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Nástup pobyt
Pokud není uvedeno jinak, nástup do ubytovacího zařízení je po
14:00 hod., pokoje se uvolňují podle příslušného hotelového řádu,
zpravidla do 10:00 hod.

Ubytování
Pro Vaši spokojenost  je nabídka ubytovacích kapacit v každém cíli
cesty co nejpestřejší  – od apartmánů až po luxusní hotely – tak,
aby odpovídala Vašim představám a finančním možnostem. Vzhle-
dem k tomu, že vnímání kvality i označování kategorie ubytování
se mohou v jednotlivých  zemích výrazně lišit, užívá Čedok pro hod-
nocení ubytovacích zařízení jak vlastní stupnici kvality služeb, tak
i oficiální klasifikaci. V případě, že ubytovací kapacita nemá oficiální
klasifikaci v rámce dané destinace, je příslušná ubytovací kapacita
uváděna v tomto katalogu taktéž bez oficiální klasifikace. Vlastní
stupnice  kvality služeb hotelů a apartmánů vyjadřuje pouze názor
Čedoku na kvalitu ubytování tak, jak se jeví z hlediska standardu
požadavků středoevropského cestovatele. Upozorňujeme,  že kva-
lita ubytování v apartmánech není totožná  s hotelem,  neboť jde
o odlišný typ ubytovacího zařízení. Například nelze očekávat, že
apartmány  označené třemi symboly Čedoku odpovídají svou
úrovní stejně označenému hotelu. Kvalita služeb v apartmánech je
zpravidla nižší než v hotelích, což nachází své vyjádření v cenách
zájezdů. Vysvětlení vlastní  stupnice kvality služeb je uvedeno níže.
Přestože naši pracovníci při nákupu ubytovacích kapacit důkladně
prohlédnou ubytovací objekty, v dané třídě apartmánů či hotelů
se snaží vybírat to nejlepší a v katalogu je pravdivosti a přesnosti
popisů ubytovacích objektů věnována dostatečná péče, nemůže
Čedok ovlivnit některé skutečnosti: 
• ve výjimečném případě, nikoli však vinou naší CK, může dojít

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

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

• dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým nočním živo-
tem. Proto jsou některá turistická střediska přesycena zábavními
podniky – bary, vinárnami, diskotékami a nočními kluby, jejichž
provoz je obvykle hlučný. V ubytovacích objektech nemůže naše
CK zajistit absolutní klid.

• ačkoliv se turistické destinace snaží ve většině případů provádět
veškerou údržbu a stavební činnost v ubytovacích zařízeních či
blízko nich mimo hlavní sezonu, může v místě pobytu v jakékoliv
době docházet ke stavební či jiné technické činnosti. Na tuto sku-
tečnost nemá CK Čedok žádný vliv a nemůže ji nijak ovlivnit. 

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

• ve většině hotelů je možné si pronajmout hotelový trezor. Vy-
užijte této možnosti k úschově Vašich cestovních dokladů, peněz
a cenností. V opačném případě Vám doporučujeme rozdělit uve-
dené věci a uschovávat je na více místech. Předejdete tak případ-
ným nepříjemnostem spojeným se ztrátou všech dokladů
a finančních prostředků.

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

• koupelny ubytovacích objektů nižších kategorií často nejsou vy-
baveny mýdlem. Doporučujeme vzít s sebou vlastní hygienické
i toaletní potřeby, při ubytování v apartmánech i koupelnové
prádlo a hygienické potřeby, a pro ubytování v apartmánech
i mycí potřeby na nádobí. V uzavřených nevětraných prostorách,
jako jsou koupelny, může dojít vlivem zvýšené vlhkosti k výskytu
plísně, a to i přesto, že je koupelna pravidelně čištěna. Plíseň za

konkrétních podmínek vznikne ve velmi krátké době. Vliv na to
mají klimatické podmínky, způsobující vyšší kondenzaci vnitřní
vlhkosti. Proto je třeba v pokojích pravidelně větrat.

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

• přistýlka nemusí být vždy pevné lůžko, ale např. rozkládací le-
hátko, rozkládací křeslo, rozkládací gauč nebo palanda. V někte-
rých případech může být jedna přistýlka společná až pro dvě děti. 

• při ubytování jednoho klienta ve dvoulůžkovém nebo vícelůžko-
vém pokoji se účtuje příplatek za neobsazené lůžko. V praxi to
znamená, že jednolůžkový pokoj a dvoulůžkový pokoj s doplat-
kem na neobsazené lůžko jsou zcela rovnocenné a prodávají se
za stejnou cenu. Konkrétní přidělení příslušného typu pokoje zá-
leží výhradně na možnostech ubytovacího zařízení. Standardní
jednolůžkový pokoj je vždy menších rozměrů.

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

• může docházet k opakovaným výpadkům dodávky elektrického
proudu a s tím spojeným výpadkům klimatizace a zásobování vodou. 

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

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

• fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu jsou ilustrační,
proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat s pokojem, který
je klientovi na místě přidělen. Přidělování konkrétních ubytova-
cích kapacit, provádí zásadně provozovatel ubytovacího zařízení.

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

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

nentální snídaně rozšířený o plátek sýra nebo salámu, popř. vejce
• polopenze zahrnuje snídani (většinou samoobslužnou) a večeři

s obsluhou nebo formou bufetového výběru.
• bufetový způsob stravování – samoobslužný systém stravování

s nabídkou studené i teplé kuchyně 
• ligh all inclusive zahrnuje snídani (většinou samoobslužnou),

oběd a večeři včetně nápojů s obsluhou nebo formou bufetového
výběru. Je-li uvedeno v popisu u hotelu, tak i nápoje během dne

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

Bufetový způsob a stravování s obsluhou jsou cenově rovnocenné.

Kde a jak získáte informace o aktuální ceně
k vybranému pobytu
Termíny a aktuální ceny jednotlivých zájezdů a hotelů uvá-
díme na webových stránkách www.cedok.cz. V rámci tohoto
katalogu je u každého ubytovacího zařízení uvedena jeho
webová stránka a QR kód, jejichž pomocí získáte všechny
potřebné informace včetně aktuálních cen a slev rychle a po-
hodlně buď ve svém počítači, nebo mobilním telefonu. Ak-
tuální cenovou nabídku Vám také rádi připraví naši zkušení
prodejci na některém z prodejních míst Čedoku nebo Čedok
Partneři či autorizovaní prodejci. V případě osobní návštěvy
některého z prodejních míst CK Čedok, Čedok Partnera nebo
vybraného autorizovaného prodejce Vám bude vypracována
nejvýhodnější cenová nabídka na Vámi vybraný zájezd, pří-
padně Vám naši prodejci vytisknou aktuální ceníky na Vámi
vybrané zájezdy.

Ceny služeb
Základní cena je cena uvedená na webových stránkách
www.cedok.cz u konkrétního zájezdu. Tato cena nezahrnuje fakul-
tativní služby, nepovinné příplatky a případné slevy. Základní cena
a zákazníkem zakoupené fakultativní služby tvoří cenu zájezdu ve
smyslu zákona. Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou uve-
deny v Kč a za jednu osobu. 
Nabídky „v poslední minutě“, „speciální nabídky“, mohou uvádět
cenu nižší, než je cena uvedená v katalogu.

Cena od *
Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích
zařízení publikovaných v tomto katalogu je u lázeňských a wellness
pobytů uváděna „cena od“, např. od 6 890,- *. Jedná se vždy o nejnižší
cenu v rámci nabízené sezóny (nejlevnější termín) u nejlevnějšího
typu pokoje (pokud je v daném hotelu nabízeno více typů pokojů),
platnou při zakoupení zájezdu v říjnu a listopadu 2018. Může se proto
stát, že po tomto datu již nebude možné zakoupit zájezd za takto uve-
denou cenu. Tyto cenové údaje slouží pouze pro snazší porovnávání
jednotlivých ubytovacích zařízení a nemají charakter návrhu na uza-
vření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.

Dětská cena
Pro přiznání dětské ceny je rozhodující dovršení horní věkové hra-
nice v den nástupu. Děti mladší než stanovená věková hranice se
mohou pobytu zúčastnit zdarma bez nároku na služby, ale pouze
v případě, že v pokoji již nejsou volná lůžka nebo přistýlky. Účast
dětí bez nároku na služby - tzv. infant - je nutné uvést při objed-
nání pobytu. Dětská cena platí pro děti ubytované na pokoji ales-
poň s jednou dospělou osobou, tzn. že na pokoji nemohou být
ubytovány pouze děti bez doprovodu dospělé osoby.       

Místní poplatky
Při příjezdu do místa pobytu vybírá ubytovatel, v souladu se záko-
nem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, lázeňský nebo rekre-
ační poplatek. V některých případech jsou tyto poplatky již
zahrnuty v ceně ubytování. Informaci o tom, zda je místní poplatek
zahrnut v ceně ubytování, naleznete u konkrétního pobytu na
www.cedok.cz.

Slevy za včasný nákup
Aktuální slevy za včasný nákup uvádíme na webových stránkách
www.cedok.cz u jednotlivých hotelů (za tímto účelem doporuču-
jeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód)
nebo Vám je ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kance-
láře Čedok. Sleva pro členy Clubu Čedok platí pro klienty, kteří jsou
držiteli členské karty Clubu Čedok, a jejich doprovod v rámci jedné
smlouvy a ubytovací jednotky (pokoj či apartmán). Slevy za včasný
nákup poskytujeme procentní sazbou ze základní ceny zájezdu
(nevztahuje se na fakultativní příplatky).  Slevy nelze navzájem sčí-
tat, ani je kombinovat s jinými slevami (použít současně). Slevu ve
výši až 6 % poskytujeme na vybrané zájezdy a termíny do odvolání
nejpozději však do 30. 11. 2018. 

Způsoby placení
Naše cestovní kancelář umožňuje úhradu služeb širokým spek-
trem. Pokud jste si již vybrali svůj zájezd, Vaše objednávka byla
autorizována a návštěva naší pobočky je pro Vás časově náročná,
můžete si jej objednat na našich internetových stránkách
www.cedok.cz a zaplatit svou platební kartou zabezpečenou plat-
bou online nebo můžete cenu zájezdu uhradit bankovním převo-
dem na naše účty, jejichž čísla Vám sdělíme při potvrzení
objednávky nebo bezhotovostně také na základě vystavené fak-
tury. Při osobní návštěvě pobočky jsou možné jak hotovostní
platby, tak platby platebními kartami. Bližší informace Vám podá
každá pobočka naší CK nebo pracovníci naší rezervační centrály. 
Specifickou formu úhrady tvoří hodnotové poukázky, které vydává
Čedok samostatně nebo ve spolupráci se svými smluvními part-
nery. Podmínky úhrady těmito poukázkami jsou uvedeny přímo na
každé poukázce. Poukázky nejsou směnitelné za finanční hotovost.

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

Důležité upozornění při uzavírání smlouvy o zájezdu u ob-
chodních 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 uzavře-
ním vlastní smlouvy o zájezdu. K tomuto opatření Čedok přistoupil
z důvodu posílení jistoty všech klientů, že jejich finanční prostředky
budou sloužit výhradně k úhradě jimi zakoupených služeb.

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

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

Údaje uvedené v tomto katalogu jsou platné ke dni uzávěrky, tj.
k 21. 9. 2018. Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu. Tiskové
chyby jsou vyhrazeny. Katalog je platný do 31. 12. 2019.

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.

Stupnice kvality služeb CK Čedok

*
velmi jednoduché ubytování s minimálním komfortem 
a jednoduchým rozsahem stravování

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

***
běžný turistický standard ubytovacích a stravovacích služeb

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

*****
luxusní standard ubytovacích a stravovacích služeb

*
zmenšený symbol (půl symbolu) - vyšší kvalita základního stupně
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Pobytové Zájezdy

Praha                                                                                                   9
Praha – Aquapalace hotel Prague 9
Praha – hotel Ramada Airport Prague 10
Praha – hotel Golf 10
Praha – hotel Mánes 11
Praha – hotel Merkur 11
Praha – hotel Krystal 12
Praha – Botel Racek 12
Praha – hotel Dap 13
Praha – hotel ehrlich 13

Střední Čechy                                                                                  14
Srbsko – hotel elma 14
Beroun – Závodí – Penzion Primus 14
loučeň – Maxmilian lifestyle Resort 15
Poděbrady – hotel Golfi 15
Kunice – Vidovice – hotel Zámek Berchtold 16
Kutná hora  – hotel U Zvonu 16

Jizerské Hory                                                                                   17
liberec – Wellness hotel Babylon 17
liberec – Pytloun Grand hotel Imperial 18
Bedřichov  – horský hotel Jelinek 18
Bedřichov – hotel Premier 19
Chrastava – Penzion Gloria 19

Lužické Hory a Máchův Kraj                                                       20
Nový Bor – Wellness a Balneo Parkhotel Morris 20
Máchovo jezero – Staré Splavy – hotel Bezděz 20
Máchovo jezero - Staré Splavy – Penzion Fami Retro Design 21
Máchovo jezero - Staré Splavy – Residence Fami De luxe Design 21

České Švýcarsko a České Středohoří                                        22
Jetřichovice – hotel Bellevue 23
Děčín – hotel Česká Koruna 23
Doubice – hotel Jef 24
Úštěk – hotel Racek 24

Krušné Hory a Podkrušnohoří                                                   25
loučná pod Klínovcem – Star 4 25
háj pod Klínovcem – hotel Star 1 a 2 25

Západní Čechy a Okolí                                                                  26
Karlovy Vary – Penzion lukas 26
Skalka u Chebu – hotel Resort Stein 26
Teplička u Karlových Varů – Penzion Rosa 27
liblín na Berounce – hotel Berounka 27
letkov – Sportpenzion Pohoda 28
Klenčí pod Čerchovem – hotel Game 28
Děpoltovice – hotel Riviera 29
Bečov nad Teplou – Penzion hradní Bašta 29
Konstantinovy lázně – hotel Jitřenka 30

Šumava a Pošumaví                                                                      30
Klatovy – Wellness hotel Centrál 30
špičák – Orea Resort horizont 31
železná Ruda – Penzion Böhmerwald 31
železná Ruda – hotel engadin 32
Sušice – hotel na Pekárně 32
Strašín - lazny – Penzion Splněný Sen 33
Kašperské hory – hotel Kašperk 33
Srní – hotely Srní 34
Prášily – Wellness hotel Chalupa 35
Modrava – hotel Modrava 35
Volary – Penzion Sněžná 36
Zátoň pod Boubínem – Penzion Pod Pralesem 36

Lipenská přehrada                                                                        37
Bližší lhota – Aparthotel Knížecí Cesta 37
Frymburk – Kovářov – Penzion Nad Jezerem 37
Frymburk - hrdoňov – hotel Fontána 38
Černá v Pošumaví – Jestřábí – Komplex Apartmánů 38
Přední Výtoň – Penzion Vyhlídka a Rad 39

Jižní Čechy                                                                                        40
Zvíkovské Podhradí – hotel Zvíkov a Chaty 39
Písek – hotel U Kapličky 40
Bechyně – hotel Panská 40
Vodňany – hotel Prajer 41
Tábor – hotel Tábor 41
Sezimovo Ústí – hotel Mas 42
Veselí nad lužnicí – hotel lucia 42
Jindřichův hradec – Frankův Dvůr 43
Borovany – hotel Alf 43
hluboká nad Vltavou – hotel Záviš z Falknštejna 44
Český Krumlov – hotel leonardo 45
Slavonice – hotel Arkáda 45

Krkonoše a Podkrkonoší                                                              46
harrachov – Orea Resort Sklář 46
harrachov – Wellness hotel harrachovka 46
harrachov – Wellness hotel Svornost 47
harrachov - Rýžoviště – hotel Pytloun 47
harrachov – Sport hotel Pomi 48
harrachov – hotel harrachov Inn 48
Rokytnice nad Jizerou – Penzion Bobeš 49
Rokytnice nad Jizerou – Sporthotel Bohemia 49
špindlerův Mlýn – harmony Club hotel 50
špindlerův Mlýn – hotel Start 50
špindlerův Mlýn – Clarion hotel 51
špindlerův Mlýn – Orea Resort horal 51
špindlerův Mlýn – hotel VZ Bedřichov 52
špindlerův Mlýn – hotel Tři Růže 52
špindlerův Mlýn – Alpský hotel 53
špindlerův Mlýn – hotel Výsluní 53
špindlerův Mlýn – hotel Olympie 54
špindlerův Mlýn – Sporthotel švýcarská Bouda 54
Pec pod Sněžkou – hotel horizont 55
Pec pod Sněžkou – hotel Obzor 56
Janské lázně – hotel luční Dům 56
Benecko – Penzion Dana 57
Dvůr Králové nad labem  – Penzion Za Vodou 57

Český Ráj                                                                                          58
Semín – Troskovice – Resort Český Ráj   58
horní lochov – hotel Pod šikmou Věží 58
Sobotka – hotel Pošta 59
Turnov – hotel Karel IV. 59
Malá Skála – hotel Skála 60

Východní Čechy a Orlické Hory                                                  60
Třemošnice – hotel Kraskov 60
Seč – Ústupky – hotel Jezerka 61
Dobruška – Pulice – Penzion Slunný Dvůr 61
Náchod – hotel U Beránka 62
Dolní Radechová u Náchoda – Penzion Tereza 62
Rokytnice v Orlických horách – Penzion Rampušák 63
České Petrovice – horský Penzion Na Statku 63
Kostelec nad Orlicí – hotel U Splavu 64
Teplice nad Metují – Penzion Skály 64

Českomoravská Vrchovina                                                          65
Bystré u Poličky – hotel Bystré 65
žďár nad Sázavou – hotel Tálský Mlýn 65
Milovy – Orea Resort Devět Skal Vysočina 66
Vílanec u Jihlavy – Mlýnhotel I 66
Svojanov u Moravské Třebové – Rekreační Areál Motýlek 67
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herálec – hotel žákova hora 67
Telč – hotel U Černého Orla 68
žirovnice – hotel Artaban 68

Znojmo a Podyjí                                                                              69
Vranovská pláž – Vranovská Přehrada – Pláž - Camping Vranovská Pláž 69
Vranov nad Dyjí – hotel Pod Zámkem 70
Chvalovice – hatě u Znojma – hotel Savannah De luxe 70
Novomlýnské nádrže - Dolní Dunajovice – Penzion Fontána 71
Novomlýnské nádrže - Mušov – hotel Termal Mušov 71

Pálava a Břeclavsko                                                                      72
Mikulov – hotel Galant 72
lednice – hotel Galant lednice 73
Valtice – hotel Apollon 73
Velké Pavlovice – Opilé Sklepy – Apartmány 74
hodonín – hotel Panon 75

Slovácko                                                                                            75
Radějov – hotel Radějov 75
Modrá – Velehrad – hotel Skanzen 76

Brněnská přehrada                                                                       77
Brněnská přehrada – Bystrc – Orea Resort Santon 77

Moravský Kras                                                                                77
Sloup – hotel Stará škola 77
Blansko - Češkovice – Wellness hotel Panorama 78
Blansko - Skalní mlýn – hotel Skalní Mlýn 78

Hostýnské a Vizovické Vrchy                                                      79
luhačovice – hotel harmonie 79
Všemina – Apartmány Všemina 80

Haná                                                                                                  80
Olomouc – hotel Flora 80
lipník nad Bečvou – Wellness Penzion U Grygarů 82

Dolní Morava                                                                                   82
Dolní Morava – Wellness hotel Vista 82

Jeseníky                                                                                            83
lipová - lázně – hotel Toč 83
lipová - lázně – Wellness hotel helios 83
Červenohorské Sedlo – horský hotel Červenohorské Sedlo 84
Ostružná – hotel Park 84
Filipovice – Bělá pod Pradědem – hotel Stará Pošta 85
Kouty nad Desnou – hotel Dlouhé Stráně 85
Vidly – Vrbno pod Pradědem – horský hotel Vidly 86
Suchá Rudná – hotel holzberg 86
Suchá Rudná – hotel Paramon 87
Karlova Studánka – hotel VZ Ovčárna Pod Pradědem 87
Revíz – Zlaté hory – hotel Franz 88
Zlaté hory – hotel Praděd Thamm 88
Malá Morávka – hotel Neptun 89
Malá Morávka – Karlov – hotel Kamzík 89

Beskydy                                                                                            90
Písek u Jablunkova – Wellness hotel Bahenec 90
Rožnov pod Radhoštěm – hotel Relax 90
Ostravice – hotel Odra – Centrum Regenerativní Medicíny  91
Rožnov pod Radhoštěm – hotel eroplán 92
horní Bečva – hotel Mesit 92
Bílá – hotel Bauer 93
Bílá – Mezivodí – hotel Ondrášův Dvůr 93
Velké Karlovice – léskové – Spa hotel lanterna 94
Velké Karlovice – léskové – Wellness hotel horal 94

Chaty & Chalupy                                                                             95
Smrčí Pod Kozákovem – Chalupa 96
hodkovice Nad Mohelkou – Chalupa 96

Jílové U Držkova 601 – Chalupa 97
Jílové U Držkova 69 – Chalupa 97
Janovice U Kravař – Chata 98
Dobranov – Chalupa 98
Konopiště U Vlachova Březí – Chalupa, Objekt A 99
hradiště U Domažlic – Chalupa 99
Kladruby U Dolní hořice – Chalupa 100
Dobrá Voda – Chata 100
Benecko – Chalupa U Bětušky 101
hajnice – Osada Brusnice – Mravenčí Domky – Chata 101
Velké Dářko – Chata 102
Mladkov – Chalupa 102
Chřiby – Chata 102
Mostkovice – Chata 103
hranice Na Moravě - Slavíč – Chalupa 103
Trojanovice - Bystré – Chata 104
Janová - „U Schmidtů“  – Chalupa 104
Velké Karlovice – Chata „lenka“ 105
Vsetín - Potůčky – Chata 105

Lázně & Wellness                                                                         107
Konopiště – Spa & Wellness hotel Konopiště 108
Poděbrady – Spa hotel Felicitas 109
Poděbrady – hotel Zimní lázně, hotel libenský 110
Poděbrady – libuše, Zámeček, Bellevue – Tlapák 111
Teplice v Čechách – lázeňské Domy Císařské lázně  a Beethoven 112
Teplice v Čechách – lázeňský Dům Judita 113
lázně Mšené – lázeňské Domy 114
lázně libverda – hotel Nový Dům 115
lázně libverda – Spa Resort libverda 115
Janské lázně – hotel Terra 116
lázně Bohdaneč – lázeňský Dům Veselý 117
lázně Bělohrad – Spa Resort Tree Of life 118
Bělohradské slatinné lázně – hotel Grand, Anna Marie, Janeček 119
Náchod – hotel Tommy 120
Kašperské hory – Parkhotel Kašperské hory – šumavské lázně 121
Jáchymov – lázeňské Domy 122
Jáchymov – lázeňské Domy 123
Konstantinovy lázně – lázeňské hotely a Penziony 124
Karlovy Vary – Astoria hotel & Medical Spa 125
Karlovy Vary – Spa & Wellness Zámek lužec 126
Mariánské lázně – Spa hotel Vltava 127
Mariánské lázně – Spa hotel Svoboda 128
Mariánské lázně – Resort hvězda 129
Mariánské lázně – hotel Pacifik, hotel Butterfly  130
Mariánské lázně – Centrální lázně, Maria Spa 131
Mariánské lázně – hotel Cristal Palace 132
Mariánské lázně – hotel San Remo 133
Mariánské lázně – hotel Olympia Spa & Wellness 134
Mariánské lázně – hotel Krakonoš 135
Mariánské lázně – Golf hotel Morris 136
Františkovy lázně – lázeňské Sanatorium Dr. Peták 137
Františkovy lázně – lázeňský hotel Pawlik 138
Františkovy lázně – lázeňský hotel Dr. Adler 139
Kamenice nad lipou – Resort Johanka 140
Třeboň – hotel Zlatá hvězda 141
lázně Kostelec – hotel lázně Kostelec 142
Rychnov nad Kněžnou – Wellness hotel Studánka 143
luhačovice - Pozlovice – Wellness hotel Pohoda 144
luhačovice - Pozlovice – lázeňský & wellness hotel Niva 146
luhačovice - Pozlovice – Spa & Wellness hotel Alexandria 147
luhačovice – lázeňský hotel Palace, Jurkovičův dům 148
luhačovice – lD Dům Bedřicha Smetany, lD Vepřek - Póla 149
luhačovice – Boutique hotel Radun 150
horské lázně Karlova Studánka – lázeňské domy 151
lázně Teplice nad Bečvou – lD Moravan , lD Praha 152
Karviná – historické lázně Darkov a Rehabilitační Sanatorium 154



Pobyty pro seniory od 55 let
Cenově zvýhodněné pobyty
s polopenzí od neděle do pátku
a možností prodloužení a účasti
vnoučat. Domácí zvíře s 50% slevou.
Nabídka platí i pro doprovodnou
osobu.

Srní
Hotely Srní str. 34

Pobyty pro seniory od 55 let
Ve vybraných termínech cenově
zvýhodněné pobyty s polopenzí od
neděle do pátku.

Modrava
Hotel Modrava str. 35

Pobyty pro seniory od 65 let
Cenově zvýhodněné pobyty s plnou
penzí s možností účasti vnoučat.

železná Ruda
Hotel Engadin str. 32

Pobyty pro seniory od 55 let
Ve vybraných termínech cenově
zvýhodněné pobyty s polopenzí.

Sušice
Hotel na Pekárně str. 32

Pobyty pro seniory od 55 let
Ve vybraných termínech cenově
zvýhodněné pobyty s polopenzí od
neděle do pátku.

Bečov nad Teplou
Penzion Hradní Bašta str. 29

Pobyty pro seniory od 55 let
Při ubytování na 7 a více nocí plná
penze za cenu polopenze (obědy
zdarma). Nelze kombinovat s jinými
výhodami (masáž a zábal). 

Klatovy
Wellness Hotel Centrál str. 30

Pobyty pro seniory od 50 let
Ve vybraných termínech cenově
zvýhodněné pobyty s polopenzí.

háj pod Klínovcem
Hotel Star 1 a 2 str. 25

Pobyty pro seniory od 60 let
Ve vybraných termínech cenově
zvýhodněné pobyty s polopenzí od
neděle do pátku.

Skalka u Chebu
Hotel Resort Stein str. 26

Pobyty pro seniory od 55 let
Plná penze za cenu snídaně,
1 hodina v bazénu denně,
stravování začíná večeří a končí
obědem (balíčkem na cestu).

Máchovo jezero – Staré Splavy
Hotel Bezděz str. 20

Pobyty pro seniory od 50 let
Ve vybraných termínech cenově
zvýhodněné pobyty s polopenzí.

loučná pod Klínovcem
Star 4 str. 25

Pobyty pro seniory od 55 let
4 noci (nástup Ne, Po), ubytování
v budově Hájovna, snídaně, vstup
do hotelové sauny a odpočinkového
prostoru, WiFi, zapůjčení či
cyklistického nebo elektrokola.

lipenská přehrada - Bližší lhota
Aparthotel Knížecí Cesta str. 37

Pobyty pro seniory od 55 let
Cenově zvýhodněné pobyty na
5 nocí.

Frymburk - hrdoňov
Hotel Fontána str. 38
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Pobyty pro seniory od 55 let
Cenově zvýhodněné pobyty na 7 nocí
s polopenzí, odpolední káva nebo čaj (každý
den), cykloturistická mapa okolí, zapůjčení
horských kol na ½ dne, zapůjčení
turistických holí (nordic walking) na 1 den,
1x piknikový koš (odpolední svačinka).

liblín na Berounce
Hotel Berounka str. 27

Pobyty pro seniory od 55 let
Cenově zvýhodněné pobyty
s polopenzí.

Klenčí pod Čerchovem
Hotel Game str. 28
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Pobyty pro seniory od 60 let
Cenově zvýhodněné pobyty na
7 nocí.

Zvíkovské Podhradí
Hotel Zvíkov a Chaty str. 39

Pobyty pro seniory od 55 let
4 noci (neděle – čtvrtek)
cenově zvýhodněné pobyty
s polopenzí

Písek
Hotel U Kapličky str. 40

Pobyty pro seniory od 55 let
Cenově zvýhodněné pobyty
(6x večeře zdarma) na 7 nocí.

Vodňany
Hotel Prajer str. 41

Pobyty pro seniory od 55 let
Cenově zvýhodněné pobyty 
na 5 až 7 nocí.

Tábor
Hotel Tábor str. 41

Pobyty pro seniory od 55 let
5 nebo 7 nocí, polopenze za cenu
snídaně (večeře zdarma),
neomezené využití Wellness, 1x káva
a zákusem během pobytu zdarma,
mapa okolí.

Veselí nad lužnicí
Hotel Lucia str. 42

Pobyty pro seniory od 55 let
Cenově zvýhodněné pobyty na
5 nocí – polopenze za cenu snídaně
(večeře zdarma).

Borovany
Hotel Alf str. 43

Pobyty pro seniory od 55 let
2x ubytování se snídaní pro 2 osoby
ve dvoulůžkovém pokoji, 2x večeře
v jedné z hotelových restaurací pro
2 osoby, 1x káva a zákusek pro
2 osoby, 1x návštěva zámku
Hluboká pro 2 osoby.

hluboká nad Vltavou | Hotel
Záviš z Falknštejna str. 44

Pobyty pro seniory od 55 let
4 noci (nástup Ne, Po), snídaně,
vstup do hotelové sauny
a odpočinkového prostoru, WiFi,
10 % sleva na konzumaci v hostinci
DEPO, restauraci JAKUB, café Štrúdl.

Český Krumlov
Hotel Leonardo str. 45

Pobyty pro seniory od 55 let
Cenově zvýhodněné pobyty,
1x večeře zdarma.

Slavonice
Hotel Arkáda str. 45

Pobyty pro seniory od 55 let
3x ubytování, polopenze,
1x biolampa, 1x solná jeskyně,
1x parafínový zábal rukou,
1x reflexologie nohou, 1x masáž při
bolestech hlavy, župan, každý den
odpoledne káva se zákuskem.

harrachov | Wellness Hotel
Harrachovka str. 46

Pobyty pro seniory od 50 let
5 nebo 7 nocí, polopenze, 4x (6x) obědový
balíček, volný vstup do hotelové sauny,
1x 20min. masáž na osobu, 40% sleva na
další masáže, 10% sleva na konzumaci
v restauraci Republika 1920 v Alpském hotelu,
2x během pobytu káva a dezert na osobu.

špindlerův Mlýn
Hotel Tři Růže str. 52

Pobyty pro seniory od 50 let
5 nebo 7 nocí, polopenze, 4x (6x) obědový
balíček, volný vstup do hotelového wellness,
1x 20min. masáž na osobu, 40 % sleva na
další masáže, 10% sleva na konzumaci
v hotelové restauraci Republika 1920,
2x během pobytu káva a dezert na osobu.

špindlerův Mlýn
Alpský Hotel str. 53

Pobyty pro seniory od 50 let
5 nebo 7 nocí, polopenze, 4x (6x) obědový
balíček, volný vstup do hotelového wellness
nebo sauny, 1x 20 min. masáž na osobu, 40 %
sleva na další masáže, 10% sleva na konzumaci
v restauraci Republika 1920 s Alpském hotelu,
2x během pobytu káva a dezert na osobu.

špindlerův Mlýn
Hotel Výsluní str. 53

Pobyty pro seniory od 55 let
Cenově zvýhodněné pobyty – plná
penze za cenu polopenze.

Pec pod Sněžkou
Hotel Horizont str. 55
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Pobyty pro seniory od 50 let
Ve vybraných termínech 6 denní
pobyty s polopenzí, odpolední
kávou nebo čajem se zákuskem.

Turnov
Hotel Karel IV. str. 59

Pobyty pro seniory od 55 let
Duben, květen, červen, září, říjen –
pobyty s polopenzí a 1x celková
masáž, pobyty neděle – neděle
nebo neděle – pátek. 

Malá Skála
Hotel Skála str. 60

Pobyty pro seniory od 55 let
5 nocí, polopenze, welcome drink,
2x obědový balíček, 1x káva a dezert,
zapůjčení županu, osušek a papučí, 30%
sleva na vstup do Aqua Parku Vodní
svět s mořskou vodou (Kudowa Zdrój -
4 km), 50% sleva na domácího mazlíčka.

Náchod
Hotel U Beránka str. 62

Pobyty pro seniory od 50 let
Cenově zvýhodněné pobyty
s polopenzí, denně jeden nápoj
zdarma, bez úhrady místního
poplatku a poplatku za psa.

Rokytnice v Orlických horách
Penzion Rampušák str. 63

Pobyty pro seniory od 55 let
Cenově zvýhodněné pobyty na min.
5 nocí s polopenzí se slevou ze
základní ceny (mimo červenec-
srpen).

Milovy | Orea Resort Devět
Skal Vysočina str. 66

Pobyty pro seniory od 55 let
Zvýhodněné pobyty na 5 nocí s polopenzí -
5x ubytování, 5x polopenze, 1x zapůjčení holí
Nordic walking vč. mapky, zdarma vstup do
posilovny, 50% sleva na infrasaunu, 15% sleva
na masérské služby, 50% sleva na zapůjčení
kola, úschovna kol a parkoviště zdarma.

herálec
Hotel Žákova Hora str. 67

Pobyty pro seniory od 55 let
U týdenních pobytů pouze ve
vybraných termínech polopenze za
cenu snídaně (večeře zdarma), bez
účtování neobsazeného lůžka. 

Radějov
Hotel Radějov str. 75

Pobyty pro seniory od 55 let
Ve všech termínech cenově
zvýhodněné pobyty.

Olomouc
Hotel Flora str. 80

Pobyty pro seniory od 55 let
Cenově zvýhodněné pobyty na
3 nebo 6 nocí s polopenzí

Filipovice – Bělá pod Pradědem
Hotel Stará Pošta str. 85

Pobyty pro seniory od 55 let
Cenově zvýhodněné týdenní pobyty.

Kouty nad Desnou
Hotel Dlouhé Stráně str. 85

Pobyty pro seniory od 55 let
Ve vybraných termínech u pobytů
na 5 nocí plná penze za cenu
polopenze (obědy zdarma). 

Suchá Rudná
Hotel Paramon str. 87

Pobyty pro seniory od 55 let
4x ubytování, 4x polopenze,
3x vstup na 1 hodinu do bazénu,
2x odpolední káva se zákuskem,
láhev vína na uvítanou.

Zlaté hory
Hotel Praděd Thamm str. 88

Pobyty pro seniory od 55 let
Program SPA Senior - 4x ubytování
s polpenzí, uvítací přípitek, pivní,
slámová a mléčná lázeň, pivní
perličková lázeň nohou, bazén po
celou dobu pobytu.

Písek u Jablunkova | Wellness
Hotel Bahenec str. 90



Pobytové 
zájezdy
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Plavby Po vltavě

Hodinová plavba
50 minut okolo Karlova mostu, panorama Praž-
ského hradu, možnost zakoupení nápojů a ma-
lého občerstvení v lodním baru. Audiokomen-
tář.
n Cena:

Dospělý 325 Kč/osoba
Dítě 3–11 let 180 Kč/osoba

• Denně v časech: 10:00, 10.30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00 * (denně od 1.6. do 30.9.)

Plavba do Čertovky
Karlův most, panorama Pražského hradu k ta-
juplné Čertovce – slepému rameni Vltavy. Pod
Malým mostem k Velkopřevorskému mlýnu.
Živý výklad. 
n Cena:

Dospělý 375 Kč/osoba
Dítě 3–11 let 240 Kč/osoba

• Denně v časech: 10:15, 12:15, 14:15, 16:15,
18:30, 19:30, 20:30 hod.

Dvouhodinová vyhlídková plavba 
Odplutí od Čechova mostu, Pražský hrad, Kar-
lův most, Rudolfinum, Národní divadlo, pla-
vební komora Smíchov, Tančící dům a další.
n Cena:

Dospělý 490 Kč/osoba
Dítě 3–11 let 290 Kč/osoba

Denně v časech: 15:00 a 16:30 hod.

Dvouhodinová plavba s obědem
Welcome drink, oběd – formou rautu, živá
hudba, tištěný průvodce (k dispozici na palubě).
n Cena:

Dospělý 750 Kč/osoba
Dítě 3–11 let 490 Kč/osoba

• Denně: 12:00 hod.

Tříhodinová plavba s bufetovou večeří
a živou kapelou
Vyplouvá se v 19:00 hod. od Čechova mostu.
Ideální volba pro romantický večer ve dvou
nebo i přátelské a obchodní posezení. Lodní bar
je k dispozici. Bohaté menu bufetová večeře.
Tištěný průvodce k dispozici na palubě.
n Cena:

Dospělý 990 Kč/osoba
Dítě 3-11 let 650/osoba

• Denně 19:00 hod.

Další plavby
jsou na vyžádání u prodejců.

Lodě odplouvjí
od Čechova mostu, molo č. 5.

Před vyplutím cca 20 minut
nutno předat voucher.

Rezervujte na www.cedok.cz
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AqUAPALACE HOTEL PRAgUE
**** PRAHA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHa
Aquapalace je vzdálen 3 minuty od okraje Prahy
v Čestlicích, je součástí nákupní a zábavní zóny
a nachází se v  přímém sousedství Průhonic-
kého zámku a zahrady zapsaných na seznamu
 UNESCO.

VYBaVENÍ
Největší wellness resort ve střední Evropě, který
se rozkládá na 9 000 m2 zahrnuje Vodní svět se
3 paláci a 12 tobogány, whirlpooly, bazény a ven-
kovní divokou řekou. Unikátní Saunový svět se
14 druhy římských i finských saun, bazénem,
aromatickými sprchami, umělým ledem apod.
Spa centrum nabízí masáže, kosmetiku, Hamam,
softpacky a privátní sauny. Balneo poskytuje lá-
zeňskou péči formou vodoléčby, elektroléčby,
oxygenoterapie a fyzioterapie. Fitness s kardi-
ozónou a oddělením s profesionálními trenéry,

konferenční centrum, restaurace s mezinárodní
kuchyní, hotelový bar a Restaurant Terresa. Další
restaurace a bary v mokré i suché zóně.  

UBYTOVáNÍ
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou a s klimatizací,
trezorem, minibarem, čajový a kávový set, rych-
lovarná konvice,  plazmová TV, DVD přehrávač,
koupelna s vanou, WC, fén, koupací plášť pro
dospělé. Další typy pokojů včetně rodinných po-
kojů (2+2 manželská postel a palanda, 1-2 děti
do 14 let zdarma) na vyžádání. 

STRaVOVáNÍ
Snídaně – formou bohatého bufetu. Možnost
dokoupení bufetových večeří.

INFORMaCE
Parkování v  přilehlých parkovacích domech
nebo v garážích za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,256.html

DÍTĚ
ZDARMA

• Zdarma kyvadlová doprava aquabus ze za-
stávky metra „C“ opatov k aquaparku a zpět.

• vstup do vodního světa je od 14:00 v den pří-
jezdu do 22:00 a v den odjezdu do 22:00 hod.
vstup všední dny od 10:00 hod. a víkendy od
9:00 hod. 

• odborné hlídání dětí od 3 do 12 let v týdnu od
11-20 hod. v prostorách vodního světa

1 noc = dva dny zábavy
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HOTEL RAMADA AIRPORT PRAgUE
**** PRAHA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHa
Letiště Václava Havla Praha (terminál 3).

VYBaVENÍ
Restaurace s českou i mezinárodní kuchyní, Lobby
bar, recepce, shuttle bus letiště - hotel - pro hosty
hotelu zdarma, 5 minut jízdy ke všem terminálům,
24 hodin denně, bezbariérový hotel, protihluková
okna, klimatizace, WiFi zdarma.

SPORT a ZáBaVa
Sport centrum Evropská - 4 minut od hotelu (pro
hosty hotelu doprava zdarma).

UBYTOVáNÍ
Moderní klimatizované pokoje s příslušenstvím,
protihlukovými okny, minibarem, trezorem, pra-
covním stolem. Standardní jednolůžkové a dvou-
lůžkové pokoje s možností přistýlky. Bezbariérový
pokoj.

STRaVOVáNÍ
Bufetová snídaně.

INFORMaCE
Parkování zdarma pro hosty jen po dobu pobytu
v hotelu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8236.html

HOTEL gOLF
**** PRAHA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHa
V městské části Praha 5 - Smíchov (Plzeňská ulice
215A) u zastávky tramvaje, v klidném prostředí,
jen cca 9 minut tramvají od obchodního centra
Nový Smíchov. Moderní hotel prošel rozsáhlou
rekonstrukcí. Dobrá dostupnost na letiště Václava
Havla.

VYBaVENÍ
Restaurace, lobby bar, WiFi připojení ve všech
veřejných prostorách, počítačový koutek se 6 PC,
adventure minigolf, tenisový resort Vista, letní
zahrada s barem a posezením, výtah, salonky,
bezbariérový vstup, na recepci trezor, fitness, 3
salonky, wellness centrum, masáže,  v blízkosti

golfové 9jamkové hřiště. Speciální balíčky na vy-
žádání.

UBYTOVáNÍ
Dvoulůžkové pokoje superior  a DeLuxe 2+1
(double nebo twin), WC, sprcha, TV-SAT, fén, ká-
vový a čajový servis, WiFi, polštářové menu. Jed-
nolůžkové a třílůžkové pokoje na vyžádání.

STRaVOVáNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem.

INFORMaCE
Hotelové parkoviště za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4516.html
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HOTEL MáNES
**** PRAHA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHa
Přímo v historickém centru Prahy nedaleko Kar-
lova náměstí v ulici Myslíkova č. 20.

VYBaVENÍ
Restaurace, recepce, výtah. K zapůjčení zdarma:
dětská postýlka, dětská židle, župan, pantofle,
deštník, žehlička a žehlící prkno. Možnost zajiš-
tění Thajských masáží.

UBYTOVáNÍ
Dvoulůžkové pokoje, některé s možností při-
stýlky (rozkládací křeslo), klimatizace, TV-SAT,
WiFi, telefon s přímou volbou, elektronický tre-
zor, psací stůl, židle, WC, koupelna se sprchou,
fén. Pokoje jiných typů rovněž na vyžádání.

STRaVOVáNÍ
Snídaně - formou bufetu.

INFORMaCE
Parkování v garážích cca 5 minut od hotelu za
550 CZK/den. Nutno objednat předem.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8521.html

HOTEL MERKUR
*** PRAHA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHa
V městské části Prahy 1 (ulice Těšnov 1162/9)
nedaleko stanice metra B – Florenc.

VYBaVENÍ
Restaurace, zahrádka. 

UBYTOVáNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro
dítě, WC, sprcha, TV-SAT, fén, telefon, trezor,
Free WiFi hot spot.

STRaVOVáNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem.

INFORMaCE
Hotelové parkoviště za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3946.html
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BOTEL RACEK
*** PRAHA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHa
Botel Racek se nachází na Podolském nábřeží
v Praze 4 - Podolí.

VYBaVENÍ
Restaurace s  krásným výhledem na Vltavu
v prostorách třetího podlaží,  možnost pronaj-
mutí trezoru, zakoupení jízdenek na MHD a za-
jištění dalších informací na recepci. 

UBYTOVáNÍ
Dvoulůžkové pokoje, WC, sprcha, TV, telefon.
 Vícelůžkové pokoje na vyžádání.

STRaVOVáNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem. Možnost do-
koupení večeří na místě.

INFORMaCE
Parkoviště před botelem - bez poplatku.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3941.html

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,6108.html

HOTEL KRySTAL
*** PRAHA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHa
V městské čtvrti Praha 6 - Veleslavín, ulice José
 Martího 407/2. Ideální poloha mezi centrem města
a letištěm Václava Havla - Ruzyně. V blízkosti chrá-
něného přírodního území Divoká Šárka a koupa-
liště Džbán. Nová stanice metra linie A je vzdálena
jen 150 m od hotelu.

VYBaVENÍ
Restaurace, Lobby bar, Česká hospůdka. Hote-
lový sejf, směnárna, vlastní hotelová taxislužba,
kadeřnický salón a beauty salón, kongresová
hala pro 250 osob. WiFi na recepci zdarma. 

UBYTOVáNÍ
Dvou až třílůžkové pokoje s vlastním příslušen-
stvím, TV-SAT, balkon, lednička, tefelon. Dětská po-
stýlka za poplatek.

STRaVOVáNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem.

INFORMaCE
Hotelové parkoviště a garáž v areálu za poplatek. 

Vizualizace
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HOTEL EHRLICH
*** PRAHA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHa
Moderní hotel se nachází v Praze 3, Koněvova
ulice č. 79 v bezprostřední blízkosti parku
u vrchu Vítkov. Dobré výchozí místo za památ-
kami i kulturou. S centrem města je spojení
autobusem a tramvají.

VYBaVENÍ
Recepce, Loby bar - Caffe Ehrlich.

UBYTOVáNÍ
Dvou až čtyřlůžkové pokoje, WC, sprcha/vana,
fén, TV, trezor.

STRaVOVáNÍ
Snídaně bufetovým způsobem, obědy i večeře
v okolí nebo centru Prahy.

INFORMaCE
Parkování v podzemních garážích za poplatek
400 Kč/den.
V současné době je zastávka autobusu č. 207
cca 50 m od hotelu. Autobus pokračuje do cen-
tra Prahy.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,9345.html

HOTEL DAP
*** PRAHA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHa
Je situován v městské části Praha 6 – Dejvice (Ví-
tězné náměstí č. 4), u stanice metra A s přímou
autobusovou linkou 119 na letiště Václava
Havla.

VYBaVENÍ
Restaurace, snídaňová restaurace, výtah, ma-
sáže, WiFi.

UBYTOVáNÍ
Jedno a dvoulůžkové pokoje s  možností při-
stýlky s klimatizací, koupelnou se sprchou nebo
vanou, WC, TV-SAT, trezorem, a pokrytím WiFi
zdarma. Všechny pokoje jsou nekuřácké. Mož-
nost zajištění dětské postýlky.

STRaVOVáNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem.

INFORMaCE
Parkování v přilehlých ulicích, fialová zóna.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,7584.html
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STřEDNÍ ČECHY

PENZION PRIMUS
*** BEROUN – ZáVODí

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHa
Penzion se nachází v klidné části Berouna - Zá-
vodí na kopci s krásným výhledem na město.
Ideální místo pro turistiku a cykloturistiku.
V okolí jsou hrady Karlštejn, Křivoklát, zříceny
Točník a Žebrák, Krakovec, Tetín, krápníkové Ko-
něpruské jeskyně a další.

VYBaVENÍ
Recepce, snídaňová místnost pro hosty v výhle-
dem do údolí, krytý bazén, zahrada s poseze-
ním a možností grilování, úschova kol.

UBYTOVáNÍ
Moderní dvou a třílůžkové pokoje, některé s vý-
hledem na bazén a město, jeden rodinný pokoj
se 4 lůžky (2+2). Pokoje jsou vybaveny WC, kou-
pelna (sprcha, fén), TV, WiFi připojení v objektu.
Pro sportovně založené hosty jsou k dispozici
dvoulůžkové pokoj ve druhé části penzionu (pří-
stup po schodech z venku).

STRaVOVáNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem, domácí ku-
chyně. Obědy a večeře ve městě, pěšky cca 15
minut.

KOUPáNÍ
Krytý bazén u penzionu pro hosty zdarma. Be-
roun - aquapark (cca 1000 m).

INFORMaCE
Parkování na pozemku zdarma - bezpečnostní
brána.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,9327.html

HOTEL ELMA
*** SRBSKO

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHa
Hotel Elma se nachází v chráněné krajinné oblasti
Český kras, na okraji obce Srbsko v malebném
údolí řeky Berounky, pouze 4 km od hradu Karl-
štejn. 

KOUPáNÍ
Koupaliště v Berouně ve vzdálenosti cca 9 km.

VYBaVENÍ
Restaurace s letní terasou,  salonek, denní bar,
WiFi zdarma. Hotel poskytuje  informační služby,
zapůjčení fénů na vlasy,praní prádla, žehlení,
trezor, směnárnu, prodej drobných suvenýrů.

Salonek s krbem, možnost zajištění grilování na
terase. Dětský koutek V okolí  je cvičná louka pro
 horolezce, tenisové kurty, golfové pole, nová cy-
klostezka i pro in-line, aquapark a fotbalové
hřiště, bowling a plavecký bazén v Berouně. 

UBYTOVáNÍ
Jedno až čtyřlůžkové rekonstruované pokoje,
sprcha, WC, TV a telefon (hotelová linka). Při-
stýlky a dětské postýlky na vyžádání.

STRaVOVáNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Večeře je možné
zajistit na místě dle jídelního lístku.

INFORMaCE
Parkování u hotelu bez poplatku.

UPOZORNěNÍ
Hrad Karlštejn – otevřen denně mimo pondělí.
Na hradě se konají celoročně výstavy, koncerty
a další kulturní akce.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4087.html
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MAxMILIAN LIFESTyLE RESORT **** LOUČEň

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHa
Hotel se nachází v malebné obci Loučeň mezi
městy Mladá Boleslav a Nymburk v bezpro-
střední blízkosti zámku Loučeň, který nabízí ko-
mentované prohlídky s průvodcem. Zpravidla
každou první sobotu v měsíci se zde konají zá-
mecké slavnosti a také prohlídky s Bílou paní.

KOUPáNÍ
Bazén v hotelu 8 x 5 m.

VYBaVENÍ
V přízemí hotelu se nachází  restaurace, bazén
a sauna.

UBYTOVáNÍ
Zámecký hotel Maxmilián nabízí ubytování ve
starší části – původně úřednickém domě Thun-
Taxisů, který byl upraven na Zámecký hotel a poz-
ději byl rozšířen o moderní přístavbu, kde je
možné zajistit ubytování dle požadavku klienta.
Pokoje ve starší části jsou vybaveny standardně.
Dvou až třílůžkové pokoje s WC, sprchou, TV. Na
vyžádání je možné zajistit rodinné pokoje v nové
i historické části.

STRaVOVáNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, večeře a obědy
je možné zajistit na místě.

INFORMaCE
Parkování u hotelu bez poplatku.

ZDaRMa
•  vstup bazén, sauna a zámecký park – labyrintá-

rium

NaBÍDKa PROGRaMŮ
na www.cedok.cz. 

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4432.html

HOTEL gOLFI
*** PODěBRADy

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně a polopenze

POLOHa
V centru lázeňského města Poděbrady v maleb-
ném zákoutí na pravém břehu Labe.

VYBaVENÍ
Restaurace, lobby bar, terasa s výhledem na
Labe, meeting room, salónek, wellness centrum
(masáže, zábaly, parní box, kosmetika, pedi-
kúra, manikúra). Cyklostezka přímo před hote-
lem, hřiště pro děti vedle hotelu.

UBYTOVáNÍ
Dvoulůžkové pokoje standard s oddělenými
lůžky, a pokoje DeLuxe s manželskou postelí.

STRaVOVáNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem, možnost čer-
pání polopenze a plné penze, gastronomické
akce. Balíčky jsou s polopenzí.

KOUPáNÍ
Koupaliště Jezero - Poděbrady. Dopsat 8 minut
pěšky od hotelu.

INFORMaCE
Parkování u hotelu za poplatek.

NaBÍDKa PROGRaMŮ
na www.cedok.cz. 

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,7627.html
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STřEDNÍ ČECHY

HOTEL U ZVONU
*** KUTNá HORA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHa
Nedaleko historického centra, vedle Chrámu Sv.
Voršilek.

KOUPáNÍ
Rybníky v okolí Kutné Hory, řeka Sázava cca 7
až 15 km. Kutná Hora – aquapark Klimeška.

VYBaVENÍ
Restaurace, venkovní posezení.

UBYTOVáNÍ
Jedno- až třílůžkové pokoje, sprcha, WC, TV.
U třílůžkového pokoje je možné zajistit přistýlku
– vysouvací lůžko.

STRaVOVáNÍ
Snídaně – servírované. Na místě je možné zajis-
tit večeře.

INFORMaCE
Parkování u hotelu zdarma nebo v přilehlých
ulicích bez poplatku.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4062.html

HOTEL ZáMEK BERCHTOLD
*** KUNICE – VIDOVICE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHa
Hotel Zámek Berchtold se nachází cca 20 km od
Prahy směrem na Velké Popovice, Stránčice.
Ideální východisko pro výlety v krásné přírodě
Ladova kraje. Značené cyklotrasy a speciální tu-
ristické okruhy.

VYBaVENÍ
Recepce, restaurace, kulečník u restaurace, malé
vesnické muzeum v přízemí hotelu, úschovna
kol, prodej dárkových předmětů, dětský koutek,
možnost úschovy cenností, sportovní areál (te-
nisové kurty, fotbalové hřiště, golfový simulátor),
velký zámecký park, pro děti minizoo. Wellness
- masáže, kosmetická péče.

UBYTOVáNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlek i dět-
ských postýlek (za poplatek), WC, sprcha nebo
vana - podle typu pokoje, TV, větrák nebo klima-
tizace (podle typu pokoje). Možnost zajištění
ubytování v apartmánech.

STRaVOVáNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem, obědy a večeře
na místě. Menu se mění podle sezony. Kvalitní
gastronomie.

KOUPáNÍ
Zrekonstruovaný rybník přímo u hotelu, Aqua-
park Čestlice.

INFORMaCE
Parkování - hlídané parkoviště zdarma.

NaBÍDKa PROGRaMŮ
na www.cedok.cz. 

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,9326.html
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WELLNESS  HOTEL BAByLON 
**** LIBEREC

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHa
Společenský a zábavní komplex Centrum Baby-
lon se nachází na okraji Liberce při sjezdu od
dálnice D10.

KOUPáNÍ
Aquapark s tobogány.

VYBaVENÍ
Pod jednou střechou restaurace, bary, kavárny,
salonky, lunapark, Iq park, aquapark, bowling,
golfový simulátor, laser střelnice, 4D theatre,
Well ness centrum: sluneční louka, tepidarium,
laconium, solná inhalace, bylinková inhalace,
Kneippova koupel, sauna.

UBYTOVáNÍ
Jedno až čtyřlůžkové pokoje, WC, sprcha, TV-SAT,
trezorek, 2 vody při příjezdu na pokoj. 

STRaVOVáNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, fakultativně:
doplatek na polopenzi (večeře). 

INFORMaCE
Parkování v garážích za poplatek.

ZDaRMa
• neomezený vstup do Aquaparku a Saunového

světa po celou dobu pobytu
• neomezený vstup do iqlandie po celou dobu

pobytu
• neomezený vstup do Lunaparku po celou dobu

pobytu
• neomezený vstup na 18jamkový indoor Adven-

ture golf po celou dobu pobytu
• neomezený vstup do Iq parku
• 1x vstup do ZOO Liberec pro jednu rezervaci

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,553.html

DÍTĚ
ZDARMA



PyTLOUN gRAND HOTEL IMPERIAL 
**** LIBEREC

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHa
Hotel se nachází v centru  Liberce, v blízkosti
autobusového i vlakového nádraží a OC Forum.
Vybavením a službami navazuje na prvorepu-
blikovou tradici vstřícnosti k hostům.

VYBaVENÍ
Dvě restaurace česká tradiční kuchyně a mezi-
národní kuchyně, Lobby bar s krbem a knihovnou
24 hodin k dispozici, Caffe Imperial, otevřená
kuchyně, velký kout pro děti. Výtah.

