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Slevy a výhody  
V oBDoBí PŘeDPRoDeje 

pOBytOvé zájezDy

pOZnÁvaCí zájezDy

Pro členy Clubu Čedok slevy vyšší o 2 %* 

Slevy za včasný nákup až 10 %* 

club Čedok Ostatní klienti 
Slevy za včasný nákup 
(uzavření smlouvy do 31. 10. 2017) 8 % 6 %

*  Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev a výhod uvádíme na str. 51 a 52 
tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz

Nákupem zájezdu se rozumí uzavření smlouvy o zájezdu. 
U jednodenních a dvoudenních zájezdů Slevy za včasný nákup neposkytujeme! 

800 112 112



Vysvětlivky: 

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

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

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

www.ERVpojistovna.cz

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

Limity pojistného plnění (v Kč) Light Complex Complex Plus

Územní rozsah Evropa

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

3 000 000
24 000

120 000

3 000 000
24 000

120 000

3 000 000
24 000

120 000

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

200 000
100 000

200 000
100 000

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

Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

2 000 000
1 000 000

200 000

2 000 000
1 000 000

200 000

Stornopoplatky
Přerušení cesty

30 000
50 000

2) 80 000
50 000

2)

Nevyužitá dovolená 8 000 3) 8 000 3)

Cena pojištění Light Complex Complex Plus

Osoba Evropa

do 5 dní 350 Kč

do 24 dní 300 Kč 590 Kč 990 Kč

100% pojištění storna 

v případě vážných důvodů!

I-Cedok-produkty-Evropa-A4-1707.indd   1 17.7.2017   15:16:15



| NA SKOK DO PAŘÍŽE | 5 DNÍ

| PAŘÍŽ - VÍKENDY | 4 DNY
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet pravidelnou linkou do Paříže,
transfer z letiště, čtyřhodinová okružní jízda
Paříží pro seznámení s nejdůležitějšími památ-
kami města a základní orientaci ve městě –
Elysejská pole, Vítězný oblouk, Louvre,
Notre Dame, Madelaine, Opera, Invalidovna,
odjezd na ubytování, volno k individuálnímu
programu ve městě, ubytování, nocleh. 
2. den: Po snídani volno k individuálnímu pro-
gramu ve městě - Eiffelova věž, výlet lodí po
Seině, muzea ..., večer fakultativně možnost in-
dividuální návštěvy kabaretu Moulin Rouge,
ubytování, nocleh. 
3. den: Po snídani volno k individuálnímu pro-
gramu ve městě nebo fakultativní polodenní
výlet do Versailles vč. návštěvy královského
zámku a zahrad na okraji Paříže, v odpoledních
hodinách návrat do Paříže, návštěva parfume-
rie Fragonard, pěší procházka s průvodcem
čtvrtí Montmartre s malebným náměstím ma-
lířů Place de Tertre, bazilikou Sacré Coeur,
kabaretem Moulin Rouge, individuální návrat
na hotel, večer fakultativně možnost indivi duál -
ní návštěvy kabaretu Paradis Latin, ubytování,
nocleh.
4. den: Po snídani volno k individuálnímu pro-
gramu v Paříži - návštěvy muzeí, galerií, nákupy
... v podvečerních hodinách transfer na letiště
a odlet do Prahy.

Termíny
12. 10. – 15. 10. 2017
26. 10. – 29. 10. 2017
16. 11. – 19. 11. 2017

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha-Paříž-Praha v turis-

tické třídě včetně tax a příplatků
• transfery a okružní jízdu
• průvodce dle programu
• 2/3 noclehy v hotelu *** s kontinentální

snídaní, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím
ve vnitřní Paříži, v dosahu metra

• pojištění dle zák. č.159/99 Sb.

Fakultativní služby
• jízdenka na loď po Seině 290 Kč
• výlet do Versailles vč. vstupu do zámku

a zahrad - mládež do 26 let 990 Kč, dospělí
1 490 Kč

• vstupenka do kabaretu Moulin Rouge +1/2
lahve šampaňského 3 190 Kč

• vstupenka na představení kabaretu Paradis
Latin vč. sklenky šampaňského 1 590 Kč  

• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 690 Kč
(2 noci)/ 2 490 Kč (3 noci)

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD
Změna programu vyhrazena.
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Trasa 1: Pardubice, Hradec Králové, Jičín, Mladá
Boleslav, Praha, Plzeň
Trasa 2: Jindřichův Hradec, České Budějovice,
Tábor, Praha, Plzeň
Trasa 3: Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín,
Olomouc, Prostějov, Brno, Jihlava (dálnice),
Humpolec (dálnice ), Praha, Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z Prahy v odpoledních, z Moravy
v dopoledních hodinách, nonstop přes
Německo do Francie.
2.den: V ranních hodinách příjezd do Paříže, pěší
prohlídka centra města s průvodcem – Náměstí
Svornosti, Tui lerijské zahrady, malý Vítězný
oblouk, Louvre, Notre Dame, Centre G.
Pompidou, Forum des Halles,  Palais Royale,
Madelaine, volno, fakultativně večeře, ubytování.
3. den: Po snídani výlet do Versailles – pro-
hlídka zahrad, event. zámku,  návrat do Paříže,
La Défense – moderní čtvrť třetího tisíciletí –
L’Arche, volno, Montmartre,  bazilika Sacré
Coeur, možnost fakultativně výlet lodí po
Seině + okružní jízda Paříží,  fakultativně ná-
vštěva vyhlídkové terasy Montparnassu, fakul-
tativně večeře, ubytování.
4. den: Po snídani Eiffelova věž, Mar to vo
pole, Invalidovna, volno, Latinská čtvrť –
Sorbona, Pantheon…, volno. Ve večerních ho-
dinách odjezd z Francie do ČR.
5. den: Příjezd do ČR dopoledne.

Termíny
11. 10. – 15. 10. 2017  trasa 1
25. 10. – 29. 10. 2017  trasa 2
15. 11. – 19. 11. 2017  trasa 3
6. 12. – 10. 12. 2017  trasa 3

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem po trase zájezdu
• 2 noclehy na okraji Paříže s kontinentální sní-

daní v hotelu ** ve dvoulůžkových pokojích
s příslušenstvím 

• služby českého průvodce po dobu zájezdu,
plánek Paříže

• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč

• 2 večeře 1 190 Kč
• výlet lodí po Seině 290 Kč 
• návštěva Montparnassu 290 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů

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

FRANCIE

cena 11 990 Kč

cena 4 990 Kč

800 112 112

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4919.html

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4892.html



| SILVESTR V PAŘÍŽI | 4 DNY

| PŘEDVÁNOČNÍ PAŘÍŽ | 4 DNY
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Paříže, po příletu tran-
sfer z letiště, okružní jízda městem pro základní
orientaci ve městě a shlédnutí nejdůležitějších
pamětihodností, odjezd do hotelu, ubytování,
volno.
2. den: Po snídani pěší prohlídka centra města
s průvodcem – Náměstí Svornosti, Tuilerijské
zahrady, malý Vítězný oblouk, Louvre, Notre
Dame, Centre G.Pompidou, Forum des
Halles, Palais Royale, Madelaine, volno, pod-
večerní prohlídka Montmartru s basilikou
Sacré Coeur, ubytování, fakultativně návštěva
kabaretu Paradis Latin. 
3. den: Po snídani volno nebo fakultativně výlet
do Versailles,  individuální prohlídka zámku
a zahrad. Odpoledne návrat do Paříže, volno
k individuálním návštěvám: Eiffelova věž,
Invalidovna, Martovo pole, Latinská čtvrť,
atd..., fakultativně výlet lodí po  Seině, volno,
ubytování. Večer fakultativně možnost individu-
ální návštěvy kabaretu Moulin Rouge.
4. den: Po snídani celodenní volno k návštěvám
muzeí a nákupům, v odpoledních hodinách od-
jezd na letiště a odlet do Prahy.

Termíny
30. 11. – 3. 12. 2017
7. 12. – 10. 12. 2017

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha-Paříž-Praha v turis-

tické třídě včetně tax a příplatků
• transfery z a na letiště, okružní jízdu
• 3 noclehy v hotelu *** s bufetovou snídaní

v centru Paříže (dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím a TV)

• průvodce, plánek Paříže
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 190 Kč 
• jízdenka na loď po Seině 290 Kč
• vstupenka na představení Moulin Rouge

a 1/2 lahve šampaňského 3 190 Kč
• výlet do Versailles 1 190 Kč (bez vstupů) -

minimální počet účastníků 15 osob
• vstupenka do kabaretu Paradis Latin vč.

sklenky šampaňského 1 590 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů

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

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy v ranních hodinách, přílet
do Paříže, transfer z  letiště, okružní jízda
Paříží pro základní seznámení s  metropolí –
Náměstí Svornosti, Louvre, Vítězný oblouk,
Champs Elysées, Trocadero, Notre Dame...,
odjezd na ubytování, individuální volno.
2. den: Po snídani pěší prohlídka města s prů-
vodcem, Eiffelovy věže, Martovo pole,
Invalidovna, Latinská čtvrť… Výlet lodí po
Seině, volno, ve večerních hodinách fakulta-
tivně vstupenka do kabaretu Paradis Latin
včetně sklenky šampaňského.
3. den: Po snídani volno k individuálnímu pro-
gramu nebo fakultativně autokarový výlet do
Versailles s  průvodcem včetně vstupu do
zámku a zahrad, odpoledne návrat do Paříže,
volno, návrat do hotelu, fakultativně návštěva
silvestrovského představení kabaretů Moulin
Rouge nebo Paradis Latin včetně večeře a ná-
pojů nebo fakultativně silvestrovská večeře
v restauraci nebo na lodi po Seině.
4. den: Po snídani volno k individuálnímu pro-
gramu v Paříži, ve večerních hodinách transfer
na letiště a odlet do Prahy.

Termín
29. 12. 2017 – 1. 1. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha – Paříž – Praha

včetně tax a příplatků
• transfery z/na letiště, okružní jízda Paříží
• 3 noclehy v hotelu *** se snídaní (dvoulůž-

kové pokoje s příslušenstvím a TV) v dosahu
metra 

• průvodce na společném programu,  plánek
Paříže

• pojištění dle zák. č. 159/1999 Sb.

Fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj: 

hotel *** 2 990 Kč
• vstupenka na představení kabaretu Paradis

Latin včetně sklenky šampaňského 1 590 Kč
(mimo silvestrovský termín)

• jízdenka na loď po Seině 290 Kč
• výlet do Versailles vč. vstupu do zámku

a zahrad - mládež do 26 let 1 290 Kč, dospělí
1 690 Kč, minimální počet účast níků 15 osob

• silvestrovská večeře na lodi cca 10 000 Kč/
v restauraci 5 000 Kč, cena a rezervace u pro-
dejců

• Silvestr – Moulin Rouge s večeří, cena a rezer-
vace na vyžádání u prodejců

• Silvestr – kabaret Paradis Latin s večeří, cena
a rezervace na vyžádání u prodejců

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• přepravu MHD
Změna programu vyhrazena.

cena 12 590 Kč

cena 12 990 Kč

www.cedok.cz

FRANCIE

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,661.html

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,807.html



| PAŘÍŽSKÉ PŘEDJAŘÍ | 4 DNY
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy, transfer z letiště, okružní
jízda Paříží, transfer do hotelu, volno.
2. den: Po snídani volno k celodenním prohlíd-
kám města, nákupům apod. nebo transfer
MHD do centra a pěší prohlídka centra města
s průvodcem – Louvre, Notre Dame, St.
Chapélle..., fakultativně jízdenka na loď po
Seině, večer fakultativní možnost návštěvy ně-
kterého z pařížských kabaretů.

3. den: Po snídani volno nebo fakultativní výlet
do Versailles, individuální prohlídka zámku
a zahrad, návrat do Paříže, volno k individuál-
ním návštěvám – Eiffelova věž, Invalidovna,
Martovo pole, Latinská čtvrť... atd. 
4. den: Po snídani volno k prohlídkám muzeí
a galerií, nákupům apod., v odpoledních hodi-
nách transfer na letiště a odlet do Prahy.

Termíny
14. 2. – 17. 2. 2018   ♥ Valentýn
15. 3. – 18. 3. 2018
30. 3. – 2. 4. 2018   Velikonoce
28. 4. – 1. 5. 2018
5. 5. – 8. 5. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha-Paříž-Praha v turis-

tické třídě včetně tax a příplatků
• transfery a okružní jízdu
• služby delegáta dle programu
• 3 noclehy s bufetovou snídaní v hotelu ***

v blízkosti centra města
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby
• jízdenka na loď po Seině 290 Kč
• výlet do Versailles 1 190 Kč (bez vstupů)

minimální počet účastníků 15 osob
• vstupenka do kabaretu Moulin Rouge + 1/2

lahve šampaňského 3 190 Kč
• vstupenka na představení kabaretu Paradis

Latin vč. sklenky šampaňského 1 590 Kč
• příplatek na jednolůžkový pokoj 3 190 Kč 

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů

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

FRANCIE

cena 11 990 Kč

800 112 112

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1915.html



| SILVESTR V ŘÍMĚ | 4 DNY

| ADVENT V ŘÍMĚ | 4 DNY
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Říma, transfer do ho-
telu v centru města, ubytování. Dle časových
možností pěší prohlídka historickým Římem
s průvodcem, během níž jsou k vidění nejvý-
znamnější pamětihodnosti antického i středo-
věkého Říma, např. Koloseum, Forum
Romanum, Senát, Titův oblouk, Trajánův
sloup, Kapitol, Fontána di Trevi, Španělské
schody … nebo individuální volno, fakultativně
večeře, nocleh. V okolí hotelu nepřeberné
množství restaurací s pravými italskými specia-
litami a další možností večerní zábavy včetně
slavných římských památek v pěším dosahu.
2. den: Po snídani fakultativně okružní jízda
autokarem s průvodcem a foto zastávkami u vý-
znamných pamětihodností. Odpoledne fakulta-
tivně možnost návštěvy Vatikánských muzeí
a Sixtinské kaple včetně rezervace vstupného
nebo individuální volno k prohlídce města.
Návrat na hotel, fakultativně večeře, nocleh.
3. den: Snídaně, volno k individuálním prohlíd-
kám města nebo fakultativně polodenní
výlet do Villy d’Este v Tivoli – unikátní vily s ne-
skutečným množstvím fontán a nádherné za-
hradní architektury, která má v Evropě jenom
málo podob (vstupné cca 8 € není v ceně).
Návrat na hotel, volno k nákupům či prohlídce
pamětihodností, fakultativně večeře, nocleh.
4. den: Snídaně, uvolnění pokojů, transfer na
letiště a odlet do Prahy. 

Kvalitní hotel
v CENTRU  

ŘÍMA

Kvalitní hotel
v CENTRU  

ŘÍMA

Termíny Cena
16. 11. – 19. 11. 2017 12 990 Kč
30. 11. – 3. 12. 2017 11 990 Kč
7. 12. – 10. 12. 2017 11 990 Kč

14. 12. – 17. 12. 2017 11 990 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků Praha - Řím - Praha
• 3 noclehy s bufetovou snídaní v hotelu ***

v centru Říma
• transfery z/na letiště
• technického průvodce po celou dobu pobytu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů cca 50–80 €
• částku na přepravu MHD
• místní pobytovou taxu (cca 4 €/os./noc)

Fakultativní služby
• 3 večeře 1 890 Kč
• příplatek na jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
• vstupné do Vatikánských muzeí a Sixtinské

kaple včetně rezervace
- dospělí 750 Kč
- dítě 6–18 let, student do 26 let - držitel karty

ISIC 550 Kč

• okružní jízda s průvodcem 690 Kč
• polodenní výlet do Tivoli (autokarem, s prů-

vodcem) 690 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.

Informace
Změna programu a hotelu vyhrazena.
Minimální počet pro výlet do Tivoli je 10 osob.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Říma, transfer do ho-
telu v centru města, ubytování. Dle časových
možností pěší prohlídka historickým Římem
s průvodcem, během níž jsou k vidění nejvý-
znamnější pamětihodnosti antického i středo-
věkého Říma, např. Koloseum, Forum
Romanum, Senát, Titův oblouk, Trajánův
sloup, Kapitol, Fontána di Trevi, Španělské
schody … nebo individuální volno, fakultativně
večeře, nocleh. V okolí hotelu nepřeberné
množství restaurací s pravými italskými specia-
litami a další možností večerní zábavy včetně
slavných římských památek v pěším dosahu.
2. den: Po snídani fakultativně okružní jízda
autokarem s průvodcem a foto zastávkami u vý-
znamných pamětihodností. Odpoledne fakulta-
tivně možnost návštěvy Vatikánských muzeí
a Sixtinské kaple včetně rezervace vstupného
nebo individuální volno k prohlídce města.
Návrat na hotel, fakultativně večeře, nocleh.
3. den: Snídaně, volno k individuálním prohlíd-
kám města nebo fakultativně polodenní
výlet do Villy d’Este v Tivoli – unikátní vily s ne-
skutečným množstvím fontán a nádherné za-
hradní architektury, která má v Evropě jenom
málo podob (vstupné cca 8 € není v ceně).
Návrat na hotel, volno k nákupům či prohlídce
pamětihodností, fakultativně večeře, nocleh.
4. den: Snídaně, uvolnění pokojů, dle časových
možností individuální volno, transfer na letiště
a odlet do Prahy. 

Termín
29. 12. 2017 – 1. 1. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků Praha - Řím - Praha
• 3 noclehy s bufetovou snídaní v hotelu ***

v centru Říma
• transfery z/na letiště
• technického průvodce po celou dobu pobytu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů cca 50–80 €
• částku na přepravu MHD
• místní pobytovou taxu (cca 4 €/os./noc)

Fakultativní služby
• 3 večeře včetně silvestrovské galavečeře

4 680 Kč
• příplatek na jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
• vstupné do Vatikánských muzeí a Sixtinské

kaple včetně rezervace
- dospělí 750 Kč
- dítě 6–18 let, student do 26 let - držitel karty

ISIC 550 Kč
• okružní jízda s průvodcem 690 Kč
• polodenní výlet do Tivoli (autokarem, s prů-

vodcem) 690 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.

Informace
Změna programu a hotelu vyhrazena.
Minimální počet pro výlet do Tivoli je 10 osob.

cena 13 990 Kč

Náměstí sv. Petra

Fontána di Trevi

www.cedok.cz

ITÁLIE

cena od 11 990 Kč

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,40.html

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6419.html



| ŘÍMSKÉ PŘEDJAŘÍ | 4 DNY
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Říma, transfer do ho-
telu v centru města, ubytování. Dle časových
možností pěší prohlídka historickým Římem
s průvodcem, během níž jsou k vidění nejvý-
znamnější pamětihodnosti antického i středo-
věkého Říma, např. Koloseum, Forum
Romanum, Senát, Titův oblouk, Trajánův
sloup, Kapitol, Fontána di Trevi, Španělské
schody… nebo individuální volno, fakultativně
večeře, nocleh. V okolí hotelu nepřeberné
množství restaurací s pravými italskými specia-
litami a další možností večerní zábavy včetně
slavných římských památek v pěším dosahu. 
2. den: Po snídani fakultativně okružní jízda
autokarem s průvodcem a foto zastávkami u vý-
znamných pamětihodností. Odpoledne fakulta-
tivně možnost návštěvy Vatikánských muzeí
a Sixtinské kaple včetně rezervace vstupného
nebo individuální volno k prohlídce města.
Návrat na hotel, fakultativně večeře, nocleh.
3. den: Snídaně, volno k individuálním prohlíd-
kám města nebo fakultativně polodenní
výlet do Villy d’Este v Tivoli – unikátní vily s ne-
skutečným množstvím fontán a nádherné za-
hradní architektury, která má v Evropě jenom
málo podob (vstupné cca 8 € není v ceně).
Návrat na hotel, volno k nákupům či prohlídce
pamětihodností, fakultativně večeře, nocleh. 
4. den: Snídaně, uvolnění pokojů, dle časových
možností individuální volno, transfer na letiště
a odlet do Prahy.
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Trasa: Plzeň, Praha, Humpolec, Jihlava, Brno,
Mikulov

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd ve večerních hodinách z ČR do
Itálie.
2. den: Příjezd do Punta Sabbioni, odtud plavba
lodí do Benátek přímo k náměstí sv. Marka (není
v ceně). Benátky byly původně etruským městem
a staly se po rozpadu západořímské říše mocen-
ským centrem Středomoří, jenž zbohatlo přede-
vším na obchodu s Orientem. Hlavní třídu zde
nahrazuje přibližně 100 kanálů, hlavní tepnou se
stal Canal Grande se svou pozoruhodnou délkou
4 kilometrů a šířkou 70 metrů. Prohlídka města
s průvodcem, při které je možno navštívit např.
Dóžecí palác,  baziliku sv. Marka, Campanillu,
Ponte di Rialto a další. Večer si vychutnáme at-
mosféru karnevalového veselí. Každoroční pro-
gram benátského karnevalu obsahuje koncerty,
plesy, maškarní průvody, divadelní představení
a ohňostroje. V nočních hodinách odjezd do místa
ubytování v oblasti Lido di Jesolo. Nocleh.
3. den: Po snídani odjezd do Benátek, individu-
ální volno, možnost fakultativního výletu na ost-
rovy Burano a Murano se  svými sklářskými
dílnami s tradiční výrobou skla. Odjezd do ČR
v pozdních odpoledních hodinách. 
4. den: Návrat v brzkých ranních hodinách.

Termín
8. 2. – 11. 2. 2018

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 1 nocleh se snídaní v hotelu ***

• průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.

Fakultativní služby
• výlet na ostrovy Murano a Burano 790 Kč
• projížďka gondolou 890 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 590 Kč

Orientační ceny některých služeb
• plavba lodí k nám. sv. Marka a na benátské

ostrovy cca 18 EUR

Informace
Změna programu vyhrazena.

ITÁLIE

cena 5 190 Kč

800 112 112

| KARNEVAL V BENÁTKÁCH | 4 DNY

Termíny Ceny
14. 2. – 17. 2. 2018   ♥ Valentýn 11 590 Kč
22. 2. – 25. 2. 2018 11 590 Kč
15. 3. – 18. 3. 2018 11 990 Kč
30. 3. – 2. 4. 2018    Velikonoce 12 990 Kč
19. 4. – 22. 4. 2018 12 990 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků Praha - Řím - Praha
• 3 noclehy s bufetovou snídaní v hotelu ***

v centru Říma
• transfery z/na letiště
• technického průvodce po celou dobu pobytu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů cca 50–80 €
• částku na přepravu MHD

Fakultativní služby
• 3 večeře 1 890 Kč
• příplatek na jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
• vstupné do Vatikánských muzeí a Sixtinské

kaple včetně rezervace
- dospělí 750 Kč
- dítě 6–18 let, student do 26 let - držitel karty

ISIC 550 Kč

• okružní jízda s průvodcem 690 Kč
• polodenní výlet do Tivoli (autobusem, s prů-

vodcem) 690 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.

