 ozbroje-
ných bojovníků v životní velikosti je rozestavěno
v bojovém šiku. Pozdní oběd. Prohlídka města
zahrnující areál Velké pagody divoké husy ze 4.
století. Návrat do hotelu, nocleh. 
11. den: Snídaně, městské hradby, Velká mešita.
Kolem poledne odjezd vlakem do Luoyangu
(cca 1,5 hod). Po příjezdu oběd. Následuje pro-
hlídka Longmen jeskyně. V roce 494 n.l. dyna-
stie severní Wei přesunula svoje hlavní město z
Datongu do Luoyangu. V novém působišti se
Číňané rozhodli zopakovat vybudování monu-
mentálních jeskyní, tak jak vytvořili Yungang jes-
kyně v Datongu. Na novém místě se okamžitě
pustili do nového díla, jeskyní Longmen. V ná-
sledujících 200 letech více jak 100 tisíc soch a re-
liéfů Buddhy bylo vytesáno v útesu nad řekou
Yi. Pro svoje úsilí si vybrali velice vhodné místo
díky materiálu, ze kterého je útes vytvořen.
Komplex jeskyní Longmen tak tvoří vrchol so-
chařského budhistického umění. Úpadek celého
komplexu nastal až se zánikem dynastie Tang v
9. století. Odjezd do hotelu, nocleh. 
12. den: Snídaně a odjezd do Shaolinu.
Návštěva šaolinského chrámu. Pojem Shaolin je
znám dnes takřka po celém pozemském světě.
Je kolébkou bojového umění a také Buddhismu.
Mniši z tohoto čínského kláštera od nepaměti
rozvíjejí bojové umění k absolutní dokonalosti a
také schopnost koncentrace, aby dosáhli cel-
kové harmonie těla i duše. V klášteře Shaolin žije
80 mnichů, kteří se věnují především meditaci,
a 30 mnichů bojovníků, tzv. bonzů. Těm nej-
mladším je pouhých 8 let. Mnohé cviky jsou tak
obtížné, že je zvládne jen tělo mladé a poddajné.
Každé ráno v pět hodin budí obyvatele kláštera
zvuk bronzového zvonu vážícího šest a půl tuny.
Oběd. Odpoledne transfer na vlakové nádraží
Zhengzhou a přejezd vysokorychlostním vla-
kem do Pekingu (přibližně 3 hodiny jízdy). Po
příjezdu transfer do hotelu, nocleh. 
13. den: Snídaně. Prohlídka největších památek
Pekingu zahrnující: Náměstí Nebeského klidu
– Tchien-an-men o rozloze 44 ha. Následuje pro-
hlídka Zakázaného města – sídla panovníků dy-
nastie Ming a Čching, často také nazýváno jako
kulturní muzeum Číny. Oběd. Odpoledne pro-
hlídka Chrámu Nebes. Návrat do hotelu, nocleh.
14. den: Snídaně, Celodenní výlet na Velkou
čínskou zeď, která se rozpíná v neuvěřitelné
délce 6 000 km. Tato zeď původně sloužila k
obraným účelům proti invazi barbarů se na-
chází cca 60 km severovýchodně od Pekingu v
oblasti Badaling. Prohlídka hrobek panovníků
dynastie Ming. Oběd. Návrat do hotelu. Večeře
v typické čínské restauraci – ochutnávka místní
speciality – pekingské kachny. Nocleh v hotelu.
15. den: Snídaně. Volný čas, transfer na letiště
a odlet s přestupem do Prahy.
16. den: Přílet do Prahy.

Termíny
20. 4.– 5. 5. 2018
20. 9.– 5. 10. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• přelety po Číně
• veškeré transfery během celého pobytu
• 12 noclehů se snídaní v hotelech ***

• 1 nocleh v lehátkovém vlaku
• 11 obědů, 1 večeře
• vstupy dle programu
• českého průvodce během okruhu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• turistické odletové taxy cca 50 USD, platí se

na místě
• fakultativní výlety nad rámec programu
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby
• vízum do Číny 2 500 Kč (na požádání zajis-

tíme)
• příplatek za jednolůžkový pokoj 12 190 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

ČÍNA

Peking

Maccao

Kanton
Guilin

Xian
Luoyang

Šanghaj

Hongkong

Hongkong | Maccao | Kanton | Guilin | Šanghaj | Xí an | Luoyang | Shaolin | Peking

ČÍNA | DÁLNÝ VÝCHOD

cena 89 990 Kč

www.cedok.cz

Guilin

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7183.html

Terakotová armáda Shaolin
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet do Pekingu. 
2. den: Přílet do Pekingu. Transfer do hotelu,
ubytování. Večer individuální volno na pro-
cházku městem či odpočinek. 
3. den: Snídaně. Peking, prohlídka náměstí
Tchien-an-men (náměstí Nebeského klidu)
o  rozloze 44 ha. Následuje prohlídka
 Zakázaného města - sídla panovníků dynastie
Ming a Čching bývá též nazýváno největším kul-
turním muzeem Číny. Během vlády 24 císařů
nebylo přístupno veřejnosti. Oběd. Odpoledne
procházka Pej-chaj parkem s prohlídkou pa-
gody, postavené na ostrově uprostřed laguny.
Transfer do hotelu, ubytování. Večeře. Nocleh. 
4. den: Snídaně. Celodenní výlet k  velkolepé
stavbě - Velké čínské zdi, jež se rozpíná v délce
více než 6 000 km a lze ji zpozorovat i z vesmíru.
Tato zeď, jež původně sloužila k obranným úče-
lům proti invazi nomádů, se nachází 60 km se-
verovýchodně od Pekingu. Oběd v  tradiční
čínské restauraci. Odpoledne prohlídka hrobky
panovníka dynastie Ming. Večeře. 
5. den: Snídaně. Peking, dopoledne prohlídka
Letního paláce, sídla císařů během horkého
léta. V paláci najdete rozlehlé zahrady, chrámy
a  Loď čistoty císařovny  Cch´-si, jež je celá
z mramoru. Po obědě v tradiční čínské restau-
raci následuje prohlídka  Chrámu nebes, kde cí-
saři vykonávali modlitební obřady za bohatou
úrodu, dobré počasí a přízeň duchů. Po večeři
transfer na nádraží a odjezd lehátkovým vlakem
do Xi´anu.
6. den: Ranní příjezd do Xi’anu, hlavního města
provincie Šen-si. Toto město s bohatou historií
bylo hlavním městem 11 čínských dynastií a bý-
valo největším městem. Ve svých cestopisech
se o Xi´anu zmiňuje i Marco Polo jako o výcho-
zím bodu Hedvábné cesty. Oběd. Prohlídka
města - navštívíte areál Velké pagody divoké
husy ze 4. století a  prohlédnete si městské
opevnění z  raného období dynastie Ming.
Večeře. 
7. den: Snídaně. Celodenní výlet k jedné z nej-
větších turistických atrakcí celé Číny -
Terakotové armády - hliněné armády císaře
Čchin Š´chuang-tiho, významné osobnosti v dě-
jinách Číny. Tento císař sjednotil Čínu v jednu
silnou významnou říši. Hliněná armáda byla
zcela náhodou objevena v roce 1974 místními
rolníky. Více než 6 000 ozbrojených bojovníků
v životní velikosti je rozestavěno v bojovém šiku.
Celá armáda byla součástí posmrtné výbavy
zemřelého panovníka. Oběd. Odpoledne pro-
hlídka vesnice Banpo - sídliště původních oby-
vatel před zhruba 5 000 lety. Večeře. 
8. den: Snídaně. Transfer na letiště a přelet do
Šanghaje. Tato rychle se rozvíjející metropole
východní Číny s  18 milióny obyvatel upoutá

 návštěvníky moderní výstavbou. Po obědě pro-
cházka po rušné třídě Nanjing s přilehlým ná-
břežím Bund. Transfer do hotelu, ubytování.
Večeře. 
9. den: Snídaně. Šanghaj, celodenní  prohlídka
města. Prohlédnete si chrám jadeitového
Buddhy s plastikami s buddhistic kými motivy.
Oběd. Odpoledne se projdete  za hradami
Yuyuan, jež byly postaveny již v  16. století.
Večeře, večer volný program na prohlídku
centra města. 
10. den: Snídaně. Transfer na letiště a přelet
Guilinu, jenž má unikátní polohu v subtropické
krasové oblasti v provincii Kuang-si. Po obědě
prohlídka města s 350 tisíci obyvateli a bohatou
historií. Prohlídka  Jeskyně rákosové flétny,
Skály sloního chobotu a Skály řasného bro-
kátu. Tato krasová oblast s jedinečnými vápen-
covými útvary vytváří neuvěřitelné skalní
útvary. Transfer do hotelu, ubytování a večeře. 
11. den: Snídaně. Celodenní projížďka lodí
s obědem po řece Li, jež patří k nezapomenu-
telným zážitkům. Zdejší vápencové útvary vy-
stupují přímo z  okolní krajiny a  vytvářejí
neobvyklé obrazce. Místní krajina se stala inspi-
rací mnoha čínských umělců a zdejší fotografie
spatříte ve všech publikacích o Číně. Výlet po
řece končí v městečku Yangshuo, obklopeného
rýžovými políčky. Volný čas k nákupu suvenýrů.
Návrat do Guilinu, večeře a nocleh. 
12. den: Snídaně. Dopoledne volno na pro-
cházku městem. Po obědě transfer na letiště
a přelet do Hongkongu, donedávna ještě pro-
vincie, jež úředně patřila k britskému impériu.
Pohled na hongkongský záliv s mnoha mrako-
drapy přímo na pobřeží se Vám navždy vryje do
paměti. Transfer do hotelu, ubytování v turis-
ticky nejatraktivnější části města Kowloon
s mnoha obchody se suvenýry, elektronikou či
textilem. 
13. den: Snídaně. Hongkong, půldenní pro-
hlídka města se zastávkami v nejrušnější turis-
tické čtvrti Kowloon, přístavu Aberdeen,
obchodní čtvrti Wan Chai i nejnavštěvovanější
pláži Hongkongu v  Repulse Bay. Navštívíte
Victoria Peak s panoramatickým výhledem na
celý hongkongský záliv. V pozdním odpoledni
následuje procházka po čtvrti Kowloon - pro-
jdete se po nejrušnější třídě Nathan Road, kři-
volakými uličkami pulsujícího velkoměsta,
zastavíte se na nočním trhu. Poznáte, proč se
Hongkongu říká „město, které nikdy nespí“. 
14. den: Snídaně. Volno na procházku  městem,
nákupy suvenýrů, elektroniky,  projížďku trajek-
tem či fakultativní návštěvu zábavního parku
Ocean Park nebo bývalé portugalské kolonie
Macaa. Večer transfer na letiště a odlet zpět do
Prahy. 
15. den: Přílet do Prahy. 

Termíny

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• veškeré transfery během celého pobytu
• 11 noclehů se snídaní v hotelech *** 

• 1x nocleh v lehátkovém vlaku 
• obědy a  večeře během pobytu v  Číně

(v Hongkongu pouze se snídaní) 
• vstupy dle programu 
• českého průvodce během okruhu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• turistické odletové taxy cca 40 USD, platí se

na místě 
• fakultativní výlety nad rámec programu

(Chu-tchung tour, akrobatická show,
Pekingská opera, pekingská kachna, 
Su-čou, Macao - celkem cca 350 USD)

• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 16 800 Kč
• vízum 2 500 Kč (na požádání zajistíme)

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

7. 9. – 21. 9. 2017
20. 9. – 4.10. 2017

4.10. – 18.10. 2017
8. 4. – 22. 4. 2018

29. 4. – 13. 5. 2018
13. 5. – 27. 5. 2018

1. 7. – 15. 7. 2018
15. 7. – 29. 7. 2018
29. 7. – 12. 8. 2018

9. 9. – 23. 9. 2018
23. 9. – 7.10. 2018

7.10. – 21.10. 2018

ČÍNA

Velká čínská zeď

Šanghaj

Peking

Xian

Guilin

Hongkong

Peking | Velká čínská zeď | Šanghaj | Xian | Guilin | Hongkong

| VELKÝ OKRUH ČÍNOU S NÁVŠTĚVOU HONG KONGU | 15 DNÍ

DÁLNÝ VÝCHOD | ČÍNA

cena 82 990 Kč

800 112 112

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,244.html

Hong Kong Xi´an
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Pekingu.
2. den: Přílet do Pekingu. Transfer do hotelu,
ubytování. Oběd v hotelu. Odpoledne fakulta-
tivně projížďka na rikšách – tzv. Chu-tchung
tour nebo individuální volno na procházku měs-
tem či odpočinek.
3. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka
Zakázaného města – sídla panovníků dynastie
Ming a Čching. V tomto rozlehlém císařském
komplexu vládlo 24 panovníků po více než 500
let celé Čínské říši. Zakázané město bývá též
nazýváno největším kulturním muzeem Číny,
během vlády všech císařů bylo nepřístupné ve-
řejnosti. Oběd v tradiční čínské restauraci.
Odpoledne procházka Pejchaj parkem s pro-
hlídkou pagody, postavené na ostrově upro-
střed laguny. Následuje prohlídka největšího
náměstí na světě Tchien-an-men – náměstí
Nebeského klidu o rozloze 44 hektarů.
4. den: Snídaně. Celodenní výlet k velkolepé
stavbě – Velké čínské zdi, jež se rozpíná v délce
více než 6 000 km. Tato zeď, jež původně slou-
žila k obranným účelům proti invazi barbarů, se
nachází zhruba 60 km severovýchodně od
Pekingu. Oběd v tradiční čínské restauraci.
Odpoledne prohlídka jediné ze dvou přístup-
ných hrobek panovníků dynastie Ming (celkem
13 hrobek).
5. den: Snídaně. Prohlídka Letního paláce, let-
ního sídla císařů. Během své vlády zde císaři
přebývali a odpočívali v rozlehlých zahradách.
Prohlédnete si i známou Loď čistoty a klidu –
Mramorovou loď císařovny Cch-si z roku 1888.
Oběd v tradiční čínské restauraci. Odpoledne
procházka po Wang Fu Ting Road, nejrušnější
třídy moderního centra Pekingu s obchodními
domy.
6. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka Chrámu
nebes, postaveného již v roce 1420. V tomto
rozsáhlém chrámu panovníci dynastie Ming
a Čching pořádali modlitební obřady a rituály.
Odpoledne prohlídka lamaistického kláštera.
Jeho pět hlavních síní ztělesňuje slohovou smě-
sici chánských, mongolských a tibetských prvků.
Po večeři transfer na nádraží a odjezd lehátko-
vým vlakem do Xi´anu.
7. den: Ranní příjezd do Xi´anu, hlavního

města provincie Šan-si. Toto město s bohatou
historií bylo hlavním městem 11 čínských dy-
nastií a bývalo největším městem. Ve svých ce-
stopisech se o Xi´anu zmiňuje i Marco Polo jako
o výchozím bodu Hedvábné cesty pro obchod-
níky. Transfer do hotelu. Po snídani a krátkém
odpočinku následuje prohlídka města – navští-
víte Velkou pagodu divoké husy ze 4. století,
prohlédnete si městské opevnění z raného ob-
dobí dynastie Ming a místní muzeum. Večeře.
8. den: Po snídani výlet k jedné z největších tu-
ristických atrakcí celé Číny – Terakotové ar-
mády – hliněné armády císaře Čchin
Š’chuang-tiho, významné osobnosti v dějinách
Číny. Tento císař sjednotil Čínu v jednu silnou
významnou říši. Hliněná armáda byla zcela ná-
hodou objevena v roce 1974 místními rolníky.
Více než 6 000 ozbrojených bojovníků v životní
velikosti je rozestavěno v bojovém šiku. Celá ar-
máda byla součástí posmrtné výbavy zemře-
lého panovníka. Oběd. Odpoledne prohlídka
vesnice Banpo – sídliště původních obyvatel
před zhruba 5 000 lety. V pozdním odpoledni
transfer na nádraží a odjezd lehátkovým vlakem
do Šanghaje.
9. den: Příjezd do Šanghaje v odpoledních ho-
dinách. Tato rychle se rozvíjející metropole vý-
chodní Číny s více než 18 milióny obyvatel
upoutá své návštěvníky moderní výstavbou.
Transfer na hotel. Procházka po rušné třídě
Nanjing s přilehlým nábřežím Bund. Projížďka
po řece Huangpu. Večeře. Nocleh.
10. den: Snídaně. Volný den s možností fakul-
tativní návštěvy „čínských Benátek" města
Suzhou. Město je známé svými umělými vod-
ními kanály a zahradami. V roce 1997 byly zdejší
klasické zahrady zařazeny na Seznam světo-
vého kulturního dědictví UNESCO.
11. den: Snídaně. Celodenní prohlídka města.
Prohlédnete si chrám jadeitového Buddhy
s plastikami s buddhistickými motivy. Oběd.
Odpoledne se projdete zahradami Yuyuan, jež
byly postaveny již v 16. století a jsou centrem
odpočinku pro místní obyvatele. Večeře, volný
program na prohlídku centra města. Pro zá-
jemce fakultativně návštěva akrobatické show.
12. den: Snídaně. Transfer na letiště a odlet do
Prahy. Přílet do Prahy.

Termíny

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu v turistické třídě vč. tax

a příplatků
• transfery
• 8x nocleh se snídaní v ***/****

• 2x nocleh v lehátkovém vlaku
• 8x oběd a 8x večeře v tradiční čínské resturaci
• českého průvodce

Cena nezahrnuje
• fakultativní výlety nad rámec programu

(Chu-tchung tour, akrobatická show,
Pekingská opera, pekingská kachna, Su-čou
- celkem 220 USD)

Fakultativní služby
• vstupní vízum do Číny 2 500 Kč (na požá-

dání zajistíme)
• příplatek za jednolůžkový pokoj 8 800 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace 
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 16 osob.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.
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Peking | Velká čínská zeď | Xi´An | Šanghaj

ČÍNA | DÁLNÝ VÝCHOD

cena 49 990 Kč

www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3097.html

22. 9. – 3.10. 2017
5.10. – 16.10. 2017
6. 4. – 17. 4. 2018

20. 4. – 1. 5. 2018
27. 4. – 8. 5. 2018

4. 5. – 15. 5. 2018
18. 5. – 29. 5. 2018

1. 6. – 12. 6. 2018

6. 7.– 17. 7. 2018
20. 7.– 31. 7. 2018

3. 8.– 14. 8. 2018
17. 8.– 28. 8. 2018

7. 9.– 18. 9. 2018
21. 9.– 2.10. 2018
12.10.– 23.10. 2018



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Pekingu. 
2. den: Přílet do Pekingu. Oběd. Odpoledne fa-
kultativně projížďka na rikšách – tzv. Chu-
tchung tour nebo individuální volno. 
3. den: Snídaně. Peking - prohlídka největšího
náměstí na světě Tchien-an-men (náměstí
Nebeského klidu) o rozloze 44 ha. Následuje
prohlídka Zakázaného města – sídla panovníků
dynastie Ming a Čching, bývá též nazýváno nej-
větším kulturním muzeem Číny. Během vlády
24 císařů nebylo přístupno veřejnosti. Oběd.
Odpoledne procházka Pej-chaj parkem s pro-
hlídkou pagody, postavené na ostrově upro-
střed laguny. Transfer do hotelu, ubytování.
Večeře. Nocleh. 
4. den: Snídaně. Celodenní výlet k velkolepé
stavbě – Velké čínské zdi, jež se rozpíná v délce
více než 6 000 km a lze ji zpozorovat i z vesmíru.
Tato zeď, jež původně sloužila k obranným úče-
lům proti invazi nomádů, se nachází 60 km

 severovýchodně od Pekingu. Oběd v tradiční
čínské restauraci. Odpoledne prohlídka hrobky
panovníka dynastie Ming. Večeře. 
5. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka Letního pa-
láce, sídla císařů během horkého léta. V paláci na-
jdete rozlehlé zahrady, chrámy a Loď čistoty
císařovny Cch´-si, jež je celá z mramoru. Po obědě
následuje prohlídka Chrámu nebes, kde císaři vy-
konávali modlitební obřady za bohatou úrodu,
dobré počasí a přízeň duchů. Po večeři transfer na
nádraží a odjezd lehátkovým vlakem do Xi´anu. 
6. den: Ranní příjezd do Xi´anu, hlavního
města provincie Šan-si. Transfer do hotelu.
Dopoledne prohlídka města – navštívíte Velkou
pagodu divoké husy ze 4. století, prohlédnete
si městské opevnění z raného období dynastie
Ming a místní muzeum. Po obědě následuje
výlet k jedné z největších turistických atrakcí
celé Číny – Terakotové armády – hliněné ar-
mády císaře Čchin Š’chuang-tiho. Nocleh.
7. den: Snídaně.Transfer na letiště a odlet do

Tibetu. Přílet do Lhasy, transfer do hotelu.
Odpoledne individuální volno k prohlídce okolí.
Večeře a nocleh. 
8. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Lhasy
s obědem. Navštívíte posvátný palác Potála,
jenž byl v minulosti centrem duchovní i světské
moci a rezidencí nejvýznamnějšího mnicha
a vůdce Tibetu – dalajlámy, klášter Džókhang
postaven roku 639 jako relikviář pro sochu
Buddhy. Taktéž projdete poutní okruh čtvrtí
Barkor. Večeře a nocleh. 
9. den: Snídaně. Pokračování v prohlídce Lhasy
– navštívíte klášter Drepung, který byl v 17. sto-
letí nejbohatším klášterem v Tibetu a přebývalo
zde až 10.000 mnichů a klášter Sera, kde mů-
žete pozorovat zdejší mnichy při rituálních dis-
kusích. Po obědě prohlídka paláce Norbulinka,
který od 18. století sloužil jako letní sídlo dalaj-
lámy. Večeře a nocleh ve Lhase. 
10. den: Snídaně. Transfer na letiště a odlet do
Káthmándú. Odpoledne návštěva pagody

Peking | Xi´an | Lhasa | Káthmandu | Dillí 

| ČÍNA – TIBET – NEPÁL – INDIE | 16 DNÍ

182

DÁLNÝ VÝCHOD | ČÍNA – TIBET – NEPÁL – INDIE

800 112 112



Svajambhunáth, odkud se otevírá nádherný vý-
hled na káthmándské údolí. Volné odpoledne.
Nocleh v Káthmándú. 
11. den: Snídaně. Prohlídka unikátního
 historického centra města Patan v okolí
Palácového náměstí. Odpoledne prohlídka
centra Káthmándú včetně paláce Živoucí bo-
hyně Kumarí Dévi, sochy hrozivého vtělení
boha Šivy Kala Bhairávy. Pokračujeme prohlíd-
kou historického Bhaktapuru s chrámem
Nyatapola, Zlatou bránou, královským palácem,
scénickým náměstíčkem hrnčířů a desítkami
dalších chrámů, mistrovských děl nevárského
řezbářství. Nocleh v Káthmándú. 
12. den: Snídaně. Dopoledne volno k individu-
ální prohlídce města a nákupu nepálských su-
venýrů. Odpoledne transfer na letiště, odlet do
Dillí. Ubytování a nocleh.
13. den: Snídaně. Prohlídka Starého a Nového
Dillí včetně největší indické muslimské svatyně
– Páteční mešity, Červené pevnosti, která byla
sídlem dvora Velkých Mughalů, Rádž Ghátu –
památného místa zpopelnění Máhatmy

Gándhího, areálu Kutub mínár s pověstným ne-
rezavějícím železným sloupem a cennými zříce-
ninami mešity Kuvvatul islám. Nocleh v Dillí. 
14. den: Snídaně. Odjezd do bývalého sídelního
města největšího z Mughalů – sultána Akbara
ve Fatéhpúr Síkrí – Městě vítězství. Prohlídka
Páteční mešity s hrobkou šajcha Salíma Čistího.
Dále uvidíte Sultánský palác z červeného
 pískovce, kde se nachází známé pavilóny Paňč
Mahal a Dívání-chás, astrologický pavilon, kde
se císař ve společnosti muslimských a hinduis-
tických učenců oddával věcem nadpozemským
a esoterickým. Nocleh v Ágře. 
15. den: Snídaně. Ágra, prohlídka skvostu
 světové architektury, mauzolea Tádž Mahal,
které z bělostného mramoru nechal postavit sul-
tán Šáhdžahán pro svoji milovanou ženu
Mumtáz Mahal. V pevnosti navštívíte Síň veřej-
ných audien cí, Perlovou mešitu, Harémovou me-
šitu a Soukromý palác Chás Mahal, sloužící první
císařově manželce. Odpoledne návrat do Dillí
o odlet ve večerních hodinách zpět do Prahy.
16. den: Přílet do Prahy. 
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Termíny
23. 9. – 8.10. 2017
17. 4. – 2. 5. 2018
22. 9. – 7.10. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• dopravu po trase klimatizovaným autobu-

sem nebo minibusem 
• 12 noclehů s plnou penzí dle programu

v hotelech ***/****

• 1 nocleh v lehátkovém vlaku Peking - Xi´an 
• vstupy dle programu, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje
• fakultativní výlety
• spropitné (personál, místní průvodce, řidič)

Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj 17 990 Kč
• vízum do Číny 2 500 Kč (na požádání zajis-

tíme) 
• vízum do Indie 1 700 Kč (na požádání zaji-

stíme) 

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 16 osob.

Xian

Peking
Velká

čínská zeď

Lhasa

ČÍNA

MONGOLSKO

INDIE
MYANMAR

KLDR

JIŽNÍ
KOREA

RUSKO

Everest Káthmándú

Ágra
Dillí

NEPÁL

cena 119 990 Kč

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,225.html
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Vietnamu. 
2. den: Přílet do Hanoje, transfer z letiště do
hotelu. Následuje výlet rikšou do Staré čtvrti
se starobylými uličkami s obchody – mj. uvi-
díme nejstarší chrám na světě Bach Ma s bílým
koněm, nejstarší tržnice Dong Xuan, do života
čínských obchodníků nahlédnete v Memorial
house… Návrat na hotel, večer individuální
volno – např. návštěva vodního loutkového di-
vadla, nocleh v Hanoji.
3. den: Po snídani prohlídka nejluxusnější části
města Ba Dinh neboli Francouzské čtvrti na
břehu Západního jezera. Dále se přesuneme
k jezeru Hoan Kiem ( Jezero navráceného
meče), v jehož středu je chrám Nefritové hory
Ngoc Son přístupný po červeném mostě jitř-
ních paprsků s věží Thap Rua (Želví věž).
Pagoda Chua Mot Cot stojící „na jednom pilíři“
nacházející se uprostřed jezera s lotosy, Ho Chi
Minhovo mauzoleum, prezidentský palác či
katedrála sv. Josefa… Přejezd do oblasti zátoky
Ha Long s krásnými ostrůvky, „plovoucími“ ves-
ničkami a rybářskými přístavy, transfer do ho-
telu, ubytování a nocleh v oblasti Ha Long. 
4. den: Po snídani odjezd do Ha Long Bay
(dračí zátoky) – největší atrakce Vietnamu.
Plavba lodí zátokou s jedinečnou podívanou na
zátoku se dvěma tisíci vápencovými ostrůvky,
homolemi a smaragdovým mořem. Unikátní
jsou také místní jeskyně – např. Jeskyně zázraků
Hang Sung Sot, kterou tvoří 3 podzemní sály
s tisíci stalaktity. Zátoka je vyobrazena na míst-
ních bankovkách, jedná se o nejnavštěvovanější
místo Vietnamu, je na seznamu UNESCO a řadí
se mezi světové přírodní atrakce. Návrat do
Hanoje a nocleh v hotelu. 
5. den: Po snídani transfer na letiště Hanoj, pře-
let do bývalého císařského města – Hue.
Celodenní prohlídka města, kde mj. uvidíte
palác Thai Hoa se zlatými draky, majestátní
hrobky Minh Mang, císařský palác se
Zapovězeným purpurovým městem (vysta-
věno podle Pekingského Zakázaného města),

královské hrobky dynastie Nguyen, plavba po
Voňavé řece k pagodě Thien Mu (pagoda
Nebeské paní). Následuje návštěva místního
trhu Dong Ba, návrat do hotelu, individuální
volno, nocleh. 
6. den: Po snídani přejezd do centrální části
Vietnamu, po cestě budeme projíždět rezervací
– laguny Tam Giang, pláž Lang Co, rybářská ves-
nička Lang Co, průsmykem Hai Van, městem Da
Nang až do Mramorových hor, kde se do kra-
jiny zvedá 5 vrcholů pojmenovaných podle nej-
důležitějších prvků – Vodní, Dřevová, Ohňová,
Zemní a Kovová hora. Transfer do Hoi An, uby-
tování v hotelu, pěší prohlídka města - japon-
ský krytý most (symbol města), chrám Thien
Hau či domky hoianských obchodníků – Tan Ky
atd., návrat na hotel, nocleh.
7. den: Po snídani odjezd na letiště, dle časo-
vých možností cestou krátká zastávka
v Danang a přelet do Ho Chi Minhova města.
Odjezd do oblasti tzv. obilnice Vietnamu – delty
Mekongu, kde se produkuje nejvíce rýže z ce-
lého Vietnamu. Zastávka ve městě My Tho –
hlavní město provincie známé svými plovoucími
trhy, lodní výlet na ostrov Thai Son, kde navští-
víme místní farmy a dílny. Transfer do hotelu,
nocleh.
8. den: Po snídani prohlídka Ho Chi Minhova
města, dřívější název Saigon, 9milionová me-
tropole, centrum zábavy a obchodu oblasti –
palác Sjednocení, katedrála Notre Dame, vá-
lečné muzeum, budova hlavní pošty, městská
část Cholon tzv. Saigonský „chinatown“ či
místní pagody Quan Am, Phuoc An Hoi Quan,
Tam Son Hoi Quai či pagoda Nefritového císaře.
Přejezd do **** hotelu v oblasti Phan Thiet,
individuální volno, nocleh. 
9. den: Po snídani volný den k odpočinku na
pláži v Phan Thiet, individuální program, nocleh.
10. den: Po snídani volný den k odpočinku na
pláži v Phan Thiet, individuální program, nocleh. 
11. den: Po snídani transfer na letiště a odlet
do Prahy.
12. den: Přílet do Prahy.

Termíny
15. 1. – 26. 1. 2018
26. 2. – 9. 3. 2018
10.12. – 21.12. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu v turistické třídě Praha-

Hanoj/Saigon-Praha s přestupy
• 9 noclehů v hotelech ***/**** se sní-

daní, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím 
• leteckou přepravu Hanoj-Hue
• leteckou přepravu Danang-Saigon
• transfery autokarem dle programu
• služby česky mluvícího průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby
• vízum do Vietnamu 2 500 Kč
• 9 večeří 3 190 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 7 990 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci je 30
osob.
Změna programu a hotelů vyhrazena.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.
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Hanoj | Ha Long Bay | Hue | Danang | Mramorové hory | Hoi An
Ho Chi Minhovo město | Mekong | Thai Son | Phan Thiet

| TO NEJLEPŠÍ Z VIETNAMU S POBYTEM U MOŘE | 12 DNÍ

JIHOVÝCHODNÍ ASIE | VIETNAM

cena 57 990 Kč

800 112 112

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8425.html
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Hanoje.
2. den: Přílet do Hanoje, transfer do hotelu.
Nocleh v Hanoji. 
3. den: Snídaně. Celodenní prohlídka Hanoje
s návštěvou Chrámu literatury, jež se stal první
vietnamskou univerzitou, Pagody jediného
sloupu, areálu Hočiminova mauzolea s cha-
loupkou strýčka Ho. Odpoledne prohlídka je-
zera Hoan Kiem a  přilehlé koloniální čtvrti,
chrámu Ngoc Son, mostu The Huc. Projížďka
rikšami po městě. Večer návštěva představení
vodních loutek. Nocleh v Hanoji. 
4. den: Snídaně. Odjezd do Dračí zátoky ležící
v typické krajině severovietnamského venkova.
Plavba po zátoce Ha Long s fantastickými kra-
sovými útvary, jenž vystupují z  moře a  které
jsou právem považovány za jeden z divů světa.
Návštěva jeskyně Thien Cung na krasovém ost-
růvku, nocleh v Cat Ba. 
5. den: Snídaně. Časný ranní odjezd rychlolodí
do Hai Phongu, pokračování na letiště v Hanoji.
Odlet do Danangu. Transfer do Hoi Anu, noc-
leh v Hoi Anu. 
6. den: Snídaně. Pěší prohlídka uliček jádra his-
torického Hoi Anu s návštěvou krytého japon-
ského mostu, dřevěného domu Phung Hung
a čínského fuťienského společenského domu.
Odjezd do Danangu, návštěva Čamského
muzea s unikátními exponáty hinduistické čam-
ské kultury. Pokračování přes průsmyk Hai Van
do Hue. Nocleh v Hue. 
7. den: Snídaně. Dopoledne plavba po Voňavé
řece k pagodě Thien Mu a hrobce císaře Minh
Manga. Odpoledne prohlídka Zakázaného pur-
purového města a chrámu císařských předků.
Nocleh v Hue.
8. den: Snídaně. Odlet z Danangu do Luang
Prabangu s přestupem v Hanoji. Transfer do
hotelu, ubytování, nocleh v Luang Prabangu.
9. den: Snídaně. Prohlídka Luang Prabangu,
jednoho z nejcennějších historických měst jiho-
východní Asie. Prohlídka chrámu Wat Vixoun
se známou melounovou stúpou That Pathum,
Watu Xien Thong, Watu Mai s mistrovsky vy-
řezávaným sloupovím a chrámového komplexu
na vršku Phu Si. Projížďka po Mekongu, pro-
cházka džunglí s možností koupání ve vodopá-
dech Tat Kuang Si s  neskutečně azurovou
vodou, následný odjezd zpět do Luang
Prabangu. Nocleh.

10. den: Snídaně. Odjezd do Vang Vieng, jenž
leží ve scénické krasové oblasti. Příjezd do Vang
Vieng, ubytování a nocleh. 
11. den: Snídaně. Odjezd do Vientiane. Cesta
prochází divokou horskou krajinou a patří k nej-
scéničtějším asijským silnicím. Cestou zastávky
ve vesnicích rozličných  horských kmenů. Po pří-
jezdu do Vientiane krátká prohlídka hlavního
města Laosu: návštěva stúpy That Luang
a  chrámů Wat Sisaket a  Haw Pha Kaew.
Nocleh ve Vientiane. 
12. den: Snídaně. Odjezd na letiště, odlet do
Siem Reapu. Transfer do hotelu, nocleh v Siem
Reapu. 
13. den: Snídaně. Celodenní prohlídka areálu
Angkoru: prohlídka zřícenin hlavního města kh-
merské říše Angkor Thomu, chrámu Bayon,
kde na Vás shlížejí obrovské tváře bódhisattvy
Avalókitešvary, chrámu Ta Prohm, který byl jako
jediný ponechán napospas majestátu nespou-
tané přírody, a v pozdním odpoledni návštěva
Angkor Watu, kdy západní slunce dokresluje
detaily tohoto největšího hinduistického
chrámu této planety. Nocleh v Siem Reapu. 
14. den: Snídaně. Pokračování v prohlídce are-
álu Angkoru včetně vzdáleného chrámečku
Banteay Srei – „Citadela žen“, klenotu khmer-
ského sochařství. Cestou možnost prohlídky vý-
roby palmového cukru. Dále Kbal Spean –
„řeka tisíce znamení“, příjemný trekking do
džungle. Odpoledne navštívíte chrámy Prasat
Kravan a Pre Rup. V pozdním odpoledni návrat
do hotelu. Nocleh v Siem Reapu. 
15. den: Snídaně. Odjezd přes Kampong Thum
do hlavního města Kambodži. Odpolední pro-
hlídka města: návštěva areálu královského pa-
láce se Stříbrnou pagodou, nejstaršího chrámu
města Wat Phnom, pomníku vietnamského
osvobození, bulváru Norodom a Vítězného ob-
louku. Nocleh v Phnompenhu. 
16. den: Snídaně. Ranní návštěva muzea Tuol
Sleng, bývalého vězení Rudých Khmerů. Odjezd
krajinou dolního povodí Mekongu na hraniční
přechod v  Bavetu, přejezd do Vietnamu.
Pokračování do Saigonu. Nocleh v Saigonu.
17. den: Snídaně. Dopoledne prohlídka
Saigonu s návštěvou katedrály Notre Dame, his-
torické budovy hlavní pošty a  pagody Thien
Hau. V pozdních odpoledních hodinách transfer
na letiště, odlet do Prahy s přestupy. 
18. den: Přílet do Prahy.