UBYTOVáNÍ
Hotelové pokoje nabízejí jak vysoký standard
na úrovni Superior a Deluxe tak i to nejlepší ze
soudobého českého interiérového designu od ná-
vrhářů zvučných jmen v pokojích Superior Design
Deluxe. Vybavení pokojů: klimatizace, minibar,
sejf na laptop, pracovní stůl, TV-SAT, rádio, telefon,
WC, bidet, vana se sparkling systémem, toaletní
potřeby, žehlička a žehlící potřeby, fén, osobní
váha, župan, sušák na prádlo, kávovar, tablet Sam-
sung 100% zatemnění, WiFi, bezhlučné elektrické
ovládání závěsů, podsvícení LED dle vlastní volby,
designový nábytek, zvuková  izolace. 

STRaVOVáNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem. Večeře i obědy
v restauracích. 

INFORMaCE
Parkování v přilehlé ulici za 15 Kč/hodina a od
18.00 do 7.00 zdarma, nebo na vyhrazených mís-
tech před hotelem za 200 Kč/den.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,6638.html

DÍTĚ
ZDARMA

HORSKý HOTEL JELINEK
*** BEDřICHOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHa
Hotel se nachází u místní komunikace, v centru
horského střediska Bedřichov v Jizerských ho-
rách. 

KOUPáNÍ
Bedřichov – přírodní koupaliště – cca 200 m od
hotelu. Jablonec nad Nisou – přehrada a bazén -
8 km. Liberec – bazén a centrum Babylon – 7 km.

VYBaVENÍ
Restaurace, jídelna, stylová vinárna, konferenční
salonek, herna pro děti, sauna, stolní tenis,
stolní kopaná, kulečník, recepce s  kioskem,

 trezor (za poplatek). V  místě a okolí masáže,
bowling. Bobová dráha v Janově nad Nisou.

UBYTOVáNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje, sprcha, WC, TV.
Jednolůžkové pokoje na vyžádání. Rekonstru-
ované koupelny.

STRaVOVáNÍ
Snídaně – zesílené kontinentální, fakultativně
doplatek na polopenzi – výběr ze dvou jídel. 

INFORMaCE
Parkování na hotelovém parkovišti bez poplatku.

ZDaRMa
• 1x sauna

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,315.html

800 112 11218
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HOTEL PREMIER
**** BEDřICHOV

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHa
Hotel se nachází v samém srdci Jizerských hor,
cca 100 m od rozhledny Královka. Hotel prošel
rozsáhlou rekonstrukcí a je označen 4* a uspokojí
i náročnější hosty.

KOUPáNÍ
Bedřichov - přírodní koupaliště, bazény v Liberci
a v Jablonci nad Nisou ve vzdálenosti 7-8 km.

VYBaVENÍ
Restaurace, privátní wellness (vířivka, sauna,
možnost objednání masáží a kosmetického oše-
tření). Možnost zakoupení netradičních marme-
lád vlastní výroby bez přidané chemie.

UBYTOVáNÍ
Dvoulůžkové pokoje superior - výhled na Jizerské
hory a Český ráj. Pokoje s WC, sprcha, posezení,
set na přípravu čaje a kávy, fén, trezor, WiFi. Dvou-
lůžkové pokoje ekonomy - výhled na past viny
a rozhlednu Královka. Pokoje vybaveny: WC,
sprcha, fén, trezor, WiFi. Žehlící sety na vyžádání.

STRaVOVáNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Večeře je
možné zajistit na místě.

INFORMaCE
Parkování u hotelu bez poplatku.

UPOZORNěNÍ
Pro zajištění maximálního klidu a pohody, pre-
feruje hotel pobyt dětí od 10 let.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4557.html

PENZION gLORIA
*** CHRASTAVA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně nebo bez stravování

POLOHa
Penzion se nachází v centru města, v blízkosti
termálních lázní Chrastava (cca 2 km).

VYBaVENÍ
Restaurace s letní terasou, recepce, parkoviště
a venkovní posezení s grilem, dětské hřiště,
úschovna kol. Ubytování v penzionu a apartmá-
nech. Hotel nemá výtah.

UBYTOVáNÍ
Apartmány pro 2 až 4 osoby, možnost přistýlky,
plně vybavený kuchyňský kout, WC, fén, sprcha,
TV-SAT,lednička, WiFi. V penzionu standardní po-
koje dvou až vícelůžkové, lednička, TV-SAT,
sprcha, WC, fén, WiFi. K dispozici plně vybavená
kuchyňka.

STRaVOVáNÍ
Buď bez stravování  nebo se snídaní, možnost
dokoupení večeří v restauraci na místě.

KOUPáNÍ
Termální lázně Chrastava (cca 2 km od pen-
zionu), Aquapark Babylon, přírodní koupaliště
Sluníčko.

INFORMaCE
Parkování na parkovišti penzionu cca 50 m od
penzionu.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8753.html

apartmán
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LUžICKé HORY A MÁCHůV KRAj

WeLLNeSS A BALNeO PARKHOTeL MORRiS
**** NOVý BOR

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel je situován v klidné přilehlé části města
a je obklopen parkem. V roce 2014 byl oceněn
jako nejlepší kongresový hotel v kraji.

KOUPÁNÍ
Nový Bor – koupaliště, Sloup v Čechách – rybník,
Staré Splavy a Doksy – Máchovo jezero, Česká
Lípa – krytý bazén.

VYBAVENÍ
Restaurace, kavárna, letní terasa s jezírkem,
dětské hřiště, salonky, sauna, hotelový trezor
v recepci, zapůjčení horských kol. Bylinková
sauna, aroma sauna, whirlpool, wellness a bal-

neocentrum, poskytování léčebných procedur.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, která
je jako rozkládací křeslo (vhodné pro děti), sprcha,
WC, TV LCD, trezor, minibar. Pokoje v prvním
a druhém poschodí s balkonem, ve třetím bez
balkonu. Hotel má výtah, jednolůžkové a bez-
bariérové pokoje jsou na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufet, večeře – dvouchodové servírované
dle výběru z jídelního lístku nebo bufet podle
počtu osob.

INFORMACE
Parkování u hotelu na hlídaném parkovišti s bran-
kou za poplatek.

PRO ZÁKAZNÍKY čEdOKU
• 1x veřejný vstup do Wellness centra na 55

minut (bylinková sauna a Whirlpool)
• 1x solná inhalační jeskyně na 30 minut

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4463.html

STARé SPLAVy – HOTeL BeZDěZ
*** MáCHOVO JeZeRO

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel je situován na mírném kopci v části Lázeň-
ský Vrch, jen několik desítek metrů od břehu
Máchova jezera.

KOUPÁNÍ
Máchovo jezero – písčitá pláž, aquapark, občer-
stvení - 2 minuty chůze. Krytý hotelový bazén
(18 x 6 m).

VYBAVENÍ
Recepce, směnárna, možnost zajištění trezoru,
restaurace, denní bar s terasou, kongresový sál,
malá tělocvična, stolní tenis, kulečník, krytý bazén,

sauna, masáže. V místě a okolí půjčování šlapa-
del, lodiček, surfů a horských kol,  mini golf, te-
nisové kurty, tělocvična, posilovna,  solárium
a sauna, projížďky na koních. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, sprcha, WC, TV a balkon.
Jednolůžkové a třílůžkové pokoje jsou na vyžá-
dání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, večeře a obědy
je možné zajistit na místě.

INFORMACE
Parkování na nehlídaném parkovišti u hotelu
zdarma.

ZdARMA
• hodina denně v bazénu, parkování 

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4293.html
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LUžICKé HORY A MÁCHůV KRAj

PeNZiON FAMi ReTRO DeSigN
*** MáCHOVO JeZeRO - STARé SPLAVy

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Penzion se nachází v klidné části Starých Splavů
na okraji borového lesa cca 300 m od Máchova
jezera v těsné blízkosti sportovního areálu.

KOUPÁNÍ
Máchovo jezero - 300 m od pensionu písečná
pláž s aquaparkem (nafukovací vodní atrakce,
tobogán, venkovní bazén), 500 m krytý bazén,
krytý aquapark v České Lípě (15 min. vlakem).

VYBAVENÍ
Místnost s televizorem kde se podávají snídaně,
bar, venkovní terasa s venkovní posezením, gri-

lování na soukromém pozemku za penzionem,
sportovní areál před objektem (tenisové dvorce,
volejbal, sportovní hala, fitness, sauna, vířivka).
V místě a okolí zapůjčení kol, šlapadel, lodiček,
surfů, paddleboardů. Zastávka výletního vláčku
cca 500 m. 

UBYTOVÁNÍ
Dvou a třílůžkové pokoje s vlastní koupelnou
/WC. Pokoje jsou vybaveny moderním designo-
vým nábytkem, chladničkou, rychlovarnou kon-
vicí, TV. Čtyřlůžkové rodinné apartmány se dvěma
ložnicemi na vyžádání.   

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem v jídelně pen-
zionu, další stravování (obědy,večeře) v okolních
restauracích.

INFORMACE
Parkování u objektu na soukromém pozemku
ZDARMA! 
Zapůjčení chladničky, TV na vyžádání (za poplatek).

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4289.html

ReSiDeNCe FAMi De Luxe DeSigN
*** MáCHOVO JeZeRO - STARé SPLAVy

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA:
Rezidence se nachází v klidné části Starých Splavů
na okraji borového lesa cca 300 m od Máchova
jezera v těsné blízkosti sportovního areálu.

KOUPÁNÍ:
Máchovo jezero - 300 m od pensionu písečná
pláž s aquaparkem (nafukovací vodní atrakce,
tobogán, venkovní bazén), 500 m krytý bazén,
krytý aquapark v České Lípě (15 min. vlakem).

VYBAVENÍ:
Místnost s televizorem kde se podávají snídaně,
bar, venkovní terasa s venkovní posezením, mož-

nost grilování na soukromém pozemku, spor-
tovní areál před objektem (tenisové dvorce, vo-
lejbal, sportovní hala, fitness, sauna, vířivka).
V místě a okolí zapůjčení kol, šlapadel, lodiček,
surfů, paddleboardů. Zastávka výletního vláčku
cca 500 m. 

UBYTOVÁNÍ: 
Dvou a třílůžkové pokoje s vlastní koupelnou
/WC. Pokoje jsou vybaveny moderním designo-
vým nábytkem, chladničkou, rychlovarnou kon-
vicí. Čtyřlůžkové rodinné apartmány se dvěma
ložnicemi na vyžádání. 

STRAVOVÁNÍ:
Snídaně bufetovým způsobem v jídelně pen-
zionu, další stravování (obědy, večeře) v okolních
restauracích.

INFORMACE:  
Parkování u objektu na soukromém pozemku
ZDARMA! 
Zapůjčení chladničky, TV na vyžádání (za poplatek).

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,7614.html
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čESKé šVýCARSKO A čESKé STřEdOHOřÍ

Možnost zakoupení lodních lístků na plavby do Saska.
Vouchery na plavby je možné zakoupit ve všech pobočkách Čedoku a využít je nejen během pobytů v okolních hotelích 

( Jetřichovice – Hotel Bellevue, Děčín – Hotel Česká koruna nebo Doubice – Hotel Jef).

PLAVBA děčÍN/HřENSKO – dRÁžďANY 
A ZPěT – NEjOBLÍBENějšÍ PLAVBA
Program: plavba do Drážďan a zpět s živou
hudbou, průvodce, tříchodový oběd, ochut-
návka vín (4 druhy německých vín), večeře na
lodi hlavní jídlo + salátový a dezertový bufet.
Termín plaveb: 1. 4.- 30. 11. 2019
Duben, květen, červen a září, říjen, listopad:
pátek, sobota, neděle.
Červenec, srpen: denně
Standardní časový harmonogram:
9:00 vyplutí z Děčína
9:50 zastávka Hřensko

13:00 připlutí do Drážďan, prohlídka města
s průvodcem

15:00 odplutí z Drážďan
20:30 zastávka Hřensko, možnost přestupu na

autobus do Děčína
22:00 připlutí do Děčína

PLAVBA děčÍN – MÍšEň, S PROHLÍdKOU
MÍšNě, ZÁMKU MORITZBURg A NÁVRATEM
dO čR AUTOBUSEM
Program: plavba do Míšně s průvodcem, třícho-
dový oběd, ochutnávka sektů (3 druhy), auto-
busová doprava zpět do ČR.
Termíny plaveb:
26. 4. a 27. 4. 2019 den otevřených dveří v mí-
šeňské  porcelánce (vstup a exkurze do provozů
zdarma, v ostatních termínech 10 eur).
Ostatní termíny na vyžádání.
Standardní časový harmonogram:
8:30 vyplutí z Děčína

14:00 připlutí do Míšně, prohlídka města s prů-
vodcem

16:30 odjezd autobusem z Míšně do Moritz-
burgu, prohlídka zahrad zámku, případně
pro zájemce i interiérů zámku

18:30 odjezd z Moritzburgu do ČR
20:00 příjezd autobusu do Ústí nad Labem (vla-

kové nádraží)
20:30 příjezd do Děčína

PLAVBA děčÍN – ZÁMEK PILLNITZ A ZPěT –
PřIPLOUVÁ SE PřÍMO K ZÁMECKé ZAHRAdě
Program: plavba do Pillnitz a zpět, průvodce
při plavbě i na zámeckých zahradách, oběd, ve-
čeře.
Standardní časový harmonogram:
9:00 vyplutí z Děčína
9:50 Hřensko

12:15 připlutí do Pillnitz, prohlídka zámku a za-
hrad, během plavby je přítomen prů-
vodce

15:30 odplutí z Pillnitz, večeře na lodi
19:30 zastávka Hřensko
21:00 připlutí do 

Děčína

PLAVBA děčÍN/HřENSKO – KöNIgSTEIN
A ZPěT
Plavba do Königsteinu s obědem.

PLAVBA děčÍN – KURORT RATHEN A ZPěT 
– IdEÁLNÍ PRO ROdINY S děTMI, CELé
OdPOLEdNE NA PROCHÁZKY A PROgRAM.
Program: plavba do Kurort Rathen, průvodce
při plavbě, oběd, večeře.
Standardní časový harmonogram:
9:00 vyplutí z Děčína
9:50 zastávka Hensko

11:30 připlutí do Rathenu, pěší výlet na vy-
hlídku Bastei, lodičky Amselee, skalní 
divadelní scéna, zahradní železnice.

17:30 odplutí z Rathenu
19:30 zastávka Hřensko
21:00 připlutí Děčín

Ceny a termíny plaveb na www.cedok.cz 
a u prodejců.
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DÍTĚ
ZDARMA

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4513.html

POLOHA
Hotel  je umístěn v centru města, nedaleko
zámku, přístavu výletních lodí a cyklostezky.  

KOUPÁNÍ
Aquapark Děčín, vzdálený cca 10 minut pěší
chůze.

VYBAVENÍ
Restaurace, salonky, recepce otevřena nonstop,
letní předzahrádka, výtah, možnost zapůjčení
kol a elektrokol. 

UBYTOVÁNÍ
Jedno až čtyřlůžkové (rodinné pokoje) typu Stan-
dard a komfort (cenově odlišné), jeden pokoj
pro tělesně postižené. Pokoje jsou vybaveny:
WC, sprcha, TV-SAT. Pokoje komfort mají navíc
telefon, minibar a nový nábytek. Rekonstruované
pokoje superior a komfort na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, večeře je možné
zajistit na místě.

INFORMACE
Parkování před hotelem za poplatek.

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

*** DěČíN

HOTeL ČeSKá KORuNA

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4254.html

POLOHA
Hotel Bellevue se nachází v jednom z nejkrás-
nějších míst v České republice, v samostatném
srdci národního parku České Švýcarsko. Je ob-
klopen lesy a fantastickými pískovcovými skalami. 

KOUPÁNÍ
u hotelu je venkovní 25 m bazén, bazén pro děti
a terasa s občerstvením.

VYBAVENÍ
Restaurace s celodenním provozem, vinárna, sa-
lónek. Pro sportovní vyžití je možno využít ku-
želník se dvěma automatickými drahami, hřiště,

saunu a hernu se stolním tenisem.  Hotel je ne-
kuřácký, má výtah a WiFi připojení v celém ob-
jektu. 

UBYTOVÁNÍ
Jedno- až čtyřlůžkové pokoje. Všechny pokoje
mají vlastní koupelnu se sprchou a WC, televizi.
Některé dvoulůžkové pokoje mají zasklené  lodžie.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně bufetovým způsobem, ve-
čeře výběrem ze 4 jídel. Obědy je možno dokou-
pit na místě. 

INFORMACE
Parkování - V areálu hotelu na uzavřeném par-
koviště hlídaném kamerami, bez poplatku.

ZdARMA
• stolní tenis, 1x kuželník a 1x sauna

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

*** JeTřiCHOViCe

HOTeL BeLLeVue



HOTeL JeF

čESKé šVýCARSKO A čESKé STřEdOHOřÍ

24 800 112 112

Oficiální klasifikace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4567.html

POLOHA
Hotel JeF se nachází v malebné obci Doubice na
rozhraní národního parku České Švýcarsko
a CHKO Lužické hory. 

KOUPÁNÍ
České Švýcarsko – Kyjov – přírodní přehrada.
Aquaparky v Sasku – Pirna, groschönau, Hoyers-
werda.

VYBAVENÍ
Krčma u Rytíře, restaurace (celodenní provoz),
letní terasa s grilem a dětským zázemím: sklu-
zavky, houpačky, pískoviště, klubovna s TV, stolní
tenis, kulečník, sauna. Lymfoterapie,  pedikúra,

manikúra, masáže, posilovna, půjčovna sportov-
ních potřeb. Možnost  dokoupení  programu Lym-
fodrenáží „Lymfoven“ – profesionální  přístrojová
terapie pro tvarování postavy, očistu organismu
a celkovou regeneraci – 50 minut za 170 Kč. Kom-
binace spinnig – walking program  posilování
břišních svalů s činkami kett bel. Zapůjčení kol
– spolupráce s cyklopůjčovnou, kulturní akce,
taneční večery, grilování.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje sprcha, WC. Pokoje
jsou v přízemí, v patře i v podkroví, nové postele
a skříně.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, snídaně – bufet, večeře výběr ze 2-3
menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu na uzamykatelném parkovišti
bez poplatku.
Pobyt se psem - malé  plemeno.

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

** DOuBiCe

HOTeL RACeK
*** ÚŠTěK

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází na předměstí historického
města Úštěk, nedaleko jezera Chmelař. Městská
památková rezervace je místem konání jarmarků
a výjimečná atmosféra láká i filmové štáby. Okolí
je vhodné pro výlety.

VYBAVENÍ
Restaurace, wellness (finská sauna, vířivka a od-
počinková místnost), dětský koutek v restauraci,
dětské hřiště, možnost krmení zvířat (2 poníci
a kamerunské kozy).

UBYTOVÁNÍ
dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím standard

nebo komfort. Pokoje komfort mají TV, lednici,
nový nábytek, konvici na čaj a čaje, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem. Večeře nebo
obědy na místě. Poctivá kuchyně.

KOUPÁNÍ
Jezero Chmelař - cca 5 minut chůze.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku. ubytování od
16. hodin.

Oficiální klasifikace: **+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8742.html
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KRUšNé HORY A POdKRUšNOHOřÍ

HOTeL STAR 1 a 2

STAR 4
*** LOuČNá POD KLíNOVCeM

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
V Krušných horách na úpatí severního svahu Klí-
novce, v nadmořské výšce 800 m, 5 km od hra-
ničního přechodu Boží Dar. 

VYBAVENÍ
Restaurace, kavárna (možnost připojení na in-
ternet), salonek, sauna, půjčovna horských kol,
stolní tenis.výtah, nové wellness centrum
(sauna, whirlpool, masáže, Kneippův chodník).

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje, sprcha, WC, TV a te-
lefon. ubytování ve vedlejší budově jen na vy-
žádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem nebo rozšířená
kontinentální dle obsazenosti hotelu. Večeře –
možnost dokoupení fakultativně. Obědy je
možné zajistit na místě.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.
Pes nesmí do společenských a stravovacích pro-
stor. Z vlakové nebo autobusové stanice je možný
za poplatek odvoz do hotelu - nutno objednat
předem.

ZdARMA
• 1x za pobyt sauna

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,7025.html

*** HáJ POD KLíNOVCeM

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
Hotel Star 1 se nachází necelé 3 km od skiareálu
Klínovec v obci Háj pod Klínovcem. Hotel Star 2
(depandance) je vzdálena od hlavní budovy cca
30 m.

VYBAVENÍ
Restaurace, zastřešená terasa, společenský sa-
lonek, dětské hřiště, sauna, venkovní whirlpool,
kolárna, vysoušecí stěna. V depandanci Star 2
je zajistěno jen ubytování.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje - některé s možností při-
stýlky, WC, sprcha, TV LCD, WiFi. Star 2 (depen-
dance) – dvoulůžkové pokoje s WC, sprcha, TV
LCD, WiFi, dětský koutek. Stravování v budově
Star 1.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem, večeře na místě.

INFORMACE
Parkování u hotelu - zdarma. Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8272.html



PeNZiON LuKAS
*** KARLOVy VARy

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází na okraji Karlových Varů – v části
Tašovice. K dispozici je restaurace, bazén, vířivka,
sauna, fitcentrum, stolní tenis, úschovna kol,
půjčovna kol a koloběžek, WiFi připojení.

KOUPÁNÍ
Krytý vnitřní hotelový bazén – 13 m dlouhý

VYBAVENÍ
Restaurace, bazén, vířivka, sauna, fitcentrum,
stolní tenis, úschovna kol, půjčovna kol a kolo-
běžek, WiFi připojení.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky nebo
apartmány. Všechny pokoje mají sprchu nebo
vanu, WC, TV, minibar. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, při malé obsazenosti
podávané. Večeře je možné domluvit na místě. 

INFORMACE
Parkování u penzionu zdarma.

PRO ZÁKAZNÍKY čEdOKU
• cenově zvýhodněné pobyty na 7 a více nocí

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,9359.html

HOTeL ReSORT STeiN *** SKALKA u CHeBu

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Resort v klidném místě uprostřed přírody, vznikl
celkovou rekonstrukcí zemědělské usedlosti.

KOUPÁNÍ
Venkovní bazén (10 x 4 m), přehrada Skalka
(200 m), Svět vody a relaxace ve Františkových
Lázních (cca 3,5 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, stylový Cowboy bar, rustikální sál New
Mexico, letní terasa, gril, dětské hřiště, dětský bazén,
venkovní stolní tenis, mini ZOO park (25 koní, poník,
miniponík, lamy, pštrosi, skotský náhorní skot,
ovečky, kamerunské kozičky, kočičky, pejsci), půj-
čovna loděk, terénních koloběžek, kol, výuka jízdy
na koni, nová jízdárna s celoročním provozem,
úschovna vlastních kol.  Wellness areál - perličková
koupel, pivní lázeň, aromakoupele, 2 sauny, ma-
sáže, zábaly, venkovní bazén (10x4 m). Výtah není
k dispozici. WiFi nebo Wlan zdarma, trezor na re-
cepci.

WELLNESS BALÍčEK
2x 1 hod. vstupu do wellness (Whirlpool, římská
sauna, finská sauna, venkovní bazén), 1 x 45 min.
jízdy na koni pod dohledem lektora, zapůjčení
cyklistických kol včetně přileb na 1 den (pro osoby
nad 10 let), 2 hod. zapůjčení lodičky k projížďce
po přehradě Skalka. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje bez balkonu a třílůžkový
pokoj s přistýlkou (rozkládací pohovka), sprcha
nebo vana, WC, TV, lednička. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufet, fakultativně večeře – tříchodové
menu výběrem ze 3 druhů hlavního jídla. 

INFORMACE
Parkování na kamerově hlídaném parkovišti u ho-
telu za poplatek. 
Lze zajistit taxi službu z vlakového nebo auto-
busového nádraží.

PRO ZÁKAZNÍKY čEdOKU
• při ubytování na 3 a více nocí ZDARMA 1x hod.

zapůjčení jízdního kola nebo loďky na 1 hod.,
pro děti do 15 kg  jízda na miniponíkovi 2 kola
v jízdárně, dětský bazén, zapůjčení stolních her 

• 10% sleva na Wellness a sportovní služby

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3878.html

800 112 11226

ZÁPAdNÍ čECHY A OKOLÍ
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ZÁPAdNÍ čECHY A OKOLÍ

PeNZiON ROSA
** TePLiČKA u KARLOVýCH VARů

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Malý rodinný penzion v údolí řeky Teplé, na spoj-
nici Karlovy Vary – Mariánské Lázně, v CHKO Slav-
kovský les.

KOUPÁNÍ
V místě říčka Teplá, bazény v Karlových Varech
(cca 12 km).

VYBAVENÍ
Jednopatrová budova, v přízemí pokoje, v patře
snídaňová místnost a čajová kuchyňka s lednicí.
Na zahradě letní posezení, k dispozici gril, celá
zahrada je oplocená  a poskytuje soukromí. Mož-
nost úschovy jízdních kol zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkový pokoj s možností až dvou přistýlek,
TV, koupelna se sprchou a WC.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bohatá servírovaná snídaně.

INFORMACE
Parkování na uzavřeném pozemku zdarma.

Oficiální klasifikace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3882.html

HOTeL BeROuNKA *** LiBLíN NA BeROuNCe

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V malé obci Liblín, na soutoku řek Střely a Be-
rounky, v chráněné krajinné oblasti Horní Be-
rounka. Hotel se nachází  od řeky nedaleko mostu
spojujícího okresy Plzeň-sever a Rokycany.

KOUPÁNÍ
řeka Berounka – (možnost koupání dle stavu vody).

VYBAVENÍ
Restaurace, salonek, letní terasa, půjčovna loděk
a horských kol,  300 m od hotelu je sportovní
areál s umělým povrchem (umělá tráva), kde
jsou 2 tenisové kurty, volejbalové hřiště a hřiště
na malou kopanou, stolní fotbal, půjčovna sport.
náčiní, stolní tenis, sportovní areál má venkovní
posezení pod pergolou a bar, 100 m od hotelu
je stylová restaurace „Country stodola“ nabízející
během letní sezóny (červenec, srpen) posezení
s kytarou a zpěvem.

UBYTOVÁNÍ
Dvou a třílůžkové pokoje, sprcha, WC, TV, WiFi
připojení.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – rozšířená kontinentální, fakultativně
večeře - výběrem ze 2 druhů jídel. 

INFORMACE
Parkování u sportovního areálu 200 m od hotelu
- zdarma

INFORMACE
Pobyt se psem pouze malé rasy. 
Z vlakové nebo autobusové stanice je možný
odvoz do hotelu – za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8172.html

AKTIVNÍ TýdEN U BEROUNKY
7 nocí včetně polopenze, mapa okolí, zapůjčení
horských kol na 1 den, zapůjčení kanoe na 1
den, 1x piknikový koš + situační mapka s tipy
na pěší výlet, využití sportoviště včetně sport.
náčiní na 2 hod., 10% sleva na konzumaci v re-
stauraci hotelu. 

AKTIVNÍ POBYT U BEROUNKY
2 noci s polopenzí, zapůjčení horských kol na

1/2 dne, využití sportoviště včetně zapůjčení
sport. náčiní – 2 hodiny, rybaření ½ dne (rybník
na soukromém pozemku – 1 prut), 1x piknikový
koš (odpolední svačinka) + situační mapka s tipy
na pěší výlet.



SPORTPeNZiON POHODA
*** LeTKOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Na okraji obce Letkov u Plzně.

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště před penzionem nebo pří-
rodní obecní víceúčelová nádrž za penzionem,
plzeňský bazén, koupaliště Rokycany a Starý Pl-
zenec, ejpovice – do 10 km od penzionu

VYBAVENÍ
Rodinný penzion se sportovním areálem a kli-
dovou zónou s jezírkem, 5 tenisových kurtů (3 an-
tukové a 2 s umělým povrchem), fotbalové hřiště
s umělou trávou, plážový volejbal, fitness, tělo-

cvična, indoore cycling, wellness centrum –
sauna, pára, vířivka, rehabilitace, vnitřní i ven-
kovní dětský koutek. Areál je nekuřácký, výtah
není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (rozklá-
dací lůžko) se sprchou, WC, kabelovou televizí, te-
lefonem, připojení na internet, minibar.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, fakultativně doplatek na
večeře – výběrem ze 3 hlavních jídel, předkrm,
nápoj.

INFORMACE
Parkování u penzionu zdarma. 

PRO ZÁKAZNÍKY čEdOKU
• zdarma 1x whirlpool, 1x káva a zákusek, fit-

ness, 50% sleva na venkovní sportoviště

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4224.html

HOTeL gAMe
** KLeNČí POD ČeRCHOVeM

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V blízkosti Klenčí pod Čerchovem na úpatí Čer-
chova (1 042 m n. m.), 10 km od hraničního pře-
chodu Lísková a 15 km od přechodu Folmava. 

KOUPÁNÍ
Obecní koupaliště (50 m).

VYBAVENÍ
Restaurace, salonek, letní terasa, fitness, tenisové
kurty, možnost masáží. Výtah není k dispozici.
V místě a okolí krytá tenisová hala, areál koupa-
liště. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, s možností až 2 přistýlek
(válenda nebo rozkládací pohovka), sprcha, WC,
TV-SAT, telefon, minibar, lednička za příplatek. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetových způsobem, večeře jednotné
2chodové menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.
Nástup na pobyt mezi 14-17 hod. 

PRO ZÁKAZNÍKY čEdOKU
• zdarma využití fitness

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3389.html

800 112 11228
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ZÁPAdNÍ čECHY A OKOLÍ

HOTeL RiVieRA
**** DěPOLTOViCe

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Na břehu přírodního jezera, v romantickém pro-
středí, 7 km od Karlových Varů. 

KOUPÁNÍ
Krytý vyhřívaný bazén (5 x 8 m), jezero s vlastní
travnatou pláží u hotelu. 

VYBAVENÍ
Restaurace s krbem, café bar, letní terasa, bow-
ling, vlasové studio, kulečník, stolní fotbal, půj-
čovna loděk, relaxační centrum, vyhřívaný bazén
s vířivkou a sauna. u hotelu zahradní altán, kde
se podávají jídla připravená na grilu. Hotel má

výtah. WLAN připojení po celém hotelu zdarma.
V místě a okolí možnost zapůjčení horského kola,
výuka jízdy na koni.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek (pl-
nohodnotná lůžka), sprcha, WC, TV-SAT, minibar. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku. 

PRO ZÁKAZNÍKY čEdOKU
• bazén v ceně
• 10% sleva na masáže
• při ubytování na 5 a více nocí: 1x za pobyt po-

užití loďky na 30 min., 1 hod. bouwlingu (na
pokoj) v době 14-18 hod., grill party - živá hudba,
magicshow (červenec a srpen)

Oficiální klasifikace: ***+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3879.html

PeNZiON HRADNí BAŠTA
*** BeČOV NAD TePLOu

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Na náměstí v blízkosti vstupní brány na zámek
a hrad. Penzion má dvě části – starou z roku
1741, která prošla důkladnou rekonstrukcí
a novou, která byla přistavěna.

KOUPÁNÍ
Koupaliště – cca 12 km.

VYBAVENÍ
2 restaurace, vinárna s vinotékou, 3 velké letní
terasy s obsluhou a výhledem na hrad, vybavený
dětský koutek. Výtah není k dispozici. V místě
a okolí je možný rybolov a golf (golfové hřiště

Cihelny cca 11 km). Celý penzion je kamerově
 hlídaný.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, některé s možností až 2 při-
stýlek (rozkládací pohovka), sprcha, WC, fén, TV.
Na vyžádání čtyřlůžkový rodinný pokoj, který  se
skládá ze dvou dvoulůžkových pokojů se spo-
lečnou koupelnou, TV má každý pokoj vlastní.
Připojení WiFi.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – rozšířená kontinentální. u pobytu pro
seniory polopenze.

INFORMACE
Parkování na vlastním, kamerově hlídaném par-
kovišti penzionu – bez poplatku. Pes pouze po
předchozí domluvě.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3880.html
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WeLLNeSS HOTeL CeNTRáL
*** KLATOVy

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V klidném místě v centru města, v blízkosti měst-
ského historického jádra. 

KOUPÁNÍ
Hotelový vyhřívaný venkovní bazén (8 x 6 m)
a vnitřní bazén (8 x 6 m) se slanou vodou a dět-
ským brouzdalištěm, městské lázně – 1 km. 

VYBAVENÍ
Hotel ve stylu 30. let., stylová restaurace a bar, sa-
lonek, kongresový sál, venkovní terasa v zahradě
s výhledem na vyhřívaný bazén, vyhřívaný vnitřní
relaxační bazén se slanou vodou s protiproudem,
vodopádem a masážními tryskami a perličkou,
finská sauna, solná sauna, sluneční louka, široký

výběr masáží a wellness procedury všeho druhu.
WiFi zdarma. Výtah k dispozici. V místě a okolí
tenis, golf – driving range, in door simulátor, koně,
bowling, squash.

UBYTOVÁNÍ
Dvou a třílůžkové pokoje s přistýlkou (rozkládací
křeslo nebo pohovka), sprcha, WC, telefon, TV-SAT,
přípojka na internet.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem nebo výběrem
ze 3 menu (dle obsazenosti hotelu), fakultativně
doplatek na večeře – výběrem z menu – 3 chody,
obědy pro seniory – 2chodové menu nebo balíček
na cestu. 

INFORMACE
Parkování na uzamčeném dvoře nebo v garáži
za poplatek. 

PRO zÁKAzNÍKY ČEdOKU
• při pobytu na 7 a více nocí: zdarma 1x rašeli-

nový zábal, 1x relaxační masáž vonnými oleji,
pro děti 1x zmrzlinový pohár

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,530.html

HOTeL JiTřeNKA
*** KONSTANTiNOVy LáZNě

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V blízkosti lázeňského parku. 

KOUPÁNÍ
Koupaliště (500 m) – za poplatek.

VYBAVENÍ
Restaurace, jídelna, salonek, letní terasa s cuk-
rárnou, dětský koutek, dětské pískoviště. K dis-
pozici je výtah. Možnost zapůjčení horského kola,
tenisové kurty, minigolf a lanové centrum (2 km).
Nedaleko Wellness Centrum Konstantin, recepce
hotelu zprostředkuje návštěvu. Celý objekt je ne-
kuřácký, WiFi zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Jedno až třílůžkové pokoje, sprcha, WC, TV, telefon. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – rozšířená kontinentální, u pobytu pro se-
niory v ceně polopenze.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku nebo v garáži
za poplatek (nutno objednat předem).
Nástup po 14.00 hod., uvolnění pokoje do 9.00 hod.

PRO zÁKAzNÍKY ČEdOKU
• zdarma parkování u hotelu, úschovna vlast-

ních kol, pro děti zdarma dětský koutek

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3885.html
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PeNZiON BöHMeRWALD
*** ŽeLeZNá RUDA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V samém středu rekreačního střediska Železná
Ruda (754 m n.m.), v blízkosti říčky řezná. 

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště Belveder (2 km), krytý bazén
v penzionu čertův mlýn (2 km), Aquapark Lam/Ně-
mecko (15 km), Aquapark Zwiessel (15 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, salonek, letní terasa, fitness, kulečník,
sauna, možnost masáží, indoor cycling, WiFi,
možnost využití 1 PC s připojením na internet,
úschovna kol. Výtah není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje a rodinné třílůžkové pokoje
s 1 nebo 2 přistýlkami, které jsou tvořeny vždy
2 pokoji (v 1. pokoji jsou 3 lůžka a v 2. pokoji je
1 přistýlka nebo 2 přistýlky), sprcha, WC, minibar,
TV-SAT, fén, telefon, malý sejf. Přistýlky jsou pl-
nohodnotná lůžka. U rodinných pokojů je pří-
slušenství společné pro oba pokoje, televizor
má každý pokoj vlastní. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. 

INFORMACE
Parkování u penzionu bez poplatku. 

PRO zÁKAzNÍKY ČEdOKU
• zdarma kulečník, fitness, úschovna kol, indoor

cycling, sejf, 10% sleva při konzumaci v restau-
raci penzionu

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,174.html

OReA ReSORT HORiZONT 
**** ŠPičáK

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V CHKO Šumava na hranici Národního parku Šu-
mava, v rekreačním středisku Špičák, na jižním
svahu vrchu Pancíře. 

KOUPÁNÍ
Krytý hotelový bazén (6x11 m). 

VYBAVENÍ
Restaurace, salonky, kongresový sál, internet,
letní terasa s výhledem, lobby bar, kosmetika,
úschovna horských kol, billiard, stolní tenis, in-
ternetový koutek, minigolf, dětská herna, ven-
kovní trampolína, Pool&Fitness centrum (bazén
s protiproudem, vodopádem a masážními try-
skami, whirlpool, Kneippův masážní chodník,
sauna, římská vonné lázně, relaxační místnost,
solárium „Turbo“), balneoprovoz (klasické, re-

flexní a vířívá koupel, lymfodrenáže, parafíny
a inhalace). K dispozici jsou 2 výtahy.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje de-luxe zrekonstruované
v moderním stylu s možností přistýlky, se
sprchou, toaletou, fénem, se TV-SAT, telefonem,
chladničkou, trezorem, kávovým a čajový setem,
WiFi připojením. Pokoje de-luxe s výhledem jsou
prostornější a mají balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufet, fakultativně doplatek na polo-
penzi – bufet.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

PRO zÁKAzNÍKY ČEdOKU
• časově neomezený volný vstup do Pool & Fit-

ness centra (bazén, whirlpool, Kneippův ma-
sážní chodník, sauna, římské vonné lázně,
fitness centrum) – děti jen do 19.00 hod.

• 10% sleva na wellness procedury v Pool & Fit-
ness centru 

• u pobytu na 5 a více nocí – welcome drink 
- u pobytu na 7 a více nocí – káva a domácí koláč

na osobu a den 
- speciální slevy za včasný nákup

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,254.html

DÍTĚ
ZDARMA
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HOTeL eNgADiN
*** ŽeLeZNá RUDA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V údolí říčky řezné, v klidném prostředí v blízkosti
lesa, 2 km od Železné Rudy směrem na Javornou. 

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště u hotelu.

VYBAVENÍ
Restaurace, jídelna, terasa, klubovna s TV, mož-
nost zapůjčení TV na pokoj (za poplatek), vířivka,
infrasauna, hotelový mikrobus (nabídka jedno-
denních výletů po Šumavě, do Bavorského lesa,
Berchtes gadenských Alp a do  Rakouska k Wolf -
gang  see). Možnost zajištění masáží. Výtah není
k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou (plnohodnotné
lůžko) a čtyřlůžkové pokoje, sprcha, WC. Pokoje
jsou menších rozměrů. Některé pokoje jsou
pouze s umyvadlem s teplou vodou – příslušen-
ství je na patře. Na pokoj je možné půjčit TV za
poplatek. 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně – bufetovým způsobem, ve-
čeře – výběrem ze 2 jídel nebo jednotná strava
dle obsazenosti hotelu. U pobytů pro seniory:
plná penze. Oběd – výběrem ze 2 jídel nebo jed-
notná strava dle obsazenosti hotelu.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku. 
Pobyt se psem pouze malé rasy. Z vlakové nebo
autobusové stanice je možný za poplatek odvoz
do hotelu (nutno objednat předem).

Oficiální klasifikace: **+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,465.html

HOTeL NA PeKáRNě
*** SUŠiCe

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Nedaleko historického náměstí Sušice.

KOUPÁNÍ
Aquapark v Sušici – 700 m, venkovní koupaliště
– 900 m.

VYBAVENÍ
Restaurace s barem, jídelna, salonek, bowling,
squash, finská sauna, infrasauna, dětský hrací
koutek, kuřácká terasa, konferenční místnost,
WiFi připojení po celém hotelu zdarma. Výtah
není k dispozici. V místě a okolí dětské hřiště,
možnost zapůjčení horského kola, kanoí, náv-
štěva fitcentra, solária, masáže, jezdecké kurzy,

minigolf,  tenisové kurty, atletický stadion, zábavní
centrum OFFPARK.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje, některé s možností při-
stýlky (plnohodnotné lůžko), sprcha, WC, TV-SAT.
Na vyžádání možnost podkrovních jednolůžko-
vých pokojů.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, fakultativně do-
platek na večeře – formou výběru ze 2 druhů jídel.

INFORMACE
Parkování na uzavřeném pozemku za popl. Ná-
stup na pobyt mezi 14.00 - 17.00 hod.

PRO zÁKAzNÍKY ČEdOKU
• zdarma denně 1 hodina bowlingu nebo

squashe (mimo hlavní hrací časy)

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3897.html
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PeNZiON SPLNěNý SeN
** STRAŠíN - LAZNy

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Rodinný penzion se nachází na klidném místě
obklopeném šumavskými lesy.

KOUPÁNÍ
Venkovní bazén v zahradě u penzionu. Aquapark
v Sušici - 10 km.

VYBAVENÍ
Restaurace s barem, společenská místnost, klu-
bovna (herna), el. šipky, stolní tenis, stolní hry,
knihy, hračky, video, sauna, vířivka, WiFi připojení
zdarma, venkovní a střešní terasa s lehátky, oplo-
cená prostorná zahrada s bazénem, dětským
hřištěm. Výtah není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvou až sedmilůžkové apartmány (2 pevná lůžka
- manželská postel, rozkládací gauč a palanda)
s vanou a WC. Nové apartmány mají vlastní ku-
chyňský kout a sprchu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně kontinentální. Možnost dokoupení plné
penze nebo polopenze na místě.

INFORMACE
Parkování u penzionu na vlastním uzavřeném
parkovišti - zdarma.

PRO zÁKAzNÍKY ČEdOKU
• 5% sleva na konzumaci nápojů v restauraci 
• 10% sleva na využití wellness (sauna a vířivka)

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,9169.html

HOTeL KAŠPeRK
*** KAŠPeRSKé HORy

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Na náměstí horského městečka Kašperské Hory.

KOUPÁNÍ
Hotelový krytý bazén 17 x 6 m.

VYBAVENÍ
Restaurace, společenská místnost, bazén se třemi
plaveckými drahami a klidovou zónou, zahrádka
s dětským koutkem, stolní tenis, možnost masáží.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (plno-
hodnotné mobilní lůžko), koupelna, WC, TV a tre-
zor, župan a pantofle na pokoji.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře
2cho dové menu. V sezoně jsou v ceně pouze
snídaně.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.

PRO zÁKAzNÍKY ČEdOKU
• volný vstup do Aqua zóny (bazén, klidová zóna)
• zdarma WiFi připojení, stolní tenis

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,250.html
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HOTeLy SRNí
****/*** SRNí

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V horském prostředí centrální části Národního
parku Šumava v centru rekreačního střediska Srní.
Hotel s dependancí jsou od sebe vzdáleny 200 m.

KOUPÁNÍ
Krytý hotelový bazén (25 x 12,5 m) v hotelu Srní.

VYBAVENÍ
Hotel Srní: restaurace, jídelna, snack bar, salonek,
letní terasa, krytý vyhřívaný bazén s bezbariéro-
vým vstupem, sauna, pára, bowling, petanque,
turistické hole, stolní tenis, dětský koutek, ven-
kovní dětské hřiště. V období letních prázdnin
animační program pro děti. WiFi připojení ve
všech prostorách, půjčovna a úschovna kol. K dis-
pozici je výtah. Dependance: restaurace, spole-
čenský  (konferenční) sál, stolní tenis, sportovní

hala, lezecká stěna, fitness, kulečník, internet.
K dispozici je výtah. Hosté ubytovaní v depen-
danci mohou využívat  hotelových služeb hotelu
Srní (bazén, pára, sauna – v ceně, ostatní za
úhradu na místě).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou, některé mají
balkon. V hotelu Srní dále třílůžková apartmá
s přistýlkou a balkonem. Přistýlka je rozkládací
křeslo nebo pohovka. Na pokojích sprcha, WC,
rádio, TV-SAT, telefon. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufet. Fakultativně polopenze – bufet.
U pobytu pro seniory: polopenze – formou bu-
fetu. Při nízké obsazenosti je stravování v hlavní
budově.

INFORMACE
Parkování před hotelem i dependancí za po -
platek. 

PRO zÁKAzNÍKY ČEdOKU
• zdarma bazén se saunou a párou, dětská

herna a hřiště, stolní tenis, fitness 
• 20% sleva na celé sportoviště (lezecká stěna,

sportovní hala, M-SQUASH, visual sporty a la-
serová střelnice).

Oficiální klasifikace: ****/***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,512.html

DÍTĚ
ZDARMA

depandance hotelu Srní

Hotel Srní
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HOTeL MODRAVA
*** MODRAVA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V horské obci a rekreačním středisku Modrava,
kde soutokem Modravského a Roklanského po-
toka vzniká řeka Vydra. 

KOUPÁNÍ
Koupaliště na Kvildě (cca 7 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, letní terasa, kulečník, sauna, vířivka,
šipky, možnost zapůjčení  horského kola vč. přilby.
K dispozici je výtah, který jezdí pouze do mezi-
patra. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, některé s možností přistýlky
(plnohodnotné lůžko), sprcha, WC, TV-SAT, tele-
fon. Možnost  vyžádání 2. přistýlky (rozkládací
lůžko – vhodné pouze pro dítě). 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Ve vybraných
termínech neděle – pátek a pro seniory polo-
penze – snídaně – bufetovým  způsobem, večeře
výběrem ze 2 jídel.

INFORMACE
Parkování u hotelu na nehlídaném parkovišti
bez poplatku. 

PRO zÁKAzNÍKY ČEdOKU
• zdarma během týdenního pobytu 1x vířivka (ne-

týká se pobytů s polopenzí a pobytů pro seniory).

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,217.html

WeLLNeSS HOTeL CHALUPA
*** PRáŠiLy

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V centru horské obce, oblíbeného turistického
centra v národním parku Šumava.

KOUPÁNÍ
Hotelový bazén.

VYBAVENÍ
Nový objekt uprostřed botanické zahrady s vý-
hledem na Prášilský potok a výběh s americkými
bizony, snídaňová restaurace, kterou je možno
využívat také jako společenskou místnost, bazén
(18 x 9 m) s protiproudem, masážními tryskami
a chrličem, vyhřívanou lavicí, parní aroma kabina,

finská sauna - vše za poplatek, WiFi připojení
zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje nebo čtyřlůžkové dvoupo-
kojové apartmány. Všechny pokoje mají sprchu,
WC, balkon, LCD televizi, trezor, minibar, fén.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu. Další stravování - obědy
a večeře jsou možné v nedaleké restauraci U Mi-
chala, kávu v cukrárně Pampeliška.

INFORMACE
Parkování u hotelu - parkoviště hlídané kamerami
- zdarma.

PRO KLIENTY ČEdOKU
• 10% sleva na vyjížďky na koních, se psím spře-

žením, na pronájem sportovišť (tenis, beach-
volejbal, fotbal, streetball, workout, badminton,
běžecká dráha)

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,9170.html



PeNZiON POD PRALeSeM
*** ZáTOň POD BOUBíNeM

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně nebo polopenze

POLOHA
Penzion leží uprostřed panenské přírody pod
Boubínským pralesem. Okolí je vhodné pro tu-
ristiku a houbaření, ev. výlety do blízkého Ně-
mecka.

VYBAVENÍ
Penzion je vhodný především pro rodiny s dětmi,
k dispozici je dětský koutek se spoustou hraček,
zahrada za penzionem, ping pongový stůl, tram-
polína, pískoviště, houpadla, odrážedla a další.
Děti se mohou také těšit na dva kozlíky, které
penzion chová na zahradě hned vedle penzionu.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlek, dětská
postýlka možná zdarma (nutno objednat pře-
dem). Na všech pokojích je sprcha a WC.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně nebo polopenze – snídaně formou bu-
fetu, večeře jednotné servírované.
Restaurace je určena pouze pro hosty penzionu,
mimo snídaně a večeře funguje jako samoobs-
lužná.

INFORMACE
Z důvodu bezpečnosti je pohyb domácích zvířat
po penzionu možný jen na vodítku.
Parkování u penzionu zdarma.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8747.html

800 112 11236

ŠUMAVA A POŠUMAVÍ

PeNZiON SNěŽNá
*** VOLARy

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Penzion Sněžná leží v městečku Volary, na oplo-
ceném pozemku, nedaleko centra. Původní rou-
benka z roku 1800 byla přestavěna v r. 2006 na
rodinný penzion, který je vhodný především pro
rodiny s dětmi. Okolí penzionu nabízí mnoho
vyžití jak pro pěší turistiku, cykloturistiku a lyžo-
vání.

KOUPÁNÍ
Městský krytý bazén (cca 10 min. pěšky) – nově
zrekonstruovaný, 4 plavecké dráhy, bazének pro
děti, whirlpool a saunový svět.

VYBAVENÍ
K dispozici je jídelna, společenská místnost s
dětským koutkem, úschovna kol a lyží, venkovní
posezení a ohniště, WiFi ve společných prosto-
rech penzionu.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až pětilůžkové pokoje s příslušenstvím
(sprcha, WC), jednoduše vybavené, na všech po-
kojích je TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetu. Na místě je možné
dokoupit 2-chodové večeře (polévka a hlavní
jídlo).

V nabídce je typicky česká kuchyně, domácí ko-
láče.

INFORMACE
Parkování – na parkovišti u penzionu zdarma.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,9342.html
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LIPENSKÁ PřEHRAdA

PeNZiON NAD JeZeReM
*** FRyMBURK – KOVářOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně nebo polopenze

POLOHA
Penzion leží v klidném rekreačním prostředí, ne-
daleko Lipenského jezera. Okolí je vhodné pro
cykloturistiku, rybaření a houbaření. 

KOUPÁNÍ
Lipenské jezero – cca 250 m od penzionu

VYBAVENÍ
Nekuřácký penzion rodinného typu s výhledem
na jezero. K dispozici je restaurace s dětským
koutkem, terasa s vyhlídkou a příjemným pose-
zením, privátní wellness s finskou saunou, vni-
třním bazénem s protiproudem a hydromasážní

vířivkou (za poplatek). Pro děti jsou k dispozici
hračky, jídelní židličky, postýlky (nutno předem
rezervovat), nočník, vanička - vše bez poplatku.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje s příslušenstvím,
TV, WiFi. Dětská postýlka možná zdarma (nutno
objednat předem).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně nebo polopenze – snídaně formou bu-
fetu, večeře jednotné servírované se třemi chody.
V průběhu dne je k dispozici mikrovlnná trouba
a rychlovarná konvice.

INFORMACE
Parkování u penzionu zdarma.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8746.html

APARTHOTeL KNíŽeCí CeSTA
**** BLiŽŠí LHOTA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Aparthotel, původní budova Schwarzenberské
lesní správy, se nachází u břehu Lipenského je-
zera, na prahu národního parku Šumava a pod
masivem hory Smrčina (Hochficht).

KOUPÁNÍ
Lipenská přehrada – cca 250 m.

VYBAVENÍ
Společenská místnost s občerstvením, posezení
na terase, dětské hřiště, sauna s prosklený výhle-
dem, vlastní rybník s možností rybolovu – zakou-
pení povolenky na recepci. Za poplatek zapůjčení

sagway, horských, silničních a elektrokol vč. pří-
slušenství, elektročlunu, petangu a badmintonu.
WiFi v celém hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Stylové apartmány s příslušenstvím (sprcha nebo
vana, WC) pro 2 až 7 osob. Každý apartmán má
kuchyňku, TV-SAT, telefon, minibar, trezor, vysou-
šeč vlasů a sušící věšák. Kuchyňky jsou vybavené
nádobím, ledničkou s mrazákem, mikrovlnou
troubou, indukční varnou deskou, rychlovarnou
konvicí, tousterem, myčkou nádobí, umyvadlem
s dřezem.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu. U pobytů bez stravy je na místě
možné dokoupit snídaně. Stravování se podává
v restaurační místnosti, kde je možnost přes den
objednat studené a teplé nápoje a občerstvení.
V letním období je možnost zapůjčení grilu vč.
uhlí (za poplatek) na vlastní grilování.

INFORMACE
Parkování na parkovišti u hotelu zdarma. 

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,9366.html



800 112 11238

LIPENSKÁ PřEHRAdA

HOTeL FONTáNA
*** FRyMBURK - HRDOňOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: dle programu

POLOHA
Hotel Fontána leží cca 200 m od Lipenské pře-
hrady, uprostřed překrásné Šumavské přírody
mezi obcemi černá v Pošumaví a Frymburk,
25 km od českého Krumlova. Díky své výjimečné
poloze patří k jednomu z neznámějších rekre-
ačních středisek v této lokalitě.

KOUPÁNÍ
Vlastní hotelová pláž (cca 200 m) s písčitou i trav-
natou plochou, hřiště na beach volejbal a no-
hejbal, dětské hřiště, občerstvení Koliba.

VYBAVENÍ
Celý komplex tvoří hlavní budova a 10 ubytovací
vil (dependance). V hlavní budově je k dispozici

restaurace, denní a noční bar, letní terasa, re-
cepce, společenská místnost s TV, salonky, sauna
s odpočívárnou, vnější studený bazén, masáže
na objednávku. Dále je zde nově zrekonstruovaný
krytý bazén s otevírací prosklenou stěnou, tělo-
cvična (volejbal, basketbal atd.), stolní tenis, ku-
lečník a dětská herna, úschovna kol. Ke komplexu
patří plážová restaurace Koliba a marina.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou (rozkládací
křeslo), sprcha, WC, TV, telefon, fén a balkon.
Rodinné čtyřlůžkové pokoje - dva dvoulůžkové
pokoje se samostatnými vchody, společná před-
síňka, sprcha, WC, TV, fén, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu. Snídaně a večeře formou bufetu,
obědy formou bufetu podle počtu hostů, jinak
výběrem předem.

INFORMACE
Parkování v areálu zdarma.
V hlavní budově nejsou pokoje, ubytování je
pouze v ubytovacích vilách.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,6619.html

JeSTřáBí – KOMPLex APARTMáNů
*** čeRNá V POŠUMAVí

Zájezdy: 5 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
V přírodním prostředí na louce v rekreačním
středisku Jestřábí na břehu jezera, cca 2,5 km
od černé v Pošumaví.

KOUPÁNÍ
Na pláži hotelu Jestřábí (cca 200 m).

VYBAVENÍ
Rekreační komplex je tvořen několika domky.
V areálu je pergola s krbem a grilem, stolní tenis.
V místě a okolí půjčovna kol, plachetnic - kata-
maránů, lodí a šlapadel (cca 200 m).

UBYTOVÁNÍ
V každém domku jsou 2 rodinné apartmány pro

5 osob, se samostatnými vchody a společnou
zastřešenou terasou s plastovým nábytkem.
V přízemí je předsíňka, sprcha, WC a obytná ku-
chyně se 2 lůžky, jídelním koutem s kuchyňskou
linkou (lednička,  dvouplotýnkový el. vařič,
 mikrovlnka, varná konvice, nádobí, příbory)
a kamna na dřevo (dřevo na požádání zdarma).
Z předsíňky vedou dřevěné příkřejší schody do
1. patra, kde je podkrovní ložnice se 3 lůžky.
Kompletní úklid apartmánů se provádí před ná-
stupem, během pobytu vlastní úklid (úklidové
prostředky k dispozici).