Informace
Změna programu a hotelu vyhrazena.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
více informací na str. 52.

cena od 11 590 Kč

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1919.html

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,42.html

Kvalitní hotel
v CENTRU  

ŘÍMA



| LONDÝNSKÉ PŘEDJAŘÍ | 4 DNY

| SILVESTR V LONDÝNĚ | 4 DNY
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PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Londýna, okružní
jízda, transfer do hotelu, ubytování. Indi vi -
duální volno nebo v případě dobrých časo-
vých možností návštěva centra Londýna.
Indi viduální návrat do hotelu, fakultativně ve-
čeře, nocleh.
2. den: Snídaně, celodenní pobyt v Londýně
s průvodcem. Metrem dojedeme do blízkosti
Hyde parku, kde se budeme moci seznámit
s nejvýznamnějšími stavbami tohoto města pro-
cházkou kolem Buckinghamského paláce, St.
James parku k Westminsterskému opatství
a majestátnímu Parlamentu, který se nachází
v těsné blízkosti Big Benu. Dále doporučujeme
pokračovat třídou Whitehall kolem Downing
Street na Trafalgarské náměstí, kde jistě nevy-
necháme příležitost návštěvy světoznámé obra-
zárny. V pozdních odpoledních hodinách
můžeme pokračovat přes zábavní čtvrť Soho na
Covent Garden ulicemi proslulými nejrůzněj-
šími kulturními podniky, rázovitými puby i res-
tauracemi pro náročné. Jistě v nás zanechá
nezapomenutelný dojem návrat k metru krásně
nasvícenou pěší zónou přes Leicester square
ke slavné Piccadilly. Návrat do místa ubytování,
fakultativně večeře, nocleh.
3. den: Po snídani pěší prohlídka s průvodcem
– katedrála sv. Pavla (druhá největší církevní
stavba na světě), Millenium Bridge, Tate
Gallery – galerie moderního umění na místě
 bývalé elektrárny, Globe – kopie alžbětinského
divadla, Southwark Cathedral, London Bridge

s vyhlídkou, Tower – původně královská
 rezidence a obávané vězení, dnes proslulá kle-
notnice a zbrojnice, nejslavnější londýnský most
Tower Bridge, HMS Belfast - poslední křižník
Royal Navy, přístavní doky upravené na ob-

chodní a zábavní oblast St. Catherine’s Dock;
návrat na hotel, fakultativně večeře, nocleh. 
4. den: Po snídani individuální volno k prohlíd-
kám, nákupům, fakultativním vstupům apod.
Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Termín
29. 12. 2017 – 1. 1. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků Praha-Londýn-Praha
• 3 noclehy v hotelu *** s anglickou snídaní
• transfery z/na letiště
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
• okružní jízdu městem

Cena nezahrnuje
• částku na přepravu MHD
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby
• 3 večeře včetně silvestrovské galavečeře

2 990 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2.990 Kč
• vstupenka do muzea Madame Tussaud’s

1 090 Kč
• vstupenka na London Eye 850 Kč

• vstupenka na vyhlídku z mrakodrapu The
Shard 1 150 Kč

Informace
Změna programu a hotelu vyhrazena.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Londýna, okružní
jízda, transfer do hotelu, ubytování. Individuální
volno nebo v případě dobrých časových mož-
ností návštěva centra Londýna. Individuální ná-
vrat do hotelu, fakultativně večeře, nocleh.
2. den: Snídaně, celodenní pobyt v Londýně
s průvodcem. Metrem dojedeme do blízkosti
Hyde parku, kde se budeme moci seznámit s nej-
významnějšími stavbami tohoto města procház-
kou kolem Buckinghamského paláce, St. James
parku k Westminsterskému opatství a ma-
jestátnímu Parlamentu, který se nachází v těsné
blízkosti Big Benu. Dále doporučujeme pokračo-
vat třídou Whitehall kolem Downing Street na
Trafalgarské náměstí, kde jistě nevynecháme
příležitost návštěvy světoznámé obrazárny. V po-
zdních odpoledních hodinách můžeme pokračo-
vat přes zábavní čtvrť Soho na Covent Garden
ulicemi proslulými nejrůznějšími kulturními pod-
niky, rázovitými puby i restauracemi pro náročné.
Jistě v nás zanechá nezapomenutelný dojem ná-
vrat k metru krásně nasvícenou pěší zónou přes
Leicester square ke slavné Piccadilly. Návrat do
místa ubytování, fakultativně večeře, nocleh.
3. den: Po snídani pěší prohlídka s průvodcem
– katedrála sv. Pavla (druhá největší církevní
stavba na světě), Millenium Bridge, Tate
Gallery – galerie moderního umění na místě bý-
valé elektrárny, Globe – kopie alžbětinského di-
vadla, Southwark Cathedral, London Bridge

s vyhlídkou, Tower – původně královská rezi-
dence a obávané vězení, dnes proslulá klenot-
nice a zbrojnice, nejslavnější londýnský most
Tower Bridge, HMS Belfast - poslední křižník
Royal Navy, přístavní doky upravené na ob-

chodní a zábavní oblast St. Catherine’s Dock;
návrat na hotel, fakultativně večeře, nocleh. 
4. den: Po snídani individuální volno k prohlíd-
kám, nákupům, fakultativním vstupům apod.
Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Termíny Ceny
8. 3. – 11. 3. 2018 12 590 Kč

30. 3. – 2. 4. 2018    Velikonoce 12 990 Kč
19. 4. – 22. 4. 2018 12 590 Kč

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků Praha-Londýn-Praha
• 3 noclehy v hotelu *** s anglickou snídaní
• transfery z/na letiště
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
• okružní jízdu městem

Cena nezahrnuje
• částku na přepravu MHD
• vstupy do památkových objektů

Fakultativní služby
• 3 večeře 2 390 Kč
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 990 Kč
• vstupenka do muzea Madame Tussaud’s

1 090 Kč

• vstupenka na London Eye 850 Kč
• vstupenka na vyhlídku z mrakodrapu The

Shard 1 150 Kč

Informace
Změna programu a hotelu vyhrazena.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
více informací na str. 52.

cena 13 990 Kč

cena od 12 590 Kč

www.cedok.cz

VELKÁ BRITÁNIE

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7519.html

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8372.html



Lisabon | Sintra | Cabo da Roca

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Lisabonu – portugal-
ské metropole vystavěné na sedmi pahorcích,
transfer na hotel, nocleh.
2. den: Po snídani pěší prohlídka centra Lisabonu
zahrnující čtyři hlavní náměstí Praça do Comércio,
Praça dos Restauradores s obeliskem a Praça da
Figueira se sochou krále Jana I. a náměstí Rossio
(kdysi aréna pro býčí zápasy, vojenské přehlídky,
či popravy), hlavní třídu Rua Augusta s pouličními
umělci, kavárnami a elegantními obchody. Dále
zaujme novogotický volně stojící 32 metrů vysoký
výtah Elevador de Santa Justa, pevnost Castelo de
Sao Horte (původní královské sídlo s vyhlídkami
na panorama města). Odpoledne volno nebo fa-
kultativní výlet lodí podél pobřeží města.
Fakultativně večeře, nocleh v hotelu.
3. den: Po snídani volno k individuálním prohlíd-
kám města, návštěvám muzeí, galerií či nákupům
nebo fakultativně celodenní výlet do okolí
portugalské metropole – Queluz (královský ro-
kokový letohrádek, nádherné palácové zahrady).
Průjezd pohořím Serra de Sintra, které nabízí pří-
jemnou změnu oproti jinak v létě horkému a su-
chému podnebí zbytku země, s lesy a romanticky
uspořádanými parky plnými exotických rostlin vy-
zařujícími až mystickou atmosféru, která v 19.
století přitahovala mnoho romantiků. Ti zde ne-
chali vystavět své paláce a dali tím vzniknout

městu pohádkových paláců - Sintra, dnes na se-
znamu světového dědictví UNESCO. Prohlídka
města, volno. Odjezd do Cabo da Roca s majá-
kem na vrcholku 140 m vysokého impozantního
útesu – nejzápadnějšího místa evropské pevniny,
které bylo ve středověku považováno za konec

světa. Večer návrat do Lisabonu, fakultativně ve-
čeře, nocleh v hotelu.
4. den: Po snídani okružní jízda Lisabonem
kolem nejznámějších pamětihodností, indivi -
duál ní volno. Odpoledne transfer na letiště
a odlet do Prahy.
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ŠPANĚLSKO | PORTUGALSKO

800 112 112

| PRODLOUŽENÝ LETECKÝ VÍKEND V MADRIDU | 4 DNY
Madrid | El Escorial | Toledo

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet z Prahy do Madridu, transfer do
hotelu, ubytování, volno, nocleh. 
2. den: Snídaně, polodenní pěší prohlídka po
Madridu s průvodcem, během které uvidíte
nejzajímavější místa této španělské metro-
pole, mj. náměstí Plaza Mayor, bránu Puerta
del Sol, katedrálu, exteriéry královského pa-
láce Palacio Real, Cervantesův památník a trh
Mercado de San Miguel. Po prohlídce města
 následuje volno, které lze využít k další pro-
cházce po městě, k nákupům nebo k návštěvě
galerie El Prado. V rámci volna je možnost fa-
kultativního výletu s prohlídkou paláce El
Escorial. Nocleh v hotelu. 
3. den: Snídaně, individuální volno. Možnost
 fakultativního výletu do Toleda - prohlídka
města mj. katedrála, chrám sv. Tomáše, ná-
městí Zocodóver, muzeum El Greca, dle časo-
vých možností návštěva tradiční toledské
manufaktury (ozdobné zbraně z toledské oceli,
šperky). Odjezd zpět do Madridu. Nocleh v ho-
telu. 
4. den: Snídaně, volno v závislosti na letovém
řádu, transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

Termíny

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně tax

a příplatků
• transfery, polodenní pěší prohlídku Lisabonu
• 3 noclehy v  hotelu *** se snídaní
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb. 

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)
• vstupy včetně vstupů během fakultativních

výletů
• místní pobytovou taxu (cca 1 €/os./noc)

Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj za 3 noci 2 790 Kč
• příplatek za 2 večeře 1 290 Kč
• výlet lodí podél pobřeží města 790 Kč
• výlet do okolí portugalské metropole 1 290 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu
a pro realizaci fakultativních výletů je 20 osob.
Změna programu a hotelu vyhrazena.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
více informací na str. 52.

15. 3. – 18. 3. 2018
27. 4. – 30. 4. 2018

18. 5. – 21. 5. 2018
8. 6. – 11. 6. 2018

cena 15 990 Kč

| PRODLOUŽENÝ VÍKEND V LISABONU | 4 DNY

Termíny
8. 3. – 11. 3. 2018

19. 4. – 22. 4. 2018

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha-Madrid-Praha

včetně tax a příplatků  
• 3 noclehy se snídaní v hotelu *** 

• transfer z letiště do hotelu a zpět
• služby průvodce
• polodenní pěší prohlídku Madridu
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy včetně vstupů během fakultativních

výletů

Fakultativní služby
• polodenní výlet El Escorial 690 Kč
• polodenní výlet do Toleda 690 Kč 
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 290 Kč

Cestovní pojištění:
Více informací a cena viz str. 3.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu
a pro realizaci fakultativních výletů je 20 osob.
Změna programu a hotelu vyhrazena.
Uvedené ceny jsou platné do 31. 12. 2017,
více informací na str. 52.

cena 14 990 Kč

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4635.html

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3126.html
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DÁNSKO | NIZOZEMSKO

www.cedok.cz

| KOUZLO VÁNOČNÍHO HOLANDSKA | 3 DNY

| KODAŇ V DOBĚ ADVENTU | 3 DNY
PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odlet v ranních hodinách do Kodaně.
Naši návštěvu zahájíme u radnice poblíž zábav-
ního parku Tivoli s vánočním trhem a pravou
severskou vánoční atmosférou, dále projdeme
po pěší zóně Stroget, nejdelší pěší zóně
v Evropě. Dojdeme až na největší kodaňské ná-
městí Kogens Nytorv s monumentální budovou
Královské opery, odkud budeme pokračovat
k pitoresknímu přístavu Nyhavn, kde je
možno podniknout vyhlídkovou plavbu lodí
kolem historické části města či strávit příjemné
chvíle na vánočním trhu. Zastavíme se i u krá-
lovského paláce Amalienborg, dále se pro-
jdeme po nábřeží a přes zajímavý park
k symbolu tohoto města, sošce Andersenovy
Malé Mořské víly. Pro milovníky večerní zá-
bavy je možné vychutnat zajímavou atmosféru
města a posedět v některé z četných kavárniček
či pivnic, které kypí společenským životem.
Nocleh.
2. den: Po snídani možnost navštívit slavné
město Roskilde, kde najdeme např. zajímavé
Muzeum vikinských lodí a v místní monumen-
tální katedrále hrobky dánských králů. Další
možností výletu je slavný zámek Kronborg
u Helsingoru, kde se v parku nachází údajný
Hamletův hrob. Samotná Kodaň nám nabízí ná-
vštěvu zámku Rosenborg s nádhernými interi-
éry, kde jsou uloženy i dánské korunovační
klenoty, či Národní muzeum. Nocleh.

3. den: Snídaně, zavazadla si ponecháme v ho-
telu a volný den využijeme k dalšímu pozná-

vání. V podvečerních hodinách transfer na le-
tiště a následný odlet do Prahy.

Termín
1. 12. – 3. 12. 2017

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha – Kodaň a zpět
• transfer z letiště do hotelu a zpět, průvodce
• 2 noclehy v hotelu *** se snídaní
• zák. pojištění dle zák. č.159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje
• Vstupy do muzeí a jiných objektů ani náklady na

použití místní dopravy. Změna programu a pro-
gramových dnů dle aktuální situace vyhrazena.

Fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj 3 490 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 12 osob.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách odlet do
Amsterdamu. Individuální volno nebo výlet vla-
kem do hl. města Den Haag, kde si uděláme
krátkou procházku historickou částí města.
Uvidíme například Binnenhof, Buitenho,
palác královny či Mauritshuis s královskou
sbírkou obrazů. Volno ve vánočně laděném
centru města. Návrat do Amsterdamu, ubyto-
vání v hotelu. Nocleh.
2. den: Po snídani společný odjezd do centra
Amsterdamu. Prohlídka města s průvodcem,
během níž se seznámíme se všemi zajíma-
vostmi např. uvidíme budovu Královského pa-
láce, náměstí Dam, Nový kostel, květinový
trh Singel, Museumsplein, kde se nachází
Rijksmuseum, muzeum Van Gogha.
Neobyčejnou atmosféru slibuje večerní osvět-
lení historické části města, kde probíhá již tra-
dičně Festival světel. Individuální návrat do
hotelu. Nocleh.
3. den: Po snídani individuální program nebo
společný výlet do Zaanse Schans, zajímavého
skanzenu s větrnými mlýny, kde se seznámíme
s tradiční výrobou dřeváků a také sýrů. Po ná-
vratu do Amsterdamu možnost fakultativní
projížďky po grachtech. V podvečerních hodi-
nách odjezd na letiště a odlet do Prahy.

Amsterdam | Den Haag | Zaanse Schans

Termín
8. 12. – 10. 12. 2017

Cena zahrnuje
• 2 noclehy se snídaní v hotelu ***

v Amsterdamu
• leteckou dopravu v turistické třídě vč. tax

a příplatků Praha - Amsterdam – Praha
• služby průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy do muzeí a jiných objektů ani náklady

na použití místní dopravy.

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 290 Kč
• vstupenka na Festival světel 640 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.

Informace
Změna programu a programových dnů dle
aktuální situace vyhrazena.Minimální počet
účastníků pro realizaci zájezdu je 16 osob.

cena 11 790 Kč

cena 9 690 Kč

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8226.html

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8205.html

Kodaň Nyhavn

© Janus van den Eijnden
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MAĎARSKO | RAKOUSKO

800 112 112

| ADVENT V BUDAPEŠTI | 3 DNY

| ADVENT VE VÍDNI | 1 DEN

| ADVENT V SALCBURKU | 1 DEN

Trasa 1: Plzeň, Rokycany, Beroun (dálnice),
Praha, Jihlava (dálnice), Brno
Trasa 2: Ústí n.Labem, Teplice, Most, Litvínov,
Chomutov,  Louny, Slaný, Kladno, Praha, Jihlava
(dálnice), Brno

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v pozdních večerních hodi-
nách. 
2. den: Ráno příjezd do Budapešti, následuje
koupání v termálních pramenech léčivých bu-
dapešťských lázní. Po příjemné relaxaci, ná-
vštěva světoznámé tržnice a  prohlídka
vánočního trhu na Vörösmárty tér. Večeře
a nocleh v *** hotelu v Budapešti.

3. den: Po snídaně prohlídka vánočně vyzdo-
bené Budapešti a nejvýznamnějších památek
(Památník Milénia, budova Parlamentu,  bazilika

sv. Štěpána, Matyášův chrám, Rybářská bašta).
Odpoledne odjezd do ČR. Návrat ve večerních
hodinách.

Termíny
8. 12. – 10. 12. 2017  trasa  1

15. 12. – 17. 12. 2017  trasa  2

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 1 nocleh v  *** hotelu v Budapešti
• 1 polopenze
• průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.
Fakultativní služby 
• příplatek na jednolůžkový pokoj 590 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.
Cena nezahrnuje:
• vstupné do objektů
Program zájezdu může být upraven dle aktuál -
ní situace v místě.

cena od 2 190 Kč

Trasa 1: Plzeň, Beroun (dálnice), Praha
(N. Butovice), Humpolec (dálnice) 
Trasa 2: Mladá Boleslav
Trasa 3: Příbram, Písek, České Budějovice,
Jindřichův Hradec

PROGRAM ZÁJEZDU:
Odjezd v časných ranních hodinách z ČR do ra-
kouské metropole Vídně. Po příjezdu následuje
krátký informativní okruh. Následuje individuální
program zaměřený na nákupy na adventních
trzích. Ve zbylém čase doporučujeme navštívit
památky v centru města, mezi kterými by roz-
hodně neměl chybět dóm sv. Štěpána. Za
úvahu stojí i návštěva Španělské jezdecké školy
Lipicánů, některého z  četných vídeňských
muzeí, či reprezentačních komnat Hofburgu.

Pravou atmosféru starého mocnářství však mů-
žeme vychutnat nejlépe teprve v  kavárně
Demel, s tradicí od 17.století. Větší hlad můžeme
ukojit největším řízkem na světě ve světoz-
námé restauraci Zum Figlmüller a  naopak

kouzlo nádherné vyhlídky vychutnat z otočné
restaurace na televizní věži. Omrzí-li nás kla-
sika, můžeme zavítat do kavárny v originálním
domě malíře Hundertwassera. V odpoledních
hodinách odjezd zpět do ČR.

Termíny
2. 12. 2017 Trasa 1, 2, 3
9. 12. 2017 Trasa 1,2 

16. 12. 2017 Trasa 1, 3

Cena
730 Kč (trasa 1,2)
590 Kč (trasa 3)

Cena zahrnuje
• autokarovou dopravu, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby
• přípl. za konkrétní místa v autokaru 250 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.

Informace
Je nutné počítat s menší částkou na  případ-
nou dopravu MHD ve Vídni.
Změna programu vyhrazena.

Trasa 1: Mladá Boleslav, Praha, Tábor, České
Budějovice

PROGRAM ZÁJEZDU:
Odjezd v  časných ranních hodinách z  ČR do
Salcburku, nejkrásnějšího města evropského
středověku. Individuální prohlídka rodiště
W. A. Mozarta, na jehož počest je zde každoročně
pořádán hudební festival. Doporučujeme pro-
cházku starým městem s Rezidenčním náměs-
tím, známou zvonkohrou nebo kostelem sv.
Petra. Možnost navštívit typické předvánoční
trhy u zámku Hellbrunn nebo posedět v centru
města v útulné kavárničce nad šálkem dobré kávy
či čaje. V odpoledních hodinách odjezd zpět do ČR. 

Termín
2. 12. 2017 

Cena zahrnuje
• autokarovou dopravu, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby
• přípl. za konkrétní místa v autokaru 250 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.

Informace
Je nutné počítat s menší částkou na  případ-
nou dopravu MHD ve Vídni.
Změna programu vyhrazena.

cena 990 Kč

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,178.html

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3045.html

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3049.html

cena od 590 Kč



| ADVENT V REGENSBURKU | 1 DEN

| ADVENT V DRÁŽĎANECH | 1 DEN
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Trasa 1: Praha ( N. Butovice), Kladno, Slaný
Trasa 2: Most
Trasa 3: Plzeň, Žatec
Trasa 4: Mladá Boleslav

PROGRAM ZÁJEZDU:
V ranních hodinách odjezd z ČR do Drážďan za
působivou atmosférou proslulého vánočního
trhu „Striezelmarkt“,  jednoho z nejstarších
v Německu. Během prohlídky města nelze vyne-
chat stavební skvosty Zwinger se světově pro-
slulou obrazárnou a dalšími sbírkami (zbraně,
porcelán atd.), uměleckou komoru Grünes
Gewölbe nebo znovu postavenou půvabnou
katedrálu Frauenkirche. Procházkou od
Semperovy opery kolem rezidenčního zámku
saských kurfiřtů na vyhlídkovou Brühlovu terasu
zjistíte, že Drážďany rozkvetly do nové krásy.
Zážitky doplní ochutnávka vánoční štóly, svaře-
ného vína či  duryňských klobás. Individuální
volno, v pod ve čer ních hodinách návrat do ČR.

Termíny
2. 12. 2017 Trasa 1,2,3,4
9. 12. 2017 Trasa 1,2,3,4

16. 12. 2017 Trasa 1,2,3,4

Cena
430 Kč (trasa 1,3)
390 Kč (trasa 4)
260 Kč (trasa 2)

Cena zahrnuje
• autokarovou dopravu, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby
• přípl. za konkrétní místa v autokaru 250 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.

Informace
Trasa 2 neobsahuje služby průvodce. 
Změna programu vyhrazena.

Trasa 1: Praha ( N. Butovice), Beroun, Rokycany,
Plzeň 
Trasa 2: Mladá Boleslav

PROGRAM ZÁJEZDU:
Odjezd v ranních hodinách z Prahy přes hraniční
přechod Rozvadov do SRN do Regensburgu,
města pod patronací UNESCO, jedné z nejvý-
znamnějších metropolí středověku. Uvidíme
známé historické výškové domy, Kamenný most
z poloviny 12. století, který v té době byl jedním
z divů světa, malebnou Starou radnici s velkole-
pým gotickým říšským sálem ze 14. století, který
se v  letech 1663–1803 stal místem Říšského
sněmu. Dále si jistě nenecháme ujít zachovalou
bránu římského tábora Porta Praetoria či domi-
nantu města - katedrálu (Dóm), která na své do-
končení čekala celých 600 let. Zde na nás čeká
také vánoční atmosféra, vánoční trhy či pěší
zóna s možností výhodných nákupů. V podve-
černích hodinách návrat do ČR. 