Termíny
4. 3. – 21. 3. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu v turistické třidě včetně

tax a příplatků 
• leteckou přepravu Hanoj – Danang, Danang

– Luang Prabang, Vientiane – Siem Reap 
• letištní taxy 
• 15x ubytování v hotelech *** s polopenzí

(snídaně, obědy) 
• program, transfery a vstupy dle itineráře 
• česky mluvícího průvodce (min. 12 osob)

a místního průvodce 
• pojištění dle zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vízum do Vietnamu 3 500 Kč (2 vstupy, na

požádání zajistíme) 
• vízum do Laosu 31 USD (1x foto s sebou) 
• vízum do Kambodži 30 USD (1x foto

s sebou) 
• fakultativní výlety 
• spropitné  

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 14 990 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet osob pro realizaci zájezdu
je 12 osob.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Sraz účastníků na letišti a odlet s pře-
stupem do Thajska.
2. den: Přílet do Bangkoku, transfer na ubyto-
vání. Možnost fakultativní večeře v 78. patře res-
taurace hotelu Baiyoke Sky, nejvyšší budovy
v Thajsku s nádherným výhledem na celé město.
Procházka proslulou a turisty nejvyhledávanější
ulicí Khao San. Návrat do hotelu, nocleh.
3. den: Snídaně. Prohlídka nejzajímavějších míst
v Bangkoku – nejvýznamnější svatyně v zemi -
chrám Smaragdového Buddhy, sídlo thajských
králů - královský palác, královská čtvrť Dusit,
chrám ležícího Buddhy s  unikátní sochou
Buddhy, která je jednou z největších v celé zemi.
Procházka nejstarší částí Bangkoku - čínskou
čtvrtí s návštěvou chrámu Zlatého Buddhy vyro-
beného z čistého zlata. Odpoledne možnost fa-
kultativní projížďky lodí po bývalé hlavní
dopravní tepně města - řece Chao Phraya k zá-
padním břehům do oblasti Thonburi se stov-
kami dřevěných domů vystavěných na pilotech.
Ve večerních hodinách možnost fakultativního
výletu do nákupního centra pod širým nebem
Asiatique Riverfront s večeří tradiční thajské ku-
chyně a travesti revue - Calypso. Volný čas na ná-
kupy na největším nočním trhu v  Bangkoku.
Návrat do hotelu, nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd k procházce po velko-
lepé letní rezidenci Bang Pa In nedaleko
Bangkoku. Odtud transfer do bývalého hlav-
ního města Thajska a jednoho z nejnavštěvova-
nějších míst v  zemi – zaniklého starověkého
města Ayutthaya. Prohlídka chrámů rozese-
tých po celém městě. Odtud směrem k barm-
ským hranicím, do oblasti Kanchanaburi.
Volný čas na prohlídku slavného mostu přes
řeku Kwai. Ubytování v hotelu na břehu řeky
Kwai, obklopeném tropickou vegetací, nocleh.
5. den: Snídaně. Návštěva národního parku
Erawan s procházkou k malebnému vodopádu
s možností koupání v křišťálově čisté vodě a re-
laxaci. Hodinový rafting na bambusových vo-
rech na řece Kwai a návštěva „sloní vesnice“.
Odpoledne zastávka u dřevěného mostu Wang
Pho, který byl vystavěn během druhé světové
války. Po krátkém odpočinku odjezd do
Kanchanaburi. Ubytování v hotelu, nocleh.
6. den: Snídaně. Odjezd od hotelu k nejznáměj-
šímu plovoucímu trhu v Thajsku -  Damnoen
Saduak, jízda loďkou s možností přímého ná-
kupu suvenýrů, ovoce či některé z místních po-
chutin. Po poledni odjezd do Petchaburi,
návštěva historického parku na palácovém
vrchu Khao Wang, na vrcholu dosažitelným

 lanovkou. V odpoledních hodinách odjezd do
přímořského letoviska Hua Hin. Ubytování
v místním hotelu, nocleh.
7. den: Snídaně. Odjezd do rybářské vesničky
Bang Pu v národním parku Sam Roi Yot. Volný
čas nebo odjezd loďkou a 20-ti minutový výšlap
(430 metrů strmou stezkou) k hlavní atraktivitě
parku – jeskyni Phrayanakorn s vybudova-
ným královským pavilonem uvnitř. Volno k re-
laxaci na některé z  odlehlých pláží.
V odpoledních hodinách odjezd do městečka
Chumphon. Ubytování v hotelu, nocleh.
8. den: Snídaně. Odjezd do národního parku
Khao Sok s rozlohou cca. 740 kilometrů čtve-
rečních s pozůstatky nejstaršího panenského
pralesa na světě. Projížďka motorovým člunem
po jezeře Cheow Larn, obklopené strmými vá-
pencovými skalami až do výšky stovek metrů
nad vodní hladinou. Odpoledne odjezd do
jedné z nejkrásnějších provincií Thajska - Krabi.
Ubytování, nocleh.
9. den: Snídaně. Celodenní volno a odpočinek
na pláži nebo možnost fakultativního celoden-
ního výletu - plavby do zálivu Phang Nga a na
ostrov Jamese Bonda - KOH TAPOO. Jedinečnou
atmosféru zálivu tvoří neobvyklé skalní útvary
a svěží mangrovové lesy a bezpočet ostrůvků
pokrytých tropickou vegetací. Návštěva vápen-
cové jeskyně Tham Lod a chrámu Wat
Suwankuha unikátně vystavěném ve vápen-
cové jeskyni. Součástí výletu je také oběd v res-
tauraci v rybářské vesničce na ostrově Koh
Panyee. Návrat do hotelu, nocleh.
10. den: Snídaně. Celodenní volno a odpočinek
na pláži nebo možnost fakultativního celoden-
ního výletu motorovým člunem na jeden z nej-
krásnějších ostrovů na světě Phi Phi,
nazývaným také posledním ztraceným rájem na
zemi. Vápencová skála Pileh Cove, jeskyně Tam
Phaya Nak, vyhlášená sběrem ptačích hnízd
pro gastronomické účely. Součástí výletu je
oběd na ostrově Phi Phi Don. Možnost nákupu
na místním trhu nebo volný čas na opalování či
potápění. Malý Phi Phi Leh, strmé skalní stěny
skrývající neuvěřitelně krásné laguny s tyrky-
sově zelenou vodou okouzlí svým jedinečným
klimatem a krajinou. Volný čas pro opalování na
slavné pláži Maya Bay, proslavené natáčením
filmu „Pláž“ s Leonardem di Capriem v hlavní
roli. Návrat do hotelu, nocleh.
11. den: Snídaně, dle časových možností-leto-
vého řádu volno,  transfer na letiště a odlet do
Bangkoku. Přílet do Bangkoku, dle letového řádu
volno před odletem do České republiky, odlet.
12. den: Přílet do České republiky.

Termíny
11.  1. – 22. 1. 2018

1.  2. – 12. 2. 2018
1.  3. – 12. 3. 2018

15.11. – 26.11. 2018
6.12. – 17.12. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha-Bangkok-Krabi-

Praha s přestupy v turistické třídě včetně
tax a příplatků

• 9 nocí v hotelech *** ve dvoulůžkových
pokojích s příslušenstvím a snídaní

• přejezdy klimatizovaným minibusem či
autokarem dle trasy zájezdu

• služby česky mluvícího průvodce
• povinné poplatky na místě - vstupenky, pro-

nájem lodí a místní průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné místnímu průvodci, místnímu

personálu, řidiči cca 5 USD/na osobu/den –
povinně splatné na místě 

• fakultativní služby nad rámec programu
(večeře v  restauraci Baiyoke Sky, večeře
a Calypso show v Asiatique Riverfront, pro-
jížďka po řece Chao Phraya do Thonburi,
projížďka na slonovi cca 200 USD)

• fakultativní výlety nad rámec programu
(celodenní výlet na ostrov Phi Phi cca 70
USD, výlet do zálivu Phang Nga a na ostrov
Jamese Bonda KOH TAPOO cca 60 USD)

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 6 990 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Změna programu a hotelů vyhrazena.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

Thajský
záliv

Andamanské moře
Ostrov Phi Phi

Phuket

Bangkok

Phetchaburi
Sam Roi Yot

Kanchanaburi

Krabi

Cheow
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Ko Lanta

THAJSKO
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SamuiBangkok | Ayutthaya | Kanchanaburi | Most přes řeku Kwai  | NP Erawan

Hua Hin | NP Sam Roi Yot | Krabi  | Phi Phi 

| ZA NEJKRÁSNĚJŠÍMI PAMÁTKAMI A PLÁŽEMI THAJSKA | 12 DNÍ

JIHOVÝCHODNÍ ASIE | THAJSKO

cena 49 990 Kč

800 112 112

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8441.html
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Bangkoku
2. den: Přílet do Bangkoku, transfer do hotelu,
ubytování.
3. den: Snídaně, celodenní fakultativní pro-
hlídka města.
4. den: Snídaně, transfer na letiště a odlet na
ostrov Phuket. Jedná se o největší a zároveň
i nejdražší z thajských ostrovů s krásnými dlou-
hými písčitými plážemi a nesčetnými mořskými
zátokami. Transfer do hotelu, ubytování, volný
program.
5. den: Snídaně, individuální volno na koupání,
opalování, sport či fakultativní výlety. Do -
poručujeme návštěvu města Phuket s možností
výhodných nákupů, návštěvy trhů, denních
a nočních klubů, masážních salonů, barů a dis-
koték, z výletů zejména fakultativní výlet lodí na
ostrov Jamese Bonda.
6. den: Snídaně, transfer lodí na ostrov Phi Phi
– skalnaté krasové souostroví, které okouzluje
průzračně čistou vodou, plážemi s bílým pískem
lemovanými palmovými háji a neuvěřitelně ba-
revným podmořským světem. Ostrov je pravým
rájem pro potápěče od amatérů po nejnároč-
nější profesionály. Ubytování v  bungalovech
s příslušenstvím.
7. den: Snídaně, individuální volno. Lze využít
nepřeberného množství fakultativních lodních
výletů (rybaření, potápění…) a ochutnat vynika-
jící mořskou kuchyni.
8. den: Snídaně, transfer lodí na ostrov Ko
Lanta, ubytování v resortu.

9.-10. den: Snídaně, individuální program.
Doporučujeme návštěvu vesnice mořských no-
mádů Sang Ga U, krápníkové jeskyně Mai Kaeo,
projížďku kanoí mangrovými porosty na ost-
rově Lanta Noi nebo výlet na blízký ostrov Ko
Mook se známou Smaragdovou jeskyní. Večer
lze posedět v některém z plážových barů s kuli-
sou krásných barev zapadajícího slunce. 
11. den: Snídaně, transfer lodí na Krabi – nád-
herné a zatím stále ještě poklidné místo, které si
svou přírodní krásou nezadá s Phi Phi. Ubytování.
12. den: Snídaně, individuální volno. Krabi na-
bízí překrásné pláže lemované palmami, fasci-
nující skalní útvary a pestrobarevný podmořský
život na útesech, vybízející k  potápění nebo
šnorchlování. Možnost fakultativních lodních
výletů na některý z mnoha neobydlených ost-
růvků v okolí. 
13. den: Snídaně, transfer scénickou krajinou
šíje Kra do Don Saku, přejezd trajektem na Ko
Samui, ubytování a nocleh v hotelu.
14.-15. den: Snídaně, individuální program na
ostrově, který ohromí svou krásou již na první
pohled. Doporučujeme fakultativní výlet k vo-
dopádům do vnitrozemí ostrova, cestou s ná-
vštěvou motýlí farmy a  velké sochy Buddhy,
nebo lodní výlet do mořského parku Ang Thong
sestávajícího z neobydlených ostrůvků a nád-
herného korálového moře. Nocleh v hotelu.
16. den: Snídaně, transfer na letiště a odlet do
Bangkoku. Přesun na mezinárodní terminál
a odlet do Prahy.
17. den: Přílet do Prahy.

Termíny Cena
23.11. – 9.12. 2017 61 990 Kč

1. 2. – 17. 2. 2018 64 990 Kč
1. 3. – 17. 3. 2018 64 990 Kč

22. 3. – 7. 4. 2018 63 990 Kč
22.11. – 8.12. 2018 63 990 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků (s přestupy)
• transfery klimatizovanými minibusy a lodí
• 14 noclehů v hotelech nebo bungalovech

kategorie ***

• 14 kontinentálních snídaní
• česky mluvícího průvodce (při minimálním

počtu 12 osob) a místního průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• prohlídku Bangkoku (cca 2000 THB)
• fakultativní výlety
• spropitné (místní personál, průvodce, řidiči)

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 

od 13 990 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

Thajský
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Ostrov Phi Phi
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Ko Lanta
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Ko Samui

Bangkok | Phuket | Phi Phi | Ko Lanta | Krabi | Ko Samui | Bangkok

THAJSKO | JIHOVÝCHODNÍ ASIE

cena od 61 990 Kč

www.cedok.cz

Ostrov Phi Phi Don

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,5026.html

Že už jste v Thajsku byli? A navštívili jste v rámci jediného zájezdu hlavní město Bangkok
a většinu ostrovů v Andamanském moři? S námi se nemusíte rozhodovat, zda poletíte na
Phuket, Phi Phi, Lantu nebo Krabi. V tomto programu navštívíte postupně všechny: jejich
nejkrásnější pláže, romantická pobřeží, přírodní scenérie a zaplavete si v opravdu tyrkyso-
vých vodách korálových lagun! Během zájezdu poznáte i notný kus thajské historie, sou-
časného koloritu i pestrý ruch noční zábavy s nákupy v rušném přímořském středisku.

Krabi
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Colombo | Polonnaruwa | Sigiriya | Dambulla | Kandy | Pinawela | Peradeniya | Nuwara Eliya | N. P. Yalla | Galle

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy na Srí Lanku do Colomba
s přestupem.
2. den: Přílet do Colomba, transfer do oblasti
Habarana/Sigiriya (cca 4 hodiny), odpočinek
u bazénu případně možnost vyzkoušet si tra-
diční ayurvedskou masaž (za poplatek), večeře
a nocleh.
3. den: Snídaně. Trek neboli „Vesnické safari“
- nejdříve nasedneme do starobylého povozu,
který potáhne zebon (bullock ride). Projedeme
přes džungli k jezeru. Přes jezero se přeplavíme
na katamaránu do vesnice, kde jsou postavené
domy z hlíny a střechu mají z palmových listí.
Obyvatelka domu nám ukáže jak se zpracovává
rýže, kokos, jak se plete střecha z palmových

listí a uvaří nám typický srí lanský oběd na ohni,
který pak budeme jíst jako srí lančané - rukou.
Návrat k autu je tuk tukem. Odpoledne pro-
hlídka vyhlášeného města chrámů a paláců
středověké Polonnaruwy (UNESCO) se světoz-
námými sochami Buddhy, vytesanými ze skal-
ního masivu. Večeře a nocleh.
4. den: Dopoledne návštěva skalního útvaru
s pevností na vrcholu – Sigiriya (UNESCO), na-
zývané „Pevnost v oblacích“ nebo „Lví skála“,
pocházející z 5. století. Na cestě k vrcholu lze
vidět úžasné fresky a na úpatí hory komplex
vodních zahrad. Odpoledne projíždka na slo-
novi. Návrat do hotelu. Večeře a nocleh.
5. den: Po snídani odjezd do Dambully (UNE-
SCO) s proslulými skalními chrámy, ukrývajícími

více než stovku soch Buddhy v různých pozicích
a unikátními nástěnnými malbami s buddhistic-
kými motivy. Cestou do Kandy zastávka v za-
hradě s exotickým kořením. Odpoledne
návštěva Chrámu Buddhova zubu (UNESCO),
skrývajícího jednu z nejcennějších buddhistic-
kých relikvií. Návštěva kulturního představení,
večeře a nocleh v Kandy, posledním hlavním
městě sinhálských králů.
6. den: Snídaně, poté přejezd na sloní farmu
Pinawela, chovající dnes několik desítek slonů,
kteří v divočině osiřeli, byli zraněni nebo se zde
již narodili; k nezapomenutelným zážitkům
patří jejich koupání v nedaleké řece. Odpoledne
přejezd do Peradeniya, kde navštívíme jednu
z největších a nejkrásnějších botanických



Termíny
17. 1. – 26. 1. 2018
21. 2. – 2. 3. 2018
11. 4. – 20. 4. 2018

1.11. – 10.11. 2018

Cena *** 42 990 Kč
Cena **** 47 990 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax příplatků 
• dopravu po trase klimatizovaným autobu-

sem nebo minibusem 
• 8 noclehů s polopenzí 
• vstupy dle programu, průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič) 

Fakultativní služby
• vízum 1 300 Kč (na požádání zajistíme) 
• příplatek za jednolůžkový pokoj 7 190 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.
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Kolombo
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Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7.html

Čajové plantáže Nuwara Eliya

www.cedok.cz
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 zahrad na světě, královské botanické zahrady
Peredeniya. Návrat na večeři a nocleh do
Kandy.
7. den: Po snídani odjezd do horského měs-
tečka Nuwara Eliya, oblíbeného letoviska Britů
v 19. století a nazývaného „malá Anglie“. Jedná
se o nejvýše položené město na Srí Lance.
Cestou navštívíme čajové plantáže a továr-
ničku na zpracování čaje. Večeře a nocleh
v Nuwara Eliya.
8. den: Snídaně, odjezd do Národního parku
Yalla, kde nás čeká safari. Při troše štěstí zde

uvidíme nejen divoké slony, krokodýly, varany,
opice, mangusty, buvoly a prasata, ale i leo-
pardy. Park je rovněž proslulou ornitologickou
lokalitou (přes 200 ptačích druhů). Návrat do
hotelu a přejezd do letoviska Tissamaharama
na nocleh. Ubytování a večeře.
9. den: Po snídani odjezd do přístavu Galle,
zapsaného na seznamu UNESCO, který založili
Portugalci, ale obdivované velkolepé opevnění
s hradbami a baštami vybudovali Holanďané.
Transfer na letiště a odlet do Prahy.
10. den: Přílet do Prahy.

Sigiriya cena od 42 990 Kč



PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Sraz účastníků na letišti a odlet s pře-
stupem na Jávu.
2. den: Přílet do Jakarty, ubytování v hotelu u le-
tiště, ubytování, večeře. Při dobrých časových
možnostech prohlídka města.
3. den: Odlet časným ranním letem do
Yogyakarty, jejíž oblast je považována za duši
celé země, prohlídka pavilonů Sultánova pa-
láce-Kraton v  centru města, návštěva měs-
tečka Kota Gede, bývalého sídla mohutné
Mataramské říše a centra průmyslu stříbra
s unikátním hřbitovem s  hrobkami
Mataramských králů, odtud odjezd k návštěvě

nejrozsáhlejšího chrámového hinduistického
komplexu v Indonésii - Prambanan, zasvěce-
nému třem velkým hinduistickým božstvům
Šiva, Višnu a Brahma a zvířatům jim sloužícím.
Komplex je zapsán na seznam světového dě-
dictví UNESCO, pozdní oběd, odjezd na ubyto-
vání, nocleh.
4. den: Po snídani návštěva dalšího do se-
znamu Unesca zapsaného chrámového kom-
plexu – Borobudur, který je považován za perlu
budhistického umění, architektury a jednoho
z  nejnavštěvovanějších turistických míst.
Prohlídka rozsáhlého areálu, výstup po kamen-
ných schodech až na vrchol ke dvaasedmdesáti

sochám Buddhy, jejichž pohlazení přináší prý
štěstí. Jedinečný výhled na okolí se sopkou
Merapi v pozadí. Odjezd zpět na ubytování, po-
zdní oběd, fakultativně vstupenka na předsta-
vení Ramayana balet s  tradiční hudbou
a tanci, nocleh.
5. den: Snídaně, transfer na vlakové nádraží
a pětihodinová jízda vlakem z Yogyakarty smě-
rem na východ do města Mojokerto, oběd,
odtud přes severní pobřeží a Probolinggo na
ubytování do národního parku Bromo,
 nocleh.
6. den: Noční výlet na horu Pananjakan s po-
zorováním východu slunce s  impozantními

Jakarta | Yogyakarta | Kota Gede | Prambanan | Borobudur | Mojokerto | NP Bromo | Pananjakan | Kalibaru
Ketapang | Bali | Banjaru | Aneka Lovina | Ulun Danu | Jatiluwih | Tanah Lot | Kuta 

| ČAROVNÁ JÁVA S POBYTEM NA BALI | 12 DNÍ
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 vulkány Bromo a stále aktivní Semeru v pozadí,
opravdu velkolepá podívaná. Snídaně formou
balíčku s sebou. Odtud přesun přímo ke kráteru
Bromo s možností výstupu k vrcholu kráteru.
Odjezd na oběd a dále do Kalibaru k prohlídce
kávových a kakaových plantáží. Ubytování v ob-
lasti, nocleh.
7. den: Po snídani odjezd do Ketapang, nalo-
dění na trajekt plující na Bali, jízda severním
pobřežím se zastávkou na oběd, návštěva po-
svátných horkých pramenů v Banjaru, které
jsou umístěny v bazénech uprostřed džungle
v upravené tropické zahradě. Odjezd na ubyto-
vání do oblasti Aneka Lovina, nocleh.
8. den: Za příznivého počasí výlet k pozoro-
vání delfínů za rozbřesku. Snídaně, zastávka
u ,,plovoucího‘‘ chrámu Ulun Danu s nedaleko

vzdáleným a vyhlášeným ovocným trhem
Candikuning, oběd, odtud na prohlídku rýžo-
vých  terasovitých políček Jatiluwih a dále
k unikátně vystavěnému vodnímu chrámu
Tanah Lot – nejvíce fotografovanému místu
na ostrově. Ubytování v oblasti Kuta, nocleh.
9. - 10. den: Po snídani celodenní volno k od-
počinku u moře, individuální možnost využití
místních placených služeb raftingu, půjčovny
kol či celodenního výletu na východ ostrova.
Ubytování, nocleh.
11. den: Snídaně. Dle časových možností a le-
tového řádu volno, transfer na letiště
v Denpasaru a odlet s přestupem do Prahy.
12. den: Přílet do České republiky.
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Termíny

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu s přestupy Praha-Jakarta-

Denpasar-Praha a letenku Jakarta-Yogyakarta
v turistické třídě včetně tax a příplatků

• dopravu autokarem, vlakem, trajektem dle
programu zájezdu

• 9 noclehů se snídaní
• 1 večeře a 6 obědů
• vstupné Borobudur, Pramabanan, sultán-

ský komplex Kraton, Bromo a Bali dle pro-
gramu

• česky mluvící průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů neuvede-

ných v odstavci cena zahrnuje
• spropitné místnímu personálu – hotely, res-

taurace, řidiči cca 50 USD splatných na místě
• vstupenka na Ramayana ballet cca 25–35 USD

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 6 990 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Změna programu a hotelů vyhrazena.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

23. 5. – 3. 6. 2018
4. 7. – 15. 7. 2018

15. 8. – 26. 8. 2018

26. 9. – 7.10. 2018
14.11. – 25.11. 2018

Indický oceán

Jávské moře

Jakarta

BORNEO

SUMATRA

JÁVA

BALI

Yogyakarta

Borobudur

Mojokerto

Bromo

Kuta

cena 52 990 Kč

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8456.html



Termíny
22. 1. – 1. 2. 2018  
28. 2. – 10. 3. 2018  

Cena zahrnuje
•  leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• pozemní dopravu autokarem či minibusem 
• 9 noclehů ve *** hotelech
• stravování v rozsahu uvedeném v programu 
• all inclusive během pobytu na Varaderu

(7. až 10. den) 
• prohlídky a vstupy dle programu 
• průvodce 
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb. 

Fakultativní služby: 
• přípl. za jednolůžkový pokoj 9 590 Kč 
• víza 990 Kč, na požádání zajistíme 

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Cena nezahrnuje: 
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič) 

Informace: 
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 15 osob.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,877.html

Malebný kraj Viñales, Pinar del Rio

800 112 112

STŘEDNÍ AMERIKA | KUBA

| TO NEJLEPŠÍ Z KUBY S POBYTEM NA VARADERU | 11 DNÍ

Havana | Viñales | NP Montemar | Cienfuegos | Trinidad | NP Guanayara
Santa Clara | Varadero

Karibské moře

Atlantický oceán

KUBA

Pinar del Rio

TrinidadCienfuegos

Havana Varadero

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Havany, přílet, transfer
do hotelu a nocleh.
2. den: Snídaně, prohlídka Havany zahrnující
unikátní historické centrum města, Kapitol, ná-
městí Katedrály, Plaza de Armas, Staré ná-
městí a náměstí sv. Františka. Cestou
ochutnávka kubánského rumu, pokračování
do čtvrti Casablanca, vyhlídka na město od
sochy Krista a pevnosti Morro. Oběd v typické
restauraci. Návštěva muzea Ernesta
Hemingwaye, prohlídka náměstí „Plaza de la
Revolución“ a místního tržiště, volno k případ-
ným nákupům. Návrat do hotelu, nocleh.
3. den: Po snídani odjedeme přes Piňar del
Rio (hlavní město stejnojmenné provincie),
kde navštívíme tabákovou továrnu, na celo-
denní výlet do oblasti Viňales, která je proslulá
svou nádhernou přírodou a tabákovými plan-
tážemi. Nejdříve navštívíme údolí Viňales
s tabákovými plantážemi malebně zasazenými
mezi zdejší svahy tzv. mogotes. Dle časových
možností návštěva Indiánovy jeskyně, krátká
projížďka lodí po podzemní řece. Návštěva
Mural de la Prehistoria a Mirador Los
Jasminez (známé z kultovního seriálu o ma-
joru Zemanovi). Oběd v typické restauraci.
Návrat do Havany, nocleh.
4. den: Snídaně. Pokračování na jih ostrova do
Národního parku Montemar a do Zátoky Sviní

(dějiště neúspěšné invaze USA v roce 1961), na -
vští ví me krokodýlí farmu a absolvujeme výlet lodí
po jezeře. Oběd, poté individuální volno, které
můžete využít ke šnorchlování a plavání v Caleta
Buena. Ubytování, večeře a nocleh.
5. den: Snídaně, odjezd do města Cienfuegos,
založeného v 19. století francouzskými přistěho-
valci. Krátká prohlídka města a jeho atrakcí, mož-
nost nákupů a odjezd do Trinidadu, prohlídka
města. Oběd. Odpoledne transfer do oblasti
Topes de Collantes, nacházející se v centru po-
hoří Escambray, večeře a nocleh v hotelu.
6. den: Snídaně, polodenní výlet do národního
parku Guanayara, který se nachází v maleb-
ném pohoří Escambray. Z Topes de Collantes
odjezd upravenými terénními vozy, návštěva
místní typické vesnice, procházka k vodopá-
dům El Rocio, možnost koupání v řece. Oběd,
odjezd do Santa Clara, zastávka u mauzolea
Ernesta Che Guevary, poté odjezd kubánským
vnitrozemím do přímořského letoviska
Varadero. Ubytování v hotelu Tuxpan nebo
Blau Marina Varadero (za příplatek). Na vyžá-
dání zajistíme jakýkoliv jiný hotel na Varaderu.
Individuální volno.
7. - 9. den: Individuální volno s možností koupání,
stravování je zajištěno formou „all inclusive“.
10. den: Snídaně, transfer na letiště a odlet zpět
do Prahy.
11. den: Přílet do Prahy.
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cena 63 390 Kč

Stará Havana



Popis obrázku

www.cedok.cz

KUBA | STŘEDNÍ AMERIKA

Havana | Piñar del Rio | Cienfuegos | Guanayara | Sancti Spiritus | Camagüey 
Santiago de Cuba | Varadero 

Termín
14. 3. – 26. 3. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků Praha-Havana-Praha (s pře-
stupem) 

• místní přelet Santiago de Cuba – Havana
včetně tax a příplatků

• 11 noclehů v hotelech *** (6 noclehů na
okruhu, 5 nocí na Varaderu) 

• stravování v rozsahu uvedeném v programu
• dopravu minibusem, průvodce 
• všechny vstupy dle programu 
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič) 

Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj  11 590  Kč 
• víza 990 Kč, na vyžádání zajistíme
• přípatek za pobyt v hotelu Blu Marina

Varadero **** All Inclusive

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob. Informativní schůzka pro-
běhne cca 2 týdny před odletem.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Havany (s přestupem),
transfer do hotelu. Ubytování. Nocleh.
2. den: Snídaně, prohlídka unikátní staré
části Havany, Habana Vieja, s návštěvou Plaza
de las Armas, Plaza de San Francisco, Plaza
Vieja a Plaza de la Catedral. Zastávka u hotelu
Ambos Mundos, kde pobýval Ernest
Hemingway. Ochutnávka kubánského rumu
a oběd v centru města. Odpoledne panorama-
tická projížďka městem (Kapitol, Paseo del
Prado, Muzeum Revoluce s památníkem
Granma) a přesun do čtvrti Vedado s návště-
vou Plaza de la Revolución, dějiště slavných
projevů Fidela Castra. Projížďka po ikonickém
pobřežním bulváru Malecón. V podvečer indivi-
duální možnost nákupů, návštěvy baru El
Floridita - kolébky koktejlu Daiquirí, projížďka
starým automobilem, či jiný kulturní program.
3. den: Po snídani odjedeme přes Piñar del Rio
(hlavní město stejnojmenné provincie), kde nav-
štívíme tabákovou továrnu, na celodenní výlet
do oblasti Viňales, která je proslulá svou nád-
hernou přírodou a tabákovými plantážemi.
Nejdříve navštívíme údolí Viñales s tabákovými
plantážemi malebně zasazenými mezi zdejší
svahy tzv. mogotes. Dle časových možností ná-
vštěva Indiánovy jeskyně, krátká projížďka
lodí po podzemní řece. Návštěva Mural de la
Prehistoria a Mirador Los Jasminez (známé
z kultovního seriálu o majoru Zemanovi). Oběd
v typické restauraci. Návrat do Havany, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd směrem na jih ost-
rova k pobřeží Karibského moře. Cestou se za-
stavíme na poloostrově Zapata, kde se
nachází proslulá Zátoka sviní, dějiště neús-
pěšné invaze USA v roce 1961. Navštívíme kro-
kodýlí farmu a pokračujeme do města
Cienfuegos, jež se nazývá perlou jihu. Zde bu-
deme mít volný čas v centru města kolem
Parque Martí, kde se nachází honosné stavby
jako Katedrála či budova divadla a nechybí
uličky se stánky pro nákupy suvenýrů. Oběd
v Palacio del Valle, impozantním paláci umístě-
ném na jižním cípu zátoky. Návštěva botanické
zahrady. Odpoledne přejezd do pohoří

Escambray do oblasti Topes de Collantes
v nad mořské výšce 800 m n. m. Večeře a nocleh
v horském hotelu Los Helechos.
5. den: Po snídani odjezd na korbě starého
ruského nákladního vozu ZIL 6x6 do parku
Guanayara a pěší túra, během které uvidíme
překrásnou faunu a flóru, po cestě se zastavíme
u vodopádu El Rocío či se vykoupeme v jezeře
El Venado. Oběd v „La Casa de la Gallega“.
Přejezd do Trinidadu, města pod patronací
UNESCO. Prohlídka unikátního centra města,
včetně návštěvy městského muzea či vyhláše-
ného baru „La Canchánchara“. Volný čas s mož-
ností nákupů, např.  tradiční trinidadské krajky.
Odjezd do Sancti Spiritus. Ubytování, večeře,
nocleh.
6. den: Po snídani krátká prohlídka města Sancti
Spíritus, navštívíme i místní trh a dále pokraču-
jeme do Camagüey. Prohlídka pěkného koloni-
álního města, návštěva kostela „San Juan de
Dios” či stejnojmenného náměstí. Oběd a volno
k vlastnímu poznávání. Ubytování, nocleh.
7. den: Po snídani odjezd do Santiago de
Cuba. Cestou navštívíme město Bayamo.
Druhé největší město Kuby starověku bylo za-
loženo v roce 1513 podle kolonizátora guver-
néra Diega Velázqueze. Oběd v typické
restauraci. Ubytování, nocleh.
8. den: Snídaně a následná prohlídka Santiaga
de Cuba. Uvidíme náměstí revoluce, muzeum
Diega Velasquéze, muzeum pirátství či zamí-
říme k návštěvě San Pedro del Morro, pev-
nosti vysoko nad mořem, která se vám vryje
navždy do paměti. Po obědě odjedeme k pout-
nímu místu, Bazilice del Cobre ležící na kopci
severozápadně od města. Místní soška Panny
Marie byla vyhlášena papažem Benediktem XVI.
patronkou Kuby. Před návratem do Santiaga ná-
vštěva hřbitova Santa Ifigenia. Přelet do Havany
a následný transfer do Varadera. Nocleh. 
9.- 11. den: Individuální volno s možností kou-
pání, stravování je zajištěno formou „all inclusive“.
12. den: Individuální volno s možností koupání,
v odpoledních hodinách transfer do Havany,
odlet do Prahy (s přestupem).
13. den: Přílet do Prahy
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| VELKÝ OKRUH KUBOU | 13 DNÍ

cena 78 490 Kč

Karibské moře

Atlantický oceán

KUBA

Havana Varadero

Trinidad

Camagüey

Santiago

Pinar
del Rio

Havana Santiago de Cuba Trinidad

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1877.html
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy (s přestupem) do Mexico
City. Ubytování, nocleh.
2. den: Po snídani si prohlédneme centrum
města, kde mj. uvidíme hlavní náměstí zvané
Zocalo s katedrálou, „Templo Mayor“ – zbytky
chrámu Aztéků, palác s freskami Diego Rivery
či Antropologické muzeum. V odpoledních ho-
dinách odjedeme do Teotihuacánu, který je nej-
známější a nejmonumentálnější lokalitu
Mexika. Město mezi lety 200 – 700 n. l. mělo ne-
smírný vliv na celou Mesoameriku a které se
stalo později kultovním místem pro Aztéky.
Uvidíme pyramidy Slunce a Měsíce, cestu mrt-
vých či Chrám Quetzalcoatla. Právě z pyramidy
Měsíce se naskýtá úžasný výhled na celou
„cestu mrtvých“. Při zpáteční cestě se zastavíme
u chrámu panny Marie Guadeloupské. Nocleh.
3. den: Snídaně a následný přejezd polopouštní
krajinou s obřími sloupovými kaktusy do
Oaxacy. Město je proslulé historickými památ-
kami z koloniální doby a zároveň je považováno
za jedno z hlavních center mexické gastrono-
mie. Centrum Oaxacy představuje unikátní
a zachovalý příklad španělské koloniální archi-
tektury a společně s Monte Albán figuruje od
roku 1987 na seznamu kulturního dědictví UNE-
SCO. Město založili španělští conquistadoři
v roce 1529. Nejkrásnějším kostelem je beze-
sporu „Iglesia de Santo Domingo“, odkud je
to po pěší zóně kousek na „Zocalo“ náměstí
a centrum města, kde můžete ochutnat čoko-
ládu připravenou podle receptu původních in-
diánských obyvatel nebo třeba „tlayudu“ a další
gastronomické laskominy. Ubytování a nocleh.
4. den: Ráno návštěva Monte Albánu, význam-

ného království Zapotéků, geniálně umístěného
na uměle zarovnaný vrchol kopce. Dále následuje
přesun do Mitly, která byla centrem mixtécké
kultury. Mitla znamená v nářečí Nahuatl „místo
mrtvých“ a centrum města bylo stavebně konci-
pováno právě jako brána oddělující svět živých
od podsvětí. Po cestě návštěva „Arbol Milenário”,
stromu starého téměř 1200 let. Nocleh v Oaxace.
5. den: Po snídani se přesuneme do Puebly,
hlavního města stejnojmenného státu. Puebla
je jedním z nejdůležitějších měst v Mexiku
a hrála významnou roli v jeho historii. Město za-
ložené španělskými conquistadory v 16. století
je dnes čtvrtým největším městem Mexika a je
též na seznamu UNESCO díky mnoha architek-
tonickým skvostům, které zde můžete navštívit,
mimo jiné „Rosárium“ - říká se, že je to nejkrás-
nější kaple, co se týká zlaté výzdoby. Puebla
patří mezi nejznámější gastronomická centra
v zemi, takže zde můžete zažít kulinářské orgie
a ochutnat třeba „mole“, místní specialitu –
omáčku, jejímiž hlavními ingrediencemi jsou
chilli a čokoláda a servíruje se s kuřetem a rýží.
Ubytování, nocleh.
6. den: Ráno transfer do malebného městěčka
Taxco, známého především těžbou stříbra ale
též mnoha historickými památkami. Prohlídka
města, při niž uvidíme i kostel Santa Prisca. Nad
městem je postavena socha Krista. Možnost ná-
kupu stříbrotepeckých výrobků. Ubytování
v Taxcu. Nocleh.
7. den: Transfer do hlavního města a návštěva
čtvrti Xochimilco, projíždka loďkami po vod-
ních kanálech, nákupy suvenýrů. Večer transfer
na letiště a odlet (s přestupem) do Prahy.
8. den: Přílet do Prahy.