STRAVOVÁNÍ
Bez stravy - možnost vlastního vaření nebo v ne-
dalekých restauracích.

INFORMACE
Parkování u chat bez poplatku.
Pobyt se psem pouze malé rasy.

UPOzORNĚNÍ
Na místě zákazníci hradí el. energii podle sku-
tečné spotřeby za platné ceny pro rok 2019. 

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4294.html
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LIPENSKÁ PřEHRAdA | JIžNÍ ČECHY

PeNZiON VyHLíDKA A RAD
*** PřeDNí VýTOň

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Areál penzionu s rekreačními domky se nachází
v přírodní stráni nad obcí Přední Výtoň na pravém
břehu Lipenského jezera.

KOUPÁNÍ
Rekreační areál „Atlas“ na břehu jezera (cca
500 m, vstup za poplatek).

VYBAVENÍ
Restaurace, místnost s TV, bowling (samost. objekt
u penzionu - 2 dráhy, bar, sprchy, WC, TV, hrací
automaty). V místě a okolí půjčovna sportovního
náčiní, stolní tenis, hřiště na odbíjenou, úschovna
kol. V areálu Atlas  fotbalové hřiště, hřiště na odbí-
jenou, tenisové kurty, herna, kulečník,  dětské hřiště

s prolézačkami, asfaltové hřiště na metanou,
šatny, WC, bistro, půjčovna kol a lodí.

UBYTOVÁNÍ
Penzion: dvoulůžkový pokoj a čtyřlůžkový ro-
dinný pokoj (2 dvoulůžkové pokoje). Na všech
pokojích je sprcha, WC a televizor. Rekreační
apartmánové domky (RAd): malá terasa,
sprcha a WC, místnost se 2 lůžky, stolek, židle,
skříň a závěsem oddělená malá dvoulůžková
ložnice. Možnost elektrického přitápění.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně formou švédského stolu,
večeře jednotné výběrem z týdenního lístku.
Obědy možno dokoupit na místě.

INFORMACE
Parkování na parkovišti u penzionu zdarma, u re-
kreačních domků za poplatek.
Pobyt se psem možný pouze v RAD.

PRO zÁKAzNÍKY ČEdOKU
• u týdenních pobytů 1 hod. bowling zdarma

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4312.html

HOTeL ZVíKOV A CHATy
*** ZVíKOVSKé PODHRADí

Zájezdy: 2 a více dní Strava: dle programu

POLOHA
V pěkné zahradě na břehu Orlické přehrady
s výhledem na skalnaté údolí řeky Otavy, 800 m
od hradu Zvíkov.

KOUPÁNÍ
Hotelový bazén (cca 12 x 4 x 1,6 m),  Orlické je-
zero (např. Sv. Anna cca 5 km).

VYBAVENÍ
K dispozici je restaurace, kavárna, vinárna, bazén
zdarma, privátní sauna a vířivka (za poplatek),
masáže dle nabídky, biliár, ruské kuželky, dětské
hřiště, sportovní areál s tenisovým kurtem (za
poplatek).

UBYTOVÁNÍ
Hotel: jedno a dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky (rozkládací gauč pro 1 dosp. osobu
nebo 2 děti), sprcha, WC, TV-SAT, fén, WiFi. 
Bungalovy: dvoulůžkové s přistýlkou (rozkl.
dvojkřeslo), sprcha, WC, lednička, rychlovarná
konvice, el. topení, veranda s posezením. Chaty
cca 200 m od hotelu.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu – snídaně bufet, večeře výběrem
z menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu nebo u chat zdarma. 

PRÁzdNINY PATřÍ dĚTEM
7 nocí se snídaní (so – so)
Neomezený vstup do bazénu, program a sou-
těže pro děti vč. cen a dárků, dětská diskotéka,
dětské hřiště, dětský koutek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4700.html



HOTel PANSká
*** BeCHyNě

Zájezdy: 2 a více dní Strava: dle programu

POLOHA
Hotel se nachází přímo na náměstí krásného lá-
zeňského města Bechyně.

VYBAVENÍ
k dispozici je restaurace s vyhlášenou kuchyní,
letní terasa, na objednávku masáže a kosmetika.
V hotelu je výtah pouze do první patra k pokojům
Standard a Deluxe. WiFi v celém hotelu zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje kategorie Standard s mož-
ností přistýlky. Na vyžádání pokoje kategorie
 Deluxe, které jsou prostornější a většinou s vý-
hledem na náměstí. Na všech pokojích je sprcha,
WC, TV, telefon a minilednička.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu. U Samostatného ubytování - sní-
daně formou bufetu, do deseti osob kontinen-
tální snídaně. Fakultativně možný doplatek na
polopenzi - večeře dvouchodové menu (hlavní
jídlo, polévka nebo dezert), výběr ze 2 hlavních
jídel.

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovacím dvoře hlí-
daném kamerou - zdarma.

NABÍDKA PROGRAMŮ
na www.cedok.cz. 

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,6559.html

800 112 11240

JIžNÍ ČECHY

HOTel U kAPliČky
*** PíSek

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Rodinný hotel byl postaven v roce 1993 a leží
nedaleko centra na předměstí královského města
Písku směrem od Českých Budějovic. Hotel je
vyhledáván pro svoji klidnou rodinnou atmo-
sféru.

KOUPÁNÍ
Plavecký bazén v centru města (cca 15 min.)

VYBAVENÍ
k dispozici je restaurace, kavárna, vinárna, letní
terasa, pískoviště s houpačkami pro děti a dvě
uzavřená parkoviště, úschovna kol, bezdrátové

připojení k internetu. V blízkosti hotelu je tenisový
areál.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky. Na po-
kojích je sprcha, WC, fén, telefon, TV-SAT. Bez-
bariérový pokoj na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Obědy a večeře
možno objednat na místě. U pobytů pro seniory
večeře výběrem z cca 3 jídel.

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti v uzavřeném
areálu zdarma. Při příjezdu vlakem nebo auto-
busem možný odvoz (zdarma) – nutno objednat
předem.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4582.html
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JIžNÍ ČECHY

HOTel PRAJeR
*** VODňANy

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Město Vodňany leží na řece Blanici a je známé
zejména pro svoji staletou rybníkářskou tradici.
Hotel Prajer se nachází na okraji náměstí  v his-
torickém centru města, které je známé svojí sta-
letou rybníkářskou tradicí.

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště (cca 200 m), v okolí řada rybníků.

VYBAVENÍ
Restaurace s krbem a dětským koutkem, letní
terasa, whirlpool, sauna, masáže, kosmetika,
výtah, úschovna kol, WiFi, cca 25 m od hotelu
bowling (4 dráhy). V okolí jsou vhodné cyklotrasy
– hotel nabízí možnost odvozu vč. kol do vzdá-

lenějších výletních míst (návrat na kole). Majitelé
rybářských lístků si mohou v hotelu zakoupit
krátkodobé povolenky.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou (plnohodnotné
lůžko), vybavené novým  stylovým nábytkem,
sprcha, WC, TV-SAT,  telefon a minibar. Na vyžá-
dání bezbariérový dvoulůžkový pokoj, který je
příp. možné propojit s dalším  dvoulůžkovým po-
kojem. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Obědy a večeře
je možné dokoupit na místě. V neděli je restau-
race vždy uzavřená.

INFORMACE
Parkování na placeném parkovišti v blízkosti ho-
telu nebo na parkovišti zdarma (cca 150 m).

PRO zÁKAzNÍKY ČEDOKU
• zdarma 1 hod. sauna

UPOzORNĚNÍ
U pobytu pro seniory na 7 nocí obdrží klienti
6x večeře zdarma (kromě neděle, kdy je uzavřená
restaurace).

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4591.html

HOTel TáBOR
*** TáBOR

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Rodinný hotel Tábor leží v centru města v ul.
9. května, která je obchodní třídou s obchody, re-
stauracemi a službami všeho druhu.  Nedaleké his-
torické centrum je známé krásou historických
budov, úzkých uliček, malých hospůdek a kavárni-
ček. Autobusové i vlakové nádraží je vzdálené cca
5 min. pěší chůze. Hotel má 4 poschodí s výtahem.

UBYTOVÁNÍ
Jedno- a dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím,
TV, WiFi, TV, minibar, fén. Dětská postýlka zdarma
(nutno objednat předem). Na požádání je na re-
cepci zdarma k dispozici kávový set (varná kon-
vice, čaj a káva). 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetu, jsou podávány ve sní-
daňové jídelně v 1. patře.
Na místě je možné dokoupení polopenze nebo
plné penze ve vedlejší restauraci Venezia nebo
v restauraci Beseda (cca 5–10 min. chůze).

INFORMACE
Parkování – v parkovacím domě naproti hotelu
(rezervace objednat předem).
Pobyt se psem pouze malé rasy.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8745.html



Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3938.html

POLOHA
V centru Sezimova Ústí ii na náměstí s parkovou
úpravou. Atraktivní oblast Táborska s řadou his-
torických pamětihodností a zajímavým lesnatým
povodím řeky lužnice.

KOUPÁNÍ
Hotelový bazén (13 x 5 x 1,6 m), řeka lužnice
(cca 1 km), Tábor – Aquapark a rybník Jordán
(cca 4 km MHD).

VYBAVENÍ
k dispozici je restaurace s barem a nekuřáckým sa-
lonkem, posezení na terase, bazén s protiproudem
a masážními tryskami a wellness centrum – masáže,

sauna. Dále bowling (2 dráhy) s barem s velkoploš-
nou projekcí,  kulečník, stolní tenis, solárium, kadeř-
ník, WiFi, půjčovna kol, vnitřní dětský koutek. Výtah
k dispozici. V místě a okolí tenis, masáže, sportovní
střelba, rybolov, hvězdárna, vyhlídkové lety, jízda
na koni.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (lůžko
běžné velikosti), sprcha, WC, telefon, TV-SAT,
chladnička, fén.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně a večeře bufetovým způ-
sobem (večeře jsou vč. zákusku nebo salátu).

Fakultativně doplatek na plnou penzi – obědy
výběrem z cca 5 druhů aktuální polední nabídky
hotových jídel vč. polévky.

INFORMACE
U hotelu zdarma nebo na okolních parkovištích
za poplatek.

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

*** SeZiMOVO ÚSTí

HOTel MAS

JIžNÍ ČECHY

42 800 112 112

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4593.html

POLOHA
Hotel leží nedaleko centra města na soutoku
lužnice s Nežárkou, v severní části chráněné
krajinné oblasti Třeboňsko.

KOUPÁNÍ
Veselské pískovny – jezerní plochy s plážemi (cca
2 km), řeka Nežárka – u jezu (cca 300 m).

VYBAVENÍ
Restaurace, lobby bar Moon, Wellness centrum
– whirlpool, finská sauna, bylinná a parní lázeň,
masáže, odpočinková zóna, wellness bar. Na re-
cepci hotelu je možné si zapůjčit froté župan,
prostěradlo nebo ručník (za poplatek). Dále je

k dispozici místnost pro úschovu kol, výtah, WiFi
v celém objektu zdarma.

CYKLOBALÍČEK
3 noci
Ubytování se snídaní, lahev vína na pokoj, ne-
omezené využití wellness (15–22 hod.), úschovna
kol zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje Standard s balkonem,
sprcha, WC, TV, WiFi.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu – snídaně formou bohatého bu-
fetu, večeře servírované dvouchodové.

NFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti zdarma.

Zájezdy: 3 a více dní Strava: dle programu

*** VeSelí NAD lUžNiCí

HOTel lUCiA



Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4574.html

POLOHA
Hotelový komplex leží v blízkosti Jindřichova
Hradce uprostřed přírody, obklopen lesy a ryb-
níky.

KOUPÁNÍ
Hotelový bazén s mořskou vodou, městské kou-
paliště (cca 3 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, letní terasa, součástí areálu je ho-
telové wellness - bazén, sauna, solárium, masáže
(po předchozí domluvě), manikúra a pedikúra.
Dále je k dispozici minigolf, stolní tenis a šipky.
Dětem je vyhrazen velký prostor s pískovištěm,

prolézačkami, skluzavkami a lanovými můstky.
Dětské hřiště je umístěné u letní terasy restau-
race. Součástí hotelu jsou dva rybníky, kde je
možné rybaření bez povolení (za poplatek na
místě). Výtah není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC. Mezone-
tové apartmány – dvoulůžkové s přistýlkou pro
1 dospělou osobu nebo 2 děti. V přízemí je obý-
vací část, sprcha nebo vana a WC, ložnice v patře.
Přistýlka (rozkládací pohovka) je umístěna buď
v obývací části nebo v ložnici.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou švédských stolů. Obědy a ve-
čeře lze dokoupit na místě.

INFORMACE
Parkování na nehlídaném parkovišti zdarma.

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

**** JiNDřiCHůV HRADeC

FRANkůV DVůR
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JIžNÍ ČECHY

HOTel AlF

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4660.html

POLOHA
Na náměstí malého jihočeského města Borovany
18 km jihovýchodně od Českých Budějovic
v těsné blízkosti CHkO Třeboňsko.

KOUPÁNÍ
Suchdolské/Tušťské pískovny (cca 18 km), Třeboň
(rybník Svět, cca 18 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, letní posezení na terase, úschovna
kol. Výtah k dispozici. V místě tenisové kurty,
hřiště. V sousední obci Dvorec (cca 3 km) Park
exotických zvířat a u Trocnova areál rodiště s pa-

mátníkem a muzeem husitského vojevůdce Jana
žižky (značená cyklostezka z Borovan, celkem
cca 12 km). Možnosti rybolovu v okolních ryb-
nících (povolenky v místních infocentrech).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (rozklá-
dací pohovka) se sprchou, WC, TV a telefonem.
Rodinný čtyřlůžkový pokoj – dva dvoulůžkové po-
koje (v jednom sedací souprava), koupelna s ro-
hovou vanou, WC, TV, telefon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - výběrem ze snídaňového lístku. Fakul-
tativně doplatek na polopenzi výběrem ze
2 druhů jídel den předem.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

*** BOROVANy



POLOHA
Hotel leží přímo v centru Hluboké nad Vltavou,
jež je jedním z nejkrásnějších koutů nejen Jiho-
českého kraje. 

KOUPÁNÍ
Aquapark (cca 500 m) - dva bazény, protiproud,
tobogán, skluzavky a vířivky.

VYBAVENÍ
Nekuřácká restaurace s dětským koutkem (zde
je k dispozici mikrovlnná trouba), kuřácká restau-

race, zastřešená venkovní terasa, letní terasa a vi-
nárna šatlava. V hotelu je výtah. Možnost využití
wellness v sousedním hotelu. Nedaleko (cca 500
m) je bowling, golf, tenis, dále sportovní areál –
fotbalové a volejbalové hřiště, minigolf, dětský
areál apod. Možnost zajištění vyhlídkových plaveb
lodí.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, TV, fén,
trezor, minibar, rychlovarná konvice a jako po-
zornost hotelu káva nebo čaj zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu – snídaně formou nabídkových
stolů.

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti zdarma.

HOTel ZáViš Z FAlkNšTeJNA

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4570.html

Zájezdy: 3 a více dní Strava: dle programu

**** HlUBOká NAD VlTAVOU

JIžNÍ ČECHY

44 800 112 112

POBYT PRO SENIORY (OD 55 LET)
2x ubytování se snídaní, 2x slav-
nostní večeře v jedné z hotelových
restaurací, 1x káva a  zákusek,
1x návštěva zámku Hluboká, za
pěkného počasí permanentka do
venkovního Aquaparku.

AKTIVNÍ BALÍČEK - 2 NOCI
2x ubytování se snídaní, welcome
drink, 2x romantická večeře v jedné
z hotelových restaurací, 1x masáž
zad a šíje (30 min.), zapůjčení kol
na 3 dny, za pěkného počasí per-
manentka do venkovního Aqua-
parku.

AKTIVNÍ BALÍČEK - 3 NOCI
3x ubytování se snídaní, welcome
drink, 3x romantická večeře v jedné
z hotelových restaurací, 1x masáž
zad a šíje (30 min.), zapůjčení kol
na 3 dny, za pěkného počasí per-
manentka do venkovního Aqua-
parku.

POBYTOVý BALÍČEK - 3 NOCI
3x ubytování se snídaní, 3x slav-
nostní večeře v jedné z hotelových
restaurací, 1x káva a zákusek,
1x návštěva zámku Hluboká, za
pěkného počasí permanentka do
venkovního Aquaparku.
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JIžNÍ ČECHY

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,6553.html

POLOHA
Rodinný hotel Arkáda – historická budova z 16.
stol. leží přímo na hlavním náměstí historického
renesančního města Slavonice, na pomezí Čech,
Moravy a Dolních Rakous, které je vstupní branou
do České kanady.

VYBAVENÍ
2 restaurace, dětský koutek a odpočinkové pro-
story vč. knihovny,  úschovna kol, letní posezení
před hotelem. Výtah do 1. patra a plně bezba-
riérový pokoj (na vyžádání). WiFi v celém ob-
jektu.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje, se sprchou a WC, psací
stůl, šatní skříň, WiFi. Dětská postýlka zdarma
(na vyžádání).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - výběrem ze snídaňového menu s na-
bídkou studených a teplých nápojů. Fakultativně
doplatek na polopenzi - výběr z 2 hlavních jídel
a polévky.

NABÍDKA PROGRAMŮ
na www.cedok.cz

INFORMACE
Parkování na uzamykatelném parkovišti za hrad-
bami (cca 300 m), příjezd k vyložení a naložení
zavazadel je možný. Na náměstí v blízkosti hotelu
placené městské parkoviště.

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

*** SlAVONiCe

HOTel ARkáDA

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4589.html

POLOHA
Hotel leonardo nabízí stylové ubytování v samot-
ném srdci historického města, necelých třicet metrů
od centrálního náměstí a deset minut chůze od če-
skokrumlovského zámku. Hotel se skládá ze dvou
citlivě zrekonstruovaných měšťanských domů. Obě
budovy, jejichž první zmínky sahají až do 16. století,
jsou od sebe vzdáleny cca 50 m.

VYBAVENÍ
V první budově, hotel leonardo i., je umístěna
centrální recepce. V interiéru najdete znaky hned
několika architektonických stylů od původních
renesančních trámových stropů až po zachovalé
barokní schodiště. Druhá budova, označena jako

leonardo ii., nabízí romantické ubytování s his-
torickou atmosférou, navíc nabízí relaxaci v útulné
sauně. Součástí hotelu jsou společné jídelny ur-
čené pro snídaně i pro večerní posezení. WiFi
k dispozici po celém hotelu. Hotel nabízí zpro-
středkování různých programů – návštěva zámku,
prohlídka města, vyjížďky na koních, výlety za pa-
mětihodnostmi apod.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje (některé s možností přistýlky)
se sprchou nebo vanou a WC, TV-SAT, minibar.

STRAVOVÁNÍ
Dle programu. Restaurace Jakub v těsné blízkosti
hotelu leonardo.

INFORMACE
Parkování na záchytných parkovištích na parko-
vací kartu (vydá recepce) – poplatek zahrnut
v ceně. Hotel se nachází v pěší zóně, před hote-
lem je možné zastavit po nezbytně nutnou dobu
k vyložení a naložení zavazadel.

NABÍDKA PROGRAMŮ
na www.cedok.cz

Zájezdy: 3 a více dní Strava: dle programu

**** ČeSký kRUMlOV

HOTel leONARDO



800 112 11246

KRKONOšE A POdKRKONOšÍ

OREA RESORT SKLář **** HARRACHOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází v klidné části Harrachova na
okraji lesa v nadmořské výšce 700 m, cca 5 minut
pěšky z centra střediska.

KOUPÁNÍ
Harrachov – koupaliště cca 15 minut chůze, ho-
telový bazén.

VYBAVENÍ
Restaurace, bar, pool bar, lobby bar, bazén,
sauna, whirlpool, parní lázeň, fitness centrum,
kosmetický salón, solárium, kulečník, tenisová
hala, stolní tenis, PC koutek, WiFi v celém hotelu,
výtah. Velmi kvalitní relaxační centrum s nabídkou
různých druhů masáží. Dětské venkovní hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje Superior s možností jedné
přistýlky, sprcha, WC, fén, TV-SAT, telefon, trezor,
WiFi připojení zdarma. Family pokoj 2+2 dva
propojené pokoje (manželská postel + 2 při-
stýlky nebo palanda) vybavení jako kategorie
Superior a navíc 0,7 l minerální vody při pří-
jezdu, čajový a kávový set s rychlovarnou konvicí
na pokoji zdarma, župany a pantofle pro do-
spělé na pokoji zdarma po celou dobu pobytu.
Dvoulůžkové pokoje superior bez balkonu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem. Fakultativně –
doplatek na polopenzi.

INFORMACE
Parkování za poplatek.
V čase od 19.00 do 21.00 je bazén k dispozici

pouze pro osoby starší 18 let. Děti do 3 let ne-
mohou do vířivky a děti od 1 do 3 let mohou do
bazénu pouze s koupací plenou.

zdARMA
• neomezený vstup do hotelového bazénu, whir-

lpoolu a fitnessu v časech od 7.00 do 11.00 a od
13.00 do 17.00 hod.

• Harrachov Card – karta s výhodami a slevami
v Harrachově a regionu zdarma

• celodenní animační program nejen pro děti
zdarma (3. 7. až 31. 8. 2019 6x týdně)

• neomezený vstup do hotelové sauny a parní
lázně 13:00 až 17:00 hod.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,348.html

DÍTĚ
ZDARMA

WELLnESS HOTEL HARRACHOVKA
*** HARRACHOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
Hotel leží v klidném prostředí na břehu říčky Ka-
menice, cca 300 m od centra Harrachova.

KOUPÁNÍ
Harrachov – přírodní koupaliště cca 20 minut
chůze, hotelový bazén.

VYBAVENÍ
Restaurace, bar, terasa s grilem, bazén (8x4x1,5 m),
wellness centrum  (sauna, masáže, vířivé koupele,
pára, infrasauna,  parafinové zábaly, vodoléčba,
manikúra, pedikúra, kosmetika) kon fe renční
místnost, WiFi připojení zdarma , fitcentrum, ne-
kuřácký hotel. Dětský koutek, dětské masáže,
wellness pro děti.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje s WC, sprcha, nové
LED TV, trezorek. Jednolůžkový pokoj na vyžádání
za poplatek.  

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, faktultativně
dokoupení večeří.

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti za poplatek.

zdARMA
• denně hodina v bazénu  a fittness
• 20 % sleva na Wellness a kosmetiku
• od 7 nocí 1x hodina v solné jeskyni
• od 7 nocí při zakoupení polopenze = oběd nebo

balíček

NABÍdKA PROgRAMů
na www.cedok.cz

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/3929.html

DÍTĚ
ZDARMA
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WELLnESS HOTEL SVORnOST
*** HARRACHOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází na mírném kopci cca 300 m od
centra Harrachova, nedaleko hotelu Sklář.

KOUPÁNÍ
Harrachov – koupaliště cca 15 minut chůze,
travnatá plocha, koutek pro děti, občerstvení.
Hotelový bazén.

VYBAVENÍ
Restaurace, lobby, bazén, wellness centrum
(různé druhy masáží), fitcentrum,  koutek pro
děti, kadeřník, kosmetika, manikúra, pedikúra,
bar, úschovna kol a možnost jejich zapůjčení. 

UBYTOVÁNÍ
ubytování: Dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, WC, sprcha, TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, možnost do-
koupení večeří.

INFORMACE
Parkování – hotelové nehlídané parkoviště za
poplatek.

zdARMA
• bazén zdarma
• Harrachov Card – s možností využití slev

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,391.html

HOTEL PyTLOun
*** HARRACHOV - RýžOVIšTě

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází v klidné části Harrachova - Rý-
žovišti v mírné stráni. Ideální podmínky pro tu-
ristiku, cykloturistiku a procházky. 

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště Harrachov. Hotelové bazény
v Harrachově.

VYBAVENÍ
Restaurace, kavárna, hotelový bar, herna pro
děti, venkovní dětské hřiště, venkovní terasa,
WiFi, dětský klub, úschovna kol. Wellness (sauna
a whirlpool).

UBYTOVÁNÍ
Zrekonstruované dvoulůžkové pokoje s možností
až 2 přistýlek s balkonem a posezením, krásným
výhledem na Čertovu horu. LDC TV-SAT, lednice,
minibar, kávový a čajový set (zdarma), trezor,
žehlící set, koupelna s vanou a WC, fén, WiFi.
Check-out ve 12.00 hodin. Pokoje bez balkonu
a jednolůžkové pokoje jsou na vyžádání. neku-
řácké pokoje.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem, možnost do-
koupení večeří nebo obědů (na místě).

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

zdARMA
• 10% sleva na masáže
• slevy s kartou Harrachov Card

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,6620.html

DÍTĚ
ZDARMA

DÍTĚ
ZDARMA



SPORT HOTEL POMI
*** HARRACHOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V centru Harrachova cca 100 m od lanovky na
Čertovu horu. 

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště -  15 min.

VYBAVENÍ
Společenská místnost, kde se podávají snídaně,
sauna, whirlpool, recepce se směnárnou, mož-
nost uložení cenností v trezoru. V místě a okolí
minigolf, tenis, golf, posilovna, bowling, squosh,
bobová dráha, zapůjčení kol. Hotel nemá výtah.

UBYTOVÁNÍ
Dvou a třílůžkové pokoje, WC, sprcha, TV. Po-
koje jsou různých typů a velikostí, většina po-
kojů má balkon a výhled na Čertovu horu.
Bezbariérový pokoj na vyžádání. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Další stravo-
vání v okolních restauracích.

INFORMACE
Parkování – bez poplatku (omezený počet míst,
další možnosti na centrálním parkovišti).

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,258.html

HOTEL HARRACHOV Inn
*** HARRACHOV

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází v centru Harrachova cca 200 m
od lanovky na Čertovu horu v klidné části parku,
pod skokanskými můstky. Bývalý hotel Graf.

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště – 20 minut chůze.

VYBAVENÍ
Bez výtahu, restaurace, recepce, bar, dětský
kout včetně her (stolní fotbal, herní automaty).
V okolí možnost zapůjčení kol, zajištění pro-
hlídky sklárny a pivovaru s ochutnávkou. 

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje s možností přistýlky
různých typů a velikostí, WC sprcha, LCD TV-SAT.
Pokoje s  výhledem na Čertovu horu nebo
k  městu. Možnost zajištění dětské postýlky
zdarma (nahlásit předem). Vícelůžkové pokoje
na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, fakultativně je možné dokoupit ve-
čeře. 

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti bez po-
platku.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,273.html

DÍTĚ
ZDARMA

800 112 11248

KRKONOšE A POdKRKONOšÍ
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PEnZIOn BOBEš
*** ROKyTnICE nAD JIZEROu

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
nedaleko městského centra s výhledem na pa-
norama Lysé hory a Studenova.

KOUPÁNÍ
Krytý vyhřívaný bazén u penzionu.

VYBAVENÍ
Restaurace, sauna, stolní tenis venkovní posezení
na terase, grilování, trampolína, kuželky  - ven-
kovní automatizovaná dráha, pískoviště, sklu-
zavka pro děti, horská kola. Rodinný penzion je
nekuřácký.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s jednou až dvěma přistýl-
kami (plnohodnotná lůžka), se sprchou, WC, TV
a telefonem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem. Další stravování
v okolních restauracích

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku. Pro hosty
 Čedoku garáž zdarma. Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3910.html

SPORTHOTEL BOHEMIA
*** ROKyTnICE nAD JIZEROu

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně, polopenze

POLOHA
Výhodná poloha nedaleko centra, v mírném
kopci.

VYBAVENÍ
Restaurace, pivnice, fitness, bowling, kosmetika,
masáže, sauna, solárium, herna, dětský koutek,
úschovna kol, výtah.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možnosti přistýlky. Jed-
nolůžkové a vícelůžkové pokoje na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, nebo polo-
penze.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,262.html



HARMOny CLuB HOTEL
**** šPInDLERůV MLýn

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází na kopci cca 1km od centra
špindlerova Mlýna.

VYBAVENÍ
Bufetová restaurace, restaurace á la carte, denní
Lounge  bar, wellness centrum, nový nerezový
bazén se 2  whirlpooly, masáže, kosmetický a ka-
deřnický salon, golfový simulátor, bowling, stolní
tenis, biliár, sportovní střelnice, hotel má 2 výtahy,
kongresové prostory až pro 350 osob, dětská
herna, bobová dráha u hotelu, služby portýra,
internet point.

UBYTOVÁNÍ
Velmi kvalitní ubytování jedno až dvoulůžkové
pokoje s přistýlkou a rodinné pokoje, vana nebo
sprcha, WC, fén, TV-SAT, minibar, trezor. Všechny
pokoje včetně postýlky (gratis) na vyžádání. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Fakultativně –
doplatek na bufetové večeře. 

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.

zdARMA
• bazén a 2 whirlpooly denně, fitness, internet 
• animační programy v červenci a v srpnu 5x v týdnu
• 15 % sleva na konzumaci v Lobby baru
• 10% sleva na letní bobovou dráhu (5pass /5 jízd)
• při pobytu na 7 a více nocí 2 hodiny vstup do

Saunového světa
• WiFi, petanque
• 10% sleva na masáže

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,267.html

DÍTĚ
ZDARMA

HOTEL START
*** šPInDLERůV MLýn

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Asi 200 m od centra špindlerova Mlýna, v mírné
stráni.

VYBAVENÍ
Restaurace, součástí je lobby bar, krb, sauna, ma-
sáže, fitness, biliard, připojení WiFi na loby baru,
dětský koutek, fotbálek, půjčovna kol a koloběžek,
možnost uložení vlastních kol. WiFi na loby baru
a na pokojích.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové  pokoje s možností přistýlky pro
děti. WC, sprcha, TV-SAT, telefon. Jedno- a více
lůžkové pokoje na vyžádání.    

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, večeře – fakultativně
– tříchodové menu bez nápojů.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4216.html

800 112 11250

KRKONOšE A POdKRKONOšÍ
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CLARIOn HOTEL
**** šPInDLERůV MLýn

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V klidné části špindlerova Mlýna u Labské pře-
hrady ve výšce 740 m n. m.

KOUPÁNÍ
Krytý hotelový bazén v hotelu 6x12 m.

VYBAVENÍ
À la carte restaurace Benada, hotelová restau-
race Labe, Lobby Bar, 3 salonky, konferenční
sál, bazén, saunový svět, solárium, whirlpool,
masáže, wellness procedury, posilovna, stolní
tenis, kulečník, dětský koutek, letní terasa, dět-
ské hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s  přistýlkou (rozkládací
křeslo vhodné pro děti), sprcha a WC, rádio, te-
levizor, telefon, s balkonem nebo bez balkonu. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně nebo polopenze – formou bufetu.  

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek. 

PRO zÁKAzNÍKY ČEdOKU 
• zdarma vstup do bazénu, vířivky a fitness
• při pobytu na 5 a více nocí saunový svět mezi 

14-21 hod. zdarma
• 20% sleva na procedury v relaxačním centru
• speciální sleva za včasný nákup

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,524.html

DÍTĚ
ZDARMA

OREA RESORT HORAL
**** šPInDLERůV MLýn

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
na úpatí Kozích hřbetů v  nadmořské výšce
900 m, v oblasti Sv. Petra. 

KOUPÁNÍ
Krytý hotelový bazén 6 x12 m.

VYBAVENÍ
Relaxační centrum: bazén, whirlpool, sauna
a římská parní lázeň, floating, fitcentrum, solá-
rium, relaxační masáže, kulečníková herna, stolní
tenis, dětská herna, kuželna a bohatě vybavená
půjčovna  sportovních potřeb (horská kola, ko-
lečkové brusle, míče apod.), tenisové hřiště, ví-
ceúčelové hřiště na odbíjenou,  košíkovou, dětské
hřiště a minigolf, horolezecká stěna,dvě restau-

race, společenský sál, vinárna, salonek, denní
bar. WiFi připojení zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje se sprchovým koutem, WC, vysoušečem
vlasů, LCD TV-SAT, trezorem, telefonem a balko-
nem s výhledem do údolí (ozn. standard). 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem, fakultativně do-
platek na polopenzi bufetovým způsobem.

INFORMACE
Parkování u hotelu na hlídaném parkovišti za
poplatek.

PRO zÁKAzNÍKY ČEdOKU:
• ZDARMA bazén, whirlpool a fitness denně od

7-22 hod. 
• speciální slevy za včasný nákup 
• 10% sleva na konzumaci v restauraci Panorama

a Snowboard baru mezi 12-15 hod. 
• 10% sleva na procedury ve Wellness centru
• animační programy pro děti - červenec a srpen 

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,554.html

DÍTĚ
ZDARMA



HOTEL VZ BEDřICHOV *** šPInDLERůV MLýn

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Ve špindlerově Mlýně - Bedřichově.

KOUPÁNÍ
Aquacentrum přímo v hotelu.

VYBAVENÍ
Restaurace, bar, wellness centrum – parní sauna,
parní solná sauna, ledová tříšť, whirlpool zóna,
Kneippova lázeň, Vichy sprcha, finská sauna
s ochlazovacím bazénkem, solárium, masáže,
beauty program, Vodní ráj s krytým bazénem
25 m dlouhým a vodními atrakcemi, squash, tě-
locvična, fitness, golfový trenažér, střelecký tre-
nažér,  půjčovna horských kol a sportovních
potřeb, kulečníky, šipky, bowling, kadeřnictví,
dětský koutek, bezplatné WiFi připojení. V areálu

depandancí je tenisová hala se dvěma vnitřními
a jedním venkovním kurtem, venkovní dětské
hřiště a stylová restaurace u Medvěda.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, TV, tele-
fonem a chladničkou, trezor na vyžádání. V de-
pandancích je ubytování ve studiích o dvou
pokojích s předsíňkou, kuchyňkou s elektrickým
vařičem, varnou konvicí, chladničkou, základním
kuchyňských vybavením, WC a sprchový kout je
společný pro oba pokoje, každý pokoj má TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufet, fakultativně doplatek na po-
lopenzi nebo plnou penzi (bufet), v neděli strava
podávaná v podobě místních krkonošských

specialit. V depandanci bez stravy, fakultativně
lze dokoupit. 

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek. 
Pobyt je možný se psem max. do 10 kg pouze
po domluvě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,257.html

800 112 11252

KRKONOšE A POdKRKONOšÍ

HOTEL TřI RůžE
*** šPInDLERůV MLýn 

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V centru města zimních sportů.

VYBAVENÍ
Stylová restaurace, terasa s grilem a dětským
koutkem, bar, finská sauna, možnost masáží,
WiFi připojení po celém hotelu zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
sprchový kout, WC, TV-SAT, WiFI připojení.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, fakultativně příplatek
na polopenzi – večeře servírované 3chodové
menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.

PRO zÁKAzNÍKY ČEdOKU
• neomezený vstup do hotelové sauny 
• 40% sleva za masáže
• 10% sleva na aktivity yellow Point Oficiální klasifikace: ***+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,7288.html
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ALPSKý HOTEL
*** šPInDLERůV MLýn

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V oblasti Svatého Petra, cca 1 km od centra
špindlerova Mlýna. 

KOUPÁNÍ
Aquacentrum špindlerův Mlýn.

VYBAVENÍ
Restaurace ve stylu 20. let, kongresový sál, vi-
nárna, wellness, kulečník, stolní fotbal, dětský
koutek vnitřní i venkovní, masáže, venkovní te-
rasa s jedinečným výhledem na horské štíty
i údolí.

UBYTOVÁNÍ
ubytování: Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou
(rozkládací lůžko), sprcha, WC, TV-SAT,  minibar,
telefon, sejf.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, fakultativně příplatek
na polopenzi – večeře servírované 3chodové
menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek. 

PRO zÁKAzNÍKY ČEdOKU
• neomezený vstup do hotelového wellness

zdarma
• 40% sleva na masáže 
• 10% sleva na venkovní aktivity yellow point

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,527.html

HOTEL VýSLuní
*** šPInDLERůV MLýn

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Ve Svatopetrském údolí, 15 min. od centra.

KOUPÁNÍ
Aquapark špindlerův Mlýn.

VYBAVENÍ
Hotel v rustikálním stylu, restaurace, bar, finská
sauna, vířivka.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 1–2 přistýlek se
sprchovým koutem, WC, telefonem, TV-SAT a bez-
platným připojením WiFi.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, fakultativně příplatek na
polopenzi – večeře servírované  3chodové menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek. 

PRO zÁKAzNÍKY ČEdOKU
• neomezený vstup do hotelového wellness 
• 10% sleva na aktivity yellow Point
• 40% sleva na masáže

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4143.html



800 112 11254

KRKONOšE A POdKRKONOšÍ

HOTEL OLyMPIE
**** šPInDLERůV MLýn

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V údolí Svatého Petra, 15 min. od centra špind-
lerova Mlýna.

KOUPÁNÍ
Hotelový bazén.

VYBAVENÍ
Restaurace, whirlpool, bazén s protiproudem
a masážní lavicí, Kneippův chodník, saunový
svět, masáže koupele, letní terasa s lehátky, dět-
ský koutek, dětské hřiště, griloviště, trampolína,
půjčovna her, míčů, stolních her, badminton,
WiFi po celém hotelu, výtah není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou, WC, TV, tre -
zorem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetem, fakultativně polopenze –
podávané 3chodové menu s výběrem hlavního
jídla.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. 

PRO zÁKAzNÍKY ČEdOKU 
• neomezený vstup do Wellness centra (bazén,

whirlpool, Kneippův chodník), 
• 15% sleva v restauraci Elan Bar Caffé v centru

města 
• 10% sleva do baru Silver Rock a cukrárny Caffé

Bogner (obojí v centru města)

Oficiální klasifikace: ***+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4571.html

SPORTHOTEL šVýCARSKá BOuDA
** šPInDLERůV MLýn

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA 
Hotel se nachází v klidné části v oblasti Labská,
300 m od sedačkové lanovky Labská, 2,5 km od
centra města.

KOUPÁNÍ
Venkovní vyhřívaný bazén.

VYBAVENÍ
Rodinný hotel, k dispozici je recepce, restau-
race, venkovní terasa, sauna a vířivkou,
úschovna vlastního sportovního vybavení, více-
účelové hřiště, trampolína, ohniště, dětský kou-
tek. Výtah není k dispozici. WiFi připojení.

UBYTOVÁNÍ 
Dvou až šestilůžkové pokoje a apartmány
o dvou pokojích, všechny pokoje mají sprchu,
WC, LCD televizi, většina pokojů má balkon.

STRAVOVÁNÍ 
Snídaně – formou bufetu, fakultativně polo-
penze – také bufetové.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,9355.html
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HOTEL HORIZOnT
**** PEC POD SněžKOu

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V centru známého turistického střediska Pece
pod Sněžkou. 

KOUPÁNÍ
Krytý hotelový bazén 11 x 5 m s protiproudem. 

VYBAVENÍ
Ve 3 restauracích si můžete vychutnat bohatou
nabídku typických českých specialit a meziná-
rodní kuchyně, včetně široké nabídky pečlivě vy-
braných tuzemských i zahraničních vín. SKy CLuB
18 v nejvyšším patře hotelu poskytne překrásný
výhled na vrcholky hor a celé městečko. Ve Sport
a wellness centru je bazén s protiproudem, ví-
řivkou, saunou a posilovnou. Zahrát si je možné
kuželky, badminton, squash, ricochet a stolní
tenis a nebo jít na spinning. Je zde také půjčovna
sportovních potřeb,  horských kol, kadeřnictví,
billiard, dětský koutek, směnárna, možnost praní
prádla. široká je také nabídka  wellness služeb

prováděných odborně vyškolenými pracovníky.
Lze vybírat z pestré nabídky masáží, zábalů či
koupelí. V průběhu prázdnin probíhají animační
programy pro děti, k dispozici je dále letní terasa
s trampolínou, houpačkami a pískovištěm. Mož-
nost zapůjčení elektrokol.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, sprcha,
WC, telefon, TV-SAT, minibar, fén, trezor, rodinné
pokoje – 2 pokoje propojené dveřmi. Za příplatek
jsou možné superior pokoje – pokoje s výhledem,
voda, ovoce, set s kávou a čajem, župan a pan-
tofle na pokoji. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, fakultativně doplatek
na polopenzi (večeře) také formou bufetu. Obědy
pro seniory formou denního menu nebo svači-
nový balíček. 

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek. 

zdARMA
• zdarma vstup do bazénu, whirlpool, sauny a fit-

ness, WiFi
• karta hosta se spoustou výhoda slev v Peci pod

Sněžkou a Velké Úpě
• 1. 7.–31. 8. animační programy pro děti i dospělé

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4238.html

DÍTĚ
ZDARMA
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HOTEL OBZOR
*** PEC POD SněžKOu

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V klidné lokalitě Pece pod Sněžkou, v blízkosti
lanovky Bramberk s celoročním provozem.

KOUPÁNÍ
Bazén v hotelu Horizont – 2 km.

VYBAVENÍ
Kompletně zrekonstruovaný hotel, restaurace,
bar, společenská místnost, sdílený lounge,
úschovna kol a kočárků, terasa na jižní straně
hotelu s lehátky je propojená s restaurací, ku-
lečník, šipky, dětské hračky a deskové hry, finská
sauna, zdarma připojení k WiFi. Výtah není k dis-
pozici. 

UBYTOVÁNÍ
Čtyřlůžkové pokoje s možností přistýlky se
sprchou, sušákem, WC, televizí. Rodinná dvou-
pokojová studia se společnou koupelnou a so-
ciálním zařízením. některé studia mají balkon
(za příplatek). Pokoje jsou vybaveny podlahovým
topením. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, fakultativně obědy nebo
večeře servírované. 

INFORMACE
Parkování na centrálním parkovišti v Peci pod
Sněžkou za poplatek. Autem lze dojet lesní cestou

až k hotelu. Možnost parkování je u hotelu ome-
zená.

PRO zÁKAzNÍKY ČEdOKU
• slevová karta návštěvníka Krkonoš

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8965.html

HOTEL LuČní DůM
*** JAnSKé LáZně

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně, polopenze

POLOHA
Hotel Luční dům se nachází v klidné části Janských
Lázní. nástupní stanice  kabinové lanovky na Čer-
nou horu (1 299 m n.m.) se nachází cca 200 m od
hotelu, lázeňská kolonáda cca 800 m.

KOUPÁNÍ
V letních měsících venkovní bazén vyhřívaný so-
lárními kolektory. 

VYBAVENÍ
Restaurace, bar, společenská místnost s kuleční-
kem a šipkami, sauna, masáže, terasa s lehátky,
trampolína, houpačky, pískoviště, zahradní do-
meček, úschovna kol.  

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje různých velikostí s přistýlkou
pro dítě, koupelnou a WC, lednicí, LCD televizi se
satelitním příjmem a připojením k internetu WiFi
zdarma. Možnost využití terasy v poschodí. Jed-
nolůžkový pokoj za příplatek. ubytování na 1 noc
za příplatek na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufet nebo polopenze. Večeře – výběr
ze dvou jídel tříchodového menu.

INFORMACE
Hotelové parkoviště. Od autobusu možnost od-
vozu zavazadel. 

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3932.html

DÍTĚ
ZDARMA
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PEnZIOn DAnA
*** BEnECKO

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Penzion se nachází v klidné části Benecka, stra-
nou od centra.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén v penzionu.

VYBAVENÍ
Rodinný penzion, restaurace s dětským kout-
kem, vyhřívaný bazén, suchá sauna, dětské
hřiště s houpačkou, skluzavkou, pískovištěm,
trampolína, terasa s výhledem na hory, mož-
nost grilování, WiFi v celém objektu zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (roz-
kládací gauč) s příslušenstvím, TV-SAT.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou švédských stolů, fakultativně
večeře – výběrem ze 3 druhů hl. jídla.

INFORMACE
Parkování u penzionu zdarma. 

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,259.html

PEnZIOn ZA VODOu
*** DVůR KRáLOVé nAD LABEM 

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
umístěn v klidné části města, pouze několik
minut chůze od centra města, ZOO a městského
koupaliště. 

KOUPÁNÍ
Dva venkovní bazény 13 x 6 m s možností slunění
(lehátka) a dětský bazén, nebo městské koupa-
liště (cca 350 m). 

VYBAVENÍ
Restaurace, zahradní restaurace, internet. Pro-
storná zahrada se dvěma bazény, velké dětské
hřiště s prolézačkami a pískovištěm, Indoor golf

(cvičné odpaliště), hřiště na basketbal a fotbal.
Úschovna jízdních kol zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, TV s ka-
belovým příjmem, možnost připojení na internet
v zasedací místnosti. Prostorné tří a čtyřlůžkové
pokoje se sprchou a WC, TV s možností připojení
na internet.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufet. Fakultativně doplatek na polo-
penzi - večeře výběrem z jídelního lístku. 

INFORMACE
Parkování v areálu zdarma.

zdARMA
• zdarma využití venkovních bazénů a sportovního

zázemí penzionu (Indoor golf za poplatek)

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4403.html
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ČESKý RÁj

ReSORT ČeSKý Rá J   
*** SeMín – TROSKOViCe

Zájezdy: 2 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
V blízkosti hradu Trosky, v samém srdci Českého
ráje.

KOUPÁNÍ
V okolí: Jičín – přírodní koupaliště a aquapark,
rybníky.

VYBAVENÍ
V areálu je restaurace, úschovna kol, dětské
hřiště (skuzavka, houpačky,  trampolína), zapůj-
čení jízdních kol, dětské postýlky, stolní tenis,
badminton, kroket, líný tenis, venkovní posezení
na zahrádce, WiFi. V uzavřeném  areálu střediska

je udržovaná velká travnatá plocha (80 000 m2),
WiFi.

UBYTOVÁNÍ
V apartmánech, které jsou ve dvou budovách.
Malý apartmán: 2+1 (obývací pokoj, ložnice, ku-
chyň, koupelna s vanou, WC, předsíň). V kuchyňce
je trouba se sklokeramickou deskou, mikrovlnná
trouba, myčka, lednička s mrazničkou, varná
konvice, pračka, TV, WiFi. Větší apartmány jsou
na vyžádání. Všechny interiéry jsou nekuřácké.  

STRAVOVÁNÍ
Vlastní vaření v apartmánech. Možnost zakou-
pení snídaní, obědů i večeří v restauraci na místě.  

INFORMACE
Parkování v uzamčeném objektu bez poplatku.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4152.html

HOTeL POD šiKMOu Věží
*** HORní LOCHOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází v krásném prostředí v srdci Pra-
chovských skal, jen 5 km od pohádkového města
Jičína.

KOUPÁNÍ
Koupaliště a aquacentrum Jičín.

VYBAVENÍ
Restaurace, zahrádka, parčík a dětské hřiště,
úschov na kol, WiFi připojení, hotelový trezor.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje označené 2+1 a 3+1
(přistýlka je klasické lůžko). WC, sprcha. TV je
možné zapůjčit na recepci za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, obědy i večeře je možné
zajistit na místě. Výběr  tradičních specialit.  

INFORMACE
Parkování – hotelové parkoviště zdarma. Možnost
zajištění masáží a zapůjčení kol. Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4606.html
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HOTeL POšTA 
*** SOBOTKA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V centru historického městečka v srdci Českého
ráje, jen 500 m od loveckého zámečku Hum-
precht a dalších zajímavostí (hrad Kost, Trosky,
Zámek Staré Hrady, Prachovské skály, Jičín). Kaž-
doročně se zde konají různé akce: Sobotecký
jarmark, šrámkova Sobotka.

VYBAVENÍ
Restaurace, pizzeria a kavárna, zahrádka s po-
sezením, malé dětské venkovní hřiště, půjčování
kol, úschova kol, možnost zajištění masáží.

UBYTOVÁNÍ
Jedno až čtyřlůžkové pokoje, WC, sprcha, TV, fén,
WiFi, telefon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem, možnost zajiš-
tění obědů a večeří na místě.

KOUPÁNÍ
Koupaliště Sobotka - cca 600 m od centra měs-
tečka.

INFORMACE
Parkování před hotelem (na náměstí) za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,7630.html

HOTeL KAReL iV.
*** TuRnOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
V klidné vilové čtvrti navazující na městský park
a údolí řeky Jizery a jen několik minut chůze od
historického centra města. 

KOUPÁNÍ
Hotelový bazén (10 x 5 m) a dětské brouzdaliště
(3 x 2 m), řeka Jizera.

VYBAVENÍ
Restaurace s možností venkovního posezení, ven-
kovní hotelový bazén se zázemím (lehátko, slu-
nečníky, sprcha, WC), zahradou a hřištěm
s pískovištěm. V hotelu je výtah a kolárna (bez po-
platku). V místě a okolí jsou tenisové kurty a dětská
hřiště a atrakcemi.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje (2+1,  přistýlka je plno-
hodnotné lůžko),  sprcha, WC, TV a dvoulůžkové
pokoje s balkonem ozn. BA - výhledem do za-
hrady se sprchou a WC, lednicí, televizorem se
satelitním příjmem. Všechny pokoje jsou vyba-
veny minibarem. na vyžádání je možné zajistit
jednolůžkový pokoj, který je za příplatek. Připojení
k internetu na všech hotelových pokojích. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufet. Fakultativně: doplatek na po-
lopenzi (večeře) servírované, výběr z předem
připraveného menu.

INFORMACE
Parkoviště pro hotelové hosty (v noci uzamyka-
telné) bez poplatku.
nástup po 15 hod.

zdARMA
• zdarma hotelový bazén

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4167.html
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HOTeL SKáLA
*** MALá SKáLA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Rodinný hotel Skála se nachází v malebné turistické
obci Malá Skála - „Perle Českého ráje“ mezi Tur-
novem a železným Brodem přímo na Zlaté stezce
Českého ráje. V dostupnosti autobusové i vlakové
zastávky (cca 300 m). V okolí je mnoho značených
turistických cest i cyklotras a množství kulturních
i přírodních památek 

KOUPÁNÍ
řeka Jizera – plovárna s travnatou pláží vzdálená
od hotelu cca 5 minut chůze (půjčování kanoí, raftů
a kol). Koupaliště Frýdštejn, Turnov nebo železný
Brod cca od 2 do 6 km. 

VYBAVENÍ
Restaurace, bar, zastřešená venkovní terasa s gri-
lem, kulečník, sauna. Možnost zajištění masér-
ských služeb, projížděk na koni, tenisové
a volejbalové kurty, lanové centrum,  dětský kou-
tek zdarma, zajištění splutí řeky Jizery, půjčovna
vodáckého vybavení, sportovních koloběžek
a kol. Připojení WiFi zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Jedno- až čtyřlůžkové pokoje, sprcha, WC a TV.
Pokoje apartmánového typu jsou na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem. Fakultativně
doplatek na polopenzi (večeře) výběr ze 3 jídel,
obědy je možné zajistit na místě. 

INFORMACE
Parkování na nehlídaném parkovišti před hote-
lem za poplatek. nástup na pobyt od 14.30 hod
do 18.00 hod.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4210.html

HOTeL KRASKOV
**** TřeMOšniCe

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Leží poblíž stejnojmenné obce v železných ho-
rách, 4 km od Sečské přehrady.

VYBAVENÍ
Restaurace, zastřešen terasa, kavárna, kulečník,
WiFi, vnitřní a venkovní bazén, fitness s posilov-
nou, indoorová hřiště, 2 bowlingové dráhy, 2 te-
nisové kurty, minigolf, horolezecká stěna pro
děti, venkovní posilovna pro seniory, dětský kou-
tek a dětské hřiště, půjčovna loděk. Možnost
úschovy kol, nedaleký rybník.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s balkonem - některé s mož-
ností přistýlky, některé pokoje s klimatizací, WC,
sprcha, TV-SAT, WiFi zdarma, minibar, elektro-
nický trezor, fén. Zapůjčení zdarma: dětská po-
stýlka, dětské židle, osuška, žehlička a žehlící
prkno.
Možnost zajištění rodinných pokojů a Junior suit
a chatek, které jsou vhodné pro rodiny. Jsou vy-
baveny malou kuchyňkou, WC a koupelnou, jsou
až pro 5 osob. Bez klimatizace.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení ve-
čeří na místě - formou bufetu (při malé obsaze-
nosti servírované).

KOUPÁNÍ
Venkovní a vnitřní bazén, přehrada Seč.

INFORMACE
Parkování na pozemku hotelu zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8748.html
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HOTeL JeZeRKA
**** SeČ – ÚSTuPKy

Zájezdy: 8 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V krásném přírodním prostředí CHKO železné
hory, cca 200 m od vodní nádrže Seč. 

KOUPÁNÍ
Viz AKVA-FiT centrum.

VYBAVENÍ
Wellness centrum, masáže, kosmetické a relaxační
služby. AKVA-FiT centrum - vnitřní a venkovní vy-
hřívaný bazén, dětské brouzdaliště, squash, tělo-
cvična, fitness, stolní tenis, whirlpool, parní sauna,
infra kabina, solárium, bar, bowling, golfový trenažér,
laserová střelnice, posilovna, tenisové kurty, stolní
tenis, dětský koutek, půjčovna horských kol, lodí,

elektrokol, koloběžek, segwaye a základního spor-
tovního vybavení. Jídelna, vinárna a venkovní terasa,
relaxační zóna – venkovní tělocvična, dětské hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky. Pokoje
mají sprchu, WC, TV, WiFi, telefon a balkon.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně švédský stůl, večeře polévka/
předkrm, hlavní jídlo (výběr ze 4 jídel), salátový bufet.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. 
nástup na pobyt po 15 hodině.

PRO zÁKAzNÍKY ČEdOKU
• zdarma 2 hod. AKVA CenTRA denně (krytý vy-

hřívaný bazén, masážní vana, parní sauna,
infra kabina

• 1x 90 min. vstup do Wellness Spa
• týdenní sportovní balíček ve výši 500 Kč

/osoba – možnost výběru

Oficiální klasifikace: ***+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4180.html

PenZiOn SLunný DVůR
*** DOBRušKA – PuLiCe

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Rodinný penzion leží na rozlehlém pozemku
v příměstské části. Hotel je velmi přátelský k cyk-
listům a dětem. 

KOUPÁNÍ
Dětské brouzdaliště v zahradě, rybník Broumar
5 km, přehrada Rozkoš 13 km.

VYBAVENÍ
Po rekonstrukci splňuje penzion veškeré stan-
dardy moderního ubytování. Celý areál je uza-
vřený, součástí je vybavený dětský koutek jak
v interiéru, tak v exteriéru, dětské hřiště,

úschovna kol, terasa s venkovním posezením
a bazén.

UBYTOVÁNÍ
Čtyřlůžkové pokoje, které mají manželskou postel
a dvě samostatná lůžka v patře, TV, koupelna se
sprchou a WC. Dvoulůžkové pokoje se sprchou
a WC, pracovní stůl, TV, oddělená lůžka nebo
manželské  postele – na vyžádání. Rovněž na vy-
žádání je překrásné svatební apartmá. na po-
kojích WiFi zdarma.

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu snídaně. Další stravování dle do-
mluvy.