Termíny
2. 12. 2017 Trasa 1, 2
9. 12. 2017 Trasa 1,2

16. 12. 2017 Trasa 1

Cena
570 Kč (trasa 1)
690 Kč (trasa 2)

Cena zahrnuje
• opravu autokarem, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.

Fakultativní služby
• přípl. za konkrétní místa v autokaru 250 Kč

Informace
Je nutné počítat s  menší částkou na 
případnou dopravu MHD.
Změna programu vyhrazena.

cena od 260 Kč

cena od 570 Kč

www.cedok.cz

NĚMECKO

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3055.html

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3054.html
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NĚMECKO

800 112 112

| ADVENT V BAVORSKU | 2 DNY

| ADVENT V NORIMBERKU | 1 DEN
Trasa 1: Praha ( N. Butovice), Beroun, Rokycany,
Plzeň 
Trasa 2: Mladá Boleslav

PROGRAM ZÁJEZDU:
Odjezd v  časných ranních hodinách do
Norimberka za kouzlem předvánočního času.
Nejznámější a nejnavštěvovanější německý trh
se nachází uvnitř hradeb někdejšího říšského
města, které si zachovalo kouzlo středověku.
V  jeho uličkách najdete stopy Karla IV. i jeho
synů. Slavný Ježíškův trh (Christkindlesmarkt)
září světly a nabízí vyhlášené norimberské spe-
ciality: klobásky, perník, svařené víno či origi-
nální vánoční ozdoby. Procházkou mezi
hrázděnými domy, kolem Krásné kašny navští-
víte památky jako kostel Panny Marie s orlo-
jem, Sv. Sebalda s  unikátním náhrobkem či
kostel Sv. Vavřince s vzácným Pozdravem an-
dělů, budovu radnice, dům Albrechta Dürera
či císařský hrad a mnoho dalších. Individuální
volno, v podvečerních hodinách návrat do ČR.

Termíny
2. 12. 2017 Trasa 1, 2
9. 12. 2017  Trasa 1,2

16. 12. 2017 Trasa 1

Cena
670 Kč (trasa 1)
770 Kč (trasa 2)

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.

Fakultativní služby
• přípl. za konkrétní místa v autokaru 250 Kč

Informace
Je nutné počítat s menší částkou na  případ-
nou dopravu MHD.
Změna programu vyhrazena.

Trasa: Praha, Beroun (dálnice), Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd v ranních hodinách z Prahy přes
hraniční přechod Rozvadov do SRN do Mnichova.
Během prohlídky města navštívíme mj. katedrálu
Frauenkirche, projdeme se po náměstí
Marienplatz, kde společně ochutnáme Glühwein
(svařené víno). Následně inviduální volno k ná-
vštěvě vánočních trhů a předvánočních nákupů.
Odjezd na ubytování v  oblasti Schwangau.
Ubytování a individuální volno.
2. den: Po snídani odjezd k zámku Neu schwan -
stein, který je považován za nej krás nější zámek
v SRN, kde je řada výjevů na bohaté vnitřní vý-
zdobě zasvěcena slavným wagnerovským oper-
ním dílům. Dále pokračujeme do blízkého
malebného města Füssen, kterému dominuje do-
dnes obývaný hrad. Zde navštívíme vánoční trhy.
Při zpáteční cestě si prohlédneme rokokový kostel
Wieskirche, který patří ke kulturnímu děditství
UNESCO. V odpoledních hodinách odjezd do ČR.

Termín
9. 12. – 10. 12. 2017

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem, průvodce
• 1 nocleh v hotelu ** se snídaní 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy cca 25 EUR

Fakultativní služby
• přípl. za přední místa v autokaru 250 Kč
• příplatek na jednolůžkový pokoj 1 790 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.

cena od 670 Kč

cena 2 390 Kč

Vánoční trhy MnichovZámek Neuschwanstein

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3048.html

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3057.htmlFüssen
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Trasa: Praha, Roztyly, Poděbrady, Hradec
Králové

PROGRAM ZÁJEZDU:
Odjezd v ranních hodinách z Prahy do Vratislavi,
města s unikátní architekturou. Vratislav patří
mezi jedno z nejkrásnějších měst v Polsku.
Během prohlídky města uvidíme druhé největší
náměstí (Rynek) v Polsku či nádhernou gotickou
radnici. Určitě nevynecháme kostel sv. Marie
Magdalské, gotickou stavbu s románských por-
tálem. Zde nás čeká také vánoční atmosféra
a vánoční trhy. V podvečerních hodinách odjezd
do ČR.

Termíny
2. 12. 2017 
9. 12. 2017

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb..

Cena nezahrnuje
• případné vstupy

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.

Fakultativní služby
• přípl. za konkrétní místa v autokaru 250 Kč

Trasa: Brno, Prostějov, Olomouc, Hranice,
Ostrava

PROGRAM ZÁJEZDU:
Odjezd v ranních hodinách do královského
města Krakov, které je právem zahrnuto mezi
památky UNESCO. Navštívíme pověstný rynek
s kostelem Panny Marie, který se pyšní jedním
z nejkrásnějších vyřezávaných oltářů v Evropě
od Vita Stwoza, nebo muzeum s díly
Rembrandta či Da Vinciho. Odpoledne můžete
využít k návštěvě královského hradu Wawel
s jeho významnými expozicemi, jakými jsou krá-
lovské komnaty, zbrojnice, hrobky králů a zvo-
nice. Individuální volno k vánočním nákupům.
V podvečer odjezd do ČR.

Termíny
2. 12. 2017 
9. 12. 2017 

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.

Fakultativní služby
• přípl. za konkrétní místa v autokaru 250 Kč

Informace
Je nutné počítat s menší částkou na
případnou dopravu MHD.
Změna programu vyhrazena.

cena 740 Kč

cena 790 Kč

www.cedok.cz

POLSKO

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7513.html

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8423.html



SLOVENSKO | LÁZNĚ & TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ

800 112 11216

SLOVENSKO - LÁZNĚ
LÉČEBNÉ POBYTY se realizují v lázeňských domech a jednotlivé
procedury jsou indikovány lékařem po vstupní prohlídce. Pobyt
zpravidla zahrnuje 2-3 léčebné procedury denně (mimo svátků
a nedělí, kdy může být provoz lázní upraven) a výstupní lékařskou
prohlídku. Doporučená doba pobytu je 7-14 dní, optimální je však
pobyt 3-4 týdny. 
RELAXAČNÍ/REGENERAČNÍ POBYTY poskytují lázeňské domy
a některé hotely s rozšířenou působností. Jsou určeny pro širokou
veřejnost. Pobyty příznivě působí na regeneraci a relaxaci organismu.
Procedury jsou nenásilné, není zde nutná vstupní ani výstupní

lékařská  prohlídka. Zpravidla jsou poskytovány 2 procedury denně,
ve většině případů se také využívají léčivé účinky minerální nebo
termální vody a délka pobytu se doporučuje min. na 7 dní. 
WELLNESS POBYTY lze čerpat u vybraných hotelů zpravidla vyšší
kategorie, kde kromě běžných ubytovacích a stravovacích služeb
nabízejí možnost relaxace ve „Wellness centru“, které většinou
zahrnuje bazén, masážní nebo perličkovou vanu, různé druhy saun,
masážní sprchy a podobně. Dále jako doplňkové služby je zde možnost
masáží, kosmetiky, solária, manikúra, kadeřník. Pobyty jsou zaměřeny
na relaxaci a obnovu vitality, čerpání služeb se řídí podle výběru klienta.

RAJECKÉ TEPLICE
Lázně leží jižně od Žiliny, Na východě je lemuje
panoráma hřebenu Malé Fatry, na západě se
přímo pod areálem lázní tyčí vápencové dolo-
mity Strážovských vrchů. Lázně tvoří ústřední
lázeňská budova Aphrodite, která má rovněž
ubytovací část a dále je krytým koridorem spo-
jena s dalším ubytovacím objektem - s hotelem
Aphrodite Palace. Zřídla termálních pramenů
mají teplotu okolo 38 °C. Léčí se zde pohybové
ústrojí,  bolesti zad a kloubů, nervová onemoc-
nění. K dispozici je nej modernější diagnostické
a léčebné  vybavení v pěkném, stylovém, lázeň-
ském zařízení. 
Nabídka lázní:
• léčebné a relaxační pobyty 
• Byznys pobyty pro podnikatele 
• wellness pobyty pro ženy
• pobyty zaměřené na snížení nadváhy
• víkendové pobyty 
• vánoční, silvestr. a velikonoční pobyty

PIEŠŤANY
Toto město má nejvíc slunečních dní v roce na
Slovensku. Léčivé prameny s teplotou vody až

do 69 °C a množstvím minerálních solí a uhlíku
jsou využívány především pro regeneraci pohy-
bového ústrojí. Vyhledávaným léčebným pro-
středkem je termálně-sirnaté bahno
s množstvím minerálních látek a sloučenin.
Využívá se k lokálním obkladům nebo celotělo-
vým zábalům.
Nabídka lázní: 
• léčebné a relaxační pobyty
• wellness
• víkendové pobyty
• vánoční, silvestr. a velikonoční pobyty 

TRENČIANSKÉ TEPLICE
Toto lázeňské městečko je situováno v krásné
krajině Strážovských vrchů. Kromě lázeňské
péče zaměřené na pohybové a nervové ústrojí,
nabízí svým návštěvníkům procházky parkem
a lesoparkem, který lázně obklopuje, návštěvu
přírodní rezervace, tenis, jízdu na koni.
Nabídka lázní: 
• léčebné a relaxační pobyty
• pobyty pro seniory
• beauty wellness pobyty pro ženy i muže
• ozdravné minipobyty

• pobyty na snížení nadváhy 
• víkendové pobyty
• vánoční a silvestrovské pobyty
• velikonoční pobyty

SLOVENSKO - TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ 
Lázeňská střediska založená na využívání termálních koupališť
v kombinaci s aquaparky v návštěvnosti předstihla klasické lázně,
od kterých se liší charakterem pobytu. V těchto zařízeních relaxují
klienti autonomně, zpravidla bez přímé účasti lékaře nebo
odborného personálu. Na základě předchozích zkušeností si zde

klienti sami „ordinují“ koupání v termální vodě bazénů v kombinaci
se sportovně relaxačním programem. Výhodou těchto pobytů je
bezesporu cenová dostupnost. Termální areály jsou často doplněny
klasickými aquaparky, které doplňují nabídku tobogány a dalšími
vodními radovánkami. 

BEŠEŇOVÁ
Malá obec, kterou najdeme asi 15 km za
Ružomberokem ve směru na Lipt. Mikuláš.
Termální koupaliště vzniklo v okolí léčivých pra-
menů, které vyvěrají z hloubky téměř 2000 m,
s teplotou vody až 70 °C. V areálu je 8 geotermál-
ních bazénů, s vodou o teplotě 26–39 °C. Je otev-
řeno celoloročně. Voda blahodárně působí na
pohybové ústrojí, urologické problémy, dýchací
ústrojí a má příznivé kosmetické účinky. Areál
aquaparku byl v uplynulém období rekonstruován
a rozšířen. Jsou zde wellness centra, kryté bazény
a relax služby, množství vodních atrakcí, vířivky, to-
bogany, sauny, tepidarium, několik stánků ry-
chlého občerstvení a restaurace.

TATRALANDIA (LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ)
Aqua Park Tatralandia a Holiday Village cca
2 km od Liptovského Mikuláše, je největší slo-
venský aqupark s celoročním provozem. Voda
v bazénech má teplotu 24–39 °C. „Vitálny svet“
je krytý areál, kde je k dispozici cca 16 parních,
vodních a masážních koupelí, saun a relaxač-
ních procedur, stánky s občerstvením, restau-
race.

PATINCE
Rekreační středisko Patince se nachází na
levém břehu Dunaje cca 12 km za Komárnem.
V areálu jsou 3 venkovní bazény (26–31 °C),
 wellness centrum/aquapark nabízí soustavu
bazénů s množstvím masážních trysek, vířivek
a vodopádů, klidový bazén, bazén pro děti
a dětský koutek, sauny. Součástí areálu jsou
i kryté bazény začleněné do služeb luxusního
hotelu Wellness, přístupné hostům ubytova-
ných v hotelu zdarma.

PODHÁJSKA
V trojúhelníku Nitra, Levice a Nové Zámky 
najdeme pozoruhodné termální koupaliště
přezdívané „Mrtvé moře“. Slaná, minerální
voda má podobné složení jako mořská voda,
jen v menší koncentraci. Blahodárné jsou
účinky léčivé vody na kožní choroby (lupénka,
ekzémy), nemoci dýchacích cest, revma, bo-
lesti páteře a kloubů, cévní onemocnění. V are-
álu termálního koupaliště o rozloze 12 ha se
nachází 10 bazénů s vodou o teplotě 36–38 °C,
tobogán, sportovní a dětská hřiště, stánky
s prodejem rychlého občerstvení. Nový zastře-
šený areál s léčivou termální vodou, wellness

centrum Aquamarin,  devět bazénů, vířivky,
sauny, tepidárium.  V zimním období mohou
návštěvníci využívat také částečně zastřešený
sedací bazén, ochlazovací bazén.

VELKÝ MEDER
Termální koupaliště a lázně leží na jižním
Slovensku, mezi Bratislavou a Komárnem. Areál
termálního koupaliště  nabízí návštěv níkům ně-
kolik venkovních  bazénů, včetně dětského, dva
tobogány, dva kryté bazény (nový areál je ce-
loročně otevřený) solárium, masáže, klasickou
saunu, finskou saunu, perličkové koupele, mi-
nigolf, plážové volejbalové hřiště, hřiště pro
děti, maxi šachy, restauraci, stánky rychlého ob-
čerstvení a další služby. Termální prameny
v 9 bazénech s vodou o teplotě 26–38 °C příz-
nivě působí na kloubní poruchy, nemoci  páteře
a svalů a na regeneraci organismu. Všechny ba-
zény v areálu termálního koupaliště mají geo-
termální, léčivou vodu. V zimním období je
k dispozici 6 bazénů, velký rekreační, rodinný
s interaktivními a zábavnými prvky, polokrytý
sedací, krytý plavecký, krytý dětský s atrakcemi
a vnitřní perličkový.

Trenčianské Teplice
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HOTEL APHRODITE PALACE

HOTEL APHRODITE
**** RAJECKÉ TEPLICE

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Ubytovací část se nachází přímo v budově bal-
neoterapie v centrální části  Rajeckých Teplic na
okraji příjemného parku. 

VYBAVENÍ
Komfortní, stylové prostředí, přízemí je vyhra-
zeno pro poskytování lázeňské péče, velký bazén
s protiproudem a perličkami, chrliči vody, sauny
parní, suchá, aroma, diagnostické a lázeňské vy-
bavení, jídelna,  kavárna a restaurace. Nový ven-
kovní areál s  bazény a  vodními atrakcemi.
V areálu lázní venkovní bazén, terény pro cyklo-
turistiku, vyznačené trekkingové trasy.

UBYTOVÁNÍ
Luxusní pokoje apartmá, SAT TV, rádio, minibar.
Dvoulůžkové pokoje označené „comfort“ jsou
prostorově menší, vybavení je stejné, cenově
odlišeny.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně nebo dle výběru polopenze jsou podá-
vány v budově hotelu Aphrodité Palace, formou
bufetových stolu. Možnost speciálního či diet-
ního stravování.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu. Aktuální ceny na: 

www.cedok.cz/dovolena/,650.html

**** RAJECKÉ TEPLICE

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází v  centrální části Rajeckých
Teplic s hlavní budovou balneoterapie je propo-
jen nadzemním krytým  koridorem.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s  recepcí, prostorná restaurace,
lobby bar. Další prostory možno využívat
v hlavní budově hotelu Aphrodite.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje jsou většinou dvoulůžkové, některé
s možností přistýlky a hotelové apartmá. Pokoje
po rekonstrukci jsou vyšší kategorie, prostorné,
luxusně vybavené, taktéž nové koupelny jsou

zcela komfortní. Pokoje standard jsou postupně
rekonstruovány na pokoje comfort kategorie
****, některé s možností přistýlky, koupelna,
WC, televizor, trezor, vysoušeč vlasů, župan,
pantofle. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a příp. večeře jsou podávány v hote-
lové restauraci formou bufetových stolů.
Možnost celodenního stravování. 

PARKOVÁNÍ
Na vyhrazeném parkovišti v blízkosti hotelu. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,693.html

od 1 450 Kč*

cena za osobu/noc * více na str. 52

od 1 380 Kč*

cena za osobu/noc * více na str. 52

Léčebné a relaxační balíčky
na www.cedok.cz a u prodejců.

Léčebné a relaxační balíčky
na www.cedok.cz a u prodejců.



HOTEL FLÓRA
*** TRENČIANSKÉ TEPLICE

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V centru městečka, v blízkosti lázeňského parku
a pěší zóny. Areál lázní s termálními prameny
cca 500 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Restaurace Flora s terasou, kavárna Festival
s terasou, konferenční místnost, salonek,
bazén, fitness, stolní tenis, půjčovna sportov-
ních kol, sauna, vířivka, masáže klasické i vodní,
rašelinové zábaly, fyzioterapie.

UBYTOVÁNÍ
Jedno- a dvoulůžkové pokoje a apartmá pro 
2–4 osoby. Všechny mají sprchu a WC, SAT TV,

rádio, telefon s přímou volbou, WI-FI připojení
zdarma, trezor, župan, apartmá navíc i led-
ničku. U některých pokojů balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetových stolů, obědy a ve-
čeře výběrem z menu.

PARKOVÁNÍ
Parkoviště u objektu je vyhrazené a uzavřené,
bezpečnostní kamery, poplatek cca 1,5 EUR/den
(při pobytu nad 3 noci, jinak 3 EUR/den).

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,579.html

PARKHOTEL NA BARAČKE
*** TRENČIANSKÉ TEPLICE

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 10 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Parkhotel na Baračke se nachází v klidném pro-
středí Trenčianských Teplic, na konci lázeňského
lesoparku. Do centra  lázní a na pěší zónu cca
15 minut příjemné chůze parkem.

VYBAVENÍ
Hotel prošel  kompletní rekonstrukcí. Dnes se hotel
řadí k nejlépe a nejpříjemněji vybaveným hotelům
v Trenčian ských  Teplicích. Hotel nabízí relaxační,
regenerační a léčebné procedury, samozřejmostí
je i wellness.  Hotel je vybaven pro poskytování
oxygenoterapie, elektroléčbu, nabízí  laseroterapii,
solárium, lymfo masáže, klasické,  podvodní a re-
flexní masáže, cvičení v bazénu, léčebný tělocvik,
steper, fitness. Perličkové a vanové koupele,

 skotské střiky, parafínové a rašelinové zábaly, baň-
kování, plynové injekce s aplikací CO

2
, finskou

a parní saunu. Venkovní terasa s dětským hřištem,
salonky,  konferenční místnost, dětský koutek, well-
ness centrum, bazénem s protiproudem, vlastní
parkoviště, půjčovny sportovního vybavení.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je možné v několika typech pokojů.
Pokoje Standard – dvoulůžkový pokoj s možností
1 přistýlky,  malý apartmán – 2 pevná lůžka
s možností 1 přistýlky, velký apartmán – 2 pevná
lůžka s možností až 2 přistýlek. Každý pokoj má
vlastní přísl., dále rádio, telefon, TV, satelitní při-
jímač, minibar, internetová přípojka, trezor, fén,
župan. Všechny pokoje jsou nekuřácké. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány formou bohatého  bu-
fetového stolu, večeře a´la carte nebo ve formě
bufetu, možnost celodenního stravování výbě-
rem z jídelního lístku. 

PARKOVÁNÍ
V blízkosti hotelu vyhrazené parkoviště, nehlí-
dané. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,736.html

800 112 11218

SLOVENSKO | LÁZNĚ & TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ

od 4 780 Kč*

cena za osobu/5 nocí * více na str. 52

od 1 240 Kč*

cena za osobu/noc * více na str. 52

Pobytové a wellness balíčky
na www.cedok.cz a u prodejců.

Pobytové a wellness balíčky
na www.cedok.cz a u prodejců.
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HOTEL KRYM 
*** TRENČIANSKÉ TEPLICE

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel Krym se nachází v centru lázeňského
města Trenčianské Teplice, na pěší zóně,
200 metrů od vlakového a 400 metrů od auto-
busového nádraží. 

VYBAVENÍ
Hotel má kapacitu 290 lůžek v dvoulůžkových po-
kojích a apartmánech kategorie komfort a stan-
dard. V hotelu se nachází kosmetika,
manikúra/pedikúra, kadeřnictví denní kavárna,
noční bar, směnárna, stolní tenis, fitness centrum.
V každém poschodí je pro klienty k dispozici slu-
neční terasa. Free Wi-Fi připojení. V hotelu je
přímo dostupné lékařské vyšetření a léčebné a re-
laxační procedury, masáže a wellness procedury

Hotel je propojený s nově otevřeným venkovním
termálním bazénem Grand s teplotou vody 
33-36 °C . Bazén je v provozu celoročně.

UBYTOVÁNÍ
Standard – renovované pokoje bez balkonu. 
Komfort – renovované pokoje s balkonem.
Apartmány – renovované apartmány mají lož-
nici oddělenou od obývací části, TV-sat, rádio, te-
lefon, chladnička, trezor, fén, WC, sprcha/vana.
Na všech pokojích k dispozici koupací pláště.
Pokoje pouze nekuřácké. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně (vč. nápojů – ranní káva, čaj, kakao, stu-
dené nápoje), obědy a večeře jsou podávány

formou bufetu. Možnost výběru z jídelního
lístku za doplatek.

PARKOVÁNÍ
Vjezd a výjezd na parkovací prostor je možný
jen s platnou parkovací kartou (informace v re-
cepci hotelu). Při příjezdu bude klientům umož-
něn krátkodobý vjezd. Parkování je možné jen
pro ubytované hosty. Poplatek 2,00 € / 1 den.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7477.html

HOTEL PAX
*** TRENČIANSKÉ TEPLICE

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Zrekonstruovaný hotel PAX se nachází přímo
v centru městečka, na pěší zóně, na dohled ho-
telu Krym. Díky své ideální poloze v blízkosti lá-
zeňského parku a kulturní památky - historické
odpočívárny Hammam, vytváří příjemnou at-
mosféru, která přináší hostům ideální pod-
mínky pro léčbu a relaxaci.

VYBAVENÍ
Hotel má kapacitu 270 lůžek. K dispozici jedno
a dvoulůžkové pokoje, komfortní apartmány,
3 bezbariérové pokoje. Recepce je otevřena
nepřetržitě. V hotelu se nachází kosmetika,
denní kavárna směnárna, sluneční terasa

s panoramatickou kavárnou Pax Panorama
s barem a lehátky. Wi-Fi připojení zdarma.
Hotel Pax je navíc propojen s lázeňským cent-
rem Roman Spa SINA, kde se nachází bazén
a kde se poskytují léčebné procedury. Najdete
zde i lékařské ordinace. Některé procedury
jsou hostům k dispozici přímo v hotelu.
Koupací pláště k zapůjčení na recepci.