Termíny
16. 4. – 24. 4. 2018
14.   8. – 21.   8. 2018
21. 10. – 28. 10. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha–Mexico City a zpět

(s přestupem) vč. letištních poplatků
• 6 x ubytování v kvalitních hotelech *** se

snídaní
• dopravu minibusem, místního česky/slo-

vensky mluvícího průvodce
• všechny vstupy dle programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 8 990 Kč

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
 zájezdu je 12 osob.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

Tichý oceán

Karibské moře

GUATEMALA

Mexiko City

Teotihuacán

PueblaTaxco
Uxmal

Oaxaca

San Cristobal 
de las Casas

Palenque

Chichén
Itza Cancún

MEXIKO

Mexico City | Teotihuacán | Oaxaca | Puebla | Taxco

| TO NEJLEPŠÍ Z MEXIKA | 8 DNÍ

STŘEDNÍ AMERIKA | MEXIKO

cena 63 890 Kč

800 112 112

Teotihuacán Taxco

Taxco

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8303.html



| VELKÁ CESTA PO STOPÁCH AZTÉKŮ A MAYŮ | 12 DNÍ
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Mexico City – hlavního
města Mexika. Transfer do hotelu. Nocleh.
2. den: Po snídani polodenní prohlídka města,
kde mj. uvidíme hlavní náměstí zvané Zocalo
s katedrálou, prezidentský palác, jehož stěny
na vnitřním nádvoří jsou vyzdobeny výjevy
z mexické historie, Templo Mayor a dále mož-
nost prohlídky antropologického muzea či
věže Latinoamericana s panoramatickým vý-
hledem do širokého okolí. Nocleh.
3. den: Po snídani odjedeme k návštěvě
Teotihuacánu, nejznámější a nejmonumentál-
nější lokalitě Mexika, které dominuje 65 metrů
vysoká pyramida Slunce. Dále uvidíme pyra-
midu Měsíce, ze které se naskýtá užasný výhled
na celou „Cestu mrtvých“ či chrám Quezalcoatla.
Ve večerních hodinách návrat do hotelu. Při zpá-
teční cestě návštěva chrámu panny
Guadeloupské. Nocleh.
4. den: Ráno odlet z Mexico City do
Villahermosy. Při dobrých časových možnos-
tech návštěva muzea a parku v La Venta s po-
zůstatky kultury Olméků, kteří jsou považováni
za předchůdce Mayů. Poté transfer do
Palenque, ubytování, nocleh.
5. den: Po snídani návštěva slavného mayského
království Palenque, které je považováno za
jedno z nejkrásnějších mayských měst.
Navštívíme Chrám nápisů, kde byla nalezena
hrobka nejznámějšího mayského krále Pakala.
Uvidíme Chrám Červené královny, Chrám Kříže,

Chrám slunce jakož i Královský palác.
Odpoledne odjedeme do přístavního města
a koloniální pevnosti Campeche, ubytování
v hotelu v centru města. Nocleh.
6. den: Snídaně. Přejezd do Uxmalu a prohlídka
tohoto významného mayského království, které
je postaveno v tzv. „Puuckém stylu“, jež se vyzna-
čuje bohatou ozdobou fasád paláců: Pyramida
kouzelníka, Čtyřhran jeptišek, Guvernérův palác
či Velká pyramida. Následuje transfer do koloni-
álního města Meridy, prohlídka centra města,
které v 16. století vybudovali španělští conquis-
tadoři na zbytcích mayského království. Nocleh.
7. den: Brzy ráno transfer do Chichén Itzá, pro-
hlídka nejslavnějších mayských pyramid, které
byly zařazeny mezi sedm novodobých divů
světa: Pyramida Kukulkána, Chrám váleč-
níků, Caracol neboli observatoř, největší za-
chovalé hřiště na posvátnou míčovou hru
pelotu, studna obětí. Následuje transfer do
střediska Playa del Carmen. Nocleh v hotelu.
8. den: Snídaně. Volný den na bílých plážích ne-
besky modrého Karibiku s koupáním.
9. den: Snídaně. Volný den s koupáním.
Možnost fakultativních výletů např. Isla Contoy
či Mujeres. Nocleh v Playa del Carmen.
10. den: Volný den s koupáním, možnost fakul-
tativních výletů např. do Xcaretu nebo do
Tulumu a Cobá. Nocleh v Playa del Carmen.
11. den: Dopoledne volno, koupání, odpoledne
transfer na letiště v Cancúnu, odlet do Prahy.
12. den: Přílet do Prahy.

Termíny
18. 4. – 29. 4. 2018
4. 11. – 15. 11. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha–Mexico City a zpět

Cancún-Praha (s přestupy) vč. letištních
poplatků

• místní přelet Mexico City – Villahermosa vč.
letištních poplatků

• 10 x ubytování v kvalitních hotelech ***

se snídaní
• dopravu minibusem, místního česky/slo-

vensky mluvícího průvodce
• všechny vstupy dle programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 15 190 Kč
• příplatek za all inclusive v Playa del Carmen

5 190 Kč 

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

Tichý oceán

Karibské moře

GUATEMALA

Mexiko City

Teotihuacán

Uxmal

Villahermosa

Palenque

Chichén
Itza Cancún

MEXIKO

Mexico City | Teotihuacán | Villahermosa | Palenque | Campeche | Uxmal
Merida | Chichen Itzá | Playa del Carmen | Cancún

MEXIKO | STŘEDNÍ AMERIKA

cena 68 490 Kč

www.cedok.cz

Chichén Itzá, Kukulkánova pyramida

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8327.html

San Cristobal

Palenque
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ráno odlet z Prahy. Pozdě odpoledne
přílet do Mexika na letiště v Cancúnu a transfer
do hotelu *** v centru Playa del Carmen,
cca 60 minut jízdy z letiště. Ubytování a večer
volný program.
2. den: Snídaně, odjezd do Chichén Itzá, nej-
většího a nejslavnějšího mayského města v se-
verní části Yucatánu. Tento chrámový komplex
mayských památek byl vybrán mezi 7 novodo-
bých divů světa. Nejznámější pyramidou
v tomto komplexu je Kukulkánův chrám, zvaný
též El Castillo, Chrám válečníku, hřiště na pelotu
nebo Caracol - mayská observatoř. Přejezd do
Méridy. Ubytování v centru města a prohlídka
Méridy, při které uvidíte pamětihodnosti z ko-
loniálního období v okolí náměstí Plaza Mayor:
Palác, který si nechal postavit španělský conqu-
istador Francisko F. Montejo, druhou nejstarší
katedrálu na americkém kontinentě San
Ildefoncio z 16. století, Guvernérův palác
a další.
3. den: Snídaně. Přejezd do Uxmalu a pro-
hlídka archeologického naleziště, jednoho z nej-
významnějších středisek mayské civilizace
s mnoha zajímavými budovami: Guvernérský
palác, Kouzelníkova pyramida, Jižní palác, Želví
dům, Palác místodržícího a klášter jeptišek, jenž
je považován za nejdokonalejší stavbu takzva-
ného puuckého stylu s bohatě zdobenými fasá-
dami. Přejezd do Campeche, prohlídka centra
města, ubytování a nocleh.
4. den:  Snídaně, odjezd směr Palenque, odpo-
ledne příjezd do archeologické zóny Palenque
a prohlídka tohoto starobylého města:
Palenque je považováno za nejkrásnější mayské
město klasického období. Nález zachovalé
hrobky krále Pakala v kryptě pod „Chrámem ná-
pisů“ v šedesátých letech minulého století udě-
lal z Palenque kultovní místo. Na úpatí hor
a obklopeno bujnou džunglí vytváří toto místo
atmosféru tajemna až mystična. Mezi další vý-
znamné stavby patří Chrám slunce, Chrám kříže
či Královský palác. Po prohlídce krátký transfer
do hotelu, ubytování, volný program, návštěva
centra Palenque. Nocleh.
5. den:  Brzy ráno vyrazíme na cestu do srdce
Chiapasu k řece Usumacinta do Frontera
Corozal. Po cestě snídaně. Následuje plavba
lodí po proudu řeky do Yaxchilánu. Toto kdysi
slavné a mocné město je ukryto v džungli a je

přístupné pouze touto vodní cestou. Po pro-
hlídce cesta zpět, přestup na van a transfer do
Isla Flores, romantického městečka, které je si-
tuované uprostřed čarokrásného jezera Petén
Itzá. Ubytování v hotelu, volný program, kou-
pání v jezeře, návštěva stylových hospůdek s vý-
hledem na západ slunce nad jezerem. Nocleh.
6. den:  Snídaně v hotelu, celý den volný pro-
gram, odpočinek, koupání, možnost projížďky
loďkou po jezeře či prohlídka ostrova a nejbliž-
šího okolí, pro zájemce možnost fakultativního
výletu do Yaxha: “El Parque Nacional de
Yaxha, Nakum y Naranjo”, zde můžete z vr-
cholů pyramid obdivovat překrásné výhledy do
okolní přírody, zejména na blízké jezero a sle-
dovat opice volně se pohybující v korunách
stromů. Výlet je naplánován na pozdní odpo-
ledne a jednou z hlavních „atrakcí“ je mystický
západ slunce nad jezerem obklopeném džunglí,
který budete sledovat z vrcholu pyramidy s ná-
zvem „El Templo de las Manos Rojas“ vysoké
téměř 40 metrů. S největší pravděpodobností
si budete téměř sami vychutnávat tento neza-
pomenutelný zážitek.
7. den:  Brzy ráno odjezd z Flores (snídaňový ba-
líček) a návštěva „Parque Nacional Tikal“, jed-
noho z největších a nejproslulejších center
mayské kultury v klasickém období. Prohlídka
Centrální a Severní akropole, chrámu “Velkého ja-
guára” a “Chrámu masek”, “Chrámu V”, dále
“Mundo Perdido” (ztracený svět) , skupiny „Sedmi
chrámů“, jakož i nejvyššího mayského chrámu/
pyramidy v Tikalu a celé Střední Americe, jímž je
“Templo IV” s výškou téměř 70 m. Po prohlídce
zastávka na oběd v Remate (není v ceně) a odjezd
směr Belize a ubytování v Lamanai nedaleko bý-
valého mayského království.
8. den:  Ráno po snídani projížďka lodí po řece
New River probouzející se přírodou až k pyra-
midám a prohlídka tohoto nejznámějšího
mayského království na území Belize. Po obědě
následuje transfer na hranice s Mexikem
v Chetumalu a dále na Riviera Maya, večer uby-
tování v Playa del Carmen v hotelu **** (se
snídaní) blízko pláže.
9.-11. den:  Individuální pobyt u moře, možnost
dalších fakultativních výletů  (např. Xcaret, Isla
Contoy).
12. den:  Individuální pobyt u moře, odpoledne
transfer na letiště a odlet do Prahy.
13. den: Přílet do Prahy.

Termíny
16. 2. – 28. 2. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Cancún a zpět

v turistické třídě včetně tax a příplatků (s
přestupem)

• pozemní dopravu minibusem, lodí.
• českého/slovenského průvodce
• dopravu lodí Frontera Corozal – Yaxchilán

– Frontera Corozal, Frontera Corozal-Bethel
• vstupné do všech archeologických nalezišť
• 10x ubytování se snídaní 
• 1 oběd v Lamai (Belize) 
• pojištění dle. zák. č. 159/99Sb.

Cena nezahrnuje
• stravování kromě uvedených snídaní

a obědů
• fakultativní výlet do Yaxha a další neuve-

dené
• imigrační poplatky při vstupu/výstupu

z Mexika (2x 35 USD), Guatemaly (cca 2x 20
USD) a Belize (1 x 30 USD)

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 17 900 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob. 
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

Tichý oceán

Karibské moře

MEXIKO

HONDURAS

BELIZE

Uxmal

Merida

Campeche

Palenque
Tikal

Chichén
Itza

Playa 
del carmen

Cancún

Chetumal

GUATEMALA

Město | Playa del Carmen | Chichén Itzá | Mérida | Uxmal | Campeche
Palenque | Yaxchlán | Isla Flores | Tikal | Lamanai | Chetumal | Playa del Carmen

| MAYSKÉ POKLADY TŘÍ ZEMÍ (Mexiko, Guatemala, Belize) | 13 DNÍ

STŘEDNÍ AMERIKA | MEXIKO - GUATEMALA - BELIZE

cena 72 990 Kč

800 112 112

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7279.html



| TO NEJLEPŠÍ Z YUCATÁNU | 11/12/13/14 DNÍ
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy. Odbavení na letišti 2 ho-
diny před odletem. Přílet do Cancúnu, transfer
do hotelu v Playa del Carmen. Večer možnost
návštěvy centra střediska a večeře ve stylové
restauraci. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do Chichén Itzá.
Následuje návštěva nejslavnějšího chrámového
komplexu na severním Yucatánu Chichén Itzá.
Jeho nejznámější stavba byla rovněž vybrána
mezi 7 novodobých divů světa a je zařazena na
seznamu kulturního dědictví UNESCO. Nej zná -
mější pyramidou je Kukulcánův chrám, zvaný
též El Castillo s proslaveným světelným
hadem, který se zobrazuje dvakrát v roce při
rovnodennosti, dále bude obdivovat Palác vá-
lečníku, Caracol neboli mayskou observatoř,
největší hřiště na mayskou míčovou hru pelotu,
které kdy bylo nalezeno či posvátnou cenote -
studnu, která byla svědkem lidských obětí.
Přejezd do Méridy, ubytování v *** hotelu
v centru města. Prohlídka centra Méridy, ná-
vštěva pamětihodností z koloniálního období
v okolí náměstí Plaza Mayor. Večeře ve stylové
restauraci a poté prohlídka večerní Plaza
Mayor, nocleh.
3. den: Snídaně. Přejezd do Uxmalu a pro-
hlídka archeologického naleziště, jednoho z nej-
významnějších středisek mayské civilizace
s mnoha zajímavými budovami: Kouzelníkova
pyramida, Královský palác a klášter jeptišek,
jenž je považován za nejdokonalejší budovu
takzvaného puuckého stylu, který vyniká
ozdobnými prvky na fasádě a mnoha maskami
boha deště Chaca. Z vrcholu Velké devítistup-
ňové pyramidy je dech beroucí výhled na celé
království. Přejezd do Campeche, ubytování
v hotelu *** a poté procházka historickým
centrem města, které je zařazeno na seznamu
UNESCO a patří mezi nejmalebnější koloniální
města v Mexiku. Pro zájemce možnost návštěvy
pevnosti San Miguel, kde je umístěno archeolo-
gické museum s celou řadou originálních expo-
nátů mayské kultury. Mezi nimi vyniká
posmrtná maska i ostatky nejznámějšího krále
Calakmulu (vstupné není zahrnuto). Večeře
v hotelu nebo stylové restauraci v centru.
4. den: Snídaně. Následuje transfer do
Palenque, které mnozí pokládají za nejkrás-
nější a také nejzáhadnější místo Střední

Ameriky a za architektonický vrchol mayské ci-
vilizace. Odpoledne prohlídka Palenque, které
je na seznamu kulturního dědictví UNESCO
a leží na zvlněných kopcích pohoří Altos de
Chiapas. Uprostřed smaragdově zeleného tro-
pického lesa se dochovalo velké množství
chrámů, paláců a pyramid i hřiště na míčovou
hru. Království dosáhlo svého vrcholu v 7. sto-
letí našeho letopočtu za vlády krále Pacala.
Nejvýznamnějšími stavbami jsou Chrám nápisů
se zachovalou hrobkou krále Pacala, Chrám
slunce, El Palacio, Chrám kříže a Templo del
Conde. Nenechte si ujít výstup na vrchol
Chrámu Listového kříže z kterého je krásný vý-
hled na celé království, následuje krátká pro-
hlídka musea, kde budete obdivovat repliku
sarkofágu krále Pakala, vážící 16 tun, večeře
a nocleh v hotelu ***.
5. den: Po snídani transfer do Becánu, který se
nachází ve středu jižního Yucatanu v džungli
v oblasti zvané Rio Bec. Zde budete obdivovat
majestátné chrámy a pyramidy tohoto kdysi
mocného království, na téměř všechny chrámy
a paláce se dá ještě vystoupat. Po krátkém tran-
sferu navštívíte Chicanná, které v překladu
z mayštiny znamena „Dům s hadími ústy”. Toto
království je postaveno ve stylu Chenes, který je
charakteristický umístěním zoomorfních mo-
tivů – průčelí paláců je zobrazováno např. v po-
době otevřeného chřtánu boha země nebo
hada. Následuje krátký přejezd do Chetumalu,
večeře a ubytování hotelu ***.
6. den: Snídaně. Návštěva muzea mayské civili-
zace v Chetumalu. Přejezd k laguně Bacalar
a krátká zastávka s možností koupání v „jezeře
sedmi barev” s blankytně modrou vodou.
Pokračování do Tulumu, prohlídka velmi zají-
mavého archeologického naleziště z pozdně
klasického mayského období. Chrámy byly po-
staveny blízko sebe s výhledem na karibské
moře a patří mezi nejvíce fotografovaná místa
v Mexiku. Přejezd do Playa del Carmen na pro-
dloužený pobyt u moře. Ubytování v hotelu
Reef Playacar nebo podobném.
7. - 9./10./12./13. den: Individuální volno v ho-
telu all inclusive s možností dalších zajímavých
fakultativních výletů. 
10./11./12./13. den: Individuální volno, během
dne transfer na letiště a odlet do Prahy. 
11./12./13./14. den: Přílet do Prahy.

Termíny Cena
15. 10. – 28. 10. 2017 70 990 Kč
4. 11. – 16. 11. 2017 69 990 Kč
2. 2. – 12. 2. 2018 69 490 Kč
8. 4. – 19. 4. 2018 68 990 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha - Cancun a zpět

(s přestupem)
• letištní taxy
• 5x nocleh s polopenzí ve *** hotelech

během okruhu
• 4/5/6/7x nocleh s all inclusive v Playe del

Carmen
• doprava klimatizovaným autobusem (mini-

vanem) během okruhu
• česky/slovensky mluvící průvodce
• vstupy do archeologických nalezišť
• mayský průvodce na pyramidách
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné, fakultativní výlety

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 19 660 Kč

Cestovní pojištění 
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

Karibské moře

GUATEMALA

MEXIKO

Playa del 
Carmen

Tulum

Cancún

Palenque
Kohunlich

Campeche

Merida

Uxmal

Chichen ItzáChichen Itzá | Ik-Kil | Merida | Uxmal | Campeche | Palenque | Xpujil
Kohunlich | Chetumal | Tulum | Playa del Carmen

MEXIKO | STŘEDNÍ AMERIKA

cena od 68 990 Kč

www.cedok.cz

Tulum Playa del Carmen

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,409.html

Palenque, Chrám nápisů
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy. Pozdě odpoledne přílet
do Mexika na letiště v Cancúnu, transfer do ho-
telu ***/****, který leží v centru Playa del
Carmen, cca 55 minut jízdy z letiště. Ubytování
a večer volný program. Kosmopolitní centrum
Riviera Maya nabízí vše, co náročný turista oče-
kává.
2. den: Snídaně, vyzvednutí vybraného a rezer-
vovaného vozidla v kanceláři autopůjčovny
v Playa del Carmen (nutnost platební karty).
Následuje odjezd po vlastní ose do Chichén
Itzá. Po cestě možnost návštěvy tequilerie spo-
jená s ochutnávkou a výkladem výroby.
Následuje návštěva a koupání v proslulém ce-
notu Ik-Kil. Chichén Itzá je nejslavnější mayské
království v severní části Yucatánu. Tento chrá-
mový komplex mayských památek byl rovněž
vybrán mezi 7 novodobých divů světa a je na
seznamu kulturního dědictví  UNESCO.
Nejznámější je Kukulkánův chrám, zvaný též El
Castillo, Chrám válečníků, hřiště na pelotu nebo
Caracol - mayská observatoř. Přejezd do kolo-
niálního města Meridy, ubytovaní v centru
města, hotel ***/**** se snídaní, individu-
ální prohlídka  centra Meridy, při které uvidíte
pamětihodnosti z koloniálního období v okolí
náměstí  Plaza Mayor: Palác, který si nechal po-
stavit španělský conquistador Francisco F.
Montejo, druhou nejstarší katedrálu na americ-
kém kontinentě San Ildefoncio z 16. století,
Guvernérův palác.
3. den:  Snídaně. Přejezd do Uxmalu, který je
na seznamu kulturního dědictví UNESCO a pro-
hlídka tohoto archeologického naleziště, jed-
noho z nejvýznamnějších středisek mayské
civilizace s mnoha zajímavými budovami:
Guvernérský palác, Kouzelníkova pyramida,
Jižní palác, Želví dům, Palác místodržícího
a klášter jeptišek, jenž je považován za nejdo-
konalejší stavbu takzvaného puuckého stylu
s bohatě zdobenými fasádami. Přejezd do
Campeche, prohlídka centra města, které bylo
několikrát dobyto piráty, ubytování v hotelu
***/**** v centru města se snídaní.
Campeche je též na seznamu kulturního dědic-
tví UNESCO. 
4. den:  Snídaně, odjezd směr  Palenque, od-
poledne příjezd do archeologické zóny
Palenque a prohlídka tohoto starobylého
města. Palenque je považováno za nejkrásnější
mayské město klasického období a je rovněž na
seznamu kulturního dědictví UNESCO. Nález za-

chovalé hrobky krále Pakala v kryptě pod
„Chrámem nápisů“ v šedesátých letech minu-
lého století udělal z Palenque kultovní místo. Na
úpatí hor a obklopeno bujnou džunglí vytváří
toto místo atmosféru tajemna až mystična,
mezi další významné stavby patří Chrám slunce,
Chrám kříže či Královský palác. Po prohlídce
krátký transfer do hotelu, ubytovaní v hotelu
***/**** volný program, noc v Palenque.   
5. den: Brzy ráno vyrazíte na cestu do srdce
Chiapasu a navštívíte Bonampak, mayské krá-
lovství uprostřed džungle, kde se našly nejza-
chovalejší barevné fresky uvnitř chrámu, poté
odjedete k řece Usumacinta do Frontera
Corozal, necháte vozidlo na parkovišti absolvu-
jete plavbu motorovou kanoí (je třeba si ji pro-
najmout a není v ceně) po proudu řeky do
starobylého mayského Yaxchilánu. Toto kdysi
slavné a mocné město je ukryto v džungli a je
přístupné pouze touto vodní cestou. Následuje
cesta zpět autem z Frontera Corozal do
Palenque, nocleh. 
6. den: Snídaně v hotelu, transfer do Becánu,
majestátného mayského království v oblasti Rio
Bec s chrámy, na které je možno vystoupat
a z jejich vrcholů obdivovat sousední pyramidy
a chrámy a rozlehlou yucatanskou džungli,
popř. návštěva a prohlídka nedaleké Chicanná
s paláci se zoomorfními motivy. Přejezd do
Chetumalu, hlavního města státu Quintana
Roo, ubytování v centru města.
7. den:  Ráno možnost návštěvy musea mayské
kultury (doporučujeme) a poté přejezd
z Chetumalu do Tulumu. Po cestě možnost za-
stávky u jezera sedmi barev v Bacalaru (krásné
koupání). Po příjezdu do Tulumu prohlídka to-
hoto mayského království, které bylo postaveno
na skále přímo nad azurovým karibským
mořem, po prohlídce transfer do hotelu v Playa
del Carmen, **** se snídaní v blízkosti moře
(5 minut pěšky). Hotel all inclusive přímo na
pláži za příplatek.
8. den:  Vrácení vozidla v kanceláři autopůj-
čovny v Playa del Carmen (pokud by došlo k vrá-
cení další den popl. + 70 USD). Volný program,
koupání v moři, odpočinek.
9.- 10. den: Volný program. Pobyt v hotelu,
volno, odpočinek, možnost fakultativních výletů
(Xcaret, Isla Contoy, Cobá)
11. den:  Dopoledne volno, koupání, 12:00
check out v hotelu, odpoledne privátní transfer
na letiště v Cancúnu. 
12. den: Přílet do ČR.

Termíny
16. 2. – 27. 2. 2018 – další termíny na vyžádání

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha – Cancún a zpět vč.

tax a letištních poplatků (s přestupem)
• pronájem vozidla kategorie „B“ např.

Chevrolet Aveo pro 5 osob s automatickou
převodovkou nebo vozidla kategorie „C“
např. Dodge Attitude nebo podobné,
s havarijním pojištěním

• itinerář cesty s podrobnou specifikací,
mapu 

• 10 noclehů v hotelech ***-**** s ame-
rickou snídaní

• transfer z hotelu v Playa del Carmen na
letiště v Cancúnu

• asistence českého/slovenského průvodce
na telefonu

• 4 x ubytování v hotelu **** se snídaní
v Playa del Carmen (za příplatek **** all
inclusive přímo na pláži)

Cena nezahrnuje
• stravování kromě uvedených snídaní
• PHM
• doplatek za satelitní navigaci u zapůjčeného

auta
• doplatky za pozdní vrácení vozidla nebo

chybějící PHM či doplňky vozidla
• vstupné do archeologických nalezišť
• lokální průvodce

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 15 290 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Pro zapůjčení auta je nutný platný meziná-
rodní řidičský průkaz, (věk 23 – 69 let). Sleva
na zájezd pro 3. – 5. osobu – více u prodejce. 
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

Karibské moře

GUATEMALA

MEXIKO

Playa del 
Carmen

Tulum

Cancún

Palenque

Bonampak

Chicanná

Merida

Chichen Itzá

Playa del Carmen | Chichén Itzá | Mérida | Uxmal | Campeche | Palenque
Bonampak | Yaxchilan | Becán | Chicanná | Chetumal | Tulum | Playa del Carmen

| | KRÁSY YUCATÁNU A CHIAPASU – FLY & DRIVE | 12 DNÍ

STŘEDNÍ AMERIKA | MEXIKO

cena 58 990 Kč

800 112 112

Uxmal

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7275.html
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Quita (s přestupem).
Ubytování. Nocleh v Quitu. 
2. den: Po snídani prohlídka hlavního města
Ekvádoru – Quita, jednoho z nejvýše polože-
ných měst na světě, ležící na úpatí hory
Pichincha (4800 m n. m.). Během prohlídky uvi-
díme bezpočet nádherných koloniálních domů,
vládní palác, katedrály, mj. i první kostel ve
městě – kostel San Francisco (1537-1605), který
je věrnou kopií paláce Escorial v Madridu. Dále
pokračujeme k návštěvě monumentu La
Mitad del Mundo, kde Charles Marie de la
Condamine přesně určil rovník - pomyslná čára
cca 40.000 kilometrů dlouhá, která obepíná
Zemi a jediné místo na světě, kde není v po-
ledne žádný stín. Odjezd na ubytování. Nocleh. 
3. den: Snídaně. Výlet do indického města
Otavalo s největším a nejznámějším trhem
v celé Jižní Americe. Budeme mít příležitost kou-
pit ručně tkané oděvy, koberce, vlněné tapise-
rie, výrobky ze dřeva. Dále přejedeme do
laguny Cuicocha v kráteru vyhaslé sopky
Cotacachi (4939 m n. m.), v ekologické rezervaci
Cotacachi-Cayapas. Ubytování v Lassu. Večeře.
Nocleh. 
4. den: Snídaně. Návštěva národního parku
Cotopaxi, který se nachází na úpatí jednoho z nej-
vyšších aktivních vulkánů, Cotopaxi
(5897 m n. m.). Procházka a možnost pozorování
planě rostoucích rostlin. Procházka kolem jezera
Limpiopungo (3800 m n. m.), pozorování ptáků
a divokých koní. Uvidíme i jedny z největších

 vodopádů v Ekvádoru. Odjezd do Chimboraza.
Ubytování v hotelu, večeře, nocleh. 
5. den: Po snídani se přesuneme do městečka
Alausi, které je výchozím místem pro naši jízdu
vlakem El Nariz del Diablo. Cesta vede maleb-
nou andskou krajinou, soutěskami, po mos-
tech, kolem se tyčí strmé svahy vysokých hor.
Po návratu do Alausi přejedeme k ruinám nej-
většího města Inků v Ekvádoru - Ingapirca, po-
staveného na vrcholu Canari, uvidíme
opevnění, nádvoří, terasy, chrám boha Slunce.
Ubytování v hotelu v Cuence, večeře, nocleh. 
6. den: Snídaně. Prohlídka Cuenca, jež je po-
važováno za nejkrásnější město v Ekvádoru
a bylo zapsáno i na seznam UNESCO. Zaujme
nás koloniální architektura, dlážděné uličky
i jedinečná atmosféra. Nevynecháme park
Abdon Calderon se Starou a Novou katedrá-
lou, incké ruiny Todos Santos, sousedící s po-
zůstatky španělského mlýna. Ubytování,
večeře. Nocleh. 
7. den: Snídaně. Výlet do národního parku El
Cajas s ledovcovými jezery a lagunami. Dále po-
kračujeme do Guayaquilu, největšího města
a hlavního přístavu Ekvádoru. Navštívíme park
Seminario - historickou botanickou zahradu,
kde po trávnících běhají leguáni. Projdeme se
podél pobřežní Malecon 2000, s krásným výhle-
dem na řeku Guayas. Ubytování, večeře, nocleh. 
8. den: Snídaně. Individuální volno, možnost
vlastního poznávání města. Transfer na letiště
a odlet do Prahy (s přestupem). 
9. den: Přílet do Prahy.

Termíny
5.   3. – 13.   3. 2018

23.   7. – 31.   7. 2018
8. 10. – 16. 10. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha–Quito a zpět

(s přestupy) vč. letištních poplatků
• 7 x ubytování v hotelech *** se snídaní
• dopravu minibusem, vlakem, 
• česky mluvící průvodce 
• všechny vstupy dle programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné (řidič, průvodce), stravování

Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj 7 990 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob. Změna programových
dnů dle aktuální situace vyhrazena.
Informativní schůzka s průvodcem proběhne
cca. 2 týdny před odletem.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

EKVÁDOR

KOLUMBIE

PERU

Quito

Cuenca

Cotopaxi
Riobamba

Guaiaquil

Quito | Otovalo | Lasso | Cotopaxi | Riobamba | Cuenca | Cajas | Guayaquil

EKVÁDOR | JIŽNÍ AMERIKA

cena 74 790 Kč

www.cedok.cz

Cotopaxi

Guayaquil

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8359.html



Termíny
28. 4. – 6.   5. 2018
30. 6. – 8.   7. 2018

1. 8. – 9.   8. 2018
28. 9. – 6. 10. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků (s přestupy)
• pozemní dopravu (autobus, minibus, vlak)
• 6 noclehů se snídaní v hotelech nebo hos-

telech turistické kat. ***

• 4 obědy
• vstupy dle programu
• česky hovořícího průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj 6 990 Kč

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob. Informativní schůzka pro-
běhne cca 2 týdny před odletem.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Limy (s přestupem). Při
dobrých časových možnostech prohlídka
Madridu.
2. den: Přílet do Limy, transfer do hotelu. Po
snídani zavítáme do historického středu města,
kde navštívíme mj. katedrálu, která dlouhá léta
byla jednou z nejvýznamnějších v Latinské
Americe. V kapli jsou také ostatky Francisca
Pizzara – dobyvatele Peru. Dále uvidíme vládní
palác v neoklasicistním stylu či arcibiskup-
ský palác Arzobispal s nádherně vyřezáva-
nými balkony. V odpoledních hodinách
navštívíme úchvatné Museo Larco, které
ohromí nejednoho návštěvníka. Zde jsou vysta-
veny originální předměty z předkolumbovské
doby. Ubytování, nocleh v Limě.
3. den: Po snídani transfer na letiště a odlet do
Cuzca. Po příletu odjezd do hotelu; následuje
prohlídka Cuzca, při níž jistě nevynecháme
Plaza Mayor či chrám Slunce (Koricancha).
Dále navštívíme pevnost z megalitických ka-
menů Sacsayhuaman umístěnou nad městem,
tajemné labyrinty svatyně v Quencu. Návrat do
Cuzca. Nocleh v hotelu.
4. den: Po snídani se vydáme do Posvátného
údolí řeky Vilcanota, cestou zahlédneme pev-
nosti Puca Pucara a incké lázně Tambo Machay.
Dále pokračujeme do Pisaqu, bývalého cere-
moniálního centra. Zde nás čeká návštěva míst-
ního trhu. Oběd. Následuje přejezd do
Ollantaytamba, jednoho z nejmonumentálněj-
ších architektonických komplexů starověké
incké říše. Ubytování v okolí. Nocleh.

5. den: Po snídani absolvujeme panoramatic-
kou jízdu vlakem malebným údolím kolem řeky
Urubamba do Aquas Calientes. Odjezd autoka-
rem na fascinující ztracené město Inků -
Machu Picchu. S místním průvodcem si pro-
hlédneme toto magické místo, které se nám
vryje navždy do paměti. V odpoledních hodi-
nách se vrátíme do Cuzca. Nocleh.
6. den: Snídaně. Celodenní přejezd luxusním
autobusem po náhorní planině do Puna s nád-
hernými výhledy na majestátní Andy. Cestou se
zastavíme u kostela v Andahuaylillas, založe-
ného v roce 1580, prohlédneme si ruiny
chrámu boha Viracochy v Raqchi. Oběd cestou.
Nocleh v Punu.
7. den: Po snídani odjedeme k jezeru Titicaca
(3 800 m n. m.) na hranicích Peru a Bolívie,
které je nejvýše položeným splavným jezerem
světa. Nejdříve navštívíme plovoucí ostrovy
Los Uros, kde si určitě nenecháme ujít roman-
tické svezení na domorodém člunu z totory
(rákos). Dále pokračujeme po jezeře k ostrovu
Taquille, kde se setkáme s místním etnikem
a poobědváme tradiční rybí speciality (pstruh či
pejerrey). Ve večerních hodinách návrat do
Puna. Nocleh.
8. den: Po snídani odjedeme z Puna k návštěvě
předinckého pohřebiště Sillustani na břehu je-
zera Umayo. Zde uvidíme kruhové až 12 metrů
vysoké kamenné věže (chullpas), které sloužily
jako hrobky. Možnost posledních nákupů a od-
jezd na letiště v Juliace. Odlet s přestupy do
Prahy.
9. den: Přílet do Prahy.