INFORMACE
Parkování u penzionu zdarma.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4377.html
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PenZiOn TeReZA
*** DOLní RADeCHOVá u náCHODA

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Rodinný penzion leží ve velké zahradě v klidném
přírodním prostředí cca 1 km od náchoda.

KOUPÁNÍ
Venkovní vyhřívaný bazén (8x3,60), Jiráskovo
koupaliště v náchodě.

VYBAVENÍ
Prostorná venkovní terasa, jídelna, v jejíž části
je malá kuchyňská linka s mikrovlnnou troubou
a dvěma lednicemi, sauna, solárium, stolní tenis,
masážní křeslo.  V zahradě je vyhřívaný venkovní
bazén, možnost posezení, grilování, pro děti pí-

skoviště a rybníček s kapry. Prolézačky a další
vybavení pro děti je na 30 m vzdáleném fotba-
lovém hřišti. V celém penzionu je WiFi připojení
zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Prostorné dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, TV, vana, WC, bezdrátové připojení k in-
ternetu. Pokoje jsou nekuřácké a mají balkon.
na vyžádání je možný bezbariérový pokoj nebo
mezonetové apartmá s kuchyňkou.

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu je zahrnutá snídaně formou bu-
fetu.

INFORMACE
Parkování před penzionem zdarma.

PRO zÁKAzNÍKY ČEdOKU
• ZDARMA - během pobytu 1x návštěva sauny

nebo solária nebo masážní křeslo

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4220.html

HOTeL u BeRánKA
**** náCHOD

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází v klidné části historického centra
města

KOUPÁNÍ
Bazén krytý i venkovní v náchodě – 1,5 km.
Aquapark Kudowa Zdrój v Polsku – 4 km.

VYBAVENÍ
Pod jednou střechou je původní secesní budova
a nová přístavba. K dispozici je recepce, restau-
race, kavárna, terasa s výhledem na náměstí,
konferenční zázemí, salonky, výtah, WiFi připojení
zdarma.

UBYTOVÁNÍ 
Dvoulůžkové pokoje standard s vlastním sociální
zařízením, se sprchou nebo vanou, fénem, televizí
a WiFi připojením, na vyžádání za poplatek mi-
nibar. Pokoje superior mají možnost přistýlky,
výhled na náměstí a klimatizaci v nové části bu-
dovy. Pokoje Secese jsou umístěny v secesní
části hotelu a jsou stylově zařízeny, s výhledem
na náměstí, klimatizací a minibarem (jeho do-
plňování je zpoplatněno).  

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, večeře – podávané tří-
chodové menu nebo à la carte na místě.

INFORMACE
Parkování na náměstí před hotelem zdarma
Pobyt se psem je možný pouze v pokojích stan-
dard nebo superior

PRO zÁKAzNÍKY ČEdOKU
• Zvýhodněné balíčky 

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,9356.html
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VýCHOdNÍ ČECHY A ORLICKé HORY

PenZiOn RAMPušáK
*** ROKyTniCe V ORLiCKýCH HORáCH

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Rodinný penzion je umístěný na náměstí měs-
tečka, které je vstupní branou do Orlických hor
a východiskem turistických tras.

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště cca 100 m od penzionu, kou-
paliště v žamberku cca 15 km.

VYBAVENÍ
Restaurace zařízená ve stylu loveckého salonku
se sbírkou trofejí, stylová horská hospůdka, letní
venkovní posezení. Zdarma úschova vlastních
jízdních kol a možnost zapůjčení horských kol.

V blízkosti penzionu je zastávka cyklobusu po
Orlických horách. Celý penzion je nekuřácký.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s možností při-
stýlky (pevné lůžko). Pokoje jsou vybaveny
sprchou a WC, TV, WiFi.

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu je zahrnutá polopenze, snídaně
rozšířená kontinentální a večeře výběrem ze
dvou jídel. 

INFORMACE
Parkování na náměstí u penzionu zdarma, na
uzavřeném parkovišti za penzionem za po platek.  

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,106.html

DÍTĚ
ZDARMA

HORSKý PenZiOn nA STATKu
*** ČeSKé PeTROViCe

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
České Petrovice se nachází v jižní části Orlických
hor, poblíž hranice s Polskem.

KOUPÁNÍ
V místě bazén, přehrada Pastviny - 4 km.

VYBAVENÍ
Rodinný penzion, restaurace, kamenný salónek
s klenutým stropem, finská sauna, multifunkční
hřiště s umělým povrchem, venkovní workout,
slackline, dětské hřiště se skluzavkou a houpač-
kami, WiFi připojení po celém objektu. Penzion
je nekuřácký. 

UBYTOVÁNÍ
Dvou až čtyřlůžkové pokoje s možností přistýlky
se sprchou, WC, TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bufetu (při nižší obsazenosti
podávané).

INFORMACE
Parkování - u penzionu zdarma. 
na požádání lze zajistit dopravu od vlaku či auto -
busu - zdarma.

UPOzORNĚNÍ
na pokojích nelze používat rychlovarné konvice
a jiné ohřívače. 

Oficiální klasifikace: **+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,6854.html
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VýCHOdNÍ ČECHY A ORLICKé HORY

HOTeL u SPLAVu
** KOSTeLeC nAD ORLiCí

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel je umístěn v klidném a malebném údolí
řeky Divoké Orlice, cca 1,5 km od centra města.

KOUPÁNÍ
Městské koupaliště v těsné blízkosti hotelu.

VYBAVENÍ
Restaurace, v letních měsících posezení na ven-
kovní terase. Bezplatná úschova vlastních jízdních
kol, v těsné blízkosti hotelu tenisové kurty, mož-
nost rybaření v řece Orlici a nedalekých rybnících.
Půjčovna lodí v sousedním kempu, možnost sjed-
nání projížďky na koni. na náměstí zastávka cy-
klobusu do Orlických hor. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s možností při-
stýlky (rozkládací křeslo), se sprchou, WC a TV.
Použitím přistýlky se zmenšuje prostor pokoje.
Rodinný pokoj jsou dva dvoulůžkové pokoje se
společnou sprchou a WC. Všechny pokoje mají
balkony. Lůžková část je v poschodí.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, v sezoně (24. 6.
–26. 8) polopenze, večeře výběrem ze 2 jídel.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

Oficiální klasifikace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4274.html

PenZiOn SKáLy
*** TePLiCe nAD MeTuJí

Zájezdy: 5 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Penzion se nachází ve velmi atraktivní chráněné
oblasti Broumovsko, v blízkosti Teplicko-Adr-
špašského skalního města (cca 200 m), na hor-
ním toku řeky Metuje. Samostatná cyklostezka
spojuje Teplice nad Metují přímo s Adršpachem.

KOUPÁNÍ
Místní koupaliště, vzdálené od penzionu cca 1 km.

VYBAVENÍ
Jídelna, venkovní terasa, ve stráni nad penzionem
dětské hřiště (pískoviště, houpačky), koš na ba-
sketbal, ruské kuželky,  možnost opékání na oh-

ništi. V místě a okolí - půjčovna kol (možná
úschovna vlastních kol), tenis, volejbal, minigolf,
možnost jízdy na koních, vyhlídkové lety. 

UBYTOVÁNÍ
Dvou a třílůžkové pokoje, čtyřlůžkový rodinný
pokoj, který tvoří dva dvoulůžkové pokoje, jeden
s možností přistýlky. na všech pokojích je vana
nebo  sprcha, WC, TV. Možnost vyžádání bezba-
riérového pokoje.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu. 

INFORMACE
Parkování na nehlídaném parkovišti u penzionu
zdarma. 
V celém objektu je zákaz  kouření. nástup na
pobyt je od 15 hodin. 

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,450.html
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Hotel tálský MlýN

oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4093.html

POLOHA
stylový hotel rodinného typu, na okraji města,
u hráze Pilské nádrže, která je obklopena lesem
chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Moderní
rekreační areál u Pilské nádrže byl vybudován
v letech 2013-2014 na ploše 5 ha a poskytuje
návštěvníkům všech věkových kategorií nepře-
berné množství sportovních a rekreačních  aktivit.

KOUPÁNÍ
Pilská nádrž (50 m).

VYBAVENÍ
restaurace s vyhlášenou kuchyní a letní terasou
s altánem, salonek, konferenční sál. v blízkosti
hotelu sportovní areál.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, s mož -
ností přistýlky (= rozkládací gauč 1,5 lůžka).
Pokoje jsou vybaveny tv s digitálním vysíláním,
telefonem.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování – fakultativně doplatek na polo-
penzi (snídaně kontinentální, večeře výběrem
z jídelního lístku dle stanovené hodnoty). 

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.

Zájezdy: 3 a více dní strava: bez stravování/polopenze

*** Žďár NAD sáZAvou

oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4409.html

POLOHA
Je umístěn v klidném malebném městečku na
okraji českomoravské vysočiny, poblíž města
Polička.

KOUPÁNÍ
Za poplatek krytý bazén (12 x 6,5 m, hloubka
1,20 m, vyhřívaný na 28 °C, s mořskou vodou),
přístupný ve vyhrazených hodinách a venkovní
bazén o průměru 4 m.

VYBAVENÍ
restaurace, venkovní restaurace, menší dětské
hřiště, pískoviště, dětský koutek, posilovna,

sauna, vířivka, stolní tenis, možnost využití služeb
kosmetičky a masérky, úschovna vlastních jízd-
ních kol zdarma. Hotel je nekuřácký.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, třílůžkové pokoje s možností
přistýlky (běžné lůžko), všechny pokoje
se sprchou a WC, s televizorem, rádiem a tele-
fonem. Na vyžádání bezbariérový pokoj a pokoj
s antialergickou podlahou.

STRAVOVÁNÍ
rozšířené snídaně formou bufetu, fakultativně
možný doplatek na večeři, výběr z pěti jídel. 

INFORMACE
Parkování u hotelu nebo na uzavřeném parko-
višti, obě možnosti zdarma. Mimo venkovní re-
stauraci se v hotelu nekouří.

Zájezdy: 6 a více dní strava: snídaně/polopenze

*** Bystré u Poličky

Hotel Bystré
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oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4095.html

POLOHA
v srdci českomoravské vysočiny, 6 km od Jihlavy,
sídla ekologicky nejčistšího regionu čr. Je sou-
částí komplexu dvou budov Mlýnhotel 1 (hlavní
budova) a Mlýnhotel 2 (depandance), od sebe
vzdálených cca 150 m. ubytovaní hosté mohou
využívat služeb celého komplexu.

KOUPÁNÍ
vlastní venkovní bazén (7 x 3,5 m) v Mlýnhotelu
ii, dětské brouzdaliště v Mlýnhotelu i, aquapark
„vodní ráj“ v Jihlavě (cca 6 km) s množstvím
atrakcí a tobogány, přírodní  koupání v okolí.

VYBAVENÍ
Mlýnhotel i - stylová restaurace, lobby-bar s galerií

a krbem, venkovní posezení s obsluhou, bowling,
venkovní dětský koutek se skluzavkou, pískoviště,
houpačka, v červenci a srpnu  pravidelné pro-
gramy pro děti, úschovna vlastních kol (zdarma)
a půjčovna kol (za popl), WiFi zdarma, tenisový
areál – 4 antukové kurty, možnost zajištění tre-
néra. Mlýnhotel ii – venkovní bazén, venkovní
dětský koutek.

UBYTOVÁNÍ
Mlýnhotel i: dvou a třílůžkové pokoje se sprchou
a WC, tv, telefon. Na vyžádání čtyřlůžkové pokoje
a rodinné pokoje pro 4 až 5 osob (2 dvoulůžkové
propojené pokoje), každý s vlastním vchodem,
soc. zařízením a tv, 1 přistýlka.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně formou švédských stolů
nebo formou částečného bufetu s doobjednáním
hlavních snídaňových jídel, večeře formou tří-
chodového menu.

INFORMACE
Parkování na vlastním pozemku bez poplatku.

Zájezdy: 3 a více dní strava: polopenze

*** vílANeC u JiHlAvyMlýNHotel i

oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,331.html

POLOHA
Přímo na břehu Milovského rybníka, v centru
CHko Žďárské vrchy, zalesněné malebné krajině,
593 m n.m., cca 3 km od sněžného. 

KOUPÁNÍ
vlastní krytý bazén, Milovský  rybník.

VYBAVENÍ
restaurace 9 skal, Milovská restaurace, denní bar,
dětský koutek, sauna, masáže, stolní tenis, ku-
lečník, půjčovna sportovního vybavení a horských
kol, zapůjčení fenu, žehličky (vše za poplatek
v místě). Zdarma WiFi internet připojení ve veřej-
ných prostorách hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje superior, se sprchou a WC,
na pokoji tv, telefon, balkon (na vyžádání při-
stýlka = rozkládací křeslo a rodinný pokoj).

STRAVOVÁNÍ
snídaně – bufetovým způsobem, fakultativně
 doplatek na večeře (tříchodové menu výběrem
ze 3-4 jídel).

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku. 

zdARMA
• hotelový bazén
• 10% sleva na konzumaci v lobby baru

NABÍdKA PROGRAMŮ
na www.cedok.cz. 

Zájezdy: 3 a více dní strava: snídaně/polopenze

*** Milovy
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rekreAčNí Areál Motýlek*** svoJANov u MorAvské třeBové

Zájezdy: 8 dní strava: bez stravování

POLOHA
Nedaleko Moravské třebové, v překrásné rekre-
ační oblasti svojanova, jedné z oblastí s nejčistším
ovzduším v čr. okolí nabízí hustou síť turistických
stezek, kvalitní cyklotrasy, možnost rybaření,
jízdy na koni (Bouzov, Úsov, Javoříčské jeskyně,
Mladeč ské jeskyně, Mladějovská železnice, Nové
Hrady aj).

KOUPÁNÍ
Bazén a dvě přírodní koupaliště (soukromé ryb-
níky) v místě.

VYBAVENÍ
Jídelna, víceúčelové hřiště, občerstvení, mini Zoo
(morčata, ovce, kozy), pískoviště, houpačky, sklu-
zavka, stolní tenis, ruské kuželky, šipky, badminton,

pétanque, možnost zapůjčení kol, jízda na koni,
dovoz čerstvého pečiva, možnost rybolovu (povo-
lenky v místě), houbaření. v okolí – sportovní areál
ve starém Městě s tenisovými kurty a minigolfem,
vyhlídkové lety (cca 10 km).

UBYTOVÁNÍ
čtyřlůžková chata (2 lůžka + 2 palandy), šesti-
lůžková chata (2 lůžka + 2 palandy + 2 lůžka vedle
sebe. každá chata má el.vytápění (za popl.), vy-
bavenou kuchyňku, sprchu a WC, svůj krb s mož-
ností grilování, dřevo je zdarma. Na vyžádání -
osmilůžková chata s přistýlkou (nemá palandy,
v přízemí 2 lůžka, v poschodí 3 lůžka v 1. pokoji
a 4 lůžka ve 2. pokoji) - ve vybavení má automa-
tickou pračku, myčku nádobí, teplovzdušný krb.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

INFORMACE
Parkování u chaty zdarma. Příjezd – Moravská
třebová, dále směr Mohelnice a přes obec Bo-
rušov do svojanova cca 12 km. vratná kauce
u velké chaty 2 000 kč, u malé chaty 1 000 kč,
poplatek za spotřebu el.energie nad 10 kW dle
skutečnosti. Pobyt se psem není možný.

oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4097.html

Hotel ŽákovA HorA*** HeráleC

Zájezdy: 3 a více dní strava: polopenze

POLOHA
v samém centru Žďárských vrchů, v klidném a ma-
lebném zákoutí českomoravské vrchoviny. v eko-
logicky čisté krajině, v obci Herálec. středem
Herálce prochází historická hranice mezi čechami
a Moravou. ubytování poskytuje dostatek klidu
pro relaxaci a nerušný odpočinek. od hotelu vedou
značené turistické trasy a cyklotrasy.

KOUPÁNÍ
krytý plavecký bazén v Hlinsku (cca 10 km).

VYBAVENÍ
restaurace s barem, venkovní terasa, společenská
místnost s kulečníkem. Nové relaxační centrum
(infrasauna, parní box, 6-místná vířivá vana, po-
silovna), dle domluvy na místě - masáže.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, na pokoji
tv. Na vyžádání - pokoj 1+0, 3+0, bezbariérový
pokoj, dětská postýlka,  nadstandardní dvoulůž-
kový pokoj s vířivou vanou.

STRAVOVÁNÍ
Hotelové ubytování s polopenzí - snídaně i večeře
výběrem z jídelního lístku do stanovené hodnoty.
Pobyt pro seniory s polopenzí - snídaně výběrem
ze tří jídel, večeře výběr ze dvou menu a zákusek.
obědy lze dokoupit na místě.

INFORMACE
Parkování - u hotelu bez poplatku.

NABÍdKA PROGRAMŮ
na www.cedok.cz. 

oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,330.html
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Hotel u čerNéHo orlA
*** telč

Zájezdy: 3 a více dní strava: snídaně/polopenze

POLOHA
Je umístěn na překrásném historickém náměstí
města telče, zapsané v roce 1992 do seznamu
světového kulturního dědictví uNesCo. 

KOUPÁNÍ
krytý plavecký bazén a koupaliště „vodní ráj“
v Jihlavě (cca 6 km) s množstvím atrakcí a tobo-
gány.

VYBAVENÍ
restaurace, salonky, letní předzahrádka, taneční
místnost s parketem, WiFi zdarma, hotel má
výtah.

UBYTOVÁNÍ
Jedno a dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC,
některé s možností přistýlky, na pokoji tv (bez-
bariérový pokoj na vyžádání).

STRAVOVÁNÍ
snídaně - formou bufetu, fakultativně doplatek
na večeře výběrem z jídelního lístku na talony.

INFORMACE
Parkování na vyhrazeném parkovišti mimo hotel
za poplatek. oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4096.html

Hotel ArtABAN
**** ŽirovNiCe

Zájezdy: 3 a více dní strava: snídaně

POLOHA
Městečko Žirovnice leží přímo na hranicích Jiho-
českého kraje a kraje vysočiny. Nově postavený
hotel se nachází přímo v centru města, na okraji
náměstí.

KOUPÁNÍ
Přírodní koupaliště Budín (cca 1 km).

VYBAVENÍ
v moderně vybaveném hotelu je klimatizovaná
nekuřácká restaurace, letní střešní terasa s vlast-
ním barem, bowling (2 dráhy) s barem, wellness
centrum - sauna, infrasauna, whirlpool, solárium,

masáže, tělocvična a půjčovna kol (uskladnění
 vlastních kol zdarma). Celý hotel má bezbariérový
přístup a výtah.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, sprcha,
WC, tv-sAt s DvD přehrávačem, minibar, trezor,
WiFi zdarma.

STRAVOVÁNÍ
snídaně – výběrem ze snídaňového lístku, v pří-
padě většího počtu hostů bufetovým způsobem.
obědy a večeře je možné dokoupit na místě.

INFORMACE
Parkoviště před hotelem zdarma.

oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4587.html
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zNOjMO A POdYjÍ

vrANovská PřeHrADA – PláŽ - CAMPiNG vrANovská PláŽ
*** vrANovská PláŽ

Zájezdy: 3 a více dní strava: bez stravování

POLOHA
v bezprostřední blízkosti vranovské přehrady
na okraji Národního parku Podyjí. Díky své teplé
vodě bývá vranovská přehrada nazývána „Mo-
ravský Jadran“.

KOUPÁNÍ
vranovská přehrada – pláž, pozvolný přístup do
vody. 

VYBAVENÍ
Široké spektrum služeb. v hlavní sezóně (červe-
nec, srpen) je k dispozici zdarma až 5x týdně
letní kino a loutkové divadlo pro děti, tobogán,
brouzdaliště, moderní dětské hřiště, prostorná
dětská herna, kde denně probíhají výtvarné díl-
ničky a animační programy pro děti. víceúčelová
hřiště na volejbal, nohejbal a další sporty, stoly
pro stolní tenis, 3 prostorná ohniště s posezením,
pirátská loď. Dále lanové centrum, půjčovna elek-
trolodí, šlapadel, kánoí, kajaků, windsurfů, padd-
leboardů, elektrokol, koloběžek, horských kol
včetně dětské sedačky a dalšího sportovního vy-
bavení. Nafukovací atrakce na suchu i ve vodě,
vodní fotbálek, houpačka z mostu. kuchyňky,
automatické pračky i sušičky, sociální zázemí.
WiFi v celém areálu kempu. Zapůjčení dětské
postýlky (včetně matrace a lůžkovin) a vaničky
zdarma, nutno předem objednat.

UBYTOVÁNÍ
Chatová osada U tobogánu - čtyřlůžkové chatky,
WC a sprchy společné v areálu, lůžkoviny s po-
vlečením, el. osvětlení, zásuvka na 220 v, lednička.
Penziony Gaudeo – komfortní čtyřlůžkové apart-
mány s možností přistýlky, balkón a výhled na
přehradu, vlastní vybavená kuchyňka, lednička,
mikrovlnná trouba, sprcha, WC, tv-sAt, WiFi, při-
pojení k internetu kabelem, el. topení.
Penzion Na Stráni – dvoulůžkové pokoje s při-
stýlkou, balkón a výhled na přehradu, vlastní vy-
bavená kuchyňka, lednička, sprcha, WC, tv-sAt,
přímotop.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování - možnost vlastního vaření v kem-
pových kuchyňkách. individuální stravování v ga-
stronomických zařízeních kempu – restaurace
Gaudeo, pivnice, stánky s občerstvením.

INFORMACE
Parkování v areálu kempu nebo u objektu, pen-
ziony mají vlastní parkoviště. Doprava: v červenci
a srpnu jezdí do kempu denně několikrát hro-
madná autobusová doprava. v mimosezóně do-
poručujeme vlastní dopravu (ze Znojma směr
vranov nad Dyjí, v obci lesná odbočit vpravo
směr vranovská pláž, za obcí Štítary odbočit
vlevo směr vranovská pláž). Pobyt se psem je
možný pouze v mimosezóně.

oficiální klasifikace: ***
Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4098.html
www.cedok.cz/dovolena/,4099.html
www.cedok.cz/dovolena/,4100.html

Vyhlídkové plavby po Vranovské přehradě na lodích s vrchní sluneční palubou za poznáním
krás a malebných zákoutí tohoto vodního díla:
Plavby od dubna do konce října. v červenci a srpnu denně, v mimosezóně o víkendech a na ob-
jednání. lodní řády společnosti lodní doprava vranov, s.r.o. jsou k dispozici na recepci kempu
i recepci penzionů. objednané plavby (den a hodinu) je třeba ohlásit na recepci. Na lodi se klient
prokáže voucherem – ubytovacím poukazem, kde je vyznačen název zakoupené plavby. Nástup
na loď je vždy min. 15 minut před odplutím. 
Velký okruh – dvouhodinová plavba v délce 36 km Vranov - Bítov hrad - Vranov
vyhlídková plavba z hráze vranovské přehrady pod hrad Bítov a zpět.
Malý okruh – hodinová plavba v délce 18 km Vranov – Chvalatice - Vranov
vyhlídková plavba z hráze vranovské přehrady do Chvaletické zátoky a zpět.
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zNOjMO A POdYjÍ

Hotel sAvANNAH De luXe**** CHvAloviCe – HAtě u ZNoJMA

Zájezdy: 2 a více dní strava: snídaně

POLOHA
Hotel leží v blízkosti středověkého města Znojma,
na české straně hraničního přechodu Hatě –
kleinhaugsdorf.

VYBAVENÍ
restaurace s českou i mezinárodní kuchyní, lobby
bar, wellness & spa centrum - krytý hotelový
plavecký bazén 22x8, sauna, parní lázeň, kardiofit-
ness centrum, ajurvédské wellness masáže a pro-
cedury prováděné vyškolenými terapeuty ze srí
lanky, kosmetické studio nabízející luxusní alchymi-
stická ošetření (omlazení laserem a další proce-
dury), privátní vířivka, v těsné blízkosti hotelu
American Chance Casino route 59 k příjemné
zábavě. Hotel nabízí ajurvédské služby společnosti
siddhalepa, poskytující celosvětově aujurvédské

služby vysoké kvality již více než 150 let. Ajurvéda
(„věda života“ nebo „umění života“) - nejstarší oz-
dravný program na světě. Podle principů ajurvédy
je zdraví každého člověka tvořeno vzájemnou har-
monickou souhrou těla, mysli a okolního prostředí.
Cílem je prevence onemocnění, léčení chorob a je-
jich příznaků, posilování imunitního systému,
zvyšování celkového pocitu zdraví, vitality a odd-
alování procesu stárnutí.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje komfort - dvoulůžkový pokoj s koupelnou
(vana,WC), s klimatizací, na pokoji telefon, lCD
tv-sAt, minibar, trezor, WiFi.

STRAVOVÁNÍ
snídaně – bohatá snídaně formou bufetu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma, v garáži za příplatek.

zdARMA 
• volný vstup do wellness&spa centra, volný

vstup do American Chance Casina route 59

NABÍdKA PROGRAMŮ
na www.cedok.cz. 

oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3008.html

Hotel PoD ZáMkeM
*** vrANov NAD DyJí

Zájezdy: 3 a více dní strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází v blízkosti vranovské přehrady,
v CHko Národního parku Podyjí, na náměstí vra-
nova nad Dyjí. Přímo nad ním se na skále tyčí
místní dominanta státní zámek vranov nad Dyjí.
Budova hotelu prošla v letech 2000 - 2001 kom-
plexní rekonstrukcí. Je památkově chráněna a její
vznik se datuje rokem 1524. Původní název je
Pitourův dům. 

KOUPÁNÍ
vranovská přehrada–pláž – cca 2 km příjemnou
procházkou přes nově otevřenou přehradní hráz
nebo v době hlavní sezóny doprava místním
vláčkem, který jezdí každou hodinu. 

VYBAVENÍ
restaurace, kavárna a cukrárna, společenská
místnost s dětským koutkem s možností promí-
tání pohádek, kulečník včetně stolních her, služby
recepce - objednání taxi, možnost zakoupení zá-
kladních toaletních potřeb a zapůjčení županu,
prodej šperků a kosmetických výrobků. Úschovna
a půjčovna kol, možnost zapůjčení žehličky i že-
hlícího prkna, připojení k internetu WiFi, k dis-
pozici mikrovlnná trouba pro ohřev a lednice
k uložení dětské stravy, úschova cenností. Za-
půjčení dětské postýlky bez poplatku.

UBYTOVÁNÍ
Jedno až  4lůžkové útulné pokoje se sprchou a WC,

na pokoji tv a fén, některé s možností přistýlky.
Na vyžádání apartmán s vanou a WC, terasou
s výhledem na zámek.

STRAVOVÁNÍ
snídaně – formou bufetu  

INFORMACE
Parkování v areálu hotelu zdarma (parkování
motocyklů pod přístřeškem).

oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,9360.html
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PeNZioN FoNtáNA
*** NovoMlýNské NáDrŽe - DolNí DuNAJoviCe

Zájezdy: 4 a více dní strava: polopenze

POLOHA
Přímo v obci Dolní Dunajovice, v CHko Pálav-
ských vrchů, 6 km od Mikulova s hraničním pře-
chodem do rakouska, zámkem a městskou
památkovou rezervací. 

KOUPÁNÍ
Březí – koupaliště (4 km), Novo mlýnské nádrže
(6 km), městské koupaliště s tobogánem v Mi-
kulově (6 km), Aqualand Moravia Pasohlávky
(termální prameny, wellness- cca 6 km).

VYBAVENÍ
restaurace, malý salonek, menší společenská
místnost, venkovní posezení s grilem v atriu bu-

dovy, dětský koutek, stolní tenis,  možnost za-
půjčení společenských her, možnost posezení
s řízenou degustací (dle objednávky v místě),
možnost rezervace tenisových kurtů ve spor-
tovním areálu obce. Bezdrátové připojení k in-
ternetu (WiFi).

UBYTOVÁNÍ
Dvou-, tří- a čtyřlůžkové pokoje se sprchou a WC.
třetí a čtvrté neobsazené lůžko se neúčtuje.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně formou švédského stolu,
večeře výběrem ze čtyř jídel den předem.

INFORMACE
Parkování před objektem bez poplatku.

zdARMA
• u všech pobytu 10% sleva na vstupné do

Aqualandu Moravia 

oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4109.html

Hotel terMAl MuŠov *** NovoMlýNské NáDrŽe - MuŠov

Zájezdy: 3 a více dní strava: snídaně

POLOHA
v atraktivní oblasti Pálava, na břehu Horní (Mušov-
ské) nádrže. Je vhodný pro rodinnou rekreaci, re-
laxační pobyty, rybaření, milovníky vína, turistiku
a cykloturistiku.

KOUPÁNÍ
Hotelový venkovní termální bazén (34-37 °C)
s celoročním provozem, přírodní koupaliště
v kempu, Aqualand Moravia Pasohlávky.

VYBAVENÍ
restaurace s výhledem na Pálavu a zříceninu hradu
Děvičky, s moravskou i českou kuchyní (certifikát
Czech specials), terasa s přímým vstupem na trav-
natou plochu pod restaurací, vinotéka, venkovní
grill, dětské hřiště, hotelové Wellness centrum –
venkovní bazén s minerální sirnatou vodou, která

příznivě působí na pohybové ústrojí, srdce, gyne-
kologické orgány i při regeneraci kůže. Finská sauna,
relaxační místnost,  úschovna kol (zdarma), půj-
čovna kol (za popl.), WiFi zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje komfort (v hlavní budově
nebo v dependanci cca 30-50 m od hotelu). Na
všech pokojích sprcha a WC, tv, telefon,  lednička,
trezor, terasa nebo balkon, ADsl a WiFi internet
zdarma, možnost přistýlky.

STRAVOVÁNÍ
snídaně – formou bufetového stolu. obědy i ve-
čeře lze zakoupit v místě.

INFORMACE
Parkování zdarma před hotelem.

Bus – výstup Pasohlávky – Aqualand Moravia,
cca 150 m.

UPOzORNĚNÍ
Dětem do 4 let vstup do termálního bazénu
a sauny zakázán. 

zdARMA
• bazén a sauna se slevou (úhrada na místě) 
• u  všech pobytů 10% sleva na vstupné do

Aqualandu Moravia

oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4104.html



Hotel GAlANt
**** Mikulov

Zájezdy: 3 a více dní strava: snídaně

POLOHA
Přímo v historickém centru Mikulova.

KOUPÁNÍ
Bazén a vířivky na romantické sluneční terase
s výhledem na zámek a sv. kopeček, vodní ma-
sáže, dva protiproudy a chromoterapie.

VYBAVENÍ
Pivovarská restaurace - česká a moravská ku-
chyně, široká nabídka piva, zahrádka přímo pod
svatým kopečkem, vinárna, vinný sklípek.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje standard a Delux - pro-
storné a pohodlné pokoje v příjemném, roman-
tickém i moderním stylu, sprcha, WC, tv-sAt
s multimediálním PC, WiFi připojení, trezor a vy-
soušeč na vlasy. většina pokojů má krásné vý-
hledy na historické dominanty Mikulova nebo
Pálavské vinice. Deluxe pokoje jsou prostornější,
s klimatizací a mají navíc ve vybavení coffee/tea
machine s kávou a čajem zdarma. Hotel je určený
pouze pro osoby starší 15 let.

STRAVOVÁNÍ
snídaně - formou bufetového stolu.

INFORMACE
Parkování monitorované v areálu hotelu zdarma.

zdARMA
• u všech pobytů je v ceně vstup do Aquaworld

(bazén, vířivky) od 8.00 - 12.00 hod.

oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,6323.html

800 112 11272

PÁLAVA A BřECLAVSKO

Mikulov
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PÁLAVA A BřECLAVSKO

Hotel GAlANt leDNiCe
**** leDNiCe

Zájezdy: 3 a více dní strava: snídaně

POLOHA
Přímo v srdci lednicko-valtického areálu, 200 m
od zámku lednice.

KOUPÁNÍ
venkovní plavecký bazén 18 x 6 m se slanou
vodou a přilehlých barem s nabídkou drinků.

VYBAVENÍ
restaurace, venkovní gril s posezením po per-
golou, česká a moravská kuchyně, široká nabídka
vín a piva, vinný sklep.

UBYTOVÁNÍ 
Dvoulůžkové pokoje standard a Deluxe s man-
želskou nebo oddělenými postelemi nebo ro-
dinné pokoje – zařízené v příjemném, lehce
zámeckém stylu, sprcha nebo vana, WC, tv-sAt,
WiFi připojení, minibar, trezor, bio kosmetika
a vysoušeč na vlasy – na vyžádání pokoj s bal-
konem. Pokoje mají výhled do lužního lesa, kde
pomalu protéká slepé rameno řeky Dyje. Deluxe
pokoje navíc nabízí klimatizaci, coffee/tea set
s kávou, čajem a minerální vodou na pokoji
zdarma. Hotel je vhodný pro rodiny s dětmi.

STRAVOVÁNÍ
snídaně – formou bufetového stolu.

INFORMACE
Parkování v areálu hotelu.

zdARMA
• přístup do venkovního bazénu během celého

pobytu

oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8749.html

Hotel APolloN
*** vAltiCe

Zájezdy: 3 a více dní strava: snídaně/polopenze

POLOHA
rodinný hotel v centru vinařského městečka val-
tice, které jsou nedílnou součástí lednicko-val-
tického areálu, zapsaného mezi památky
uNesCo.ve sklepích zámku je celoročně umístěná
degustační expozice „salón vín“, kde lze ochutnat
až 100 nejlepších vín z Moravy a čech.

KOUPÁNÍ
letní koupaliště Břeclav (cca 10 km) – velký bazén
(50 m) s tobogánem, malý bazén (25 m) se sklu-
zavkou, dětské brouzdaliště, minigolf, streetball,
stolní tenis, ruské kuželky. Aqualand Moravia
Pasohlávky - termální prameny, nejmodernější
park v evropě (cca 25 km).

VYBAVENÍ
restaurace s barem, hotelová terasa (ochutnávky
vín a letní grilování), salonek, vinný sklep (pro skupiny
i jednotlivce přímo v hotelu, v celé budově WiFi
zdarma, úschovna jízdních kol, houpačky a pískoviště
na hotelové zahradě. v místě a okolí – výlety na ko-
ních, jízdy kočárem, hrady a zámky s průvodcem,
tenis, plavba lodí po vodních trasách lednicko-val-
tického areálu. Golfové hřiště je pouhých 13 km od
valtic.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje se sprchou a WC, na
pokoji tv, telefon.

STRAVOVÁNÍ
snídaně formou bufetového stolu. Fakultativní pří-
platek na polopenzi (jednotné dvouchodové menu).

INFORMACE
Parkování ve dvoře hotelu, který je monitorován
kamerou a vybaven uzamykatelnou bránou (bez
poplatku).

zdARMA
• poukaz k návštěvě salonu vín čr s degustací

oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4107.html
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PÁLAVA A BřECLAVSKO

oPilé sklePy – APArtMáNy
*** velké PAvloviCe

Zájezdy: 3 a více dní strava: bez stravování

POLOHA
Na úpatí staré Hory, přímo pod nejstaršími vi-
nohrady ve velkých Pavlovicích. Jedná se o vi-
nařskou uličku, kterou tvoří 15 barevných domků
(apartmánů – vinných sklípků) v jedné řadě.

KOUPÁNÍ
Městské koupaliště Němčičky (cca 5,5 km), letní
koupaliště v Hustopečích (cca 10 km), krytý bazén
a letní koupaliště v Břeclavi (cca 24 km), městské
koupaliště v Mikulově (cca 22 km), Novomlýnské
nádrže a nový Aquapark Moravia v Pasohlávkách
(cca 35 km).

VYBAVENÍ
v přízemí moderně vybavená kuchyňka s jídelním
koutem a samostatným WC. Z kuchyňky je  pří-
stup do vlastního archivního sklepa – nabídka

vín od místních vinařů za standardní nákupní
ceny (úhrada na místě). v 1. patře dvě ložnice.
v celém apartmánu WiFi zdarma. každý apart-
mán má vlastní garáž, kterou je možno případně
využít jako úschovnu kol. Možnost posezení na
malé terase za každým apartmánem s výhledem
na vinohrad a ovocný sad. v místě a okolí – bow-
lingové centrum ve velkých Pavlovicích, bobová
dráha v Němčičkách, možnost návštěvy vinař-
ského sklepa s řízenou degustací místních vín,
v letní sezóně účast na bohatém kulturním pro-
gramu města, akcích zaměřených na víno, me-
ruňky a folklór.

UBYTOVÁNÍ
Apartmán maximálně pro 6 osob – dva dvoulůž-
kové pokoje s přistýlkou, každý pokoj má vlastní
sprchu, WC a balkon s výhledem na okolní vinař-

ské obce. k dispozici 1 dětská postýlka.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování – kompletně  vybavená vlastní ku-
chyňka (lednice, myčka, el. sporák, varná konvice,
sklo, nádobí). stravování je také možné v místních
restauracích.

INFORMACE
Parkování v garáži apartmánu (1 auto) nebo na
vyhrazeném parkovišti u apartmánů (obojí
zdarma).

oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4108.html
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PÁLAVA A BřECLAVSKO | SLOVÁCKO

Hotel PANoN
*** HoDoNíN

Zájezdy: 3 a více dní strava: snídaně/polopenze

POLOHA
v klidné části města, nedaleko od centra města
i sportovišť.

KOUPÁNÍ
letní areál městského koupaliště se 3 bazény
a tobogánem (cca 400 m).

VYBAVENÍ
klimatizovaná restaurace, salonek, relax-cen-
trum-masáže, směnárna. v místě a okolí – měst-
ský sportovní areál (travnaté fotbalové hřiště,
tenisové kurty), letní koupaliště (venkovní bazény,
vodní atrakce, plážový volejbal, stolní tenis, mi-
nigolf), krytý plavecký bazén se saunami, squash,

spinning, půjčovna kol, bowlingová hala s lase-
rovou střelnicí, paintballpark, dráha na motokáry.
Zoologická zahrada, plavba na lodí po řece Mo-
ravě, plavba po Baťově kanále, možnost návštěvy
vinného sklepa s degustací vín i destilátů.

UBYTOVÁNÍ
Dvou a třílůžkové pokoje se sprchou a WC, na
pokoji tv.

STRAVOVÁNÍ
snídaně - bufet, fakultativně polopenze (výběrem
z menu do stanovené hodnoty). 

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku nebo v hotelové
garáži za poplatek. v místě lze po dohodě s re-
cepcí zajistit slevu na vstupné do Zoo, na kou-
paliště, plavbu lodí po řece Moravě a zapůjčení
kol. recepce doporučí návštěvu vinných sklepů
s degustací vín. 

oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4110.html

Hotel rADěJov
*** rADěJov

Zájezdy: 6 a více dní strava: polopenze

POLOHA
v klidném prostředí, v malebném údolí CHko
Bílých karpat, cca 200 m od přehradní nádrže
lučina.

KOUPÁNÍ
vlastní dětský bazén, přehradní nádrž lučina
(200 m) s půjčovnou loděk, chovný rybník kejda
(800 m), koupaliště ve strážnici (10 km), městský
krytý bazén v Hodoníně (18 km), aquapark uher-
ský Brod (cca 16 km).

VYBAVENÍ
Areál tvoří dva ubytovací celky – hotel a depandance
(20 m od sebe). Hotel - stylová restaurace letka, jí-

delna, bar, internetová kavárna, WiFi, relax-centrum
(finská sauna s  bazénem, solárium, fitness,
 masáže), stolní tenis, kulečník, stolní fotbal, šipky,
dětský koutek, internet. v areálu fotbalové hřiště,
minigolf a asfaltové hřiště, úschovna a půjčovna
horských kol. Hotel má výtah, depandance nemá
výtah. v sezóně každý den animační program.

UBYTOVÁNÍ
Hotel - dvou a třílůžkové pokoje standart a su-
perior se sprchou a WC s možností přistýlky
(pevné lůžko). Na vyžádání rodinná studia – vždy
dva dvoulůžkové pokoje se společnou vstupní
chodbou, sprchou a WC (4 až 5 lůžek). Dětská
postýlka na vyžádání (za popl.). 

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně formou švédského stolu,
mimo hlavní sezónu servírované, večeře třícho-
dové, výběrem ze tří jídel a jednoho dietního.
Děti mají dětskou porci. 

INFORMACE
Parkování - hlídané parkování bez poplatku, ga-
rážové stání za poplatek.

oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4111.html
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SLOVÁCKO

Hotel skANZeN*** MoDrá – veleHrAD

Zájezdy: 3 a více dní strava: snídaně/polopenze/plná penze

POLOHA
Hotel je součástí turistického komplexu skanzenu
Modrá, který se skládá z Archeo skan zenu Modrá,
expozice sladkovodních ryb Živá voda a Centra
slováckých tradic spolu s hotelem skanzen.
výhodná poloha pro turistiku a poznání krás
slovácka -  velehrad, hrad Buchlov, zámek
v Buchlovicích, památník velké Moravy ve starém
Městě, rozhledna Brdo aj. Centrum slováckých
tradic nabízí možnost prohlídky unikátní pálenice,
expozice Moravského zemského muzea, sušárny
ovoce, výstavu vín slovácké vinařské podoblasti
s možností degustace z vinných automatů. 

KOUPÁNÍ
Přírodní biotop v areálu Živé vody, který je přímo
za hotelem. koupaliště i aquapark v okolí.

VYBAVENÍ
restaurace s letní terasou, kavárna, vinotéka
s možností degustace z vinných automatů,
prodejna výrobků sušárny ovoce a produktů
pálenice, expozice Moravského zemského
muzea, dětské hřiště s pískovištěm a bludištěm,
k odpočinku a relaxaci masáže (klasické, lymfat-
ické, baňkování, lávové kameny, masáže zad, rit-
uál pro unavené nohy aj), zapůjčení koloběžek,
úschovna kol, zdarma dětská postýlka (na
vyžádání). expozice terarijních zvířat.

UBYTOVÁNÍ
Hotel - dvou a třílůžkové pokoje s příslušenstvím,
tv-sAt, WiFi, některé s možností přistýlky. Depan-
dance (cca 100 m) - dvou až čtyřlůžkové pokoje
s příslušenstvím, tv-sAt, WiFi. v hotelu je k dispozici

i bezbariérový pokoj vč. bezbariérového přístupu
do hotelu (na vyžádání). 

STRAVOVÁNÍ
snídaně formou švédského stolu. Fakultativně
doplatek na polopenzi nebo plnou penzi. Hotel
nabízí jídla regionální a mezinárodní kuchyně.

INFORMACE
Parkování v bezprostřední blízkosti hotelu na
monitorovaném parkovišti. Domácí zvíře na ho-
telu není povoleno.

oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,6591.html

Velehrad
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BRNěNSKÁ PřEHRADA | MORAVSKý KRAS

*** BrNěNSká PřeHrADA – BySTrC

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V krásném přírodním prostředí areálu Brněnské
přehrady, pouhých 20 min. jízdy od centra
města.

KOUPÁNÍ
Brněnská přehrada – pláž (cca 5 min pěšky).

VYBAVENÍ
restaurace, letní terasa s výhledem na jezero, pří-
stup na internet zdarma, venkovní stolní tenis,
multifunkční hřiště s umělým povrchem (tenis,
volejbal, nohejbal, hřiště na petanque). Wellness
centrum (bazén s protiproudem, parní lázeň, fin-
ská sauna, aromasauna).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s koupelnou a WC, na po-
koji TV, telefon, lodžie s výhledem do okolí, ně-
které s možností přistýlky.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetového stolu. 

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku.

ZDARMA
• u týdenních pobytů SleVA 7=6 (1noc se sní-

daní zdarma)
• vstup do wellness centra na 2 hod za odbydle-

nou noc (bazén, parní lázeň, finská a aroma by-
linná sauna)

• ZDArMA tenisový kurt, pétanque a stolní tenis
po celou dobu pobytu

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4114.html

HOTel STArá ŠkOlA
*** SlOuP

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
Ve středu městečka Sloup, které je severní
vstupní branou do Národní přírodní rezervace
Moravský kras. Obec je napojena na rozsáhlou
síť cyklostezek. Prochází tudy i známá Jantarová
stezka. 

KOUPÁNÍ
Městské koupaliště v Blansku, aquapark s tobo-
gánem, krytý plavecký bazén (cca 12 km).

VYBAVENÍ
Stylová restaurace s barem, kavárna s bowlingem
a kulečníkem, školící místnost s  vybavením,

úschova vlastních kol. Novinka - od června 2019
v provozu nové moderní wellness centrum s od-
počinkovou a relaxační zónou. V místě a okolí -
tenisový antukový kurt, hřiště, lanové centrum
Baldovec (cca 12 km), vstupy do jeskyní, projížďky
na koni, projížďky v kočáru. V obci je možné
využít služby sportovišť ZŠ - tělocvičnu, fitness
a hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, s možností
jedné přistýlky, na pokoji je TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou švédského stolu, fakultativně
doplatek na večeře (2 chody výběrem ze tří jídel).

INFORMACE
Parkování na hotelovém oploceném a uzamy-
katelném parkovišti bez poplatku.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4118.html
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MORAVSKý KRAS

WellNeSS HOTel PANOrAMA **** BlANSkO - ČeŠkOVICe

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
„lázně pro dospělé a ráj pro děti“, leží v krásném
přírodním prostředí nad městem Blanskem v za-
lesněné městské části Češkovice.

KOUPÁNÍ
Venkovní dohřívaný zážitkový bazén se slanou
vodou, s tobogánem, perličkou, masáží a chrli-
čem (po celou sezónu neomezeně v ceně uby-
tování), vnitřní slaný teplý bazén.

VYBAVENÍ
Moderní klimatizovaná restaurace, unikátní „Ne-
beská terasa“, výtah, dětský koutek, ruské ku-
želky, ping-pong, kulečník, travnaté hřiště,
úschovna kol zdarma, WiFi zdarma, místnost pro
maminky (přebalování, mikrovlnná trouba, kon-
vice).  Well ness centrum – bazén se slanou vodou

(31 °C) a protiproudem, whirlopool, bylinná parní
sauna, solná inhalace, infrasauna, finská sauna,
kneippova koupel a solární louka. Balneopro-
cedury v širokém spektru od klasických aroma
masáží, zábalů a voňavých procedur, po thalas-
soterapii, lávové kameny. Hotel je rájem pro děti
– dětský koutek, hračky, houpačky, kolotoč, pí-
skoviště, zookoutek s oslí rodinkou a jinými zví-
řaty. Hotel má každoročně pro hosty mnoho
novinek. V době letních prázdnin je v ceně pobytu
celodenní program pro děti pod vedením pro-
fesionálních animátorů.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje Classic New se sprchou
a WC, leD TV, lednička, WiFi, telefon.  Třílůžkové
s balkonem. Dvoulůžkový pokoj Superior se
sprchou a WC, leD TV, WiFi, lednice, trezor, telefon,

balkon. Na vyžádání - přistýlka, zdarma dětská
postýlka.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bufetového stolu, večeře bufet
nebo z více variant. Možnost předem objednat
vegetariánskou stravu a bezlepkovou nebo jinou
dietu.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku. Internet
zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4117.html

HOTel SkAlNí MlýN
*** BlANSkO - SkAlNí MlýN

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
Hotel Skalní mlýn leží v CHkO Moravský kras, po-
blíž propasti Macocha a Punkevních jeskyní s lo-
dičkami, u nástupiště vláčků, v blízkosti lanovky
na Macochu. Hotel je ideálním výchozím místem
pro výlety rodin s dětmi. Blízká poloha od Blan-
ska a veletržního města Brna, stejně jako klidná
a romantická příroda Moravského krasu, přímo
vybízí k rodinné dovolené.

KOUPÁNÍ
Blansko - přehradní nádrž Palava (cca 8 km),
Blansko - městské koupaliště, aquapark s tobo-
gánem, krytý plavecký bazén (cca 7 km), Jedov-
nice - rybník Olšovec (cca 7 km).

VYBAVENÍ
restaurace, večerní restaurace - piano bar, letní
terasy s možností grilování, výtah, internetový
koutek, připojení k internetu přes WiFi zdarma
a jiné služby. V areálu je půjčovna koloběžek (za
popl.), jejíž význam je umocněn uzavřením kra-
sových žlebů pro automobilovou dopravu, mož-
nost úschovy vlastních kol zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, některé
s možností přistýlky, na pokoji TV-SAT, rádio, te-
lefon. Na vyžádání - jedno a třílůžkové pokoje,
mezonetové rodinné pokoje (dvě lůžka dole
a dvě nahoře v podkroví).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou teplého a studeného bufetu
(v hlavní letní sezóně), rozšířená kontinentální
s výběrem hlavního jídla (v mimosezóně), fakul-
tativně doplatek na večeře (výběrem ze tří hlav-
ních jídel vč. moučníku).

INFORMACE
Parkování před hotelem na vlastním parkovišti
bez poplatku.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4116.html
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HOSTýNSKé A VIZOVICKé VRCHY

HOTel HArMONIe
**** luHAČOVICe

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/plopenze/plná penze

POLOHA
Hotel Harmonie se nachází na okraji lázní luha-
čovic, v údolí říčky Olšavy. Nedotčená příroda
s čistým ovzduším a venkovní rozlehlý areál
jsou hlavními přednostmi hotelu s ideální do-
cházkovou vzdáleností cca 20 min. jak do lázeň-
ského centra, tak k luhačovické přehradě. Hotel
je svojí polohou, šíří služeb a vybavením vhodný
pro aktivní dovolenou, rodiny s dětmi, seniory.
Animační programy, které hotel nabízí zdarma,
jsou aktivní během letních prázdnin.

KOUPÁNÍ
Vlastní krytý vyhřívaný bazén.

VYBAVENÍ
Česká restaurace, denní bar, velká a malá letní
terasa, pikniková louka, dětský klub, kongresový
sál, salonky, doplňkový prodej. rekondičně-re-
laxační centrum: krytý vyhřívaný bazén, fitness,
sauna, tělocvična, masáže (klasické, s aromatic-
kými oleji, lávové kameny, baňkování, reflexní
masáž chodidel, podvodní, medové, detoxi-
kační, čokoládové masáže, rašelinové obklady,
koupele, ušní svíce,inhalace)

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, TV-SAT,
balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně -  formou bufetu. Fakultativně – dopla-
tek na polopenzi nebo plnou penzi (obědy a ve-
čeře formou bufetu nebo servírované menu).

INFORMACE
Parkování v areálu hotelu zdarma. WiFi zdarma
(bar, restaurace, recepce), stolní tenis, kriket,
badminton a návštěva fitcentra zdarma.

Oficiální klasifikace: ***+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,2996.html

Luhačovice
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HOSTýNSKé A VIZOVICKé VRCHY | HANÁ

APArTMáNy VŠeMINA
*** VŠeMINA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravy

POLOHA
Apartmánové pokoje s kuchyňským koutem v
křídle budovy hotelu Activitypark Hotel Vše-
mina, propojené chodbou.

KOUPÁNÍ
krytý vyhřívaný bazén (10 x 5 m) v hotelu.

VYBAVENÍ
Nové moderní apartmány vhodné i pro ná-
ročné. Cena za ubytování zahrnuje jednorázový
poplatek za výměnu ložního prádla pro 2 osoby.
Další osoby v apartmánu doplácí poplatek na
místě.

UBYTOVÁNÍ
1 kk (ozn. 3+0 AP pro 2 až 3 osoby) – 1 místnost,
kuchyňský kout, koupelna se sprchou a WC,
manželská postel, přistýlka, TV-SAT, terasa nebo
balkon, umístění v přízemí až 4. p. 
2 kk (ozn. 4+0 AP pro 2 až 4 osoby) – 2 místnosti,
kuchyňský kout s jídelním stolem, koupelna se
sprchou a WC, ložnice, obývací pokoj, přistýlka
nebo rozkládací pohovka, TV-SAT, terasa nebo
balkon, umístění v přízemí až 4. p.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravy. Možnost dokoupení další stravy
pouze na hotelu.

INFORMACE
Parkování na nehlídaném parkovišti u hotelu
zdarma nebo na uzavřeném hotelovém parko-
višti za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,335.html

HOTel FlOrA
***/**** OlOMOuC

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
V  klidné části města Olomouce, v  sousedství
městských parků a výstaviště, 10 minut pěší
chůze od historického centra.

KOUPÁNÍ
Vlastní krytý bazén v Balneocentru, městské kou-
paliště s venkovním bazénem, krytým bazénem
a tobogánem v Olomouci (cca 800 m od hotelu).

VYBAVENÍ
restaurace, salonky, bar,  kadeřnictví, kosmetika,
manikúra, pedikúra, směnárna, trezor, čištění
a žehlení prádla, faxové služby, PC a internet ve
foyeru WiFi zdarma. Balneocentrum (vnitřní re-

laxační bazén, sauna, pára, whirlpool, solární
louka, balneo služby – koupele, zábaly, masáže
regenerační, lymfatické, medové, lávovými ka-
meny, termoterapie – herbalwax).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje Comfort *** a Superior
**** bez možnosti přistýlky, sprcha, WC, TV-SAT,
WiFi, telefon, minibar.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetového stolu, fakulta-
tivně doplatek na večeře (výběrem z jídelního
lístku do stanovené hodnoty nebo formou
menu).

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti za elektro-
nickou závorou, před hotelem, v uzamčeném
dvoře nebo v hotelových  garážích (vše za pop-
latek, garáž je nutné předem  objednat).

Oficiální klasifikace: ***/****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4130.html

pokoj Comfortpokoj Comfort



Cestujte s Čedokem a pomůžete tak charitativnímu projektu Patron dětí.

Při koupi zájezdu máte možnost přispět částkou 10 Kč například na fotbalový kroužek 
pro Pavlíka, taneční kroužek pro Terezku, nebo letní dětský tábor pro Dominika.

Společně tak podporujeme volnočasové aktivity zdravotně a sociálně znevýhodněných 
dětí, kterým v životě nepřálo štěstí.

Více na: patrondeti.cz/kategorie/volny-cas

SPOLEČNĚ S NÁMI 
POMÁHÁTE PLNIT  
VELKÁ I MALÁ 
PŘÁNÍ
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HANÁ | DOLNÍ MORAVA

WellNeSS PeNZION u GryGArů
*** lIPNík NAD BeČVOu

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA 
rodinný penzion v blízkosti centra, nedaleko zá-
meckého parku. Okolí nabízí četné turistické
trasy a cyklostezky. V dosahu je hrad Helfštýn
(cca 2 km), lázně Teplice nad Bečvou se Zbra-
šovskými aragonitovými jeskyněmi (cca 15 km),
Pravěká stezka mamutů – Přerov (cca 12 km).
V 7 km vzdáleném ranči možnost zajištění jízdy
kočárem nebo výcviku jízdy na koni.

KOUPÁNÍ 
Venkovní koupaliště v lipníku n/B. (cca 800
metrů), přírodní koupání na Jadranu (cca 3 km),
krytý bazén v Přerově (cca 10 km), aquapark
v Hranicích (cca 10 km).

VYBAVENÍ 
recepce, kryté venkovní posezení, úschovna kol,
wellness – relaxační vířivka, finská sauna, parní
lázeň, zážitkové sprchy s tropickým deštěm.