UBYTOVÁNÍ
Všechny pokoje mají vlastní příslušenství – WC,
sprcha/vana, TV-sat, Wi-Fi připojení, rádio, tele-
fon, chladnička. Apartmány mají vlastní příslušen-
ství, ložnici oddělenou od obývací části, navíc varná
konvice, trezor, fén.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu (vč. nápojů – ranní káva,
čaj, kakao, studené nápoje). Obědy a večeře
výběr z pěti jídel (2 masitá, vegetariánské jídlo
a sladké jídlo, ovocný balíček). Možnost výběru
z jídelního lístku za doplatek.

PARKOVÁNÍ
V blízkosti hotelu , poplatek 2,-€/ den.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7478.html

od 1 680 Kč*

cena za osobu/noc * více na str. 52

od 1 730 Kč*

cena za osobu/noc * více na str. 52

Léčebné a relaxační balíčky
na www.cedok.cz a u prodejců.

Léčebné a relaxační balíčky
na www.cedok.cz a u prodejců.



HOTEL PARK
*** PIEŠŤANY

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel je situován v tichém prostředí nedaleko
Kúpelného ostrova a městského centra, v blíz-
kosti řeky, obklopen velmi pěkným parkem.

VYBAVENÍ
Příjemná atmosféra hotelu,  re s taurace, ka-
várna, denní bar, střešní terasa, společenská
místnost, ordinace lékařů, wellness centrum
a rehabilitace, internetový koutek, možnost
bezplatného připojení wi-fi, kadeřnický a kos-
metický salon.

UBYTOVÁNÍ
Moderně zařízené a zrekonstruované pokoje,
prostorově menší místnosti, rádio, sprchový
kout, WC, LCD SAT TV, všechny pokoje mají bal-
kon, župan. Pokoje jsou nekuřácké.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně podávány formou  bufetového stolu,
obědy a večeře výběrem z menu, možnost
 dietního stravování.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu, monitorované
kamerovým systémem, parkování je zpoplat-
něno.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,724.html

800 112 11220

SLOVENSKO | LÁZNĚ & TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ

od 1 370 Kč*

cena za osobu/noc * více na str. 52

Pobytové a wellness balíčky
na www.cedok.cz a u prodejců.
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DANUBIUS HEALTH SPA RESORT ESPLANADE
**** PIEŠŤANY    

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Danubius Health Spa Resort Esplanade je mo-
derní hotelový komplex nacházející se v pře-
krásném parku Lázeňského ostrova.

VYBAVENÍ
Komplex je rozdělen do dvou křídel - křídlo
Esplanade a Palace. Danubius Health Spa
Resort Esplanade je přímo propojen s Balneo
centrem, které nabízí širokou škálu jedinečných
léčebných a relaxačních procedur. Součástí re-
sortu je několik restaurací, kavárna bazénový
a noční bar.

UBYTOVÁNÍ
Hotel Esplanade nabízí bohatý výběr pokojů
různého typu počínaje kategorií Standard nebo
Comfort, až po pokoje kategorie Premium nebo
Premium plus. Pokoje kategorie Premium plus
poskytují luxusnější ubytování, pokoje typu
Comfort, Superior a Premium mají balkóny s vy-
hlídkou na poklidné prostředí piešťanského
Lázeňského ostrova.
Pokoje kategorie Comfort jsou vybaveny kou-
pelnou (vana nebo sprcha), SAT/TV, připojením
na internet, minibarem, telefonem, trezorem,
vysoušečem vlasů a županem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně , oběd i večeře jsou podávány formou
bufetu.

PARKOVÁNÍ
v blízkosti hotelu za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8304.html

od 1 830 Kč*

cena za osobu/noc * více na str. 52

Lázeňské balíčky
na www.cedok.cz a u prodejců.



SPA HOTEL GRAND SPLENDID
*** PIEŠŤANY

Standard: AA|AAA|AAB Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Spa hotel Grand Splendid patří mezi nejlepší lá-
zeňské hotely ve slovenských Piešťanech.
Moderní hotelový komplex leží ve špičce
Lázeňského ostrova, uprostřed mohutných
stromů, jen několik metrů od golfového hřiště
s devíti jamkami.

VYBAVENÍ
V lázních Balnea, propojených s hotelem chod-
bou, jsou poskytovány speciální terapeutické
a relaxační procedury. Hotel je také propojen
chodbou s rozsáhlým Kongresovým centrem,
ve kterém se konají koncerty a konference.
Možnosti sportovního vyžití, restaurace, po ve-
čerech kulturní a společenské akce, wellness
a fitness centrum a lázně. 

Lázeňský hotel Grand Splendid má dva rozsáhlé
bazény – jeden krytý a jeden venkovní. Ve well-
nessu je široká nabídka procedur s termální
vodou, wellness masáží a lázeňských koupelí,
dále wellness kúry využívající prvotřídní kosme-
tiku Babor.

UBYTOVÁNÍ
Lázeňský hotel Grand Splendid nabízí ubytování
pokojích a apartmánech. Pokoje jsou umístěny
ve dvou křídlech budovy: všechny balkóny křídla
Splendid i křídla Grand mají výhled na roman-
tický Lázeňský ostrov plný zeleně. Část
Splendid – pokoje komfort a apartmány, část
Grand pokoje standard, komfort a apartmány.
Pokoje mají příslušenství , SAT-TV, WIFI, vysoušeč
vlasů, koupací plášť (kromě pokojů standard).

STRAVOVÁNÍ
Hotel Splendid a Hotel Grand nabízejí pět restau-
rací, každá restaurace nese název jednoho hlav-
ního města tohoto regionu. Restaurace Bratislava,
Vídeň, Budapešť a Praha nabízejí vysoce kvalitní
pokrmy moderní kuchyně. Restaurace Berlín na-
bízí stravování formou à la carte. Snídaně jsou po-
dávány formou bufetu, obědy a večeře formou
výběru z denního menu, salátový bufet.  Na do-
poručení lékaře lze i dietní stravu.

PARKOVÁNÍ
V blízkosti hotelu za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8324.html

800 112 11222

SLOVENSKO | LÁZNĚ & TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ

od 1 160 Kč*

cena za osobu/noc * více na str. 52

Lázeňské balíčky
na www.cedok.cz a u prodejců.
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HOTEL BEŠEŇOVÁ
*** BEŠEŇOVÁ

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel Bešeňová se nachází přímo v areálu
aquaparku Bešeňová v regionu Liptov.

VYBAVENÍ
Hotelové pokoje, apartmány a studia jsou velmi
účelně zařízené, v areálu Bešeňová najdete také
restaurace, moderní kongresové centrum, celo-
roční koupání ve venkovních a vnitřních bazé-
nech, exkluzivní Wellness & Spa, masáže,
fitness. Wifi v celém hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje dvoulůžkové standard nebo lux (některé
s možností 1-2 přistýlek), Suite (ložnice a obý-
vací pokoj s možností přistýlky) , Studio (jedna
místnost s možností přistýlky pro dítě do 12 let),
Apartmán (ložnice a obývací pokoj – možnost 2
– 4 přistýlek). Všechny pokoje mají příslušenství,
vysoušeč vlasů, LCD TV, trezor, telefon, minibar,
čajová souprava, některé pokoje mají balkon
event. terasu, některé pokoje jsou podkrovní se
střešním oknem. Pokoje standard a suite mají
minibar, studio a apartmány mají kuchyňský
kout se základním vybavením. 

STRAVOVÁNÍ
V ceně je zahrnuta snídaně. Možnost dokou-
pení polopenze. V areálu je také možnost indi-
viduálního stravování.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,5072.html

HOTEL GALERIA THERMAL BEŠEŇOVÁ
**** BEŠEŇOVÁ

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel Galeria Thermal Bešeňová se nachází
přímo v aquaparku Bešeňová v regionu Liptov.

VYBAVENÍ
Hotel Galeria Thermal Bešeňová je první holis-
tický hotel na Slovensku. Nabízí hostům mož-
nosti, jak dosáhnout celkové zdraví a pohodu.
Hotel nabízí přístup k soukromému termálnímu
bazénu přímo z pokojů. Holistické wellness ritu-
ály, obsluha v privátních bazénech, wellness
taška (župan, ručník). Nonstop hotelová recepce,
knihovna v lobby baru, domácí tisk, bezdrátové
připojení na internet v celém hotelu. Skibus
v zimní sezóně, úschovna zavazadel.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje Thermal , s možností jedné
přistýlky nebo dvoulůžkové pokoje Thermal
Exclusive s možností dvou přistýlek. Dvou -
lůžkové pokoje Galeria bez možností přistýlek,
mají vlastní sociální zařízení, LCD TV, trezor, te-
lefon, mini bar, čajový set, sušič na vlasy, župan
a papuče, klimatizace, jacuzzi pro 2 osoby
přímo na pokoji s prosklenou stěnou. 
Dvoulůžkové apartmány s možností dvou při-
stýlek, mají vlastní sociální zařízení, LCD TV, tre-
zor, telefon, mini bar, čajový set, kávovar na
kapsle, sušič na vlasy, župan a papuče, klimati-
zace. Moderní a světlé pokoje mají balkon a vý-
hled na okolní hory.

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu je snídaně formou rozšířeného
bufetu.

PARKOVÁNÍ
v blízkosti hotelu za poplatek.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8323.html

od 970 Kč*

cena za osobu/noc * více na str. 52

od 1 270 Kč*

cena za osobu/noc * více na str. 52



PENZION FONTÁNA
*** BEŠEŇOVÁ

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Velmi příjemný penzion, po celkové rekon-
strukci, je situován přímo v centru obce
Bešeňová, cca 300 m od areálu termálního kou-
paliště, asi 12 km od Ružomberka.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace s barem, ka-
várna, dětské minihřiště, nové, moderní rela-
xační centrum. Hostům je k dispozici internet.

UBYTOVÁNÍ
Příjemné, dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, možno vyžádat hotelové apartmá, každý

pokoj má sprchu, WC, SAT TV, u některých po-
kojů je přípojka na internet.

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu je zahrnuta snídaně, formou bu-
fetového stolu, možnost  celodenního stravo-
vání výběrem z menu.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu bez poplatku
a není hlídané.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,716.html

800 112 11224

SLOVENSKO | LÁZNĚ & TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ

GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ
Gino Paradise Bešeňová (Thermal Park) prošel v posledních několika
letech velkou proměnou a to od termálního areálu ke komplexnímu
zaměření na zábavu pro celou rodinu. Byla vybudována vnitřní
adrenalinová zóna - s tobogánovou věží se 6 tobogány, s bazénem

s umělým vlnobitím a s dětským bazénem s vodním hradem
a skluzavkami. Dále je zde Vitální svět s několika druhy saun,
Relaxační centrum s bohatou nabídkou masáží nebo zábalů. 

od 850 Kč*

cena za osobu/noc * více na str. 52
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HOTEL THERMAL VARGA / HOTEL AQUA
*** VELKÝ MEDER

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,728.html

HOTEL ORCHIDEA
*** VELKÝ MEDER

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V centrální části Poddunajské nížiny, 30 km od
maďarských lázní Győr. Hotel je situován cca
50 m od hlavního vchodu termálního koupa-
liště. 

VYBAVENÍ
Hotel je nadstandardně vybaven, restaurace,
kavárenská část, salonek, konferenční místnost,
stylově laděné wellness centrum, bazén s proti -
proudem (10 m), finská sauna s ochlazovacím
bazénkem a „ĺadopád“, zážitkové sprchy - tro-
pický déšť, ledové vědro a skotské střiky, perlič-
ková koupel, parní aroma sauna, solná kabina,
tepidárium s  vyhřívanými lehátky,  turecký

„hammam“ s vyhřívaným kamenem, pro mýd-
lové nebo speciální masáže, velká  zahrada s te-
rasou. K vybavení hotelu patří i nadstandardní
služby například kosmetické ve studiu Radiant
Skin, room servis, praní a žehlení prádla. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje některé s možností při-
stýlky, nebo hotelové apartmá. Pokoje se spr-
chou nebo s vanou, WC, lednice, telefon SAT TV.
Možnost připojení na internet.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány formou bufetového
stolu, večeře výběrem z menu.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené, nehlídané parkoviště u  objektu
nebo uzavřené za hotelem pro ubytované hosty
zdarma.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,715.html

POLOHA
V městečku Velký Meder, v centrální části
Poddunajské nížiny, asi 12 km od Dunaje
a 30 km od maďarských lázní Győr. Hotely se na-
cházejí na začátku „korza“, cca 80 m od areálu
termálních bazénů Corvinus. Jedná se o 2 samo-
statné budovy oddělené pěší zónou. Nová hote-
lová budova má centrální recepci stejně tak jako
restauraci společnou s hotelem Thermal Varga.

VYBAVENÍ
Hostům v hotelu Thermal Varga je k dispozici
vstupní hala s recepcí a kavárnou, restaurace,
lobby bar+WI-FI, salonek, venkovní terasa a uza-
vřená zahrada. Hotel Aqua má k dispozici veš-
keré zázemí hotelu Thermal Varga.

UBYTOVÁNÍ – THERMAL VARGA
Jedno a dvoulůžkové pokoje, u některých mož-
nost jedné až dvou přistýlek, vlastní příslušen-
ství, SAT TV, telefon. Většina pokojů má balkon,
k dispozici hotelové apt., pro méně pohyblivé
lze vyžádat částečně bezbariérový pokoj v pří-
zemí. Všechny pokoje jsou nekuřácké, mají tre-
zor, chladničku a vysoušeč vlasů.

UBYTOVÁNÍ – HOTEL AQUA
Pěkné a pohodlné dvoulůžkové pokoje s vlast-
ním příslušenstvím, TV, balkon. Pro náročnější
klientelu k dispozici hotelové apartmá.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře jsou podávány formou bohatých

bufetových stolů s pestrou nabídkou studených
a teplých jídel.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené, nehlídané parkoviště u každého
 objektu.

O umístění klientů do konkrétního hotelu
rozhoduje recepce. Klienti budou informo-
váni předem. 

Hotel Thermal Varga Hotel Aqua

od 4 350 Kč*

cena za osobu/3 noci * více na str. 52

od 2 770 Kč*

cena za osobu/2 noci * více na str. 52

Pobytové balíčky
na www.cedok.cz a u prodejců.

Pobytové balíčky
na www.cedok.cz a u prodejců.



800 112 11226

SLOVENSKO | LÁZNĚ & TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ

HOTEL WELLNESS PATINCE
**** PATINCE

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Přímo v areálu termálního koupaliště Patince,
cca 4 km od stejnojmenné obce. Obec Patince
se nachází v jihovýchodní části Podunajské ní-
žiny, asi 15 km východně od Komárna.

VYBAVENÍ
V hotelu se nachází jeden z největších „zážitko-
vých“ krytých bazénů na Slovensku, který je sou-
částí „bazénového světa“ včetně dětského
bazénu a klidového bazénu. Velmi příjemné well-
ness centrum poskytuje širokou nabídku relaxač-
ních procedur včetně klasických masáží, koupelí,
zábalů, celotělových a kosmetických ošetření, sty-
lová hotelová restaurace s terasou u jezírka,

Wellness bar, který se nachází přímo v bazénové
hale, denní bar a noční Bowling bar, v blízkosti
hotelové vstupní haly je Lobby bar s širokou na-
bídkou míchaných nápojů a kávy. Nechybí ani
prostory pro děti, fitness, kulečník, bowling, šipky.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je možné v komfortně zařízených dvou-
lůžkových pokojích s možností přistýlky (i dětské
postýlky), rodinných pokojích, nadstandardních
Superior a De luxe pokojích a luxusních apartmá-
nech. Všechny pokoje jsou klimatizované, s vlastní
koupelnou a sociálním zařízením, TV, rádio, tele-
fon, lednička s minibarem, trezor a župan. Pro ná-
ročné hosty je připraven mezonetový apartmán.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře se podávají formou bufeto-
vých stolů nebo formou výběru z jídelního
lístku. Možnost posezení a občerstvení po celý
den v denním baru nebo Lobby baru.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště u hotelu je nehlídané
a neplacené.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,742.html

HOLIDAY VILLAGE TATRALANDIA
*** LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Vyhledávané rekreační středisko s celoročním
provozem Aquapark Tatralandia a s ním souvi-
sející ubytovací areál rozmanitých chatek a do-
mečků Holiday Village, jsou situovány asi 2 km
od Liptovského Mikuláše.

VYBAVENÍ
Areál termálního aquaparku nabízí velké množ-
ství venkovních i vnitřních bazénů, tobogány,
skluzavky, zábavné vodní atrakce, sportovní
hřiště pro dospělé i děti, množství stánků s ob-
čerstvení, restaurace, obchod s potravinami
a doplňkovým prodejem.

UBYTOVÁNÍ
Ve třech typech domků rozdělených do řadové
výstavby – apartmánů, nebo samostatně stojí-
cích bungalovů.
TYP A: čtyřlůžkový apartmán s možností při-
stýlky se skládá z ložnice se 4 lůžky umístěnými
v mezonetu a ve společenské místnosti, mož-
nost jedné přistýlky.
TYP B: třílůžkový bungalov, má jednu ložnici,
kde jsou 3 lůžka a společenskou místnost
s možností přistýlky.
TYP C: rodinný bungalov pro 7 osob se skládá
ze dvou ložnic – jedna čtyřlůžková a jedna třílůž-
ková – umístěných v patře, společenská míst-
nost v přízemí má možnost ještě jedné přistýlky.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu. Možnost polopenze,
nebo přípravy vlastního jídla v kuchyňce.

PARKOVÁNÍ
Je možné na záchytném parkovišti, nebo přímo
u ubytovacího objektu.
Při příjezdu se platí vratná kauce ve výši 100 EUR

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,730.html

od 4 430 Kč*

cena za osobu/3 noci * více na str. 52

od 850 Kč*

cena za osobu/noc * více na str. 52

Pobytové a wellness balíčky
na www.cedok.cz a u prodejců.



PENZION PRIMA 
*** PODHÁJSKA

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Obec Podhájska je známá především díky ter-
málním pramenům, které mají relaxační i lé-
čebné účinky. Areál termálního koupaliště je
otevřen celoročně, v roce 2012 bylo dobudo-
váno Wellness centrum Aquamarin, které je pří-
stupné celoročně a nabízí komplex služeb pro
relax a regeneraci. Ve wellness centru je ná-
vštěvníkům k dispozici vnitřní i vnější bazénový
svět, vitální svět, turecká lázeň Hammam, od-
dychové prostory, botanická zahrada a kavárna.
„Bazénový svět“ má 9 bazénů s termální i užit-
kovou vodou s množstvím vodních atrakcí.
Penzion Prima se nachází asi 500 m od tohoto
areálu, v centrální části obce Podhájska.

VYBAVENÍ
Penzion je celoročně v provozu, klimatizovaná
restaurace, terasa, vinárna s barem, bazén,
sauna, fitness, zahradní gril a altánem, prostor
pro děti, WI-FI, internet. Plánovaná odstávka
termálního koupaliště 23.10. - 06.11.2017.

UBYTOVÁNÍ
Převážně dvoulůžkové pokoje, některé s mož-
ností přistýlky (vhodná spíše pro děti),
v apartmá je možné ubytování pro 2-4 osoby
(2 dospělé osoby a 2 děti). Většina pokojů je
s balkonem nebo „francouzským“ oknem.
Každý pokoj má vlastní příslušenství, sprcha,
WC, SAT TV, lednice. 

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu je zahrnuta kontinentální sní-
daně, večeře servírované, výběr ze dvou jídel.

PARKOVÁNÍ
Před budovou penzionu, nehlídané, ale moni-
torováno kamerovým systémem.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,714.html

PENZION QUATRO II A III
*** PODHÁJSKA

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
Penzion rodinného typu, cca 500 m od hlavního
vchodu do areálu termálního koupaliště.
Vzdálenost na vlakovou i autobusovou zastávku
cca 450 m.

VYBAVENÍ
Jídelna, kde se podávají v letním období sní-
daně je společná pro obě budovy. V zimním ob-
dobí bez stravování. Plánovaná odstávka
termálního koupaliště 23.10. - 06.11.2017.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje jsou standardně vybaveny, každý pokoj
má vlastní příslušenství WC, sprcha, lednička,
TV (programy i v češtině), u většiny pokojů je
možná přistýlka. Dvoulůžkové pokoje typu
A jsou na přízemí a mají terasu, dvoulůžkové
a třílůžkové pokoje typu B jsou na prvním po-
schodí (bez výtahu) a mají balkon, pokoje typu
C (rodinná buňka) jsou dva samostatné dvou-
lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím.
Ubytování se psem malé rasy po dohodě s uby-
tovatelem možné.

STRAVOVÁNÍ
Penzion není vybaven na přípravu hlavních
jídel. V zimním období jsou možné pobyty beze
stravy. Celodenní stravování podle výběru
přímo v areálu termálního koupaliště (stánky
s občerstvením, restaurace), nebo v některé
z restaurací v blízkém okolí.

PARKOVÁNÍ
U penzionu, nehlídané.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,678.html

Wellness areál AQUMARIN
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od 750 Kč*

cena za osobu/noc * více na str. 52

od 560 Kč*

cena za osobu/noc * více na str. 52
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LÁZNĚ HARKÁNY
Lázně Harkány nabízejí v zimě tři kryté bazény s vodou o teplotě 26–37 °C stupňů. Termální
voda jako jediná na světě obsahuje síru rozpuštěnou ve formě plynu. Bohatá přítomnost
stopových prvků dále stupňuje blahodárný účinek. Pobytem v lázních Harkány se dosahuje
velmi dobrých výsledků při léčbě zánětů kloubů, strnutí kloubů po chronických zánětech,
při rehabilitaci po úrazech, léčení dny, ischiasu,  strnutí svalů, gynekologických zánětů,
určitých druhů neplodnosti a prevenci poruch lymfatického oběhu.

Indikace: Choroby kloubů v důsledku opotřebení, bolesti páteře (deformity, onemocnění
chrupavčitých plotének, lumbágo), Bechtěrejova choroba, chronické záněty kloubů
v inaktivním stádiu, neurózy, úbytek vápníku v kostech, poúrazové rehabilitace,
psoriasa.

UBYTOVÁNÍ:
Vánoce – Hotel Well ***

Moderní hotel, vzdálený cca 200 m od hlavního
vchodu do lázeňského areálu. Hostům je  k dis-
pozici restaurace, výtah, wifi v recepci.
Dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, minibar,
televize, telefon, balkon.  

Silvestr – Hotel Korona Termal ***

Rodinný hotel se nachází přímo naproti hlavnímu
vchodu do lázeňského areálu. Dvoulůžkové po-
koje s možností přistýlky, příslušenství, televize, te-
lefon, lednice. Většina pokojů má balkon nebo
společnou terasu. Snídaně bufetem, večeře s obs-
luhou. K dispozici je klientům fitness, vířivka, ma-
sáže a sauna (za poplatek). Možnost lékařského
ošetření - zubní a gynekologické. Vše za poplatek.