Jezero Titicaca

EKVÁDOR

BRAZÍLIE

Lima

Machu Picchu

Cuzco

Pisaq

Puno

Juliaca
BOLÍVIE

PERU

Lima | Cuzco | Picaq | Ollantaytambo | Machu Picchu | Puno 
Jezero Titicaca | Sillustani

| TO NEJLEPŠÍ Z PERU | 9 DNÍ

JIŽNÍ AMERIKA | PERU

cena 66 790 Kč

800 112 112

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8292.html



Termíny
2.   4. – 15.   4. 2018
1. 10. – 14. 10. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• 1x místní letenku v turistické třídě (Lima-

Cuzco) 
• pozemní dopravu (autobus, minibus, vlak) 
• 11 noclehů se snídaní v hotelech nebo hos-

telech turistické kat. *** 

• 2 obědy (Valle Sagrado, ostrov Taquille) 
• vstup na Machu Picchu 
• česky hovořícího průvodce 
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy cca 110 USD 
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj 8 190 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob. Informativní schůzka s prů-
vodcem proběhne cca 2 týdny před odletem. 
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

Ostrov Taquille

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7184.html

Machu Picchu

www.cedok.cz

cena 84 590 Kč

PERU | JIŽNÍ AMERIKA

Lima | Cuzco | Picaq | Ollantaytambo | Machu Picchu | Puno | Jezero Titicaca
Arequipa | údolí Chívay | kaňon Colca | Nazca

EKVÁDOR

BRAZÍLIE

Nazca

Lima

Machu Picchu
Cuzco

Arequipa

Puno
BOLÍVIE

PERU
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Limy (s přestupy). 
2. den: V  dopoledních hodinách přílet do
Cuzca. Po příletu odjezd do hotelu a následně
absolvujeme prohlídku Cuzca, kde jistě nevyne-
cháme Plaza Mayor či chrám Slunce
(Coricancha). Individuální volno,možnost vlast-
ního pozvávání. Nocleh v hotelu.
3. den: Po snídani absolvujeme druhou část
prohlídku Cuzca a  dále navštívíme pevnost
z megalitických kamenů Sacsayhuaman umís-
těnou nad městem, tajemné labyrinty svatyně
v Quencu, Návrat do Cuzca. Nocleh v hotelu.
4. den: Po snídani se vydáme se do Posvátného
údolí řeky Vilcanota, cestou zastavíme v pev-
nosti Puca Pucara a  inckých lázních Tambo
Machay. Prohlédneme si fascinující ruiny
Pisaqu, bývalého ceremoniálního centra.
Minibus nás vyveze k ruinám a my pak procház-
kou sejdeme až do Pisaqu – města, kde se na-
chází věhlasný trh. Cestou uvidíme i  největší
skalní incký hřbitov. Dále odjedeme do
Urubamby, kde poobědváme. Po prohlídce
pevnosti Ollantaytambo absolvujeme panora-
matickou jízdu vlakem malebným údolím kolem
řeky Urubamba do Aquas Calientes. Nocleh.
5. den: Brzká snídaně a odjezd na fascinující
ztracené město Inků - Machu Picchu. S míst-
ním průvodcem si prohlédneme toto magické
místo, které se nám vryje navždy do paměti.
V odpoledních hodinách odjedeme do Aquas
Calientes, individuální volno. V pozdních odpo-
ledních hodinách se vrátíme do Cuzca (vla-
kem/minibusem). Nocleh.
6. den: Snídaně. Celodenní přejezd luxusním
autobusem po náhorní planině do Puna s nád-
hernými výhledy na majestátní Andy. Cestou se
zastavíme u kostela v Andahuaylillas, založe-
ného v  roce 1580, prohlédneme si ruiny
chrámu boha Viracochy v Raqchi či Muzeum
Lítico. Oběd v Sicuani. Nocheh v Punu.
7. den: Po snídani odjedeme k jezeru Titicaca
(3 800 m n.m.) na hranicích Peru a Bolívie, které
je nejvýše položeným splavným jezerem světa.
Nejdříve navštívíme plovoucí ostrovy Los
Uros, kde si určitě nenecháme ujít romantické
svezení na domorodém člunu z totory (rákos).
Dále  pokračujeme po jezeře k ostrovu Taquille,

kde uvidíme místní etnikum a poobědváme tra-
diční rybí speciality (pstruh či pejerrey). Ve ve-
černích hodinách návrat do Puna. Nocleh.
8. den: Po snídani odjedeme z Puna do Chivay.
V odpoledních hodinách možnost návštěvy ter-
málních lázní La Calera nedaleko městečka
Chivay.  
9. den: Časně ráno po snídani odjedeme na ce-
lodenní výlet do kaňonu Colca, který se řadí
mezi nejhlubší na světě. Uvidíme nezapomenu-
telnou krajinu inckých teras, kaktusů, pasou-
cího se skotu či typických indiánských vesniček.
Vyhlídka Cruz del Condor, kde hluboko pod
sebou udivíme kondory, nás rozhodně ohromí.
Odjezd přes Chivay do Arequipy. Nocleh.  
10. den: Snídaně. Během prohlídky „bílého
města“ Arequipy navštívíme mj. konvent Santa
Catalina, Mirador de Carmen Alto či unikátní
náměstí Plaza de Armas. Odpoledne individu-
ální volno. Nocleh v Arequipě. 
11. den: Po snídani odjedeme z Arequipy. Cestou
postupně překonáme stovky metrů klesání až
k  pobřeží Tichého oceánu, kde zamíříme po
Panamerické dálnici směrem do Nazcy. V odpo-
ledních hodinách navštívíme preincký hřbitov
Chauchilla s více než 2000 hroby, kde prostřed-
nictvím zachovalých mumií a ostatků nahlédneme
hlouběji do období před Inky. Nocleh v Nazce.
12. den: Snídaně. Možnost fakultativního vy-
hlídkového letu nad tajemnými nazcanskými
 liniemi obřích rozměrů (cca 120 USD). Obrazce
(kosmonaut, opice, kondor, ruce, kolibřík) byly
objeveny ve 30. letech 20. stol. a doposud není
jasné, k čemu sloužily. V odpoledních hodinách
odjezd do Limy. Nocleh.
13. den: Po snídani navštívíme Museo de Oro
(Muzeum zlata), které ohromí nejednoho ná-
vštěvníka. Zde jsou originální zlaté předměty
z incké doby. Dále pokračujeme do historického
středu města, kde navštívíme mj. katedrálu,
která dlouhá léta byla jednou z nejvýznamněj-
ších v  Latinské Americe. V  kapli jsou také
ostatky Francisca Pizzara – dobyvatele Peru.
Dále uvidíme vládní palác v  neoklasicistním
stylu či arcibiskupský palác Arzobispal s nád-
herně vyřezávanými balkony. Odjezd na letiště
a odlet z Limy. 
14. den: Přílet do Prahy.
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Limy (s přestupem).
transfer do hotelu. Nocleh.
2. den: V dopoledních hodinách přelet do
Cuzca. Po příletu odjezd do hotelu a následně
absolvujeme prohlídku Cuzca, prohlédneme
historické centrum bývalého hlavního města
říše Inků, budeme procházet inckými uličkami,
navštívíme i chrám Slunce. Posedíme na bal-
kóně některého z koloniálních paláců.
Individuální volno, možnost vlastního pozvá-
vání. Nocleh v hotelu.
3. den: Po snídani absolvujeme druhou část
prohlídku Cuzca a dále si vyjdeme k inckému
chrámovému centru Sacsayhuaman nad
Cuzcem, prohlédneme skalní observatoře a po-
svátné místo Qenko. Seznámíme se s místními
legendami, možná se setkáme s inckým šama-
nem. Nocleh.
4. den: Po snídani odjedeme autobusem
k pramenům Tambomachay, dále přejedeme
do posvátného údolí řeky Vilcanota /
Urubamba do města Pisaq. Zde nás čekají pa-
noramatické výhledy a prohlídka ruin inckého
královského města Pisaq. Fakultativně je
možnost pozvolného sestupu přírodou s nád-
hernými výhledy a exotickou vegetací (cca
4 km). Na závěr dne přejedeme do města
Ollantaytambo. Prohlednéme toto tajemné
incké město. Nocleh.
5. den: Snídaně. Autobusem se vydáme přes
sedlo hřebene Cordilllery Vilcanota, kolem
věčně zasněžené hory Nevado Veronica
(5800 m n.m.), při sjezdu do údolí řeky Vilcanota
/Urubamba nás uvítá proměnlivá vegetace
(přes několik vegetačních pásem). Dále poje-
deme údolím podél řeky (krajem pěstitelů koky
a banánů) do městečka Santa Teresa pod
Machu Picchu. Dále pěšky údolím podél řeky
Urubamba (9 km) s výhledy na Machu Picchu
a pozorováním barevných motýlů do Aguas
Calientes. Nocleh.
6. den: Po snídani se vydáme na prohlídku
skvostu inckých měst Machu Picchu. S míst-
ním průvodcem si prohlédneme toto magické
místo, které se nám vryje navždy do paměti.
Večer návrat (vlakem) do Cuzca.

7. den: Snídaně a přejezd do Puna k jezeru
Titicaca, z části podél řeky Vilcanota mezi dvěma
Kordillerami, přes průsmyk La Raya (4318 m).
Cestou si prohlédneme zbytky inckého chrámu
a centrálního skladiště v Raqchi a indiánské
vesničky Andahuaylillas, kde navštívíme krásně
malovaný kostelíček ze 17. století. Nocleh.
8. den: Snídaně. Na loďce podnikneme výlet
k rákosovým ostrovům Uros. V odpoledních
hodinách přejedeme do Bolívie do městečka
Copacabana – slavného poutního místa jižní
Ameriky. Z předincké skalní observatoře bu-
deme sledovat údajně nejkrásnější západ
slunce nad jezerem Titicaca. Nocleh.
9. den: Po snídani odplujeme na ostrov
Slunce. Zde podnikneme pěší výlet po ostrově
(8 km) s nádhernými výhledy na blankytné vody
jezera Titicaca a hřeben šestitisícovek Cordillery
Real (Královské K.). Nocleh na ostrově.
10. den: Snídaně. Lodí se vrátíme zpět do
Copacabany a přejedeme malebnou krajinou
poloostrova Copacabana s panoramatickými
výhledy a po altiplanu do města La Paz (sídlo
vlády). Prohlédneme centrum včetně obchůdků
v tzv. uličkách čarodějnic. Nocleh.
11. den: Po snídani navštívíme slavné město
Tiwanacu – kolébku andských kultur, posvátné
místo a klenot architektury. Odpoledne se au-
tobusem vrátíme do Peru. Zastavíme
u Aramumuru, posvátného místa - skalní brány,
vstupu do jiných dimenzí, a v chrámu plodnosti
Chucuito. Nocleh.
12. den: Snídaně. V dopoledních hodinách po-
jedeme k romatickému jezeru Umayo, prohléd-
neme také předincké pohřebiště Sillustani
s kamennými věžemi. Odpoledne přejedeme
autobusem po altiplanu mezi jezery a sopkami
do města Arequipa. Nocleh.
13. den: Po snídani prohlédneme historické
centrum koloniálního „bílého města“
Arequipa. Fakultativně návštěva malebného
klášterního areálu Santa Catalina. 
14. den: Snídaně a přejezd autobusem pouštní
krajinou do městečka Nazca, prohlídka staro-
bylého pohřebiště (kultura Nazca). Nocleh.
15. den: Snídaně. Fakultativně přelet nad
 pouštními obřími kresbami (geoglyfy) a dále

Termíny
1.   7. – 18.   7. 2018

14. 10. – 31. 10. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha–Lima a zpět (s pře-

stupem) vč. letištních poplatků
• místní přelet Lima – Cuzco vč. letištních

poplatků
• 16 noclehů v hotelech či hostelech **/***

se snídaní 
• dopravu minibusem, autobusem, vlakem,

průvodce 
• vstup na Machu Picchu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
• vstupy cca 100 USD

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 18 690 Kč 

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků je 12 osob.
Vzhledem k přestupům a nutnému přenášení
zavazadel není zájezd vhodný pro osoby se sní-
ženou pohyblivostí. Informativní schůzka s prů-
vodcem proběhne cca. 2 týdny před odletem.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

Tichý oceán

BRAZÍLIE

Nazca

Lima

Machu
Picchu

Cuzco

Arequipa

Puno
La Paz

Tiwanacu

BOLÍVIE

PERULima | Cuzco | Machu Picchu | Pisaq | jezero Titicaca | Copacabana | La Paz
Tiwanacu | Arequipa | Nazca - Islas Ballestas | Lima 

| PERU – TA JEMNÁ ŘÍŠE INKŮ S NÁVŠTĚVOU BOLÍVIE | 18 DNÍ

JIŽNÍ AMERIKA | PERU - BOLÍVIE

cena 98 990 Kč

800 112 112

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,306.html

pěší procházka k liniím a dále návštívíme mu-
zeum Marie Reiche. Dále přejedeme na poloost-
rov Paracas, po cestě ještě  zastavíme u jezera
Huacachina v oáze u města Ica. Nocleh.
16. den: Snídaně. Dnes nás čeká polodenní
výlet lodí na Islas Ballestas, pozorování delfínů,
lachtanů a mořského ptactva. V odpoledních
hodinách se vydáme autobusem po silnici
Panamericana pouští do Limy. Nocleh.
17. den: Snídaně a následná prohlídka histo-
rického centra Limy, procházka parky čtvrti
Miraflores. Večer odlet do Evropy.
18. den: Přílet do Prahy.
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Limy (s přestupem).
2. den: Přílet do Limy, transfer do hotelu, uby-
tování a následná prohlídka města, kde nevy-
necháme historické centrum s hlavním
náměstím „Plaza Mayor", Vládní palác,
Arcibiskupský palác či katedrálu, která
dlouhá léta byla jednou z nejvýznamnějších
v Latinské Americe. Úchvatné jsou staré uličky
s koloniálními vilami a maurskými balkony.
Navštívíme také moderní čtvrti jako San Isidro
a Miraflores. Nocleh v Limě.
3. den: Po snídani transfer na letiště a odlet na
sever Peru do města Chiclayo. Transfer do ho-
telu, ubytování. Prohlédneme si místní kated-
rálu a nezapomeneme navštívit trh Mercado de
los Brujos, kde místní šamani prodávají bylinky,
kosti a další kuriozní předměty používané při
šamanských obřadech. Nocleh.
4. den: Snídaně. V dopoledních hodinách nav-
štívíme nádherné, z nepálených cihel vystavěné
pohřebiště Huaca Rajada, kde byl objeven svě-
tově proslulý hrob Pána Sipánu. Obdivovat bu-
deme nádherné zlaté artefakty, drahé kameny
a historii starověké mochické civilizace. Dále po-
kračujeme do Tucume s 26 impozantními pyra-
midami lambayequeské kultury. Na závěr
navštívíme muzeum Tumbas Reales de Sipán,
kde uvidíme nádherné nálezy z hrobky Pána
Sipánu. Návrat na hotel a nocleh.
5. den: Po snídani odjezd k nejvýznamnějšímu
centru mochické kultury, archeologickému na-
lezišti El Brujo, kde možná uvidíme i archeology
pracující na výkopu u pyramidy Cabo Viejo
Moche. Toto předkolumbovské obřadní nábo-
ženské centrum pochází z doby 100-750 n.l.
a bylo původně tvořeno třemi pyramidami.
Dojezd do města Trujillo. Ubytování a nocleh.
6. den: Po snídani absolvujeme prohlídku krás-
ného koloniálního města Trujillo, kde budeme
obdivovat zachovalé a impozantní portály, bal-
kony a kostel. Prohlídka pokračuje do archeolo-
gického muzea "Universidad Nacional de Trujillo"
a pak k obřadnímu chrámu "Dragon". Poté poje-
deme do přímořského městečka Huanchaco
a budeme pozorovat místní rybáře na svých tra-
dičních loďkách "Caballitos de Totora". Po obědě

navštívíme největší předkolumbovský město celé
Ameriky Chan Chan (1300 n. l.), kdysi hrdé hlavní
město chimúské říše. Za pozornost stojí, že je po-
staveno z nepálených cihel. Ubytování a nocleh. 
7. den: Snídaně. Transfer na letiště a odlet do
Limy. Ubytování v hotelu a posléze návštěva
úchvatného Museo de Oro (Muzeum zlata),
které ohromí nejednoho návštěvníka. Zde jsou
vystaveny originální zlaté předměty z incké
doby. Nocleh.
8. den: Po snídani odlet z Limy do Cuzca - města
pod patronací světového dědictví UNESCO.
Prohlídku města začneme v chrámu Koricancha,
starobylém paláci, který řád dominikánů přesta-
věl na kostel. Také navštívíme Plaza de Armas,
kde se mimo jiné nachází katedrála a nádherné
koloniální budovy. Poté budeme pokračovat
k incké pevnosti Sacsayhuaman, známé svými
masivními zdmi z tesaného kamene, který se
nachází na strategickém místě s širokým výhle-
dem na město Cuzco. Na závěr navštívíme vý-
znamné archeologické komplexy Qenko a Puca
Pucara. Návrat do hotelu, nocleh.
9. den: Snídaně. Během celodenního výletu za-
vítáme do Posvátného údolí (Valle Sagrado),
kde nejprve uvidíme incké ruiny Chinchero
a město, kde si dvanáct rodin uchovává své tra-
diční zvyky a kde nám ukáží rodový způsob, jak
zpracovat vlnu a získat přírodní textilní barvy.
Později se přesuneme do Moray na oběd a na
závěr do Ollantaytamba, jednoho z nejvíce mo-
numentálních architektonických komplexů sta-
rověké incké říše. Návrat do Cuzca. Nocleh.
10. den: Snídaně. Dnes nás čeká jeden z vrcholů
ve světovém cestovním ruchu - Machu Picchu.
Nejdříve pojedeme vlakem do města Aguas
Calientes, kde si přestoupíme do autobusu, který
nás doveze k fascinujícímu ztracenému městu
Inků - Machu Picchu. S místním průvodcem si pro-
hlédneme toto magické místo, které se nám vryje
navždy do paměti. Krátké individuální volno pro
vlastní poznávání a relaxaci. Oběd v místní restau-
raci v Aqua Calientes a návrat vlakem do Cuzca.
11. den: Snídaně. Dopoledne individuální volno
k vlastnímu poznávání Cuzca. Odpoledne tran-
sfer a odlet do Prahy (s přestupy).
12. den: Přílet do Prahy. 

Termíny
12. 9. – 23. 9. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• místní přelety Lima-Chiclayo / Trujillo-Lima

/ Lima – Cuzco a zpět 
• pozemní dopravu (autobus, minibus, vlak)
• 9 noclehů se snídaní v hotelech nebo hos-

telech turistické kat. ***

• 3 obědy 
• vstupy dle programu
• služby česky hovořícího průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj 8 990 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob. Informativní schůzka
s průvodcem proběhne cca. 2 týdny před
odletem.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

EKVÁDOR

BRAZÍLIE

Lima

Machu Picchu
Cuzco BOLÍVIE

PERU

Lima | Chiclayo | Huaca Rajada | Pán Sipánu | El Brujo | Trujillo | Huanchaco 
Chan Chan | Cuzco | Sacsayhuaman | Chinchero | Ollantaytambo | Machu Picchu

cena 83 590 Kč

Chan Chan

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7272.html
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy (s přestupy) do Salvadoru.
2. den: Přílet do Salvadoru de Bahia a ná-
sledný transfer do hotelu. Následuje první část
prohlídky bývalého hlavního města s nejlépe za-
chovalým koloniálním historickým centrem
Brazílie. Doporučujeme například program
„Bahia v noci” - večeře s přehlídkou afro-brazil-
ské kultury. Nocleh.
3. den: Po snídani následuje druhá část pro-
hlídky, při níž uvidíme mnoho barokních kos-
telů, historické jádro s katedrálou, čtvrť
Pelourinho. Nocleh.
4. den: V dopoledních hodinách transfer na le-
tiště a odlet k vodopádům Iguazú (v portugal-
štině se nazývají Iguacu). Transfer do hotelu.
V odpoledních hodinách návštěva brazilské
boční strany vodopádů. Naskytnou se nám
nádherné panoramatické výhledy na hřmící vo-
dopády. Nocleh.
5. den: Po snídani polodenní návštěva vodo-
pádů z argentinské strany, kde se po lávkách
dostaneme téměř pod vodopády s nezapome-
nutelným Garganta de Diablo (Ďáblovo
hrdlo). K výletům doporučujeme Macuco
Safari, návštěvu ptačího parku nebo „Iguazú

v noci“ (výlety se nabízí jen na místě). Nocleh.
6. den: Po snídani transfer na letiště a odlet do
Rio de Janeiro. Ubytování a možnost individu-
álního poznávání města. Nocleh.
7. den: Po snídani prohlídka města, nevyne-
cháme pěkný kostel Candelária a dále vystou-
páme lanovkou na Pao de Azúcar - „Cukrovou
homoli“ s nádherným výhledem na město a zá-
toku Guanabara. Odpoledne odjedeme do
čtvrti Cosme Velho a následně povrchovou la-
novkou pod vrchol Cornovada. Zde na 710
metrů vysokém vrchu stojí symbol Rio de
Jainera, 40 metrů vysoká socha Krista. Na závěr
podnikneme panoramatickou projížďku k la-
guně „Rodrigo de Freitas“ a k pláži Copacabana.
Nocleh.
8. den: Snídaně. Individuální volno, koupání na
pláži Copacabana či možnost účasti na dalších
zajímavých fakultativních výletech, například
večerní program „Rio by Night“. Nocleh v Rio de
Jainero.
9. den: Snídaně. Individuální volno, možnost
koupání na pláži Copacabana. Odpolední tran-
sfer a odlet (s přestupy) do Prahy.
10. den: Přílet do Prahy.

Termíny
9.   3. – 18.   3. 2018

13.   7. – 22.   7. 2018
19. 10. – 28. 10. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků (s přestupy)
• místní přelety včetně tax a příplatků
• služby českého průvodce
• pozemní dopravu autem či minibusem
• 7 noclehů v hotelech*** se snídaní dle

programu
• vstupy dle programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby:
• přípl. za jednolůžkový pokoj 15 690 Kč

Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.
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| TO NEJLEPŠÍ Z BRAZÍLIE | 10 DNÍ

JIŽNÍ AMERIKA | BRAZÍLIE

cena 69 890 Kč

800 112 112

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8301.html
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Rio de Janeira (s pře-
stupy).
2. den: Přílet do Rio de Janeira, transfer do ho-
telu. Ubytování. Nejprve odjedeme do čtvrti
Cosme Velho a následně povrchovou lanov-
kou pod vrchol Cornovada. Zde na 710 metrů
vysokém vrchu stojí symbol Rio de Jainera, 40
metrů vysoká socha Krista. Oběd. Odpoledne
vystoupáme lanovkou na Pao de Azúcar -
„Cukrovou homoli“ s nádherným výhledem na
město a zátoku Guanabara. Nocleh.
3. den: Individuální volno, koupání na pláži
Copacabana či možnost účasti na dalších zají-
mavých fakultativních výletech. Nocleh v Rio de
Jainero.
4.  den:  Snídaně.  Individuální  volno.  Během
dne  transfer  na  letiště  a přelet  k vodopá-
dům Iguazú. Ubytování. Nocleh ve Foz do
Iguacu.
5. den: Snídaně. Polodenní výlet k vodopádům
Iguazú na brazilské straně (v portugalštině se
nazývají Iguacu). Procházkou subtropickým
pralesem se dostaneme do samého centra
parku. Zdejší vyhlídka naskýtá panoramatické
výhledy na hřmící vodopády. Návrat do hotelu
a nocleh.
6. den: Snídaně. Polodenní návštěva vodopádů
z argentinské strany, kde se po lávkách dosta-
neme téměř pod vodopády s nezapomenutel-
ným Garganta de Diablo (Ďáblovo hrdlo).
Nocleh.
7. den: Snídaně. Transfer na letiště do Foz do

Iguacu a odlet (s přestupem) do Manausu.
Transfer do hotelu, ubytování, nocleh.
8. den: Po snídani prohlídka Manausu, města,
které je branou do Amazonie. Uvidíme nád-
herný operní dům Teatro Amazonas, slavnou
tržnici Mercado Municipal z roku 1882 a mnoho
výstavních paláců z dob kaučukových baronů.
Nocleh v Manausu.
9. -10. den: Po snídani poplujeme lodí (2,5 hod),
uvidíme soutok řek Negro a Solimoes, kde se
mísí v neuvěřitelné délce 8 km tmavá se světle
hnědou řeky Solimoes. Oběd. Možnost vlast-
ního poznávání místní flóry a fauny.
Navštívíme také místní komunitu indiánů a po-
plujeme na loďce k pozorování kajmanů.
Nocleh v lodge v Amazonii.
11. den: Po snídani transfer na letiště
v Manausu a následný odlet do Salvador da
Bahia, transfer do hotelu, ubytování, indivi -
duální volno k vlastnímu poznávání města.
Nocleh.
12. den: Snídaně a následná prohlídka histo-
rické části Salvadoru da Bahia, bývalého
 hlavního města s nejlépe zachovalým koloni-
álním historickým centrem Brazílie, při níž
nevynecháme čtvrť Pelourinho, uvidíme mnoho
barokních kostelů, historické jádro s katedrálou
a kostel Sao Francisco. Doporučujeme napří-
klad program “Bahia v noci” - večeře s přehlíd-
kou afro-brazilské kultury. Nocleh.
13. den: Snídaně. Individuální volno a během
dne odlet do Prahy (s přestupy).
14. den: Přílet do Prahy.

Termíny
9.   3. – 21.   3. 2018

16. 11. – 29. 11. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků Praha – Rio de Jainero a zpět
• místní přelety včetně tax a příplatků
• 11 noclehů se snídaní v hotelech turistické

kat. ***, v Amazonii v lodge s plnou penzí
• pozemní dopravu (autobus, minibus, loď)
• služby česky mluvícího průvodce
• vstupné dle programu
• pojištění dle zákona 199/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Fakultativní služby
· příplatek za jednolůžkový pokoj: 13 590 Kč

INFORMACE
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob. Informativní schůzka s prů-
vodcem proběhne cca. 2 týdny před odletem.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.
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cena 98 390 Kč

www.cedok.cz

Amazonie Rio de Janeiro

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,380.html

Vodopády Iguazu Rio de Janeiro – Ipanema Beach
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Program zájezdu:
1. den: Odlet (s přestupy) z Prahy do Buenos
Aires. 
2. den: Přílet a následný transfer do hotelu.
Polodenní prohlídka města během které jistě
nevynecháme hlavní náměstí Plaza de Mayo
s prezidenským palácem Casa Rosada, uvidíte
metropolitní operu Teátro Colon či nejstarší re-
zidenční čtvrt v Buenos Aires, sídlo šlechty až
do 19. století - San Telmo, dále přepychové
čtvrti Recoleta a Palermo. Dále navštívíme i pří-
stavní čtvrť La Boca, která láká návštěvníky pří-
zračnými barevnými plechem potaženými
domky, dříve čtvrť evropských přistěhovalců
a nyní místních umělců. Večeře s představením
argentinského tanga. Návrat do hotelu. Nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní výlet do Estancie
Don Silvano s folklorním a Gaucho show.
V ceně výletů též oběd, kde ochutnáme místní
speciality. Možnost jízdy na koni. Návrat do
Buenos Aires. Nocleh.
4. den: Po snídani odjedeme do přístavu a po-
plujeme k návštěvě Colonia del Sacramento
(Uruguay), které je pod patronací UNESCO.
Během prohlídky můžeme obdivovat historic-
kou část města, dlážděné uličky, projdeme se
po Plaza de Armas, kde stojí nejstarší kostel
v Uruguai - kostel Iglesia Matriz z roku 1680.
Nevynecháme ani starý přístav s majákem po-
stavený v roce 1857 s pěkným výhledem na
město a zátoku Río de la Plata.  V odpoledních
hodinách návrat do Buenos Aires. Nocleh.
5. den: Snídaně. Individuální volno. Během dne

transfer na letiště a přelet k vodopádům
Iguazu. Ubytování. Nocleh.
6. den: Snídaně. Polodenní výlet k vodopádům
Iguazú na brazilské straně (v portugalštině se
nazývají Iguacu). Procházkou subtropickým pra-
lesem se dostaneme do samého centra parku.
Zdejší vyhlídka naskýtá panoramatické výhledy
na hřmící vodopády. Návrat do hotelu a nocleh.
7. den: Snídaně. Polodenní návštěva vodo-
pádů z argentinské strany, kde se po lávkách
dostaneme téměř pod vodopády s nezapome-
nutelným Garganta de Diablo (Ďáblovo hrdlo).
Nocleh.
8. den: Snídaně. Transfer na letiště do Foz do
Iguacu a odlet (s přestupem) do Rio de Janeiro.
Transfer do hotelu, ubytování, nocleh.
9. den: Snídaně. Celodenní výlet. Nejprve odje-
deme do čtvrti Cosme Velho a následně povr-
chovou lanovkou pod vrchol Cornovada. Zde na
710 metrů vysokém vrchu stojí symbol Rio de
Jainera, 40 metrů vysoká socha Krista. Oběd.
Odpoledne vystoupáme lanovkou na Pao de
Azúcar - „Cukrovou homoli“ s nádherným výhle-
dem na město a zátoku Guanabara. Nocleh.
10. den: Snídaně. Individuální volno, koupání
na pláži Copacabana či možnost účasti na dal-
ších zajímavých fakultativních výletech. Nocleh
v Rio de Jainero.
11. den: Snídaně. Individuální volno, možnost
koupání na pláži Copacabana. Odpolední
transfer a odlet (s přestupy) do Prahy.
12. den: V odpoledních hodinách přílet do
Prahy. 

Termíny
9. 3. – 20. 3. 2018

20. 7. – 31. 7. 2018
16. 11. – 27. 11. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků (s přestupy)
• místní přelety Buenos Aires – Puerto Iguazú

// Foz de Iguacu – Rio de Janeiro včetně tax
a příplatků

• služby českého průvodce
• pozemní dopravu autem či minibusem
• 9 noclehů v hotelech *** se snídaní dle

programu
• večeře s představením argentinského tanga 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
• vstupy cca. 100 USD

Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj 14 990 Kč
• noční Rio de Jainero se sambou a večeří

2 990 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet pro realizaci zájezdu 12
osob. Informativní schůzka s průvodcem pro-
běhne cca 2 týdny před odletem. Tento
zájezd je možné uspořádat pro nezávislé
cestovatele i v jiném termínu.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

CHILE

Santiago
de Chile

BRAZÍLIE
PERU

BOLÍVIE

PARAGUAY

ARGENTINA

URUGUAY

Buenos
Aires

Colonia del 
Sacramento

Vodopády
Iguazu

Rio de
Janeiro

Buenos Aires | vodopády Iguazú | Rio de Janeiro

| TO NEJLEPŠÍ Z JIŽNÍ AMERIKY | 12 DNÍ

JIŽNÍ AMERIKA | ARGENTINA - BRAZÍLIE

cena 78 290 Kč

800 112 112

Buenos Aires © IMPROTOUR

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7355.html

Vodopády Iguazú © IMPROTOUR La Boca
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Program zájezdu:
1. den: Odlet (s přestupy) z Prahy do Rio de
Janeiro.
2. den: Přílet a následný transfer do hotelu.
Individuální volno, možnost koupání na vě-
hlasné pláži Copacabana. Nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní výlet. Nejprve odje-
deme do čtvrti Cosme Velho a následně povr-
chovou lanovkou pod vrchol Cornovada. Zde na
710 metrů vysokém vrchu stojí symbol Rio de
Jainera, 40 metrů vysoká socha Krista. Oběd.
Odpoledne vystoupáme lanovkou na Pao de
Azúcar - „Cukrovou homoli“ s nádherným výhle-
dem na město a zátoku Guanabara. Nocleh.
4. den: Snídaně. Volný den. Individuální volno,
možnost koupání na věhlasné pláži
Copacabana. Nocleh v Rio de Jainero.
5. den: Snídaně. Individuální volno a následný
transfer na letiště a odlet do Foz do Iguacu.
Ubytování a nocleh v Puerto de Iguazú.
6. den: Snídaně. Polodenní výlet k vodopádům
Iguazu. Polodenní návštěva vodopádů z argen-
tinské strany, kde se po lávkách dostaneme
téměř pod vodopády s nejvelkolepějším vodo-
pádem Garganta del Diablo (Ďáblovo hrdlo)
Nocleh.
7. den: Snídaně a odjezd k návštěvě vodopádů
Iguazu z brazilské strany (v portugalštině se na-
zývají Iguacu). Procházkou subtropickým prale-
sem se dostaneme do samého centra parku.
Zdejší vyhlídka naskýtá panoramatické výhledy
na hřmící vodopády. Návrat do Puerto Iguazú
a odlet do Buenos Aires. Ubytování, nocleh.
8. den: Snídaně. Polodenní prohlídka města
během které jistě nevynecháme hlavní náměstí
Plaza de Mayo s prezidenským palácem Casa
Rosada, uvidíte metropolitní operu Teátro Colon
či nejstarší rezidenční čtvrť v Buenos Aires, sídlo
šlechty až do 19. století - San Telmo, dále přepy-
chové čtvrti Recoleta a Palermo. Dále navštívíme
i přístavní čtvrť La Boca, která láká návštěvníky
přízračnými barevnými plechem potaženými

domky, dříve čtvrť evropských přistěhovalců
a nyní místních umělců. Fakultativně večeře
s představením argentinského tanga. Nocleh.
9. den: Snídaně. Celodenní výlet do Estancie
s folklorním a Gaucho show. V ceně výletu též
oběd, kde ochutnáme místní speciality.
Možnost jízdy na koni. Návrat do Buenos Aires.
Nocleh.
10. den: Snídaně. Individuální volno, možnost
návštěvy např. muzea Evy Peron či výborného
muzea výtvarných umění. Fakultativně možnost
celodenního výletu lodí do Colonia del
Sacramento (Uruguay), které je pod patronací
UNESCO. Nocleh.
11. den: Snídaně. Transfer na letiště a odlet do
Mendozy. Krátká prohlídka města a vinných
sklepů včetně degustace. Nocleh.
12. den: Snídaně. Celodenní přejezd přes impo-
zantní andské pohoří se zastávkou v Puente del
Inca, dále krátká procházka při úpatí nejvyšší
hory Latinské Ameriky Aconcaqua 6 962 m
n. m. Cesta vede vysokohorskou krajinou s bez-
počtem serpertín a neskutečnými výhledy na
majestátné Andy. Dojezd do Santiaga de Chile.
Nocleh.
13. den: Snídaně. Pěší prohlídka města plné
kontrastů, uvidíme jak koloniální domy tak
i moderní skleněné výškové budovy. Projdete
se po Plaza de Armas, uvidíte katedrálu San
Francisco či prezidenský palác La Moneda.
Individuální volno. Nocleh.
14. den: Snídaně. Celodenní výlet k Tichému
oceánu. Navštívíme důležitý chilský přístav
a bývalý domov básníka Pabla Nerudy
Valparaíso. Zde Vám jistě neujdou pozornosti
pestrobarevné domky stavěné na kopcích spo-
jené výtahy či Viña del Mar, město přezdívané
jako město květin. Možnost koupání v nádher-
ném leč studeném Tichém oceánu. Odjezd na
letiště v Santiagu de Chile a odlet do Prahy.
15. den: Přílet v pozdně večerních hodinách do
Prahy. 