UBYTOVÁNÍ 
Dvoulůžkový pokoje Deluxe. Na vyžádání dvou-
lůžkový pokoj komfort, jedno až pětilůžkové po-
koje Standard. Všechny pokoje s koupelnou, WC,
lednicí, rychlovarnou konvicí  (s kávou, čajem),
lCD TV a WiFi, s možností přistýlky (pevné lůžko).
Možnost zapůjčení fénu a žehličky. 

STRAVOVÁNÍ 
Snídaně – formou švédského stolu.

INFORMACE
Parkování zdarma v uzavřeném dvoře pen-
zionu. Pro ubytované hosty AkČNí CeNA na pri-
vátní wellness pro 2 osoby na 2 hodiny. Cena
zahrnuje ručníkový servis, šálek čaje a láhev
sektu (info u prodejce).

NABÍDKA PROGRAMŮ
na www.cedok.cz. 

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,9361.html

WellNeSS HOTel VISTA
**** DOlNí MOrAVA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
Moderní hotel Vista **** se nachází na severo -
západních svazích vrchu Slamník, v srdci panen-
ské přírody, na úpatí kralického Sněžníku
(1424 m n. m.), přímo u nástupní stanice lanové
dráhy Sněžník. Je součástí relax & sport resortu
Dolní Morava.

KOUPÁNÍ
krytý bazén (15 x 5 m), koupaliště v králíkách
(cca 7 km), přehrada Pastviny (cca 20 km).

VYBAVENÍ
restaurace, kongresové prostory, moderní wel-
lness centrum s bazénem a vířivkou, finská a parní
sauna, kneippova lázeň, zážitkové sprchy, široká

nabídka masáží, bowling, kulečník, stolní tenis, gol-
fový trenažér, fitness, tělocvična, dva osvětlené
kurty na tenis a míčové hry, obří tandemová hou-
pačka, bobová dráha s osvětlením, lanovkový
sjezd, lanové centrum, dobrodružná věž, Disc Golf,
půjčovna horských kol, segway a elektrokol, pro
děti hřiště a. herna. Výtah je k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje Superior s možností
přistýlky (vhodná pro děti do 15 let), čtyřlůž-
kové rodinné pokoje Family pro 2 dosp. a 2
děti do 15 let, (dva propojené dvoulůžkové po-
koje). Na všech pokojích je sprcha, WC, lCD,
TV-SAT, WiFi, fén, minibar, trezor, telefon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Fakultativně:
doplatek na polopenzi formou bufetu v restau-
raci Vyhlídka.

INFORMACE
Parkování v garáži a na parkovišti před hotelem
za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,114.html

DÍTĚ
ZDARMA
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WellNeSS HOTel HelIOS
*** lIPOVá – láZNě

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Nově vybudovaný uzavřený wellness komplex
v Jeseníkách na ploše 6 000 m2. Nabízí příjemné
rodinné ubytování v rekreační oblasti lipová –
lázně, několik kilometrů od lázeňského města
Jeseník.

KOUPÁNÍ
krytý vyhřívaný bazén (12 x 6 m).

VYBAVENÍ
restaurace s dětským koutkem, wellness cen-
trum (vyhřívaný bazén 12x 6 m, 2x whirlpool,
saunový svět s finskou saunou, parní lázeň, in-
frasauna, zážitkové sprchy, odpočívárna, kneipův

chodník, wellness bar), nové privátní balneo cen-
trum (whirlpool, finská sauna, parní lázeń, in-
frasauna, vyhřívaná lavice, vodní postel,
muzikoterapie, světelná terapie), relaxační cen-
trum s nabídkou relaxačních masáží, společenské
sály v nejvyšším patře hotelu, zahrada s rybníky,
dětským hřištěm, víceúčelovým hřištěm, lezeckou
stěnou, půjčovna kol a elektrokol,  výtah.

UBYTOVÁNÍ
Moderně vybavené dvou- a třílůžkové pokoje
Standard a Superior, čtyřlůžkové rodinné pokoje
a apartmány luX. Dvoulůžkové pokoje superior
s balkónem do hotelové zahrady, možnost pro-
pojení pokojů.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře bufetovým způso-
bem,při obsazení do 10 osob večeře servírované.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. Nástup od 15.00 do
20.00 hod. Dřívější nástup není možný.

NABÍDKA PROGRAMŮ
na www.cedok.cz. 

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,172.html

HOTel TOČ 
*** lIPOVá - láZNě

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
Nově vybudovaný tříhvězdičkový hotel. Je sou-
částí Wellness a kongres resortu Helios.

VYBAVENÍ
restaurace, dětský koutek, finská sauna se zážitko-
vou sprchou, masérský salón, společenský sál,
výtah k dispozici do všech pater.

UBYTOVÁNÍ
Dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje se sprchou a WC,
TV, WiFi, na vyžádání apartmány.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně i večeře formou bufetu
(při obsazení do 10 osob večeře servírované).

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. Nástup na pobyt
v den příjezdu od 15.00 do 20.00 hod, uvolnění
pokojů v den odjezdu do 10.00 hod. Dřívější
nástup není možný.

NABÍDKA PROGRAMŮ
na www.cedok.cz. Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,6296.html
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HOTel PArk
*** OSTružNá

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
Horský hotel v půvabné vesničce Ostružná v ob-
lasti ramzovského sedla v Jeseníkách v nad-
mořské výšce 708 m.

KOUPÁNÍ
krytý bazén (8 x 3,5 x 1,3 m), městské koupaliště
v Jeseníku (cca 14 km).

VYBAVENÍ
restaurace, dětský koutek, krytý bazén (8 x 3,5 x
1,3 m), celoroční termální venkovní bazén s moř-
skou vodou o teplotě 30-35 °C, finská solná
sauna, tělocvična, stolní tenis. Výtah není k dispo-
zici. WiFi zdarma na pokojích a v přízemí hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (pevné
lůžko), sprcha, WC, TV, čtyřlůžkové apartmány
s možností přistýlky o dvou pokojích (ložnice
3 lůžka - dvoulůžko a samostatné lůžko, ložnice
2 lůžka - dvoulůžko), sprcha, WC, TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem nebo jednotné
servírované (dle obsazenosti hotelu). Fakulta-
tivně – doplatek na polopenzi (večeře výběrem
ze dvou menu servírované tříchodové).

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. 
Vstupy do termálního venkovního a krytého ba-
zénu zdarma, stolní tenis zdarma.
Při pobytu na 6 a více nocí navíc 1x solná sauna
zdarma.
S 20% slevou v místě whirlpool, finská solná
sauna, parafínové zábaly rukou, termoterapie.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,144.html

HOrSký HOTel ČerVeNOHOrSké SeDlO
*** ČerVeNOHOrSké SeDlO

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA 
Hotel se nachází v pohoří Hrubý Jeseník, v nad-
mořské výšce 1 013 m.

VYBAVENÍ
restaurace, bar, wellness centrum (3 sauny od-
počívárna s lehátky a vířivka), masáže, úschovna
kol a zavazadel, herna se stolním fotbálkem,
el.šipkami, stolním hokejem a kulečníkem, po-
silovna a 2 stoly na stolní tenis, dětský koutek
pro nejmenší.

KOUPÁNÍ
krytý bazén (12 m x 6 m x 1,7 m) s chrliči a perlič-
kovou lavicí (do 15 hod.pro ubytované zdarma).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje Standard a Superior v bu-
dově a, sprcha, WC, TV, s možností 1 přistýlky,
4 patra, výtah. Čtyřlůžkové rodinné pokoje Stan-
dard v budově B (dva dvoulůžkové pokoje se
společnou předsíní, sprcha, WC, TV, ideální pro
rodiny s dětmi), 2 patra, bez výtahu. Na vyžádání
– rodinné pokoje Standard pro 5 osob a rodinné
pokoje Superior pro 4 a 5 osob.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Fakultativně:
doplatek na polopenzi – večeře výběrem ze dvou
polévek, tří hlavních jídel a několika příloh.

INFORMACE
Nástup na pobyt od 15 hod. Parkování u hotelu
zdarma. 

NABÍDKA PROGRAMŮ
na www.cedok.cz. 

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,246.html
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HOTel STArá POŠTA
*** FIlIPOVICe – Bělá POD PrADěDeM

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
V ekologicky Chráněné krajinné oblasti Hrubého
Jeseníku v nadmořské výšce 780 m, nedaleko
horského střediska Červenohorské sedlo.

KOUPÁNÍ
krytý bazén v hotelu (8 x 4 m), koupaliště v Je-
seníku (10 km).

VYBAVENÍ
restaurace s letní terasou, denní a noční bar,
krytý bazén, infrasauna,  relaxační studio (masáže,
kosmetické služby), kulečník, dětský koutek, dět-

ské hřiště, tenisový kurt s umělým povrchem,
venkovní gril a ohniště, půjčovna horských kol.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje s možností přistýlky,
sprcha, WC, TV, WiFi.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Fakultativně:
doplatek na polopenzi výběrem z tříchodového
menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

ZDARMA
• u pobytů na 6 (3) a více nocí 4 hod. (2 hod.)

bazén zdarma

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,260.html

HOTel DlOuHé STráNě *** kOuTy NAD DeSNOu

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V Chráněné krajinné oblasti Jeseníky v obci
loučná nad Desnou v místní části kouty, v nad-
mořské výšce 608 m, 10 km pod Červenohor-
ským sedlem (1 013 m n. m.), v údolí říčky Desné.

KOUPÁNÍ
krytý hotelový bazén (4 x 8 m) za poplatek.

VYBAVENÍ
restaurace, vinárna, sauna s bazénkem, malé
fitcentrum, bowling (2 dráhy), stolní tenis, biliár,
půjčovna horských kol, volejbalové a víceúče-
lové hřiště, v okolí horské minikáry. Nově
 vybudované wellness – krytý bazén vybavený
podvodním osvětlením, masážními tryskami,
chrličem a protiproudem, vířivka s perličkou,
infrasauna (min. 10 osob), vytápěné keramické

lavice. V hotelu je výtah.V obou budovách inter-
net, WiFi zdarma.

UBYTOVÁNÍ
komplex dvou ubytovacích budov, které jsou
propojeny spojovacím podchodem. V hlavní bu-
dově - dvoulůžkové pokoje s přistýlkou, sprcha,
WC, TV. Čtyřlůž kové rodinné pokoje s možností
až 2 přistýlek (2 dvoulůžkové pokoje, v jednom
2 přistýlky, společná předsíňka, sprcha, WC, TV).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, snídaně bufetovým způsobem, ve-
čeře výběrem ze tří jídel den předem.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

SLEVY
Sleva 7=6, 6=5 v období od 30.6.–25.8. u pobytů
na 7 nebo 6 nocí platí sleva 1 noc zdarma.
Sleva 7=5, 6=4 v období od 1.5.–29.6., 26.8.–31.10.
u pobytů na 7 nebo 6 nocí platí sleva 2 noci
zdarma. 
Sleva pro seniory od 55 let - u pobytů na 2
a více nocí s polopenzí platí sleva pro seniory
10 % ze základní ceny ubytovaní.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,255.html
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HOrSký HOTel VIDly
**** VIDly – VrBNO POD PrADěDeM

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Na severním úpatí nejvyšší hory Jeseníků - Pra-
děd (1 491 m n. m.). Vidly je jednou z nejvýše
položených obcí České republiky (800 m n. m.)
s nejčistším vzduchem ve střední evropě. V blíz-
kosti (cca 6 km) jsou vyhledávané klimatické
lázně karlova Studánka s léčebnými prameny
se zaměřením na dýchací ústrojí.

KOUPÁNÍ
krytý bazén s  řadou vodoléčebných atrakcí
v lázních karlova Studánka (6 km).

VYBAVENÍ
restaurace s krbem a barem s dřevěnou galerií

(WiFi, TV), sluneční terasa s grilem pro 50 osob –
večerní osvětlení, salonek pro 20 osob s výstu-
pem na terasu, vinárna s vinotékou a barem pro
25 osob, dětský  koutek, wellness – finská sauna,
parní sauna, venkovní whirlpool, masáže klasické,
lávovými kameny, ájurvédská olejová masáž, me-
dová masáž, baňkování. Výtah není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje, některé s  mož-
ností přistýlky, sprcha, WC, TV, zdarma WiFi.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem, ve-
čeře formou rautu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

NABÍDKA PROGRAMŮ
na www.cedok.cz. 

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,263.html

HOTel HOlZBerG
*** SuCHá ruDNá 

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Holzberg leží v regionu karlovy Studánky v části
Suchá rudná pod stejnojmenným vrchem v Je-
seníkách – v horském ráji s mnoha přírodními,
historickými i technickými poklady.

KOUPÁNÍ
krytý bazén v  lázních karlova Studánka (cca
7 km), rybník v Andělské hoře (cca 3 km).

VYBAVENÍ
Budova Holzbergu je stylově přebudována z bý-
valé hájovny postavené již v 18. století. u této
pak byla provedena šetrná rekonstrukce a navíc
doplněna dostavba hotelu s  využitím původ-
ních architektonických prvků. Součástí budovy

jsou komfortně vybavené pokoje, stylová re-
staurace nabízející mimo jiné vynikající zvěři-
nové speciality a dále pak společenský sál, jež
je vybaven moderní zvukovou a projekční tech-
nikou s kapacitou cca 70 míst pro pořádání jak
firemních, tak i soukromých akcí či oslav. Hos-
tům je k  dispozici také letní venkovní terasa
a po celý rok i zimní zahrada a salónek. k dis-
pozici  půjčovna kol, hotelový trezor, bezdrátové
internetové připojení nejen na pokojích, ale
i v ostatních veřejných prostorách budovy. Nově
vybudované dětské hřiště.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje Comfort nebo First Class
se sprchou a WC, lCD TV-SAT, bezplatné WiFi

připojení k internetu, telefon, minibar a poko-
jový trezor, některé mají přistýlku. Na vyžádání
– Apartmá Delux s krbem a vlastním vchodem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - podávané v hotelové restauraci.

INFORMACE
Parkování před hotelem zdarma hlídané kame-
rovým systémem.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,6629.html
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HOTel PArAMON
*** SuCHá ruDNá

Zájezdy: 6 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V rekreační oblasti Hrubého Jeseníku v obci Suchá
rudná (700 m n. m.), 7 km od lázní karlova Stu-
dánka.

KOUPÁNÍ
krytý bazén s řadou vodoléčebných atrakcí v láz-
ních karlova Studánka (cca 7 km), rybník v An-
dělské hoře (cca 3 km), wellness centrum
v Bruntále (cca 14 km) – tobogán, plavecký bazén.

VYBAVENÍ
restaurace, letní terasa, sauna, malé fitcentrum,
masážní vana, stolní tenis, billiár, dětský koutek,
místnost s TV, tři antuková hřiště, ruské kuželky,

půjčovna horských kol, v okolí rybolov, jízda na
koních, kuželna. Výtah není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek (pevná
lůžka), sprcha, WC. Zdarma zapůjčení TV v recepci
hotelu.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem, ve-
čeře výběrem ze 3 jídel. Pobyty pro seniory jsou
s plnou penzí - strava začíná večeří a končí v den
odjezdu balíčkem na cestu v hodnotě oběda.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. u pobytů pro se nio -
ry možnost zajištění odvozu z Andělské Hory
nebo Světlé Hory za poplatek. Fi tcentrum
zdarma.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,268.html

HOTel VZ OVČárNA POD PrADěDeM
*** kArlOVA STuDáNkA

Zájezdy: 5 a více dní Strava: snídaně/polopenze/plná penze

POLOHA
Mezi nejvyšší horou Jeseníků Pradědem (1 491 m)
a skalním útvarem Petrovými kameny (1 438 m)
v nadmořské výšce 1 300 m.

KOUPÁNÍ
krytý bazén (2,7 x 7,8 m) s protiproudem a vířivou
vanou přímo v hotelu.

VYBAVENÍ
restaurace, kavárna, wellness centrum – fitness,
nově otevřená kardio-aerobní zóna, spinning,
běžecký trenažér, orbitrek, stolní tenis, solárium
a nabídka řady masáží (klasická masáž, indická
masáž hlavy, masáž lávovými kameny, aroma
masáž, přístrojová masáž lymfovenem, medová
masáž, Breussova masáž, čínská Tuina masáž,

Dornova metoda), suché uhličité koupele,
 kompenzační cvičení, termoterapie Biomat, pa-
rafango, sauna, vířivka, krytý bazén s protiprou-
dem. Půjčovna horských kol, sjezdových
a běžeckých lyží, snowboardů a sněžnic. Pro děti
dětský koutek. WiFi zdarma. Výtah není k dis-
pozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje, sprcha, WC, TV-SAT,
WiFi zdarma, telefon, lednička. Na vyžádání - při-
stýlka, jednolůžkové, čtyřlůžkové pokoje.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetu. Fakultativně: doplatek
na polopenzi nebo plnou penzi výběrem ze 3-4
jídel vč. salátu. V případě objednání polopenze

nebo plné penze je v neděli strava podávána se-
rvírovanou formou. 

INFORMACE
Parkování na odstavné ploše u hotelu za pop-
latek. V případě vyčerpání  kapacity parkovacích
míst u hotelu je parkování zajištěno na odstavné
ploše Točna Ovčárna (150 m od hotelu) za pop-
latek. První výjezd je v 7:00 hodin, další v každou
celou hodinu, poslední výjezd na Ovčárnu je v 17
hodin. Pobyt se psem pouze malé plemeno do
10 kg po předchozí dohodě s hotelem.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,264.html
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HOTel FrANZ
*** reVíZ – ZlATé HOry

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
Hotel Franz (nově zrekonstruovaná chata Svo-
boda) se nachází na klidném místě v obci rejvíz,
která je mezi horskými obcemi nejkrásnější per-
lou jesenických hor. Jedná se o typicky horskou
osadu se zachovalou  původní architekturou tvo-
řenou dřevěnými roubenkami. Přímo na rejvízu
je přírodní rezervace s naučnými stezkami pro-
cházejícícmi rašeliništi s mechovými jezírky. rejvíz
je nejvýše položená osada ve Slezsku – cca 780 m
n. m., patří k nejvyhledávanějším  místům v se-
verní části CHkO Jeseníky.

KOUPÁNÍ
koupaliště cca 800 m od hotelu, krytý bazén
a koupaliště v Jeseníku cca 12 km.

VYBAVENÍ
recepce, restaurace s letní terasou, whirlpool,
finská a parní sauna, bylinková, pivní nebo ba-
henní lázeň (dle aktuální nabídky), masáže,
 půjčovna kol a koloběžek, hotelová zahrada s dět-
ským hřištěm, paintball.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje s možností přistýlky,
sprcha, WC, WiFi. TV na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem. Fakultativně:
doplatek na polopenzi (večeře) výběrem z den-
ního menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4387.html

HOTel PrADěD THAMM**** ZlATé HOry

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze

POLOHA
Nově zrekonstruovaný hotel Praděd Thamm
**** se nachází v  podhůří Jeseníků v  obci
Zlaté Hory, cca 2 km od hraničního přechodu do
Polska. Vnikl náročnou, ale citlivou rekonstrukcí
budovy, jejíž historie sahá do 30. let 19. století.
Hotel je zaměřen jak na kongresové a konfe-
renční služby, tak i na relaxační a sportovní po-
byty ideální pro rodiny s dětmi.

KOUPÁNÍ
krytý hotelový bazén, koupaliště v Jeseníku (cca
20 km).

VYBAVENÍ
restaurace s barem, dvoudráhový bowling, wel-
lness centrum – bazén, wnirlpool, parní sauna,
finská sauna, odpočívárna s  lehátky, masáže.
Výtah je k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje, sprcha nebo vana,
WC, TV, WiFi, minibar, telefon, fén.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem. Fakultativně:
doplatek na polopenzi výběrem ze 2 menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

NABÍDKA PROGRAMŮ
na www.cedok.cz. 

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,177.html
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JESENÍKY

HOTel NePTuN
*** MAlá MOráVkA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V atraktivní rekreační oblasti Hrubého Jeseníku
ve středisku Malá Morávka, poblíž lázní karlova
Studánka, vzdušnou čarou 8 km od nejvyšší hory
Jeseníků – Praděd (1 491 m n. m.).

KOUPÁNÍ
Venkovní bazén s  brouzdalištěm u hotelu
(15 x 12 m), krytý bazén s řadou vodoléčebných
atrakcí v lázních karlova Studánka (cca 8 km).

VYBAVENÍ
restaurace, denní bar, TV ve společenské míst-
nosti, prostory pro konference, školení a jiné hro-

madné akce, herna pro děti, sauna s ochlazovacím
bazénem, tělocvična, kulečník, stolní tenis, posi-
lovna, WiFi zdarma, půjčovna horských kol,
zdarma uskladnění vlastních kol, volejbalové
hřiště, dětské hřiště, minigolf, badminton.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s balkonem nebo bez bal-
konu, sprcha, WC, TV, možnost přistýlky na úkor
místa v pokoji (přistýlka vhodná pro dítě do
12 let). Čtyřlůžkové rodinné pokoje (studia) bez
balkonu, sprcha, WC, TV (2 dvoulůžkové pokoje
se společnou předsíní). Studia s balkonem na
vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem, ve-
čeře výběrem ze 2 až 3 hotových jídel.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma, omezeně v garáži
za poplatek – garáž nutno objednat předem.

ZDARMA
venkovní bazén s brouzdalištěm, zdarma ven-
kovní šachy a kuželky

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,274.html

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,271.html

HOTel kAMZík
*** MAlá MOráVkA – kArlOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
15 km západně od Bruntálu podél silnice do kar-
lovy Studánky, na okraji horské obce karlov,
v nadmořské výšce 720 m.

KOUPÁNÍ
Vnitřní vyhřívaný bazén (6 x 16 x 1,4 m).

VYBAVENÍ
restaurace a bar. Sportovní zázemí: tělocvična
pro sálové hry se sportovním vybavením (12 x
24 x 7 m), profesionální posilovna, bowling, stolní
tenis. Hotelové wellness (whirlpool jacuzzi s ba-
revnými efekty pro 6 osob, parní sauna, infra
sauna, finská sauna, zážitkové sprchy, odpočí-
várna), malý whirlpool u bazénu, masáže, WiFi,

dětská herna a hotelový výtah, non-stop recepce.
lanové centrum s dětským hřištěm před hote-
lem, trampolína, hřiště na střeše hotelu, ven-
kovní ohniště, půjčovna horských kol. Novinka
- nové venkovní wellness. 

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje Standard, sprcha,
WC, TV. Na vyžádání - dvoulůžkové čelní pokoje
Comfort s lednicí a mrazákem, TV, s výhledem
do údolí (za příplatek).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně formou bohatého rautu,
3chodová večeře výběrem ze tří jídel, v den ná-
stupu jednotná. Obědy lze v místě dokoupit.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

ZDARMA: 
krytý vyhřívaný bazén s venkovní terasou a malý
whirlpool, profesionální posilovna, velká tělo-
cvična,  stolní tenis,  tenisový a badmintonový
kurt na střeše hotelu,  parkování u hotelu,  WiFi



HOTel RelAx
*** ROžnOV POD RADHOšTěm

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/polopenze.

POLOHA
V podhůří Beskyd na okraji malebného městečka
Rožnova pod Radhoštěm, uprostřed lesoparku,
v blízkosti světově proslulého skanzenu „Valaš-
ského muzea v přírodě“.

KOUPÁNÍ
Krytý hotelový bazén (9 x 6 m), venkovní vyhří-
vaný bazén (15 x 10 m), koupaliště (cca 1 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, kavárna, letní terasa, relaxační cen-
trum s bylinnými a uhličitými koupelemi, klasic-
kými masážemi, saunou, fitcentrem. Dále
k dispozici automatická kuželna se dvěma dra-

hami, tenisové kurty, volejbalové hřiště, minigolf,
stolní tenis. V hotelu je výtah. V okolí se nachází
golfové hřiště, jízdárna, Gibon park se spoustou
atrakcí – lanové centrum, dětský park, trampolínky,
minigolf. WiFi připojení je v přízemí hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, některé s možností přistýlky
(pro dítě), sprcha, WC, TV, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně nebo polopenze (u balíčků jen polo-
penze). Snídaně – bufet, večeře výběr ze 3 jídel.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma, omezeně v garáži
za poplatek - nutno objednat předem.

ZDARMA
krytý a venkovní bazén

NABÍDKA PROGRAMŮ
na www.cedok.cz. 

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,449.html

800 112 11290

BESKYDY

WellneSS HOTel BAHeneC
*** PíSeK u JABlunKOVA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází ve Slezských Beskydech v nad -
mořské výšce 840 m cca 12 km od Jablunkova.

KOUPÁNÍ
Venkovní bazén, vnitřní bazén (8 x 4 m).

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace s velkým dět-
ským koutkem, salónek pro školení, wellness
s vnitřním bazénem o teplotě 32 °C, finskou sau-
nou a procedurami SPA BBB - pivní, slámové
a mléčné procedury s léčivými účinky, Koliba
s posezením u krbu, beach volejbal, dětská dře-
věná  vesnice. Výtah není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a čtyřlůžkové pokoje s možností přistýlky,
sprcha, WC, TV, WiFi, župan pro dospělé osoby.
Většina pokojů je s balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem, ve-
čeře 4chodová.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

ZDARMA
zdarma neomezený vstup do vnitřního i ven-
kovního bazénu

NABÍDKA PROGRAMŮ
na www.cedok.cz. 

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,1904.html

DÍTĚ
ZDARMA
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BESKYDY

HOTel ODRA – nestátní zdravotnické zařízení – centrum regenerativní medicíny – mini lázně  

*** OSTRAVICe

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
u lesa v blízkosti centra Ostravice v mírném kopci,
15 km od Frýdku místku a 250 m od nádraží. 

POPIS
nestátní zdravotnické a lázeňské zařízení – mini
lázně. Zařízení poskytuje mimo klasické hotelové
služby ozdravné, rekondiční a relaxační pobyty,
disponuje odborným týmem a speciálním vyba-
vením. Procedury jsou zaměřeny na zlepšení
funkce pohybového, oběhového, zažívacího, ner-
vového, dermatologického a dýchacího systému.
Nestátní zdravotnické zařízení – centrum re-
generativní medicíny - mini lázně
Rehabilitační bazén s protiproudem a masážními
tryskami (7x 7m, hl. 1,2 m teplota 34 ºC).
Wellness PARADISe vnitřní i venkovní – finské
sauny a bio sauny, parní, solné, bylinné a euka-
lyptové lázně, hydromasážní whirlpooly, vířivky
a perličky. Vodoléčba, elektroléčba, jodové, solné
a bahenní koupele, lymfodrenáže, kompletní
masáže, (klasické, lávové kameny, baňkové, re-
laxační, atd.) Dále parafíny, suché uhličité koupele
– CO

2
, inhalace, suchá masážní vana Hydrojet,

speciální kosmetika a další služby. V hotelu je
lékař i fyzioterapeut.

VYBAVENÍ
Restaurace, posezení na terase, denní a noční
bar, fitness, salonky.  Velká zahrada, osvětlené
hřiště na volejbal, fotbal, tenis, stolní tenis. Hotel

zprostředkuje zapůjčení kol a elektrokol. možnost
úschovy vlastních kol. WiFi, letní grilování, v okolí
nástup na turistické trasy (lysá Hora, Smrk a další).

KOUPÁNÍ
Vlastní rehabilitační bazén 34 ºC , koupaliště u Pen-
zionu Sluníčko.

UBYTOVÁNÍ
Ve třech vzájemně propojených budovách, dvou-
lůžkové pokoje (standardní vybavení), TV, sprcha,
WC, WiFi. možnost zajištění i dvou dvoulůžkových
pokojů se společným příslušenstvím (suit). Jed-
nolůžkové pokoje jsou za příplatek. některé po-
koje mají balkony. K dispozici apartmány. Hotel
má dvě poschodí bez výtahu. V jedné části hotelu
jsou tři poschodí.

STRAVOVÁNÍ
Plná penze nebo polopenze, (snídaně – bufet,
oběd výběr ze dvou jídel, večeře jídlo plus raut).
Velmi kvalitní, vysoce hodnocení kuchaři - se za-
měřením většinou na česká jídla.

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti zdarma, k ba-
líčkům je možnost zapůjčení županu zdarma.

LéčEBNý RELAxAčNÍ POBYT 2 NOCI
2x ubytování s polopenzí
Program: 1x suchá masážní vana Hydrojet,
2x suchá uhličitá koupel, 1x perličková koupel,
2x inhalace vincentkou, 2x parafínový zábal.
neomezený vstup do bazénu, wellness a fitness
dle otevírací doby. 
30% sleva na masáže a vodoléčbu.

LéčEBNý RELAxAčNÍ POBYT 4 NOCI 
4x ubytování s polopenzí
Program: 2x suchá masážní vana Hydrojet,
3x suchá uhličitá koupel, 4x inhalace vincent-
kou, 3x parafínový zábal, 1x perličková koupel,
1x masáž 30 minut dle výběru (klasická, rela-
xační, lávové kameny). neomezený vstup do
bazénu, wellness a fitness dle otevírací doby.
30% sleva na masáže a vodoléčbu.

Za příplatek je možné doplnit program:
Pro ženu: Beauty kúra (čistící masáž, peeling,
tonic, úprava obočí, zpevňující masáž, krémová
maska pro jemné čištění pleti, krém).
Pro muže: ochutnávka karibských rumů.

Další programy na www.cedok.cz

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,9171.html



800 112 11292

BESKYDY

HOTel meSIT
*** HORní BečVA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V Chráněné krajinné oblasti Beskydy, ve svahu
v kopci, v blízkosti přehrady Horní Bečva.

KOUPÁNÍ
Krytý bazén v hotelu (8 x 4 m), přehrada Horní
Bečva (800 m).

VYBAVENÍ
Restaurace, denní  bar, krytý bazén, sauna, whir-
lpool,  stolní tenis, biliár, šipky, tenisový kurt
s osvětlením, volejbalové hřiště, dětský koutek,
herna pro větší děti, venkovní hřiště s prolézač-
kami, pískovištěm, houpačkami a trampolínou,
na objednávku masáže, manikúra, pedikúra, WiFi

připojení v celém hotelu, výtah. 

UBYTOVÁNÍ
Jednolůžkové až třílůžkové pokoje s možností
1–2 přistýlek s vlastním příslušenstvím, lednice,
TV, trezor, WiFi. Přistýlka je formou lůžka. mož-
nost zajištění ubytování v rekonstruovaných po-
kojích za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně a večeře bufetovým způ-
sobem.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

ZDARMA
hotelový bazén, volný vstup do Whirlpoolu
a sauny v době od 16:00 hod., stolní tenis a šipky

NABÍDKA PROGRAMŮ
na www.cedok.cz. 

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,511.html

DÍTĚ
ZDARMA

HOTel eROPlán
*** ROžnOV POD RADHOšTěm

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V podhůří Beskyd na okraji malebného městečka
Rožnova pod Radhoštěm, v blízkosti světově pro-
slulého skanzenu „Valašského muzea v přírodě“.

KOUPÁNÍ
Koupaliště s ohřívanou vodou a přírodní koupa-
liště – 2 bazény, krytý bazén s toboganem (cca
3 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, kongresové centrum, letní terasa,
nové wellness centrum – whirlpool, finská a parní
sauna, ochlazovací lázeň, odpočívárna, různé
druhy masáží. Půjčovna horských a trekových

kol.  naproti hotelu se nachází Gibon park se
spoustou atrakcí. V okolí bowling, minigolf, te-
nisové kurty, lanové centrum, golfové hřiště, jíz-
dárna. V hotelu je výtah.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (rozkl.
křeslo), sprcha, WC, TV-SAT,  telefon, minibar,
pantofle, župany, přípojka na PC.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Fakultativně:
doplatek na polopenzi výběrem ze 2 jídel dvou-
chodového menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu na vlastním parkovišti hlída-
ném bezpečnostním kamerovým systémem
zdarma.

ZDARMA
vstup na 1 hodinu do wellness centra ( Whir-
lpool, finská sauna, parní sauna, infra sauna),
u pobytů od 5 nocí navíc zapůjčení horských kol

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4532.html
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BESKYDY

HOTel BAueR
*** Bílá

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel Bauer leží v malebném údolí horské říčky
Bílá v nadmořské výšce 521 m v blízkosti hra-
ničního přechodu na Slovensko.

KOUPÁNÍ
Hotelový bazén (9,5 x 4,5 m) s řadou atrakcí –
protiproud, masážní trysky, vodní hřib, odpočin-
ková zóna, terasa, teplota vody 31 – 32°C.

VYBAVENÍ
Restaurace v novém designu, Horská jizba – vy-
bavena tradičním dřevěným nábytkem, Bufet/Piz-
zeria, Wellness centrum - bazén, whirlpool,
saunový svět – římské lázně, finská a bylinková

sauna, masáže. u hotelu dětský letní park s řadou
atrakcí – letní tubing, 2x vodní svět, šlapací auta
Bergtoys, obří pískoviště, dětská lezecká stěna,
aquazorbing, indiánská vesnice,  odpočinkové
zóny pro rodiče, houpací sítě, horská kola, sjez-
dová kola, dětská kola, terénní koloběžky, nafu-
kovací skákací hrad se skluzavkou. Dětský lanový
park s překážkami a systémem vodních kanálků
s vodními koly, přepady a stavidly.

UBYTOVÁNÍ
Dvou-, tří a čtyřlůžkové pokoje v hlavní třípodlažní
budově hotelu. Všechny pokoje mají nové mo-
derní vybavení sportovního charakteru, vlastní
sociální zařízení se sprchovým koutem, lCD TV,

fén, WiFi, TV, vlastní sociální zařízení se sprcho-
vým koutem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsoben. Fakultativně:
doplatek na polopenzi (večeře) výběrem z dvou-
chodového menu.

ZDARMA
parkování u hotelu, krytý bazén

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4577.html

HOTel OnDRášůV DVůR
**** Bílá – meZIVODí

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Resort se nachází v blízkosti obce Bílá - mezivodí
uprostřed krásné přírody moravskoslezských
Beskyd.

KOUPÁNÍ
Krytý venkovní bazén s barem v letní sezoně.

VYBAVENÍ
Restaurace, salonek, venkovní terasa, tenisový
kurt, volejbalové hřiště, půjčovna elektrokol, ko-
loběžek, stolní tenis, zahrada. Tropic-Land
(nové): je zárukou dobrého počasí po celý rok.
Relax na vyhřátém písku, vodopád, sluníčko, tep-
lota až 30 ºC, přírodní jezírko, Aruba bar, rybí

speciality přímo z grilu. Wellness – finská a parní
sauna, tepidarium, infra sauna, ochlazovací káď,
termální kádě a masáže. Thermal park – ter-
mální kádě s vodou 36-40 ºC a obsluhou. music
bar, vinný sklípek.

UBYTOVÁNÍ
Dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje s možností přistýlky,
WC sprcha, minibar, trezor, telefon, fén, TV-SAT,
WiFi v hlavní budově. V blízkosti hotelu vilky a apart-
mánové vilky s terasou, některé s vlastní saunou.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem, obědy a večeře
na místě.

INFORMACE
Parkování v areálu bez poplatku.
Hotel je určen pro dospělé osoby, děti od 10 let
mají vstup ve vyhrazených termínech. 

NABÍDKA PROGRAMŮ
na www.cedok.cz. 

Oficiální klasifikace: ***+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8743.html



POLOHA
Horský hotel se nachází v Resortu Valachy, na
okraji Velkých Karlovic v bezprostřední blízkosti
hranic se Slovenskem.

KOUPÁNÍ
Relaxační centrum – tři termální bazény s vyhří-
vanou vodou s mořskou solí (29–36 °C), koupa-
liště ve Velkých Karlovicích (6 km).

VYBAVENÍ
čtyři rezidence, restaurace s krbem, Sport bar
s bowlingem, Valašská hospůdka, Wellness Horal
– tři termální bazény s vyhřívanou vodou: pla-
vecký bazén 20 m s hydromasážními tryskami
a bublerem (29 °C), relaxační bazén, divoká řeka,
dětský bazén (36 °C), kardio fitness, saunový

svět – Whirlpool, parní lázeň, bahenní zábaly,
Hammam,  tepidárium, nabídka  exotických ma-
sáží, saunové rituály, Kneippův chodník, golfový
indoor simulátor, WiFi, nekuřácký objekt.  

UBYTOVÁNÍ
Zrekonstruované rezidence A,B,C – superior, dvou-
lůžkové pokoje standard, rodinné dvoulůžkové
pokoje se dvěma přistýlkami - sedací souprava
(na vyžádání). Sprcha, WC, lCD TV, SAT, telefon,
WiFi, minibar, trezor.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – bufetovým způsobem.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.
Celý hotel je nekuřácký.

NABÍDKA PROGRAMŮ
na www.cedok.cz. 

ZDARMA
vstup do Wellness Horal, bezplatný shuttle se-
rvis do hotelu

Oficiální klasifikace: ***+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,525.html

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

**** VelKé KARlOVICe – léSKOVé

WellneSS HOTel HORAl

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,522.html

POLOHA
čtyřhvězdičkový komfortní Spa hotel lanterna
se nachází v Resortu Valachy ve Velkých Karlo-
vicích, v údolí léskové. Svým vybavením uspokojí
náročné hosty.

KOUPÁNÍ
Hotelové l-Spa relaxační centrum s krytým bazé-
nem (10x5 m) a vodními atrakcemi. Koupaliště ve
Velkých Karlovicích – 4 km, Wellness Hotel Horal
s termálními bazény.

VYBAVENÍ
Hotelová restaurace s nabídkou moderní krajové
kuchyně, zážitková restaurace Vyhlídka s nabíd-
kou degustačních menu, Coctail bar, vinotéka,
Café lanterna s knihovnou, internetový koutek,

relaxační centrum l-Spa (bazén s atrakcemi,
Whirlpool se slanou vodou, ochlazovací bazén
s kamennou dekorací, finská sauna, infrasauna,
parní lázeň, nabídka masáží, exotické rituály Pure
Fiji, relaxační místnost s terasou a vyhlídkou, ne-
kuřácký hotel, výtah.

UBYTOVÁNÍ
moderní dvoulůžkové pokoje  Standard a Suite,
některé s možností přistýlky nebo propojitelné.
WC, sprcha, lCD TV se SAT, minibar, trezor, fén,
WiFi, župan, osuška, přezůvky do l-spa.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – teplý a studený bufet.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.
Celý hotel je nekuřácký. 

NABÍDKA PROGRAMŮ
na www.cedok.cz. 

ZDARMA
vstup do l-Spa a Wellness Horal, bezplatný
shuttle servis do hotelu Horal

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

**** VelKé KARlOVICe – léSKOVé

SPA HOTel lAnTeRnA

BESKYDY

94 800 112 112



Chaty & 
chalupy



800 112 11296

ChAty A ChALUPy

SMRČí PoD KozáKoVeM – Chalupa

Lokalita: Český ráj
Středisko: Smrčí pod Kozákovem
Pošta: Turnov
Žst: Železný Brod 6 km
Aus: Smrčí pod Kozákovem 100 m,
pouze v létě turistický a cyklo bus.
Max. 4 osoby a dětská postýlka
(2x 2+0).
Poloha: Roubená chalupa se na-
chází na okraji obce pod Kozákovem
v sousedství domu majitele.

Vybavení: obývací kuchyň s vyba-
vením (lednice, sporák, mikrovlnná
trouba, nádobí) a dvě lůžka. Dvě
lůžka v ložnici. Koupelna s vanou
a sprchou, WC, TV, rádio, venkovní
posezení a ohniště. Přímo u chalupy
není pozemek oplocen.
Letní aktivity: Koupání - koupaliště
Vesec a bazén s tobogánem v Žele-
zném Brodě. Ideální výchozí místo
pro pěší i cykloturistiku po Českém
ráji. Koupání: koupaliště Vesec a Že-
lezný Brod.

Parkování: na pozemku majitele.
Upozornění: V ceně pobytu je za-
hrnuta spotřeba elektrické energie
od 80 kWh. Vyšší spotřeba se hradí
na místě.

HoDKoVICe naD MoHeLKoU – Chalupa

Lokalita: Jizerské hory - Podještědí
Středisko: Hodkovice nad Mohel-
kou
Pošta: Hodkovice nad Mohelkou
Žst: Hodkovice nad Mohelkou 1,5 km
Aus: Hodkovice nad Mohelkou 1 km
Max. 6 osob: 2x 3+0, dětská postýlka
Poloha: Chalupa se nachází na okraji
obce v krásném prostředí Podješ-
tědí.
Vybavení: V přízemí je obývací pokoj
spojený s kuchyňským koutem, kr-
bová kamna, barový stůl a posezení.
Kuchyňský kout: sporák, trouba,

 mikrovlnná trouba, varná konvice,
kávovar, lednice, mrazák, nádobí pro
6 osob. V podkroví jsou dvě ložnice.
Jedna má balkon. WC, sprcha, TV,
rádio. Pozemek kolem chalupy není
oplocen, venkovní posezení, ohniště,
dvě houpačky pro děti.
Parkování: U chalupy - stání pro dvě
auta.
Letní aktivity: Ideální místo pro
pěší i cykloturistiku do okolí: Liberec,
Ještěd, Sychrov, Český Dub, Frýd-
štejn, Malá Skála a další.
Parkování: U chalupy.

Upozornění: V ceně je zahrnuta spo-
třeba elektrické energie do 50 kWh.
Vyšší spotřeba se hradí na místě.
Pobyt s pejskem malé plemeno. Jiné
termíny po dohodě.

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4972.html

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4969.html
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JíLoVé U DRŽKoVa 601 – Chalupa

Lokalita: Jizerské hory
Středisko: Jílové u Držkova
Pošta: Držkov
Žst: Železný Brod 8 km
Aus: Jílové u Držkova 300 m
Max. 12 osob: 1x 2+0, 2x 3+0,
1x 4+0
Poloha: V klidném prostředí vedle
 objektu Jílové 69. Pozemek není oplo-
cen.
Vybavení: V přízemí je obývací pokoj
s osvětleným barem, sedacím nábyt-

kem a TV, na který navazuje kuchyň-
ský kout (sporák se sklokeramickou
deskou, mikrovlnka, lednice, myčka
nádobí, varná konvice, nádobí. Lož-
nice v poschodí, 2x sprcha, 1x rohová
vana, 2x WC, 1x bidet, sauna. zastře-
šená terasa, venkovní krb, houpačka
pro děti,  pískoviště. Bazén je k dis-
pozici v červenci a v srpnu.
Parkování: přímo u objektu.
Koupání: Koupaliště vŽelezném Brodě.
Letní aktivity: Turistika, cykloturistika,

koupaliště Železný Brod. V červenci
a srpnu k dispozici nadzemní bazén.
Upozornění: V ceně je zahrnuta spo-
třeba elektrické energie do 150 kWh.
Vyšší spotřeba se hradí na místě. 
Informace: V zimním období je cha-
lupa vytápěna přímotopy a horkým
vzduchem. Velká krbová vložka na
dřevo. Jiné termíny po dohodě. 

JíLoVé U DRŽKoVa 69 – Chalupa

Lokalita: Jizerské hory
Středisko: Jílové u Držkova
Pošta: Držkov Žst: Železný Brod
8 km
Aus: Jílové u Držkova 300 m
Max. 8 osob: 2x 4+0, dětská po-
stýlka.
Poloha: Chalupa se nachází uprostřed
zahrady vedle objektu Jílové 601.
Vybavení: V přízemí je kuchyň
a obývací pokoj. Ložnice jsou v pod-
kroví, oddělené dveřmi a malým od-
počívadlem. V kuchyni je k dispozici
lednice, mikrovlnná trouba, rychlo-

varná konvice, sporák, nádobí pro
8 osob. WC, sprcha, TV, rádio. U ob-
jektu terasa se zahradním nábytkem
a krbem, pískoviště, houpačka. V čer-
venci a v srpnu je k dispozici za-
hradní bazén. Pozemek kolem
objektu není oplocen.
Parkování: Přímo u chalupy.
Letní aktivity: Turistika, cykloturis-
tika, koupaliště Železný Brod. V čer-
venci a srpnu k dispozici nadzemní
bazén.
Upozornění: V ceně pobytu je za-
hrnuta spotřeba elektrické energie

do 150 kWh. Vyšší spotřeba se hradí
na místě. V zimním období se objekt
vytápí přímotopy a v obývacím po-
koji je krbová vložka na dřevo. Jiné
termíny po dohodě.

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4970.html

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4971.html



Lokalita: České Středohoří
Středisko: Kravaře
Pošta: Kravaře Žst: Kravaře 3 km
Aus: Kravaře 500 m
Max. 6 osob: 1x2+0, 1x 3+0, 1 při-
stýlka
Poloha: Chata se nachází v oblasti
chatové osady Velika nedaleko obce
Kravaře.
Vybavení: V přízemí chatky je obývací
pokoj (jedna přistýlka ), kuchyňský
kout (elektrický dvouvařič, mikrovlnná
trouba, varná konvice, lednice a ná-
dobí pro 6 osob), krb s krbovou vlož-

kou, vana se sprchou, WC, TV, ložnice
jsou v podkroví - přístup po dřevě-
ných schodech. Kolem pozemku je
živý plot (pozemek není oplocen). oh-
niště, pískoviště, zahradní gril, ven-
kovní posezení.
Parkování: U chaty.
Upozornění: V ceně je zahrnuta spo-
třeba elektrické energie do 50 kWh.
Vyšší spotřeba se hradí na místě.
V chatě je užitková voda, ubytovatel
zajišťuje 50 l pitné vody.

Lokalita: Máchův Kraj - Českolipsko
Středisko: Dobranov
Pošta: Dobranov 

Aus: Dobranov 500 m
Max. : 2x 2+0, 1 přistýlka
Poloha: na okraji obce Dobranov
nedaleko České Lípy směrem na zá-
kupy a Mimoň.
Vybavení: V přízemí chalupy je ku-
chyň s vybavením (lednice, sporák
a nádobí pro 6 osob). obývací pokoj
s přistýlkou, TV, rádio, koupelna
s vanou, sprchový kout, WC, v pod-
kroví jsou dvě oddělené ložnice.
K dispozici je zahrada, venkovní po-
sezení, udírna, zapuštěný bazén ku-
latý 3,60 m hl. 90 cm, pod chalupou

teče malý  potůček se splávkem. Po-
zemek je oplocen.
Parkování: na oploceném po-
zemku.
Letní aktivity: Ideální místo pro tu-
ristiku a cykloturistiku v okolí České
Lípy a Máchova jezera. Blízké pa-
mátky: zámek zákupy, hrad Bezděz,
Sloup v Čechách, Lemberk, Ralsko
a další zajímavosti. Koupání: nejblíže
koupaliště zákupy.

800 112 11298

ChAty A ChALUPy

JanoVICe U KRaVař – Chata 

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,4966.html

DoBRanoV – Chalupa

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,4965.html
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HRaDIšTě U DoMaŽLIC – Chalupa

Lokalita: Chodsko
Středisko: Hradiště u Domažlic
Pošta: Koloveč
Žst: Milavče – 6 km 
Aus: Hradiště – 200 m
Max 6 osob + 2 děti: 2x dvoulůž-
kové ložnice s možností 2 samostat-
ných matrací (pro děti), v obývacím
pokoji je rozkládací sedací souprava
Poloha: chalupa se nachází na okraji
obce, 150 m od lesa
Vybavení: v obývacím pokoji je
 jídelní stůl, sedací rozkládací sou-
prava, LCD a TV-SaT s CD přehráva-

čem, krbem, plynové topení, kou-
pelna s WC, umyvadlem, sprchovým
koutem, bidetem a pračkou se su-
šičkou. Kuchyň je vybavená základ-
ním nádobím, sporák, trouba,
lednice, varná konvice, toaster. za-
hradní posezení na zahradní terase
nebo na krytém zápraží s lavičkou,
možnost grilování, pískoviště, bazé-
nek o průměru 3,5 m, 3x lehátko,
možnost úschovy vlastních kol. 
Parkování: na oploceném pozemku 
Letní aktivity: Koupání: Bazén
o průměru 3,5 na zahradě, koupa-

liště – 100 m, krytý bazén – Kdyně
10 km, Furt im Wald – 28 km – kou-
paliště s krytým bazénem a tobogá-
nem, venkovní vyhřívané bazény. 
Turistika, cykloturistika, houbaření,
výlety – zřícenina hradu netřeb, hrad
Klenová, Rýznberk, Domažlice, Kla-
tovy, Plzeň, německo.

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,9354.html

KonoPIšTě U VLaCHoVa Březí – Chalupa, Objekt a

Lokalita: Pošumaví
Středisko: Konopiště u Vlachova
Březí
Pošta: Vlachovo Březí
Žst: Husinec 10 km
Aus: Konopiště rozcestí - 700 m
Max. 5 osob: 1/2 a 1/3 lůžková ložnice
+ 1 přistýlka (rozkládací pohovka).
Vybavení: Pronajímají se dvě, zcela
samostatné části (objekt a a objekt
B) prostorné chalupy, které mají
vlastní vchody a vlastní dvorky. oplo-
cená zahrada je společná pro objekt
a a objekt B (umístěná 10 m od cha-

lupy s přístupem přes místní komu-
nikaci), zahradní posezení, stolní
tenis, ohniště, dětské pískoviště, hou-
pačka. Kuchyň se zákl. vybavením -
el. sporák, nádobí, příbory, obývací
pokoj je průchozí, televizor, 2 x WC
(1x v koupelně a 1x samostatné). el.
vytápění, krbová kamna na dřevo
v obývacím pokoji. za objektem je
dětské hřiště a hřiště na tenis.
Parkování: Parkování na uzavřeném
dvorku nebo před chalupou.
Letní aktivity: Koupání: Husinecká
přehrada - 8 km.

Informace: Spotřeba elektrické
energie není zahrnuta v ceně po-
bytu. Místní poplatky nejsou za-
hrnuty v ceně pobytu – úhrada na
místě.

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,5100.html
www.cedok.cz/dovolena/,5101.html



ChAty A ChALUPy

800 112 112100

KLaDRUBy U DoLní HořICe – Chalupa

Lokalita: Jižní Čechy - Táborsko
Středisko: Kladruby u Dolní Hořice

Pošta: Chýnov
Žst: Pořín 2 km
Aus: Kladruby - 100 m
Max. 6 osob: 1/2 (2 lůžka), 1/2+2
(dvoulůžko + palanda). nad rámec
maximálního počtu osob je možná
účast až 2 dětí do 4 let zdarma.
Vybavení: Prostorná obývací ku-
chyně (sporák, lednice, mikrovlnka,
varná konvice, nádobí, příbory, tous-
tovač), obývací pokoj, barevný TV

a rádio, nově zrekonstruovaná kou-
pelna (sprcha, WC). nadzemní  bazén
(Ø 3,6 m, hloubka 0,9 m), zahradní
nábytek a gril, dětské pískoviště, oh-
niště, uskladnění kol. oplocený po-
zemek (uzavřený dvůr).
Parkování: na oploceném uzamy-
katelném pozemku u objektu (dvůr)
– až 6 aut.
Koupání: Chýnov – venkovní bazén
(2 km), Pořín – koupaliště (2 km).

Upozornění: V ceně pobytu je za-
hrnuta spotřeba el. energie do
50 kWh, nad limit se hradí na místě.

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6081.html

DoBRá VoDa – Chata 

Lokalita: Jižní Čechy - Českobudě-
jovicko

Středisko: Dobrá Voda
Pošta: Horní Stropnice

Žst: nové Hrady 15 km
Aus: Dobrá Voda 500 m
Max. 6 osob: 3/2 v patře. 
Vybavení: obývací pokoj s krbem,
kuchyň (plynový sporák s troubou,
el. vařič, lednice, mikrovlnná trouba,
varná konvice, nádobí, příbory), ba-
revný TV-SaT a rádio, ústřední topení,
příslušenství (vana, WC), el. bojler.
K dispozici zastřešená pergola, za-
hradní nábytek a zahradní krb.
Parkování: U chaty na oploceném po-
zemku - 1 auto, ostatní na parkovišti
cca 100 m.

Letní aktivity: Koupání - koupaliště
a rybníky Horní Stropnice a Hojná
Voda (2 km). V okolí vhodné terény
pro cykloturistiku a houbaření.
Upozornění: V ceně pobytu je za-
hrnuta spotřeba el. energie do
100 kWh, nad limit se hradí na místě.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,6085.html
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BeneCKo – Chalupa u bětušky

Lokalita: Krkonoše
Středisko: Benecko

Žst/Aus: Benecko 2 km
Max. 14 osob: 1x 2+2 (2 lůžkový pokoj

a 2 lůžka oddělená závěsem) v pří-
zemí, 2/3, 1/2 s palandou v patře
Vybavení: obývací pokoj s dětským
koutkem, koupelna s vanou, sprcho-
vým koutem, WC, kuchyň s vybave-
ním (sporák, lednice, mikrovlnná
trouba, varná konvice, nádobí), v pří-
zemí koupelna, bar, společenská
místnost. Pergola s venkovním po-
sezením, bazén, houpačky pro děti,
v každém patře je televize, WiFi při-
pojení. objekt je nekuřácký.
Zimní aktivity: Středisko zimních
sportů  - lyže, běžky.

Letní aktivity: Turistika, houbaření,
sběr lesních plodů.
Informace: Parkování na neoploce-
ném pozemku u chalupy. Místní po-
platky nejsou zahrnuty v  ceně
pobytu – úhrada na místě.
Upozornění: V ceně je spotřeba
energie do 50 kW, větší spotřeba se
hradí na místě dle platného ceníku.
Ve vybraných termínech je možné
ubytování zkrátit na min. 2 noci.
Pes pouze po domluvě.

Ha JnICe – oSaDa BRUSnICe – MRaVenČí DoMKy – Chata

Lokalita: Východní Čehy
Středisko: Hajnice osada Brusnice
Aus:  Dvůr Králové nad Labem 12 km
Max. 4 osoby: 1/1 a 1/3 v patře
Vybavení: dvě ložnice v patře, obývací
kuchyň se sporákem, nádobím a pří-
bory, mikrovlnná trouba, varná kon-
vice, s krbem a kachlová kamna,
koupelna s vanou a ruční sprchou,
WC, terasa se zahradním nábytkem,
ohniště. Pozemek je oplocený.
Parkování: na pozemku u chaty.
Letní aktivity: koupaliště ve Dvoře
Králové nad Labem 12 km.

Upozornění: Pes pouze malé rasy.
Poslední úsek příjezdové cesty (cca
500 m) je polní cestou.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,5054.html

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,7988.html



ChAty A ChALUPy

800 112 112102

VeLKé DářKo – Chata 
Lokalita: Českomoravská vrchovina
Středisko: Velké Dářko
Pošta: Žďár nad Sázavou
Žst: Žďár nad Sázavou 12 km
Aus: škrdlovice 3 km
Max. 5 osob: 1. p - ložnice 2 lůžka
(manželská postel), ložnice 2 lůžka
(samostatná), ložnice 1 lůžko (samo-
statné).
Poloha: Chata se nachází v chatové
oblasti, cca 1 km od hráze velkého
Dářka.
Vybavení: Kamna na tuhá paliva,
sprcha s teplou vodou, WC v chatě,
kuchyně s vybavením, rádio, chlad-
nička. obývací pokoj s krbem a letní
terasou s posezením, v kuchyni elek-
trický 2plotýnkový vařič, varná kon-
vice, remoska. zahradní houpačka,
přírodní ohniště, přenosný gril, spo-

lečenské hry, dětské hračky, DVD pře-
hrávač. Pobyt není možný se psem.
Parkování: U chaty.
Letní aktivity: Koupání - cca 0,5 až
1 km Velké Dářko, cca 10 km Pilská
nádrž u Žďáru nad Sázavou.
Upozornění: Prodejna potravin
3 km škrdlovice, restaurace 3 km
škrdlovice, 2 letní restaurace u hráze.
V chatě není TV, pouze rádio.