Budapest

BALATON

Harkány

Bratislava
SLOVENSKO
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Hotel Well Hotel Korona Termal
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| VÁNOCE V HARKÁNY | 7 DNÍ
Trasa: Ústí n. Labem, Teplice, Most, Litvínov,
Chomutov, Louny, Slaný, Kladno, Praha, Jihlava
(dálnice), Brno

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Ráno příjezd do lázeňského města
Harkány, s případnou zastávkou v historickém
městě Pécsi. Odpoledne možnost koupání
v termálních lázních. Večeře a nocleh v hotelu
Well.
3. den: Po snídani celodenní relaxace v term.
lázních, večeře, nocleh.
4. den: Snídaně v  hotelu, výlet do župního
města Pécs s neopakovatelnou vánoční atmo-
sférou, slavnostní Štědrovečerní večeře v ho-
telu, nocleh.
5. den: Snídaně v hotelu, možnost výletu do
Villánského údolí, případně prohlídka hradu
Siklós, večeře a nocleh v hotelu.
6. den: Snídaně v  hotelu, možnost koupání,
večer odjezd do ČR.
7. den: Návrat v ranních hodinách.

Termín
21. 12. – 27. 12. 2017

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 4 noclehy ve *** dvoulůžkových pokojích

hotelu Well
• 4 snídaně
• 2 večeře
• štědrovečerní večeři
• gulášovou párty
• průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

• uvítací přípitek
• lázeňskou taxu (od 18 let)

Cena nezahrnuje
• vstupné do lázní cca 2 900 HUF/den

Fakultativní služby
• přípl. na jednolůžk. pokoj 1 290 Kč
• sleva na vlastní dopravu 1 000 Kč/osoba

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.

Program zájezdu může být upraven dle
 aktuální situace v místě.

Trasa: Ústí n. Labem, Teplice, Most, Litvínov,
Chomutov, Louny, Slaný, Kladno, Praha, Jihlava
(dálnice), Brno

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ve večerních hodinách odjezd z ČR
2. den: Ráno příjezd do župního města Pécs,
návštěva tržnice. Odjezd do lázeňského města
Harkány. Odpoledne možnost koupání v term.
lázních. Večeře a nocleh v hotelu Korona
Termal.
3. a 4. den: Snídaně, koupání v lázních, večeře
a nocleh.
5. den: Snídaně, výlet do města Pécs, nebo na
dochovalý hrad Siklós, či do Villánského údolí.
Slavnostní silvestrovská galavečeře, nocleh.
6. den: Snídaně, možnost koupání v termálních
lázních, večer odjezd do ČR.
7. den: Návrat v ranních hodinách dle trasy. 

Termín
27. 12. 2017 – 2. 1. 2018

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 4 noclehy ve  *** dvoulůžkových pokojích

hotelu Korona Termal s příslušenstvím
• 4 snídaně
• 2 večeře
• silvestrovskou galavečeři
• gulášovou párty
• uvítací přípitek
• průvodce
• pojištění dle zák.č. 159/99 Sb.
• lázeňskou taxu (od 18 let)

Cena nezahrnuje
• vstupné do lázní cca 2 900 HUF/den

Fakultativní služby
• přípl. na jednolůžkový pokoj 1 290 Kč
• sleva na vlastní dopravu 1 000 Kč/osoba

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.

Informace
Je možné spojit vánoční a silvestrovský pobyt.
Cena se zvýší o částku za 2 noci a odečte se
doprava 1 000 Kč.
Program zájezdu může být upraven dle
 aktuální situace v místě.

| SILVESTR V HARKÁNY | 7 DNÍ

cena 6 560 Kč

cena 7 330 Kč

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8445.html

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3043.html
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| POBYTY V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH A BUDAPEŠTI | OD 2 DNŮ

Termíny
listopad – duben – libovolný počet dnů

Cena zahrnuje
• noclehy a stravování dle příslušných hotelů
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy do lázní od cca 2 000 HUF/den
• lázeňská taxa cca 1,5 Eur/os./den

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.

Informace
Aquaword Resort Budapešť – v hotelu platí
kauce 50 EUR/den na konzumaci. Nevy -
čerpaná záloha se vrací.
Apartmány Boulevard City – závěrečný úklid
30 EUR/pokoj, vratná kauce 50 EUR/apart.
Thermal hotel – jednorázová vstupenka do
lázní za každou noc jedna.
Minimum pobytu jsou 2 noci, v období svátků
3 noci. V některých případech platí vyšší ceny.
Ve většině hotelů je možné vyžádat rodinné
pokoje nebo apartmá.
Parkovné bývá u hotelů a platí se na místě.
U hotelů Flora, Park Inn, Aquaword, Répce,
Répce Gold je v ceně přímo vstup do lázní,
nevztahuje se na zážitkovou část.
Silvestrovská, případně vánoční a velikonoční
večeře jsou povinné.
Termín a délka pobytu dle přání zákazníka.
Pobyty jsou bez delegáta Čedoku.
Slevy neplatí v období svátků nebo nesta-
noví-li hotel jinak.
Informace o slevách u jednotlivých hotelů na
webových stránkách.
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Sárvár

KehidakustányHevíz

Zalakaros

GyőrBük
Mosonmagyaróvár

Eger
Egerszalók

Sárvár | Bük | Hévíz | Zalakaros | Győr | Mosonomagyaróvár | Eger | Tapolca 
Miskolc-Tapolca | Budapešť

Lázně Sárvár Hevíz

Lázně Bük

Na území Maďarska se nachází jeden z nejbohatších zdrojů termální a léčivé vody na světě.
Tohoto přírodního bohatství lidé využívají už dva tisíce let. Stopy lázeňské kultury jsou
patrné i na historických freskách a mozaikách, které zachycují Římany při lazebnických
procedurách. Z více než tisíce maďarských termálních vřídel jich přibližně tři sta slouží
k lázeňské rekreaci. Často jsou zde otevírána nová lázeňská střediska nebo rekonstruována
starší. Lázně mají celoroční provoz – pouze není otevřena letní pláž a některé otevřené
bazény. Většinou od října do dubna, podle počasí. Mnohé lázně jsou v blízké vzdálenosti od
našich hranic. Patří sem lázně v západní části Maďarska – Sárvár, Bük, Mosonmagyaróvár,
Zalakaros, Tapolca, Hévíz a Győr. Mezi vzdálenější, ale hojně navštěvované lázně patří Eger,
Miskolc-Tapolca a další. Tyto lázně splňují veškeré požadavky nejenom na léčbu, ale i na
relaxaci v léčebné termální vodě. Nabídku ubytování doplňuje rozmanitý výběr kapacit od
luxusních hotelů po penzion či apartmánový dům. Mezi lázeňská města se řadí také hlavní
město Budapešť.

Aktuální ceny na: www.cedok.cz
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SÁRVÁR
Jedním  z nejbližších lázeňských měst v západní
části Maďarska je Sárvár. Moderní komplex lé-
čebných termálních lázní je skutečně na svě-
tové úrovni. Celkový areál je vzdálen několik
minut od centra  a dominanty města, hradu
Nádasdy. Termální lázně jsou otevřeny celo-
ročně a jsou určeny pro všechny věkové  kate-
gorie. Před několika lety byla zprovozněna nová
lázeňská budova s plaveckým bazénem, odpo-
činkovými prostory, skluzavky, vodní hřiště,
bazén s vlnami a další. V termální vodě lázní se
úspěšně léčí revmatismus, neplodnost, osteo-
poróza, pohybové ústrojí a rehabilitace po
úrazu. Teploty bazénů od 30°C do 36°C.

Ubytování:
Penzion a hotel Wolf ***

Dvoulůžkové pokoje s možností i dvou přistýlek,
s příslušenstvím, televizí, lednicí. Snídaně bufe-
tové, fakultativní večeře servírované v hotelové
restauraci. Vzdálenost od term. koupaliště je
cca 300 metrů a 10 minut do historického
centra města.

Hotel Park Inn ****

Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou 
přistýlek. Snídaně i večeře bufetem. Z hotelu
přímý vstup do termálních lázní,  které jsou
vedle, zdarma. Více informací na str. 36.

Hotel Spirit *****

Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, příslu-
šenství, klimatizace, telefon, televize, minibar,
internetová přípojka. Přímý vstup do areálu 22
léčebných bazénů. Více informací na str. 34.

ZALAKAROS
Jedno z nejnovějších maďarských středisek, leží
cca 30 km od jezera Balaton.  Léčebné vody
Zalakarose pomáhají svým návštěvníkům pře-
vážně s léčením pooperačních stavů pohybo-
vého ústrojí a gynekologických zánětů.

Ubytování:
Hotel Freya ***

Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a pří-
slušenstvím jsou vybaveny minibarem, telefo-
nem, televizí, balkonem. Pro dospělé
k zapůjčení župan. Snídaně i večeře (fakulta-
tivní) bufetovým způsobem. Z hotelu je přímý
vstup do termálního komplexu zdarma.

Hotel Park Inn (novinka) ****

Nově otevřený hotel Park  Inn leží v přímé blíz-
kosti termálních lázní Gránit, se kterými je pro-
pojen spojovací chodbou. Návštěvníkům hotelu
je k dispozici wellness , fitness, společenský sál,
bar a restaurace.  Zde se  podávají snídaně for-
mou bufetu, večeře jsou formou bufetu nebo tří-
chodového menu. Dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky, či propojené pokoje jsou
s příslušenstvím, balkonem, wifi, televizí. K zapůj-
čení je také župan. V hotelu se nachází ohřívaný

vnitřní bazén, sauny a fitness. V ceně pobytu je
neomezený vstup do termálních lázní.

BÜK
Nedaleko lázní Sárvár leží další lázeňský areál
Bükfürdő. V roce 2011 byl zrenovován a rozší-
řen. Celkem 30 bazénů má teplotu od 26°C
(v letní sezoně bazény na pláži) do 38°C. Lázně
jsou zaměřeny na chronické onemocnění pohy-
bového ústrojí, zánětlivá onemocnění kloubů
a kostí, rehabilitace po ortopedických a neuro-
logických operacích, chronické gynekologické
a urologické záněty, zažívací poruchy.
Návštěvníkům je možné nabídnout jedno z nej-
krásnějších evropských golfových hřišť s 18 jam-
kami – v blízkém okolí.

Ubytování
Apartmánový hotel Bük ***

Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, příslu-
šenství, televize, balkon. Součástí každého
apartmánu je vybavená kuchyň a chladnička.
Snídaně bufetová, večeře je servírovaná v blízké
restauraci. Apartmán. hotel vzdálen jen několik
minut od areálu termálního koupaliště.

Hotel Répce Gold ****

Dvoulůžk. pokoje s možností přistýlky, 
příslušenství, TV, rádio, telefon, minibar.
Hostům je k dispozici WELLNESS ostrov - 
vířivka, bazén, sauna, whirlpool. Přímý vstup do
termál. lázní zdarma. Polopenze bufetem.

Hotel Répce ***

Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, příslu-
šenství, TV, minibar.
Hostům je k dispozici plavecký bazén, perličková
lázeň, vířivka, sauna, solárium. Přímý vstup do
termál. lázní zdarma. Polopenze bufetem.

Danubius Health Spa Resort Bük ****

Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, balkon,
příslušenství, TV, minibar, župan, klimatizace, fén.

Vlastní léčebný pramen, léčivé bazény, pla-
vecké, sauna, vířivka, pára, posilovna.
Stravování: All inclusive 3 x denně bufetovou
formou, během dne káva, čaj, ovoce, pečivo, jo-
gurty. 12-22 hod. víno a pivo.

Greenfield hotel Golf & Spa ****

Dvoulůžkové pokoje většinou s balkonem, pří-
slušenství, TV, minibar, župan, klimatizace, fén.
Vnitřní i venkovní léčivé bazény, plavecké,
sauny, posilovna. 
Stravování: All inclusive 3 x denně hlavní jídlo,
neomezená konzumace nealko nápojů, kávy,
čaje, odpoledne káva a koláč.
Hotel sousedí s mezinárodním 18 jamkovým/
72 parové mistrovským golfovým hřištěm.

HÉVÍZ
V západní části Maďarska, nedaleko jezera
Balaton leží lázně Hévíz. Jsou světovou sen-
zací vzhledem k přírodnímu termálnímu je-
zeru, které je největším léčivým jezerem
svého druhu na světě. Teplota vody se pohy-
buje v létě okolo 33–35 °C, v zimě kolem 
26–28 °C. V lázních se léčí nemoci pohybo-
vého ústrojí, záněty a kloubová onemocnění.

Ubytování
Hotel Palace ****

Dvoulůžkové pokoje jsou s balkonem, příslu-
šenstvím, televizí, telefonem. K dispozici je
bazén, sauna, vířivka, relaxační míst nost.
Polopenze bufetovým způsobem v hotelové
restauraci. Nový hotel v romantickém stylu je
vzdálen cca 200 m od termálního jezera.

Hotel Európa - fit ****

Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, příslu-
šenství, balkon nebo terasa, TV, minibar, trezor,
fén, k zapůjčení župan. Hotel je situován cca
400 m od termálního jezera. Wellness a spa
centrum hotelu má léčivý bazén s termální
vodou, zážitkovou koupel, plavecké bazény,
saunový svět.
Polopenze je bufetem, v ceně je zahrnuta i ma-
ďarská polévka k obědu a uvítací  koktejl. V ho-
telu je bar, kavárna, restaurace.

Hotel Danubius Spa Ressort Aqua ****

Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, příslu-
šenství, minibar, rádio, televize, fén, francouz-
ské okno, k zapůjčení župan.
Hotel je vzdálen cca 300 m od léčivého  jezera.
Klientům je k dispozici restaurace, pivnice, ka-
várna. V hotelu jsou bazény, vířivka, masážní
trysky, sauna, fitness, balneotherapie, hydro-
masáže. Stravování all inclusive, 3 x denně bu-
fetovou formou. Během dne pozdní
kontinentální snídaně, bylinné čaje a ovoce,
káva. Večer víno a pivo.

KEHIDAKUSTÁNY
Termální komplex je vzdálen cca 9 km od lázní
Hévíz v západním Maďarsku. Pro návštěvníky

Hotel Wolf Hotel RépceHevíz

Hotel Greenfield hotel Golf and Spa

Hotel Répce Gold
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jsou v zimním období k dispozici zastřešené zá-
žitkové bazény, tobogán. Obec si zachovala svůj
venkovský ráz a svým klidným prostředím
umožňuje návštěvníkům příjemnou dovolenou.
Léčivá sirnatá, kvalifikovaná voda je ideální na
léčení onemocnění pohybového ústrojí, nervo-
vého systému a gynekologických potíží. 

Ubytování
Hotel Kehida Termal
Z hotelu je přímý vstup do lázní, je zde fitness,
wellness, dětský koutek. Dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky, příslušenství, televize,
klima, fén, zapůjčení županu. Stravování for-
mou bufetové polopenze v restauraci Deak.
V ceně je uvítací přípitek

TAPOLCA
Na sever od Balatonu uprostřed čedičových hor
leží město Tapolca. Systém jeskyní pod měs-
tem, který zde vznikl zároveň  s podzemním je-
zírkem je turistickou atrakcí. Mikroklimatické
ovzduší v jeskyni je stabilní, a má trvalou tep-
lotu mezi 14-16°C. Vysoká vlhkost 98%, bez pra-
chové zátěže, vzduch je mimořádně čistý.   
Jeskyně je určena lidem  trpícím astmatickými
problémy, bronchitidou, alergickými nemocemi
dýchacích cest. V jeskyni se nacházejí prostory
s téměř 70 lůžky.

Ubytování
Hotel Pelion ****

Hotel je poblíž centra, uprostřed parku, přímo
nad krasovou jeskyní, jejíž speciální mikroklima
vykazuje léčivé účinky.
Dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, televize,
telefon, internet, minibar. Polopenze formou
bufetu. K dispozici wellness ostrov, bazén,
sauna, infrasauna, parní kabina, posilovna.
Termální voda která zásobuje 2 kryté hotelové
bazény je vhodná na revmatické a pohybové
onemocnění.

MOSONMAGYARÓVÁR
Nejbližším městem od slovenských hranic je lá-
zeňský Mosonmagyaróvár. Zdejší léčivá voda je
vhodná při léčbě zažívacího ústrojí pohybového
aparátu a dýchacích cest.

Ubytování
Hotel Thermal ***

V centru města, přímo u termálních lázní 
je situován hotel Thermal, s přímým 

vstupem do lázní. Dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím a možností přistýlky mají 
televizi, trezor, minibar, klimatizaci. V hotelu je
vířivka, sauna (v ceně), kadeřník, manikúra, pe-
dikúra, masáže, kosmetika (za poplatek).
Snídaně bufetové, večeře výběr ze 4 jídel.

GYŐR
Historické město Győr je také lázeňským měs-
tem. Ve zdejších renovovaných lázních se léčí
převážně revmatologická onemocnění, chro-
nické záněty kloubů a svalů a gynekologické
problémy.

Ubytování
Hotel Rába ***

Dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, telefon,
televize, minibar a fén. Snídaně bufetová a ve-
čeře s obsluhou. Při příjezdu přípitek.

Penzion Relax **

Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, s pří-
slušenstvím, televizí. Snídaně jednoduchý
bufet. Penzion je vzdálen cca 10 minut od lázní
a historického centra.

EGER
Centrum kultury, památek, historie, vinařství,
ale i lázní to je Eger. Nejstarší lázně ve městě
byly postaveny v době turecké nadvlády. Slabě
radioaktivní voda se používá při léčení chronic-
kých onemocnění pohybového ústrojí a při re-
habilitaci po ortopedických operacích.

Ubytování
Hotel Flora ***

Vedle areálu termálních lázní stojí hotel Flora.
Z hotelu je přímý vchod do areálu koupaliště.
Samotný hotelový wellness nabízí zážitkový
a dětský bazén, vířivku, sauny, Kneipův chodník. 
Hostům je k dispozici restaurace, turecká ka-
várna, bar, solná jeskyně, posilovna. Dvou -
lůžkové pokoje s možností přistýlky, balkon,
příslušenství, minibar, televize, telefon, WI-FI.
Polopenze formou bufetu. Několik metrů od
hotelu se nachází rekonstruované Turecké
lázně.

MISKOLC-TAPOLCA
V severní části Maďarska, jako předměstí města
Miskolc, leží unikátní jeskynní lázně Miskolc-
Tapolca. Léčí se zde dýchací potíže, srdeční
a cévní choroby a nervový systém. V přírodních

jeskynních prostorách je trysková vodní masáž,
perličkové lázně, nebo „podzemní řeka“. 

Ubytování
Club hotel Kikelet ***

Vzdálen od lázní příjemnou procházkou parkem
cca pět minut. V hotelu jsou dvoulůžkové po-
koje s příslušenstvím, televize. Snídaně bufe-
tem, uvítací přípitek, večeře bufetem.

BUDAPEŠŤ
Ubytování
Danubius Health Spa Resort a hotel Grand
Margitsziget ****

V krásném prostředí Margaretina ostrova stojí
vedle sebe hotely Danubius Grand 
a Danubius Health Spa, které jsou spojeny pod-
zemní chodbou a hosté mohou používat služby
obou hotelů – plavecký a zážitkový bazén, ví-
řivka, fitness, sauna, solárium.
Dvoulůžkové klimatizované pokoje s příslušen-
stvím jsou vybaveny televizí, trezorem, rádiem,
minibarem, připojení na internet. Snídaně a ve-
čeře formou bohatého bufetu.

Promenade City hotel (novinka) ***

Hotel má ideální polohu, přímo v centru města
na ulici Váci. Dvoulůžkové pokoje s příslušen-
stvím a možností přistýlky. V ceně bufetová sní-
daně, wifi zdarma, klimatizace. Parkování
s obsluhou.

Boulevard City Pension a Apartmány ***

Klidné prostředí, 10 minut od hlavní třídy a zá-
rověň v centru města. Boulevard City Pension –
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, televizí,
telefonem, lednicí, snídaně v restauraci.
Apartmány mohou být pro 2, 4, 5 osob a sklá-
dají se vždy z ložnice a obývacího pokoje.
Vybavená kuchyň je samozřejmostí.

Pobyt je možné zajistit na libovolný počet nocí,
případně i v hotelech Thermal penzion (Lenti),
hotel Velence Resort and Spa (Velence),
Hungurst Hotel Aqua Sol a Nóra (Haj dú szo bo -
szló), Nefelejcs a Balneo (Mezőkövésd), Thermal
hotel Visegrad, hotel Eger (Eger), hotel Saliris
(Egerszalók) a další. 

V období od 30.9.–1.5. jsou v lázních ven-
kovní bazény uzavřeny. Fungují vnitřní ba-
zény a kombinované. 

Club hotel Kikelet Danubius Health Spa Resort Margitsziget 

Hotel Flora

Hotel Thermal

800 112 112
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Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

HOTEL SPIRIT
***** SÁRVÁR

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Nový hotel vybudovaný na louce na okraji
města v klidném prostředí, poblíž soustavy
sedmi jezer, s vlastním léčivým pramenem,
uspokojí i ty nejnáročnější klienty.

VYBAVENÍ
Restaurace Onyx, zimní zahrada s restaurací, ka-
várna s krbem, Luna bar. Wellness o rozloze

10 000 m2, 22 bazénů: vnitřní i vnější, plavecké i lé-
čivé, dětské, velká vířivka, Kneippův bazén, ostrov
saun (bio, finská, růžová, aroma, pára), fitness denní
programy, zapůjčení županu a pantoflí – vše v ceně.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, s pří-
slušenstvím, internetová přípojka, klima, tele-
fon, televize.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bohatým bufetem. Uvítací přípitek. 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,769.html

od 2 330 Kč*

cena za osobu/noc * více na str. 52



AQUAWORLD RESORT BUDAPEST
**** BUDAPEŠŤ

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 6 let Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Nový hotel, se nachází v severní části Budapešti,
ve čtvrti plné zeleně a přitom v blízkosti centra
města. Svým otevřením se stává největším ho-
telem s největším množstvím bazénů ve střední
Evropě.

VYBAVENÍ
Celý areál se skládá ze dvou částí – Aquaworld
Budapešť s dobrodružným vodním parkem
a hotelové části s vlastními  lázněmi. Dohromady
je to 21 bazénů a vodní plocha o celkové rozloze
více než 3 300 m2. Zvláštností je bazén, na
 kterém se dá surfovat. Pro návštěvníky je zde

k dispozici několik restaurací, barů, kaváren, zá-
bavných center, wellness, fitness, skluzavky, to-
bogán, konferenční centrum. Vstup do celého
areálu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Relaxace a sport v celém areálu Aquaparku.
Fitness, 2 kurty na squash, stolní tenis, venkovní
tenisové kurty. Svět sauny – bio sauna, parní ka-
bina, aroma a finská sauna, turecké lázně, tepi-
dárium, Kneippův bazén. Masáže, kosmetika,
kadeřník, solárium, manikúra, pedikúra.
Skokanská věž, vířivky, bazén s vlnobitím,
11 skluzavek, včetně dětských, horská řeka.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
komfortně a elegantně zařízeny. Příslušenství,
televize, klimatizace, trezor, internet, župan.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová polopenze.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,771.html
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od 1 900 Kč*

cena za osobu/noc * více na str. 52

800 112 112



HOTEL PARK INN
**** SÁRVÁR

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 18 let Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel je situován vedle termálních lázní, kam se
dá procházet krytou chodbou. Od centra města
je vzdálen cca 10 minut. 