Termíny
5. 3. – 19. 3. 2018

12. 11. – 26. 11. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• místní přelety Rio de Jainero – Iguazú -

Buenos Aires – Mendoza včetně tax a pří-
platků

• pozemní dopravu autem či minibusem
• 12 noclehů v hotelech ***

• stravování dle programu
• služby česky mluvícího průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič) 
• vstupy cca. 80 USD

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 18 990 Kč 
• příplatek za večeři s představením argen-

tinského tanga vč. transferu 2 990 Kč
• celodenní výlet lodí do Colonia del

Sacramento v Uruguai 3 440 Kč 

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet pro realizaci zájezdu 12
osob. Informativní schůzka s průvodcem pro-
běhne cca 2 týdny před odletem. Tento
zájezd je možné uspořádat pro nezávislé
cestovatele i v jiném termínu.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet (s přestupy) z Prahy do Buenos
Aires.
2. den: Přílet a následný transfer do hotelu.
Polodenní prohlídka města během které jistě
nevynecháme hlavní náměstí Plaza de Mayo
s prezidentským palácem Casa Rosada, uvidíte
metropolitní operu Teátro Colon či nejstarší re-
zidenční čtvrt v Buenos Aires, sídlo šlechty až
do 19. století - San Telmo, dále přepychové
čtvrti Recoleta a Palermo. Dále navštívíme i pří-
stavní čtvrť La Boca, která láká návštěvníky
přízračnými barevnými plechem potaženými
domky, dříve čtvrť evropských přistěhovalců
a nyní místních umělců.  Večeře s představením
argentinského tanga. Návrat do hotelu. Nocleh.
3. den: Snídaně. Celodenní výlet do Estancie
Don Silvano s folklorním a Gaucho show.
V ceně výletů též oběd, kde ochutnáme místní
speciality. Možnost jízdy  na koni. Návrat do
Buenos Aires. Nocleh.
4. den: Snídaně. Polodenní výlet severně proti
proudu do delty řeky Paraná,  kde poplujeme
malými řekami a kanály a můžete si tak vychut-
nat přírodu v celé své kráse. Při zpáteční cestě
do Buenos Aires také uvidíme předměstí Olivos,
La Lucila, Martinez a San Isidro. Odpoledne in-
dividuální volno, možnost návštěvy Muzea Evy
Peron či výborného muzea výtvarného umění.
Alternativně možnost celodenního výletu lodí
do Colonia del Sacramento (Uruguay), které
je pod patronací UNESCO. Nocleh.
5. den: Po snídani transfer na letiště a přelet do
“nejjižnějšího města na světě” – Ushuaia, města
ležícícího na březích Beaglova kanálu.
Ubytování. Nocleh.
6. den: Snídaně. Dopoledne odjedeme do jedi-
ného národního parku na ostrově Tierra del
Fuego (Ohňová země), který se nachází 12 km
od Ushuaii na hranicích s Chile a neuvěřitelných

3063 km od Buenos Aires, kde se opravdu
 budete cítit “na konci světa”. V odpoledních ho-
dinách poplujeme kanálem Beagle a budete
obdivovat jedinečnou krajinu, pozorovat různé
druhy ptáků a savců.  Návrat do hotelu a nocleh.
7. den: Snídaně.  Během dne transfer na letiště
a odlet do El Calafate.  Fakultativně Gaucho
show s večeří na ranči 25 de mayo. Nocleh.
8. den: Po snídani odjezd do národního parku
Los Graciares, kde budeme obdivovat modře
zbarvený ledovec Perito Moreno. Vrušující je
pravidelné odlamování kusů ledovce. Masy 60 m
vysokého ledovce padají do vody a způsobují
malé přílivové vlny. V rámci výletu je též hodi-
nová plavba po rameni Rico k jižní špičce le-
dovce. Návrat do El Calafate. Ubytování a nocleh.
9. den: Snídaně. Dopoledne volno a v odpoled-
ních hodinách vyjížďka na koních (2 hodiny)
v oblasti Bahía Redonda, kde budeme pozoro-
vat patagonskou step s výhledy na město El
Calafate a jezero Argentino. Ochutnáte i typický
místní nápoj maté. Návrat do hotelu, nocleh.
10. den: Snídaně. Transfer na letiště v El
Calafate a následný přelet do Puerto Iguazú
(s přestupem v Buenos Aires). Transfer do ho-
telu, ubytování, nocleh.
11. den. Snídaně. Polodenní návštěva vodo-
pádů Iguazú, kde se po lávkách dostaneme
téměř pod vodopády. Nezapomenutelným je
především vodopád Garganta del Diablo
(Ďáblovo hrdlo). Nocleh.
12. den: Snídaně. Odpoledne přejezd do
Brazílie k návštěvě vodopádů Iguazú (v portu-
galštině se nazývají Iguacu)  Procházkou subtro-
pickým pralesem se dostaneme do samého
centra parku. Zdejší vyhlídka naskýtá panora-
matické výhledy na hřmící vodopády. Následný
transfer na letiště Foz de Iguacu a odlet (s pře-
stupy) do Prahy.
13. den: V odpoledních hodinách přílet do Prahy.

Termíny
13. 2. – 24. 2. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků (s přestupy)
• místní přelety Buenos Aires – Ushuaia /

Ushuaia- El Calafate / El Calafate-Puerto
Iguazú / Foz de Iguacu – Sao Paulo včetně
tax a příplatků

• pozemní dopravu autem či minibusem
• 10 noclehů v hotelech*** se snídaní dle

programu
• večeři s představením argentinského tanga
• služby českého a místního průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
• vstupy cca. 100USD

Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj 18 890 Kč
• Gaucho Show s večeří v El Calafate 2 990 Kč
• celodenní výlet do Colonia del Sacramento

(Uruguay) 3 440 Kč

Informace
Minimální počet pro realizaci zájezdu 12
osob. Informativní schůzka s průvodcem pro-
běhne cca. 2 týdny před odletem. Tento
zájezd je možné uspořádat pro nezávislé
cestovatele i v jiném termínu.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.

CHILE

BRAZÍLIE
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BOLÍVIE

PARAGUAY
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URUGUAY

Mendoza

Buenos
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El Calafate

Ushuaia

Kanál Beagle
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Iguazu

Buenos Aires | Patagonie – Ushuaia | n.p. Tierra del Fuego (Ohňová země)
El Calafate | n.p. Los Graciares - ledovec Perito Moreno | vodopády Iguazu

| OKRUH ARGENTINOU S PATAGONIÍ A VODOPÁDY IGUAZÚ | 13 DNÍ

JIŽNÍ AMERIKA | ARGENTINA - BRAZÍLIE

cena 98 390 Kč

800 112 112

Ledovec Perito Moreno, © IMPROTOUR, Paolo Patrignani

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7387.html
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet (s přestupy) z Prahy do Santiago
de Chile.
2. den: Přílet a transfer do hotelu. Následná pro-
hlídka Santiago de Chile - města plné kontrastů,
kde uvidíte jak koloniální domy tak i moderní skle-
něné výškové budovy. Projdete se po Plaza de
Armas, uvidíme katedrálu San Francisco či prezi-
dentský palác La Moneda. Nocleh v Santiagu.
3. den:  Po snídani transfer na letiště a odlet do
Calamy v poušti Atacama. Transfer do San
Pedro de Atacama přes Domeyko pohoří.
V odpoledních hodinách navštívíme údolí Valle
de la Luna, procházející pohořím Cordillera de
la Sal.  Dále uvidíme velké písečné duny, amfi-
teátr a přírodní památku  „Las Tres Marías“.
Tento den zakončíme magickým západem
slunce  s nádherným výhledem nad údolím.
Návrat do San Pedro. Nocleh.
4. den: Snídaně v hotelu. Návštěva lagun
Miscanti a Miñiques. Oběd v Socaire. Transfer
do Salar de Atacama, kde navštívíme  lagunu
Chaxa, která  je domovem plameňáků - tří ze
šesti různých druhů, kteří na světě žijí. Dále po-
kračujeme do města Toconao,  kde uvidíme
kostel San Lucas a věž Campanario. Návrat do
San Pedro. Nocleh.
5. den: Brzy ráno odjedeme k návštěvě nejvýše
položeného gejzírového pole na světě - El Tatio.
Za úsvitu vytváří gejzíry neobvyklé minerální for-
mace a chrlí vysoká oblaka páry. Pozorovat bu-
deme různé geotermální aktivity. Zde se bude
podávat i lehká snídaně.  Možnost koupání v ter-
málních pramenech.  Návrat do San Pedro, poté
návštěva vesnice Machuca,  Odpoledne poje-
deme k návštěvě laguny Cejar, která se nachází
v srdci Salar de Atacama.  Díky vysoké koncent-
raci soli a lithia je zde plavání jednodušší než
v Mrtvém moři - můžete se koupat uprostřed
nádherné krajiny. Návrat do hotelu. Nocleh.
6. den: Snídaně. Transfer z hotelu na letiště
a odlet do Patagonie – města Punta Arenas
(s přestupem). Transfer do hotelu, ubytování,
nocleh.

7. den: Snídaně v hotelu. V dopoledních hodi-
nách se budeme plavit přes Magalhaesův průliv
na ostrov Magdalena, kde budeme obdivovat
největší kolonií tučňáků magallanských.  Návrat
do Punta Arenas.  V odpoledních hodinách od-
jezd autokarem do Puerto Natales (250 km).
Ubytování, nocleh.
8. den: Snídaně v hotelu. Exkurze do národ-
ního parku Torres del Paine. Cestou návštěva
jeskyně Milodon, kde byly objeveny zachovalé
pozůstatky prehistorického býložravce, který žil
před 12.000 lety. Odtud bude cesta pokračovat
do národního parku, kterému dominují žulové
pilíře 2800 m vysoké. Zde uvidíme mohutný vo-
dopád Salto Grande mezi jezery Nordenskjöld
a Pehoe.  Oběd a procházka k vyhlídce na le-
dovec Grey s jeho impozantními ledovými
krami. Poté návštěva laguny Amarga a návrat
do Puerto Natales. Nocleh.
9. den: Snídaně a přejezd do Argentiny
(320 km), kde budeme obdivovat modře zbar-
vený ledovec Perito Moreno v národním
parku Los Graciares. Vzrušující je pravidelné od-
lamování kusů ledovce. 60 metrů vysoké masy
ledovce padají do vody a způsobují malé příli-
vové vlny. Obědový balíček.  Návrat do El
Calafate. Individuální volno. Možnost návštěvy
muzea Glaciarium, kde se můžete dozvědět
více o ledovcích. Ubytování a nocleh.
10. den:  Snídaně v hotelu. Transfer na letiště
a odlet (s přestupem) do Santiaga de Chile.
Transfer do hotelu, ubytování, nocleh. 
11. den: Po snídani absolvujeme celodenní
výlet k Tichému oceánu. Navštívíte důležitý  chil-
ský  přístav a bývalý domov básníka Pabla
Nerudy Valparaíso. Zde nám jistě neujdou po-
zornosti pestrobarevné domky stavěné na kop-
cích spojené výtahy či Viña del Mar, město
přezdívaný jako město květin. Možnost koupání
v nádherném leč studeném Tichém oceánu.
Návrat do Santiaga de Chile a večer odlet (s
přestupem) do Prahy.
12. den: Přílet v pozdně večerních hodinách do
Prahy.

Termíny
22. 3. – 2. 4. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• místní přelety Santiago-Calama-Punta

Arenas-Santiago včetně tax a příplatků
• pozemní minibusem a autobusem
• služby česky mluvícího průvodce
• 9 noclehů se snídaní v hotelech ***

• 1 obědový balíček
• vstupy dle programu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
• případné další vstupy

Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj 18 190 Kč

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob. . Informativní schůzka
s průvodcem proběhne cca. 2 týdny před
odletem. Tento zájezd je možné uspořádat
pro nezávislé cestovatele i v jiném termínu.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
resp. 28. 2. 2018, více informací na str. 229.
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Santiago de Chile | Calama | poušť Atacama | Punta Arenas | Puerto Natales 
národní park Torres del Paine | Argentina - El Calafate | ledovec Perito Moreno 
Santiago de Chile | Valparaíso | Viña del Mar

CHILE - ARGENTINA | JIŽNÍ AMERIKA

cena 115 890 Kč

www.cedok.cz

Gejzíry EL Tatio, Foto: Pavel Žák

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7390.html

Santiago de Chile Atacama
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do New Yorku. Transfer
do hotelu, volno. Nocleh v New Yorku.
2. den: Prohlídku města zahájíme plavbou a ná-
vštěvou Liberty Islandu se sochou Svobody
a Ellis Islandu. Projdeme jižní Manhattan, uvi-
díme Wall Street s burzou cenných papírů,
Trinity Church, Čínskou a Italskou čtvrť. Nocleh.
3. den: Prohlídka oblastí okolo Centrálního
parku a Times Square. Podíváme se
k Rockefellerovu centru, divadelní čtvrti a luxu-
sním obchodům na Páté Avenue. 
4. den: Přejezd státem New York k Niagarským
vodopádům. Po setmění lze zhlédnout světel-
nou show barev promítanou přímo na vodní
stěnu. Nocleh v Niagara Falls.
5. den: Pěší výlet podél vodopádů s vyhlídkami
na 55 metrů vysokou masu padající vody.
Nocleh na trase.
6. den: Návštěva Gettysburgu, kde se odehrála
klíčová bitva občanské války mezi pokrokovým
Severem a otrokářským Jihem. Odpoledne pří-
jezd do Washingtonu D.C. a částečná prohlídka
města. Nocleh ve Washington D.C.
7. den: Prohlídka města, během níž se podí-
váme k Bílému domu, Kapitolu, monumentu
prezidenta George Washingtona či památníku
Abrahama Lincolna. Také navštívíme
Arlingtonský hřbitov a řadu dalších zajímavostí.
Nocleh ve Washingtonu D.C.
8. den: Odjezd do Annapolis, které díky stylu,
historii a přímořskému rázu patří k nejhezčím
měs tečkům v USA. Zastávka u velkolepého
mostu Chesapeake Bridge. Příjezd do
Philadelphie, nocleh.
9. den: Prohlídka centra Philadelphie,
Independence Hall a zvonu Liberty – symbolu
americké svobody. Transfer na letiště, odlet do
Los Angeles, nocleh.
10. den: V kolébce filmového průmyslu navští-
víme Chodník slávy, premiérové kino Mann’s
Chinese Theatre, Financial Center, milionářskou
čtvrť Beverly Hills, pláže Venice Beach či před-
městí boháčů Santa Monica. Fakultativně ná-
vštěva Universal Studios. Nocleh v Los Angeles.
11. den: Prohlídka NP Joshua Tree – strhující
rezervace žulových skal, zahrad kaktusů a lesů
juk krátkolistých. Přes Mohavskou poušť pře-
jezd do Williamsu. Část cesty pojedeme po le-
gendární Route 66. Nocleh ve Williams.
12. den: Odjezd k Velkému kaňonu – největší
atrakci státu Arizona i celých USA. Fakultativně
doporučujeme let nad touto gigantickou hříč-
kou přírody o délce 500 km, šířce 25 km a hloub
ce 1,5 km. Přejezd do Page, nocleh.
13. den: Prohlídka jezera Lake Powell a mohutné

přehrady Glen Dam na řece Colorado. Návštěva
Antilopího kaňonu (fakult.), jenž si získá srdce kaž-
dého fotografa. Příjezd do NP Bryce Canyon.
Nocleh.
14. den: Průzkum NP Zion, jehož krajinný vzo-
rec určují hluboké kaňony a divoké říčky. Přesun
do Las Vegas – velkoměsta hazardu a oslnivých
atrakcí. Projížďka po nejživější ulici tzv. Stripu
spojená s návštěvou vybraného kasina. Nocleh
v Las Vegas.
15. den: Putování Údolím smrti s nejnižším
(86 m pod úrovní moře) a nejteplejším bodem
západní polokoule. V roce 1913 zde bylo rekord-
ních 57 °C ve stínu. Nocleh v Bakersfield.

16. den: Návštěva NP Sequoia s lesy obrovitých
sek - vojí. Sekvoje se dožívají 3200 let a dorůstají
téměř do 100 m výšky. Nocleh ve Fresnu.
17. - 18. den: Přejezd do San Franciska. Během
dvou dnů návštěva většiny zajímavých míst
města: Golden Gate Bridge, pitoreskní Čínské
čtvrti, přístavní ob lasti Fisherman’sWharf
i prudkých ulic Russian Hill. Svezeme se tram-
vají cable-car (fakult.) a podnikneme plavbu
v zátoce s výhledy na oba mosty a ostrov
Alcatraz – pevnost. Nocleh v San Francisku.
19. den: Dopoledne volno, odpoledne transfer
na letiště a odlet do Prahy.
20. den: Přílet do Prahy.

New York | Washington | Philadelphie | San Francisko | národní parky | Grand Canyon

| TO NEJLEPŠÍ Z USA | 20 DNÍ

SEVERNÍ AMERIKA | USA

800 112 112

Termíny Ceny
6. 4. – 25. 4. 2018 97 990 Kč

28. 4. – 17. 5. 2018 98 990 Kč
30. 6. – 19. 7. 2018 106 990 Kč
20. 7. – 8. 8. 2018 111 990 Kč
1. 9. – 20. 9. 2018 103 990 Kč

22. 9. – 11. 10. 2018 104 990 Kč
17. 10. – 5. 11. 2018 104 990 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu a letištní taxy
• 18x ubytování kategorie *** (v NY na

Manhattanu)
• 10x snídaně (pouze západní okruh)
• doprava autobusy, mikrobusy či vozy
• vstupy do národních parků
• služby českého průvodce
• Výlet lodí k soše Svobody a na ostrov Ellis

Island
• Plavba lodí do těsné blízkosti Niagarských

vodopádů
• Vstupné do Gettysburgu a Independence

Hall
• Plavba v San Francisku ke Golden Gate Bridge

cena od 97 990 Kč

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,5062.html
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Cena nezahrnuje
• fakultativní vstupy a výlety
• stravování a spropitné
• vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte

na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov

Fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj 33 500 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
V jarních měsících může být regulována
plavba k Niagarským vodopádům (řešeno
náhradním programem). Prohlídka New
Yorku zpravidla pěšky a metrem - cca
$3/os/jízda. V New Yorku při požadavku na
pokoj se dvěma oddělenými lůžky bude účto-
ván poplatek 890 Kč/os. Minimální počet
účastníků pro realizaci – 10 osob.

Syracuse
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Gettysburg
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Washington D.C.

Philadelphia

USA – východ

Annapolis

Bay Bridge

Niagara Falls

New York Grand Canyon San Francisco
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do New Yorku. Transfer
do hotelu, volný program – případně individu-
ální návštěva některého ze zajímavých míst
centra New Yorku. Nocleh na Manhattanu.
2. den: Prohlídku města zahájíme plavbou na
Liberty Island se světoznámou sochou
Svobody a také ostrov Ellis Island s muzeem
emigrace, jenž se stal symbolickým milníkem
pro miliony přistěhovalců, kteří zde často marně
čekali na povolení ke vstupu do Nového světa.
Pak, už suchou nohou – případně metrem, pro-
jdeme jižní Manhattan a jeho nejznámější místa
jako kupříkladu finanční čtvrť Wall Street s vli-
vnou burzou cenných papírů, novogotický kostel
Trinity Church obklopený hradbou výškových
budov, rušnou Čínskou a také Italskou čtvrť či
noblesní SoHo, která je největší čtvtí litinových
fasád na světě. Z terasy mrakodrapu Empire
State Building (381 m) si v podvečer vychut-
náme zvolna se rozsvěcující město (vstup fakul.).
Po ničivém útoku teroristů na “dvojčata”
Světového obchodního centra (WTC) v roce 2001
se ESB stala nejvyšší budovou města. Po 11 le-
tech opět primát ztratila ve prospěch nové bu-
dovy WTC (541 m). Nocleh na Manhattanu.
3. den: Dnes pokračujeme prohlídkou oblasti
v okolí Central Parku, Páté Avenue a Times
Square. Navštívíme a podle možností si prohléd-
neme Rockefellerovo centrum, divadelní čtvrť
a obchody na Páté Avenue. Večer se pak na roz-
zářeném náměstí Times Square, všeobecně po-
važovaném za místo, kde bije srdce New Yorku,
nabízí ideální příležitost vstřebat jedinečnou at-
mosféru města. Nocleh na Manhattanu.
4. den: Přejezd státem New York. V podvečer
příjezd do oblasti Niagarských vodopádů,
podle času orientační procházka podél vodo-
pádů. Následuje ubytování, volný program, noc-
leh na trase.
5. den: Pěší výlet podél vodopádů s několika
úžasnými vyhlídkami na 55 metrů vysokou
masu padající vody. Sílu běsnícího živlu znásobí

plavba lodí do blízkosti vodní stěny. Po průjezdu
Buffalem, kdysi pyšného a bohatého centra re-
jdařského obchodu na Velkých jezerech, odje-
deme směrem do Harrisburgu. Nocleh na trase.
6. den: Návštěva Gettysburgu (vstupné
v ceně), kde se odehrála klíčová bitva občanské
války mezi pokrokovým Severem a otrokářským
Jihem. Odpoledne příjezd do metropole USA
Washingtonu D.C.. Ubytování a částečná pro-
hlídka města. Večer se rovněž nabízí možnost
ndividuální návštěvy půvabné čtvrtě
Georgetown s mnoha stylovými restauracemi,
bary a pivnicemi. Nocleh ve Washingtonu D.C..
7. den: Prohlídka města, během níž se podí-
váme k Bílému domu – sídlu prezidenta, bu-
dově Kapitolu – v němž zasedá senát a kongres,
monumentu prvního prezidenta George
Washingtona či památníkům prezidentů
Abrahama Lincolna a Thomase Jeffersona. Také
navštívíme Arlingtonský hřbitov, kde je spo-
lečně se svým bratrem a ženou pohřben zavraž-
děný prezident J.F. Kennedy a počkáme na
pietní výměnu stráží u hrobu neznámého vo-
jína. Prohlédneme si také památník vietnamské
a korejské války a další místa včetně možnosti
individuální návštěvy některého z muzeí na
třídě The Mall. Nocleh ve Washingtonu D.C..
8. den: Odjezd do Annapolis – které díky archi-
tektonickému stylu, historii a přímořskému rázu
patří k nejhezčím městečkům v USA. Sídlí zde
slavná námořní akademie. Mezi kadety elitní
školy patří američtí prezidenti, kapitáni jader-
ných ponorek, astronauti či příslušníci komand
SEALS. Přejezd velkolepého mostu Chesapeake
Bay Bridge, jenž se klene nad zátokou
Chesapeake Bay. Příjezd do Philadelphie, volný
program, nocleh.
9. den: Prohlídka historického centra města
s návštěvou Independence Hall a Liberty Bell –
zvonu, jenž je pro všechny Američany symbo-
lem svobody a nezávislosti. Transfer na letiště
do New Yorku a večerní odlet do Prahy.
10. den: Přílet do Prahy.

Termíny Ceny
12.10. – 21.10. 2017 54 990 Kč

6. 4. – 15. 4. 2018 58 990 Kč
28. 4. – 7. 5. 2018 58 990 Kč
30. 6. – 9. 7. 2018 65 990 Kč
20. 7. – 29. 7. 2018 71 990 Kč

1. 9. – 10. 9. 2018 61 990 Kč
22. 9. – 1.10. 2018 59 990 Kč
17.10. – 26.10. 2018 59 990 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu a letištní poplatky
• 8x ubytování kategorie *** (v NY na

Manhattanu)
• doprava autobusy, mikrobusy či vozy
• vstupy do národních parků
• služby českého průvodce

Navíc v ceně
• výlet lodí k soše Svobody a na Ellis Island
• plavba lodí do blízkosti Niagarských vodopádů
• vstup do Gettysburgu a Independence Halll

Cena nezahrnuje
• fakultativní vstupy a výlety
• stravování a spropitné
• vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte

na adrese: https:// esta.cbp.dhs.gov

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 18 500 Kč 

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
V  jarních měsících může být regulována
plavba k Niagarským vodopádům (řešeno
náhr. programem). Prohlídka NY zpravidla
pěšky a  metrem ($3/os/jízda). Program
zájezdu je ve vybraných termínech totožný
s východní částí zájezdu Východ a západ USA.
V NY při požadavku na pokoj s oddělenými
lůžky bude účtován poplatek 890 Kč/os.
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Washington D.C.

New York | Niagarské vodopády | Buffalo | Washington D.C. | Annapolis 
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USA | SEVERNÍ AMERIKA

cena od 54 990 Kč

www.cedok.cz

New York

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,505.html
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do New Yorku, přejezd
do Philadelphie, ubytování, nocleh.
2. den: Návštěva Philadelphie s prohlídkou cen-
tra města, Independence Hall a Liberty Bell –
zvonu, který je pro Američany symbolem svo-
body. Přejezd do Atlantic City, města nazývaného
Las Vegas východu. Volný program, nocleh.
3. den: Přejezd trajektem na poloostrov
Chesapeake. Zastávka v Annapolis – které díky
architektonickému stylu, historii a pří-
mořskému rázu patří k nejhezčím městečkům
USA. Sídlí zde elitní námořní akademie, k jejímž
kadetům patří prezidenti, kapitáni ponorek, as-
tronauti či příslušníci komand SEALS. Přejezd
do Washingtonu D.C., nocleh.
4. den: Dnes pokračuje prohlídka města, při níž
uvidíme Bílý dům, sídlo senátu a kongresu
Kapitol, památníky amerických prezidentů
Washingtona, Lincolna a Roosevelta a také svě-
toznámá muzea obklopující centrum města, tzv.
Mall. Nocleh ve Washingtonu D.C..
5. den: Odjezd do Pittsburghu, v němž hrála
řada českých hokejistů včetně Jaromíra Jágra.
Pittsburgh je také městem úžasné architektury.
Kvůli poloze na soutoku dvou řek se mu říká
město mostů. Nocleh.
6. den: Přejezd k jezeru Erie, jednomu z pěti
Velkých jezer. Podél jezera dojedeme do
Buffala, kde učiníme krátkou prohlídku
a pokračujeme k Niagaře. Ubytování v hotelu
následované návštěvou Niagarských vodopádů,
kterou často ve večerních  hodinách doplní pů-
sobivá světelná show. Nocleh v Niagara Falls.
7. den: Ráno pokračujeme prohlídkou
vodopádů s výhledy na 55 metrů vysokou
masu vody. Sílu živlu znásobí plavba lodí
v blízkosti vodní stěny. Odjezd do Toronta
v Kanadě, ubytování, nocleh.
8. den: Prohlídka Toronta s návštěvou CN

Tower a vyhlídky ve výšce 350 metrů. Její
skleněné dno dokáže vyvolat pocit děsu
a paniky. CN Tower byla donedávna nejvyšší
stavbou světa. Odjezd podél jezera Ontario do
Ottawy. Nocleh na trase.
9. den: Příjezd do Ottawy, hlavního města
Kanady. Prohlídka města a jeho nejatrak-
tivnějších míst – Rideau Canal, budovy parla-
mentu a dalších pamětihodností. Přejezd do
Montrealu ve francouzsky mluvící provincii
Québec City, nocleh.
10. den: Prohlídka historické části Montrealu
připomínající starou Francii s bazilikou Notre
Dame. Návštěva centra s mrakodrapy a vyhlídky
nad městem. Odjezd do státu New York v USA,
nocleh.
11. den: Cesta státem New York s návštěvou
Albany. V podvečer příjezd do New Yorku.
Volný program, případně večerní návštěva
města. Nocleh v New Yorku.
12. den: Prohlídku města zahájíme plavbou na
Liberty Island se sochou Svobody a ostrov
Ellis Island s muzeem emigrace, symbolem
přistěhovalců, kteří zde čekali na povolení ke
vstu pu do Nového světa. Pak, už suchou nohou
– projdeme jižní Manhattan a jeho nejznámější
místa, jako kupříkladu finanční čtvrť Wall Street
s burzou cenných papírů, novogotický kostel
Trinity Church či rušnou Čínskou a Italskou
čtvrť. Z terasy mrakodrapu Empire State
Building si vychutnáme rozsvěcující se město.
Nocleh v New Yorku.
13. den: Dnes pokračujeme prohlídkou oblastí
v okolí Central Parku, Páté avenue, Times
Square, Madison Square Garden, divadelní
čtvrtě či Páté Avenue. Večer na rozzářeném
náměstí Times Square vstřebáme jedinečnou
atmosféru města. Nocleh v New Yorku.
14. den: Volno. Odpoledne odlet do Prahy.
15. den: Přílet do Prahy.

Termíny Ceny
19. 5. – 2. 6. 2018 65 990 Kč
2. 9. – 16. 9. 2018 74 990 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu a letištní taxy
• 13x ubytování kategorie ***

• doprava vozy či mikrobusy (pouze)
• vstupy do národních parků
• služby českého průvodce
• výlet lodí k soše Svobody a ostrov Ellis

Island
• vstup na vyhlídkovou věž CN Tower

v Torontu
• plavba lodí do blízkosti Niagarských

vodopádů

Cena nezahrnuje 
• fakultativní vstupy a výlety
• stravování a spropitné
• vstupní autorizaci do USA, žádost podejte

na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov

Fakultativní služby:
• přípl. za jednolůžkový pokoj 23 900 Kč 

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 10 osob. V New Yorku při poža-
davku na pokoj se dvěma oddělenými lůžky
bude účtován poplatek 890 Kč/os.
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Rezervujte na: 
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Los Angeles. Po pří-
letu transfer do hotelu, ubytování, volný pro-
gram. Nocleh v Los Angeles.
2. den: Celodenní prohlídka Los Angeles,
o němž kdosi řekl, že připomíná nádor, který po-
hlcuje vše, co mu stojí v cestě. V Mekce filmo-
vého průmyslu nás čeká návštěva Chodníku
slávy, premiérového kina Mann’s Chinese
Theatre, Sunset Drive, Financial Center, milio-
nářské čtvrtě Beverly Hills, pláže Venice Beach
či předměstí boháčů Santa Monica s kolotočem,
který posloužil coby kulisa ve filmu Podraz.
Fakultativně doporučujeme návštěvu zábavního
parku Universal Studios. Nocleh v Los Angeles.
3. den: Prohlídka Národního parku Joshua Tree
– strhující rezervace žulových skal, kaktusových
zahrad a  pitoreskních lesů juk krátkolistých.
Přes Mohavskou poušť přejezd do Williamsu.
Část cesty pojedeme po legendární Route 66,
která jako první cesta spojila východ se zápa-
dem USA. Nocleh ve Williams.
4. den: Odjezd k Velkému kaňonu – největší tu-
ristické atrakci státu Arizona a možná i celých
Spojených států amerických. Fakultativně nej-
prve doporučujeme let nad touto gigantickou
hříčkou přírody o délce pětiset, šířce pětadvaceti
a hloubce jednoho a půl kilometru. Kolosální
útvar si vychutnáme z mnoha překrásných vy-
hlídek, případně se vydáme na pěší výlet po
okraji. Průjezd zemí navažských indiánů do Page
u jezera Lake Powell. Nocleh v Page.
5. den: Prohlídka jezera Lake Powell a  mo-
hutné přehrady Glen Dam vybudované na řece
Colorado. Možnost návštěvy překrásného
Antilopího kaňonu (fakultativně), jenž si získá
srdce každého fotografa. Příjezd do NP Bryce
Canyon. Tahle rezervace s rudými jehlany na-
važského vápence je považována za vrcholné
dílo čarující přírody Utahu. Nocleh v blízkosti re-
zervace Bryce Canyon.

6. den: Průzkum Národního parku Zion, jehož
krajinný vzorec určují hluboké kaňony a divoké
říčky. Podnikneme pěší výlet k některému ze zají-
mavých míst parku. Brzy odpoledne následuje
přesun do Las Vegas – velkoměsta hazardu a osl-
nivých atrakcí. Projížďka po nejživější ulici tzv.
Stripu spojená s návštěvou vybraného kasina. Ve
zbytku dne volný program za povzbudivého cin-
kotu mincí herních automatů. Nocleh v Las Vegas.
7. den: Putování NP Údolí smrti s nejnižším
(86  m pod úrovní moře) a  také nejteplejším
bodem západní polokoule. V roce 1913 zde byla
naměřena rekordní teplota 57 stupňů Celsia ve
stínu, o  jeden více bylo pouze v  Libyi v  roce
1936. Zkusíme se vžít do pocitů prvních pio-
nýrů, kteří v tomto ďábelském údolí sevřeném
hroty vysokých hor hledali cestu do vysněné
Kalifornie. Nocleh na trase.
8. den: Návštěva Národního parku Sequoia
v pohoří Sierra Nevada s lesy obrovitých se-
kvojí. Kdo nikdy neviděl tyhle velikány o váze
600 tun, neuvěří vlastním očím. Sekvoje se do-
žívají 3200 let a hravě dorůstají téměř stamet-
rové výšky. Král mezi králi – General Sherman
Tree má v obvodu 32 metrů a váží neuvěřitel-
ných 1385 tun. Nocleh ve Fresnu.
9. a 10. den: Přejezd do San Franciska. Během
dvou dnů navštívíme většinu zajímavých míst
města. Uvidíme Golden Gate Bridge, čtvrť gene-
race beatniků Haight-Ashbury, pitoreskní
Čínskou čtvrť, přístavní oblast Fisherman’sWharf
i prudké ulice u Russian Hill. Svezeme se kabelo-
vou tramvají cable car (fakultativně) a podnik-
neme plavbu v  zátoce s  výhledy na oba
majestátní mosty a na ostrov Alcatraz – pevnost
a káznici, v níž byl vězněn obávaný mafián Al
Capone. Nocleh v San Francisku.
11. den: Dopoledne volný program ve městě.
Odpoledne následuje transfer na letiště a odlet
do Prahy.
12. den: Přílet do Prahy. 

Termíny Ceny
18. 9. – 29. 9. 2017 57 990 Kč

1.10. – 12.10. 2017 57 990 Kč
20.10. – 31.10. 2017 57 990 Kč
14. 4. – 25. 4. 2018 58 990 Kč

6. 5. – 17. 5. 2018 56 990 Kč
2. 6. – 13. 6. 2018 69 990 Kč
8. 7. – 19. 7. 2018 73 990 Kč

28. 7. – 8. 8. 2018 74 990 Kč
16. 8. – 27. 8. 2018 70 990 Kč

9. 9. – 20. 9. 2018 69 990 Kč
30. 9. – 11.10. 2018 69 990 Kč
25.10. – 5.11. 2018 67 990 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu a letištní taxy
• 10x ubytování kategorie ***  se snídaní
• doprava autobusy, mikrobusy či vozy
• vstupy do národních parků
• služby českého průvodce

Navíc v ceně
• plavba v San Francisku ke Golden Gate

Bridge

Cena nezahrnuje
• fakultativní vstupy a výlety
• stravování a spropitné
• vstupní autorizaci do USA. Bližší informace

u prodejce. 

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj  15 600 Kč 

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci je
10 osob.
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Rezervujte na: 
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Los Angeles. Transfer
na hotel, ubytování, nocleh.
2. den: Prohlídka LA. Čeká nás Chodník slávy
s otisky rukou celebrit Hollywoodu, premié-
rové kino Mann's Chinese a Kodak Theater,
Sunset Drive, čtvrtě Beverly Hills s exkluzivním
centrem Rodeo Drive, pláže Venice Beach či pří-
mořská Santa Monica s kolotočem, který po-
sloužil coby kulisa ve filmu Podraz. K zážitkům
patří i návštěva filmových studií Universal
Studios (fakultativně). Nocleh v Los Angeles.
3. den: Přejezd do San Diega. Prohlídka čtvrtí
El Pueblo, Old Town, Gas Lamp a přístavu.
Možná návštěva vodního parku Sea World, pří-
padně let. lodě Midway (vstupy fakult.). Nocleh
v San Diegu.
4. den: Prohlídka NP Joshua Tree – strhující re-
zervace žulových skal a pitoreskních lesů juk
krátkolistých. Přes Mohavskou poušť přejezd do
Williamsu. Část cesty po Route 66, která jako
první cesta spojila východ se západem, nocleh.