MLaDKoV – Chalupa
Lokalita: Východní Čechy
Středisko: Mladkov
Žst./Aus: Mladkov 1,5 km
Max. 4 osoby: 2 pevná lůžka a dvě
přistýlky
Vybavení: obývací kuchyně s kachlo-
vými kamny s možností vaření, el. spo-
rák s troubou, kávovar, varná konvice,
lednice, jídelní kout, sprcha, WC. K dis-
pozici zahradní nábytek, ohniště s po-
sezením a zahradní gril s grilovací
soupravou. Pozemek je oplocený.
Parkování: U chalupy.
Letní aktivity: Přehrada Pastviny
6 km.
Informace: Místní poplatky nejsou
zahrnuty v ceně pobytu – úhrada na
místě.

Upozornění: nástup na pobyt mezi
13.00 až 14.00 hodinou. odběr vody
se hradí hotově podle stavu vodo-
měru.

CHřIBy – Chata 
Lokalita: Brněnská přehrada
Středisko: Chřiby
Pošta: Brno - Bystrc
Žst: Brno 12 km
Aus: Brno - Bystrc 2 km
Max. 12 osob: 2/5 a 2 lůžka v obývacím
pokoji, na vyžádání možná navíc 1 při-
stýlka.
Poloha: Samostatná chata s oploce-
ným pozemkem v těsné blízkosti pře-
hradní nádrže.
Vybavení: Kamna na ušlechtilá  paliva,
2x sprcha s teplou vodou, 3x WC
v chatě, kuchyně s vybavením, televi-
zor, rádio, chladnička. obývací vstupní
hala s jídelním stolem, moderně vy-
bavená kuchyň v suterénu - 2x el.
vařič, 2x rychlovarná konvice, fritovací
hrnec, remoska, 2x mikrovlnná trouba,
žehlička. přímotopy ve všech místnos-
tech vč. koupelen a WC. K dispozici

zahrada 3 tis. m2, besídka, zahradní
nábytek, slunečník, ohniště.
Parkování: U chaty.
Letní aktivity: Koupání - brněnská
přehrada cca 100 m, hotelový bazén
cca 1 km (H. Santon).
Upozornění: V ceně pobytu je spo-
třeba el. energie do 100 kWh, vody
do 4 m3, spotřeba nad limit se hradí
v místě. Ubytování 1 osoby nebo dítěte
nad stanovenou kapacitu lůžek je
možné na přistýlce za příplatek 500 Kč.
Informace: Prodejna potravin 2 km
(Bystrc - Penny), restaurace 250 m (By-
strc). Chata je vhodná pro dvě spřá-
telené rodiny. Při obsazení menšího
počtu osob bude 1 ložnice uzavřena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,4996.html

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,5031.html

Rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4991.html
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Lokalita: Plumlovská přehrada
Středisko: Mostkovice
Pošta: Mostkovice 
Žst: Prostějov 7 km
Aus: Plumlov - přehrada 150 m
Max. 4 osoby: 1/3 a 1 přistýlka
Poloha: V chatové oblasti, v blízkosti
Plumlovské přehrady.
Vybavení: Kamna na tuhá paliva,
studená voda ve vlastní studni na za-
hradě (5 m), chemické WC v chatě,
televizor, rádio, chladnička, kuchyňský
kout s vybavením (rychlovarná kon-
vice, el.sporák, remoska, toustovač,

mikrovlnná trouba), obývací pokoj
s jídelním stolem a krbem. zahradní
posezení, ohniště,  zahradní sprcha.
Parkování: na oploceném po-
zemku. Příjezd k chatě po zpevněné
polní cestě cca 80 m.
Letní aktivity: Koupání - přehrada
cca 200 m
Upozornění: Prodejna potravin cca
1 km (Plumlov), restaurace cca 1 km
(Plumlov).

MoSTKoVICe – Chata 

HRanICe na MoRaVě - SLaVíČ – Chalupa

Lokalita: Beskydy
Středisko: Hranice na Moravě - Slavíč
Pošta: Drahotuše 
Žst: Hranice 7 km Lipník nad Bečvou
7 km
Aus: Slavíč restaurace 1 km
Max. 9 osob: 1/2, 1/3 - v přízemí,
1/4 - v podkroví
Poloha: Bývalý zemědělský statek leží
v prostoru Moravské brány zvané Be-
čevská brána, která je vklíněna mezi
oderské vrchy a Podbeskydskou pa-
horkatinu.

Vybavení: obývací kuchyň s TV, mi-
krovlnkou, varnou konvicí, sporákem
a lednicí. WC , vana, se sprchou. nad-
střešená terasa se zahradním nábyt-
kem. Venkovní posezení s krbem,
roštem a elektrickým grilem.
Parkování: V uzavřené zahradě.
Aktivity v místě: Basketbalový koš,
stůl se síťkou na stolní tenis, bazén
5,30 – hloubka 1,30. Prostor na mí-
čové hry.
Aktivity v okolí: Koupaliště a krytý
bazén v Hranicích, řeka Bečva, cyklo -

stezky, turistika, ranč s koňmi, spor-
tovní letiště.
Upozornění: Pobyt se psem pouze
malé rasy. V ceně pobytu je zahrnuta
spotřeba energie do 150 kW za
týden, další spotřeba se hradí na
místě. Majitel se zdržuje v oddělené
části chalupy se zvláštním vchodem.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,4998.html

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,4959.html



Lokalita: Beskydy
Středisko: Trojanovice - Bystré
Pošta: Frenštát pod Radhoštěm
Žst: Frenštát pod Radhoštěm 4 km
Aus: Trojanovice - Bystré (rest. šenk)
500 m
Max. 6 osob: 1/4 (palandy), 2 lůžka
v obývacím pokoji (rozkládací gauč).
Poloha: Chata se nachází v krásném
prostředí rekreační oblasti Trojano-
vice.

Vybavení: obývací pokoj s krbovými
kamny, TV. Kuchyň: lednice, dvouplo-
týnkový vařič, nádobí pro 4 osoby,
varná konvice, mikrovlnná trouba.
WC, sprcha. Ložnice. Terasa s pose-
zením, zahradní udírna, ohniště. Po-
zemek je částečně oplocen.
Parkování: U chaty.
Letní aktivity: Turistika, cykloturis-
tika. Koupání: potok s přehradou
přímo pod chatou, aquapark s to-
bogany a krytý bazén ve Frenštátě
pod Radhoštěm 4 km.

Zimní aktivity: Lyžařský vlek cca
500 m od chaty, lyžařský areál Pus-
tevny cca 3 km, 7 vleků, technické
zasněžování.
Upozornění: V ceně je zahrnuta spo-
třeba el. energie do 50 kWh. Vyšší se
hradí na místě. Při nástupu na pobyt
se hradí kauce ve výši 1 000 Kč.

Lokalita: Beskydy
Středisko: Janová
Pošta: Janová Žst: Janová 500 m

Aus: Janová 300 m
Max. 6 osob: 1/3, 1/2, 1 přistýlka
v obývacím pokoji.

Poloha: Původní valašská dřevěnice
s výhledem do údolí řeky Bečvy na
okraji vesnice.
Vybavení: Kuchyň: chladnička
s mrazákem, elektrický sporák, mi-
krovlnka, varná konvice, jídelní kout
se stylovým nábytkem, obývací pokoj
s TV, WC, sprcha. Venkovní krb s roš-
tem, ohniště s posezením. Pozemek
je oplocen.
Parkování: Pro 1 auto na oploce-
ném pozemku.

Letní aktivity: Cyklostezka Bečva
(vhodná i pro kolečkové brusle). Kou-
pání: řeka Bečva 300 m, Městské
lázně Vsetín 5 km, štěrkoviště nový
Hrozenkov 12 km.
Upozornění: V ceně pobytu je za-
hrnuta spotřeba elektrické energie
do 50 kWh. Vyšší spotřeba se doplácí
na místě. Poslední úsek příjezdové
cesty k chalupě je do strmého kopce.

TRoJanoVICe - BySTRé – Chata 

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,4944.html

JanoVá - „U SCHMIDTů“  – Chalupa

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,4949.html

800 112 112104

ChAty A ChALUPy
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VeLKé KaRLoVICe – Chata „lenka“

Lokalita: Beskydy
Středisko: Velké Karlovice - Soláň
Pošta: Velké Karlovice
Žst: Velké Karlovice 5 km
Aus: V. Karlovice, Bzové – Soláň, roz-
cestí 150 m
Max. 8 osob: 2/3 v podkroví, 1/2
v 1. podlaží.
Poloha: Pod vrcholem Soláně.
Vybavení: nový nábytek vč. venkov-
ního posezení. nová kuchyňská
linka, varná deska, lednička, mikro-
vlnka. V obývací pokoj (otopný krb,
TV-SaT, DC a DVD). WiFi. Ložnice jsou

v podkroví, nové válendy a postele
se zdravotní matrací. Sprcha, WC,
v koupelně podlahové topení. Dvě
terasy, částečně zastřešené, pose-
zení, venkovní krb, kolárna.
Parkování: na oploceném po-
zemku, kryté stání pod terasou.
Letní aktivity: Krytý bazén a sauna
v hotelu Luka 150 m (na objed-
návku), koupaliště Velké Karlovice
5 km. K dispozici cyklomapy.

Upozornění: Topení do krbu se
hradí na místě. Pes pouze malé rasy
za poplatek na místě. Při nástupu
na pobyt je nutné uhradit kauci ve
výši 1 500 Kč.

VSeTín - PoTůČKy – Chata 

Lokalita: Beskydy
Středisko: Vsetín - Potůčky
Pošta: Vsetín 
Žst/Aus: Vsetín 2 km
Max. 6 osob: 1/2 v přízemí, 1/4 v pod-

kroví, 1 přistýlka v obývacím pokoji.
Poloha: na okraji Vsetína (cca 2 km
z centra). 
Vybavení: obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a krbovými kamny na
dřevo, TV-SaT, DVD, mikrovlnka,
toustovač, pračka, sprcha a WC, za-
hradní nábytek, terasa, venkovní krb
s posezením, pískoviště, dětské
hřiště, branka na kopanou, basket-
balový koš, šipky, houpačka. Do lož-
nice v podkroví vedou strmější
schody.
Parkování: Jedno auto zastřešené

stání, dvě auta na oploceném po-
zemku.
Koupání: zahradní bazén o průměru
3,6 m, hloubka 0,9 m, městské lázně
s koupalištěm a tobogánem ve Vse-
tíně 1,5 km.
Upozornění: V ceně pobytu není za-
hrnuta spotřeba elektrické energie.
Hradí se dle skutečnosti na místě.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,4935.html

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/,4950.html



Moře a slunce jsou lékem na všechno a my pomáháme tím, co umíme nejlépe.

Jsme rádi, že můžeme věnovat zájezdy k moři do 4* hotelů s all inclusive 
klientům nadačního fondu VRBa.

Smyslem naší spolupráce je poskytnutí psychické a praktické podpory 
v podobě zájezdů pro ovdovělé rodiny s dětmi a podpořit je tak na 
jejich cestě zpátky do života.

Více o projektu: www.nadacnifondvrba.cz

S ČedOkem
zPáTKy Do ŽIVoTa



Lázně &
wellness
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LázNě & WELLNESS | KOnOpiště

Spa & WellneSS Hotel 
Poloha: Golf Resort Konopiště nabízí
služby rozsáhlého Spa & Wellness
centra, které je umístěno přímo
v areálu resortu, 40 km jižně od Prahy. 
Vybavení: v areálu se nachází tři ho-
telové budovy, restaurace, golfové
hřiště, myčka aut a rozsáhle Spa &
Wellness centrum – venkovní a vnitřní
bazén, whirlpool, solná lázeň, Kneip-
pův chodník, sauna, pára, inhalace,
masáže, zábaly, koupele, solární louka,
fitness. V zimním období je k dispozici
lyžařský areál - 300 m dlouhá sjez-
dovka s průměrným sklonem 10 %
se dvěma vleky délky 300 a 50 metrů,
běžkařské trasy v délce 10 km. Přímo
u sjezdovky je stánek s občerstvením.
Další doplňkové aktivity - bruslení na
rybnících a zimní lov pstruhů na dírky.
Ve společných prostorách WiFi
zdarma. V letním období je okolí
vhodné pro výlety, cykloturistiku, kou-
paní v hotelových bazénech.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky, vybavené stylo-
vým nábytkem, WC, sprcha nebo vana,
TV-SAT, minibar a trezor.

Stravování: Dle programu. Snídaně
formou bufetu, večeře výběrem z den-
ního menu (polévka a hlavni jídlo).

Informace
Parkování v areálu zdarma.
Místní poplatek není zahrnut v ceně
pobytu - úhrada na místě.
Terminy dle požadavku zákazníka od
úterý do neděle.
V pondělí není Spa & Wellness cen-
trum v provozu.

Nabídka programů:

RelaX víkend – 2 noci
Program: 2x ubytování se snídaní,
2 wellness procedury (pro ni, pří-
padně pro něj) dle vlastního výběru
z následující nabídky: Sluneční louka
(30 min.), Inhalace minerální voda,
olej (30 min.), Rybičky Garra Ruffa
(30 min.), Rašelinové koupel, Aro-
materapeutická koupel, Uhličitá kou-
pel se solí z Mrtvého moře,
Magnesiová koupel, Rašelinové ob-
klady, Parafínové obklady (med nebo
ajurvédské byliny), Parafínový zábal
rukou.

BeaUtY víkend – 2 noci
Program: 2x ubytování se snídaní,
1x Beauty balíček (pro ni, případně

pro něj) dle vlastního výběru z ná-
sledující nabídky balíčků: 

Balíček A
1. výběr: sluneční louka, Garra Ruffa

nebo inhalace (30´) 
2. výběr z koupelí: rašelinová, uhli-

čitá, magnesiová nebo aromate-
rapeutická 

3. výběr z masáží: sportovní, rela-
xační nebo ajuvérdská 

Balíček B
1. výběr z koupelí: Kleopatřina nebo

mořské řasy 
2. výběr z lokálních obkladů: rašeli-

nový nebo parafínový 
3. výběr z pleťových masek: jílová,

mořské řasy nebo hydratační
Balíček C 
1. výběr z koupelí: Kleopatřina nebo

mořské řasy 
2. výběr z ošetření pleti: komplexní

hydratační péče nebo galvanizace
luxus 

3. výběr: sluneční louka, Garra Ruffa
nebo inhalace (30´) 

Balíček D
1. výběr z koupelí: rašelinová, uhli-

čitá, magnesiová nebo aromate-
rapeutická 

2. výběr z celotělových zábalů: ra-
šelinový, jílový, mořské řasy nebo
zeštíhlující čokoláda 

3. výběr z pleťových masek: jílová,
mořské řasy nebo hydratační 

Balíček E 
1. výběr z koupelí: rašelinová, uhli-

čitá, magnesiová nebo aromate-
rapeutická

2. výběr z masáží: sportovní, rela-
xační nebo ajuvérdská 

3. výběr z pleťových masek: jílová,
mořské řasy nebo hydratační 

Balíček F 
1. výběr z celotělových zábalů: zeš-

tíhlující čokoládový nebo z moř-
ských řas 

2. galvanoterapie vybraných tělových
partií 

3. výběr: sluneční louka, Garra Ruffa
nebo inhalace (30´) 

U všech pobytů dále: 
neomezený vstup do bazénové
a saunové části wellness centra
(whirlpool, bazén vnitřní, venkovní,
lázeň se slanou vodou, Kneippův
chodník, sauna, pára, posilovna
s kardio zónou), neomezený vstup
na driving range, devítijamkové gol-
fové hřiště, možnost zdarma využít
půjčovnu kol, nordic walking, 20%
sleva na všechny další procedury
balneo centra, 35% sleva na fee
obou mistrovských hřišť i půjčovné
cartů.

SpA & WellneSS HOtel KOnOpiště ****

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,3094.html
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pOděbrAdy | LázNě & WELLNESS

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,1971.html

Spa Hotel FelicitaS
Poloha: Hotel leží přímo v srdci Po-
děbrad na pěší kolonádě naproti cen-
trální fontáně.
Vybavení: Restaurace s kavárnou,
bar, sauna, bazén, kosmetika, půj-
čovna kol a kolečkových bruslí. Sou-
částí hotelu je moderní léčebné
a rehabilitační centrum pro léčbu sr-
dečních cévních chorob a nemocí po-
hybového aparátu. 
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje
s možností obsazení jen jednou oso-
bou, sprcha, WC, TV-SAT, lednička, tre-
zor, fén. WiFi v celém hotelu zdarma.
Stravování: Dle jednotlivých pro-
gramů – snídaně formou bufetu, ve-
čeře – kombinace bufetu a ala carte,
oběd – výběr z tříchodového menu
včetně salátového bufetu. Pramen mi-
nerální vody přístupný v hotelové re-
cepci. Při polopenzi začínají služby
večeří, při plné penzi obědem (příjezd
11.00 – 12.00 hod.).

Informace
Parkování za poplatek na hotelovém
parkovišti nebo v garáži.
Příjezd vlak i bus: st. Poděbrady, dále
k hotelu pěšky cca 5 minut po kolo-
nádě.

Pokoje s výhledem do parku s klima-
tizací na vyžádání za příplatek. Další
nabídky a programy viz www.cedok.cz

Nabídka programů:

RelaXační poBYt WellneSS 
(prodloužený pobyt) 
3 noci, polopenze, možnost zajištění
pobytu i na 2 noci.
Program: 1x rašelinová koupel,
1x částečná ruční masáž, 1x osvě-
žující citrusová koupel v měděné
vaně, 1x vonný parafínový zábal na
ruce, 1x masážní lůžko Hydrojet,
1x vstup do saunového minisvěta.

poBYt FelicitaS – „Hit“
2 noci, polopenze
Program: 1x lékařská konzultace,
1x přísadová koupel, 1x částečná
aroma masáž, 1x rašelinový obklad,
1x masážní lůžko Hydrojet.

poBYt Spa de lUXe 
„opRavdový zážitek“
5 nocí, polopenze
Program: 1x lékařská konzultace,
1x masáž se zábalem (75 minut),
1x masáž se zábalem (55 minut),

1x osvěžující citrusová koupel, 1x pa-
rafínový zábal na ruce,  1x masážní
lůžko Hydrojet, 1x rehabilitační cvi-
čení v bazénu, 1x částečná aroma
masáž.

poBYt Mini 
2 noci (neděle-pátek), polopenze
Program: 1x lékařská konzultace,
1x uhličitá koupel v Poděbradce,
1x částečná aroma masáž, 1x raše-
linový obklad.

poBYt poHlazení vašicH zad 
2 noci, polopenze
Program: 1x lékařská konzultace,
1x teplé pohlazení (rašelinový obklad
zad a částečná klasická masáž
50 minut), 1x částečná aroma
masáž, 1x uvolňující rašelinová kou-
pel.

lázeňSký poBYt vital
minimální délka  6 nocí, plná penze
(možnost prodloužení pobytu dle
přání)
Program: 2 procedury denně (pon-
dělí – sobota), včetně vstupní pro-
hlídky, která se započítává do počtu
procedur. Výstupní prohlídka u po-
bytů od 13 nocí.

poBYt poMeRančový Sen 
3 noci, polopenze
Program: 1x lékařská konzultace,
1x Pomerančový sen (peeling, zábal
a částečná masáž), 1x přísadová
koupel, 1x vonný parafínový zábal
na ruce, 1x masážní lůžko Hydrojet,
1x sametový zábal na chodidla.

U všech pobytů:
volný vstup do hotelového bazénu
ve vypsaných časech, relaxační zóna,
zapůjčení županu. Welcome drink,
pitná kúra minerální voda Podě-
bradka.

SpA HOtel FelicitAS ****
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Hotel ziMní lázně
Poloha: Hotel se nachází v lázeňském
centru města.
Vybavení: Rehabilitační bazén, výtah.
Hotel je propojen s hotelem Libenský
proskleným koridorem. Léčebné a re-
laxační procedury jsou zajištěny v bal-
neocentru Libenský nebo v budově
Letních lázní ve vzdálenosti cca 100 m.

Hotel záMeček   
Poloha: Nachází se cca  600 m od lá-
zeňské kolonády v krásném prostředí
lužního lesoparku, přímo na nábřeží
Labe. Má hlavní budovu a depandanci.
Vybavení: Restaurace, kavárna, bar,
lobby, room service, salonky, balne-
ocentrum, služby odborného lékaře.

Hotel BellevUe – tlapák
Poloha: Hotel se nachází přímo na
kolonádě, vedle hotelu Libenský.
Vybavení: Restaurace, recepce, výtah.
Procedury v hotelu Libenský nebo v bu-
dově lázní. (cca 150 m od hotelu).

Hotel liBUše
Poloha: Na okraji lázeňského parku
a kolonády v blízkosti náměstí, od bu-
dovy Centrálních lázní cca 30 m.
Vybavení: Restaurace, recepce, za-
hradní restaurace, výtah.

Hotel liBenSký
Poloha: Hotel se nachází přímo na
kolonádě. 
Vybavení: Restaurace (i pro hotel
Zimní lázně), solná jeskyně, balneo-
provoz, ordinace lékařů, výtah.

Pro všechny hotely platí:

Stravování: dle programů, snídaně
bufetovým způsobem, večeře výběr
z menu.
Ubytování: jedno až dvoulůžkové po-
koje, WC, sprcha, TV-SAT, lednice. Jiné
typy pokojů jsou na vyžádání.

Informace
Parkování před hotely nebo na par-
kovišti za poplatek.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.

Není-li uvedeno jinak, nástup na pobyt
13:00 hod., ukončení pobytu 10:00,
u pobytů s plnou penzí končí obědem,
u pobytů s polopenzí snídaní. 
Děti do 18 let nemohou absolvovat
žádnou proceduru.  
Dětské slevy jsou poskytovány z ho-
telového ubytování. Cenu sdělí pro-
dejce. Postýlky a přistýlky jsou na
vyžádání.

Hotel LibenskýHotel Zimní lázně

HOtel Zimní láZně *** / HOtel libenSKý ****

Hotel Libenský

Oficiální klasifikace hotelů: ***/****
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Nabídka programů: 

RelaXace v týdnU
2 noci, polopenze
Program: 1x částečná masáž levan-
dulová, 1x parafínový zábal rukou,
1x uhličitá koupel, 1x solná jeskyně
– dospělí, poukázka do kavárny.

SenioRSký MiniRelaX  
2 noci, polopenze
Program: 2x uhličitá koupel, 1x kla-
sická masáž částečná, 1x poukázka
do kavárny.

pRodloUžený víkend eX-
klUSive v HotelU tlapák,
 liBenSký a záMeček
3 noci, plná penze
Program: 1x přísadová koupel – ko-
nopná, 1x uhličitá koupel, 1x aroma
masáž celotělová, Remin. a zpevňující
zábal Vital, 1x Infrasauna, 1x parafí-
nový zábal na ruce, 1x poukázka do
kavárny.

lázně na 4 dnY
3 noci, polopenze
Program: 1x uhličitá koupel, 1x přísa-
dová koupel – vinná s rakytníkem,
1x klasická masáž částečná, 1x zábal
vinný – částečný, 1x solná jeskyně –
dospělí, 1x poukázka do kavárny.

aktivní týden 
5 nocí, polopenze
Program: 1x uhličitá koupel, 1x přísa-
dová koupel – mořská sůl, 1x klasická
celková masáž, 1x mořská masáž,
1x solná jeskyně – dospělí, 1x poukázka
do kavárny.

lázeňSký týden 
v poděBRadecH 
6 nocí polopenze
Program: 1x uhličitá koupel, 1x ma-
sážní lůžko Hydrojet,  1x přísadová
koupel Kneipp, 1x klasická částečná
masáž, 1x Candella masáž, 1x pa-
rafínový zábal rukou, 1x zábal čás-
tečný zábal jalovcový s rakytníkem,
2x solná jeskyně – dospělí, 1x pou-
kázka do kavárny.

SenioRSký poBYt 5 nocí
5 nocí, polopenze
Program: 1x lékařská konzultace,
4x uhličitá koupel, 1x klasická čás-
tečná masáž, 1x solná jeskyně – do-
spělí, 1x poukázka do kavárny.

dáMSký víkend
2 noci, polopenze
Program: 1x koupel brusinková
s rakytníkem, 1x částečná masáž
brusinková s rakytníkem, 1x parafí-
nový zábal rukou,  1x solná jeskyně
– dospělí, 
1x poukázka do kavárny.

víkend pRo dva 
2 noci, plná penze
Program pro ženu: 1x uhličitá
 koupel,  1x částečná masáž růžová

s rakytníkem, 1x infrasauna, 1x solná
jeskyně, 1x poukázka do kavárny.
Program pro muže: 1x uhličitá
koupel, 1x částečná masáž whisky,
1x infrasauna, 1x solná jeskyně,
1x poukázka do kavárny.

Rekondiční poBYt
11 nocí, polopenze
Program: 1x lékařská konzultace,
4x uhličitá koupel, 1x perličková kou-
pel, 1x bahenní zábal z mrtvého moře,
1x klasická částečná masáž, 1x čás-
tečná masáž Aloe Vera, 1x aroma
masáž celotělová, 3x solná jeskyně,
1x poukázka do kavárny.

Hotel Libuše Hotel Zámeček

Aktuální ceny na: www.cedok.cz/dovolena/
,1932.html | ,1938.html | ,1953.html | ,1939.html | ,1979.html

libuše *** / ZámečeK **** / bellevue – tlApáK ****

Hotel Libuše Hotel Zámeček

Hotel Bellevue – Tlapák

Hotel Bellevue – Tlapák
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láZeňSKé dOmy cíSAřSKé láZně ****a beetHOven***

Císařské lázně LD Beethoven

Vizualizace

cíSařSké lázně 
Poloha: Impozantní budova Císař-
ských lázní leží v klidné části města.
Náleží k historicky nejstarším domům
v Tep licích, v minulosti zde byla po -
sky to vána lázeňská péče císaři Fran-
tišku Josefu I., na jehož počest byl
lázeňský dům pojmenován. 
Vybavení: V budově je umístěna
 klinika CLT, vybavená špičkovým lé-
kařským diagnostickým zařízením, na-
chází se zde kompletní balneoprovoz,
termální bazén. K dispozici je  jídelna,
fitness, kavárna s letní terasou a ta-
nečním parketem. Možnost bezplat-
ného připojení k internetu.

lázeňSký důM 
BeetHoven 
Poloha: Hotel je součástí historického
jádra města a vznikl architektonickým
propojením původních lázeňských do -
mů. Nachází se v klidné části Teplic
obklopen rozsáhlými parky a cca 3 mi-
nuty chůze od Císařských lázní. 
Vybavení: K dispozici je prostorná jí-
delna, kompletní balneoprovoz, ter-
mální rehabilitační bazén, Café
Restaurant Beethoven, Oplatkárna,
solárium, kos metika, pedikúra, koupací
pláště. Možnost bezplatného připojení

k internetu v hale recepce a v prostoru
zimní zahrady.

Pro všechny hotely platí:

Ubytování: jedno- a dvoulůžkové po-
koje, sprcha, WC, telefon, lednička, TV
a SAT.
Stravování: Snídaně formou bufetu,
nabídka nápojů, večeře i oběd dle pro-
gramu.

Informace
Příjezd vlak i bus: stanice Teplice v Če-
chách, dále trolejbusem ke stanici
U Divadla.
Parkování na hlídaném parkovišti
u hotelu za poplatek.
Lázeňský poplatek – není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.

Nabídka programů: 

léčeBný poBYt klaSik
7 nocí, možnost prodloužení na
14 nocí nebo na doporučených
21 nocí. Nástup na pobyt od 12 hod.,
ukončení pobytu do 10 hod. (zahá-
jení obědem, ukončení snídaní).
Stravování: plná penze – snídaně

formou bufetu, večeře i oběd výbě-
rem z 5 druhů hlavních jídel, zele-
ninový bufet, nabídka nápojů. Výběr
z nabídky je od druhého dne.
Program: vstupní a výstupní lékařská
prohlídka, 1x týdně kontrolní prohlídka
(při pobytu nad 15 nocí), 21 procedur
týdně dle doporučení lékaře, neděle
vždy bez léčení, 1x denně vstup do
termálního bazénu na 1 hodinu, pitná
kúra „Bílinská kyselka“ bez pohárku,
k dispozici župan.

Balíček
lUdWig van BeetHoven
4 noci (čtvrtek–pondělí nebo všední
dny) v LD Beethoven. Nástup na
pobyt od 15.00 hod., ukončení po-
bytu do 12.30 hod. (zahájení večeří,
ukončení snídaní).
Stravování: polopenze – snídaně for-
mou bufetu, nabídka nápojů, večeře
(předkrm a hlavní jídlo) výběrem z mi-
nutkového jídelního lístku do počtu
20 hostů, nad 20 osob teplý bufet.
Možnost dokoupení plné penze.
Program: 1x termální koupel,
1x částečná ruční masáž, 1x masáž
Lomi Lomi (30 minut), 1x solná je-
skyně (Kamenné lázně), 1x fotote-
rapie v kombinaci s oxygenoterapií.

4x vstup do termálního bazénu a
saun Thermalium na 2 hodiny, volný
vstup do fitness, 1x poukázka na ob-
čerstvení  do Café Beethoven v hod-
notě 100 Kč. K dispozici župan.

lázeňSká kÚRa
7 nocí (doporučená délka 2 týdny)
Nástup na pobyt od 12.00 hod.,
ukončení 10.00 hod.
Stravování: polopenze – snídaně
formou bufetu, večeře – výběr
z 5 druhů hlavních jídel, zeleninový
bufet, nabídka nápojů, výběr z nabídky
jídel od druhého dne. V den příjezdu
večeře, v den odjezdu snídaně.
Program: 13 procedur týdně (od
pondělí do soboty) dle doporučení
lékaře. 1x týdně volný vstup do ter-
málního bazénu na 1 hodinu. Ne-
děle bez léčení. Vstupní lékařská
prohlídka.

Oficiální klasifikace: ****/***
Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1991.html
www.cedok.cz/dovolena/,1990.html
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Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,1989.html

láZeňSKý dům JuditA ***

lázeňSký důM JUdita
Poloha: Vojenská lázeňská léčebna
JUDITA se nachází v lázeňské čtvrti
Šanov, uprostřed zeleně v těsné blíz-
kosti rozlehlého parku, který poskytuje
příjemné prostředí k odpočinku i re-
laxaci. Její tradice léčení sahá do po-
čátku 19. století, nyní jako moderní
lázeňské zařízení poskytuje léčbu cho-
rob pohybového aparátu, periferního
nervového systému a periferních cév. 
Vybavení: K dispozici je výtah, jídelna,
kavárna s internetovým koutkem
a WiFi připojení zdarma, knihovna,
vlastní balneo provoz, bazén, recepce
s doplňkovým prodejem, v letním ob-
dobí posezení na terase.
Ubytování: jedno- až dvoulůžkové
pokoje, sprcha, WC, TV, lednička, te-
lefon.
Stravování: dle programu – snídaně
kontinentální v kombinaci s bufetovou
nabídkou, oběd a večeře výběr mini-
málně ze 3 jídel. Strava je připravo-
vána dle lázeňského dietního  systému,
při plné penzi začíná obědem, při po-
lopenzi večeří.
Informace
Parkování na odstavné ploše u LD
 Judita zdarma u programu Vítejte

v Teplicích. U ostatních programů za
poplatek 50 Kč za auto denně.
Příjezd vlak i bus: Teplice v Čechách,
pokračovat pěšky z kopce ulicí Vrchlic-
kého (cca 10 minut), nebo trolejbusem
č. 3. – zastávka Šanov I.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu, úhrada na místě.
Léčebné procedury jsou denně mimo
neděli (za neděli je léčení nahrazeno
v týdnu), nástupní den je středa, po-
koje jsou k dispozici v den příjezdu
od 10 hod., v den odjezdu je nutné
pokoje opustit do 9 hod. Délku všech
pobytů je možné prodloužit.

Nabídka programů:

víteJte v teplicícH
3 noci, plná penze, zahájení obě-
dem, ukončení snídaní
Program: 1x termální koupel +
masáž + zábal, 1x thajská celotělová
olejová masáž, 1x vstup do rehabi-
litačního bazénu s termální vodou,
1x solná jeskyně, možnost zapůjčení
holí na Nordic Walking, vstupenka
do botanické zahrady v Teplicích,
parkování.

tRadiční lázeňSká kÚRa
7 nocí, plná penze, doporučená
délka 14 dní, zahájení obědem,
ukončení snídaní
Program: vstupní lékařské vyšetření,
sestavení individuálního léčebného
programu na 7 dní na základě zdra-
votních problémů (21 procedur za
pobyt), nepřetržité zdravotnické za-
bezpečení. Osoby starší 70 let
s chronickým onemocněním doloží
při nástupu na pobyt vyjádření in-
ternisty ke schopnosti absolvovat
lázeňskou léčbu s použitím horkých
termálních pramenů. Pro osoby
s nemocemi pohybového aparátu.
Župan k dispozici.

ladY poBYt
7 nocí, polopenze, zahájení večeří,
ukončení snídaní
Program: 1x relaxační masáž obli-
čeje a hlavy, 1x thajská celotělová
olejová masáž, 1x termální koupel
+ masáž + zábal, 1x perličková kou-
pel, 1x oxygenoterapie, 2x vstup do
solné jeskyně, 1x vstup do bazénu
s termální vodou, 2x vstup do sauny.
Zapůjčení županu. Léčebné proce-
dury denně mimo nedělí.

aktivní SenioR
7 nocí, plná penze
Program: zapůjčení a zácvik chůze
s holemi na Nordic walking, vstup
do botanické zahrady v Tep licích, za-
půjčení županu. Lékařská konzultace
a sestavení individuálního programu
na základě zdravotních problémů
(14 procedur za pobyt), pitný režim,
nepřetržité zdravotnické zabezpe-
čení. Osoby starší 70 let s chronic-
kým onemocněním doloží při
nástupu na pobyt vyjádření inter-
nisty ke schopnosti absol vovat lá-
zeňskou léčbu s pou ži tím horkých
termálních pramenů. Parkování
v ceně.



800 112 112114

LázNě & WELLNESS | láZně mšené

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,6094.html

láZeňSKé dOmy ***

lázeňSké doMY
Poloha: Léčebné domy (Villy) jsou
umístěny v překrásném parku s ryb-
níkem ve vzdálenosti od 50 do 200 m.
Vybavení: v LD Pavillonu Dvorana je
centrální Velká lázeňská restaurace
a Café and Restaurant Letzel. WiFi při-
pojení: v restauraci Pavillou Dvorana,
LD Praděd, LD Říp, LD Vítkov, LD Slo-
vanka a LD Kyselka.
Ubytování: Jednolůžkové a dvoulůž-
kové pokoje se sprchou a WC, TV a po-
hotovostním telefonem. Ubytování je
zajišťováno v budově Blaník, Villa Vít-
kov a Villa Kyselka. Ostatní Villy jsou
na vyžádání.
Stravování: Dle programu – snídaně
formou bufetu, oběd a večeře výběr
ze 3 menu, salátový bufet (vyjma ná-
stupního dne), v centrální lázeňské
restauraci Pavi llo nu Dvorana, která je
známa výbornou kuchyní. Po dohodě
možnost zajištění dietního stravování.

Informace
Parkování na nehlídaném parkovišti
lázní zdarma nebo na 2 uzavřených
parkovištích u objektu Villa Kyselka
a LD Říp za poplatek.
Příjezd: Mšené – lázně, kaplička, dále
cca 500 m k centrální recepci v bu-
dově Říp. Mšené – lázně – lázně za-
stávka v centru lázní.

Lázeňský poplatek – není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.

Nabídka programů:

léčeBný pRogRaM 50+
(pobyt k omezení bolesti, zejména
v oblasti pohybového aparátu).
5 nocí (neděle–pátek), plná penze,
doporučený nástup na pobyt od
15.00 do 17.00 hod.
Program: 1x vstupní lékařské vyše-
tření, 1x magnesiová koupel,
1x esenciální olejová aroma koupel,
1x kryogenní maska na nohy z moř-
ského bahna, 1x koupel a masáž
plosek nohou, 1x aroma masáž zad,
1x parafínový zábal na ruce, 1x Nor-
dic walking, 1x LTV míče.

tři dnY pRo SenioRY
2 noci, plná penze, pobyt začíná obě-
dem a končí obědem, doporučený
příjezd mezi 10.00 a 12.00 hodinou.
Možnost realizovat i během týdne.
Program: 1x koupel s Himalájskou
solí, 1x bylinná koupel z Lázní Mšené,
1x vulkanpack, 1x klasická částečná
masáž zad, 1x parafínový zábal na
ruce.

léčeBný poBYt S konopíM
4 noci (pondělí–pátek), plná penze,
pobyt začíná večeří a končí snídaní,

doporučený příjezd na pobyt od
11.00 hod. do 13.00 hod.
Program: 1x vstupní lékařská pro-
hlídka, 1x konopná koupel, 1x ko-
nopný zábal dolních končetin,
1x bylinná masáž zad, 1x koupel
a masáž plosek nohou, 1x parafínový
zábal na ruce, 1x LTV míče, 1x bazén
plavání.

týdenní léčBa SlatinoU
6 nocí (pondělí–neděle), polopen -
ze, pobyt začíná večeří a končí sní-
daní, možnost dokoupení plné
pen ze, doporučený příjezd na po -
byt od 11.00 hod. do 13.00 hod.
Program: 1x vstupní lékařské vyše-
tření, 1x rašelinová koupel, 1x ca-
monalová koupel perlivá, 2x slatinný
zábal, 1x mšenská slatinná částečná
masáž, 1x masáž bylinnými razítky,
2x LTV míče.

víkend ManageR
2 noci, plná penze, pobyt začíná ve-
čeří a končí obědem, doporučený
příjezd od 15.00 hod. do 17.00 hod.,
pobyt je možné realizovat kdykoliv
během týdne.
Program: 1x calmonalová perlivá
koupel, 1x kokosový celotělový zábal,
1x aroma masáž zad, 1x parafínový
zábal na ruce, 1x bazén plavání.

zadáno pRo ženY
2 noci (pátek–neděle), plná penze,
pobyt začíná obědem a končí obě-
dem, doporučený příjezd 10.00–
12.00 hod.
Program: 1x koupel Sametový roč-
ník, 1x ovocný zábal dolních konče-
tin, 1x anticelulitidní ozónová masáž
dolních končetin, 1x základní kos-
metika, 1x parafínový zábal na ruce.

Bonus u všech pobytů 
do vyčerpání kapacity nabízených
služeb zdarma:
– zapůjčení vybavení na pétanque,

ping-pong, kuželky
– zapůjčení kol nebo holí na Nordic

Walking
– možnost využití tenisového kurtu
– venkovní posilovny a letních slu-

nečních lázní s lehátky a sprchou

Kyselka

Slovanka

Blaník

Vítkov
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láZně libverdA | LázNě & WELLNESS

Oficiální klasifikace: ***+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,1987.html

SpA reSOrt libverdA ****

Hotel nový důM
Poloha: Hotel Nový dům leží v lázeň-
ském parku. Lázeňské procedury jsou
částečně v hotelu Nový dům a čás-
tečně se na ně dochází přes lázeňský
park cca 150 m.
Vybavení: Guest servis, hlavní re-
cepce, vyhlídková terasa, fitness, ka-
várna, část balneoprovozu, výtah,
částečně bezbarierový přístup, mini-
golf, WiFi připojení. Zapůjčení županu
zdarma, tenisové kurty, kulečník, stolní
tenis, horská kola, petanque, proná-
jem trezoru a minibaru.
Ubytování: Pokoje standard - cca
22m2, balkon a výhled do parku, kou-
pelna se sprchou, TV-SAT, telefon, tre-
zor, WiFi připojení zdarma. Na
vyžádání za vyšší cenu pokoje Supe-
rior mají navíc: 1x láhev minerálky při
příjezdu, kávový a čajový set s rychlo-
varnou konvic, hotelová kosmetika
v koupelně, lednice, župan a parkování
zdarma. Na vyžádání i další hotely ve
Spa resortu Libverda
Stravování: Je poskytováno v jídelním
sále Clam-Gallasova Paláce - cca
200 m od ubytování (lázeňským par-
kem). Polopenze nebo plná penze.
Snídaně bufet nebo kontinentální (dle
nabídky šéfkuchaře). Večeře bufet (bez
nápojů). Součástí nabídky stravování
je i dietní strava.

Otevírací doba restaurace Clam - Gal-
lasův Palác:
Snídaně 07:00–10.30 hod
Obědy 12:00–13:30 hod
Večeře 17:00–19:00 hod

Informace
Příjezd bus - st. Lázně Libverda, k ho-
telu cca 300 m. 

Lázeňský poplatek – úhrada na místě. 

Nabídka programů:

lázně na zkoUškU
minimální pobyt na 5 nocí, polo-
penze (snídaně buď bufet nebo kon-
tinentální), večeře bufet bez nápojů
Program: vstupní lékařská pro-
hlídka, 1 procedura denně dle lékaře
(po-so, počínaje druhý den po pří-
jezdu), 3x denně pitná kúra.
Termíny jsou na vyžádání.

antiStReSový poBYt
Program: 2x ubytování, 2x polo-
penze, 1x uhličitá koupel (30 min.)
1x antistresová masáž (dekolt, ob-
ličej, šíje, hlava (45 min.), fitness cen-
trum zdarma, 1x káva se zákuskem
dle denní nabídky (po-ne 15:00-
17:00 hod.).
Pobyt je možné prodloužit o jednu
noc. Navíc je pak v ceně zahrnuto

1x oxygenoterapie (15 min.), 2x mi-
nigolf (duben-říjen).

dáMSká Jízda
Program: 2x ubytování, 2x polo-
penze, 1x čokoládová masáž
 částečná (30 min.), 1x mléčná rege-
nerační koupel BABOR (30 min.),
1x privátní sauna a vířivka (60 min.),
1x káva a zákusek dle denní nabídky
(po-ne, mezi 15:00-17:00 hod.).
Vstup do fitness.
Pobyt je možné prodloužit na 4 noci,
pak je navíc v ceně zahrnuto: 1x pří-
strojová lymfodrenáž (45 min.),
1x parafínová lázeň rukou (20 min.),
1x oxygenoterapie (15 min.).

WellneSS  À la caRte
2 noci, polopenze, možnost pro-
dloužení na 3 a 5 nocí
Program: 1x káva a zákusek dle
denní nabídky (Po-Ne 15:00-17:00),
2x procedura z níže uvedených:
• uhličitá koupel (30 minut), 
• masáž lávovými kameny (30 min.)
• přístrojová lymfodrenáž (45 min.)
• BABOR - detoxikační koupel s moř-

skými řasami (30 min.)
• rašelinová koupel (20 min.)
• parafínová lázeň rukou (20 min.)
• antistresová masáž (45 min.)
Volný vstup do Fitness centra, WiFi
na pokoji i ve veřejných prostorách.

Singl poBYt
Program: 4x ubytování, 4x polo-
penze, 1x částečná klasická masáž
(30 min.), 1x uhličitá koupel (30 min.),
1x masáž mušlemi (30 min.), 1x pří-
sadová koupel dle vlastního výběru
(20 min.), 1x oxygenoterapie (15 min.),
1x parafínová lázeň rukou (20 min.).
1x káva se zákuskem (po-ne mezi
15:00-17:00 hod.), vstup do fitness.

WellneSS a RelaX
Program: 2x ubytování, 2x polo-
penze, 1x káva a zákusek dle denní
nabídky (po-ne mezi 15:00 do 17:00
hod.), 1x uhličitá koupel (30 min.),
1x klasická částečná masáž (30 min.),
vstup do fitness, WiFi.

Další programy na www.cedok.cz
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HOtel terrA ***

Hotel teRRa
Poloha: Lázeňský komplex se nachází
v krásném prostředí Krkonoš pod Čer-
nou horou. Patří k nejstarším lázním
v Čechách.
Vybavení: Hotel Terra je propojen s
Lázeňským domem, kde se konají pro-
cedury a nachází se Wellness zóna
(Aquacentrum, sauna, parní boxy,
vnitřní/venkovní vířivka. Resturace.
Hotel má výtah
Ubytování: Po rekonstrukci  nabízí
hotel 4 kategorie ubytování:
Bellis nově zrekonstruované 2-lůž-
kové pokoje vybavené standardní
manželskou postelí o šíři 180 cm
(z toho 13 pokojů s možností oddělení
postelí na dvě samostatná lůžka o šíři
90 cm, 2 pokoje s neoddělitelnou po-
stelí o šíři 180 cm, 1 pokoj s postelemi
na pevno oddělenými o šíři 90 cm)
Iris nově zrekonstruované 2lůžkové
pokoje s balkónem, vybavené stan-
dardní manželskou postelí o šíři
180 cm (z toho 3 pokoje s možností
oddělení postelí na dvě samostatná
lůžka o šíři 90 cm, 1 pokoj s postelemi
oddělenými na pevno o šíři 90 cm)
Lotus nově zrekonstruovaná apartmá
(suite) vybavené standardní manžel-
skou postelí o šíři 180 cm bez mož-
nosti oddělení a s možností přistýlky. 

Veronica nově zrekonstruované 1lůž-
kové pokoje vybavené neoddělitelným
lůžkem. (z toho 8 pokojů s postelí o šíři
140 cm, 5 pokojů s postelí o šíři
90 cm).
Všechny pokoje jsou vybaveny WC,
sprcha, TV-SAT, WiFi, lednice, příruční
trezor. Jednolůžkové pokoje jen na vy-
žádání za příplatek.

Informace
Děti od 3 do 12 mohou absolvovat
hotelový pobyt bez procedur se 30%
slevou. Při příjezdu se hosté hlásí
v centrální recepci JANSKÝ DVŮR.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.
Zapůjčení županu a fénu po celou
dobu  pobytu, možnost zajištění ho-
telového ubytování bez procedur
a pobytů na přání. 
V zimním období slevy na ski pasy
a zdarma karta na ski bus. WiFi gratis.
Parkování na hotelovém parkovišti
zdarma. 
Při příjezdu je vybírána vratná sdru-
žená kauce ve výši 100 Kč/ osoba (čip
od pokoje, čipové hodinky do AQUA-
CENTRA, klíče od závory k parkování).

Nabídka programů:

víkendový RelaXační poBYt
3 noci, (čtvrtek - neděle), polopenze
Program: 1x klasická masáž čás-
tečná, 1x havajská masáž částečná,
1x rašelinový zábal, 1x celková pří-
sadová  koupel, vstup do Aquacentra
(2 hodiny denně), vstup do fitness
centra (2 hodiny denně),  poukázka
na kávu v lázeňské Kolonádě.

lázeňSký poBYt
neJen pRo SenioRY
4 noci (neděle – čtvrtek), plná penze
Program: 1x Nordic Walking
(30 minut instruktáž, 60 minut
chůze),  2x parafín,  2x přísadová
koupel, 1x cvičení (skupinové) v re-
habilitačním bazénu, vstup do Aqua-
centra  (2 hodiny denně), vstup do
fitness centra (2 hodiny denně). Pou-
kázka na kávu v lázeňské Kolonádě.
1x vstupenka na stezku korunami
stromů.

lázeňSká poHoda
7 nocí (neděle-neděle), polopenze
Program: 1x klasická masáž čás-
tečná, 1x havajská masáž částečná,
2x perličková koupel, 2x přísadová
koupel, 1x rašelinový zábal, vstup
do fitness centra (2 hodiny denně),
vstup do Aquacentra (2 hodiny
denně). Poukázka na kávu v lázeňské
Kolonádě. Župan k dispozici zdarma.

léčeBný lázeňSký poBYt
7 nocí, (neděle - neděle) plná penze
Program: individuální léčebný plán
sestavený na základě vstupní lékař-
ské prohlídky, celkem  20 procedur
za týden včetně 3 individuálních cvi-
čení týdně (včetně cvičení na pří-
strojích). Vstup do Aquacentra
(2 hodiny denně), vstup do fitness
centra (2 hodiny denně). Poukázka
na kávu v lázeňské Kolonádě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,3026.html
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Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,3030.html

láZeňSKý dům veSelý ***

lázeňSký důM veSelý
Poloha: Lázeňský komplex je umístěn
na okraji malebného lázeňského měs-
tečka Lázně Bohdaneč, které je ukryto
mezi lesy a rybníky úrodné polabské
nížiny a po staletí je střeženo hradem
Kunětická hora.
Vybavení: V pavilonu Veselý, který
je vstupní budovou do celého areálu
je hlavní recepce a rezervační kance-
lář. V areálu lázní se nachází plavecký
bazén, na každé straně vybavený ma-
sážními vířivkami. Voda má léčivou
sílu minerální vody a teplotu 29–30 °C.
K odpo činku a relaxaci slouží Koré –
solná jeskyně, na kolonádě jsou ob-
chůdky, kavárna, lahůdky, manikúra,
pedikúra, kosmetika, kadeřník. V pa-
vilonu Gočár je půjčovna a úschovna
kol, v pavilonu Jubilejní je ordinace,
rozpis procedur, část léčebných pro-
cedur a jídelny.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje, WC,
sprcha, TV, lednice, telefon, připojení
na internet. V pavilonu Veselý jsou
pouze oddělené postele. Na přání je
možné zajistit i ubytování v pavilonu
Veselý pokoje PLUS: dvoulůžkové po-
koje s manželskou postelí, fén, bez-
pečnostní schrány, župany. Cena
u prodejce. Počet jednolůžkových po-
kojů je omezen. Při příjezdu 0,5 l ba-
lené vody na uvítanou.

Stravování: Dle jednotlivých pro-
gramů- snídaně formou bufetu, obědy
a večeře serví rované výběrem ze 3
menu, nealko nápoj, ovocný a zeleni-
nový bufet. Možnost zajištění dietní
stravy. U pobytů s polopenzí je možné
dokoupit obědy.

Informace
Parkování v areálu lázní za poplatek.
Příjezd vlakem do Pardubic a dále od
hlavního nádraží trolejbusovou linkou
č. 3 až k lázním.
Volně prodejné procedury je nutné
rezervovat minimálně 21 dnů před
nástupem do lázní.
Změna ve složení procedur obsaže-
ných v pobytech za jiné, je zpoplat-
něna částkou 100 Kč za každou
měněnou proceduru (s výjimkou pro-
cedur změněných lékařem ze zdra-
votních důvodů).
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.
Pokud nebude možné zajistit lázeňský
dům Veselý, bude nabídnuto ubyto-
vání v jiném lázeňském pavilonu.
Nástup na ubytování je 14:00 hod.,
uvolnění pokojů v 10:00 hod, u Wel-
lness pobytů v 11:00 hod.

Nabídka programů:

lázně na zkoUškU
2 noci, polopenze, s možností do-
koupení plné penze
Pobyt začíná večeří a končí snídaní.
Program: 1x Wellness přísadová
koupel s bylinnou solí, 1x klasická
masáž částečná, 1x KORÉ solná je-
skyně, 1x finská a parní sauna,
1x whirlpool, 1x hodina plavání v ba-
zénu.

WellneSS RozMazlování
3 noci, polopenze, s možností do-
koupení plné penze
Program: 1x Wellness přísadová
koupel s bylinným olejem, 1x klasická
masáž celková, 1x KORÉ solná je-
skyně, 1x finská sauna a parní ka-
bina, 2x hodina plavání v bazénu.

dokonalé potěšení
4 noci, polopenze s možností do-
koupení plné penze
Program: 1x aroma masáž čás-
tečná, 2x wellness přísadová koupel
s bylinnou solí, 1x avokádový zábal,
1x klasická masáž částečná, 1x finská
sauna a parní kabina nebo whirlpool,
3x hodina plavání v bazénu.

aktivní SenioR vital
7 nocí, plná penze, pobyt začíná obě-
dem a končí snídaní
Program: 1x posouzení zdravotního
stavu – prohlídka*, 1x wellness pří-
sadová koupel s bylinnou solí, 1x kla-
sická masáž částečná, 1x rašelinový
obklad, 1 suchá uhličitá koupel,
2x skupinová rehabilitace v bazénu,
1x oxygenoterpie, 1x nácvik mobility
rukou ve slatině, 1x fit posilovna pod
dohledem fyzioterapeuta, 2x plavání
v bazénu – rehabilitační.
* Přesné složení programu určí lékař

na základě zjištění aktuálního zdra-
votního stavu.

BoHdanečSká 
Rekondiční kÚRa
7 nocí, plná penze, pobyt začíná obě-
dem a končí snídaní, 7x ubytování,
7x plná penze
Program: 1x vstupní lékařské vyše-
tření, 2x koupel Barevná harmonie,
1x klasická masáž částečná, 2x fit
posilovna pod dohledem fyziotera-
peuta, 3x slatinný zábal v zábalové
vaně, 2x skupinová rehabilitace v ba-
zénu, 1x plavání v bazénu – rehabi-
litační, 1x Nordic Walking.

Další programy na www.cedok.cz
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Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,3027.html

SpA reSOrt tree OF liFe ****

Spa ReSoRt tRee oF liFe
Poloha: Tree of Life je vyhledávaný
hotel v Lázních Bělohrad a je postaven
v příjemném prostředí na břehu ryb-
níka a dubové aleje.
Vybavení: Restaurace Vernissage,
restaurant Romantica. Prosklené ko-
lonádní chodby propojují interiér
s bambusovou zahradou a nabízí do-
statek světla ve všech prostorách. Kva-
lita a úroveň poskytovaných procedur
je postavena na dlouholetých zkuše-
nostech a znalostech rehabilitace
a tradičního lázeňství a na místní pří-
rodní slatině s léčebnými vlastnostmi.
Garantem kvality péče je proškolený
a zkušený personál v čele s lékaři, fy-
ziotarapeuty a nutričními specialisty.
Portfolio obsahuje více jak 50 proce-
dur - rehabilitační a elektroléčbou po-
čínaje a aplikací přírodní slatiny,
vodoléčbou a masážemi konče. Slovo
beauty znamená svěží a vitální pleť
a zdravou pokožku celého těla. K oše-
tření obličeje se používá kompletní
řada německé kosmetiky BABOR.

Ubytování: Dvoulůžkové pokoje De
luxe (30 m2), balkon, koupelna s WC,
bidet, klimatizace, TV-SAT, trezor a mi-
nibar.
Hotel nabízí i ubytování v prostorných
apartmánech s obývací částí a ku chyň -
ským koutem. Jednolůžkové pokoje
a přistýlky na vyžádání.
Stravování: Dle programu - bohatý
teplý i studený bufet. Kuchyně je za-
měřená na lehká a zdravá jídla mezi-
národní kuchyně i na moderní varianty
tradičních českých pokrmů.