VYBAVENÍ
Součástí hotelu je restaurace, lobby bar, denní
a noční bar, kavárna, dětský koutek , obchod se
suvenýry, recepce, výtah, WI-FI, kulečník, šipky,
stolní fotbal, kongresový sál. Kadeřnický a kos-
metický salon, manikúra, pedikúra – vše za po-
platek. Domácí zvířata povolena. Poplatek za
psa cca 8,- EUR/noc. Novinkou hotelu je golfový
stimulátor.

SPORT A ZÁBAVA
Neomezený vstup do lázní, kde je kromě vnitř-
ních a vnějších bazénů v zimním období nově
otevřená lázeňská budova se službami pro ro-
diny, která nabízí dětské brouzdaliště, vodní
hřiště se skluzavkami, vířivku, svět miminek,
bazén s  vlnami, 3 obří skluzavky, plavecký
bazén, lezecká stěna fitness centrum, odpočin-
kové prostory. Teplota bazénů je od 26 °C do
36 °C. Saunový svět v antickém stylu zahrnuje
finské sauny, ledovou jeskyni, solnou jeskyni,
bazén s vířivkou, Kneippův bazén, páru, zážit-
kovou sprchu – za poplatek. K osvěžení slouží
vitamínový bar. 

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s  možností přistýlky, ro-
dinné pokoje, vše s příslušenstvím, fén, župan
k zapůjčení, regulovatelná klimatizace, telefon,
SAT TV, rádio, trezor, minibar. Většina pokojů
s balkonem. Na vyžádání bezbariérové pokoje.

STRAVOVÁNÍ
Bohatá bufetová polopenze.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,731.html

Lázně Sárvár

Lázně Sárvár
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od 1 380 Kč*

cena za osobu/noc * více na str. 52

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz



ŠPANĚLSKO PRO SENIORY | ANDALUSIE

800 112 11236

ANDALUSIE PRO SENIORY 55+55+

Nejen pro vyznavače aktivní dovolené jsme připravili tuto speciální nabídku jak strávit příjemnou dovolenou ve Španělsku, na jižním pobřeží
Costa del Sol, v oblasti ANDALUSIE, a to i v mimosezónním období - odlety podzim 2017 a jaro 2018 (termíny odletů viz níže). Nabídka je
určena především pro občany ve věku 55+, kteří kromě pobytu u moře, procházek po promenádě a odpočinku na pláži mohou v rámci
některého z fakultativních výletů navštívit atraktivní místa jako např. Granadu se světoznámou Alhambrou, britskou kolonii Gibraltar,
historickou Sevillu, moderní Malagu, aj. Večer si lze zpříjemnit posezením v některé z kavárniček nebo návštěvou představení flamenca. 

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

TERMÍNY ZÁJEZDŮ: CENA:
PODZIM 2017

14. 9. – 21.   9. 2017 15 490 Kč
18. 9. – 25.   9. 2017 15 290 Kč
25. 9. – 2. 10. 2017 14 490 Kč

JARO 2018
17. 5. – 24. 5. 2018 13 790 Kč
24. 5. – 31. 5. 2018 14 490 Kč
31. 5. – 7. 6. 2018 14 990 Kč

7. 6. – 14. 6. 2018 15 290 Kč

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

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

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

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

GIBRALTAR - ROCK TOUR *
Celodenní výlet autokarem bez oběda, odjezd
k prohlídce britské kolonie Gibraltar,  nejjižnějšího
místa evropského kontinentu. Krátká prohlídka
města a poté následuje atraktivní  projížďka mini-
busem na skály Gibraltaru s názvem Punta
Europa, při které si můžete mj. prohlédnout celé
město i jeho okolí z vyhlídkové terasy, navštívit jes-
kyni San Miguel nebo obdivovat přírodní rezervaci
opiček. Po skončení projížďky je volno s možností
procházky městem, posezení v některé z mnoha
restaurací nebo výhodné nákupy na obchodní
třídě. Odjezd zpět v odpoledních hodinách. Pro
vjezd na Gibraltar je nutný PLATNÝ CESTOVNÍ PAS.
Orientační cena: dospělí cca 55 Eur

SEVILLA *
Celodenní výlet autokarem bez oběda, tento
výlet do krásného města Sevilla vám přiblíží his-
torii ale i současnost Španělska, na programu
je mj. prohlídka města,  katedrála, La Giralda,
prohlídka hlavního náměstí Plaza de Espaňa,
Zlatá věž, maurský palác Alcázar, aj. Odpoledne
je krátké volno a odjezd zpět do letoviska.
Orientační cena: dospělí cca 69 Eur

* Nabídka a popis výletů je orientační a může
být na místě upraven dle aktuální situace.
Výlety lze zakoupit pouze na místě a konají se
s  českým průvodcem při minimálním počtu
15 osob. 

PROGRAM ZÁJEZDU:

Sevilla

GibraltarGranada



ANDALUSIE | ŠPANĚLSKO PRO SENIORY

www.cedok.cz 37

HOTEL (typový název hotelu Fuengirola Park) 55+

**** POBŘEŽÍ COSTA DEL SOL

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

 POPIS TYPOVÉHO HOTELU
FUENGIROLA PARK:

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

VYBAVENÍ HOTELU
Vstupní hala s recepcí, výtahy, hotelová restaurace,
bar, snack bar, WI-FI a internet (za poplatek), míst-
nost s TV, úschovna zavazadel. Uprostřed kom-
plexu v zahradě se nachází velká terasa s bazénem
a s lehátky a slunečníky zdarma, vnitřní bazén. 

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

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

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

PLÁŽ
Pěkná, široká a dlouhá písčitá pláž s pozvolným
vstupem do moře se nachází cca 150 m od hotelu,
podchodem pod místní komunikací. Možnost pro-
najmutí lehátek a slunečníků (za poplatek). 

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6414.html

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu  Praha-Malaga-Praha

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

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

3 000 Kč (odlety podzim), 3 300,- Kč (odlety jaro)
• příplatek za neseniora 2 700 Kč  
• příplatek plná penze 1 500 Kč  
• fakultativní výlety (možnost zakoupení na

místě) 
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.
Slevy
• sleva za 3. osobu na přistýlce 500 Kč
• sleva za dítě 2-12 let na přistýlce 500 Kč
Informace
• Zájezdy jsou určeny pro osoby starší

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

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

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

• Zájezdy pořádáme ve spolupráci s CK Quality
Tours.

Typové foto pokoje Typové foto pláže 

Typové foto hotelu 

od 13 790 Kč*

* více na str. 52
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MAR MENOR PRO SENIORY 55+55+

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

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

TERMÍNY ZÁJEZDŮ: CENA:
PODZIM 2017

2. 10. – 9. 10. 2017 14 490 Kč

JARO 2018
4. 6. – 11. 6. 2018 15 990 Kč

11. 6. – 18. 6. 2018 16 490 Kč
18. 6. – 25. 6. 2018 16 990 Kč

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

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

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

NABÍDKA ATRAKTIVNÍCH VÝLETŮ
CARTAGENA – ŘÍMSKÉ DIVADLO * 
Polodenní výlet, během kterého navštívíte his-
torické centrum města Cartagena, první vojen-
ský přístav východní části Španělska, dále
římské muzeum – divadlo (nedávno otevřené
veřejnosti), nejdůležitější archeologický klenot
města. Projdete se starým městem, mj. uvidíte
přístav s vystavenou ponorkou Isaa Peral, pa-
mátník „Monumento de los Heroes de Cavite“,
který je věnován padlým hrdinům ze španělsko-
americké války, a projdete se po hlavní třídě, na
které je vybudován slavný Gran Hotel.
Orientační cena: dospělí cca 37 Eur

CESTA KOLEM PĚTI OSTROVŮ MAR MENOR * 
Polodenní výlet, vyhlídková jízda okolo nejlu-
xusnějších míst La Mangy, při které  navštívíte
nejvyšší vyhlídkový bod v okolí s krásným výhle-
dem na celý Mar Menor. Následuje okružní
plavba lagunou, jejíž mělká a velmi slaná voda
takřka znemožňuje jakýkoliv pohyb. Uvidíte nej-
známější zátoky jako „Tureckou zátoku“ nebo
zátoku nazývanou „Borovice“. Krásný výhled
bude i  na všech pět ostrovů laguny (Barón,

Perdiguera, Redondela, Ciervo a Sujeto), o je-
jichž zajímavé historii se dozvíte z  výkladu
 průvodce. 
Orientační cena: dospělí cca 25 Eur

MURCIA – SVATYNĚ FUENSANTA * 
Polodenní výlet do hlavního města celé provin-
cie se neobejde bez předchozí návštěvy pa-
tronky města – Panny z  Fuensanty a  její
svatyně. Návštěva Fuensanty, která se nachází
v horách 6 km od Murcie, vám nabídne velko-
lepý výhled na město. V Murcii pak uvidíte nej-
starší a nejzajímavější ulice a náměstí, katedrálu
a dále klášter Svaté Kláry, který v sobě spojuje
maurskou a křesťanskou historii města.
Následuje volno s možností procházky městem
a nákupů. 
Orientační cena: dospělí cca 37 Eur

* Nabídka a popis výletů je orientační a může
být na místě upraven dle aktuální situace.
Výlety lze zakoupit pouze na místě a konají se
s  českým průvodcem při minimálním počtu
15 osob. 

PROGRAM ZÁJEZDU:

Římské divadlo Cartagena

Svatyně Fuensanta
PLNÁ PENZE
V CENĚ ZÁJEZDU
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HOTEL  (typový název hotelu Las Gaviotas) 55+

**** MAR MENOR – LA MANGA 

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

POPIS TYPOVÉHO HOTELU LAS GAVIOTAS:

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

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

POKOJE
Pěkné účelně zařízené dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím a s možností přistýlky jsou  vybaveny tele-
fonem, SAT TV, klimatizací, fénem, miniledničkou
a balkonem s výhledem na mořskou stranu, na
bazén nebo do okolí.

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

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6415.html

PLNÁ PENZE
V CENĚ ZÁJEZDU

Typové foto hotelu 

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha-San Javier (Murcia)-

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

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

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

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

na místě) 
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.
Slevy
• sleva za 3. osobu na přistýlce 500 Kč
• sleva za dítě 2-10 let na přistýlce 2 500 Kč
Informace
• Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let

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

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

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

• Zájezdy pořádáme ve spolupráci s CK Quality
Tours.

Typové foto pokoje 

od 14 490 Kč*

* více na str. 52
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COSTA DE LA LUZPRO SENIORY 55+55+

Nejen pro seniory a vyznavače aktivní dovolené jsme připravili tuto zajímavou nabídku, velice atraktivní oblast na jižním pobřeží Španělska
- COSTA DE LA LUZ, která je určena pro klienty ve věku 55+, kteří kromě pobytu u moře, procházek po promenádě a odpočinku na pláži
mohou v rámci některého z fakultativních výletů navštívit atraktivní místa jako např. britskou kolonii Gibraltar, historickou Sevillu nebo
exotické Maroko, aj. Jedná se o odlety v mimosezónním období – odlety podzim 2017 a jaro 2018 (termíny odletů viz níže).   

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

TERMÍNY ZÁJEZDŮ: CENA:
PODZIM 2017

13. 9. – 20. 9. 2017 18 990 Kč
27. 9. – 4.10. 2017 15 990 Kč

JARO 2018
30. 5. – 6. 6. 2018 15 490 Kč

6. 6. – 13. 6. 2018 16 790 Kč

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

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

COSTA DE LA LUZ je nazýváno „Pobřežím
světla“, a to nejen pro svých 330 slunečných
dnů v roce, ale i pro jasné světlo, které odráží
barvu krásného písku na plážích. Nachází se na
samém jihu Španělska, na pobřeží Atlantického
oceánu, a rozprostírá se od Gibraltaru až k por-
tugalským hranicím. Krajina s rozsáhlými píseč-
nými plážemi, moře s průzračnou vodou
a příjemné klima nabízí příznivé podmínky
nejen pro procházky a odpočinek, ale i golf, ne-
méně slavná je i zdejší kuchyně a vyhlášené
víno sherry. Hlavním turistickým střediskem je
Cádiz, velmi pěkné historické město a přístav,
který je ze tří stran obklopen mořem. 

NABÍDKA ATRAKTIVNÍCH VÝLETŮ
GIBRALTAR - ROCK TOUR *
Celodenní výlet autokarem bez oběda, odjezd
k prohlídce britské kolonie Gibraltar, nejjižnějšího
místa evropského kontinentu. Krátká prohlídka
města a poté následuje atraktivní  projížďka mini-
busem na skály Gibraltaru s názvem Punta
Europa, při které si můžete mj. prohlédnout celé
město i jeho okolí z vyhlídkové terasy, navštívit jes-
kyni San Miguel nebo obdivovat přírodní rezervaci
opiček. Po skončení projížďky je volno s možností
procházky městem, posezení v některé z mnoha
restaurací nebo výhodné nákupy na obchodní
třídě. Odjezd zpět v odpoledních hodinách. Pro
vjezd na Gibraltar je nutný PLATNÝ CESTOVNÍ PAS.
Orientační cena: dospělí cca 69 Eur

SEVILLA *
Celodenní výlet autokarem bez oběda, tento
výlet do krásného města Sevilla vám přiblíží his-
torii ale i současnost Španělska, na programu
je mj. prohlídka města,  katedrála, La Giralda,
prohlídka hlavního náměstí Plaza de Espaňa,
Zlatá věž, maurský palác Alcázar, aj. Odpoledne
je krátké volno a odjezd zpět do letoviska.
Orientační cena: dospělí cca 60 Eur

MAROKO – TANGER *
Celodenní výlet autokarem. 
Odjezd autokarem do přístavu Tarífa, nalodění
a pokračování trajektem do Tangeru, kde bude
čekat marocký průvodce. Procházka městem,
kde mj. uvidíte „Cape Spartel“, což je soutok
Středozemního moře s Atlantským oceánem.
Pokračování úzkými uličkami, prohlídka místní
Kasby s medinou, návštěva místní čtvrtě, kde se
vyrábí hedvábí a kožené výrobky. Oběd v jedné
z typicky marockých restaurací, možnost ochut-
nat tradiční pokrmy. Dále možnost nakoupit
v jednom z bazarů v Tangeru. Následuje převoz
lodí zpět do Tarífy a návrat na Costa de la Luz.
Nutnost vzít si sebou PLATNÝ CESTOVNÍ PAS!     
Orientační cena: dospělí cca 95 Eur

PROGRAM ZÁJEZDU:

Cádiz

GibraltarSevilla

* Nabídka a popis výletů je orientační a může být na místě upraven dle aktuální situace. Výlety lze
zakoupit pouze na místě a konají se s českým průvodcem při minimálním počtu 15 osob. 
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COSTA DE LA LUZ | ŠPANĚLSKO PRO SENIORY

od 15 490 Kč*

* více na str. 52

HOTEL  (typový název hotelu Playaballena) 55+

**** POBŘEŽÍ COSTA DE LA LUZ

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

POPIS TYPOVÉHO HOTELU PLAYABALLENA:

POLOHA
Velice pěkný hotelový komplex s příjemnou at-
mosférou se nachází v blízkosti pláže, v klid-
ném středisku Costa Ballena. Přímo u hotelu
se nachází zastávka autobusu, kterým se do-
stanete do nedalekého městečka Rota nebo
Chipiona, případně do města Jerez. Transfer
z letiště trvá cca 2 hodiny.  

VYBAVENÍ
Recepce, výtahy, restaurace, bar na recepci
a u bazénu, WI-FI (zdarma na recepci 30 minut),

internet (za poplatek), úschovna zavazadel,
obchod se suvenýry. Uprostřed komplexu
v  krásné zahradě se nachází velký bazén
s terasou s lehátky a slunečníky zdarma, vnitřní
vyhřívaný bazén, SPA a wellness centrum
(za poplatek). 

SPORT A ZÁBAVA
SPA a wellness centrum (za poplatek), v blíz-
kosti se nachází golfový resort.

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

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

PLÁŽ
Pěkná dlouhá písečná pláž se nachází v blíz-
kosti hotelu.  

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6416.html

Typové foto hotelu 

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu  Praha-Sevilla-Praha

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

osobu)
• 1x polodenní výlet 
• služby českého delegáta
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
• příplatek za jednolůžkový pokoj (senior)

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

místě)
Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 3.
Slevy
• sleva za 3. osobu na přistýlce 500 Kč
• sleva za dítě 2-12 let na přistýlce 500 Kč
Informace
• Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let

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

i  osoby mladší 55 let bez doprovodu
 seniora. 

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

• Zájezdy pořádáme ve spolupráci s CK
Quality Tours. 

Typové foto pokoje 
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ŠPANĚLSKO PRO SENIORY | OSTROV MENORCA

MENORCA PRO SENIORY 55+55+

Nejen pro seniory a vyznavače aktivní dovolené jsme připravili tuto atraktivní nabídku na romantický ostrov MENORCA, která je určena
zejména pro klienty ve věku 55+, kteří kromě pobytu u moře, procházek po okolí a odpočinku na pláži mohou poznat tento ostrov i v rámci
některého z nabízených výletů. Jedná se o odlety v mimosezónním období – odlety podzim 2017 a jaro 2018 (termíny odletů viz níže).   

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

TERMÍNY ZÁJEZDŮ: CENA:
PODZIM 2017

27. 9. – 4. 10. 2017 15 990 Kč
1. 10. – 8. 10. 2017 14 990 Kč

JARO 2018
27. 5. – 3. 6. 2018 16 490 Kč

3. 6. – 10. 6. 2018 17 690 Kč

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

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

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

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

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

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

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

* Nabídka a popis výletů je orientační a může být
na místě upraven dle aktuální situace. Výlety lze
zakoupit pouze na místě a konají se s českým
průvodcem při minimálním počtu 15 osob. 

PROGRAM ZÁJEZDU:
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OSTROV MENORCA | ŠPANĚLSKO PRO SENIORY

od 14 990 Kč*

* více na str. 52

HOTEL (typový název hotelu Vacances Menorca Resort) 55+

**** OSTROV MENORCA

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

POPIS TYPOVÉHO HOTELU
VACANCES MENORCA RESORT: 

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

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

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

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

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

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

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6555.html

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha-Mahon (Menorca)-

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

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

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

místě)
Cestovní pojištění  
Více informací a cena viz str. 3.
Slevy
• sleva za 3. osobu na přistýlce 500 Kč
• sleva za dítě 2 – 12 let na přistýlce 500 Kč
Informace
• Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let a je

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

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

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

• Zájezdy pořádáme ve spolupráci s CK
Quality Tours.

Typové foto pokoje Typové foto pláže 

Typové foto hotelu 



POPIS TYPOVÉHO HOTELU GIULIVO:

POLOHA
Hotel se nachází v oblasti Baia Domizia, přímo
u pláže, na kterou vede příjemná procházka pi-
niovým hájem v rámci komplexu. Hotel je roz-
dělen na hotelovou část a rezidenční část, kde
naleznete bungalovy a menší vilky. V blízkosti
hotelu se nacházejí obchůdky a bary. Možnost
místní dopravy autobusem.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, výtah, bazén, parko-
viště. Upozorňujeme, že v bazénu může být vy-
žadováno použití koupací čepice.

SPORT A ZÁBAVA
Bazén, bar a restaurace, možnost animací.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje v hlavní budově jsou nově zrekonstruo-
vané s vlastním sociálním zařízením, fénem, te-
lefonem, TV, klimatizací, trezorem a minibarem.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře ser-
vírované - první a druhý chod, salátový bufet,
polévka a dezert nebo ovoce (první den bez vý-
běru, od 2. dne pobytu na výběr ze 2 menu,
které se nahlašuje u večeře nebo snídaně pře-
dem) - včetně sklenice vody a vína k večeři.

PLÁŽ
Písčitá pláž se nachází přímo u areálu hotelu.
K dispozici je zde plážový servis (slunečníky
a plážová křesílka) v ceně.

HOTEL (typový název hotelu Giulivo) 55+

**** KAMPÁNIE

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

800 112 11244

ITÁLIE PRO SENIORY | KAMPÁNIE

Panorama ostrova Capri

KAMPÁNIE PRO SENIORY 55+55+

Kampánie je velmi úrodný kraj, jehož nedílnou součástí je Neapol, hlavní město Kampánie, a  sopka Vesuv. Neapolský záliv je jedním
z nejnavštěvovanějších míst Itálie. Patří sem především amalfské pobřeží, kde se pěstují nejušlechtilejší citrony na světě. Na severní straně
Sorrentského poloostrova se zase daří pomerančovníkům. Na tomto hornatém poloostrově leží jedno městečko vedle druhého a všechna mají
bohatou historii. Z města Sorrento nebo z velkého neapolského přístavu můžete navštívit jeden z nejpůvabnějších ostrovů Tyrhénského moře
– Capri. Ten byl již ve starověku oblíbeným místem pobytu císařů. Nebo můžete navštívit antická města Pompeje a Herkuláneum, která byla
v roce 79 zasypána popelem. Tento kraj nad Neapolským zálivem je známý svým temperamentem a opravdovou radostí ze života. Neapol je
úchvatnou metropolí, která žije chaotickou přítomností, ale která si zároveň dokázala uchovat duch středověku ukrytého v bezpočtu památek.

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

TERMÍNY ZÁJEZDŮ: CENA:
10. 6. – 17. 6. 2018 13 790 Kč
17. 6. – 24. 6. 2018 14 790 Kč

NABÍDKA FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ:
Kampánie je místem, které je předurčeno
k poznávání a zdejší kraj má co nabídnout –
jako například výlet na ostrov Capri, výlet do
Neapole a sopku Vezuv, Pompeje - Ercolano,
Casserta – italské Versailles, Sorrento
a Amalfské pobřeží, Pozzuoli (římský amfite-
átr), Cuola (místo kde věštila Sibyla), sopka
Solfatarra a další. Konkrétní nabídka fakulta-
tivních výletů bude upřesněna na místě od
delegáta.

Cena zahrnuje
• zpáteční letenku v turistické třídě vč.všech

tax a poplatků
• 7 noclehů s POLOPENZÍ vč. sklenice vody

a vína k večeři
• transfery letiště - hotel - letiště
• 1x výlet (může být realizován společně

s transferem)
• služby česky či slovensky hovořícího delegáta
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• příplatek za jednolůžkový pokoj (senior)

2 900 Kč
• příplatek za neseniora 2 700 Kč
• fakultativní výlety a služby
• místní pobytovou taxu (splatná na místě)

Cestovní pojištění  
Více informací a cena viz str. 3.