5. den: Ráno odjezd k největší atrakci Arizony
i celých USA - totiž k Velkému kaňonu.
Fakultativně let nad obří hříčkou přírody o délce
446, šířce 29 a hloubce až 1,8 kilometru.
Kolosální útvar si vychutnáme z úžasných vyhlí-
dek, případně zkusíme i výlet po okraji. Odjezd
do Mexican Hat v rezervaci Navahů, nocleh.
6. den: Monument Valley - snad každého
napadne, že tohle už viděl. Vždyť úvodní
scéna z filmu Tenkrát na západě s rudými
monolity proslavila údolí po celém světě.
Možnost prozkoumat údolí ve vozech navaž-
ských indiánů (fakultativně). Čeká nás také
zdolání kolmé stěny (vozem) v Údolí bohů,
případně i vyhlídka Muley Point, překročení
řeky Colorado a návštěva NP Capitol Reef
s petroglyfy a pozůstatky mormonské osady.
Nocleh v Torrey.
7. den: Cesta podmanivou krajinou, kde se
kdysi ukrýval před zákonem bankovní lupič
a vrah R.L. Parker alias Butch Cassidy, do NP
Bryce Canyon. Rezervace s rudými jehlany

 navažského vápence je považována za vrcholné
dílo očarující přírody Utahu. Kouzlo parku vy-
chutnáme z vyhlídek, i méně fyzicky zdatní tu-
risté ocení výlet do nitra kaňonu. Nocleh
v Bryce.
8. den: Průzkum NP Zion, jehož krajinný vzorec
určují hluboké kaňony a divoké říčky.
Podnikneme pěší výlet k některému ze zajíma-
vých míst parku. Přesun do Las Vegas – velko-
města hazardu a oslnivých atrakcí. Projížďka po
nejživější ulici tzv. Stripu spojená s návštěvou
vybraného kasina. Ve zbytku dne volný pro-
gram za povzbudivého cinkotu mincí herních
automatů. Nocleh v Las Vegas.
9. den: Las Vegas - volný program nebo výlet
k jedné z nejvyšších přehrad světa Hoover Dam
(221 m), jejíž 2,5 milionů kubíků betonu by sta-
čilo k postavení silnice z Los Angeles do New
Yorku. Nocleh.
10. den: Odjezd do NP Údolí smrti. Navštívíme
nejteplejší a nejníže položený bod západní po-
lokoule a vžijeme se do pocitů pionýrů, kteří

Los Angeles | Hollywood | NP Joshua Tree | Velký kaňon | Monument Valley | NP Zion | Las Vegas | NP Údolí smrti
San Francisco
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v ďábelském údolí sevřeném hroty vysokých
hor hledali cestu do vysněné Kalifornie. Podél
pohoří Sierra Nevada přejezd k Mammoth
Lakes.
11. den: Prohlídka jezera Mono Lake ozdo-
beného šedivě bílými vápencovými věžemi.
Pak se protáheme průsmykem Tioga Pass do
NP Yosemite. Návštěva Yosemitského údolí
s nejvyšším vodopádem (739 m) Severní
Ameriky a vyhlídky Glacier Point s omračující
panoramou žulových masivů. Nocleh
v Oakhurst u NP.
12. den: Ráno návštěva pohádkového háje se-
kvojí obrovských Mariposa Grove (nebo jiný)
s velikány o váze 600 tun... pak vyrazíme k di-
vokému pobřeží Pacifiku s rypouši, tuleni, vini-
cemi a řadou dalších překvapení. Nocleh v San
Simeon.
13. den: Do San Franciska se vydáme po
Pacific Highway, legendární cestě vytesané do
strmých stěn útesů. Tady je to pravé místo sy-
rové přírody, pláží, surfařů či utajených

 rezidencí. Zastávka v Carmelu, kde v r. 1986 sta-
rostoval herec Clint Eastwood. Pobřežní cesta
17 Mile Drive nás přivede ke slavnému golfo-
vému hřišti Pebble Beach a dále až k zátoce
Monterey, které právem Kaliforňané říkají „nej-
krásnější setkání země a oceánu“. Do Monterey
zasadil J. Steinbeck knihu Na plechárně a R. L.
Stevenson zde hledal inspiraci k napsání
Ostrova pokladů. K večeru příjezd do San
Franciska.
14. den: San Francisco - návštěva nejzajíma-
vějších míst města. Uvidíme Golden Gate
Bridge, pitoreskní Čínskou čtvrť, přístavní
Fisherman’s Wharf i prudké ulice u Russian
Hill. Svezeme se kabelovou tramvají (cable car
– fakultativně) a podnikneme plavbu do zátoky
s výhledy na oba mosty a ostrov Alcatraz – le-
gendární káznici, v níž byl rovněž vězněn ma-
fián Al Capone. Nocleh v San Francisku.
15. den: Dopoledne volný program, odpoledne
transfer na letiště, odlet do Prahy.
16. den: Přílet do Prahy. 

215

USA | SEVERNÍ AMERIKA

www.cedok.cz

Termíny Ceny
30. 9. – 15.10. 2017 71 990 Kč
10.10. – 25.10. 2017 68 990 Kč

1. 5. – 16. 5. 2018 71 990 Kč
17. 5. – 1. 6. 2018 77 990 Kč
14. 6. – 29. 6. 2018 79 990 Kč

1. 7. – 16. 7. 2018 88 990 Kč
16. 8. – 31. 8. 2018 85 990 Kč

2. 9. – 17. 9. 2018 80 990 Kč
26. 9. – 11.10. 2018 81 990 Kč
13.10. – 28.10. 2018 81 990 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu a letištní taxy
• 14x ubytování kategorie *** se snídaní
• doprava vozy či mikrobusy (pouze)
• vstupy do národních parků
• služby českého průvodce

Navíc v ceně
• Vstup do Monument Valley
• Vstup k vápencovým tufám Mono Lake
• Plavba v San Francisku
• Pobřežní cesta 17 mile Drive v Monterey

Cena nezahrnuje
• fakultativní vstupy a výlety / stravování

a spropitné
• vstupní autorizaci do USA. Bližší informace

u prodejce

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 19 500 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
S ohledem na klimatické podmínky je v jar-
ních měsících možná úprava trasy, kdy
namísto Mammoth Lakes, Mono Lake a Tioga
Pass následuje nocleh v Bakersfield s násled-
nou prohlídkou Yosemitu z jihozápadní
strany. Minimální počet pro realizaci je
10 osob.
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Rezervujte na: 
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Vancouveru. Transfer
do Victorie. Volný program, nocleh.
2. den: Ráno fakultivně plavba za velrybami
a dravými kosatkami. Pak prohlídka Victorie,
přístavu a návštěvy majáku Fisgard Light z roku
1860. Nocleh ve Victorii.
3. den: Odjezd do deštných pralesů NP Pacific
Rim. Cestou návštěva Duncanu, města totemů
a domova kmene Cowichan. Najdeme zde dva
světové unikáty: nejširší totem a s 36 m i největší
hokejku světa. Příjezd do Pacific Rim. V rezervaci
divoké přírody staneme na dramatickém pobřeží
Pacifiku. Vedle tisícovek ptáků zde možná spat-
říme i táhnoucí velryby. Nocleh v osadě Ucluelet.
4. den: Celodenní program v Pacific Rim
s řadou pěších aktivit a prohlídek, nocleh.
5. den: Plavba přes úžinu Straight of Georgia.
Nezapomenutelné dojmy z divoké přírodní sce-
nérie může umocnit setkání s vládci oceánu –
dravými kosatkami či velrybami. Cesta vnitroze-
mím nás přivede do kouzelného Whistler s ne-
smírně poutavým okolím. Toto horské středisko
hostilo lyžařské disciplíny zimních olympijských
her v roce 2010. Nocleh ve Whistler.
6. den: Dokončení prohlídky a možnost si vy-
chutnat pohled do údolí z ptačí perspektivy
během jízdy lanovkou Peak 2 (fakultativně).
Lanovka spojující vrcholy Whistler a Blackcomb
drží dva světové primáty: nejdelší úsek (3 km),
v němž visí lana bez podpory a kabiny, které se
v nejvyšším bodě vznášejí 436 m nad zemí.
Přejezd do blízkosti Skalistých hor, nocleh
v Clearwater.
7. den: Návštěva rezervace Mt. Robson s vý-
hlídkami na nejvyšší horu kanadských Rockies.
Příjezd do Národního parku Jasper, odpoledne
výprava k jezeru Maligne s možností výpravné
plavby (fakultativně). Nocleh v Jasperu.

8. den: Cesta NP Jasper podél řeky Athabaska
a Sunwapta po překrásné vysokohorské silnici
se zastávkami u vodopádů. Možnost jízdy spe-
ciálním vozidlem na ledovec Athabaska, jedno
z šesti největších ramen mnohem většího le-
dovce Columbia Icefield. Athabaska je nejvíce
navštěvovaným ledovcem Kanady. Přejezd do
NP Banff, nocleh v Banf/Canmore.
9. den: Putování Národním parkem Banff.
Zvlášť nezapomenutelná je vyhlídka na inkou-
stovou modř hladiny jezera Peyto. Také navští-
víme jezera Louise a Moraine. Příjezd do Banffu
s možností výletu lanovkou na Sulfur Mt. nebo
koupání v termálních pramenech (fakultativně).
Nocleh v Banffu.
10. den: Návštěva přírodních krás NP Yoho.
Uvidíme kupříkladu Smaragdové jezírko, vodo-
pády Takakkaw a také stavitelskou lahůdku tzv.
spirálové tunely pod Průsmykem kopajícího
koně. Přejezd do NP Glacier a zastávka v prů-
smyku Rogers s možností vycházky mezi obří
cedry a jedlovce. Nocleh v Revelstoke.
11. den: Ráno fakultativně vyjížďka do NP
Mount Revelstoke (nelze garantovat kvůli do-
pravním restrikcím). Poté přejezd do
Vancouveru. Cesta nás povede pohořím
Monnashee a přes průsmyk Eagle Pass. Po pří-
jezdu do Vancouveru ubytování, volný program.
Nocleh ve Vancouveru.
12. den: Prohlídka města, které řada opakova-
ných průzkumů hodnotí jako nejkrásnější na
světě. Ve Vancouveru uvidíme čtvrť Gastown
s parními hodinami, čínskou čtvrť, příjemnou
přístavní část či městský park Stanley, jenž ele-
gancí a střihem trávníků rozhodně nezapře svůj
britský původ. Nocleh ve Vancouveru.
13. den: Volný program, transfer na letiště
a odlet do Prahy.
14. den: Přílet do Prahy.

Termíny Ceny
4. 7. – 17. 7. 2018 96 990 Kč

19. 8. –   1. 9. 2018 94 990 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu a letištní taxy
• 12x ubytování kategorie ***

• doprava vozy či SUV pro 6 osob + průvodce
• trajekty na trase
• vstupy do národních parků
• služby českého průvodce

Vena zájezdu nezahrnuje:
• fakultativní vstupy a výlety
• stravování a spropitné
• vstupní autorizaci eTA do Kanady

Fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj 23 900 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci je
12 osob.

Tichý oceán

KANADA

USA

NP Jasper

Mt.
Robson

Vancouver

Mt.
Revelstoke

NP Banff
YohoNP

GlacierVictoria

Pacific Rim

Lake Louise
Whistler

Vancouver | Whistler | Národní parky | Duncan

SEVERNÍ AMERIKA | USA

cena od 94 990 Kč

800 112 112

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,5082.html
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Honolulu. Po příletu
transfer do hotelu, nocleh.
2. den: Ráno výlet do přístavu Pearl Harbor
s památníkem legendárního křižníku Arizona,
stále živé připomínky napadení USA Japonskem
na počátku II. světové války. Následuje pro-
hlídka Honolulu a Waikiki Beach, nocleh.
3. den: Ráno podnikneme výlet ke kráteru
Diamond Head a vystoupíme na jeho vrchol
(středně náročné) s nádhernými výhledy na
město a jeho okolí. Poté vyrazíme na cestu
podél pobřeží ostrova. Navštívíme Blowing Hole
s explozemi mořské vody ve skalních dutinách,
pláž Ehukai, unikátní vyhlídku Nu‘uanu Pali a na-
konec i rozlehlou Sunset Beach, považovanou
kvůli mohutným vlnám za skutečný ráj všech
surfařů. Pochopitelně zastavíme i na jídlo v ně-
které z mnoha krevetích farem. Budete překva-
peni, kolik tváří Oahu nabízí. Nocleh na Oahu.
4. den: Transfer na letiště v Honolulu, přelet na
ostrov Kauai. Přesun do hotelu, ubytování.
Následuje volný program na pláži a relaxace.
Nocleh na ostově Kauai.
5. den: Putování úchvatnou přírodou ostrova,
který charakterizují strmé útesy s koberci dešt-
ných pralesů, dramatické pobřeží a široké pláže.
Nevšední zážitek přinese návštěva gigantické
strže Waimea Canyon (výška 900 m, délka 16
km), právem přezdívané Velký kaňon Pacifiku
a také zastávka u překrásné vyhlídky ve SP
Kokee. Nocleh na Kauai.
6. den: Dnes vyrazíme na sever do SP Haeana,
odkud podnikneme nenáročný pěší výlet
Kalalau Trail po jedné z nejmalebnějších částí
ostrova. Scenerie deštného pralesa s výhledy na
oceán podél stezky jsou doslova omračující. Ve
zbytku dne možnost vstřebat tento skvost čaru-
jící přírody z kabiny vrtulníku. Nocleh na Kauai.
7. den: Transfer na letiště a přelet na největší
ostrov havajského souostroví Big Island.
Přesun do hotelu, ubytování, osobní volno.
Nocleh na Big Island.
8. den: Pobyt u moře si můžeme zpestřit výle-
tem na vrchol nejvyšší hory Havajských ostrovů

– sopku Mauna Kea (4 205 m), případně vyčkat
do západu slunce (fakultativně). Mimochodem,
kdyby se Mauna Kea vynořila nad hladinu oce-
ánu, byla by s výškou 10 km suverénně nejvyšší
horou světa. Nocleh na Big Island.
9. den: Celodenní putování ostrovem poskytne
příležitosti k pořízení unikátních snímků tropické
přírody a sopečných formací ostrova. Navštívíme
NP Volcanoes, kde sopečná činnost zdaleka ne-
utichla. Pokud čas dovolí, učiníme krátkou za-
stávku ve vesnici Pu’uhonua Honaunau na břehu
Pacifiku nebo případně den završíme výpravným
letem helikoptérou nad činnými vulkány Kilauea!
Nocleh na ostrově Big Island.
10. den: Dopoledne transfer na letiště, přelet
na ostrov Maui, ubytování, volný program pří-
padně návštěva sopečné rezervace Iao Valley.
Nocleh na ostrově Maui.
11. den: Dnes podnikneme výlet do vysokohor-
ské rezervace Haleakala NP. Doporučujeme vy-
razit brzy ráno, abychom zastihli vrchol ještě
před rozedněním. Pohled na vycházející slunce
a temné sopečné kužely hlazené měkkým ran-
ním světlem patří k zážitkům na celý život.
Cestou zpět návštěva půvabné Lahainy s řadou
historických budov. Nocleh na Maui.
12. den: Do města Hana se vydáme proslulou
´heavenly´, klikatou cestou lemovanou kve-
toucí tropickou vegetací, vodopády a dramatic-
kým pobřeží oblasti poloostrava Keanae.
V rezervaci Waianapanapa se vykoupeme na
pláži s černým pískem a projdeme po lávových
útesech s jeskyněmi a skalním obloukem.
K tomu přidejme průjezd lávovými svahy
Haleakaly s vyhlídkami na oceán, místní speci-
ality či banánový chléb a o den „na který se ne-
zapomíná” je postaráno.
13. den: Volný program u oceánu, případně
výlet na některou z romantických pláží ostrova,
lekci surfu, plavbu či tradiční havajskou večeri
Luau. Nocleh.
14. den: Transfer na letiště a odlet.
15. den: Přestup na letišti na západním pobřeží
USA a odlet do Evropy a Prahy.
16. den: Přílet do Prahy.

Termíny
3. 4. – 18. 4. 2018

17. 4. – 2. 5. 2018
29. 10. – 31. 10. 2018
13. 11. – 28. 11. 2018
28. 11. – 13. 12. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu a letištní taxy
• 13x ubytování kategorie *** a ****

• doprava vozy či mikrobusy
• vstupy do národních parků
• služby českého průvodce
• vstup na památník křižníku Arizona v Pearl

Harbor

Cena nezahrnuje
• fakultativní vstupy a výlety
• stravování a spropitné
• vstupní autorizaci do USA. Žádost podejte

na adrese: https://esta.cbp.dhs.gov

Fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj 25 500 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci je
10 osob.

Tichý oceán Waipio

Hawaii

HAWAII
Kailua-Kona

Waimea

Kapaa

Honolulu Kahului

Kihei

Lahaina

Lihue

Honolulu | Pearl Harbor | Kauai | Big Island | Maui

USA - HAVAJSKÉ OSTROVY | SEVERNÍ AMERIKA

cena 108 990 Kč

www.cedok.cz

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7528.html
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy. 
2. den: Let na trase. 
3. den: Přílet do Cairns, transfer do hotelu, uby-
tování. Prostor na odpočinek po dlouhém letu.
Nocleh v Cairns.
4. den: Snídaně. Celodenní výlet na Velký
barié rový útes – jenž je s délkou přes 2000 km
největším korálovým systémem na světě. Jde
o  jedinou stavbu živých organismů na Zemi,
kterou lze spatřit i  z  Měsíce. K  plavbě patří
možnost šnorchlování, přičemž oběd a půjčení
brýlí s ploutvemi je v ceně). Nocleh v Cairns. 
5. den: Snídaně. Prostor pro odpočinek a  re-
laxaci v přímořském městě. Zájemci však mohou
podniknout celodenní výlet do NP Daintree
a Cape Tribulation, kde se mohutné katedrály
deštných pralesů potkávají s oceánem. V ceně je
přibližně hodinová plavba po řece Daintree
River, prohlídka národního parku a oběd v místní
restauraci (výlet fakultativně). Nocleh v Cairns.
6. den: Snídaně. Transfer na letiště a přelet do
Ayers Rock, ubytování. Odpoledne výlet k ne-
jvětšímu a nejslavnějšímu monolitu světa Ayers
Rock – jazykem původních obyvatel Uluru. Výlet
zakončíme se sklenicí sektu pozorováním
obrovité masy pískovce o  výšce 348  m
v překotné symfonii měnících se barev zapada-
jícího slunce. Nocleh v Ayers Rock.
7. den: Brzy ráno zakusíme měkké světlo

 vycházejícího slunce u 30 gigantických kamen-
ných dómů Kata Tjuta (Mnoho hlav) nebo také
Olgas, které se nalézají cca 40 min. jízdy od
Uluru. V okolí skalních masivů žijí unikátní ros-
tliny a živočichové, kteří se dokonale přizpůso-
bili tvrdým podmínkám pouště. Transfer na
letiště a  odlet do Sydney. Ubytování, nocleh
v Sydney.
8. den: Po snídani následuje celodenní pěší
prohlídka města, při níž se podíváme do přís-
tavní čtvrti Circular Quay se světoznámou bu-
dovou opery a  monumentálním mostem
Harbour Bridge. Navštívíme rovněž nejstarší
čtvrť města The Rocks, vyhlídkovou věž (vstup
fakult.), Hyde Park a  katedrálu svaté Marie.
Nocleh v Sydney.
9. den: Snídaně. Výlet do rezervace
Featherdale Wildlife Park, kde se setkáte
s ikonami australské zvířeny, jakými jsou klokan,
koala, ježura, pštros emu či tasmánský čert. Na
cestě zpět do Sydney zastávka u olympijského
stadionu (LOH 2000). Odpoledne pak můžeme
navštívit Opera House, muzeum výstavby
Harbour Bridge, které se ukrývá v  jednom
z  pilířů mostu, mořské akvárium a  další zají-
mavostí Sydney (vstupy fakult.). Část prohlídky
města podnikneme lodí (v ceně). Nocleh
v Sydney.
10. den: Transfer na letiště, odlet do Prahy.
11. den: Přílet do Prahy.

Termíny
5. 2. – 15. 2. 2018

27. 2. – 9. 3. 2018
22.10. – 1.11. 2018
13.11. – 23.11. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• 7 nocleh kategorie *** se snídaní
• dopravu autobusem, minibusem či vozem
• služby českého průvodce

AUSTRÁLIE - navíc v ceně
• plavba k Velkému bariérovému útesu /

oběd a šnorchlovací výbava zahrnuta
• odpolední výlet k Ayers Rock, ranní výlet

k Olgas
• vstup do Featherdale Wildlife Parku, kde

uvidíte všechna typická australská zvířata
• plavba v rámci prohlídky Sydney

Cena nezahrnuje
• fakultativní vstupy a výlety, spropitné, strava
• vízum do Austrálie 500 Kč (na požádání

zajistíme)

Možnost prodloužení
CAIRNS – odpočinek na australské riviéře
FIDŽI – pobyt na ostrovech snů o jižních
mořích
COOKOVY OSTROVY – návštěva tropického
ráje a klidu

Poznámka
Počet dní na cestě závisí na letecké dopravě.
Program na 7 nocí zůstává stejný.

Fakultativní služby
• Příplatek za jednolůžkový pokoj 16 990Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob.

Velký 
Bariérový 
útes

AUSTRÁLIE

Cairns
Uluru
(Ayers Rock)

Sydney

Cairns | Velký bariérový útes | Ayers Rock | Sydney

OCEÁNIE | AUSTRÁLIE

cena 93 990 Kč

800 112 112

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,5065.html



| NOVÝ ZÉLAND OD SEVERU K JIHU | 18 DNÍ

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Aucklandu.
2. den: Let na trase s mezipřistáním.
3. den: Po příletu transfer do hotelu, volný pro-
gram na dorovnání časového posunu.
4. den: Prohlídka města, při které kromě jiného
navštívíte akvárium Kelly Tarlton’s Sealife s an-
tarktickou expozicí a rozsáhlou kolonií tučňáků,
a také nejvyšší věž jižní hemisféry Sky Tower.
Nocleh v Aucklandu.
5. den: Odjezd do centra termální činnosti
Rotorua s mnoha působivými vřídly a gejzíry.
Po cestě navštívíme Hobbiton, vesničku, která
svým půvabem nadchne nejen milovníky
Tolkienovy trilogie. Prohlídka natáčecích míst
Pána prstenů zahrnuta. Později odpoledne mů-
žete zhlédnout také ovčí show (fakultativně).
Nocleh v Rotorua.
6. den: Prohlídka termální oblasti Whakarewa-
rewa a malebného městečka Rotorua. Den mů-
žete zakončit stylově v  Polynéských lázních.
Nocleh v Rotorua.
7. den: Snídaně. Cestou k jezeru Taupo navští-
víme nejbarevnější termální oblast Nového
Zélandu Wai-O-Tapu. Dále pokračujeme kolem
vodopádů Huka Falls a  jezera Taupo k  NP
Tongariro, nocleh.
8. den: Výlet do okolí aktivních sopek
v Národním parku Tongariro, případně mož-
nost letu nad horou – respektive činným vulká-
nem Mt. Ruapehu. Odpoledne přejezd do
Wellingtonu, ubytování, nocleh.
9. den: Prohlídka města s  vyhlídkou z  hory
Mt. Victoria. Zájemci mohou navštívit národní
muzeum, jehož expozice o  historii a  přírodě
zodpoví všechny otázky o  Novém Zélandu.
Nocleh ve Wellingtonu.
10. den: Plavba trajektem na Jižní ostrov
Nového Zélandu. Z Pictonu pokračujeme ob-
lastí vinohradů v okolí městečka Blenheim (fa-
kultativně možnost návštěvy vinné farmy
s  ochutnávkou) k  východnímu pobřeží do
Kaikoury, ubytování, nocleh.
11. den: Dopoledne doporučujeme výpravnou
plavbu za velrybami a delfíny s možností pozo-
rování královských albatrosů. Přejezd do
Nelsonu v zálivu Tasman Bay a prohlídka to-
hoto přímořského města. Nocleh v Nelsonu.

12. den: Brzy ráno přejezd do Kaiteriteri,
odkud se lodí a  pak pěšky formou působivé
procházky vydáme na prohlídku podmanivých
scenerií NP Abel Tasman. Po návratu se krátce
zastavíme u  visutého mostu v  Buller Gorge
a nakonec si prohlédneme dramatické formace
útesů Pancake Rocks v Punakaiki. Příjezd do
Greymouthu, nocleh. 
13. den: Podél tropického pobřeží ostrova se vy-
dáme do Hokitiky, centra nefritového řezbářství,
které sehrálo významnou roli při utváření maor-
ské kultury. Cesta přes zapomenuté zlatokopecké
osady Ross a Hari Hari nás přivede k neskutečně
působivému údolí ledovce Franz Josef a nakonec
i k samotné prohlídce nedalekého ledovce Fox
Glacier, který ústí těsně nad úrovní hladiny moře,
ale který přitom na 13 km pouti k  zemi padá
z výšky 2 600 m. Zdejší horská údolí a husté lesy
jsou domovem rozkošných kiviů a chytrého kea,
jediného horského papouška Nového Zélandu. 
14. den: Dopoledne doporučujeme let helikop-
térou nad některým z  ledovců (fakultativně).
Přejezd napříč podmanivou krajinou rezervace
Mount Aspiring s kulisou Novozélandských Alp
a  mnoha horskými jezery do kouzelného
Queenstownu, srdce adrenalinových sportů
a vyhlášených vín.
15. den: Prohlídka Queenstownu s možností
plavby parníkem TSS Earnslaw po jezeře
Wakatipu nebo výletu lanovkou na vrchol Bob’s
Peak (obojí fakultativně), kde se otevře ten pravý
výhled na město a jeho úžasné okolí. Rovnež se
podíváme do blízkého Arrowtownu, jenž je živou
připomínkou bouřlivé éry zlaté horečky a také
k mostu Kawarau Bridge, kde začal fenomén
bungee jumpingu. Nabídka aktivit je pestřejší: od
závěsného létání, po jízdu raftem na divoké vodě
či zběsilý “let” na proudovém člunu skalními sou-
těskami Shotover River. Nocleh v Queenstownu.
16. den: Prostor pro aktivity v  Queenstownu.
Zájemci však mohou podniknout cestu výpravnou
krajinou k fjordu Milford Sound nebo Doubtfull
Sound s  úžasnou plavbou lodí k  samotnému
hrdlu Tasmanova moře s fascinující krajinou a vo-
dopády (fakultativně). Nocleh v Queenstownu. 
17. den: Transfer na letiště, odlet do Aucklandu
a dále do Prahy.
18. den: Přílet do Prahy.

Termíny
12. 2. – 1. 3. 2018

6. 3. – 23. 3. 2018
29.10. – 15.11. 2018
20.11. – 7.12. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• 14x nocleh kategorie *** se snídaní
• dopravu autobusem, minibusem či vozem
• služby českého průvodce

Navíc v ceně
• vstup na vyhlídkovou věž v Aucklandu
• vstup do antarktické polární expozice se

známou kolonií tučňáků v Aucklandu
• vstup do Hobbitonu
• vstup do termální oblasti Wai-O-Tapu
• vstup do termální oblasti Whakarewarewa
• vstup a plavba do NP Abel Tasman

Cena nezahrnuje
• fakultativní vstupy a výlety
• spropitné
• strava (vyjma snídaní)

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 22 990 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob.

Tongarino N.P.

NOVÝ ZÉLAND

Auckland

Rotorua

Taupo
Wellington

Vaitomo Caves

Picton
Kaikoura

Picton
Punakaiki

Fox Glacier

Queenstown

Christchurch

Auckland | Hobbiton | Rotorua | Tangariro NP | Wellington | Qeenstown
Milford Sound

NOVÝ ZÉLAND | OCEÁNIE

cena 133 990 Kč

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4914.html
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy.
2. den: Let na trase.
3. den: Přílet do Cairns, transfer do hotelu, uby-
tování. Prostor na odpočinek po dlouhém letu.
Nocleh v Cairns.
4. den: Snídaně. Celodenní výlet na Velký
barié rový útes – jenž je s délkou přes 2000 km
největším korálovým systémem na světě. Jde
o  jedinou stavbu živých organismů na Zemi,
kterou lze spatřit i z Měsíce. K plavbě patří mož-
nost šnorchlování, přičemž oběd a půjčení brýlí
s ploutvemi je v ceně. Nocleh v Cairns. 
5. den: Snídaně. Prostor pro odpočinek a rela-
xaci v přímořském městě. Zájemci však mohou
podniknout celodenní výlet do NP Daintree
a Cape Tribulation, kde se mohutné katedrály
deštných pralesů potkávají s oceánem. V ceně
je přibližně hodinová plavba po řece Daintree
River, prohlídka národního parku a  oběd
v místní restauraci (výlet fakultativně). Nocleh
v Cairns.

6. den: Snídaně. Transfer na letiště a přelet do
Ayers Rock, ubytování. Odpoledne výlet k nej-
většímu a nejslavnějšímu monolitu světa Ayers
Rock – jazykem původních obyvatel Uluru. Výlet
zakončíme se sklenicí sektu pozorováním obro-
vité masy pískovce o výšce 348 m v překotné
symfonii měnících se barev zapadajícího slunce.
Nocleh v Ayers Rock.
7. den: Brzy ráno zakusíme měkké světlo vychá-
zejícího slunce u 30 gigantických kamenných
dómů Kata Tjuta (Mnoho hlav) nebo také Olgas,
které se nalézají cca 40 min. jízdy od Uluru.
V okolí skalních masivů žijí unikátní rostliny 
a živočichové, kteří se dokonale přizpůsobili tvr-
dým podmínkám pouště. Transfer na letiště
a odlet do Sydney. Ubytování, nocleh v Sydney.
8. den: Po snídani následuje celodenní pěší
prohlídka města, při níž se podíváme do pří-
stavní čtvrti Circular Quay se světoznámou bu-
dovou opery a  monumentálním mostem
Harbour Bridge. Navštívíme rovněž nejstarší
čtvrť města The Rocks, vyhlídkovou věž (vstup

fakult.), Hyde Park a  katedrálu svaté Marie.
Nocleh v Sydney.
9. den: Snídaně. Výlet do rezervace
Featherdale Wildlife Park, kde se setkáte
s  ikonami australské zvířeny, jakými jsou klo-
kan, koala, ježura, pštros emu či tasmánský
čert. Na cestě zpět do Sydney zastávka u olym-
pijského stadionu (LOH 2000). Odpoledne pak
můžeme navštívit Opera House, muzeum vý-
stavby Harbour Bridge, které se ukrývá v jed-
nom z pilířů mostu, mořské akvárium a další
zajímavostí Sydney (vstupy fakult.). Část pro-
hlídky města podnikneme lodí (v ceně). Nocleh
v Sydney.
10. den: Transfer na letiště a přelet na Nový
Zéland, ubytování, volný program.
11. den: Prohlídka města, při které kromě ji-
ného na vštívíte akvárium Kelly Tarlton’s
Sealife s antarktickou expozicí a rozsáhlou ko-
lonií tučňáků, a také nejvyšší věž jižní hemisféry
Sky Tower. Nocleh v Aucklandu.
12. den: Odjezd do centra termální činnosti

Cairns | Sydney | Auckland | Hobbiton | Rotorua | Wellington

| AUSTRÁLIE – NOVÝ ZÉLAND, ZA KRÁSAMI PROTINOŽCŮ | 18 DNÍ
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Rotorua s mnoha působivými vřídly a gejzíry. Po
cestě navštívíme Hobbiton, vesničku, která svým
půvabem nadchne nejen milovníky Tolkienovy
trilogie. Prohlídka natáčecích míst Pána prstenů
zahrnuta. Později odpoledne můžete navštívit
také ovčí show (fakultativně). Nocleh v Rotorua.
13. den: Prohlídka termální oblasti Whakare-
warewa a malebného městečka Rotorua. Den
můžete zakončit stylově v Polynéských lázních.
Nocleh v Rotorua.
14. den: Snídaně. Cestou k jezeru Taupo nav-
štívíme nejbarevnější termální oblast Nového
Zélandu Wai-O-Tapu. Dále pokračujeme kolem
vodopádů Huka Falls a  jezera Taupo k  NP
Tongariro, nocleh.
15. den: Výlet do okolí aktivních sopek
v Národním parku Tongariro, případně mož-
nost letu nad horou – respektive činným vulká-
nem Mt. Ruapehu. Odpoledne přejezd do
Wellingtonu, ubytování, nocleh.
16. den: Prohlídka města s vyhlídkou z hory Mt.
Victoria. Zájemci mohou navštívit Národní mu-

zeum, jehož expozice o historii a přírodě zod-
poví všechny otázky o Novém Zélandu. Nocleh
ve Wellingtonu.
17. den: Transfer na letiště a odlet do Prahy.
18. den: Přílet do Prahy.

PRODLOUŽENÍ: Nový Zéland – Jižní ostrov
Využijte výhodné možnosti prodloužení zájezdu
o návštěvu nesmírně poutavého a přírodními
zázraky nabitého Jižního ostrova Nového
Zélandu.

CENA PRODLOUŽENÍ: 36 990 Kč/os.
(z této ceny není možné poskytnout jakoukoli
slevu) 
Příplatek za jednolůžkový pokoj v  rámci pro-
dloužení o Jižní ostrov 11 990 Kč
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Termíny
5. 2. – 22. 2. 2018

27. 2. – 16. 3. 2018
22.10. – 8.11. 2018
13.11. – 30.11. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• 14 nocleh kategorie *** se snídaní
• dopravu autobusem, minibusem či vozem
• služby českého průvodce

AUSTRÁLIE: navíc v ceně
• plavba k  Velkému bariérovému útesu /

oběd a šnorchlovací výbava zahrnuta
• odpolední výlet k Ayers Rock, ranní výlet

k Olgas
• vstup do Featherdale Wildlife Parku, kde

uvidíte všechna typická australská  zvířata
• plavba v rámci prohlídky Sydney

NOVÝ ZÉLAND: navíc v ceně
• vstup na vyhlídkovou věž v Aucklandu
• vstup do antarktické polární expozice

s kolonií tučňáků v Aucklandu
• vstup do Hobbitonu
• vstup do termální oblasti Wai-O-Tapu
• vstup do termální oblasti Whakarewarewa

Cena nezahrnuje
• fakultativní vstupy a výlety, spropitné, strava
• vízum do Austrálie 500 Kč (na požádání zaji-

stíme)

Poznámka
Počet dní na cestě závisí na letecké dopravě.
Program na 14 nocí zůstává stejný.

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 26 990 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 5.

Informace
Minimální počet účastníků k realizaci zájezdu
je 16 osob.

Tongarino N.P.

Velký Bariérový útes

AUSTRÁLIE

NOVÝ ZÉLAND

Cairns

Uluru
(Ayers Rock)

Featherdale W.P.
Sydney

Auckland

Rotorua
Taupo

Wellington

Vaitomo Caves

cena 141 990 Kč

Rotorua

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,535.html
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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
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SLEVY AŽ 35 % 
S CLUBEM ČEDOK

Staňte se členy Clubu Čedok! Získejte atraktivní slevy! 
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 člen-
ské 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 kan-
celáře 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 – klubo-
vou 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. Po-
drobné 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 kancelá-
ře 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 (pobytový zájezd), uzavřené do 31. 10. 2017 možnost parkování jednoho osobního vozidla na parkovi-
šti GO Parking (více informací o tomto parkovišti naleznete na str. 224) u Letiště Václava Havla Praha, a to po celou dobu trvání 
zájezdu. Nabídka parkování zdarma platí do vyčerpání parkovacích míst vyčleněných pro tuto akci a je platná pouze pro pobytové 
zájezdy. Neplatí pro poznávací zájezdy. 

Staňte se členy Clubu Čedok! Získejte atraktivní slevy! 
Věrnostní program Club Čedok je určen zákazníkům, kteří 
jsou držiteli karty Club Čedok. Tito zákazníci mohou v rámci 

Při koupi vybraného zahraničního zájezdu každý držitel člen-
ské karty Clubu Čedok může čerpat věrnostní slevu, která je 

slevy můžete čerpat již při zakoupení příštího zájezdu. Výhody pro 
členy Clubu Čedok nejsou omezeny pouze na slevy při koupi zájezdu – klubo-
vou 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. Po-
drobné informace a podmínky týkající se Clubu Čedok získáte na našich internetových stránkách 

 či na kterékoli pobočce cestovní kancelá-
ře Čedok. K čerpání slev je nutno při koupi zájezdu předložit platnou členskou kartu Clubu Čedok. 

Držitelé členské karty Clubu Čedok mohou získat ke každé smlouvě o zájezdu, jehož součástí je ubytování uvedené v tomto 
možnost parkování jednoho osobního vozidla na parkovi-
u Letiště Václava Havla Praha, a to po celou dobu trvání 
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PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI | GO PARKING

800 112 112224

AEROPARKING
Zaparkujte přímo na Letišti Václava Havla v Praze

8 DNÍ JEN ZA 790,-Kč! AER ARKING LOPAER ETIŠTARKING L Ě PRAHAETIŠTĚ PRAHA

TAPPA SMAR

aha cenSměr Pr trum aha cen

PARKING PD HOLIDAY: od 790,- Kč
✳ Fyzická ostraha parkoviště + kamerový systém
✳ V ceně parkovného klimatizovaný shuttle bus přímo k terminálům
✳ Shuttle bus jezdí od/do parkingu P

D
HOLIDAY na zavolání zákazníka kdykoli

PARKING PA SMART: od 990,- Kč
✳ Fyzická ostraha parkoviště + kamerový systém
✳ Blízko terminálů 1 a 2 za skvělou cenu
✳ Optimální volba pro dovolenkáře

PARKING PC COMFORT: od 990,- Kč
Přímo po levé straně u Terminálu 1
✳ Fyzická ostraha parkoviště + kamerový systém
✳ Služba úschovy cenností, dobíjení baterie, umytí automobilu
✳ Spojení s Terminálem 2 pomocí lávky

Objednávejte na pobočkách,
telefonicky či e-mailem.

Více info na
www.cedok.cz/dalsi-sluzby.