Informace
Parkování na hotelovém parkovišti
zdarma – pro 1 auto. 
Lázeňský poplatek je zahrnut v ceně
pobytu. Volný vstup do zóny Organic
Spa (sauna, sanárium, Kneippův chod-
ník, parní kabina) a hotelového ba-
zénu.
Příjezd bus – st. Lázně Bělohrad, k ho-
telu cca 5 minut chůze.
Venkovní vířivka.

Nabídka programů:

Spa víkend
2x ubytování, 2x polopenze formou
bufetu, volný vstup do zóny Organic
Spa (sauna, sanárium, Kneippův
chodník, parní kabina) a hotelového
bazénu.

všední dnY v láznícH
4x ubytování, 4x polopenze formou
bohatého bufetu
Program: 1x tělová aroma masáž,
1x masáž na vodním lůžku Hydo-
Jet, 1x přírodní slatinný obklad, 1x re-
generační přísadová koupel,
1x indická masáž hlavy, 2x oxygeno-
terapie dle prof. Ardenna.

víkendová RegeneRace
2x ubytování, 2x polopenze formou
bohatého bufetu
Program: 1x masáž na vodním
lůžku Hydro-Jet, 1x přírodní slatinný
zábal, 1x přírodní slatinný obklad,
1x parafínový zábal rukou, 1x hydro-
masážní koupel, 1x oxygenoterapie
dle prof. Ardenna.

lUXUSní dáRek pRo ženY
2x ubytování, 2x plná penze
Program: 1x Ájurvédská tělová
masáž ABHYANGA, 1x Rassul – ma-
rocká parní lázeň, 1x kosmetické
ošetření obličeje BABOR, 1x masáž
na vodním lůžku Hydro-Jet, 1x oxy-
genoterapie dle prof. Ardenna,
1x SHIROBHYANGA  - indická masáž
hlavy, 1x extotický tělový peeling
THALGO.

lUXUSní dáRek pRo MUže
2x ubytování, 2x plná penze
Program: 1x klasická masáž celého
těla, 1x přírodní slatinný zábal,
1x SHIROBHYANGA– indická masáž
hlavy, 1x Rassul – marocká koupel,
1x koupel Modrá laguna, 1x masáž
na vodním lůžku Hydro-Jet, oxgeno-
terapie dle prof. Ardenna.
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Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,6724.html

HOtel GrAnd ***, AnnA mArie ***, JAnečeK ***

lázeňSké HotelY
Poloha: Bělohradské slatinné lázně
se nachází v malebném městečku
s dlouhou lázeňskou tradicí. Léčí se
zde převážně klienti s potížemi pohy-
bového aparátu. Bělohradské slatinné
lázně jsou postaveny na individuální
péči o klienta. Základním zdrojem je
sirnoželezitá slatina, která se používá
ve formě koupelí, zábalů obkladů, dále
řada vodoléčebných procedur (vířivé,
perličkové, přísadové i uhličité).Nedíl-
nou součástí jsou různé druhy masáží
(klasické reflexní, baňkové, podvodní)
a speciální techniky jako je lymfodre-
náž, mobilizační techniky, cvičení s fy-
zioterapeuty, elektroléčba a další.
Součástí lázní je i rehabilitační bazén.
Vybavení: Jídelna v přízemí hotelu
Grand, dvě kavárny, venkovní terasa,
rehabilitační bazén. Hotely, bazén, te-
rapeutický blok i jídelna jsou spojeny
krytými mosty. V blízkém parku Ba-
žantnice jsou tenisové kurty, minigol-
fové hřiště a půjčovna horských kol.
Ubytování: Ubytování je zajištěno ve
3 lázeňských hotelích v jedno a dvou-
lůžkových pokojích se sprchou, WC,
TV, ledničkou a telefonem. Hotel
Grand, Hotel Anna Marie a Hotel Ja-
neček. Název hotelu bude upřesněn
při objednávce.

Stravování: Podle jednotlivých pro-
gramů – klasická česká kuchyně a jídla
vycházející ze zásad zdravé výživy.

Informace
Parkování v přilehlých ulicích nebo na
hotelovém parkovišti za poplatek.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.
Ubytování v hotelu Grand za příplatek
150 Kč/osoba/noc.

Nabídka programů:

klaSik ligHt
Program je zaměřen na léčbu a pre-
venci obtíží pohybového ústrojí a je
vhodný pro všechny věkové kategorie.
5 nocí, polopenze, možnost dokou-
pení plné penze.
Program: 2 procedury denně,
vstupní komplexní vyšetření, indivi-
duální léčebný program sestavuje oše-
třující lékař na základě aktuálního
zdravotního stavu klienta. Možnost
zajištění i programu Klasik – 3 pro-
cedury denně.

natUR
Program, který využívá přírodní léčivý
zdroj – slatinu.
7 nocí, polopenze, 10 procedur,
možnost dokoupení plné penze.
Program: 1x lékařská konzultace,
2x klasická částečná ruční masáž,
1x slatinný zábal + suchý ovin, 1x pří-
sadová koupel + suchý ovin, 2x indi-
viduální léčebná tělesná výchova –
30 minut, 2x slatinný zábal + suchý
ovin, 1x skupinová léčebná tělesná
výchova v bazénu včetně hydrotera-
pie 45 minut, 1x slatinný obklad +
suchý ovin. Lékař je oprávněn změnit
skladbu procedur dle aktuálního zdra-
votního stavu klienta. Navržená
skladba procedur je tedy orientační.

RelaX
Tento program využívá procedury
k celkovému uvolnění a osvěžení or-
ganismu.
7 nocí, polopenze, 15 procedur,
možnost dokoupení plné penze.
Program: 1x lékařská konzultace,
2x klasická částečná masáž ruční +
sprcha (15 minut), 1x perličková kou-
pel + suchý ovin, 1x přísadová koupel
+ suchý ovin, 2x uhličitá koupel
plynná (částečná), 2x slatinný obklad
+ suchý ovin, 2x skupinová léčebná

tělesná výchova v bazénu včetně
hydroterapie 45 minut, 2x individu-
ální inhalace O

2
– 50 minut, 1x spe-

ciální přístrojová masáž – hydro – jet,
2x parafínový zábal na ruce. Lékař je
oprávněn změnit skladbu procedur
dle aktuálního zdravotního stavu kli-
enta. Na vr že ná skladba procedur je
tedy orientační.

SenioR
7 nocí, polopenze, 12 procedur
Program: Vstupní lékařská konzul-
tace, hodina vstup do páry a rela-
xační zóny, hodina vstup do bazénu
v hotelu Grand,1x zapůjčení holí na
chůzi Nordic Walking.

Hotel Grand

Hotel Anna Marie

Hotel Janeček
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HOtel tOmmy ****

Oficiální klasifikace: ***+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,4188.html

Hotel toMMY
Poloha: V příměstské části Babí,  po
celkové rekonstrukci, nabízí komplexní
hotelové služby.
Vybavení: Restaurace v rustikálním
stylu, lobby bar, kongresový sál, wel-
lness centrum, bazén s protiproudem,
whirlpool, finská sauna, infrakabina,
hydromasážní vana. Hotel je řešen jako
bezbariérový a má výtah. Úschovna
jízdních kol zdarma. Z důvodu zacho-
vání klidné a relaxační atmosféry ho-
telu, nejsou přijímány děti do 10 let.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje, za-
řízené v moderním zámeckém stylu
s příslušenstvím (sprchový kout a WC),
TV LCD se SAT, telefon s přímou vol-
bou, pevné připojení na internet. Na
každém patře společná lednice.

Stravování: Snídaně nebo polopenze
– obojí formou bufetu. 

Informace
Parkován na hotelovém, hlídaném
parkovišti zdarma.
Lázeňský poplatek je zahrnut v ceně
pobytu.

Nabídka programů:

WellneSS poBYt
5 nocí (neděle – pátek), polopenze
Program: 1x welcome drink,
1x káva a dezert, 3x vstup do hote-
lového bazénu na 30 minut pro
2 osoby, 2x vstup do vířivé vany whir-
lpool na 25 minut pro 2 osoby, 1x le-
vandulová koupel v hydromasážní
vaně na 25 minut pro 2 osoby

pRodloUžený víkend
v BlízkoSti adRšpacHU 
3 noci (nástup možný kdykoliv), sní-
daně
Program: ubytování ve dvoulůžko-
vém pokoji třídy economy class,
3x vstup do hotelového bazénu na
30 minut pro 2 osoby, 20% sleva na
další procedury hotelového well ness
centra

RelaXační poBYt pRo dva
2 noci (nástup možný kdykoliv), po-
lopenze
Program: 1x welcome drink,
1x vstup do hotelového bazénu na
30 minut pro 2 osoby, 1x vstup do
vířivé vany whirlpool na 25 minut
pro 2 osoby,  1x prohřátí v infra ka-
bince na 30 minut pro 2 osoby

Hotelové UBYtování 
minimálně 3 noci, snídaně 
V ceně pobytu je denní vstup do ba-
zénu na 30 min a 20% sleva na
ostatní wellness služby.
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pArKHOtel KAšperSKé HOry – šumAvSKé láZně ****

Oficiální klasifikace: 
bez klasifikace
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,3025.html

paRkHotel
Poloha: Hotel v anglickém stylu se
nachází na náměstí horského měs-
tečka.
Vybavení: snídaňová restaurace, ho-
telová restaurace v loveckém stylu,
konferenční salonek, krytý relaxační
bazén s protiproudem, vzlínáním
a hvězdnou oblohou, relaxační míst-
nost s příjemnou hudbou, sauna, bal-
neoprovoz (perličkové koupele, zábaly,
bylinná pára, masáže), kosmetika. Při-
lehlý energetický a meditační hotelový
park s lehátky, hotelová jeskyně, kde
probíhá speleoterapie. Dále je k dis-
pozici tenisový kurt, úschovna lyží
a kol, půjčovna společenských a par-
kových her (petang, kroket, badmin-
ton,…), WiFi připojení k internetu.
Všechny prostory hotelu jsou neku-
řácké. K dispozici je výtah. Hotel ga-
rantuje klidné prostředí hotelu
a hotelového parku. Skladba pokojů
a lůžek i lázeňský provoz neumožňuje
ubytování rodin s dětmi.

Ubytování: Pokoje jsou vybaveny ti-
sovým nábytkem a mramorovou kou-
pelnou v anglickém stylu, převážná
část  pokojů má vany, TV-SAT, telefon,
vysoušeč vlasů, župan a pantofle.
V ceně pobytu je volný vstup do ho-
telového relaxačního bazénu a rela-
xační místnosti, využití tenisového
kurtu, energetického a meditačního
hotelového parku.
Stravování: Snídaně formou bufetu,
večeře výběrem ze 3 hlavních chodů.

Informace
Parkování na elektronicky hlídaném
hotelovém parkovišti zdarma.
Lázeňský poplatek je zahrnut v ceně
pobytu.

Nabídka programů: 

koUzelná šUMava
3 noci (čtvrtek–neděle) nebo 4 noci
(neděle–čtvrtek, 1 noc zdarma),
 polopenze

Program: 1x perličková koupel s by-
linnými měšci a chromoterapií +
suchý zábal, 1x klasická masáž
 částečná – záda a šíje, 1x vířivá ra-
šelinová koupel + suchý zábal, 1x ra-
šelinový zábal zad, 3 x 1 hod.
speleoterapie v hotelové jeskyni,
3x Priessnitzova koupel nohou s aku-
presurou, pitná kúra – borůvkový čaj
v rámci jednotlivých pro cedur, ne-
omezený vstup do ho telového rela-
xačního bazénu a relaxační místnosti
s příjemnou hudbou.

lázeňSký kokteJl
5 nocí (neděle–pátek), polopenze
Program: 1x vířivá koupel se solí
z mrtvého moře + suchý zábal,
1x perličková koupel s bylinným ole-
jem a chromoterapií + suchý zábal,
1x bahenní zábal z mrtvého moře
– částečný, 1x rašelinový zábal zad,
1x klasická masáž částečná – záda
a šíje, 4x 1 hod. speleoterapie
v atraktivní hotelové jeskyni, 4x Pri-

essnitzova koupel nohou s akupre-
surou, pitná kúra – borůvkový čaj
v rámci jednotlivých procedur, ne-
omezený vstup do hotelového re-
laxačního bazénu a relaxační
místnosti s příjemnou hudbou.

Hotelové UBYtování
minimálně 2 noci (nástup možný
kdykoliv), snídaně 
Program: volný vstup do relaxač-
ního bazénu a relaxační místnosti
s příjemnou hudbou, v letním ob-
dobí neomezené využití energetic-
kého a meditačního parku s lehátky,
tenisového kurtu.
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láZeňSKé dOmy ****/***

Město Jáchymov, založené roku 1516,
leží pod nejvyšší horou Krušných hor.
V hlubokém podzemí se zde nachází
jedno z nejbohatších nalezišť minerálů
na světě. Odtud vyvěrají léčivé pra-
meny. Díky vysoké koncentraci radonu
ve vodě jsou dodnes nejúčinnějšími
radonovými lázněmi na světě. Již po
110 let poskytují Jáchymovské lázně
léčbu pohybového aparátu unikátní
radonovou vodou.

Informace
Příjezd – Vlakem do st. Ostrov nad
Ohří. Po objednání předem je možné
zajistit přepravu z nádraží do lázní, od
pondělí do pátku na určené odjezdové
časy (info o aktuálních časech v pro-
dejní CK při objednání). Za poplatek
je možné také zajistit odvoz Taxi. Auto-
busem přímo z Prahy do Jáchymova
nebo z Prahy a z Plzně s přestupem
v Karlových Varech (směr Ostrov - Já-
chymov).
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.

Hotel BěHoUnek ****

Lázeňský hotel s výhledem na pano-
rama Krušných hor se nachází ve
svahu nad jáchymovským údolím.
Všechny služby pod jednou střechou.
Vybavení: recepce, směnárna, re-
staurace, kavárna, herní salónek
 Domino a Bridge, kadeřnictví, kosme-
tický salon, pedikúra, internetový kou-
tek, sluneční terasa, úschovna kol
a lyží, výtah. Lázeňská péče - lékař, ra-
donové koupele, další léčebné a wel-
lness procedury.
Wellness zóna: vstup v určený čas
podle volné kapacity zdarma – reha-
bilitační bazén, whirlpool, Kneippův
chodník, sauna za poplatek (denně
60 min., nezbytná rezervace předem).
Parkování u hotelu za poplatek.
Ubytování: jedno a dvoulůžkové po-
koje s příslušenstvím a balkonem (ka-
tegorie 1. A), TV-SAT, WiFi zdarma,
telefon, minibar, trezor, fén, župan.
Stravování: dle programu, formou
bufetu.

koMpleX cURie ***

Komplex tří vzájemně propojených
lázeňských budov leží přímo ve středu
lázeňské části města. Všechny služby
pod jednou střechou.
Vybavení: recepce, směnárna, re-
staurace, kavárna, kadeřnictví, kos-
metický salon, pedikúra, internetový
koutek, výtah. Lázeňská péče - lékař,
radonové koupele, léčebné procedury,
rehabilitační bazén, další procedury
v Lázeňském centru Agricola (cca
300 m). Parkování před komplexem
za poplatek.
Ubytování: jedno a dvoulůžkové po-
koje s příslušenstvím (kategorie 1. A),
TV-SAT, WiFi zdarma, telefon, lednička,
trezor nebo uzamykatelná skříňka,
župan.
Stravování: dle programu, formou
bufetu.

Hotel aStoRia ***

Hotel leží přímo v centru lázeňské
části.
Procedury v centru Agricola nebo
komplexu Curie.
Vybavení: recepce v Lázeňském cen-
tru Agricola (cca 50 m), restaurace,
úschovna kol a lyží, výtah. Lázeňská
péče - lékař, radonové koupele, další
léčebné a wellness procedury a bazén
v Agricole. Parkování na parkovišti (cca
200 m) za poplatek.
Ubytování: jedno a dvoulůžkové po-
koje s příslušenstvím (kategorie 1. A),
TV-SAT, WiFi zdarma, telefon, minibar,
trezor, fén, župan.
Stravování: dle programu, formou
bufetu. V případě nedostatku kapacity
v jídelně hotelu probíhá stravování
v komplexu Curie (150 m).

Komplex Curie

Komplex Curie Komplex Curie LH Běhounek LH Běhounek

LH Běhounek
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láZeňSKé dOmy ***/**

Nabídka programů:

tRadiční Radonová kÚRa 
Komplexní léčba, minimálně 14 nocí 
Program: 14x ubytování s plnou
penzí nebo polopenzí, 1x lékařské
vstupní vyšetření, stanovení individu-
álního léčebného plánu, laboratorní
vyšetření (krevní obraz, krevní cukr,
kyselina močová), 1x lékařské výstupní
vyšetření s výstupní lékařskou zprá-
vou, 30x léčebná procedura přede-
psaná lékařem (10x velká procedura,
20x malá procedura), 12x radonová
koupel.
Každá další noc: 1x ubytování
s plnou penzí, 3x léčebná procedura
(1x radonová koupel, 1x velká pro-
cedura, 1x malá procedura).
Bonus k pobytu: 1x bazén a sauna
(90 min.) v Aquacentru Agricola,
1x solná jeskyně (45 min.) v Aquacentru
Agricola, 1x minerální voda Vincentka
(0,7 l) z lázní Luhačovice.

základní Radonová kÚRa 
Výhodná léčba, minimálně 14 nocí 
Program: 14x ubytování s plnou
penzí nebo polopenzí, 1x konzultace
s lékařem s předepsáním procedur,
laboratorní vyšetření (krevní obraz,
krevní cukr, kyselina močová), 16x lé-
čebná procedura (ostatní proce-
dury), 12x radonová koupel. Léčebný
program nezahrnuje individuální re-
habilitaci. 

Každá další noc: 1x ubytování
s plnou penzí nebo polopenzí, 2x lé-
čebná procedura, kromě neděle
(1x radonová koupel, 1x ostatní pro-
cedura).
Bonus k pobytu: 1x minerální voda
Vincentka (0,7 l) z lázní Luhačovice.

kÚRa na zkoUškU
Hotel Běhounek
7 nocí na poznání léčebné kúry
Program: 7x ubytování s plnou penzí
nebo polopenzí, 1x konzultace lékaře,
3x radonová koupel, 1x přísadová kou-
pel, 1x suchá uhličitá koupel, 1x uhličitá
koupel mokrá, 2x klasická masáž čás-
tečná, 3x parafínový zábal rukou,
2x oxygenoterapie, 1x skupinový tě-
locvik s fyzioterapeutem.
Bonus k pobytu: 1x minerální voda
Vincentka (0,7 l) z lázní Luhačovice.

vital klaSik 
Komplex Curie,
Hotel Běhounek
Relaxace a harmonizace organismu,
minimálně 6 nocí
Program: 6x ubytování s polopenzí,
1x radonová koupel, 1x perličková kou-
pel, 1x bylinková koupel, 2x suchá uhli-
čitá koupel, 2x klasická masáž
částečná, 1x parafínový zábal na ruce,
1x oxygenoterapie, 1x sauna, 1x malé
občerstvení 

Hotel AstoriaLázeňské centrum Agricola

Agricola Agricola Agricola Hotel Astoria

UpozoRnění:
Pojištěncům smluvních zdravotních pojišťoven VZP, ZP MVČR, VOZP, OZP
a ZPŠ poskytují lázně 20% slevu na léčebné pobyty. 

Oficiální klasifikace: ****/***
Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1974.html
www.cedok.cz/dovolena/,1969.html
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láZeňSKé HOtely A penZiOny ****/***

Hotely a penziony leží v klidném pro-
středí lázeňském lesoparku. 
Na léčebné procedury se dochází do
LD Prusík, kde je hlavni balneo provoz,
léčebné procedury, solná jeskyně a do
Wellness Centra Konstantin s relaxač-
ním bazénem, saunou, parní lázní,
spa terapií, Knappovými chodníčky,
fitness centrem, klidovou zónou a ka-
várnou.

Informace
Parkování u LD Jirásek za poplatek
a vratnou zálohu za zapůjčení dálko-
vého ovladače. Na veřejných parko-
vištích parkovaní zdarma.
Příjezd vlak i bus - st. Konstantinovy
Lázně a cca 50 metrů pěšky k lázeň-
ským domům. 
Pobyt se psem není možný.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu - úhrada na místě. 

lázeňSké penzionY MáneS,
pURkYně a palacký
Při nástupu na pobyt se hosté hlásí
v recepci LD Jirásek, kde jim bude sdě-
leno jméno konkrétního penzionu.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje s te-
levizi, lednici a telefonem. Na penzionu
Purkyně WiFi zdarma. Koupelna se

sprchou nebo vanou (na penzionu
Purkyně fén) a WC.
Stravování: Dle programu. Snídaně
formou bufetu, večeře výběrem ze 4
menu den předem. Při ubytování
v penzionu Mánes je stravování v jí-
delně LD Prusík. Při ubytovaní v pen-
zionech Purkyně a Palacký je
stravování v jídelně hotelu Jirásek.

lázeňSký Hotel JiRáSek
V hotelu Jirásek je poskytovaná čás-
tečná lázeňská peče, zaměřena
 především na prevenci, léčbu a re-
konvalescenci při kardiovaskulárních
onemocnění. Dále je zde restaurace
s kavárnou, rehabilitační bazén, půj-
čovna jízdních kol, v salonku připojeni
na internet
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje
sprchou nebo vanou, WC, televizi, ra-
diem, lednici a telefonem.
Stravování: Dle programu. Snídaně
formou bufetu, večeře výběrem ze 4
menu den předem.

Nabídka programů:

týden pRo SenioRY
7 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
1x parafínový zábal na ruce, 1x stří-

davé nožní koupele, 1x uhličitá kou-
pel, 1x klasická masáž, 1x podvodní
masáž, 2x solná jeskyně
Bonus: vycházka s průvodcem do
turisticky atraktivního okolí Konstan-
tinových Lázní, hudební večer, zdra-
votnická přednáška, vstup zdarma
do bazénu v hotelu Jirásek 

lázně na zkoUškU 
2 noci
Program: ubytování s polopenzí,
1x základní vstup do Wellness centra
Konstantin na 1,5 hodiny, 1x uhličitá
koupel, 1x klasická masáž částečná,
1x solná jeskyně
Bonus: vstup zdarma do bazénu
v hotelu Jirásek 

WellneSS víkend 
2 noci
Program: ubytování s polopenzí, po-
lopenze, 2x základní vstup do Well -
ness centra Konstantin na 1,5 hodiny,
1x solná jeskyně, 1x smyslová masáž
se zábalem
Bonus: vstup zdarma do bazénu
v hotelu Jirásek 

WellneSS pRodloUžený
poBYt
3 noci
Program: ubytování s polopenzí,
2x základní vstup do Wellness centra
Konstantin na 1,5 hodiny, 1x rela-
xační koupel, 1x smyslová masáž
částečná se zábalem
Bonus: Wellness terapie od pondělí
do čtvrtka s 20% slevou, vstup
zdarma do bazénu v hotelu Jirásek.

eXclUSive týden 
7 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
1x uhličitá koupel, 1x perličková kou-
pel s přísadou, 1x masáž obličeje
pro ženy nebo reflexní masáž plosky
nohy pro muže, 1x klasická masá
částečná, 1x parafínový zábal na
ruce, 2x solná jeskyně, 1x podvodní
masáž, 1x základní vstup do Well -
ness centra Konstantin na 1,5 ho-
diny, 1x poukázka do kavárny (káva
+ zákusek)
Bonus: vstup zdarma do bazénu
v hotelu Jirásek, vycházka s průvod-
cem do turisticky atraktivního okolí
Konstantinových Lázní, hudební
večer, zdravotnická přednáška

Hotel Jirásek

Penzion Mánes Penzion Palacký

Wellness centrum Konstantin

Oficiální klasifikace: ****/***
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Oficiální klasifikace: 
bez klasifikace
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,6562.html

AStOriA HOtel & medicAl SpA ****

Poloha: Astoria Hotel & Medical Spa
má v Karlových Varech zcela unikátní
polohu. Nachází se v historickém cen-
tru lázeňského území přímo naproti
Mlýnské kolonádě s léčivými minerál-
ními prameny, v blízkosti dalších ko-
lonád, hlavních pamětihodností
a zajímavostí malebného lázeňského
města.
Vybavení: Celý komplex tvoří pět
budov propojených v komplex Astoria
a 300 metrů vzdálená Depandance
Wolker. Všechny budovy se nacházejí
v městské památkové zóně, Depan-
dance Wolker je navíc nemovitou kul-
turní památkou.
Rehabilitační a léčebné programy
 probíhají pod dohledem zkušeného
 lékařského personálu. K léčebným
a relaxačním účelům slouží vybudo-
vaný balneoprovoz, ve kterém je vy-
užívána minerální voda, bazén, a další
velká škála léčebných procedur.

Ubytování: Jedno- a dvoulůžkové ne-
kuřácké pokoje s příslušenstvím, TV-SAT,
chladnička, telefon, rádio, na některých
pokojích trezor, WiFi zdarma.
Stravování: Dle programu. Snídaně,
obědy a večeře formou bohatého tep-
lého a studeného bufetu. Možnost
zajištění i více druhů dietního stravo-
vání, vč. vegetariánského a bezlepko-
vého.

Informace
Příjezd vlak: zast. Horní vlakové ná-
draží, dále autobusem MHD č. 1 do
zastávky I. P. Pavlova – cca 200 metrů
od hotelu. Bus – z autobusového ná-
draží, autobusem MHD č. 6 k Tržnici,
poté autobusem MHD č. 1 nebo 4 do
zastávky I. P. Pavlova - cca 200 metrů
od hotelu. Parkování možné i v krytých
garážích hotelu Thermal 250 metrů
od hotelu. 
Místní poplatek: je zahrnut v ceně
 pobytu.

Nabídka programů:

RelaXační poBYt
2 až 7 nocí
Program: ubytování s polopenzí - dle
výběru snídaně + oběd nebo snídaně
+ večeře, 2 procedury denně z výběru:
bazén - sauna - perličková koupel -
klasická masáž celková, klasická masáž
částečná - medová masáž - anticelu-
litidní masáž - aroma masáž – solná
terapie - hydrojet masáž. Sleva na do-
koupení relaxačních procedur 20%.

kaRlovaRSký Balíček 
3 noci
Program: ubytování s polopenzí,
vstup do Muzea Jan Becher, lahev lé-
čivé Becherovky 0,5 l na pokoji, volný
vstup do bazénu a sauny v určených
hodinách. Sleva na dokoupení rela-
xačních procedur 20%.

poBYt pRo SenioRY (od 55 let)
5 nocí
Program: ubytování s polopenzí, pitná
kúra - léčebné prameny + hotelová ča-
jovna (čaj a voda denně k dispozici),
poukázka na kávu a zákusek, lékařská
konzultace, 2 procedury denně (ve
dnech po – so) dle doporučení lékaře,
volný vstup do relaxační zóny (bazén,
sauna) v otevíracích hodinách: bazén,
sauna. Sleva na dokoupení relaxačních
procedur 20%.
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SpA & WellneSS ZámeK lužec ****

Spa & WellneSS
Hotel záMek lUžec ****
Spa & Wellness Hotel Zámek Lužec
leží v lesním prostředí, cca 14 km od
Karlových Varů. Původně lovecký zá-
meček byl postaven ve 14. stol. z pří-
kazu Karla VI., a tuto atmosféru si
zachovává i po nedávné rozsáhlé re-
konstrukci.
Spa & Wellness Hotel Zámek Lužec
nabízí jedinečný program odpočinku
a relaxace „Získej více od života“,
který je založen na třech principech:

• energie – zdroj vitality
• krása – zdroj radosti
• požitek – zdroj štěstí 

Vybavení: wellness - krytý bazén
s protiproudem 11 x 7 m (pro hote-
lové hosty zdarma) finská a římská
sauna, Kneipův chodník, dále masáže,
koupele, zábaly, parafín, kosmetika.
Lužecký pramen – přímo v hotelu -
Lužecká přírodní pitná strukturovaná
pramenitá voda, má vyvážené che-
mické složení a jedinečnou chuť. Stře-
dověká krčma s venkovními altány,
Královská restaurace, Salonek Václava
II. a Lobby bar s venkovní terasou.

Monitorované parkoviště pro osobní
vozy a autobusy. 
Ubytování: jedno – až třílůžkové, sty-
lově zařízené pokoje s příslušenstvím
(sprcha, WC, bidet), TV-SAT, telefon,
WiFi, trezor, župan.
Stravování: dle programu.

Informace
Dětská cena – děti do 4 let bez nároku
na služby zdarma, dětská postýlka
zdarma.
Příjezd – z Karlových Varů možnost
zajistit odvoz taxi za smluvní cenu –
nutno objednat předem.
Parkování – na monitorovaném ho-
telovém parkovišti zdarma. 
Pobyt se psem – ve výjimečném pří-
padě na poptávku.

Nabídka programů

Hotelové UBYtování
• snídaně, volný vstup do wellness

a fittness, Lužecký pramen
• Slevy: 

u pobytu na 1 – 2 noci:
15 % na služby Wellness centra
u pobytu na 3 – 5 nocí:
25 % na služby Wellness centra
u pobytu od 6 nocí:
35 % na služby Wellness centra

• bezplatný transfer z Karlových Varů
do hotelu

Balíček SenioR (od 55 let)
4 nebo 5 nocí 
• polopenze za cenu snídaně (večeře

zdarma) – snídaně formou bufetu,
večeře 2-chodová.

• volný vstup do wellness a fitness,
Lužecký pramen.

• sleva 30 % na služby Wellness cen-
tra kromě kosmetiky

• Sleva 20 % na oběd a la carte od
11,30 – 14,00 hod.

• zvýhodněná cena transferu z Kar-
lových Varů při příjezdu a odjezdu
(à 4 EUR)

RelaX Balíček
2 noci
• polopenze – snídaně formou bu-

fetu, večeře 3-chodová
• perličková koupel + přísadová kou-

pel dle nabídky na osobu a den
• volný vstup do wellness a fitness,

Lužecký pramen.
• sleva 30 % na služby Wellness cen-

tra kromě kosmetiky
• sleva 20 % na oběd à la carte od

11.30–14.00 hod.

WellneSS Balíček
2 noci
• polopenze – snídaně formou bu-

fetu, večeře 3-chodová
• částečná masáž nebo reflexní

masáž plosky nohy, přísadová kou-
pel dle nabídky na osobu a den

• volný vstup do wellness a fitness,
Lužecký pramen.

• sleva 30 % na služby Wellness cen-
tra kromě kosmetiky

• sleva 20 % na oběd a la carte od
11.30–14.00 hod.Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,9341.html

Královská restauraceKrčma Standard Lobby bar
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SpA HOtel vltAvA ****

Spa Hotel vltava ****

Lázeňský resort Vltava se nachází
v klidné části města s krásným výhle-
dem na panorama lázní. Resort tvoří
budovy Vltava a Berounka, které jsou
vzájemně propojené koridorem a de-
pendancí Vítkov. Přímo v resortu se
nachází minerální koupele, bazén,
sauna a fitness. Hosté mohou využít
letní terasu s lehátky a slunečníky.
V blízkosti se rozprostírá lesopark
s množstvím vyhlídkových tras a míst
ideálních pro pěší i cykloturistiku.
Vybavení: Restaurace Regina, lobby
bar, letní terasa, společenská místnost,
kulečník, WiFi a internetový koutek
pro hotelové hosty zdarma.
Lázeňská péče: ordinace lékařů a lé-
čebné oddělení v hotelu, komplexní
lázeňská léčba, procedury z přírodních
léčivých zdrojů – minerální koupele,
slatinné zábaly, suché plynové kou-
pele, plynové injekce, vodoléčba
a další široké spektrum léčebných pro-
cedur. Balbínův minerální pramen ke

koupelím a k pitné kúře. Bazén s víři-
vými proudy, whirlpool, sauna, fitness,
koupele, masáže, kadeřnictví, pedi-
kúra, manikúra.
Ubytování: jedno- a dvoulůžkové po-
koje Komfort s příslušenstvím, TV, te-
lefon, WiFi, minibar, sejf, fén, župan.
Výhled do lesa.
Stravování: dle programu. Snídaně
a večeře formou bufetu, obědy serví-
rované, salátový bufet.

Nabídka programů:

RelaXační lázeňSká 
dovolená
Hotel Svoboda, Hotel Vltava
7 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, základní lékařské
vstupní a závěrečné vyšetření, zá-
věrečnou lékařskou zprávu, 12 lé-
čebných procedur týdně na základě
předpisu lékaře (kromě neděle), mi-
nerální pitnou kúru.

MiniRelaX
Hotel Svoboda, Hotel Vltava
2 noci
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, 1x minerální kou-
pel s přírodním CO

2
, 1x klasická

masáž částečná, 1x suchá plynová
lázeň CO

2
.

MinikÚRa
Hotel Svoboda, Hotel Vltava
3 až 6 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, 6 až 12 procedur
(podle počtu nocí) např.: masážní
suché lůžko - hydrojet, minerální
koupel s přírodním CO

2
, klasická

masáž částečná, suchá plynová
lázeň CO

2
, parafínové ošetření rukou,

inhalace, lavatherm, vířivá lázeň.

dnY RelaXace
Hotel Vltava
7 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, lékařské vstupní
a závěrečné vyšetření, závěrečnou
lékařskou zprávu, 2x denně vitamí-
nový nápoj, 1x aqua gymnastika,
1x reflexní masáž chodidel, 1x kla-
sická masáž částečná, 1x suchá ply-
nová lázeň CO

2
, 1x masážní suché

lůžko - hydrojet, 2x parafínové oše-
tření rukou, 1x elektroterapie, 2x in-
halace, minerální pitná kúra.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,824.html
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SpA HOtel SvObOdA***superior

Spa Hotel SvoBoda ***

Lázeňský resort Svoboda leží v klid-
ném prostředí lesoparku, nedaleko
kolonády se Zpívající fontánou. V sou-
sedství se nachází pavilon Lesního
pramene s promenádou. Celý resort
prošel výraznou rekonstrukcí, došlo
k propojení Svobody, Margarety a Pal-
ladia krytou promenádou, která umož-
ňuje využívat všechny služby pod
jednou střechou.
Vybavení: Restaurace Carlton, lobby
bar, společenská místnost s kulečníkem
a dětským koutkem, WiFi a internetový
koutek pro hotelové hosty zdarma.
Lázeňská péče: ordinace lékařů a lé-
čebné oddělení v Palladio Spa Centru,
komplexní lázeňská léčba, léčebné
procedury z přírodních léčivých zdrojů
– minerální koupele, slatinné zábaly,
suché plynové koupele, plynové in-
jekce a další široké spektrum léčeb-
ných procedur. Josefův minerální
pramen ke koupelím a k pitné kúře.

Volný vstup do bazénu s vířivými
proudy, saunou a sanariem v Grand-
hotelu Pacifik a do hotelů Hvězda,
Butterfly, Vltava.
Ubytování: jedno- a dvoulůžkové po-
koje Komfort s příslušenstvím, TV, te-
lefon, WiFi, minibar, sejf, fén. 
Stravování: dle programu. Snídaně
a večeře formou bohatého bufetu,
obědy servírované, salátový bufet.

Nabídka programů:

RelaXační lázeňSká 
dovolená
Hotel Svoboda, Hotel Vltava
7 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, základní lékařské
vstupní a závěrečné vyšetření, zá-
věrečnou lékařskou zprávu, 12 lé-
čebných procedur týdně na základě
předpisu lékaře (kromě neděle), mi-
nerální pitnou kúru.

MiniRelaX
Hotel Svoboda, Hotel Vltava
2 noci
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, 1x minerální kou-
pel s přírodním CO

2
, 1x klasická

masáž částečná, 1x suchá plynová
lázeň CO

2
.

Cena od: 1 690 Kč/os./noc

MinikÚRa
Hotel Svoboda, Hotel Vltava
3 až 6 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, 6 až 12 procedur
(podle počtu nocí) např.: masážní
suché lůžko - hydrojet, minerální kou-
pel s přírodním CO

2
, klasická masáž

částečná, suchá plynová lázeň CO
2
,

parafínové ošetření rukou, inhalace,
lavatherm, vířivá lázeň.

lázně pRo SenioRY
Hotel Svoboda
5 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, 1x klasická masáž
částečná, 1x suchá plynová lázeň CO

2
,

1x inhalace pramene, 1x parafínové
ošetření rukou.

inFoRMace
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.

Oficiální klasifikace: 
***superior

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,823.html
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reSOrt HvěZdA ****superior

HotelY Hvězda, iMpeRial,
neapol
Resort hvězda je ukázkou unikátní lá-
zeňské architektury a historickým
skvostem v centru lázeňské části.
Svým hostům nabízí kombinaci tra-
dičního lázeňského stylu a komfort
mezinárodního hotelu. Jeho jednotlivé
části Hvězda, Imperial a Neapol jsou
navíc propojeny koridorem Via Impe-
rialis s lázeňskými hotely Nové Lázně,
Centrální Lázně a Maria Spa.
Vybavení: restaurace Franz Josef, re-
staurace Sissi, lobby bar, kavárna Im-
perial, 2 letní terasy, atrium. Aqua
wellness centrum s největším hotelo-
vým bazénem v Mariánských Lázních
(150 m2), whirlpoolem, 2 saunami, parní
lázní a tepidariem. Solná jeskyně, kou-
pele, masáže, tibetské zvukové masáže,
kadeřnictví, kosmetické studio Beauty
Comfort Zone.
Lázeňská péče: ordinace lékařů a lé-
čebné oddělení v resortu Hvězda, nové
léčebné oddělení Neapol Spa Centre,
komplexní lázeňská léčba, procedury
z přírodních léčivých zdrojů – minerální
koupele, slatinné zábaly, suché plynové
koupele, plynové  injekce, vodoléčba
a další široké spektrum léčebných pro-
cedur. Balbínův minerální pramen ke
koupelím a k pitné kúře.

Stravování: dle programu. Snídaně,
obědy a večeře formou bohatého bu-
fetu, salátový bufet, koutek zdravé vý-
živy Danubius Healthy Choice.

Ubytování v hotelu Hvězda: jedno-
a dvoulůžkové pokoje Superior plus
s příslušenstvím, TV, telefon, WiFi, mi-
nibar, sejf, fén, župan, froté pantofle.
Ubytování v hotelu Imperial - jedno-
a dvoulůžkové pokoje Superior s pří-
slušenstvím, TV, telefon, WiFi, minibar,
sejf, fén, župan, froté pantofle.

Ubytování v hotelu Neapol: jedno-
a dvoulůžkové pokoje Komfort s pří-
slušenstvím, TV, telefon, WiFi, minibar,
rychlovarný set na kávu a čaj, sejf, fén,
župan, froté pantofle.

Nabídka programů:

RelaXační lázeňSká 
dovolená
Hvězda, Imperial, Neapol
7 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, základní lékařské
vstupní a závěrečné vyšetření, zá-
věrečná lékařská zpráva, 12 léčeb-
ných procedur týdně na základě
předpisu lékaře (kromě neděle), mi-
nerální pitná kúra.

štíHlá linie
Hvězda
7 nocí
Program: ubytování s plnou penzí
(speciální redukční dieta), plán stra-
vování, 1x denně bylinný čaj, osobní
konzultace s výživovým odborníkem,
vstupní a výstupní lékařská pro-
hlídka, závěrečná lékařská zpráva,
rozšířené laboratorní vyšetření, kon-
zultace s osobním trenérem včetně
stanovení cvičebního plánu, (úvodní
a závěrečné měření). 27 léčebných
procedur: 3x Icoone ošetření těla –
lymfatická drenáž, 2x Body analyzer,
3x léčebný tělocvik - individuální,
2x anticelulitidní masáž se zábalem,
3x nordic walking, 2x suchá plynová
lázeň CO

2
, 4x fitness individuální tré-

nink, 3x minerální koupel s přírod-
ním CO

2
, 3x lymfapress, 2x klasická

masáž celková.

MinikÚRa
Hvězda, Imperial, Neapol
3 až 6 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, 6 až 12 procedur
(podle počtu nocí), např.: masážní
suché lůžko - hydrojet, minerální
koupel s přírodním CO

2
, klasická

masáž částečná, suchá plynová
lázeň CO

2
, parafínové ošetření rukou,

inhalace, lavatherm, vířivá lázeň.

MiniRelaX
Hvězda, Imperial, Neapol
2 noci
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, 1x minerální kou-
pel s přírodním CO

2
, 1x klasická

masáž částečná, 1x suchá plynová
lázeň CO

2
.

BeaUtY WellneSS
Imperial, Neapol
3 noci
Program: ubytování s polopenzí,
1x solná jeskyně, 1x masážní suché
lůžko - hydrojet, 1x klasická masáž
celková, 1x parafínové ošetření
rukou, pro dámy: 1x péče o oči a rty
v Beauty Comfort Zone, pro pány:
1x reflexní masáž chodidel.
Cena od: 2 390 Kč/os./noc

inFoRMace
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.

Oficiální klasifikace: 
****superior

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,7595.html



800 112 112130

LázNě & WELLNESS | mAriánSKé láZně

HOtel pAciFiK ****superior / HOtel butterFly ****superior

Hotel paciFik
Honosná budova Grandhotelu Pacifik
majestátně ukončuje architektonickou
osu města Mariánské Lázně a tvoří
krásnou dominantu Hlavní třídy s nád-
herným výhledem na lázeňské cen-
trum a kolonádu se Zpívající fontánou.
Hotel se může pochlubit vývěrem
vlastního minerálního pramene, který
je sveden z nedalekého pavilonu Les-
ního pramene.
Vybavení: restaurace Primavera,
lobby bar, letní terasa, Captain James
Cook‘s Lounge, WiFi a internetový kou-
tek – pro hotelové hosty zdarma.
Lázeňská péče - ordinace lékařů a lé-
čebné oddělení v hotelu, komplexní
lázeňská léčba, procedury z přírodních
léčivých zdrojů – minerální koupele,
slatinné zábaly, suché plynové kou-
pele, plynové injekce, vodoléčba
a další široké spektrum léčebných pro-
cedur. Lesní minerální pramen ke kou-
pelím a k pitné kúře. Bazén s vodními
atrakcemi, 2 saunami, sanariem, fit-
ness, koupele, masáže, kadeřnictví,
kosmetika, laserové centrum.
Ubytování: jedno- a dvoulůžkové po-
koje s příslušenstvím, TV, telefon, WiFi,
minibar, sejf, fén, župan. Výhled do
vedlejší ulice nebo do zadního traktu.
Stravování: dle programu. Snídaně
a večeře formou bohatého bufetu,
obědy servírované, salátový bufet,
koutek zdravé výživy Danubius Healthy
Choice. 

Hotel BUtteRFlY
Hotel se nachází v centru města přímo
u lázeňského parku. Moderní stavba
ve stylu Art Nouveau s originálním
uměleckým interiérem, dokáže své
hosty oslovit svým vzletným stylem
a rodinnou atmosférou. Hotel nabízí
svým hostům kompletní léčebné
služby pod jednou střechou - unikátní
jsou například minerální koupele Fer-
dinandova pramene. Novinkou je pítko
Ferdinandova minerálního pramene
přímo v hotelové hale, kde je možné
tento pramen také ochutnat.
Vybavení: restaurace La Fontaine,
Café de Paris, lobby bar s letní terasou,
pool bar. WiFi a internetový koutek
pro hotelové hosty zdarma, podzemní
garáže.
Lázeňská péče: ordinace lékařů
a nové léčebné oddělení Butterfly Spa
Centre v hotelu, komplexní lázeňská
léčba, procedury z přírodních léčivých
zdrojů – minerální koupele, slatinné
zábaly, suché plynové koupele, ply-
nové injekce, vodoléčba a další široké
spektrum léčebných procedur. Fer-
dinandův minerální pramen k pitné
kúře a ke koupelím – unikátní účinek
přírodních sulfátů.
Bazén s vířivými proudy, whirlpool,
sauna, fitness, koupele, masáže, kos-
metický salón, kadeřnictví, pedikúra,
manikúra.
Ubytování: jedno- a dvoulůžkové po-
koje Superior s příslušenstvím, TV, te-
lefon, WiFi, minibar, sejf, fén, župan.
Stravování: dle programu. Snídaně for-
mou bohatého bufetu, obědy a večeře
servírované, salátový bufet, koutek
zdravé výživy Danubius Healthy Choice.

Nabídka programů:

RelaXační lázeňSká
 dovolená
Pacifik, Butterfly
7 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, základní lékařské
vstupní a závěrečné vyšetření, zá-
věrečná lékařská zpráva, 12 léčeb-
ných procedur týdně na základě
předpisu lékaře (kromě neděle), mi-
nerální pitnou kúru.

MiniRelaX
Pacifik, Butterfly
2 noci
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, 1x minerální kou-
pel s přírodním CO

2
, 1x klasická

masáž částečná, 1x suchá plynová
lázeň CO

2
.

MinikÚRa
Pacifik, Butterfly
3 až 6 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, 6 až 12 procedur
(podle počtu nocí), např.: masážní
suché lůžko - hydrojet, minerální kou-
pel s přírodním CO

2
, klasická masáž

částečná, suchá plynová lázeň CO
2
,

parafínové ošetření rukou, inhalace,
lavatherm, vířivá lázeň.

paciFik Spa package
Pacifik
3 noci
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, 1x wellness nápoj,
1x masáž Dolce Vita, 1x minerální
koupel s přírodním CO

2
, 1x klasická

masáž celková s břečťanem,1x para-
fínové ošetření rukou.

MaRiánSkolázeňSká
 SezÓnní naBídka
Butterfly
3 noci
Program: ubytování s polopenzí
(1x slavnostní večeře při svíčkách se
skleničkou sektu), nápoj na uvítanou,
1x klasická masáž částečná, 1x pa-
rafínové ošetření rukou, 1x suchá
plynová lázeň CO

2
, 1x minerální kou-

pel s přírodním CO
2
.

inFoRMace
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.

Oficiální klasifikace: ****superior

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,825.html
www.cedok.cz/dovolena/,8699.html

hotel Pacifikhotel Pacifik

hotel Pacifikhotel Pacifik

Hotel Butterfly

Hotel ButterflyHotel Butterfly
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centrální láZně ****superior / mAriA SpA ****superior

centRální lázně
Hotel Centrální Lázně, symbol lázeň-
ské tradice v Mariánských Lázních, se
nachází na místě původního lázeň-
ského domu z roku 1812. Svým hos-
tům nabízí tradiční lázeňskou léčbu,
založenou na využívání jedinečných
místních přírodních zdrojů - minerál-
ních pramenů, slatiny a léčivého Ma-
riina plynu.
Vybavení: Restaurace Goethe, lobby
bar. WiFi a internetový koutek pro ho-
telové hosty zdarma, parkoviště a pod-
zemní garáže v Marienbad Health Spa
Resortu.
Lázeňská péče: ordinace lékařů
s největším léčebným oddělením
v Mariánských Lázních, komplexní lá-
zeňská léčba, procedury z přírodních
léčivých zdrojů – minerální koupele,
slatinné zábaly, suché plynové kou-
pele, plynové injekce, vodoléčba
a další široké spektrum léčebných pro-
cedur. Ambrožův a Balbínův minerální
pramen ke koupelím a k pitné kúře.
Moderní Danubius Premier Fitness
s kardio, fitness a cvičební zónou, mož-
nost individuálního tréninku s instruk-
torem, sestavení cvičebního plánu
a poradenství ve výživě. V resortu Řím-
ské lázně se 3 bazény, Aqua wellness
centrum v hotelu Hvězda. Koupele,
masáže, kadeřnictví, kosmetika.
Ubytování: jedno- a dvoulůžkové po-
koje Superior s příslušenstvím, TV, te-
lefon, WiFi, minibar, sejf, fén, župan,
froté pantofle.
Stravování: dle programu. Snídaně,
obědy a večeře formou bufetu, salá-
tový bufet, koutek zdravé výživy Da-
nubius Healthy Choice. 

Hotel MaRia Spa
Hotel Maria Spa svou jedinečností od-
ráží historii Mariánských Lázní. Jeho
obnovením došlo k rozšíření unikát-
ního historického komplexu na Nové
Lázně & Centrální Lázně & Maria Spa,
který se tak stal jedním z nejúžasněj-
ších a nejzachovalejších skvostů lá-
zeňské architektury nejen v České
republice, ale v Evropě vůbec.
Vybavení: WiFi pro hotelové hosty
zdarma, parkoviště a podzemní garáže
v Marienbad Health Spa Resortu.
Lázeňská péče: lázeňský resort za-
měřený na využití přírodních zdrojů
je prvním místem v Evropě a možná
i na světě, kde se začalo léčit účinky
přírodní rašeliny (historický název Mo-
orbad – Slatinné lázně). Hotel Maria
Spa je také místem vývěru přírodního
Mariina plynu, který dal základ názvu
města - Mariánské Lázně. Dnes se
hostům poskytují minerální koupele
s rašelinovým extraktem, slatinné zá-
baly, skupinová inhalace a především
originální Mariino plynové jezírko
s oxygenoterapií. Minerální pramen
Nová Marie k pitné kúře. V resortu
jsou Římské lázně se 3 bazény, Da-
nubius Premier Fitness, Aqua wellness
centrum v hotelu Hvězda. Koupele,
různé druhy masáží - klasická, slatinná.
Fidžijský sen, Rituál Matamanoa, Rituál
Tokoriki.
Ubytování: jedno- a dvoulůžkové po-
koje Maria Superior s příslušenstvím
vana, bidet, kosmetické zrcadlo), TV,
telefon, WiFi internet, iPod/iPhone do-
cking station, radiobudík, minibar,
rychlovarný set na kávu a čaj, sejf na
notebook, žehlička, fén, župan, froté

pantofle, deštník. Výhled na kolonádu
nebo na park, většina pokojů s tera-
sou nebo balkonem.
Stravování: dle programu, v restau-
raci Goethe v hotelu Centrální Lázně.
Snídaně, obědy a večeře formou bu-
fetu, salátový bufet, koutek zdravé vý-
živy Danubius Healthy Choice 

Nabídka programů:

RelaXační lázeňSká
 dovolená
Centrální lázně, Maria Spa
7 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, základní lékařské
vstupní a závěrečné vyšetření, zá-
věrečná lékařská zpráva, 12 léčeb-
ných procedur týdně na základě
předpisu lékaře (kromě neděle), mi-
nerální pitnou kúru.

MiniRelaX
Centrální lázně, Maria Spa
2 noci
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, 1x minerální kou-
pel s přírodním CO

2
, 1x klasická

masáž částečná, 1x suchá plynová
lázeň CO

2
.

MinikÚRa
Centrální lázně, Maria Spa
3 až 6 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, 6 až 12 procedur
(podle počtu nocí), např.: masážní
suché lůžko - hydrojet, minerální
koupel s přírodním CO

2
, klasická

masáž částečná, suchá plynová
lázeň CO

2
, parafínové ošetření rukou,

inhalace, lavatherm, vířivá lázeň.

WellneSS Special
Centrální lázně
3 noci
Program: ubytování s polopenzí,
nápoj na uvítanou, 2x klasická masáž
celková, 2x minerální koupel s pří-
rodním CO

2
, 1x Mariino plynové je-

zírko s oxygenoterapií.

MaRia Spa
Maria Spa
3 noci
Program: ubytování s polopenzí,
1x Mariin slatinný zábal, 1x klasická
masáž celková, 1x Mariina slatinná
masáž, 1x minerální koupel s pří-
rodním CO2, 1x Mariino plynové je-
zírko s oxygenoterapií.

inFoRMace
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.

Oficiální klasifikace: ****superior

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8696.html
www.cedok.cz/dovolena/,8697.html

Centrální lázněCentrální lázně

Centrální lázněCentrální lázně

Maria Spa

Maria SpaMaria Spa
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Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,818.html

HOtel criStAl pAlAce ****

Hotel cRiStal palace
Poloha: Cristal Palace je moderní
čtyřhvězdičkový, plně klimatizovaný
hotel v centru města, v blízkosti lá-
zeňských parků a hlavní kolonády se
světoznámou Zpívající fontánou,
snadno přístupný vlastním dopravním
prostředkem i městskou dopravou.
Vybavení: Restaurace, tradiční ka-
várna – cukrárna s venkovní terasou,
lobby bar, konferenční sál, který je
možné rozdělit na menší salonky, re-
laxační centrum, které zahrnuje bazén
(4 x 6 m), saunu a whirlpool (zdarma),
solárium (za poplatek) a nový balneo-
provoz, kde pod dohledem lékařského
personálu probíhají rehabilitační a lé-
čebné programy. Hotel je bezbariérový
a má výtah.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje
s koupenou a WC, fén, TV-SAT, minibar,
trezor, žehlič kalhot, telefon, WiFi.
Stravování: Dle programu - snídaně
a večeře formou bohatého bufetu.

Informace
Příjezd Vlak i bus – st. Mariánské Lázně
– dále MHD č. 5 do zastávky Pošta –
cca 50 m od hotelu.
Parkování v hotelové garáži za poplatek. 
Místní poplatek: je zahrnut v ceně po-
bytu.

Nabídka léčebných pobytů:

léčeBný poBYt ligHt
min. 6 nocí s polopenzí
Program: vstupní lékařská pro-
hlídka, 15 léčebných procedur na
6 nocí dle předpisu lékaře (18 pro-
cedur na 7 nocí), výstupní lékařská
konzultace vč. závěrečné zprávy

RelaX léčení
min. 6 nocí s polopenzí
Program: vstupní lékařská pro-
hlídka, 12 léčebných procedur na 6
nocí dle předpisu lékaře, (14 proce-
dur na 7 nocí), výstupní lékařská kon-
zultace

Všechny léčebné pobyty obsa-
hují:
uvítací nápoj + malý dárek v den pří-
jezdu, pitnou kúru přímo v hotelu –
2 nové unikátní minerální prameny
– Augustinův pramen & pramen Ed-
ward VII., wellness set (župan, pan-
tofle, ručník) po dobu pobytu, volný
vstup do hotelového relax centra
(bazén, finská sauna, infra sauna,
whirlpool), 1x týdně večer s živou
hudbou

Nabídka wellness pobytů:

RelaXační poBYt
2x ubytování s polopenzí
Program: 1x klasická částečná
masáž 20 min., 1x minerální koupel
15 min. + 5 min.

goURMet & WellneSS
2x ubytování s polopenzí (2x snídaně
a 1x večeře formou bohatého bu-
fetu)
Program: 1x slavnostní oběd -
Gourmet menu, 3 chody (v rámci
polopenze), 1x minerální koupel
15 min. + 5 min., 1x masáž horkými
lávovými kameny 60 min., 1x suchá
plynová koupel (plynová obálka)
30 min., 1x láhev sektu a jahody v čo-
koládě na pokoji

požitkářSký poBYt pRo ná-
Ročné
3x ubytování s polopenzí (3x sní-
daně, 2x večeře formou bohatého
bufetu)
Program: 1x sklenička sektu jako
welcome drink, 1x šestichodové de-
gustační menu (v rámci polopenze)
pro NI: 1x medovo-mléčný zábal
60 min., 1x Kleopatřina zkrášlující
koupel 20 min. + 10 min. zábal,

1x kosmetické ošetření pleti (kos-
metika Alcina) 50 min.
pro NěJ: 1x thalmarin – relaxační
zábal z mořských řas 60 min., 1x thaj-
ská olejová masáž 60 min, 1x mine-
rální koupel 15 min. + 5 min.

antiStReSS
3x ubytování s polopenzí
Program: 1x minerální koupel
15 min. + 5 min., 1x aroma masáž
20 min., 1x parafinový zábal rukou
15 min., 1x oxygenoterapie 20 min.