Slevy
• sleva za 3. osobu na přistýlce 500 Kč

Informace
Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let
a je nutno mít trvalý pobyt v některé ze zemí EU.
Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby
mladší 55 let bez doprovodu  seniora. 
Uvedený název hotelu a popis je orien-
tační, konkrétní název a popis hotelu
bude upřesněn cca 7 dní před odletem.
Zájezdy pořádáme ve spolupráci s CK Quality
Tours.

cena od 13 790 Kč*

* více na str. 52

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6285.html

Typové foto hotelu 

Typové foto pokoje 
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BASILICATA | ITÁLIE PRO SENIORY

HOTEL (typový název hotelu Akiris) 55+

**** BASILICATA

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

POPIS TYPOVÉHO HOTELU AKIRIS:

POLOHA
Resort umístěný v pěkné udržované zahradě se
nachází u jónského pobřeží regionu Basilicata,
cca 250 m od soukromé pláže hotelu, na kterou
vede udržovaná cesta lesíkem. Hotel disponuje
82 komfortně zařízenými pokoji a apartmány.
Každou hodinu jezdí veřejný bus do nedalekého
městečka (cena cca 1 Eur/1 cesta).

VYBAVENÍ
V hotelu je recepce, 2 restaurace, 2 bary, 2 ba-
zény, 2 dětské bazény, 3 tenisové kurty, 2 fotba-
lová hřiště, hřiště na volejbal a basketbal, mini
golf, parkoviště, bankomat, malé obchodní
centrum, sál s TV.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky nebo
apartmán s vlastním sociálním zařízením jsou
vybaveny ledničkou, telefonem, TV, klimatizací,
terasou či balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou švédských stolů + sklenice
vody a vína k večeři.

PLÁŽ
Písčitá pláž se nachází cca 250 m od hotelu, plá-
žový servis (slunečník, lehátko) zdarma. Vlastní
cesta z resortu na pláž vede udržovaným lesí-
kem.

Typové foto hotelu 

Typové foto pokoje 

Matera

BASILICATA PRO SENIORY 55+55+

Jedná se o převážně zemědělský region, který láká návštěvníky zejména svojí krajinou.
Kouzlo nedotčené přírody zde působí téměř na každém kroku. Hlavním městem regionu
je Potenza. Zcela jistě ale stojí za návštěvu město Matera, které je druhým největším
městem a okouzluje své návštěvníky zvláštním půvabem. Zdejší Sassi di Matera, obydlí
vybudovaná ve skále v centru města, dodávají Mateře zvláštní atmosféru a řadí ji na
seznam Světového kulturního dědictví UNESCO od roku 1993.  Region Basilicata nevyniká
jen nádhernou přírodou, řeckými památkami, středověkými městy, ale i místní typickou
kuchyní. Základem kuchyně jsou těstoviny, rajčata, chléb, olivy a vepřové maso. Místní
mají zálibu v kořeněných jídlech, což je patrné v používání mnoha druhů paprik a v Itálii
nepříliš běžného zázvoru. Mezi nejoblíbenější patří místní silné sýry.

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

TERMÍNY ZÁJEZDŮ: CENA:
7. 6. – 14. 6. 2018 13 790 Kč

14. 6. – 21. 6. 2018 14 990 Kč
21. 6. – 28. 6. 2018 15 790 Kč

NABÍDKA FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ:
V této oblasti mezi nejatraktivnější výlety patří –
Perly Apulie, město Matera, Za historií
Basilicaty atd. Konkrétní nabídka výletů bude
upřesněna na místě.

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu Praha – Bari – Praha

včetně tax a příplatků
• transfer letiště – hotel – letiště
• 7 noclehů v hotelu **** s POLOPENZÍ, vč.

sklenice vody a vína k večeři
• 1x polodenní výlet (může být realizován spo-

lečně s transferem)
• služby česky / slovensky hovořícího delegáta
po celou dobu pobytu

• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• příplatek na jednolůžkový pokoj (senior)

2 900 Kč
• příplatek za neseniora 2 700 Kč
• příplatek za plnou penzi 2 000 Kč
• fakultativní výlety 
• místní pobytovou taxu (splatná na místě)

Cestovní pojištění  
Více informací a cena viz str. 3.

Slevy
• sleva za 3. osobu na přistýlce 500 Kč
• sleva za dítě 2-11 let přistýlka 1000 Kč

Informace
Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let
a je nutno mít trvalý pobyt v některé ze zemí EU.
Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby
mladší 55 let bez doprovodu  seniora. 
Uvedený název hotelu a popis je orien-
tační, konkrétní název a  popis hotelu
bude upřesněn cca 7 dní před odletem.
Zájezdy pořádáme ve spolupráci s CK Quality
Tours.

cena od 13 790 Kč*

* více na str. 52

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6436.html



POPIS TYPOVÉHO HOTELU GREEN GARDEN:

POLOHA
Villaggio a hotel Green Garden Club se nachází
na Tyrhénském pobřeží Kalábrie, v překrásném
zálivu v  blízkosti městečka Briatico, kde se
každý týden konají trhy. Nachází se cca 100 m
od soukromé pláže s jemným pískem, která je
vybavena slunečníky, lehátky (pro hotelové
hosty v ceně), kabinkami na převlečení, sociál-
ním zařízením, barem a  dětským koutkem.
Komplex je obklopený tropickými rostlinami
a  zelení, hlavně pak různorodými palmami.
V  turistickém komplexu najdeme bazén, bar,
restauraci s terasou s výhledem na moře, re-
cepci, parkoviště, tenisový kurt. Komplex je roz-
dělený na hotelovou část, kde se nacházejí
pokoje v přízemí nebo v 1. poschodí s balko-
nem či terasou, a rezidenční část, kde se nachá-
zejí apartmány v přízemních vilkách s vlastním
vchodem a terasou.

VYBAVENÍ
Recepce, bazén, bar, restaurace, tenisový kurt, 
WI-FI (za poplatek), plážový bar, plážový servis

(slunečníky a  lehátka) pro hotelové hosty
v ceně, shuttle bus. Upozorňujeme, že v bazénu
může být vyžadováno použití koupací čepice.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje s možností až dvou přistýlek jsou umís-
těny v přízemí či v prvním patře a jsou vyba-
veny sociálním zařízením, klimatizací, LCD TV,
trezorem, fénem a  chladničkou. Apartmány
v rezidenční části disponují manželskou postelí,
popř. ještě jedním pokojem s dvěmi lůžky, obý-
vací místností s kuchyňským koutem, sociálním
zařízením, klimatizací a terasou (trezor a fén
k zapůjčení na recepci).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Večeře jsou včetně nápojů (vody
a vína).

PLÁŽ
Tyrhénské moře, vzdálenost od pláže cca
100 m, pláž je z jemného písku, bar s toaletami,
plážový servis (lehátka a slunečníky) pro hote-
lové hosty v ceně.

800 112 11246

ITÁLIE PRO SENIORY | KALÁBRIE

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha – Lamezia Terme -

Praha včetně tax a příplatků
• transfer letiště-hotel-letiště
• 7 noclehů v hotelu *** s POLOPENZÍ vč.

vody a vína
• 1x polodenní výlet (může být realizován

společně s transferem)
• služby česky/slovensky hovořícího delegáta
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje    
• příplatek na jednolůžkový pokoj (senior)

2 900 Kč
• příplatek za neseniora 2 700 Kč
• fakultativní výlety (možnost zakoupení na

místě)
• místní pobytovou taxu (splatná na místě)

Cestovní pojištění  
Více informací a cena viz str. 3.

Slevy
• sleva za 3. osobu na přistýlce 500 Kč

Informace
Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let
a je nutno mít trvalý pobyt v některé ze zemí EU.
Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby
mladší 55 let bez doprovodu  seniora. 
Uvedený název hotelu a popis je orien-
tační, konkrétní název a  popis hotelu
bude upřesněn cca 7 dní před odletem.
Zájezdy pořádáme ve spolupráci s CK Quality
Tours.

cena od 14 490 Kč*

* více na str. 52

HOTEL (typový název hotelu Green Garden) 55+

*** KALÁBRIE

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

KALÁBRIE PRO SENIORY 55+55+

Kalábrie se nachází na nejjižnějším cípu Apeninského poloostrova a své návštěvníky láká
především zdejší krajina, která je atraktivní svou kombinací impozantních hor a čistého
pobřeží s dlouhými písčitými plážemi, obojí často v těsné vzájemné blízkosti. Kouzlo panenské
přírody je navíc umocněno hlavně tím, že se zde, na rozdíl od jiných částí Itálie, turistický
průmysl nachází teprve v začátcích. Během Vašeho pobytu tak můžete poznat tu pravou Itálii.
Hlavním městem regionu je Catanzaro. Nejvíce návštěvníků však přitahuje kalábrijské pobřeží
na západě Tyrhénského moře a na východě moře Jónského a uprostřed horský masiv Sila.
Jedna z nejhezčích oblastí Kalábrie, která stojí za navštívení, je výběžek Tropea na pobřeží
Tyrhénského moře, kde najdete pláže s bílým pískem, tyrkysové moře a dvě nejosobitější
starobylá střediska Kalábrie - Tropeu a Pizzo. Pojeďte s námi odhalit kouzlo této méně známé
části Itálie a ochutnat místní vynikající kuchyni. 

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

TERMÍNY ZÁJEZDŮ: CENA:
4. 6. – 11. 6. 2018 14 490 Kč

11. 6. – 18. 6. 2018 15 290 Kč
12. 6. – 19. 6. 2018 15 290 Kč*
18. 6. – 25. 6. 2018 15 790 Kč
* odlet z Brna

NABÍDKA FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ:
Kalábrie je místem, které není ještě zcela zasaženo masovým turismem, přesto má co nabídnout. 
Nabídka fakultativních výletů bude upřesněna, nebo se ji dozvíte na místě od delegáta.

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,804.html

Tropea

Typové foto hotelu 
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SICÍLIE | ITÁLIE PRO SENIORY

HOTEL (typový název hotelu Villa Athena | Sporting Baia) 55+

***/**** SICÍLIE

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

POPIS TYPOVÉHO HOTELU:

POLOHA
Villa Athena *** je depandancí **** hotelu
Sporting Baia, od kterého je vzdálena cca 30 m
přes ulici. Pláž nádherné zátoky Naxos se pak
nachází cca 50 – 100  m od Villa Athena.
Vzdálenost od letiště je 65km a centrum leto-
viska s obchody je vzdáleno pouhých 100 m.
Klienti ubytovaní ve Villa Atheně využívají služeb
hotelu Sporting Baia vč. restaurace, kde je ser-
vírována polopenze. Můžete zde relaxovat v sa-
lonu krásy, fitness centru sauně, u  vnitřního
bazénu nebo přímo na pláži u hotelu.
Hotel Sporting Baia **** se nachází u zálivu
Giardini Naxos nedaleko Taorminy. Vzdálenost
od letiště je 65 km a centrum letoviska s ob-
chody je vzdáleno pouhých 100 m. V hotelu se
nachází sluneční terasa, odkud je krásný výhled
na sopku Etnu. 

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, fitness centrum (za po-
platek), vnitřní bazén a spa centrum (za popla-
tek), hotel má soukromou pláž, která je dostupná
přes místní komunikaci, lehátka a slunečníky za
poplatek, WI-FI za poplatek. Na střeše se nachází
rozlehlá terasa s posezením, ze které se můžete
kochat výhledem na pláž a přilehlé hory.

UBYTOVÁNÍ
Hotelové dvoulůžkové pokoje s vlastním soci-
álním zařízením, vysoušečem vlasů, televizí, tre-
zorem (za poplatek), minibarem (za poplatek).
Depandance: Pokoje jsou vybaveny koupelnou

s WC, vysoušečem vlasů, sat. TV, elektronickým
trezorem (za poplatek) a balkonem nebo terasou.

STRAVOVÁNÍ
Rozšířená kontinentální snídaně bufetovou for-
mou. Večeře servírované výběrem z menu, sa-
látový bufet.

PLÁŽ
Pláž s hrubozrnným pískem se nachází přímo u ho-
telu přes cestu. Plážový servis, tj. vstup na pláž, le-
hátka a slunečníky jsou za poplatek. Vzdálenost
z depandance je cca 50 - 100 metrů od hotelu.

Typové foto hotelu 

Typové foto pokoje 

SICÍLIE PRO SENIORY 55+55+

Nejen pro seniory jsme připravili tuto velmi speciální nabídku, jak strávit příjemné chvíle u  moře spojené s  poznáváním tohoto
nádherného středomořského ostrova. Nabídka je určena především pro občany ve věku 55+, kteří kromě pobytu u moře a odpočinku
na pláži chtějí poznat také atraktivity ostrova - jako je nezapomenutelný výlet na stále činnou sopku Etnu, archeologický park
v Syrakusách, údolí chrámů v Agrigentu nebo návštěva měst Palermo, Catánie či Taormina.  Sicílie je největším ostrovem Středozemního
moře a jako turistická destinace má co nabídnout - jak milovníkům nádherných pláží a přírody tak i těm, kteří se zajímají o umění,
kulturu a historii. Ostrov je bez nadsázky možné nazvat „muzeem pod širým nebem.“ Je zvláštní říší, ostrovem odděleným od zbytku
Itálie nejen mořem, ale i historickými a kulturními odlišnostmi. Výhodou nabízených zájezdů jsou přímé lety z Prahy, atraktivní výlety
v destinaci a polopenze v ceně zájezdu.

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

NABÍDKA FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ:
Sicílie – místo jako stvořené pro výlety. Navštívit můžete údolí chrámů v Agrigento, Syrakusy,
Liparské ostrovy, majestátnou Etnu apod. Konkrétní nabídka výletů bude upřesněna na místě.

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha - Catania - Praha

včetně tax a příplatků
• transfer letiště - hotel - letiště
• 7 noclehů s POLOPENZÍ
• 1x polodenní výlet (může být realizován

společně  s transferem)
• služby českého delegáta
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• příplatek za jednolůžkový pokoj (senior)

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

místě)
• místní pobytovou taxu (splatná na místě)

Cestovní pojištění  
Více informací a cena viz str. 3.

Slevy
• sleva za 3. osobu na přistýlce 500 Kč

Informace
Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let
a je nutno mít trvalý pobyt v některé ze zemí EU.
Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby
mladší 55 let bez doprovodu  seniora. 
Uvedený název hotelu a popis je orien-
tační, konkrétní název a popis hotelu
bude upřesněn cca 7 dní před odletem.
Zájezdy pořádáme ve spolupráci s CK Quality
Tours.

cena od 13 990 Kč*

* více na str. 52

TERMÍNY ZÁJEZDŮ: SPORTING BAIA VILLA ATHENA
27. 5. – 3. 6. 2018 14 990 Kč 13 990 Kč
3. 6. – 10. 6. 2018 15 490 Kč 14 490 Kč

10. 6. – 17. 6. 2018 15 990 Kč 14 990 Kč
17. 6. – 24. 6. 2018 16 790 Kč 15 790 Kč

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7270.html
www.cedok.cz/dovolena/,7271.html



800 112 11248

ITÁLIE PRO SENIORY | SARDINIE

POPIS TYPOVÉHO HOTELU 
VILLAGGIO CALA BITTA:

POLOHA
Hotel se nachází na klidném místě u menší zá-
toky nesoucí stejný název, v samém srdci vyhlá-
šené obalsti Costa Smeralda.

UBYTOVÁNÍ
Hotel disponuje celkem 120 prostornými po-
koji. Některé jsou umístěné v centrální části
hotelu (jednopatrové budovy), některé ve vil-
kách v piniovém háji. Všechny jsou vybaveny
sociálním zařízením, fénem, klimatizací, TV, mi-
niledničkou, telefonem. Většina pokojů má
 balkon či předzahrádku. K dispozici také po-
koje s možností až 2 přistýlek či pokoje typu
Family (dva propojené pokoje s jedním sociál-
ním zařízením).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou švédských stolů.

PLÁŽ
Písečná pláž se nachází cca 50 metrů od hotelu.
Plážový servis (slunečník, lehátko a křesílko)
v ceně. Nedaleko pláže se nachází menší turis-
tický přístav.

HOTEL (typový název hotelu Villaggio Cala Bitta) 55+

*** SARDINIE

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

SARDINIE PRO SENIORY 55+55+

„Evropský Karibik“ - ostrov s nejkrásnějšími plážemi ve středomoří leží západně od pobřeží
Itálie na dohled břehům francouzského ostrova Korsiky. Má rozmanitý povrch od horstev
protkaných četnými kaňony a dosahujících výše našich Krkonoš až po náhorní plošiny a nížiny.
Z  prehistorického osídlení se zachovaly četné kultovní stavby, shlédnout lze též antické
vykopávky i řadu středověkých památek. Současný život ostrova láká svými typickými civilizací
dosud nedotčenými horskými i rybářskými vesničkami. Skutečným skvostem ostrova jsou
ovšem duhové zálivy s  plážemi pokrytými běloskvoucím pískem. Není jiného místa ve
středomoří, kde byste našli tak překrásné koupání s vodou přecházející všemi odstíny od
azurově modré až po temně zelenou. Sardinie představuje v posledních letech i vzhledem
k vyšším cenám destinaci, kterou pro svoje zájezdy vyhledává zejména movitější klientela. Nyní
je tu pro vás jedinečná příležitost poznat krásy druhého největšího ostrova Itálie
i Středozemního moře na dovolené za nesrovnatelně nižší cenu. Okuste znamenitou kuchyni,
která proslavila Itálii po celém světě.

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

TERMÍNY ZÁJEZDŮ: CENA:
25. 5. – 1. 6. 2018 15 490 Kč

1. 6. – 8. 6. 2018 15 990 Kč
8. 6. – 15. 6. 2018 16 990 Kč

NABÍDKA FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ:
Sardinie – ostrov s řadou atraktivních výletů, jako
například lodní výlet Maddalena, města Alghera,
francouzské Korsiky apod. Konkrétní nabídka
výletů bude upřesněna na místě.

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu Praha - Sardinie - Praha

včetně všech tax a poplatků
• transfer letiště - hotel – letiště
• 7 noclehů v hotelu **** s POLOPENZÍ

(bufetovou formou nebo kombinací
bufetové a servírované formy) vč. skle-
nice vody a vína k večeři

• 1x polodenní výlet (může být realizován
společně s transferem)

• služby česky/slovensky hovořícího delegáta
po celou dobu pobytu

• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• příplatek za jednolůžkový pokoj (senior)

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

místě)
• místní pobytovou taxu (splatná na místě)

Cestovní pojištění  
Více informací a cena viz str. 3.

Slevy
• sleva za 3. osobu na přistýlce 500 Kč

Informace
Zájezdy jsou určeny pro osoby starší 55 let
a je nutno mít trvalý pobyt v některé ze zemí EU.
Za příplatek si mohou zájezd zakoupit i osoby
mladší 55 let bez doprovodu  seniora. 
Uvedený název hotelu a popis je orien-
tační, konkrétní název a  popis hotelu
bude upřesněn cca 7 dní před odletem.
Zájezdy pořádáme ve spolupráci s CK Quality
Tours.

cena od 15 490 Kč*

* více na str. 52

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,720.htmlTypové foto pokoje 

Typové foto hotelu 



Ubytování | nejlepší hotely, penziony a luxusní vily po celém světě | Doprava | letenky do celého světa | železniční, autobusové 
a lodní lístky po celé Evropě | zapůjčení vozu kdekoliv na světě | Aktivní dovolená | golf | potápění | windsurfing | pronájem
jachet | rybolov | safari | lyžařské pobyty| Sportovní akce | fotbal | tenis | formule 1 | OH | Davis Cup a další | Relaxace
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plavby lodí | víkendy ve světových metropolích | cokoliv dalšího Vás napadne | Praktické záležitosti | víza | cestovní pojištění

VIP linka: 800 211 212 | mail: exclusive@cedok.cz

www.exclusive-travel.cz

NESPOKOJÍTE SE S KONFEKCÍ ?
NA PŘÁNÍ VÁM RÁDI UŠIJEME DOVOLENOU NA MÍRU !

... NECHTE SE INSPIROVAT KATALOGEM

EXCLUSIVE TRAVEL ČEDOK

A VYBERTE SI DOVOLENOU VAŠICH SNŮ
CESTUJTE 
EXKLUZIVNĚ

Když se sny stávají skutečností
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INFORMACE O PRODEJI

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.

800 112 112

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 na-
leznete na straně 55 a zadní 
obálce 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
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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 orga-
nizována v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních
hodinách.

Obsaditelnost pokojů
- dospělá osoba - dítě

V katalogu uvádíme u jednotlivých ubytovacích kapacit infor-
maci o variantách obsaditelnosti jednotlivých pokojů. Pokud
je v daném hotelu k dispozici více typů pokojů, je uváděn zpra-
vidla nejčastěji využívaný typ pokoje. Větší postavička znamená
dospělou osobu, menší pak dítě do věkového limitu uvedeném
v ceníku. Uvedené možnosti obsazení jsou výčtem možných
variant obsaditelnosti standardního typu pokoje.

Ubytování
Pro Vaši spokojenost je nabídka ubytovacích kapacit v každém
cíli cesty co nejpestřejší – od apartmánů až po luxusní hotely
– tak, aby odpovídala Vašim představám a finančním mož-
nostem. Vzhledem k tomu, že vnímání kvality i označování
kategorie ubytování se mohou v jednotlivých zemích výrazně
lišit, užívá Čedok pro hodnocení ubytovacích zařízení vlastní
stupnici kvality služeb. Stupnice kvality služeb hotelů a apart-
mánů vyjadřuje pouze názor Čedoku na kvalitu ubytování tak,
jak se jeví z hlediska standardu požadavků středoevropského
cestovatele. Upozorňujeme, že kvalita ubytování v apartmá-
nech není totožná s hotelem, neboť jde o odlišný typ ubyto-
vacího zařízení. Například nelze očekávat, že apartmány
označené třemi symboly Čedoku odpovídají svou úrovní
stejně označenému hotelu. Kvalita služeb a vybavení v apart-
mánech je zpravidla nižší než v hotelích, což nachází své vyjá-
dření v cenách zájezdů. Vysvětlení stupnice kvality služeb je
uvedeno níže.
Přestože naši pracovníci při nákupu ubytovacích kapacit
důkladně prohlédnou ubytovací objekty, v dané třídě apart-
mánů či hotelů se snaží vybírat to nejlepší a v katalogu je prav-
divosti a přesnosti popisů ubytovacích objektů věnována
dostatečná péče, nemůže Čedok ovlivnit některé skutečnosti: 
• ve výjimečném případě, nikoli však vinou naší CK, může dojít

k překnihování ubytovacího objektu. V takovém případě Vám
bude poskytnuto jiné ubytování shodné či vyšší kategorie.