CENÍK PARKOVÁNÍ na vybranou parkovací dobu
Doba 

parkování
Parking PD

HOLIDAY
Parking PA

SMART
Parking PC

COMFORT
8 dní 790 Kč 990 Kč 990 Kč

12 dní 1 350 Kč 1 490 Kč 1 490 Kč
15 dní 1 550 Kč 1 690 Kč 1 690 Kč

C

D
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PŘEHLED LETŮ – POBYTOVÉ ZÁJEZDY

Země Destinace (letiště)
Odlet z 

(přestup)

Délka 
zájezdu 
(počet 
nocí)

Odletové 
dny

Období letů
Váhový limit 

zapsaných zavazadel 
(+ příruční)

Egypt Marsa Alam (RMF) Praha 7 soboty 28. 10. 2017 – 28. 4. 2018 1 kus do 30 kg (1x 7 kg)

Egypt Hurghada (HRG) Praha 7 soboty 4. 11. 2017 – 28. 4. 2018 1 kus do 30 kg (1x 7 kg)

Kanárské o. Fuerteventura (FUE) Praha 7 čtvrtky 2. 11. 2017 – 3. 5. 2018 1 kus do 15 kg (1x 8 kg)

Emiráty Dubaj (DXB) Praha 7 čtvrtky 2. 11. 2017 – 26. 4. 2018  1 kus do 30 kg (1x 7 kg)

Emiráty* Dubaj (DXB) Praha 7 pátky 27. 10. 2017 – 11. 5. 2018 1 kus do 15 kg (1x 8 kg)

Emiráty* Dubaj (DXB) Ostrava 7 pátky 27. 10. 2017 – 11. 5. 2018 1 kus do 15 kg (1x 8 kg)

Kuba Havana (HAV) Praha (Paříž nebo 
Amsterdam)

8 pátky 26. 1. 2018 – 23. 3. 2018 1 kus do 23 kg (1x 12 kg) 

Dominikánská 
republika

Punta Cana (PUJ) Praha (Paříž) 8 úterky 16. 1. 2018 – 28. 3. 2018 1 kus do 23 kg (1x 12 kg) 

Zanzibar Kisauni airport (ZNZ) Praha (Dubaj) 7 pátky/ 
soboty

5. 1. 2018 – 24. 3. 2018 1 kus do 20 kg (1x 7 kg)

Thajsko Krabi airport (KBV) Praha (Douhá) 9/10 pátky/ 
pondělí

15. 1. 2018 – 10. 4. 2018 1 kus do 30 kg (1x 7 kg)

Bali Denpasar (DPS) Praha (Douhá) 9/10 pátky/ 
pondělí

19. 1. 2018 – 13. 4. 2018 1 kus do 30 kg (1x 7 kg)

Cestujte ve třídě Travel Plus Comfort v letadlech společnosti Travel Service*
Za příplatek 3 590 Kč získáte tento jedinečný komfort:
Bohatší catering na velkém platě (předkrm, teplé jídlo, dezert, kanapky, káva nebo čaj) s výběrem alkoholických a nealkoho-
lických nápojů, salónek na letišti v PRG, OSR, BRQ, podhlavníky TPC, deka a polštář, welcome drink, zvýšená péče posádky, 
zvýšená volná váha zapsaných zavazadel na 20 kg/osoba. (Navíc za příplatek 1 400 Kč/oba směry možnost objednat Premium 
Seats – 1. a 2. řadu a exitové sedačky.)

*  Platí výhradně pro lety Travel Service a SmartWings v tabulce označené hvězdičkou 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 služ-
bu Čedok Expres účtujeme jednotnou cenu 600 Kč za obousměrnou jízdenku. Službu nabízíme k vybraným letům. Realizaci 
přepravy garantujeme při obsazení autokaru nejméně 6 osobami.

Čedok Express – svozová trasa na Letiště Václava Havla Praha:
1) Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice na Moravě, Olomouc, Přerov, Prostějov, Vyškov, Brno, Jihlava (dálnice), 
Pelhřimov (dálnice)

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 nouzových 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 letu

*  Platí výhradně pro lety Travel Service a SmartWings v tabulce označené hvězdičkou při rezervaci současně s leteckým zájezdem 
Čedoku do vyčerpání kapacity vyčleněných míst.
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RODinnÁ SLEVa: Dítě až do 14 let ZCELa ZDaRMa  
+ sleva až 6% pro rodiče 
Při zakoupení zájezdu do 31. 10. 2017 u  leteckých zájezdů, je-
jichž součástí je ubytování označené v tomto katalogu symbo-
lem „RODinnÁ SLEVa“, poskytneme pro jedno dítě splňující 
věkové podmínky uvedené v  daném symbolu nebo na webo-
vých stránkách www.cedok.cz u  příslušného ubytovacího 
zařízení, ubytované na 1. přistýlce v  pokoji s  nejméně dvěma 
dospělými osobami zájezd zcela ZDaRMa a  navíc  další oso-
by ubytované ve společném pokoji čerpají rodinnou slevu až  
6 % (neplatí pro případné druhé dítě na přistýlce - za něž je tře-
ba uhradit pevnou dětskou cenu). Platí pro  členy Clubu Čedok 
při uzavření smlouvy do 30. 9. 2017, ostatní klienti mají slevu 
o 2 % nižší. Aktuální výši rodinné slevy  platnou po 30. 9. 2017 
uvádíme na webových stránkách www.cedok.cz u jednotlivých 
hotelů. Tato nabídka platí do vyprodání označených kapacit, 
nejpozději však do 31. 10. 2017. Při pozdějším zakoupení zá-
jezdu platí pevná dětská cena uvedená na webových stránkách 
www.cedok.cz u příslušného ubytovacího zařízení. Tato sleva 
platí pouze pro letecké pobytové 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 spl-
ňuje 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 slu-
žeb. Pobyt, tedy ubytování a stravování, má dítě ZDARMA. Výši 
pevných dětských cen uvádíme v nabídce zájezdů na webových 
stránkách www.cedok.cz (za tímto účelem doporučujeme využít 
webovou adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód) nebo Vám ji 
ochotně sdělí Váš 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 osoba-
mi, a to každé jen za pevnou dětskou cenu, a navíc další osoby 
ubytované ve společném pokoji mohou čerpat slevu za včas-
ný 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 úče-
lem 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 neposky-
tuje sleva za včasný nákup. Tato nabídka platí jen do vyprodání 
označených kapacit. 

FanTaSTiCKÁ 
nabídka Pro DěTi

rodinná SleVa
Více na str. 226

Pobyt pro
dítě ZDarMa

Více na str. 226

Pobyt pro
2 děti ZDarMa

Více na str. 226



SleVa Pro 
Seniory 25 % 
    a
garanCe
nejnižší Ceny

SLEVa PRO SEniORY 25 %
U leteckých zájezdů, jejichž součástí je ubytování v ubytovacím 
zařízení označeném symbolem Sleva pro seniory 25 %, posky-
tujeme 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 zájez-
du. 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 
31.10.2017. Termíny, kdy lze slevu využít, uvádíme v nabídce zá-
jezdů 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 cestov-
ní kanceláře Čedok. 

GaRanCE nEJnižšÍ CEnY 
U zájezdů, jejichž součástí je ubytování v ubytovacích zařízeních 
označených tímto symbolem, jsme o  naší cenové výhodnos-
ti 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 násle-
dujících 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 způ-
sob 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 nabíd-
ky, na nabídky publikované mimo hlavní katalogy ani na nabídky 
typu „last minute“ atd.

SleVa
pro seniory 25 %

Více na str. 227

Garance
nejnižší Ceny

Více na str. 227
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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 organi-
zována v pozdních nočních hodinách, příp. čas-
ných ranních hodinách.

Obsaditelnost pokojů
- dospělá osoba - dítě

V katalogu uvádíme u jednotlivých ubytovacích
kapacit informaci o variantách obsaditelnosti jed-
notlivých pokojů. Pokud je v daném hotelu k dis-
pozici 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 odpo-
vídala Vašim představám a finančním možnos-
tem. Vzhledem k tomu, že vnímání kvality
i označování kategorie ubytování se mohou v jed-
notlivých 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 stan-
dardu požadavků středoevropského cestovatele.
Upozorňujeme, že kvalita ubytování v apartmá-
nech není totožná s hotelem, neboť jde o odlišný
typ ubytovacího zařízení. Například nelze očeká-
vat, že apartmány označené třemi symboly
Čedoku odpovídají svou úrovní stejně označe-
nému hotelu. Kvalita služeb a vybavení v apart-
mánech 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 poskyt-
nuto 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 ubyto-
vání na minimum. Stejně tak při odjezdu usilu-
jeme o zajištění možnosti odložení či úschovy
zavazadel, po nezbytně nutnou dobu. Bohužel
naše cestovní kancelář nemůže garantovat
v každém případě bezprostřední návaznost uby-
tování na Váš příjezd nebo odjezd.

• dovolená je pro mnohé turisty spojena s boha-
tým nočním životem. Proto jsou některá turis-

tická 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 vět-
šině případů provádět veškerou údržbu a sta-
vební 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
objektech setkat, je výskyt drobného hmyzu,
ještěrek atd. v hotelových pokojích či apartmá-
nech a to přes intenzivní snahy správců ubyto-
vacích zařízení. Problémy mohou nastat
i s pohybem hlodavců, koček, psů, či dalších
živočichů v dané lokalitě. Případnou reklamaci
je vždy třeba uplatnit ihned v místě pobytu.

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

• v mnoha případech nelze označit vodu v uby-
tovacích objektech za pitnou; o kvalitě vody se
vždy informujte u delegáta. U některých hotelů,
především na ostrovech, může být voda tekoucí
z vodovodů slaná. Výjimečně může docházet
i k 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 prá-
dlo a hygienické potřeby, a pro ubytování
v apartmánech i mycí potřeby na nádobí. V uza-
vřených nevětraných prostorách, jako jsou kou-
pelny, může dojít vlivem zvýšené vlhkosti
k výskytu plísně, a to i přesto, že je koupelna
pravidelně čištěna. Plíseň za konkrétních pod-
mínek vznikne ve velmi krátké době. Vliv na to
mají klimatické podmínky, způsobující vyšší kon-
denzaci vnitřní vlhkosti. Proto je třeba v pokojích
pravidelně větrat.

• pokud je ubytovací zařízení vybaveno klimati-
zací, 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 desti-
nace jsou typické poměrně malé rozměry
pokojů a úsporné řešení lůžek formou paland.
Některé pokoje mohou být vybaveny rozkláda-
cím lůžkem a obytný prostor pokojů s přistýl-
kami může být značně omezený. Rovněž
konfigurace koupelen bývá velmi úsporná
a často sprcha není oddělena sprchovým kou-
tem. 

• 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 insta-
lace formou vysouvacího lůžka z úložného pro-
storu. Smyslem tohoto řešení je poskytnout
klientovi větší prostorový komfort při denním
pobytu v pokoji. Ceny uvedené v ceníku se vzta-
hují 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 vícelůžkovém pokoji se účtuje příplatek
za neobsazené lůžko. V praxi to znamená, že
jednolůžkový pokoj a dvoulůžkový pokoj
s doplatkem na neobsazené lůžko jsou zcela
rovnocenné a prodávají se za stejnou cenu.
Konkrétní přidělení příslušného typu pokoje
záleží výhradně na možnostech ubytovacího
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 situo-
vány v té části ubytovacího objektu, která je ori-
entována 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 bez-
prostřední 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 kata-
logu jsou ilustrační, proto nemusí vždy zcela
přesně korespondovat s pokojem, který je kli-
entovi na místě přidělen. Přidělování konkrét-
ních ubytovacích kapacit, provádí zásadně
provozovatel ubytovacího zařízení.

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

Stravování
U každého zájezdu naleznete informaci o mož-
nostech stravování. Námi používané pojmy zna-
menají: 
• kontinentální snídaně – většinou opakující se

nabídka – káva nebo čaj, chléb nebo pečivo,
máslo, džem 

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

• polopenze zahrnuje snídani (většinou samo-
obslužnou) 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 bufetového výběru.
Je-li uvedeno v popisu u hotelu, tak i nápoje
během dne

• all inclusive – celodenní stravování (tj. plná
penze, někdy i další občerstvení) včetně nápojů
zahrnuto v ceně. Konkrétní rozsah stravování
se řídí pravidly, která stanoví ubytovací zařízení.
Pestrost a četnost stravování odpovídá kategorii
ubytovacího zařízení. Je třeba počítat, že čerpání
stravovacích služeb probíhá ve stravovacích
časech stanovených hotelem, nikoliv nepřetr-
žitě. Začátek a konec čerpání služeb all inclusive
se řídí časem nastěhování do pokojů a jejich
uvolnění. 

Rozsah čerpání služeb v příletový a odletový den
je omezen. Dochází-li v odletový den k uvolnění
pokojů v poledních 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 niž-
ších kategorií (3* a méně) je třeba počítat, že roz-
sah stravování může být skromnější a svým
charakterem se spíše podobá plné penzi. V někte-
rých případech může být způsob stravování kom-
binovaný. Např. předkrmy jsou nabízeny formou
švédského stolu, hlavní jídlo s obsluhou. Tato sku-
tečnost je obvykle v katalogu uvedena. Naše CK
nemůže zajistit, ale ani omezit, případnou
nabídku specialit místní kuchyně dané země.
Kvalita stravování (bohatost a pestrost) je většinou
přímo úměrná kategorii zvoleného ubytovacího
objektu. I stravovací zvyklosti se mohou lišit od
našeho způsobu stravování ve vydatnosti a pest-
rosti některých denních jídel, tedy více zeleniny
a méně masa. Zaplacený rozsah stravování zahr-

nuje počet penzí, který odpovídá počtu noclehů.
Při nástupu do hotelu a odjezdu z něj v atypických
časech může být pravidelné jídlo nahrazeno balíč-
kem na cestu nebo jiným typem jídla (občer-
stvení). V zařízení typu all inclusive může čerpání
služeb začínat až večer po příjezdu a končit již
ráno odjezdového dne. Bufetový způsob a stra-
vování s obsluhou jsou cenově rovnocenné.

Doprava
Protože celkový dojem z Vaší dovolené nepo-
chybně ovlivní kvalita dopravy, věnovali jsme
v přípravě sezóny zvýšenou pozornost výběru
smluvních dopravců.
Letecká přeprava je zajištěna formou chartero-
vých letů nebo na pravidelných linkách prověře-
ných leteckých společností. V důsledku denního
vytížení letových tras i techniky linkovým provo-
zem se charterové lety v Evropě realizují převážně
v nočních hodinách. V souladu s platnými mezi-
národními 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 zava-
zadel je odlišný dle jednotlivých dopravců a pohy-
buje se v rozmezí 15 až 20 kg na osobu
v ekonomické třídě. Váhový limit pro daný zájezd
Vám sdělí prodejce, případně bude uveden
v cestovních informacích.
Případná nadváha je zpoplatněna dle aktuálních
ceníků leteckých společností. Informace na vyžá-
dání sdělí prodejci zájezdů. Na většině letů  je
občerstvení na palubách letadel nabízeno zpra-
vidla za poplatek. Cestující je platí přímo v letadle
palubnímu personálu.
Autokarovou přepravu na letiště v Praze zajiš-
ťujeme buď vlastními autokary, nebo dopravními
prostředky osvědčených autobusových společ-
ností 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 při-
dělení místa v autokaru, které klientovi nevyho-
vuje. Při přidělování míst v autokarech se snažíme
vyhovět individuálním přáním klientů s tím, že
přednost při výběru sedadel mají klienti, kteří se
na zájezd přihlásí dříve.
V případě nízkého zájmu o dopravu svozem do
centrálního odjezdového místa nebo na tuzem-
ské 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 posky-
tovanými službami. Pro kontaktování středisko-
vého delegáta doporučujeme využívat pro řešení
veškerých záležitostí především úřední hodiny,
pravidelné schůzky nebo telefonické spojení pro
případ mimořádné události nebo potřeby oka-
mžité pomoci.

Průvodci
Všechny poznávací zájezdy Čedoku, není-li uve-
deno jinak, mají svého průvodce. Jsme si vědomi
toho, že kvalita průvodců významně působí na
spokojenost klientů; proto je pečlivě vybíráme
a příležitost v sezóně dostanou jen ti nejlepší.
S těmi se také setkáte v průběhu své dovolené
. 
Prohlídky a výklad 
Není-li výslovně v itineráři zájezdů uvedeno, že
program obsahuje prohlídku s místním průvod-
cem, pak doprovodný průvodce Čedoku podává
výklad zpravidla jen v autokaru (řada států zaka-
zuje průvodcům CK provádět tuto průvodcovskou
činnost bez místního živnostenského povolení).

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 kom-
fortem 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



Obsah, rozsah a další podmínky poskytování služeb |  INFORMACE

www.cedok.cz 229

Konkrétní prohlídky jednotlivých lokalit po
výstupu z autokaru (např. archeologických areálů,
zahrad, prostranství před významnými stavbami,
interiérů kostelů, muzeí, památkových objektů
apod.) probíhají individuálně bez přímého prů-
vodcovského výkladu.

Výlety
Výlety nabízené v katalogu za podmínky účasti
předem stanoveného 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 zakoupení výletů a pronájmu
aut od místních poskytovatelů služeb vzniká
smluvní vztah přímo mezi klientem a poskytova-
telem těchto služeb. Čedok neodpovídá za pří-
padné vady služeb, které si klient zakoupí
v destinaci od místních poskytovatelů služeb.

Slevy za včasný nákup
Aktuální slevy za včasný nákup pro pobytové
zájezdy uvádíme na webových stránkách
www.cedok.cz u jednotlivých hotelů (za tímto úče-
lem doporučujeme využít webovou adresu jed-
notlivých hotelů nebo QR kód) nebo Vám je
ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kan-
celáře Čedok. Sleva pro členy Clubu Čedok platí
pro klienty, kteří jsou držiteli členské karty Clubu
Čedok, a jejich doprovod v rámci jedné smlouvy
a ubytovací jednotky (pokoj či apartmán). Slevy
za včasný nákup poskytujeme procentní sazbou
ze základní ceny zájezdu (nevztahuje se na fakul-
tativní služby a příplatky).  Slevy nelze navzájem
sčítat, ani je kombinovat s jinými slevami (použít
současně). Slevu ve výši až 35% poskytujeme na
vybrané zájezdy a termíny do odvolání nejpozději
však do 31. 10. 2017.

Cena od *

Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových
relací ubytovacích zařízení u pobytových zájezdů
jsou u jednotlivých kapacit uváděny symboly
ve žlutém rámečku s „cenou od …“, například
od 6 890,- *. Jedná se vždy o nejnižší cenu v rámci
nabízené sezóny (nejlevnější termín) u nejlevněj-
šího typu pokoje (pokud je v daném hotelu nabí-
zeno více typů pokojů), poníženou o slevu za
včasný nákup pro běžné klienty, platnou při
zakoupení zájezdu v září 2017. Pokud je daný
hotel nabízený s více druhy doprav (např.
s vlastní dopravou, autokarovou dopravou nebo
leteckou dopravou) je vždy uvedena cena nej-
levnější varianty. Může se proto stát, že v prů-
běhu sezóny již nebude možné zakoupit zájezd
za takto uvedenou cenu. Tyto cenové údaje
slouží pouze pro snazší porovnávání jednotlivých
ubytovacích zařízení a nemají charakter návrhu
na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občan-
ského zákoníku.         

Ceny poznávacích zájezdů 
Základní ceny poznávacích zájezdů s realizací do
30. 4. 2018 jsou platné při zakoupení zájezdu do
31.12.2017. Základní ceny poznávacích zájezdů
s realizací od 1. 5. 2018 jsou platné při zakoupení
zájezdu do 28. 2. 2018. Může se tedy stát, že při
zakoupení zájezdu později nebude možné zájezd
zakoupit za základní cenu uvedenou v katalogu.
Aktuální ceny poznávacích zájezdů platné od
1.1.2018, respektive od 1.5. 2018, uvádíme na
webových stránkách www.cedok.cz a současně
budou k dispozici u prodejců.

Ceny služeb
Základní cena je cena uvedená na webových
stránkách www.cedok.cz u konkrétního zájezdu
nebo v ceníku. Tato cena nezahrnuje fakultativní
služby, nepovinné příplatky a případné slevy.
Základní cena a zákazníkem zakoupené fakulta-
tivní služby tvoří cenu zájezdu ve smyslu zákona.
Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou
uvedeny v Kč a za jednu osobu. 

Nabídky „v poslední minutě“, „speciální nabídka“,
mohou uvádět cenu nižší, než je cena uvedená
v katalogu.

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 infor-
movat. Doporučujeme proto ověřit si potřebné
informace vždy předem na www.mzv.cz a na
konkrétním zastupitelském úřadě. Občanům tře-
tího státu, kteří mají vízovou povinnost, doporu-
čujeme, 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 pří-
padě neudělení víza platí Všeobecné smluvní
podmínky Čedoku a.s.

Upozorňujeme na to, že vycestovat mimo EU je
možné pouze s platným pasem, nikoliv na občan-
ský průkaz, a to, ani když ho cílová země akceptuje. 

Austrálie 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný
6 měsíců po návratu) a elektronicky vystavené
vízum, tzv. eVISITOR, kdy klient obdrží „VISA CARD
NOTICE“ (na přání zajistí CK Čedok). K získání víza
je potřeba vyplnit formulář a dodat kopii pasu.
Ázerbájdžán 
Turistické vízum je za poplatek 1 900,- Kč, vyřízení
trvá 3 týdny. K získání víza je potřeba pas a 2x
fotografie. Klient se musí osobně dostavit na
ambasádu z důvodu odebrání otisků prstů.
Barma 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný
6 měsíců po návratu) a turistické vízum, k jehož
získání je třeba předložit barevnou kopii pasu
a 3x pasovou fotografii. Vyřízení trvá cca 3 týdny.
Čína 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný
6 měsíců po návratu) a turistické vízum (na přání
zajistí CK Čedok), pro jehož získání je potřeba 1
dotazník, pasová fotografie, potvrzení o zaměst-
nání a souhlas  zaměstnavatele s dovolenou (pří-
padně potvrzení o studiu či důchodu), výpisy
z účtu za poslední 3 měsíce. Ostatní dokumenty
dodá CK. Vše je nutné dodat minimálně 3 – 4
týdny před nástupem na zájezd do CK.
Dominikánská republika 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný
6 měsíců po návratu) a turistická vstupní karta
za poplatek 10 USD, který se hradí po příletu na
letišti.
Egypt
Pro vstup do Egypta je nutný cestovní pas s plat-
ností minimálně 6 měsíců po návratu ze zájezdu
a turistické vízum, které lze obdržet na egypt-
ském velvyslanectví v Praze nebo po příletu na
mezinárodních letištích v Egyptě za poplatek
cca 25 USD (Hurghada, Marsa Alam) platné
k 30. 6. 2017. Rychlopasy pro cesty do Egypta
nejsou akceptovány. Vízum lze také zajistit pro-
střednictvím Čedoku formou předplacené fakul-
tativní služby, vízum Vám bude předáno po
příletu na letišti v Egyptě (více informací u pro-
dejce). Při příletu do  Egypta se vyplňuje vstupní
turistická karta. Uvedené informace o vízových
formalitách jsou platné pouze pro občany ČR.
Pasové orgány vyžadují pro vstup do země
cestovní pas mající nejméně 1-2 volné stránky
umožňující vlepení víza nebo umístění vstupního
a výstupního razítka. Dodržování tohoto pravidla
je důležité zejména v případech udělování víz
v místě vstupu do země.
Indie 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný
6 měsíců po návratu) a turistické vízum, pro jehož
získání je potřeba vyplnit elektronicky formulář
(na přání zajistí CK Čedok) + 2x foto 5 x 5 cm.
Ostatní potřebné dokumenty zajistí CK. Vše je
nutné dodat minimálně 3 – 4 týdny před nástu-
pem na zájezd do CK.
Írán 
Turistické vízum: 2 500,- Kč/osoba, K získání víza
je potřeba 3x foto pasového formátu (ženy musí
mít foto v šátku se zahalenými vlasy) a biome-
trický pas platný 6 měsíců po návratu. Klienti
musí žádost o vízum osobně podat a víza osobně
vyzvednout. Nutné potvrzení o cestovním pojiš-
tění. Po udělení plné moci může vízum obstarat
CK. Klient se musí osobně dostavit na ambasádu
z důvodu odebrání otisků prstů. Vyřízení víz trvá
2 měsíce.
Kambodža 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný
6 měsíců po návratu) a turistické vízum, které lze
získat přes internet tzv. eVISA (na přání zajistí
Čedok) nebo po příletu na mezinárodním letišti

v Phnom Penhu nebo Siam Reapu či na pozem-
ních hraničních přechodech (nutno mít pasovou
fotografii s sebou). Poplatek za toto vízum činí
cca 30 USD.
Kanada
Pro vstup do země je potřeba cestovní pas platný
6 měsíců po návratu  + registrace ETA, kterou za
poplatek 700 Kč vyřídí CK Čedok.
Keňa
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný
6 měsíců po návratu) a  jednorázové vstupní
vízum musí být zajištěné ještě před příjezdem do
země. Od 1. 9. 2015 lze zajistit víza pouze pro-
střednictvím internetu, tzv. E-visa. Poplatek činí
cca 55 USD.
Kuba 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný
6 měsíců po návratu) a turistická vstupní karta
(na přání zajistí CK Čedok). Pro její získání je
potřeba pouze kopie pasu. 
Srí Lanka 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný
6 měsíců po návratu) + turistické vízum tzv. ETA
APPROVAL NOTICE, které se vyřizuje elektronicky
za poplatek. Na přání zajistí CK Čedok.
Tanzanie 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný
6 měsíců po návratu) + turistické vízum, které lze
získat po příletu na letiště za poplatek cca 50 EUR.
K  získání je třeba předložit očkovací průkaz
s potvrzením o očkování proti žluté zimnici.
USA 
Pro vstup do země je potřeba platný cestovní pas
(platný 6 měsíců po návratu) + platné turistické
vízum, jehož typ odpovídá skutečnému účelu
pobytu. Při turistických cestách (typ víza B-2)
může imigrační úředník omezit dobu pobytu
v USA na 1 měsíc. Víza do USA se vyřizují elektro-
nicky /www.usembassy.cz/. CK Čedok – vízové
oddělení, může žádost vyřídit a sjednat termín
pohovoru. Pro klienty s biometrickým pasem je
možnost vyřízení tzv. registrace ESTA v rámci bez-
vízového programu. Registrace ESTA umožňuje
cestovat do USA na turistickou nebo služební
cestu do 90 dnů pobytu v USA. Použitelnost je 2
roky.
Registrace ESTA je za poplatek a je nutná pro
všechny cestovatele i děti, kteří musí mít vlastní
cestovní pasy.
Zanzibar 
Pro vstup do země je nutný cestovní pas (platný
6 měsíců po návratu) + turistické vízum, které lze
získat po příletu na letišti za poplatek cca 50 USD.
K jeho získání je potřeba mezinárodní očkovací
průkaz s potvrzením o očkování proti žluté zim-
nici.

Ceny za zajištění víza se vyjadřují mimo základní
cenu zájezdu jako fakultativní služba. Ceny víz
vycházejí z ceny sjednané v době přípravy kata-
logu a mohou se změnit. Poznávací zájezdy při-
pravujeme s větším předstihem  než pobytové
zájezdy, proto se ceny víz uváděných u poznáva-
cích zájezdů mohou odchylovat od cen publiko-
vaných u pobytových zájezdů. 

Snížená záloha
Při zakoupení pobytového zájezdu z tohoto kata-
logu do 31.10.2017 nabízíme možnost úhrady
snížené zálohy ve výši 30 % ceny zájezdu na
osobu při uzavření smlouvy o zájezdu. Doplatek
je splatný nejpozději 30 dní před zahájením
zájezdu. Ustanovení Všeobecných smluvních
podmínek cestovní kanceláře Čedok a.s. (dále jen
„VSP“) o splatnosti celkové ceny zájezdu nejsou
touto nabídkou dotčena. Nabídka platí do odvo-
lání nejpozději však do 31.10.2017. 

Pasové a vízové formality pro držitele
jiných než českých pasů
Ověřte si potřebné informace (nutnost víza) pře-
dem na www.mzv.cz a na konkrétním zastupitel-
ském 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 neudělení víza platí Všeobecné
smluvní podmínky Čedoku a.s.
V případě, že cena zájezdu zahrnuje obstarání
víz do zemí s vízovou povinností, jejich zakoupení
ještě nezaručuje jejich udělení. Udělení víz spadá
do kompetence příslušných 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 informovat. 

Očkování a léky
Do destinaci uvedených v tomto katalogu 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 potí-
žím: Endiaron, Endiform, Diaryl, Reasec,
Imodium. Konzultujte se svým lékařem nebo
lékárníkem. 

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

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

Důležité upozornění při uzavírání smlouvy
o zájezdu u obchodních zástupců Čedoku 
Obchodní zástupce Čedoku (autorizovaný pro-
dejce) je Čedokem zmocněn výhradně k tomu,
aby při uzavírání smlouvy o zájezdu od klienta
inkasoval pouze zálohu ve výši a lhůtách stano-
vených ve smluvních podmínkách. Zbývající část
ceny zájezdu hradí zákazník vždy přímo Čedoku,
a to kterýmkoliv z výše uvedených způsobů pla-
cení. Zákazník má právo i při platbě zálohy uhra-
dit 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 jis-
toty všech klientů, že jejich finanční prostředky
budou sloužit výhradně k úhradě jimi zakoupe-
ných služeb.

Různé
Při posuzování reklamací postupujeme vždy
v souladu se Všeobecnými smluvními podmín-
kami 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 spra-
vedlivě očekávat, např. odpočinek u moře. Na
subjektivní hodnocení významu jednotlivých
komponentů služeb klientem nelze bohužel brát
zřetel. Stejně nemůžeme zohledňovat ani sub-
jektivní hodnocení jakosti služeb a prostředí.

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

Ceny uvedené v tomto katalogu byly kalkulovány
dle kurzů platných k 22. 6. 2017. Údaje uvedené
v tomto katalogu jsou platné ke dni uzávěrky, tj.
k 30. 6. 2017. Čedok si vyhrazuje právo na jejich
změnu. Tiskové chyby jsou vyhrazeny. Katalog je
platný do 31. 12. 2018. 
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s. jsou platné

pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem 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 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník – dále jen OZ) prodává zájezdy (§ 2522 OZ) na zá-
kladě Smlouvy o zájezdu 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 cestovního ruchu na základě Smlouvy o poskytnutí jednotlivé
služby. Není-li Smlouva o zájezdu vyhotovena v písemné formě (zejm.
internetový prodej), cestovní kancelář Čedok a.s. vydá zákazníkovi píse-
mné Potvrzení o zájezdu, jehož převzetí zákazník potvrdí. Obdobně není-
li Smlouva o poskytnutí jednotlivé služby vyhotovena v písemné formě,
cestovní kancelář Čedok a.s. vydá zákazníkovi příslušný písemný doklad
o zakoupení služby (voucher/poukaz, letenku apod.), jehož převzetí zá-
kazník potvrdí.

3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kance-láře Čedok a.s. (dále
jen „VSP“) jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu (Potvrzení o zá-
jezdu) nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby cestovního ruchu
uzavřené 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 „zá-
kazník“).

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 zákazníka, 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 zákazníkem a Čedokem

uzavřením Smlouvy o zájezdu. Obsah této smlouvy je dále určen též tě-
mito VSP, které jsou součástí katalogu a jsou zveřejněny též na
http://www.cedok.cz/, katalogem, jehož nedílnou součástí je i ceník, pří-
padně jinou nabídkou, která byla zákazníkovi 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 do-
plňují některé údaje uvedenými v katalogu (Informace – obsah, rozsah
a další podmínky poskytování služeb), a na http://www.cedok.cz/
(Důležité informace a podmínky pro účast na zájezdu/pobytu), přeprav-
ními podmínkami příslušných dopravců zveřejněnými na
http://www.cedok.cz/ příp. i Zvláštními podmínkami přiloženými ke
Smlouvě o zájezdu (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 podmínkami přísluš-
ných 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 pořádaném Čedokem,
je vždy v souladu s právními předpisy státu, ve kterém je poskytováno.

4. Jsou-li ve Smlouvě o zájezdu nebo ve Smlouvě o poskytnutí jednotlivé
služby sjednány podmínky odlišně od ustanovení VSP nebo jiných pod-
mínek uvedených v odst. 1 a 2, mají odchylná ujednání v takové smlouvě
přednost před zněním VSP nebo jiných podmínek uvedených v odst. 1
a 2. 

5. Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní. Podle právních před-
pisů 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 le-
tišti, nástup do autobusu při transferu na letiště, nástup do autobusu
při autobusové dopravě, ubytování v případě zájezdů bez dopravy, atd.).
Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou tedy zahrnuty i dny určené
pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je zahájení zá-
jezdu 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 poskytnutím. Za zaplacení ceny se pova-
žuje, podle formy úhrady, den převzetí hotovosti, den platby platební
kartou 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 zá-

lohu ve výši 50 % sjednané ceny, doplatek je zákazník povinen uhradit
nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu; při porušení tohoto zá-
vazku má Čedok právo od Smlouvy o zájezdu odstoupit (§ 2533 OZ).
V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před
zahájením zájezdu je zákazník povinen 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 jednotlivých služeb
formou poukázky (poukazu) Čedoku nebo jiné poukázky (poukazu)
Čedokem přijímané zákazník (poukazník) i Čedok (poukázaný) postupují
v souladu s podmínkami pro jejich uplatnění a přijímání 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, bezpečnostních a pří-
stavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo

c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení 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 nej-
později 21 dní před zahájením zájezdu na emailovou adresu uvedenou
ve Smlouvě o zájezdu, a pokud není uvedena, doporučeným dopisem
zaslaným na adresu bydliště uvedeného ve Smlouvě o zájezdu. Zákazník
je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navý-
šení 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 dopravy 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 opráv-
něn zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož
výše bude vypočtena 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 ne-

přesáhne 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 poboč-
kách 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 každou započatou 1,- Kč zvýšení ceny nafty nad úro-
v e ň 
30,- Kč/litr bude klientovi vyúčtován příplatek ve výši 1,- Kč za každých za-
počatých 100 km ujetých v průběhu zájezdu.
Ad b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpeč-

nostních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu,
je Čedok oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpo-
vídající 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 jedno-
stranně 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 katalogu, 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 skutečnostech, které jsou

mu známy a které se dotýkají sjednaných a zaplacených služeb,
c) právo být seznámen s případnými změnami sjednaných služeb, 
d) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou ob-

sahem smlouvy, příp. dalších dokumentů před nepovolanými osobami,
e) právo na doručení dalších podrobných a pro zákazníka důležitých údajů

o všech skutečnostech, které jsou Čedoku známy, pokud nejsou obsa-
ženy 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, dokladu nutného pro poskytnutí fakultativních výletů nebo
jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu dle Smlouvy o zájezdu
třeba, zpravidla na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu,
a pokud není uvedena, doporučeným dopisem zaslaným na adresu byd-
liště 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 povinen 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 řádnému zabezpe-

čení a poskytnutí služeb, především pravdivě 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 zletilé osoby a souhlas
zákonných zástupců u osob mladších 15 let s doprovodem třetí osobou,
obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyža-
duje,

c) předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že zákazník starší 15
let a mladší 18 let hodlá uzavřít smlouvu na služby čerpané v zahraničí,

d) převzít od Čedoku doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve
stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi poža-
dovanými doklady, 

e) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí
pobytu i tranzit (platný cestovní doklad vydaný státem, jehož uvedl, že
je občanem, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyža-
dováno), 

f) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí,
pro které jsou stanoveny zdravotnickými předpisy, mít příslušná lékařská
potvrzení a doporučení pro cesty požadovaná zejména leteckými do-
pravci,

g) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné Čedokem určené osoby a do-
držovat stanovený program, dodržovat 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 pří-
padnou škodu, kterou 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 uzavřel
Smlouvu o zájezdu, a k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového
zákazníka (postupníka), které obsahuje všechny jeho osobní údaje po-
třebné k uzavření smlouvy, že:
– souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu, a zda souhlasí 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, doručí-li mu postupitel
(původní zákazník) oznámení spolu s uvedeným prohlášením. Oznámení
je včasné, je-li Čedoku doručeno alespoň sedm dnů před zahájením zá-
jezdu.
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 zá-
kazníka vzniknou.

3. K povinnostem zákazníků, kteří uzavřeli smlouvu ve prospěch tře-
tích osob (§ 1767 OZ) dále patří:

a) seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu s Čedokem uzavřeli, s těmito
VSP, jakož i s dalšími informacemi, které od Čedoku obdrží nebo na které
je odkazováno v těchto VSP, zejména je pak informovat o rozsahu a kva-
litě služeb,

b) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit
všechny účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdrželi dle
článku VI odst. 4,

c) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti 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 od-

povídající povinnosti a práva Čedoku.
2. Čedok je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech sku-

tečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka dů-
ležité a které jsou Čedoku známy.

3. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku Čedoku ze smlouvy není
Čedok povinen nahradit nad částku přesahující omezení v souladu s me-
zinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána. 
a) V letecké přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou o sjednocení někte-

rých pravidel v mezinárodní letecké 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 mezinárodní, 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 že-
lezniční přepravě (COTIF) ze dne 9. 5. 1980 ve znění Vilniuského pro-
tokolu 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 základě kterého vzniká zákazníkovi,
s nímž Čedok uzavřel Smlouvu o zájezdu, právo na plnění v případě po-
jistné události. Čedok je povinen předat zákazníkům se Smlouvou o zá-
jezdu nebo Potvrzením o zájezdu doklad pojišťovny, který obsahuje
informace o uzavřeném pojištění, zejména označení pojišťovny, pod-
mínky 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 zákazníků, jehož dosa-

žením 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 zájezdu, ve Smlouvě o zá-
jezdu nebo v katalogu. 

c) Jestliže Čedok zájezd nebo jednotlivé služby zruší z jiného důvodu než
pro porušení povinnosti zákazníkem, má zákazník právo požadovat,
aby mu Čedok na základě nové smlouvy poskytl jiný zájezd nebo jed-
notlivé služby celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně
ujednáno, může-li Čedok takový zá-jezd či jednotlivé služby nabídnout.
Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je Čedok po-
vinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho ob-
držel 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 uskutečněné na základě pů-
vodní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena
nového zájezdu nebo jednotlivých služeb nižší než již uskutečněné
platby, je Čedok povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbyteč-
ného odkladu vrátit. 

d) Zruší-li Čedok zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před jeho zahájením,
je povinen uhradit zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny zájezdu.
Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. Čedok se může
zprostit odpovědnosti za škodu nebo povinnosti zaplatit penále jen
tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo z důvodu uvedeného
pod písm. b) tohoto odstavce nebo vzhledem k vyšší moci.



VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ČEDOK A.S.

www.cedok.cz 231

2. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu a čerpání
služeb

a) Nutí-li vnější okolnosti Čedok před zahájením zájezdu změnit pod-
mínky Smlouvy o zájezdu, navrhne zákazníkovi změnu Smlouvy o zá-
jezdu. Pokud změna Smlouvy o zájezdu vede i ke změně ceny zájezdu,
musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li Čedok změnu
Smlouvy o zájezdu, má zákazník 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 zahájením zájezdu, od této smlouvy neod-
stoupí, platí, že s její změnou souhlasí (§ 2531 odst. 2 OZ). Jestliže
změna Smlouvy o zájezdu vede ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník
povinen uhradit Čedoku rozdíl v ceně zájezdu ve lhůtě určené v ná-
vrhu na změnu této smlouvy. Při porušení tohoto závazku má Čedok
právo od smlouvy odstoupit (§ 2533 OZ). Jestliže změna Smlouvy o zá-
jezdu vede ke snížení ceny zájezdu, je Čedok povinen buď snížit do-
platek celkové ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen,
nebo vrátit rozdíl v ceně zájezdu v případě, že zákazník již uhradil cel-
kovou cenu zájezdu.

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 požadovat, aby mu Čedok na základě nové smlouvy poskytl ná-
hradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně
ujednáno, může-li Čedok takový zájezd nabídnout. Jestliže dojde k uza-
vření 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 zbytečného od-
kladu vrátit. Nedojde-li k uzavření nové Smlouvy o zájezdu, je Čedok
povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho
obdržel na úhradu ceny zájezdu podle zrušené Smlouvy o zájezdu,
aniž by byl zákazník povinen platit Čedoku odstupné.

d) Je-li Čedok nucen z objektivních důvodů před zahájením čerpání jed-
notlivých služeb změnit podmínky Smlouvy o poskytnutí jednotlivých
služeb, platí ustanovení 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 zaplacení 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 zákazníka před za-
hájením zájezdu nebo čerpání jednotlivých služeb 100,- Kč.

b) Změna místa odjezdu v tuzemsku před zahájením zájezdu do zahra-
ničí i tzv. svozy autokarem 100,- Kč.

c) Zkrácení doby pobytu v rámci stanoveného termínu a místa pobytu
před zahájením zájezdu nebo čerpání jednotlivých služeb 200,- Kč.

Článek VIII – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
A ODSTUPNÉ

1. Čedok je oprávněn před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotli-
vých služeb od smlouvy odstoupit z důvodu zrušení zájezdu či z dů-
vodu zrušení jednotlivých služeb nebo poruší-li zákazník svou
povinnost vyplývající ze smlouvy. Písemné oznámení o odstoupení od
smlouvy doručí Čedok zákazníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy na-
stávají dnem doručení 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 ustanovení 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/rezervace. Odstoupení od smlouvy může zákazník rovněž se-
psat 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 porušení povinnosti
Čedoku stanovené smlouvou nebo odstoupí-li Čedok od smlouvy z dů-
vodu porušení povinnosti zákazníkem stanovené smlouvou a VSP, je zá-
kazník povinen zaplatit Čedoku odstupné ve výši stanovené v odstavci 4
a Čedok je povinen vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu
ceny služeb podle zrušené smlouvy.

4. Výše odstupného je stanovena při odstoupení od smlouvy před nástu-
pem na zájezd či zahájením čerpání služeb na osobu.

4.1. Výše odstupného u tuzemských zájezdů a jednotlivých služeb
v ČR, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je stanovena takto:

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy
a) nejpozději 46. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí od-

stupné 200,- Kč za osobu 
b) 45. až 29 den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, 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 služeb, činí odstupné

70 % sjednané ceny
e) 6. až 4. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

80 % sjednané ceny
f) 3 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

100 % sjednané ceny
4.2. Výše odstupného u zahraničních zájezdů a jednotlivých 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 čerpání služeb, činí od-

stupné 2 000,- Kč za osobu u leteckých 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 služeb, činí odstupné
70 % sjednané ceny,

e) 6. až 4. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné
80 % sjednané ceny,

f) 3 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání služeb, 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 čerpání služeb, činí od-

stupné 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 služeb, činí odstupné

80 % sjednané ceny,
f) 4 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

100% sjednané ceny.
5. Do Středomoří se pro účel odstoupení od smlouvy zahrnují země:

Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt, Kypr, Turecko, Sýrie, Libanon,
Izrael a Jordánsko. Do Evropy se pro účel odstoupení od smlouvy zahr-
nuje 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 čerpání 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 zákaz-
níkem zakoupených fakultativních služeb. 

8. Čedok má právo započíst na úhradu odstupného uhrazené zálohy nebo
zaplacenou cenu. V případě, že odstupné 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 poukázky (poukazu) Čedoku nebo jiné pou-
kázky (poukazu) Čedokem přijímané, zákazník i Čedok ve věci úhrady
odstupného postupují v souladu se stanovenými podmínkami pro je-
jich 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 reklamace, postup vyřizování reklamace, jakož i roz-
hodnutí o reklamaci blíže upravuje Reklamační řád Čedoku, který je zá-
kazníkům k dispozici ve všech provozovnách Čedoku i u třetí osoby, která
uzavření smlouvy zprostředkovala, nebo na
http://www.cedok.cz/smluvni-podminky/.

2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných
Čedokem (reklamace) musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně. 

3. Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve smlouvě, (re-
klamaci) 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 zákaz-
ník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení rekla-
mace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu
poté, co se o výskytu takové vady dozví, nejlépe již přímo v místě posky-
tované služby u průvodce Čedoku nebo jiného Čedokem pověřeného
zástupce, aby mohla být zjednána náprava. Uplatnění reklamace může
zákazník provést v jakékoliv formě s uvedením data, předmětu rekla-
mace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. Průvodce zájezdu
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 zákazník vadu zájezdu
bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, 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 rekla-
mace. 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. následek není závislý
na vůli, činnosti a postupu Čedoku (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou
na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevy-
užije 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 zá-

kazníka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vznik-
nou náklady v souvislosti 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 ta-
kovéto pojištění při uzavírání smlouvy zprostředkuje.

Článek XI – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
1. Čedok zpracovává osobní údaje svých zákazníků s jejich 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 vyplýva-
jících,

b) za účelem evidence zákazníků ve věrnostním systému Čedoku (Club
Čedok) a vyhodnocování jejich cest s Čedokem pro potřeby realizace
věrnostních slev a poskytování nabídek služeb Čedoku věrným zákaz-
níkům na základě vyhodnocování jejich 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, byd-
liště, 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 pří-
slušného víza nebo poskytovateli služeb. Poskytnuté osobní údaje zá-
kazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům
Čedoku, pověřenému zpracovateli a také předávány 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 uvedených údajů je dobrovolné.
Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je
neuzavření smlouvy.

3. K účelu podle odst. 1 písm. b) jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka
v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, elek-
tronický 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 zákazníka k tomuto účelu mohou být
zpřístupněny  zaměstnancům Čedoku a pověřenému zpracovateli a dále
v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka
těm, jež jsou oprávněni šířit jménem Čedoku obchodní sdělení Čedoku
dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Poskytnutí uvedených údajů a souhlas s jejich zpracováním je dobro-
volný. Nesouhlas se zpracováním uvedených údajů má za následek ne-
zařazení zákazníka do věrnostního systému pro poskytování věrnostních
slev a nabídek služeb Čedoku.

4. K účelu podle odst. 1 písm. c) je Čedok oprávněn zpracovávat a shro-
mažďovat jméno, příjmení a adresu zákazníka. Podrobnosti o elektro-
nickém 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 zaměstnan-
cům Čedoku a pověřenému zpracovateli a dále v případě elektronic-
kého kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, již jsou
oprávněni šířit jménem Čedoku obchodní sdělení Čedoku dle citova-
ného zákona č. 480/2004 Sb.

5. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle
§ 1767 OZ, uzavřením smlouvy potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí
osobních údajů těchto třetích osob a k poskytnutí souhlasu se zpraco-
váním jejich osobních údajů, zpřístupněním a předáváním jejich osob-
ních 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 nesouhlas s tím, aby v souladu s § 5 odst. 2 a násl.
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Čedok zpracovával,
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 roz-
sahu podle odst. 3.

7. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je oprávněn zpracovávat a shromaž-
ďovat 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 zpracovatel 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 elektronické 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 důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním
do jeho soukromého a osobního života.

11. Zákazník má právo souhlas se zpracováním svých osobních dat dle to-
hoto článku kdykoli písemnou formou 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 obdrže-
ném obchodním sdělení Čedoku dle citace zákona č. 480/2004 Sb.

12. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osob-
ních 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 vznik-

nout 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 mimosoud-
ního 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 nabytí 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
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Aš: AŠSKÁ CA s.r.o., Hlavní 2747, 354528825; BENEšOV: ADVENTURE PLUS, Václava ŘÍHOVÁ, Masarykovo náměstí 102, 317728443; MEDIATOUR, Juraj SCHUMMER, Tyršova 
175, 317725990; BEROUN: ČAS, Blanka KADEŘÁBKOVÁ, Havláčkova 7, 311625762; JK TRAVEL, Jana KODADOVÁ, Husovo náměstí 175, 311600000; BÍlINA: AJA TOUR,  
Jaroslava FÁROVÁ, Komenského 27, 417535874; BlANskO: AIKO TOUR, Tomáš ZUKAL, Svitavská 1, 516418629; S-TOUR BLANSKO s.r.o., Rožmitálova 14, 516417035;  
BOhUmÍm: START, Ing. Eva ROZSYPALOVÁ, Studentská 1225, 604111252; BOskOVICE: SLUNCE A SNÍH, Mgr. Jana VÍTKOVÁ, Růžové náměstí 3, 605454249; BRANDýs NAD 
lABEm: NEON TRAVEL, Ondřej NĚMEČEK, Boleslavská 31, 733193991; PAO, Olga BAREŠOVÁ PAVLISOVÁ, Komenského náměstí 1267/7, 326902848; BRNO: ANET, Hana 
ADAMCOVÁ, Milady Horákové 8, 777674725; CÉ KÁ SERVIS s.r.o., Kotlářská 53, 541212779; INVIA.CZ, a.s., Cejl 105/107, 533111533; STUDENT AGENCY k.s., Náměstí  
Svobody 17, 542424242; VALDIVIA TOUR s.r.o., Železná 505/26, 543214800; Agentura ZÁJEZDY.CZ,a.s., Veselá 199/5, 800656630; SUMMIT TOUR s.r.o., Zahradnická 223/6, 
773647900; BRUNTál: LUKEŠOVÁ, Monika LUKEŠOVÁ, Náměstí Míru 7, 554712847; Bystřice pod Hostýnem: KYŠÁKOVÁ, Lenka KYŠÁKOVÁ, Dolní 1567, 573378193; 
Čáslav: EL-TOUR, Ludmila ZÁRUBOVÁ, Nám. J. Žižky z Trocnova 172, 327314469; Čelákovice: KADLECOVÁ, Lenka KADLECOVÁ, Masarykova 780, 608303903; Červený 
kOsTElEC: SUR s.r.o., Havlíčkova 654, 498100657; Česká třeBová: ČILE, Lenka ČÍŽOVÁ, Hýblova 286, 777025093; Český Brod: ČESKOBRODSKÁ CA, Náměstí Arnošta 
z Pardubic 46, 321622651; Český těšín: VITALITA TRAVEL, JAROSLAV WALCZYSKO, Hlavní třída 31, 558711804; děČín: JATOUR, JUDr. Josef JANŮ, Masarykovo náměstí 
190/17, 412516313; doBříš: GLOBTOUR, Ing. Eva TRUBAČOVÁ, Přemyslova 981, 318520059; domažlice: SUNNY.CZ, Barbora ŠEŠULKOVÁ, Náměstí Míru 129, 721177828; 
dvůr králové nad laBem: MENCLOVÁ CA, Jana MENCLOVÁ, Palackého 106, 499629139; FRýDEk - mÍsTEk: SLOVÍKOVÁ, Lucie SLOVÍKOVÁ, Radniční 10, 558633867; 
SLUNÍČKO, Renata SIKOROVÁ, Nádražní 1100, 558629104; Havířov: DIANA TOUR, Marcela DLOUHÁ, Dlouhá třída 470/17, 596813005; LETEM SVĚTEM, Silvie TROJANOVÁ, 
Dlouhá třída 29, 596812615; HavlíČkův Brod: ADA TOUR, Ing. Jana FISCHEROVÁ, CSc., Havlíčkovo náměstí 57, 569428464; M TOUR, Dolní 227, 569424267; HluČín:  
CIMEA, Anna TRÖSTROVÁ, Mírové náměstí 5/5, 595042240; RS TRAVEL, Anna SLIVKOVÁ, Hornická 5, 595046359; hODONÍN: LIDO, Jitka KRABIČKOVÁ, Nár. Třída 4, 
518342867; REDO, Jana RYŠAVÁ, Dolní Valy 1, 518343641; Horažďovice: CIAO - HŽ, Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o., Mírové náměstí 15, 376511999; Hradec králové: 
B&K TOUR, Komenského 249, 495408198; KAMILA, Švehlova 463, 495580252; hRANICE: VIA TOUR, Zdenka ZACHAROVÁ, Svatoplukova 79, 581601293; hUmPOlEC:  
ADORES, Nerudova 185, 565533296; HLINÍK, Martina ŠIMONOVÁ, Svatopluka Čecha 665, 608222933; ChEB: LEVOROVÁ, Alexandra LEVOROVÁ, Svobody 31, 723974484; 
ChlUmEC NAD CIDlINOU: CHLUMECKÁ, Lenka RAKOUSKÁ, Klicperovo náměstí 11, 495485764; cHoceň: MAUNA KEA, BcA. Veronika ŠTĚRBOVÁ, Tyršovo náměstí 298, 
606076097; VS TOURS, Věra SCHMITTOVÁ, Kollárova 1045, 465471588; ChRUDIm: JAKUBÍKOVÁ, Ing. Ivana JAKUBÍKOVÁ, Filištínská 28, 469638788; ŠŤASTNÝ DEN,  
Havlíčkova 99, 469333999; AGENTURA ŠŤEPÁNKA, Břetislavova 61, 469622768; JABlONEC NAD NIsOU: CESTA SNŮ, Jan HÜBNER, Dvorská 8, 488572019; HONZOVÁ -  
SEDLÁKOVÁ, Lenka SEDLÁKOVÁ, E. Floriánové 2, 483320976; INDIVINDI, Jiráskova 9, 483306627; LAGUNA CA, Helena NĚMEČKOVÁ, Dolní Náměstí 594/14, 483315465;  
JEsENÍk: MONDI-TOUR, Palackého 1333/1, 584409423; JiČín: FARSKÁ, Milena FARSKÁ, Valdštejnovo náměstí 88, 493538818; SPORTCENTRUM, Jan SOCHOR, Valdštejnovo 
náměstí 2, 493531977; ZÁJEZDY JIČÍN, Židovská 68, 493525696; Jílové u děČína: MC TRAVEL, Miluše CYRIUSOVÁ, Přemyslova 302/8, 412551200; Jílové u praHy:  
AGENTURA 97, Chotouň 97, 241951214; JindřicHův Hradec: HRONOVÁ, Dana HRONOVÁ, Růžová 40/II, 384321649; karviná - nové město: SVATKA TOURS, Alena 
GONDEKOVÁ, Čapkova 1515/19, 596323151; kARVINá 1 - FRyšTáT: TOP TOUR, Danka MERTOVÁ, Karola Sliwky 124/18, 596315010; kdyně: CAMPANA, Náměstí 131, 
379311272; klADNO: ALKA, Jitka HANZLOVÁ, Italská 2369, 312682349; MONTY, Italská 2316, 311215900; STELLA, BIG TIME s.r.o., CA Stella, Kleinerova 1471, 312245270; 
SUNRISE, Laura KLOKOČNÍKOVÁ, Floriánská 576, 312249300; WTC, Náměstí Starosty Pavla 10, 312240285; Z-TOUR, Ing. Dana ZÍKOVÁ, Tyršova 1002, 312242651;  
klášterec nad oHří: CILINDR, Mgr. Jitka KUBRTOVÁ, Petlerská 416, 603757417; klATOVy: JAROŠÍK, Miloslav JAROŠÍK, Nám. Míru 64/I, 376310279; kOlÍN: GLOBUS 
TOUR CZ spol. s.r.o., Na Hradbách 155, 321718718; ROJA TOUR, Jana SYŘÍNKOVÁ, Rubešova 61, 321623292; kopřivnice: CK Agentura Fox, s.r.o., Záhumenný 1152, 
556808250; IMPULS, Vladimíra HOUŠŤAVOVÁ, Štefánikova 1155/27, 556808780; kOsTElEC NAD ORlICÍ: TANUS s.r.o., Dukelských hrdinů 900, 494323493; kRAlOVICE: 
ANDRIAS Tour, s.r.o., Nám. Osvobození 35, 373317180; kRAlUPy NAD VlTAVOU: ABACA, Lenka MALÍKOVÁ, Jungmannova 89, 326550480; kroměříž: Kroměřížská CK 
TINA s.r.o., Farní 95, 573342244; láNy: BOČKOVÁ, Marie BOČKOVÁ, Lesní 362, 313502150; ledeČ nad sázavou: NONA, Ing. Jana NOVÁKOVÁ, Husovo náměstí 139, 
569731087; lETOhRAD: SUPERPOBYTY, SECURITYNET.CZ s.r.o., Orlice 168, 734475747; lIBEREC: BELLA TOUR, Lenka DOBEŠOVÁ, Palachova 1404, 486103007; lIPNÍk 
nad BeČvou: GTOUR group s.r.o., 28. října 602, 581771503; lITOVEl: BAVI, Viktor KOHOUT, Náměstí Přemysla Otakara 754, 585371076; lITVÍNOV: JORDAN, Lenka  
KARAGAVRILIDISOVÁ, 9. května 2041, 476732453; lOUNy: DANATOUR, Danuše KOBLIŽKOVÁ, Pražská 898, 415655906; IVA, Ivana BARTOŠOVÁ, Žatecká 146, 415652848; 
TAM I ZPĚT, Jan GABRIEL, Vrchlického 781, 415652086; lysá NAD lABEm: EVENTOUR, Ing. Evžen ŠULC, Masarykova 209, 325551595; mariánské lázně: INFORMSERVIS, 
Ing. Alena DOLEŽALOVÁ, Hlavní 222, 603242564; TOUR CENTRUM, Irena HORÁČKOVÁ, Poštovní 160, 354622405; mělník: ASTRA TOUR, Stuff s.r.o., Náměstí Míru 4, 
603142023; GALATOUR, Jakub INGALA, Nám. Karla IV. 3359, 315623915; mOhElNICE: TOURINFO, Vladimíra MACHÁLKOVÁ, Náměstí Tyrše a Fügnera 3, 583430047; mOsT: 
ASPEN TOUR s.r.o., Radniční 1/2, 476000027; A-TURIST s r.o., Budovatelů 2375, 476700470; NáChOD: A - Z TRAVEL, Marcela DRAŠNAROVÁ, Palackého 27, 491423688; 
nové město nad metuJí: CIS - cestovní agentura s.r.o., T.G.Masaryka 69, 491471073; nové strašecí: ALLEGRO, Ing. Ivana KAPKOVÁ, Čsl. armády 172, 313573700; 
NymBURk: MATOUŠEK, Ing. Petr MATOUŠEK, Na Příkopě 61, 325616348; nýřany: RODATOUR, Dagmar SOJKOVÁ, Benešova 745, 377932266; opoČno: MARIN, Mirosla-
va POČAROVSKÁ DiS., Nádražní 167, 494667848; orlová - lutyně: JEŽOVÁ, Věra JEŽOVÁ, Masarykova třída 1325, 596516387; SUN TRAVEL, Pavlína ŠORMOVÁ, F. S. Tůmy 
1200, 597603619; OsTRAVA: AGENTURA Hana s.r.o., Dvořákova 12, 596120694; CK HB TOUR s.r.o., Francouzská 6167, 596913030; HRUBÁ, Alena HRUBÁ, Alšovo náměstí 
691, 596911511; TRAVEL CENTRUM, Mgr. Hana PŘINDIŠOVÁ, Tyršova 20, 596111122; LUMIS, Lukáš SVĚTLÍK, Teslova 1129/2b, 603984297; OsTROV: LEMON TOURS s.r.o., 
Hlavní třída 982, 353615255; PARDUBICE: STŘÍDOVÁ, Jaroslava STŘÍDOVÁ, Čadské 1120, 466304606; pelHřimov: KOTRČOVÁ, Marie KOTRČOVÁ, Růžová 82, 565323102; 
plzeň: A-TURIST P, Jana LEFLEROVÁ, Husova 5, 377222207; DUNA, spol.s r.o., Riegrova 10, 377226319; ENERGOSLUŽBY s.r.o., Guldenerova 17, 371102471; podBořany: 
AZURO, Marie KUNEŠOVÁ, Přátelství 411, 415722454; poděBrady: IVANKA, Barbora HELLEROVÁ, Havlíčkova 53, 606893670; PRAhA 1: INVIA.CZ, a.s., U Půjčovny 2, 
226000622; Agentura ZÁJEZDY.CZ,a.s., Jindřišská 941/24, 565656761; PRAhA 10: Gala-travel, s.r.o., Švehlova 1391/32, 271752362; PRAhA 2: Cestuj, s.r.o., Perutská 7, 
224999550; PRAhA 3: SUPERZÁJEZDY.CZ, Lukáš ADÁMEK, Chrudimská 2a, 272743981; PRAhA 4: Cestovní kancelář FISCHER, a.s., Na Strži 65/1702, 596915232; FLY UNITED 
s.r.o., Bartůňkova 717/3, 271096360; NUBIS, Zdeněk KOCHTA, Arkalycká 757, 222365747; PRAhA 5: TRAVEL GROUP s.r.o. - Dovolenkování.cz, Pecháčkova 1242/4, 
732402202; PRAhA 6: LAST.CZ, s.r.o., V Podbabě 118/25, 227222277; PRAhA 7: ESO-travel a.s., Korunovační 22, 233377711-15; LEVNÉ ZÁJEZDY s.r.o., Poupětova 1128/22, 
270005170; PRAhA 8: iSTEP s.r.o., TRAVEL PORTAL, Karolínská 650/1, 234121121; PRAChATICE: OCEAN CZ, s.r.o., Zvolenská 30, 388318746; přelouČ: ANNASTA, Anna 
ŠANDOVÁ, 28. října 146, 466958076; HOLIDAY TIP, Lenka VAŇKOVÁ, Perštýnské náměstí 181, 774075755; příBram: Lucie Travel, spol. s r.o., Václavské náměstí 144, 
318630837; RAkOVNÍk: RASTA, Jana KOUTOVÁ DiS., Trojanova 37, 313517384; CK ROTERA s.r.o., Nádražní 4, 313513371; ROkyCANy: ŠKODA AVIA TOUR, Zdeněk ŽIVNÝ, 
Palackého 15, 371728777; ROUDNICE NAD lABEm: 1.CESTOVNÍ, František SCHERBAUM, Jungmannova 1033, 602260782; H-TOUR, Olga HOLUBOVÁ, Dr. Slavíka 1810, 
416815590; rožnov pod radHoštěm: ARENDÁŠOVÁ, Jana ARENDÁŠOVÁ, Meziříčská 774, 571657080; rycHnov nad kněžnou: Rychnovská cestovní agentura s.r.o., 
Komenského 63, 494535007; říČany: BENONI, Marie BENONI, CA BENONI, 17. listopadu 243/15, 323604365; sedlČany: FRIEDOVÁ, Anna FRIEDOVÁ, Nám. T.G.M. 165, 
735889444; slavČín: SUN TOUR s.r.o., Mladotické nábřeží 848, 604257087; soBěslav: EVA, Eva NEUMANNOVÁ, Náměstí Republiky 57, 777245568; sOkOlOV: F&K TRA-
VEL s.r.o., Staré náměstí 37, 352623319; M SPORT, Pavel KLEPIŠ, Nám. Budovatelů 1407, 733537287; sTARá BOlEslAV: BOHEMIA, Jana SVATOVÁ VÍCHOVÁ, Boleslavská 
240, 608051562; sTRAkONICE: CIAO…, cestovní kancelář s.r.o., U Sv. Markéty 58, 383323450; STRAKOTOUR, s.r.o., Palackého náměstí 86, 383321964; sUšICE: TEMPO 
TOURS SUŠICE s.r.o., Náměstí Svobody 6, 376528389; sVITAVy: PALMA, Alena FRANCOVÁ, Kyjevská 13, 461541000; šTERNBERk: BARTOŇKOVÁ, Eva BARTOŇKOVÁ, ČSA 7, 
585013470; štětí: Štětská cestovní agentura s.r.o., Krátká 64, 416810605; TAChOV: ČERNÝ, Zdeněk ČERNÝ, K. H. Borovského 520, 374725707; TANVAlD: BEZVACESTO-
VÁNÍ.CZ, Klára ŠOURKOVÁ, Krkonošská 90, 608027703; TEPlICE: ASSIST- your way s.r.o., U Nemocnice 3064, 417532820; TEP TOUR, Anna SCHÖNMANNOVÁ, Masarykova 
třída 652/18, 417577738; TRUTNOV: CESTOVANÍ SNŮ, Miroslava KOHUTOVÁ, Smetanova 807, 724513656; GOJMI-TOUR s.r.o., Bulharská 61, 499818364; třeBíČ: ADRIATIC 
TOUR s.r.o., Smila Osovského 42/6, 568840340; ALCAMPOS, Ludmila NECHVÁTALOVÁ, Smila Osovského 40/10, 568840804; ANCLA TOUR, Marcela PRUKNEROVÁ,  
Soukupova 14/77, 723140370; LOSTRIS, Petr HÁJEK, Karlovo náměstí 33, 568841281; třinec: BESKYD-EURO s.r.o., Palackého 397, 558997200; ISLA, Michaela VILÍMOVÁ, 
Dukelská 1137, 558989858; MARTED, Miroslav JŮVA, Náměstí Svobody 528, 558321726; TýNEC NAD sáZAVOU: GLOBUS, Petra BOBKOVÁ, Jílovská 504, 317701888;  
uHerské Hradiště: KŘENOVÁ, Jitka KŘENOVÁ, Masarykovo náměstí 34, 572550420; UhERský BROD: DALIMA, Dagmar HRADECKÁ, Moravská 83, 572637026; ÚsTÍ NAD  
lABEm: URBÁNKOVÁ, Kamila URBÁNKOVÁ, Mírové náměstí 99/23, 475213003; Agentura CAM s.r.o., M.R. Štefánika 234, 465527696; valašské meziříČí: BOB TOUR, Vladimíra 
JUŘIČKOVÁ, Poláškova 32, 571620619; CA LAST MINUTE, s.r.o., Mostní 98/8, 571610111; VIA TOURS, Vlasta BĚLÍKOVÁ, Stříbrná 676, 571612606; VARNsDORF: TKÁČ, Bc. Milan 
TKÁČ, Třída Legií 2268, 412372755; velké meziříČí: NEKO TOUR, Ing. Jana NECIDOVÁ, Náměstí 165, 566524663; VImPERk: KCK cestovní kancelář s.r.o., 1. máje 74, 388411366; 
VlAšIm: YVETTA CA, Yveta KATROVÁ, Riegrova 1828, 317847132; VRChlABÍ: Vrchlabská CK, s.r.o., Krkonošská 203, 499421131; VyškOV: COLUMBUS s.r.o., Masarykovo nám. 
4, 517333255; SWISS SERVICE, Josef GERYK, Masarykovo náměstí 42, 517333300; záBřeH: PRADĚD, Eva VALNOHOVÁ, Valová 2, 583455596; zastávka u Brna: HAVLÁT, Jiří 
HAVLÁT, Zakřany 157, 734695161; ZlÍN: YOUTOURS, s.r.o., Bartošova 15, 577210058; ZNOJmO: JINÁ, Jitka NAHODILOVÁ, Oblekovice 444, 515227147; PARTNER AG, Leona  
VACULOVÁ, Horní náměstí 10, 515224663; žatec: JAROTOUR, Alena FENCLOVÁ, Nám. Svobody 42, 415710236; CK PALMERA, Jiří HARAJDA, Obránců Mírů 1924, 415710031



POBOČKY CK ČEDOK ČEDOK PARTNER

PRODEJNÍ MÍSTA CK ČEDOK

CK ČEDOK BRNO
Nádražní 10/654
602 00 Brno-mesto
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 Budejovice
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 námestí 669/2a
460 01 Liberec
 485 105 215, 485 105 727, 

774 735 732
cedok-liberec@cedok.cz

CK ČEDOK LIBEREC
Otevřeno 7 dní v týdnu
Obchodní centrum Nisa
České Mládeže 456
460 03 Liberec
482 317 670, 724 626 882
cedok-liberec-nisa@cedok.cz

CK ČEDOK LITOMĚŘICE
Dlouhá 194/47
412 42 Litomeřice
416 731 318
cedok-litomerice@cedok.cz

CK ČEDOK MLADÁ BOLESLAV
T. G. Masaryka 1009/III
293 01 Mladá Boleslav
326 326 903, 724 626 749
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
110 00 Praha 1
  224 197 637, 224 197 699, 

224 197 632
halazajezdy@cedok.cz
cedok-prikopy@cedok.cz

CK ČEDOK PRAHA
Vestibul stanice Metra „A“ Můstek
110 00 Praha 1
224 224 461
cedok-mustek@cedok.cz

CK ČEDOK PRAHA
OC Chodov
Roztylská 2321/19
148 00 Praha 4
272 075 000
cedok-chodov@cedok.cz

CK ČEDOK PRAHA
Centrum Arkády Pankrác
Na Pankráci 1727/86
140 00 Praha 4
241 411 363
cedok-pankrac@cedok.cz

CK ČEDOK PRAHA
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 00 Praha 9 – Letňany
221 743 107
cedok-letnany@cedok.cz

CK ČEDOK TÁBOR
tř. 9. kvetna 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

BLANKA RAUDOVÁ, 
BENEŠOVSKÁ CA
Pražská 1696/2 
256 01 Benešov
317 723 491
info@benesovskaca.cz

HELENA PATÁKOVÁ
Pražského povstání
256 01 Benešov 
317 723 491
patakova@seznam.cz 

JItKA gOttlIEBEROvÁ
Nám. T.G.Masaryka 172
470 01 Česká Lípa 
487 823 155
gottlieberova@tiscali.cz 

BENFICA s.r.o.
Nám. ČSA 10
737 01 Český Těšín
558 711 727
info@benfi ca.cz 

Ing. EVA TRUBAČOVÁ
Přemyslova 981
26301 Dobříš
318 520 059
ca.dobris@centrum.cz

AOM CZ, s.r.o. BENE CA
Msgre.B.Staška
344 01 Domažlice
379 722 266
ca.bene.domazlice@iol.cz 

TOUR TĚŠÍN, s.r.o.
Hlavní třída 71, 
736 01 Havířov
596 811 740
tourtesin1@seznam.cz 

LADA ŠIMKOVÁ, CA LAVIA
Palackého 3996
430 01 Chomutov 
792 405 105
cedok@calavia.cz 

ALENA KOŠÍČKOVÁ
Valdštejnovo nám. 99
506 01 Jičín 
493 531 536
alfajicin@iol.cz 

IRENA HADRAVOVÁ
Na Příkopech
377 01 Jindřichův Hradec 
384 361 099
irena.hadravova@cedokpartnerjh.cz 

pAvEl REgÁSEK
Otín
377 01 Jindřichův Hradec
384 361 099
regasek@dkopen.cz

MICHAELA WEISSOVÁ JELÍNKOVÁ, 
CA MK – TOUR
Kpt. Jaroše 510
432 01 Kadaň 
474 342 727
mktour@atlas.cz 

LC KONTAKT s.r.o.
T.G. Masaryka 2725 
272 01 Kladno
312 242 382
lck4@lck.cz 

TOMÁŠ ZAHÁLKA, CA 
EUROCENTRUM
Tyršova 880
517 41 Kostelec nad Orlicí 
494 323 878
eurocentrum@eurocentrum.cz 

JAROSLAVA MAREŠOVÁ, 
KUTNOHORSKÁ CA
Palackého náměstí 330
284 01 Kutná Hora 
327 512 331
kca@atlas.cz 

LUDMILA KELLEROVÁ, LM TOUR
Gen. Hlaďo
741 11 Nový Jičín 
556 701 598
Ludmila.kellerova@seznam.cz 

MIROSLAV GILLAR, LM TOUR
Gen. Hlaďo
741 11 Nový Jičín 
736 534 945
mirek.gillar@ktknet.cz

ATLAS ZÁJEZDŮ s.r.o.
Horní náměstí
746 01 Opava
553 711 202
prodej@atlas-zajezdu.cz 

CK SOUČEK S.R.O.
Palackého 20
750 02 Přerov
581 706 050
provck@soucek.cz 

TOMÁŠ ZAHÁLKA, 
CA EUROCENTRUM
Svatohavelská 66
516 01 Rychnov nad Kněžnou
494 532 949
eurocentrum@eurocentrum.cz

IVETA RICHTEROVÁ, CA VITATUR
Masarykovo náměstí
274 01 Slaný
608 339 918
vitatur@cavitatur.cz

PaedDr. LADA EIDNER, CK LADA
Bulharská
541 01 Trutnov
499 819 018
cklada@lada-trutnov.cz 

BENFICA s.r.o.
Nám. Svobody 527
739 61 Třinec 
558 331 959
info@benfi ca.cz 

VS TRAVEL CESTOVNÍ 
AgENtuRA s.r.o.
Nám. Svobody 1321
755 01 Vsetín
571 437 721 
vs.travel@seznam.cz

INTERNETOVÝ ON-LINE PRODEJ
24 hodin denně na www.cedok.cz
Telefonické informace a rezervace na modré lince Čedok 800 112 112
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Uvítáme Vaše připomínky k tomuto katalogu.



S PŘIDANOU HODNOTOU
Economy 

EMIRATES ECONOMY

Hello Tomorrow

Leťte s Emirates A380 a vychutnejte si vícechodové menu, prozkoumejte až 2 500 zábavních
programů na velké obrazovce, užijte si palubní Wi-Fi a odbavte si až 35 kg zavazadel.
Neuvěříte, že jste stále v Economy.

Bezplatné pivo, víno a nealkoholické nápoje. Šampaňské servírováno za příplatek.