• doba určená k ubytování a opuštění pokoje nebo apartmánu
je stanovena hotelem tak, aby mohl být proveden řádný úklid.
Naší snahou je zkrátit Vám při příjezdu dobu čekání na uby-
tování na minimum. Stejně tak při odjezdu usilujeme o zajiš-
tění možnosti odložení či úschovy zavazadel, po nezbytně
nutnou dobu. Bohužel naše cestovní kancelář nemůže garan-
tovat v každém případě bezprostřední návaznost ubytování
na Váš příjezd nebo odjezd.

• dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým nočním
životem. Proto jsou některá turistická střediska přesycena
zábavními podniky – bary, vinárnami, diskotékami a nočními
kluby, jejichž provoz je obvykle hlučný. V ubytovacích objektech
nemůže naše CK zajistit absolutní klid. Ačkoliv se turistické
destinace snaží ve většině případů provádět veškerou údržbu

a stavební činnost v ubytovacích zařízeních či blízko nich mimo
hlavní sezonu, může v místě pobytu v jakékoliv době docházet
ke stavební či jiné technické činnosti. Na tuto skutečnost nemá
CK Čedok žádný vliv a nemůže ji nijak ovlivnit. 

• konkrétní klimatické podmínky v oblasti jsou spojeny s exi-
stencí různé fauny. Neovlivnitelnou nepříjemnou skutečností,
se kterou se můžete v určitých obdobích při ubytování
v některých objektech setkat, je výskyt drobného hmyzu, ješ-
těrek atd. v hotelových pokojích či apartmánech a to přes
intenzivní snahy správců ubytovacích zařízení. Problémy
mohou nastat i s pohybem hlodavců, koček, psů, či dalších
živočichů v dané lokalitě. Případnou reklamaci je vždy třeba
uplatnit ihned v místě pobytu.

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

• v mnoha případech nelze označit vodu v ubytovacích objek-
tech za pitnou; o kvalitě vody se vždy informujte u delegáta.
U některých hotelů, především na ostrovech, může být voda
tekoucí z vodovodů slaná. Výjimečně může docházet i k pro-
blémům se zásobováním teplou vodou. 

• je-li v popisu vybavení pokoje uvedena varná konvice, je tento
požadavek splněn i kávovarem a naopak. 

• koupelny ubytovacích objektů nižších kategorií často nejsou
vybaveny mýdlem. Doporučujeme vzít s sebou vlastní hygi-
enické i toaletní potřeby, při ubytování v apartmánech i kou-
pelnové prádlo a hygienické potřeby, a pro ubytování
v apartmánech i mycí potřeby na nádobí. V uzavřených nevět-
raných prostorách, jako jsou koupelny, může dojít vlivem zvý-
šené vlhkosti k výskytu plísně, a to i přesto, že je koupelna
pravidelně čištěna. Plíseň za konkrétních podmínek vznikne
ve velmi krátké době. Vliv na to mají klimatické podmínky,
způsobující vyšší kondenzaci vnitřní vlhkosti. Proto je třeba
v pokojích pravidelně větrat.

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

• ubytovací zvyklosti se mohou lišit od běžného standardu
České republiky. Pro některé destinace jsou typické poměrně
malé rozměry pokojů a úsporné řešení lůžek formou paland.
Některé pokoje mohou být vybaveny rozkládacím lůžkem
a obytný prostor pokojů s přistýlkami může být značně ome-
zený. Rovněž konfigurace koupelen bývá velmi úsporná
a často sprcha není oddělena sprchovým koutem. 

• přistýlka nemusí být vždy pevné lůžko, ale např. rozkládací
lehátko, rozkládací křeslo, rozkládací gauč nebo palanda.
V některých destinacích může být jedna přistýlka společná
až pro dvě děti. 

• další typ úsporného řešení lůžek je jejich instalace formou
vysouvacího lůžka z úložného prostoru. Smyslem tohoto
řešení je poskytnout klientovi větší prostorový komfort při
denním pobytu v pokoji. Ceny uvedené v ceníku se vztahují
i na tato lůžka a není-li uvedeno v ceníku jinak, nelze pro tato
lůžka poskytovat slevu z ceny. 
*ve vybraných hotelech a pokojích nabízíme možnost uby-

tování dítěte na společném lůžku s rodiči. Tj. dítě nemá své
vlastní lůžko, ani přistýlku. V ceníku a v popisu je takový
pokoj verbálně označen „dítě na společném lůžku s rodiči“. 

• při ubytování jednoho klienta ve dvoulůžkovém nebo více-
lůžkovém pokoji se účtuje příplatek za neobsazené lůžko.
V praxi to znamená, že jednolůžkový pokoj a dvoulůžkový
pokoj s doplatkem na neobsazené lůžko jsou zcela rovno-
cenné a prodávají se za stejnou cenu. Konkrétní přidělení pří-
slušného typu pokoje záleží výhradně na možnostech
ubytovacího zařízení. Standardní jednolůžkový pokoj je vždy
menších rozměrů.

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

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

• může docházet k opakovaným výpadkům dodávky elektric-
kého proudu a s tím spojeným výpadkům klimatizace a záso-
bování vodou. 

• bazény mohou být dočasně mimo provoz. 
• v některých hotelech (zejména vyšší kategorie) není dovoleno

chodit do hotelové restaurace v plážovém oblečení či krátkých
kalhotách. Doporučujeme formálnější oblečení.

• fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu jsou ilus-
trační, proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat s poko-
jem, který je klientovi na místě přidělen. Přidělování

konkrétních ubytovacích kapacit, provádí zásadně provozo-
vatel ubytovacího zařízení.

Plážové služby
Pláže jsou zpravidla veřejné, přístupné i místnímu obyvatelstvu.
Nelze vyloučit sezónní výskyt mořských trav (chaluh) a medůz.
Počet lehátek a slunečníků nemusí pokrývat celou kapacitu
hotelu. Použití lehátek a slunečníků může být podmíněno
poplatkem, stejně jako využití sportovišť či zapůjčení sportov-
ního nářadí a to i když jsou možnosti sportování uvedeny u jed-
notlivých ubytovacích zařízení. 
Možnost vodních sportů a zahájení provozu vodních sportů je
v kompetenci střediska. Údaj o vzdálenosti pláže vyjadřuje nej-
kratší vzdušnou vzdálenost pláže od hranice areálu s ubyto-
vacím objektem. V některých destinacích mohou být vstupy
na pláž zpoplatněny.

Stravování
U každého zájezdu naleznete informaci o možnostech stravo-
vání. Námi používané pojmy znamenají: 
• kontinentální snídaně – většinou opakující se nabídka –

káva nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem 
• kontinentální snídaně zesílená (rozšířená) – má rozsah kon-

tinentální snídaně rozšířený o plátek sýra nebo salámu, popř.
vejce

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

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

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

• all inclusive – celodenní stravování (tj. plná penze, někdy
i další občerstvení) včetně nápojů zahrnuto v ceně. Konkrétní
rozsah stravování se řídí pravidly, která stanoví ubytovací zaří-
zení. Pestrost a četnost stravování odpovídá kategorii ubyto-
vacího zařízení. Je třeba počítat, že čerpání stravovacích služeb
probíhá ve stravovacích časech stanovených hotelem, nikoliv
nepřetržitě. Začátek a konec čerpání služeb all inclusive se
řídí časem nastěhování do pokojů a jejich uvolnění. 

Rozsah čerpání služeb v příletový a odletový den je omezen.
Dochází-li v odletový den k uvolnění pokojů v poledních hodi-
nách, nelze vyžadovat služby all inclusive po tomto limitu, byť
nástup do hotelu proběhl ve večerních hodinách příletového
dne. Při čerpání služeb all inclusive v hotelích nižších kategorií
(3* a méně) je třeba počítat, že rozsah stravování může být
skromnější a svým charakterem se spíše podobá plné penzi.
V některých případech může být způsob stravování kombi-
novaný. Např. předkrmy jsou nabízeny formou švédského
stolu, hlavní jídlo s obsluhou. Tato skutečnost je obvykle
v katalogu uvedena. Naše CK nemůže zajistit, ale ani omezit,
případnou nabídku specialit místní kuchyně dané země.
Kvalita stravování (bohatost a pestrost) je většinou přímo
úměrná kategorii zvoleného ubytovacího objektu. I stravovací
zvyklosti se mohou lišit od našeho způsobu stravování ve
vydatnosti a pestrosti některých denních jídel, tedy více zele-
niny a méně masa. Zaplacený rozsah stravování zahrnuje
počet penzí, který odpovídá počtu noclehů. Při nástupu do
hotelu a odjezdu z něj v atypických časech může být pravi-
delné jídlo nahrazeno balíčkem na cestu nebo jiným typem
jídla (občerstvení). V zařízení typu all inclusive může čerpání
služeb začínat až večer po příjezdu a končit již ráno odjezdo-
vého dne. Bufetový způsob a stravování s obsluhou jsou
cenově rovnocenné.

Doprava
Protože celkový dojem z Vaší dovolené nepochybně ovlivní kva-
lita dopravy, věnovali jsme v přípravě sezóny zvýšenou pozor-
nost výběru smluvních dopravců.
Letecká přeprava je zajištěna formou charterových letů nebo
na pravidelných linkách prověřených leteckých společností.
V důsledku denního vytížení letových tras i techniky linkovým
provozem se charterové lety v Evropě realizují převážně v noč-
ních hodinách. V souladu s platnými mezinárodními předpisy
a dohodami nemůže naše cestovní kancelář ovlivnit případné
změny letecké společnosti, typu letadla, letového řádu a trasy
(včetně mezipřistání). V některých případech nastávají změny
jen několik hodin před odletem. Délka trvání zájezdu vychází
z platného letového řádu v době zpracování katalogu. Letecký
dopravce je oprávněn v důsledku povětrnostních, technických,
nebo jiných vlivů nezávislých na vůli dopravce přepravu odložit,
zrušit nebo předčasně ukončit. Váhový limit pro leteckou pře-
pravu zavazadel je odlišný dle jednotlivých dopravců a pohy-
buje se v rozmezí 15 až 20 kg na osobu v ekonomické třídě.

Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti, vznikající mezi klientem a naší cestovní kanceláří, stanoví Všeobecné
smluvní podmínky Čedoku a.s., jejichž úplné znění naleznete v závěru tohoto katalogu. Prostudujte si, prosím, ještě před sepsáním
smlouvy o zájezdu jak Všeobecné smluvní podmínky, tak tyto níže uvedené doplňující informace, aby bylo dosaženo shody mezi naším
a Vaším chápáním rozsahu a obsahu služeb.

*
velmi jednoduché ubytování s minimálním komfortem 
a jednoduchým rozsahem stravování

**
jednoduché ubytování určené pro méně náročné turisty,
s jednoduchým rozsahem stravování

***
běžný turistický standard ubytovacích a stravovacích služeb

****
kvalitní ubytování, vyšší standard ubytovacích a stravovacích
služeb

*****                          
luxusní standard ubytovacích a stravovacích služeb

*

zmenšený symbol (půl symbolu) 
- vyšší kvalita základního stupně



INFORMACE | Obsah, rozsah a další podmínky poskytování služeb

800 112 11252

Váhový limit pro daný zájezd Vám sdělí prodejce, případně
bude uveden v cestovních informacích.
Případná nadváha je zpoplatněna dle aktuálních ceníků letec-
kých společností. Informace na vyžádání sdělí prodejci zájezdů.
Na většině letů  je občerstvení na palubách letadel nabízeno
zpravidla za poplatek. Cestující je platí přímo v letadle palub-
nímu personálu.
Autokarovou přepravu na letiště v Praze zajišťujeme buď
vlastními autokary, nebo dopravními prostředky osvědčených
autobusových společností a rovněž využíváme i nabídky auto-
karové dopravy jiných CK. Naše CK používá na svých cestách
autokary v dálkové úpravě, která obvykle zahrnuje video
a nabídku teplých a studených nápojů. Do vzdálenějších míst
pak i klimatizaci a WC. Všechna místa v autokaru mají stejnou
hodnotu a nelze požadovat slevu z ceny při přidělení místa
v autokaru, které klientovi nevyhovuje. Při přidělování míst
v autokarech se snažíme vyhovět individuálním přáním klientů
s tím, že přednost při výběru sedadel mají klienti, kteří se na
zájezd přihlásí dříve.
V případě nízkého zájmu o dopravu svozem do centrálního
odjezdového místa nebo na tuzemské letiště/z tuzemského
letiště může být doprava zrušena. Děje se tak, pokud počet
zájemců o tuto službu klesne pod 6 osob. V tomto případě
bude klientům vrácena částka, kterou za tuto službu uhradili.

Delegáti
Pokud v pobytovém středisku funguje střediskový delegát,
bude Vás po příjezdu kontaktovat a bude Vám nápomocen
v místě pobytu. Delegát má na starosti obvykle více ubytovacích
objektů a do střediska dojíždí. Při úvodní informativní schůzce
Vás blíže seznámí s pobytovým místem a poskytovanými služ-
bami. Pro kontaktování střediskového delegáta doporučujeme
využívat pro řešení veškerých záležitostí především úřední
hodiny, pravidelné schůzky nebo telefonické spojení pro případ
mimořádné události nebo potřeby okamžité pomoci.

Průvodci
Všechny poznávací zájezdy Čedoku, není-li uvedeno jinak, mají
svého průvodce. Jsme si vědomi toho, že kvalita průvodců
významně působí na spokojenost klientů; proto je pečlivě vybí-
ráme 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 obsa-
huje prohlídku s místním průvodcem, pak doprovodný prů-
vodce Čedoku podává výklad zpravidla jen v autokaru (řada
států zakazuje průvodcům CK provádět tuto průvodcovskou
činnost bez místního živnostenského povolení).
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 průvodcov-
ského výkladu.

Výlety
Výlety nabízené v katalogu za podmínky účasti předem stano-
veného minimálního počtu zájemců mohou být provázeny
česky mluvícím průvodcem. Pro doprodej výletů na „poslední
chvíli“ přímo na místě pobytu může být stanovena nižší cena,
než je cena uvedená v katalogu. Kromě tohoto Vám náš stře-
diskový delegát bude nápomocen při výběru z nabídky místních
poskytovatelů s tím, že tyto výlety jsou obvykle doprovázeny
místními průvodci s cizojazyčným výkladem. Totéž se týká i půj-
čování aut. Při zakoupení výletů a pronájmu aut od místních
poskytovatelů služeb vzniká smluvní vztah přímo mezi klientem
a poskytovatelem těchto služeb. Čedok neodpovídá za pří-
padné vady služeb, které si klient zakoupí v destinaci od míst-
ních poskytovatelů služeb.

Slevy za včasný nákup
Aktuální slevy za včasný nákup pro pobytové zájezdy do
Maďarska a na Slovensko uvádíme na webových stránkách
www.cedok.cz u jednotlivých hotelů (za tímto účelem doporu-
čujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů nebo QR

kód) nebo Vám je ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní
kanceláře Čedok. Sleva pro členy Clubu Čedok platí pro klienty,
kteří jsou držiteli členské karty Clubu Čedok, a jejich doprovod
v rámci jedné smlouvy a ubytovací jednotky (pokoj či apart-
mán). Slevy za včasný nákup poskytujeme procentní sazbou
ze základní ceny zájezdu (nevztahuje se na fakultativní služby
a příplatky).  Slevy nelze navzájem sčítat, ani je kombinovat
s jinými slevami (použít současně). Slevu ve výši až 10% posky-
tujeme na vybrané zájezdy a termíny do odvolání nejpozději
však do 31. 10. 2017. U pobytových zájezdů pro seniory 55+
do Španělska a Itálie nejsou slevy za včasný nákup poskytovány.   

Cena od *

Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubyto-
vacích zařízení v Maďarsku a na Slovensku jsou u jednotlivých
kapacit uváděny symboly ve žlutém rámečku s „cenou od …“,
např. od 6 890,- *. Jedná se vždy o nejnižší cenu v rámci nabí-
zené sezóny (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu pokoje
(pokud je v daném hotelu nabízeno více typů pokojů), poníže-
nou o slevu za včasný nákup pro běžné klienty, platnou při
zakoupení zájezdu v 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 průběhu sezóny již
nebude možné zakoupit zájezd za takto uvedenou cenu. Tyto
cenové údaje slouží pouze pro snazší porovnávání jednotlivých
ubytovacích zařízení a nemají charakter návrhu na uzavření
smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.         

Ceny poznávacích zájezdů 
Základní ceny poznávacích zájezdů uvedené v tomto katalogu jsou
platné při zakoupení zájezdu do 31.12.2017. 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 uvádíme na webových stránkách
www.cedok.cz a současně budou k dispozici u prodejců.

Pasové a vízové formality pro držitele českých pasů
Udělení víz spadá do kompetence příslušných zastupitelských
úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový poplatek propadá
a CK tento poplatek nevrací. Rovněž tak nemůže refundovat
cenu zájezdu, pokud klient stornuje zájezd z titulu neudělení
vstupního víza, popřípadě je-li z určité země vyhoštěn.
Podmínky pro udělení a platnost víz se mohou během roku
měnit a konzulární úřad není povinen nás o tom informovat.
Doporučujeme proto ověřit si potřebné informace vždy předem
na www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě.
Občanům třetího státu, kteří mají vízovou povinnost, doporu-
čujeme, aby si veškeré informace týkající se vízové povinnosti
a důležité skutečnosti s tím spojené zjistili ještě před zakou-
pením zájezdu. Pokud si takový klient neopatří víza pro cílové
nebo tranzitní země a je ze zájezdu vyloučen, nese veškeré
náklady za storno zájezdu. V případě neudělení víza platí
Všeobecné smluvní podmínky Čedoku a.s.

Pasové a vízové formality pro držitele jiných
než českých pasů
Ověřte si potřebné informace (nutnost víza) předem na
www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě příslušného
státu. 
Klienti, pokud jsou občany jiných států, jsou povinni zjistit si
vízové podmínky této destinace sami ještě před zakoupením
zájezdu. Pokud si klient, který není občanem ČR, neopatří víza
a je ze zájezdu vyloučen, nelze mu vrátit cenu zájezdu. V pří-
padě neudělení víza platí Všeobecné smluvní podmínky
Čedoku a.s.
V případě, že cena zájezdu zahrnuje obstarání víz do zemí
s vízovou povinností, jejich zakoupení ještě nezaručuje jejich
udělení. Udělení víz spadá do kompetence příslušných zastu-
pitelských úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový popla-
tek propadá a CK nemůže jeho hodnotu vracet. Rovněž tak CK
nemůže vracet cenu zájezdu, pokud klient neobdrží vstupní
víza, popřípadě je-li ze státu destinace vyhoštěn, nebo není-li
do státu destinace vpuštěn. Podmínky pro udělení a platnost
víz se mohou během roku měnit a konzulární úřady nejsou
povinny nás o tom informovat. 

Očkování a léky
Do destinaci uvedených v tomto katalogu není vyžadováno
povinné očkování. Před cestou doporučujeme konzultaci pří-
padných rizik s příslušnou hygienickou stanicí či odborným
lékařem. Aktuální informace najdete také na příslušných inter-
netových stránkách.
Doporučené univerzální léky proti střevním potížím: Endiaron,
Endiform, Diaryl, Reasec, Imodium. Konzultujte se svým léka-
řem nebo lékárníkem. 

Způsoby placení
Naše cestovní kancelář umožňuje úhradu služeb širokým spekt-
rem. Pokud jste si již vybrali svůj zájezd, Vaše objednávka byla
autorizována a návštěva naší pobočky je pro Vás časově
náročná, můžete si jej objednat na našich internetových strán-
kách www.cedok.cz a zaplatit svou platební kartou zabezpe-
čenou platbou online nebo můžete cenu zájezdu uhradit
bankovním převodem na naše účty, jejichž čísla Vám sdělíme
při potvrzení objednávky nebo bezhotovostně také na základě
vystavené faktury. Při osobní návštěvě pobočky jsou možné
jak hotovostní platby, tak platby platebními kartami. Bližší infor-
mace Vám podá každá pobočka naší CK nebo pracovníci naší
rezervační centrály. 
Specifickou formu úhrady tvoří hodnotové poukázky, které
vydává Čedok samostatně nebo ve spolupráci se svými smluv-
ními partnery. Podmínky úhrady těmito poukázkami jsou uve-
deny přímo na každé poukázce. Poukázky nejsou směnitelné
za finanční hotovost.

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

Důležité upozornění při uzavírání smlouvy o zájezdu
u obchodních zástupců Čedoku 
Obchodní zástupce Čedoku (autorizovaný prodejce) je Čedokem
zmocněn výhradně k tomu, aby při uzavírání smlouvy o zájezdu
od klienta inkasoval pouze zálohu ve výši a lhůtách stanovených
ve smluvních podmínkách. Zbývající část ceny zájezdu hradí
zákazník vždy přímo Čedoku, a to kterýmkoliv z výše uvedených
způsobů placení. Zákazník má právo i při platbě zálohy uhradit
tuto částku přímo Čedoku a nikoli obchodnímu zástupci, avšak
tato platba musí být realizována v době rezervace služeb tj.
ještě před uzavřením vlastní smlouvy o zájezdu. K tomuto opat-
ření Čedok přistoupil z důvodu posílení jistoty všech klientů, že
jejich finanční prostředky budou sloužit výhradně k úhradě jimi
zakoupených služeb.

Různé
Při posuzování reklamací postupujeme vždy v souladu se
Všeobecnými smluvními podmínkami a Reklamačním řádem,
které jsou vydány v souladu s občanským zákoníkem (přičemž
plné texty těchto dokumentů jsou klientům k dispozici na všech
pobočkách CK, na webu www.cedok.cz i v každém katalogu),
a vycházíme z principu účelnosti, tj. zda služby umožňují plnit
hlavní předpokládaný účel zájezdu, který lze spravedlivě oče-
kávat, např. odpočinek u moře. Na subjektivní hodnocení
významu jednotlivých komponentů služeb klientem nelze
bohužel brát zřetel. Stejně nemůžeme zohledňovat ani sub-
jektivní hodnocení jakosti služeb a prostředí.

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

Ceny uvedené v tomto katalogu byly kalkulovány dle kurzů
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 30. 4. 2018. 

Přehled symbolů používaných v tomto katalogu

Novinka

Rodiny s dětmi

Senioři

Tenis

Trezor

Wellness

Hotel pouze
pro dospělé

Cykloturistika

Jízda na koni

Zlatý tip Čedoku 

All inclusive 

Bazén

Bezbariérový přístup

Dětský koutek

Fitness

Klimatizace

Konferenční místnost

Kuchyně

Lednice

Mikrovlnná trouba

Pobyt se psem

Připojení na internet
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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.
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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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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
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poBoČky ck Čedok Čedok partner

prodeJní místa ck Čedok

800 112 112

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@benfica.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@benfica.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

Údaje uvedené v katalogu byly zpracovány na základě informací dostupných a platných v době jeho zpracování. 
Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu. Tiskové chyby v katalogu i ceníku jsou vyhrazeny.
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