Všechny wellness pobyty obsa-
hují:
malý dárek na uvítanou v den pří-
jezdu, wellness set na dobu pobytu
(župan, pantofle), volný vstup do ho-
telového relaxačního centra (bazén,
finská sauna, infra sauna, whirlpool),
pitnou kúru v hotelu – 2 vlastní mi-
nerální prameny, Augustinův pra-
men + pramen Edward VII. 
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Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,819.html

Hotel San ReMo
Poloha: Hotel San Remo se nachází
v tichém prostředí nedaleko lázeň-
ského parku, blízko centra města.
Vybavení: Hotelová restaurace s letní
zahrádkou, dále altánek s jezírkem
uprostřed nádherně udržované ze-
leně, lobby bar s krbem a akváriem,
WiFi. Relaxační centrum, kde je bazén
s protiproudem a masážními tryskami
a finská sauna. Dále  kosmetické
služby, výtah, salonek.
Ubytování: Dvoulůžkové, útulně za-
řízené nekuřácké pokoje, sprcha, WC,
TV-SAT, trezor, minibar, fén.
Stravování: Dle programu - snídaně
i večeře formou bohatého bufetu.

Informace
Příjezd vlak i bus – st. Mariánské Lázně
– transfer od nádraží k hotelu zdarma
(nutno objednat 14 dní předem).
Parkování na kamerově hlídaném par-
kovišti hotelu za poplatek (nutno ob-
jednat předem).
Místní poplatek: je zahrnut v ceně po-
bytu.

Léčebné pobyty:

léčeBný poBYt ligHt
min 6 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
vstupní lékařská prohlídka, 18 lé-
čebných procedur na 7 nocí dle
předpisu lékaře (na 6 nocí 15 pro-
cedur), výstupní lékařská konzultace
vč. závěrečné zprávy

RelaX léčení
min 6 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
vstupní lékařská prohlídka, 14 lé-
čebných procedur na 7 nocí dle
předpisu lékaře (na 6 nocí 12 pro-
cedur), výstupní lékařská konzultace

Léčebné pobyty obsahují:
uvítací nápoj + malý dárek v den pří-
jezdu, pitnou kúru v hotelu – 2 nové
unikátní minerální prameny – Au-
gustinův pramen & pramen Edward
VII., župan na dobu pobytu, volný
vstup do hotelového relax centra
(bazén, finská sauna, whirlpool).

Wellness pobyty:

MaRiánSkolázeňSká
 RelaXace
3 noci
Program: ubytování s polopenzí,
1x klasická částečná masáž –
20 min., 2x parafinový zábal na ruce
– 15 min., 1x suchá plynová obálka
– 30 min.

životaBUdič
2 noci s polopenzí
Program pro NI: 1x základní oše-
tření pleti (kosmetika Alcina) 50 min.,
1x reflexní masáž plosky nohy
40 min., 1x perličková koupel s pří-
sadou 20 min.

Program pro NěJ: 1x masáž hor-
kými lávovými kameny 60 min.,
1x reflexní masáž plosky nohy
40 min., 1x suchá plynová koupel
(plynová obálka) 30 min.

Jen pRo náS
2 noci
Program: ubytování s polopenzí,
1x welcome drink + 1x sladké pře-
kvapení na pokoji v den příjezdu,
1x lavatherm – 20 min., 1x aroma
masáž – 20 min.

Wellness pobyty obsahují:
župan na dobu pobytu, volný vstup
do hotelového relax centra (bazén,
finská sauna, whirlpool)

HOtel SAn remO ****
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Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,826.html

HOtel OlympiA **** SpA & WellneSS

Hotel olYMpia
Poloha: Luxusní hotel leží v klidném
centru města, v horní časti lázeňské
zóny nedaleko Zpívající fontány.
Vybavení: V hotelu jsou dvě restau-
race, Lobby bar, internetový koutek,
špičkově vybavené Spa&Wellness cen-
trum zabírá plochu 700 m2 a nabízí
relaxační a Wellness procedury, pří-
strojovou terapii, masáže, bazén se
slanou vodou, protiproud, masážní
vodní lůžko, několik druhů saun a vše
pod odborným každodenním dohle-
dem lékařů, terapeutů a dalších od-
borníků. Léčebné procedury jsou
prováděny každý den. Celý hotel je
nekuřácký.
Ubytování: Standardní jedno-
a dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím,
TV, telefon, minibar, WiFi zdarma, fén,
kosmetické zrcátko, základní Wellness
set (župan, velká osuška, koupací če-
pice).
Stravování: Dle programu. Snídaně
a večeře formou bufetu.

Informace
Příjezd vlak i bus - st. Mariánské Lázně,
MHD - trolejbus č. 5 (všední dny) nebo
č. 7 (so, ne, svátky), výstupní stanice
Městský úřad, za poplatek možný
odvoz.
Parkování v omezeném množství
v podzemní hotelové garáži za pop-
latek (nutno rezervovat předem) nebo
v hlídaném parkovacím domě v centru
města za poplatek a bez předchozí
rezervace.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu - úhrada na místě.

Nabídka programů:

ReSpiRační kÚRa – 7nocí
Program: ubytování s polopenzí,
lékařská konzultace 3x Inhalační te-
rapie Faset, 3x Suchá plynová koupel
s oxygenoterapií, 3x Individuální de-
chové cvičení, 3x Reflexní masáž,
1x Spirometrie, 1x zpráva a po-

tvrzení pro zdravotní pojišťovnu,
vstup do hotelového bazénu, parní
sauny a finské sauny, předepsání
pitné kůry, župan na pokoji, WiFi. 

anticelUlitidní kÚRa – 7 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
lékařská konzultace, 3x Anticelulitidní
masáž, 3x Cryoterapie, 3x přístrojová
lymfodrenáž se skořicovým zábalem,
3x pitná kúra z mladého ječmene,
vstup do hotelového bazénu, parní
sauny a finské sauny, předepsání
pitné kůry, župan na pokoji, WiFi.

lázeňSká kÚRa plUS 
– min. 3 noci
Program: ubytování s polopenzí,
3 lázeňské procedury na den přede-
psané lékařem, vstupní a výstupní
lékařská konzultace, zpráva a po-
tvrzení pro zdravotní pojišťovnu,
vstup do hotelového bazénu, parní
sauny a finské sauny, předepsání
pitné kůry, župan na pokoji, WiFi.

Spa Balíček olYMpia – 3 noci
Program na 3 noci: ubytování,
2x polopenze + 1x plná penze, lé-
kařská konzultace, 1x Rašelinová
koupel NEBO 1x Přírodní rašelinový
obklad, 1x HOT STONE masáž lávo-
vými kameny, 1x Thajská olejová
masáž, vstup do hotelového bazénu,
parní sauny a finské sauny, přede-
psání pitné kůry, župan na pokoji,
WiFi.
Balíček je možné prodloužit:
na 5 nocí – navíc 1x Detoxikační
zábal plosky nohou, 1x Masáž plosky
nohou
na 7 nocí – navíc 1x Detoxikační
zábal plosky nohou, 1x Masáž plosky
nohou, 1x Relaxační masáž hlavy,
1x Shiatsu masáž částečná
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Hotel kRakonoš
Poloha: Hotel se nachází v přírodním
prostředí nad městem.
Vybavení: Moderní budova v hor-
ském stylu poskytuje širokou nabídku
služeb. V blízkosti hotelu je Miniatur-
park – miniatury českých historických
a technických památek. Přímo před
hotelem v parku se nachází zahrada
pohádek (sochařský pohádkový ráj).
V hotelu je k dispozici restaurace, lobby
bar, krytý bazén (11 x 6 m), manikúra,
pedikúra, kadeřnictví, kosmetika,
vlastní balneoprovoz, který poskytuje
až 30 procedur, např. plynové obálky,
plynové injekce, klasické, sportovní,
reflexní a podvodní masáže, klasické
masáže, perličková koupel, rašelinové
zábaly, ultrazvuk, magnetoterapie, in-
halace, individuální a skupinový tělo-
cvik, rybičky Garra Rufa, suchá vodní
masáž, permanentní make-up a infra-
sauna, dále pak mikroklimatická solná

jeskyně a další. Veškeré procedury
jsou vykonávány kvalifikovanými reha-
bilitačními sestrami pod vedením spe-
cializovaného lékaře. Hotel využívá
mineralizované vody z vlastního vrtu.
K dispozici je výtah, bezbariérový vstup
a úschovna kol.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje,
sprcha, WC, telefon se státní linkou,
fén, lednička, TV.
Stravování: Dle programu. Snídaně
bufetovým způsobem, večeře třícho-
dové menu (hlavni jídlo výběrem ze
2 až 3 jídel).

Informace
Příjezd vlak i bus - st. Mariánské Lázně,
dále trolejbusem č. 5 k hotelu Excel-
sior, pak pěšky ke Kolibě, odtud la-
novkou k hotelu. Další možnost:
u hotelu Excelsior přestup na trolejbus
č. 13 nebo na bus ČSAD (směr
Zádub/Závišín), výstupní zastávka
u hotelu.
Parkování u hotelu za poplatek.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu - úhrada na místě.

Nabídka programů:

RelaX pRogRaM – 2 noci
Program: 2x ubytování s polopenzí,
např. lékařská prohlídka, 1x klasická
masáž, 1x perličková koupel,
1x solná jeskyně, volný vstup do
 bazénu.

RelaX pRogRaM – 3 noci
Program: 5x ubytování s polopenzí,
lékařská prohlídka, např. 1x klasická
masáž, 1x perličková koupel, 1x masáž
s aroma olejem, 1x koupel v soli z mr-
tvého moře, 2x solná jeskyně, volný
vstup do bazénu.

BeaUtY Medical – 3 noci
Program: 3x ubytování s polopenzí,
lékařská prohlídka, např. 1x čokolá-
dová masáž, 1x koupel s vonnou
esencí, 1x lymfoven se skořicovým
gelem, 2x solná jeskyně, volný vstup
do bazénu.

detoXikační Medical pRo-
gRaM – 2 noci
Program: 2x ubytování s polopenzí,
lékařská prohlídka, např. 1x lymfo-
ven, 1x očistná a relaxační bylinná
koupel, 1x solná jeskyně, 2x wellness
drink, volný vstup do bazénu.

detoXikační Medical
 pRogRaM – 3 noci
Program: 3x ubytování s polopenzí,
lékařská prohlídka, např. 1x lymfo-
ven, 1x očistná a relaxační bylinná
koupel, 1x detoxikační aroma masáž,
1x solná jeskyně, 3x wellness drink,
volný vstup do bazénu.

poBYt pRo SenioRY (od 55 let)
Cenově zvýhodněné pobyty na
7 nocí s polopenzi (večeře výběrem
ze 3 jídel předem), volný vstup do
bazénu.

Hotelové UBYtování
Min. 2 noci se snídaní nebo s polo-
penzí

UpozoRnění
Uvedené procedury mohou byt
změněny na základě vstupní lékař-
ské prohlídky.

BonUSY pRo Hotelové
HoStY:
• až 30% sleva na vybrané léčebné

procedury v hotelu Krakonoš. 
• 15% sleva na vstup do Parku Bo-

heminium (miniaturpark) 
• 25% sleva na vstup do Muzea kar-

lovarské Becherovky. Spojeno s de-
gustací 3 druhů známého likéru
Becherovka. 

• 15% sleva na zpáteční jízdné la-
novkou (10% jedna jízda) a horské
koloběžky ve SKI Areálu v Marián-
ských Lázních. 

• 10% sleva na pravé pivní lázně (po
předchozí rezervaci, provozní dobu
sdělí recepce)

• Sleva 100 Kč na golfové hřiště Teplá
– 9 jamek 

• Sleva 10% na zapůjčení motokár
(Leihart/gokart) Standard, Karta-
rena (www.kartarena.eu)

HOtel KrAKOnOš ****

Oficiální klasifikace: 
bez klasifikace
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,561.html
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Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,3031.html

GOlF HOtel mOrriS ****

golF Hotel MoRRiS
Poloha: Na okraji Mariánských Lázní
naproti Royal Golf Clubu. Hotel byl
oceněn v roce 2013 a 2014 v soutěži
Czech hotel Awards v kategorii Wel-
lness a spa jako nejlepší v kraji.
Vybavení: Atriová restaurace, lobby
bar, balneo-lázeňské procedury, (výběr
z 50ti druhů léčebných procedur, cen-
trum zaměřeno na vodoléčbu a elek-
troléčbu) wellness centrum, golfový
simulátor, přednáškové sály. Hotelová
recepce zajišťuje výlety do okolí včetně
projížděk na kole, vyjížďky kočárem
nebo golfové programy, možnost za-
půjčení koloběžek, cca 20 minut od
hotelu (dle sezóny), hotel poskytuje
i vstupní lékařskou prohlídku,tenisové
kurty (cca 5 minut jízdy autem) offro-
adové jízdy a u hotelu je největší la-
nové centrum v regionu.
Ubytování: Jedno- a dvoulůžkové po-
koje, koupelny s vanou a sprchovým
koutem, fén, WC, TV-SAT, telefon, mi-
nibar, trezor, internetové připojení
WiFi. Některé pokoje mají bezbari-
erový přístup. Pokoje jsou vybaveny
starožitným nábytkem a doplňky ve
staroanglickém stylu.
Stravování: Polopenze, snídaně bu-
fetové, večeře - výběr z menu (třícho-
dové) nebo podle jednotlivých typů
pobytů.

Informace
Parkování na parkovišti hotelu za pop-
latek: 100 Kč/noc.
Lázeňský poplatek – není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.
Upozornění Možnost zapůjčení žu-
panu za 100 Kč/pobyt.

Nabídka programů:

eXklUSivní poBYt S vůní
Růže a kokoSU pRo dva
2x ubytování, 2x snídaně formou
bufetu, 2x dvouchodová večeře dle
výběru menu a la carte pro polo-
penze nebo bufet (podle sezonní
nabídky) karafa vody a mísa s ovo-
cem na pokoji při příjezdu, 1x rege-
nerační koupel se solí z červené
růže, 1x bio-kokosová částečná
masáž, 1x tepelný zábal „šampaňské
a růže“, 1x privátní vstup do Wel-
lness (sauna a Whirlpool) na
55 minut, 1x dvouhodinový vstup
do městského plaveckého bazénu,
1x  Kneippova šlapací lázeň, 20%
sleva na další wellness a balneo pro-
cedury.  Všechny služby vždy pro
2 osoby.

RoMantický poBYt pRo dva 
2x ubytování, 2x snídaně bufet,
2x dvouchodová večeře dle výběru
menu a la carte pro polopenze nebo
bufet (podle sezonní nabídky), ro-
mantická výzdoba pokoje se svíč-
kami a mísou ovoce při příjezdu.
(Další požadavky nutno nahlásit pře-

dem), 1x privátní vstup do whirlpool
při svíčkách a lahví Bohemia sektu
na 55 minut, 1x částečná aromate-
rapeutická masáž nebo masáž hor-
kými kameny, 1x perličková koupel
s vůní růže, 20 % sleva na další pro-
cedury. Všechny služby vždy pro
2 osoby.

dáMSká Jízda pRo dvě
2x ubytování, 2x snídaně bufet včet -
ně bio pamlsků, 2x večeře formou
dvouchodového menu, 1x me do vo-
mléčná koupel, 1x aroma parafín na
ruce, 1x anticelulitidní zábal na
stehna/skořicový proti celulitidě,
1x pleťová maska s vitamínem D a C,
1x vstup do Well ness centra – whir-
lpool a bylinková sauna na 55 minut
(veřejný vstup), 1x vstup do Aqua-
parku v  Mariánských lázních,
1x vstup na golfový trenažer. Bo nus:
1x káva capucinno a palačinka Mor-
ris se šlehačkou a skořicí v čase od
14:00 do 17:00, 20 % sleva na další
procedury. Všechny služby jsou vždy
pro 2 osoby.

RelaXační WellneSS poBYt
pRo dva
4x ubytování, 4x dvouchodová ve-
čeře dle výběru z menu pro polo-
penze nebo formou bufetu dle
sezonní nabídky, 1x privátní vstup
do whirlpool, 1x privátní vstup do
sauny, 1x částečná masáž dle vý-
běru, 1x tepelný slatinný zábal,
1x parafínový zábal na klouby,
1x perličková bylinková koupel,

1x plynová obálka proti bolestem
nohou, 1x zapůjčení kol nebo holí
Nordic Walking, 1x vstup do měst-
ského plaveckého bazénu na 2 ho-
diny. 20% sleva na další procedury.
Všechny služby pro 2 osoby.

RelaXační WellneSS poBYt
S koSMetickýM HýčkáníM
pRo 2 oSoBY 
2x ubytování, 2x snídaně bufet, 2x ve-
čeře dle výběru z menu pro polo-
penze, karafa vody a ovocná mísa na
pokoji při příjezdu,1x kaviárová ko-
lagenová maska na obličej pro dva,
1x expresní ošetření pleti ultrazvu-
kovou špachtlí pro 1 osobu, 1x oše-
tření pleti galvanickou žehličkou pro
1 osobu, relaxační medová masáž
obličeje pro dva, 1x privátní vstup do
Wellness (sauna a whirlpool) na 55
minut pro dva, 1x dvouhodinový
vstup do městského plaveckého ba-
zénu pro dva, 1x Kneipova šlapací
lázeň pro dva.
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láZeňSKé SAnAtOrium dr. petáK ***

lS dR. peták
Poloha: V klidné části Františkových
Lázni, cca 5 minut od centra města,
na okraji lesoparku a v bezprostřední
blízkosti pramenů. V roce 2004 získalo
status lázeňského domu, který garan-
tuje používání místních léčivých zdrojů
- minerální vody, bahna a léčivého
plynu.
Vybavení: Sanatorium se skládá ze
dvou jednopatrových budov (ubyto-
vaní v přízemi či 1. poschodí). V hlavni
budově je kromě ubytovací kapacity
restaurace, sauna, rotopedy, běžící
pas, půjčovna kol, půjčovna holi na
nordic- walking a komplexně zařízené
balneo rehabilitační odděleni s ba-
zénem (7 x 4 m). Druhá budova je
nově postavený pavilon, spojený
s hlavní budovou zimní zahradou.
V žádné z budov není výtah. U sana-
toria je minigolf, letní terasa a za-
hrada, kde je možné posedět na
lavičkách a lehátkách. K uhličité a mi-
nerální koupeli je využíván vlastní pří-
rodní zdroj - minerální voda Štěpánka,
k bahenním zábalům a koupelím -

františkolázeňská rašelina, k plynovým
injekcím - františkolázeňský přírodní
CO

2
. Manželské páry chodí na proce-

dury ve stejný čas, jednotlivé proce-
dury na sebe navazují.
Ubytování: Jedno- a dvoulůžkové po-
koje Standard s balkonem v hlavní bu-
dově, oddělené postele, sprcha, WC,
TV, fén, lednička.
Stravování: Dle programu. Snídaně
bufetovým způsobem, obědy a večeře
výběrem z menu.

Informace
Parkování v omezeném množství na
hlídaném parkovišti za poplatek -
nutno objednat předem.
Příjezd vlakem do st. Fr. Lázně (cca
1 km), možno objednat předem odvoz
do sanatoria za poplatek. Bus do st.
Fr. Lázně Slatina (cca 200 m)
V celém prostoru sanatoria se ne-
kouří.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu - úhrada na místě.

Nabídka programů:

koMpleXní léčBa 
7 nebo 14 nocí
Program: ubytování s plnou penzí
All inclusive (vč. nealko nápojů, vína
a kávy v době podávání jídel), 24
procedur týdně - 4 léčebné proce-
dury za den od pondělí do soboty
dle zdravotního stavu stanovené lé-
kařem na vstupní lékařské prohlídce,
1x vstup do Aquafora (2 hod.), župan
na pokoji.
Sleva 14=13

leHká léčBa – 7 nebo 14 nocí
Program: ubytování s polopenzí,
15 procedur týdně - 3 léčebné pro-
cedury za den od pondělí do pátku
dle zdravotního stavu stanovené lé-
kařem na vstupní lékařské konzul-
taci, župan na pokoji.
Sleva 14=13

RelaX týden – 7 nebo 14 nocí
Program: ubytování se snídaní,
10 procedur týdně - 2 léčebné pro-
cedury za den - 1x perličková koupel,
1x minerálně-uhličitá koupel, 1x ra-
šelinový zábal, 1x parafínový zábal
na ruce, 3x plynové injekce, 1x lym-
fodrenáž přístrojová, 1x podvodní
masáž, 1x klasická masáž zad a šíje.
Sleva 14=13

nadUpaný víkend – 2 noci
Program: ubytování s plnou penzí
vč. nealko nápojů, vína a kávy v době
podávání jídel, 5 procedur - 1x ra-
šelinový zábal, 1x rašelinová koupel
či hydromasážní vana, 1x lymfodre-
náž nebo klasická masáž zad, 2x vi-
brogym.

Oficiální klasifikace: 
bez klasifikace
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,3023.html
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láZeňSKý HOtel pAWliK ****

lázeňSký Hotel paWlik
Poloha: Lázeňský hotel, spolu s Cí-
sařskými lázněmi a Aquaforem (pro-
pojení vnitřním koridorem) je situován
u parku v centru města. 
Vybavení: Součástí komplexu je i za-
hrada a relaxační lesopark s naučnou
stezkou. Hotel nabízí hostům ubytování
na vysoké úrovni, k dispozici je hotelový
bar, dvě kavárny, sál pro společenské
a kulturní akce, koncertní sál (Císařské
lázně), kongresový salónek, v rámci
stravování probíhá show kitchen. V ho-
telu se pořádají koncerty a taneční ve-
čery. Dále je k dispozici internetový
koutek, office servis, knihovna, dětský
koutek, baby sitting, fitness koutek,
beach volejbal, dětské hřiště, aquas-
hop, možnost kosmetiky, manikúry,
pedikúry, denního tisku, praní a žehlení
prádla, půjčovna jízdních kol a nordic-
walkingových holí, zapůjčení DVD pře-
hrávače (tyto služby jsou za poplatek).
Hotel garantuje užití přírodních léčivých
zdrojů, lékaře v hotelu s nepřetržitou
24 hodinovou službou.
V léčebných procedurách jsou jak kla-
sické procedury, tak fyzikální léčba,
fyzioterapie, speciální léčebné proce-
dury, pohybová léčba a wellness pro-
cedury.

Ubytování: Jedno- a dvoulůžkové po-
koje Standard v budově B (s hlavní
budovou propojená skleněnou
chodbou). Všechny pokoje jsou s vý-
hledem do dvora, mají sprchu, WC,
fén, župan telefon, připojení k inter-
netu, LCD televizor se satelitními pro-
gramy, minibar a trezor. Pokoje vyšší
kategorie na vyžádání.
Stravování: Dle programu – rauto-
vým způsobem.

Informace
Příjezd vlak i bus-st. Františkovy Lázně
a cca 10 minut pěšky. Po dohodě s re-
cepcí je možné zajistit odvoz za pop-
latek taxi službou.
Parkování na hlídaném parkovišti u Lu-
isiných lázní za poplatek a bez před-
chozí rezervace.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě.

Nabídka programů:

leHká léčeBná kÚRa RelaX
7 nocí, nástupní den kdykoliv, polo-
penze
Program: lékařská prohlídka, 10 lé -
čebných procedur předepsaných lé-
kařem dle aktuálního zdravotního
stavu, neomezený vstup do Aqua-
fora.

FRantiškolázeňSká 
léčeBná kÚRa
7 nocí, nástupní den kdykoliv, plná
penze
Program: vstupní a výstupní lékař-
ské vyšetření, 18 léčebných proce-
dur předepsaných lékařem dle
aktuálního zdravotního stavu, ne-
omezený vstup do Aquafora.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,3032.html
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láZeňSKý HOtel dr. Adler ***

lázeňSký Hotel dR. adleR
Poloha: Lázeňský hotel s přátelskou
a rodinnou atmosférou, který prošel
nákladnou rekonstrukcí, se nachází
v centru města u lázeňského parku.
Součástí hotelu je restaurace, spole-
čenská místnost, knihovna, zahrada,
v recepci bezplatný internet. Léčebné
oddělení, procedury a lékař jsou
přímo v hotelu. Nově v hotelu Kostelní
pramen k pitné kúře a koupelím.
Ubytování: Jednolůžkové a dvoulůž-
kové pokoje kategorie Standard (s vý-
hledem do parku a do Poštovní ulice).
Na všech pokojích je sprcha, WC, fén,
župan (za poplatek), připojení k in-
ternetu za poplatek, TV-SAT, lednice
a trezor.

Stravování: dle vybraného programu,
polopenze nebo plná penze formou
servírovaného menu. Pobyt s plnou
penzí začíná obědem.

Informace
Příjezd vlak i bus-st. Františkovy Lázně,
pěšky cca 10 minut, za poplatek
možný odvoz.
Parkování na centrálním hlídaném
parkovišti u Luisiných Lázní bez před-
chozí rezervace za poplatek (cca
10 minut chůze).
Upozornění lázeňský poplatek není
zahrnut v ceně pobytu – úhrada na
místě.

Nabídka programů:

leHká léčeBná kÚRa RelaX
7 nocí, polopenze
Program: lékařská prohlídka, 10 lé-
čebných procedur (kombinaci pro-
cedur určuje ošetřující lékař při
vstupní prohlídce), neomezený vstup
do Aquafora (pondělí–pátek), volný
vstup na taneční večer, kulturní akce
za zvýhodněné vstupné nebo
zdarma.

FRantiškolázeňSká
léčeBná kÚRa
7 nocí, plná penze
Program: lékařské vyšetření, 18 lé-
čebných procedur, předepsaných
lékařem dle aktuálního zdravotního
stavu, neomezený vstup do Aqua-
fora (pondělí–pátek).

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,3033.html
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Oficiální klasifikace: 
bez klasifikace
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,3061.html

reSOrt JOHAnKA ****

ReSoRt JoHanka
Poloha: Resort Johanka se nachází
2 km od Kamenice nad Lipou, v klidné
přírodě na okraji lesa. Areál bývalé há-
jovny tvoří několik menších budov –
hotel, restaurace se zimní zahradou,
vinárna, wellness, venkovní posezení.
V místním menším rybníku je možný
rybolov – povolení a možnost zapůjčení
vybavení v recepci. V celém  areálu WiFi
zdarma. Samostatný wellness objekt
zahrnuje veškerý komfort pro odpo-
činek a relaxaci:
Wellness spa – whirlpool pro 7 osob,
parní sauna, vario sauna, finská sauna,
Kneippův chodník, horká lázeň v dře-
věném sudu, ochlazovací bazén, re-
laxační zóna, venkovní terasa, servis
osušek a prostěradel, zapůjčení žu-
panu (na pokoji) a wellness přezůvek
(v recepci).

Wellness procedury – masáže, Rasul-
bath, Sabai, privátní hydromasážní
vana Jacuzzi.

Ubytování: Dvoulůžkové pokoje s při-
stýlkou. Ve všech pokojích je koupelna
s podlahovým vytápěním (sprcha
nebo vana, WC a bidet), LCD TV, tele-
fon, trezor, fén, rychlovarná konvice
a kávovar na kapsle (Dolce Gusto) –
čaj zdarma, kapsle v rámci minibaru.

Stravování: Dle programu. Snídaně
bufet, večeře výběrem ze 2 jídel.

Informace
Příjezd: vlak a bus: st. Kamenice nad
Lipou cca 1,5 km, dále pouze pěšky.
Parkování v areálu zdarma.

Program u jednotlivých pobytů nelze
měnit. Přítomnost domácích zvířat
není možná. Vstup dětí do wellness
je povolen pouze v době od 12 do 14
hod. za doprovodu rodičů, dětem do
10 let není vstup povolen.

Nabídka programů:

SaMoStatné UBYtování
min. 1 noc se snídaní. Fakultativně
lze dokoupit vstup do Wellness spa.

RelaXační poBYt
2 noci, polopenze
Program: neomezený vstup do
Wellness spa, 1x masáž 50 min.

lUXUSní RelaXační poBYt
3 noci, polopenze
Program: neomezený vstup do
Wellness spa, 1x luxusní procedura
Ceylon Tea Therapy (110 min.).

zvýHodněný 
RelaXační poBYt
4 noci, polopenze
Program: neomezený vstup do Wel-
lness spa, 1x Rasulbath, 1x Sabai,
2x masáž (50 min.).
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HOtel ZlAtá HvěZdA ****

Hotel zlatá Hvězda
Poloha: Hotel Zlatá hvězda se nachází
na náměstí v historickém jádru města,
nedaleko zámku a rybníku Svět, v cen-
tru CHKO Třeboňsko.
Vybavení: Hotelový komplex s řadou
středisek - restaurace, lobby bar, bow-
ling s barem (2 dráhy), Wellness cen-
trum (masáže a koupele za účasti
fyzioterapeuta, infra saunou, whir-
lpool), půjčovna a úschovna kol. Výtah
k dispozici. V recepci přístup na in-
ternet.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje,
sprcha, WC, TV-SAT, telefon, fén, WiFi,
trezor, minibar.
Stravování: Dle programu. Snídaně
bufetovým způsobem, večeře výbě-
rem ze 3 druhů menu.

Informace
Příjezd vlak - st. Třeboň - Lázně, k ho-
telu cca 700 m, bus - st. Třeboň, k ho-
telu cca 600 m. Možnost použití taxi.
Parkování u hotelu v omezeném
množství (nutno objednat předem) za
poplatek. Dále na centrálním  parkovišti
před Jindřicho-hradeckou branou (cca
300 m od hotelu) za poplatek. Příjezd

k hotelu (k vyložení zavazadel a uby-
tovaní) je povolen.
Program u jednotlivých pobytů nelze
měnit. V celém hotelovém komplexu
platí zákaz kouřeni s výjimkou vyhra-
zených míst.
Místní poplatek není zahrnut v ceně
ubytování.

Nabídka programů:

poBYt pRo SenioRY
4 noci (neděle – čtvrtek), snídaně
Pro zákazníky od 55 let večeře
zdarma.
Program: 1x whirlpool (30 min.),
1x ruční masáž vybrané časti těla
(25 min.), 1x trojlístek pro nohy - vířivá
aromaterapeutická koupel nohou,
proprioceptivní stimulace chodidel
a ruční masáž chodidel (45 min.).

WellneSS poBYt S konopíM
3 noci, polopenze - večeře výběrem
z pokrmů s konopím.
Program: 1x víno Kerner s přídav-
kem konopí, 1x konopné uvolnění:
konopná koupel, peeling, celotělová
masáž konopným olejem. Konopná

koupel - relaxační koupel v extraktu
z celých rostlin Cannabis sativa má
uklidňující, antibakteriální a protizá-
nětlivé účinky. Peeling - zbavuje po-
kožku odumřelých buněk a tím se
stane prostupnější pro další výživné
látky z konopí. Celotělová masáž -
celotělová aroma masáž a obličejová
masáž konopnou emulzi má příznivé
účinky proti kožním a bolestivým
onemocněním.

víkendový RelaX 
2 noci, 2x ubytování se snídani
Program: 1x ruční masáž zad a šije,
1x aromaterapeutická bublinková
koupel, 1x ruční masáž obličeje a de-
koltu nebo chodidel

WellneSS poHoda
3 noci, 3x ubytovaní se snídaní
Program: 1x welcome drink na
pokoj 0,375 l sekt, 1x rašelinový ter-
moobklad, 1x ruční masáž zad a šije,
1x whirlpool, 1x Infra-sauna, 1x aro-
materapeutická bublinková koupel

WellneSS poHoda
6 nocí, 6x ubytovaní se snídani
Program: 1x welcome drink na
pokoj 0,375 l sekt, 1x thermoobklad
- rašelina, 2x ruční masáž zad a šije,
2x whirlpool vana, 1x Infrasauna,
1x aromaterapeutická bublinková
koupel, 1x ruční masáž obličeje nebo
chodidel

lázeňSký poBYt
6 nocí, 6x ubytování se snídaní
Program: 6x polopenze, 1x welcome
drink na pokoj 0,375 l sekt, 2x bazén
v lázních Aurora, 2x rašelinová koupel,
2x masáž zad a šije, 2x rašelinový ter-
moobklad, 2x whirlpool 30 min.

RoMantický poBYt
2 noci, 2x ubytování se snídaní
Program: 1x večeře při svíčkách,
1x ruční masáž zad a šije, 1x whir-
lpool vana se sektem, 1x rašelinový
termobklad

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,3060.html



800 112 112142

LázNě & WELLNESS | láZně KOStelec

HOtel láZně KOStelec ***

Hotel lázně koStelec
Poloha: Hotel, lázně i golfový areál
leží v předhůří Hostýnských a Vizovic-
kých vrchů.
Vybavení: Hotel má 6 podlaží, re-
stauraci, pizzerii, denní kavárnu, bar,
taneční kavárnu, saunu, tělocvičnu,
venkovní ohniště s posezením, spor-
tovní areál - tenisový kurt s umělým
povrchem, 10 minigolfových jamek,
stolní tenis, ruské kuželky, volejbalové
hřiště, 9-jamkové golfové hřiště s cvič-
nou loukou, vnitřní cvičná odpaliště
a virtuální golfový simulátor, dětské
houpačky a prolézačky. V hotelové
recepci je možné si zapůjčit ke všem
sportovištím nářadí (tenisové rakety,
míče, kola, společenské hry aj. nebo
zakoupit „sportovní kartu“ (cena karty
zahrnuje bazén, saunu, stolní tenis,
minigolf, ruské kuželky a pétanque,
dítě se slevou 50%). V golfovém klubu
je možné si zapůjčit golfové hole,
míčky a objednat si lekci s trenérem
golfu. Dětský koutek, WiFi free připo-
jení v celém hotelu, na pokojích i na
přilehlém koupališti, 2 venkovní vy-
hřívané whirlpooly, houpačky a prů-
lezky pro děti. Koupání - vlastní
vyhřívané venkovní bazény vč. dět-
ského brouzdaliště.

Ubytování: Dvoulůžkové pokoje
s vanou a WC, TV, rádio, telefon, při-
stýlka, WiFi.
Stravování: Polopenze – snídaně for-
mou bufetu, večeře a obědy výběrem
ze 4 druhů jídel (mimo prvního jídla). 
Polopenze začíná večeří (18.00–20.00
hod), plná penze obědem (12.00–
13.00 hod.). 

Informace
Délku jednotlivých pobytů s předem
stanoveným počtem nocí nelze měnit.
Časy nástupu jsou závazné. Časy se
liší v závislosti na množství a načaso-
vání procedur v pobytu a jsou stano-
veny od 11 hod do 15 hod. dle typu
pobytu. Procedury mohou být nača-
sovány hned po příjezdu klientů. Za-
meškané procedury propadají bez
náhrady! 
Lázeňský poplatek se v místě nevybírá. 
Dětská cena platí pro děti od 3 do 12
let na přistýlce se dvěma dospělými
osobami na pokoji. Děti do 3 let bez
nároku na služby zdarma. 
Parkování u hotelu bez poplatku. Spo-
jení MHD ze Zlína-linky č.34, 35, 36. 
Pokoje jsou k dispozici od 15 hod
(u plné penze od 14 hod), uvolnění

pokoje do 12 hodin. V případě dřívěj-
šího příjezdu lze zavazadla uložit v ho-
telové šatně. Na pokojích jsou ručníky
a osušky. Fén a župan lze zapůjčit v re-
cepci. 
První strava je u polopenze večeře
(18–20 hod.) v případě plné penze
oběd (12–13 hod.). 

Nabídka programů:

HaRMonie pRo dva 
2 noci, stravování polopenze nebo
plná penze 
Program: 1x lymfatická masáž ob-
ličeje, 1x Kneippova koupel s arnikou
horskou, 1x aromatická ruční masáž
30 min., 1x hydromasážní koupel
s kosodřevinou, 1x čokoládový zábal,
1x zábal s panenským kokosovým
olejem, čas nástupu na pobyt: 13:00
– 14:00 hod. (v případě plné penze
12:00 – 13:00 hod.)

poHodová RelaXace 
4 noci, stravování polopenze nebo
plná penze
Program: 2x perličková minerální
koupel,  1x Rašelinový zábal, 1x ruční
masáž 15 min., 1x parafínový zábal,
čas nástupu na pobyt: 15:00–18:00

hod. (v případě plné penze 12:00–
13:00 hod.)

Speciál pRo SenioRY 
5 nocí, stravování polopenze nebo
plná penze
Program: 2x sirná minerální koupel,
1x rašelinový zábal, 2x parafínový
zábal na ruce, 2x ruční masáž
15 min., 1x vířivá koupel na dolní
končetiny, 1x koupel s rašelinovým
extraktem, čas nástupu na pobyt:
13:00–14:00 hod. (v případě plné
penze 12:00–13:00 hod.)

SenioRSký týden 
6 nocí, stravování polopenze nebo
plná penze
Program: 2x rašelinový tepelný
zábal, 2x suchá uhličitá koupel,
1x ruční masáž 15 min., 2x perlič-
ková minerální koupel,  1x parafínový
obklad, čas nástupu na pobyt:
15:00–18:00 hod. (v případě plné
penze 12:00–13:00 hod.)

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,3013.html
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WellneSS Hotel StUdánka
Poloha: V přírodním parku Les Včelný,
v malebné východočeské krajině těsně
pod Orlickými horami, nedaleko od
okresního města Rychnov nad Kně-
žnou. Tato oblast sloužila lázeňským
a rekreačním účelům již od 17 stol.,
zejména díky pramenům léčivých vod
v okolí. Luxusní hotel v krásné přírodě
s wellness službami. V okolí vede
hustá síť cyklostezek.
Vybavení: Madlenčina restaurace se
skvělou domácí kuchyní dle M.D.Ret-
tigové, vegetariánskou i bio stravou,
dětský koutek, vinárna, kavárna Jiřího
Šlitra s terasou, kongresový sál. Rela-
xační bazénové centrum (bazén s pro-
tiproudem, Kneippův chodník, vířivka),
Sauna Welt (sauny, pára, odpočívárna,
solná terapie, solární louka), koupele
(pivní, medová, konopná, aj), masáže
(klasická , lázeňská, lávovými kameny,
reflexní, pivní, indická masáž hlavy),
zábaly, aromamasáže, kosmetika, fit-
ness, bowling, kulečník, minigolf, k za-
půjčení in-line brusle, kola, koloběžky,
trekingové hole.

Ubytování: Jednolůžkové a dvoulůž-
kové pokoje, všechny pokoje mají
vlastní soc. zařízení (sprcha, WC), WiFi,
LCD TV, minibar, sejf. Na vyžádání
2 a 4lůžkové apartmány, dětská po-
stýlka. Pokoje v kat 4* v hlavní budově
hotelu, pokoje v kat 3* v dependance
vila cca 25 m.
Koupání: vlastní hotelový bazén
s protiproudem, městské koupaliště
(ca 1,5 km)
Stravování: dle programu – snídaně
i večeře formou bufetového stolu (do
20 osob výběrem z menu).

Informace
Parkování u hotelu zdarma. 
Dětská cena platí pro děti od 3 do
12 let na přistýlce, děti do 3 let bez
nároku na služby zdarma. 
Domácí mazlíček za poplatek.

Nabídka programů:

U všech pobytů - volný vstup do ho-
telového bazénu, vířivky a fitness
(10.00 – 21.00) a využití Kneippova
chodníku v době k tomu určené.

WellneS- RelaX pRo ženY
2 noci, 2x polopenze, Program: 1x sau-
nový svět 60 min., 1x 30 min. odpočí-
várna se solnou stěnou, 1x 30 min.
solární louka, 1x aroma koupel
v hydromasážní perličkové vaně
20 min., 1x 30 min. pleťová maska ve
wellness dle nabídky, 1x 40 min. zábal
z černého bahna z Mrtvého moře
nebo balneo rašelina

RoMantický poBYt pRo dva
2 noci, 2x snídaně, 1x večeře+1x ro-
mantická 4chodova večeře při svíč-
kách pro 2 osoby, program: 2x 60 min.
saunový svět, 2x 30 min. odpočívárna
se solnou stěnou, 1x 30 min. roman-
tická duo koupel pro dva, 2x 20 min.
klasická masáž ve wellness, pitný režim
během procedur 

poBYt pRo SenioRY 
(od 55 let) 
2 noci, 2x polopenze, program:
1x 20 min. revmatická koupel v hydro-
masážní perličkové vaně, 1x 40 min.
zabal-černé bahno z Mrtvého moře
nebo balneo rašelina, 1x 30 min. od-
počívárna se solnou stěnou, pitný
režim během procedur

poHádková dovolená 
4 nebo 6 nocí, polopenze, program:
1x 30 min. odpočívárna se solnou
stěnou, 1x 20 min. aroma koupel
v hydromasážní perličkové vaně,
1x 60 min. kulečník + 120 min mini-
golf + 120 min. sportovní hřiště,
1x 40 min. zabal – černé bahno z Mr-
tvého moře nebo balneo rašelina,
pitný režim během procedur

WellneSS HOtel StudánKA ***/****

Oficiální 
klasifikace: ***/****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,3007.html
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WellneSS HOtel pOHOdA ****

WellneSS Hotel poHoda
Poloha: Hotel Pohoda se nachází
v klidné bezprostřední blízkosti Luha-
čovic, cca 20 min pěší chůze od lá-
zeňské kolonády, v části Pozlovice.
Krásné okolí a poloha hotelu u neda-
leké přehrady s aquaparkem vytváří
ideální místo pro dovolenou. Příjemná
atmosféra hotelu je zárukou odpo-
činku a rodinné pohody. Vhodně vo-
lené trasy v okolí uspokojí i náročné
turisty a cykloturisty.
Vybavení: K dispozici je restaurace,
bazén, saunový svět, vlastní fitcen-

trum, relaxační centrum - perličkové
koupele se zábalem, hydromasáže,
suché uhličité koupele, kyslíková te-
rapie, inhalace, slatinné obklady,
různé druhy masáží. Taneční večery
s živou hudbou v salonku restaurace.
Dětský ráj - nově vybudované dětské
hřiště s odpočinkovou zónou, pose-
zením i občerstvením v podobě „Po-
hodové osvěžovny“. Hotel zajišťuje
pravidelnou dopravu do centra města
a zpět.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje se
sprchou a WC, balkonem, s možností

přistýlky. Na pokoji je TV-SAT, telefon,
WiFi a minibar.
Koupání: Vlastní krytý hotelový
bazén.
Stravování: Polopenze – snídaně
a večeře formou bohatého bufetu.

Informace
Lázeňský poplatek: není zahrnut
v ceně pobytu - úhrada na místě. 
Parkování na hotelovém parkovišti
střeženém kamerovým systémem
zdarma nebo v hotelové garáži za
poplatek. 

Dětská cena: platí pro děti od 5 do
15 let (poloviční porce stravy). Děti do
5 let bez nároku na služby zdarma.
Relaxační pobyty nejsou určeny
dětem. 
Nástupní den u týdenních pobytů je
neděle, u ostatních pobytů kterýkoliv
den v týdnu kromě soboty.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,3006.html
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Nabídka programů:

V ceně všech pobytů: je volný
vstup do wellness (bazén, saunový
svět, fitness), pravidelná dopolední
a odpolední doprava do městského
centra a zpět, 10% sleva na dokou-
pené procedury. 

SilveStRovSký poBYt  
27. 12. – 2. 1., 6 nocí, polopenze
(6x snídaně, 4x večeře formou rautu,
1x moravský raut s pečeným selát-
kem, 1x silvestrovské menu), uvítací
přípitek
Program: Silvestrovská oslava
s živou hudbou a bohatou tombo-
lou, Moravský večer s cimbálovou
muzikou, lázeňský balíček: 1x per-
ličková koupel se zábalem, 1x masáž
bambuckým máslem, 1x koupel
s minerální solí Biotermál se zába-
lem, 1x regenerační masáž zad a šíje
Artrinem, lékařská konzultace
zdarma

Medový RelaXvíkend 
3 noci, polopenze, uvítací přípitek
Program: 1x medovoskový zábal
na celá záda, 1x masáž zad a šíje
medovým olejem, 2x bylinková re-
laxační koupel se zábalem, 1 x in-
halace minerální vody Vincentka,
1x konzultace s lékařem 

MiniRelaX 
4 noci, polopenze, uvítací přípitek
Program: 1x bylinková relaxační
koupel se zábalem, 1x koupel z Mag-
néziové soli se zábalem, 2x aroma-
terapeutická masáž zad a šíje,
1x lékařská konzultace 

týden pRo Bolavá záda 
7 nocí, polopenze, uvítací přípitek,
program: 3x hydromasáž se zába-
lem, 1x regenerační masáž zad a šíje
Artrinem, 1x uvolňující masáž krční
páteře, 1x lékařská konzultace

týden pRo SenioRY 
7 nocí, polopenze, uvítací přípitek
Program: 1x aromaterapeutická
masáž zad a šíje, 1x hydromasáž se
zábalem, 1x slatinný obklad na celá
záda, 1x suchá uhličitá koupel,
1x kyslíková terapie, 1x lékařská kon-
zultace, 1x polodenní výlet do okolí,
7x odpolední káva nebo čaj s mouč-
níkem

RelaXace S MineRálY 
7 nocí, polopenze, uvítací přípitek
Program: 1x lékařská konzultace,
2x koupel z Magnéziové soli se zá-
balem, 1x bahenní zábal z Mrtvého
moře celkový, 1x koupel s minerální

solí Biotermál se zábalem, 1x masáž
zad a šíje teplou svíčkou, 1x rege-
nerační masáž zad a šíje Artrinem

poHoda na zkoUškU 
2 noci, polopenze, program: 1x Kle-
opatřina koupel se zábalem,
1x masáž zad a šíje medovým ole-
jem, 1x lékařská konzultace 

(ne)vinný víkend 
2 noci, polopenze, uvítací přípitek,
program: 1x vinná koupel se zába-
lem, 1x masáž zad a šíje vinným ole-
jem, lékařská konzultace zdarma,
1x láhev přívlastkového vína na
pokoj při příjezdu

Sleva pro seniory (od 55 let) 5 % z ceny pobytu u všech týdenních po-
bytů s polopenzí s výjimkou již zvýhodněného pobytu Týden pro seniory. 
Sleva pro rodiny s dětmi 5 % z ceny pobytu v době jarních a letních
prázdnin
Sleva pro novomanžele 5 % z ceny pobytu – manželé, jejichž oddací list
v den nástupu není starší 6 měsíců
Sleva za včasný nákup 17 % do 15. 1. – z ceny týdenního pobytu s polopenzí
Sleva za včasný nákup 12 % do 31. 1. – z ceny týdenního pobytu s polopenzí
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klasifikace: ***/****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,2999.html
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láZeňSKý & WellneSS HOtel nivA ***/****

lázeňSký & WellneSS Hotel
niva
Poloha: Hotel v klidné části nad lu-
hačovickou přehradou ve vzdálenosti
cca 1500 m pěší chůze od lázeňské
kolonády a centra Luhačovic. V blíz-
kosti je řada turistických a cykloturis-
tických tras. Krásné okolí a poloha
hotelu vytváří ideální místo pro dovo-
lenou.
Vybavení: Moderní hotel nabízí ši-
roké spektrum služeb, přes 40 léčeb-
ných procedur a řadu wellness
procedur. Vnitřní bazén se slanou
vodou, venkovní bazén, Luxusní wel-
lness centrum (klasická finská sauna,
lesní sauna, bylinková sauna, římská
pára, liščí nora s masáží nohou, ledová
koupel dolních končetin, whirlpool
malý a velký, Kneippovy koupele, Iglu
= multifunkční masážní sprchy, vodní
vyhřívané lůžko, vyhřívané lavice a pláž,
laconium. Možnost speciálních vin-
ných koupelí a zábalů, peeling. Dále
fitcentrum, tělocvična, půjčovna kol,
dětský koutek, stolní tenis, relaxační
a zdravotní centrum (masáže, vodo-
léčba, inhalace, zábaly, elektroléčba,
pohybová léčba, lékařské vyšetření
a možnost odborné konzultace). Při-
pojení na internet.

Ubytování: Standard ***- dvoulůž-
kové pokoje s možností přistýlky,
sprcha a WC, SAT/LCD TV, telefon, WiFi
zdarma, balkon, v přízemí a v 1. p. Exe-
cutive *** - dvoulůžkové pokoje,
sprcha a WC, fén, SAT/LCD TV, telefon,
trezor, minibar, varná konvice +
káva/čaj, WiFi zdarma, župan, balkon,
ve 2.p. Na vyžádání bezbariérový pokoj
nebo apartmán Suite Deluxe ****.
Stravování: Polopenze – snídaně for-
mou bohatého bufetu, večeře výbě-
rem z menu v hotelové restauraci
a stylové valašské restauraci Koliba
U černého psa, která je součástí ho-
telového komplexu.

Informace
Parkování přímo u hotelu – nehlídané,
za poplatek. Pobyt není možný se
psem nebo jiným domácím zvířetem.
Děti do 5 let bez nároku na služby
zdarma, od 5 do 12 let se slevou. 
Dětská cena neobsahuje procedury.
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu - úhrada na místě. 

Nabídka programů:

U všech programů – přípitek na
uvítanou, volné v stupy do vnitřního
bazénu se slanou vodou, volné
vstupy do venkovního bazénu a fit-
centra 

RelaXační poBYt 
2 noci, stravování polopenze
Program: 1x relaxační masáž zad
nebo končetin, 1x slatinný zábal,
2x 2 hod. vstup do wellness centra 

vinný RelaX
2 noci, stravování polopenze
Program: vinná koupel se zábalem
(2 osoby v 1 vaně), 2x 2 hod. vstup
do luxusního wellness centra, pro
dámy - speciální pelling z vinných
hroznů nebo krémový zábal, pro
pány – celotělová vodní revitalizační
masáž. 

pRodloUžený RelaXační
poBYt 
3 noci, stravování polopenze
Program: 1x relaxační masáž zad
nebo končetin, 1x slatinný zábal,
1x parafínový zábal, 1x relaxační
masáž šíje a obličeje, 2x 2 hod. vstup
do wellness centra

lázeňSká dovolená
(nejen pro seniory) 6 nocí, stravování
polopenze
Program: konzultace s lékařem,
1x relaxační masáž zad a končetin,
1x perličková koupel s přísadou,
1x slatinný zábal, 2x parafínový
zábal, 5x inhalace Vincentky,
3x 2 hod. vstup do wellness centra

týden RegeneRace 
7 nocí, stravování polopenze
Program: konzultace s lékařem,
1x uhličitá koupel se zábalem, 1x sla-
tinný zábal, 1x relaxační masáž zad
nebo končetin, 1x perličková koupel
s přísadou, 1x nordic-walking,
1x zábal dle výběru, 2x parafínový
zábal, 5x inhalace Vincentky,
4x 2 hod. vstup do wellness centra
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Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,3004.html

SpA & WellneSS HOtel AlexAndriA ****

Hotel aleXandRia
Poloha: Nachází se přímo v centru
lázeňského města a po rozsáhlé a ná-
kladné rekonstrukci navazuje na svou
tradici stylového a noblesního hotelu
v Luhačovicích. Dvě propojené budovy
– dva světy. To je luxusní hotelový
komplex Alexandria. Hlavní budova
nabízí pokoje ve stylu 30. let minulého
stol. Nová, moderní hotelová část re-
prezentuje současnou generaci nej-
modernějších evropských lázní. Dvě
podlaží wellness centra jsou velkoryse
řešena ve stylu starořímských lázní.
Obě patra jsou propojena prosklen-
ným panoramatickým výtahem.
Vybavení: K dispozici je stylová Fran-
couzská restaurace, noční klub
s atmosférou první republiky, největší
a nejmodernější hotelové wellness
centrum v Luhačovicích – v rámci uby-
tování lze volně využívat bazén s pro-
tiproudem, masážními tryskami
a masážní hlavicí, whirlpool, Kneippův
chodník, saunový svět (laconium,

parní, bylinková, solná a finská sauna)
ochlazovací sprchy, ledová studna, re-
laxační vyhřívané lavice a odpočinkové
zóny, fitness. Z tradičních lázeňských
procedur jsou nabízeny minerální kou-
pele v přírodní léčivé uhličité vodě,
hydromasáže a uvolňující masáže.
K dispozici je centrum Beauté - indi-
viduální péče o krásu obličeje i těla,
relaxační zóny s lehátky a tichou hud-
bou, orientální procedury. V letních
měsících lze využít ke slunění venkovní
relaxační terasu.
Ubytování: Jedno a dvoulůžkové po-
koje s koupelnou - TV-SAT, WiFi, tele-
fon, minibar, sejf, fén, župan, některé
pokoje s klimatizací.
Stravování: Polopenze – snídaně
a večeře formou bufetu v hotelové
restauraci, oběd výběrem v místě á la
carte ve Francouzské restauraci.

Informace
Parkování: kryté parkoviště cca 100 m
od hotelu za poplatek. V lázeňských

hotelech a penzionech není dovoleno
kouřit, vyjma předem stanovených
míst. Pobyty nejsou určeny dětem do
12 let. Děti starší 12 let mohou využí-
vat služeb wellness centra pouze v do-
provodu dospělé osoby. Na pobyty
dětí se nevztahují žádné slevy. Zákaz
kouření. 
Lázeňský poplatek: není zahrnut
v ceně pobytu - úhrada na místě.
Nástup na pobyt od 14 hod (polo-
penze), od 11 hod (plná penze). Uvol-
nění pokoje poslední den do 9 hod.
Pobyt se zvířetem není možný.

vánoce v aleXandRii 
6 nocí, 6x snídaně formou bufetu,
2x večeře formou bufetu, 1x uvítací
večeře s přípitkem, 1x štědrovečerní
večeře (tradiční vánoční menu),
1x sváteční večeře při svíčkách ve
Francouzské restauraci, 1x degustační
večeře české a moravské kuchyně

formou bufetu, Štědrý den v Alexan-
drii s wellness zážitky, vánočními me-
lodiemi, večeří a dárkem u stromečku,
vánoční program – 1x relaxační bu-
blinková koupel (15 min.), 1x wellness
masáž aromaterapeutickým olejem
25 min., 1x uvolňující masáž vonným
krémem 25 min., 1x obklad zad z pří-
rodního včelího vosku 20 min., denně
pitná kúra luhač. minerálních vod,
volný vstup do wellness a fitness cen-
tra, zapůjčení županu, WiFi zdarma,
denně pitná kúra léčivé minerální
vody
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lázeňSký Hotel palace 
Poloha: Lázeňský hotel Palace získal
prestižní certifikát EuropespaMed,
udělovaný Evropskou asociací lázní.
Splnil tak náročné podmínky stano-
vené legislativou a požadavky na kva-
litu lázeňsky nejvyspělejších zemí
Evropy. Hotel zaujímá dominantní po-
lohu v centru Luhačovic. Svým hostům
poskytuje pohodlné bydlení, restau-
rační služby a léčebné procedury „pod
jednou střechou“. Ve dvou hotelových
restauracích se podávají jídla domácí
i mezinárodní kuchyně s možností vý-
běru dietní i vegetariánské stravy.
Vybavení: K dispozici je restaurace,
denní bar, kavárna, fitness, balneo-
provoz ve 2 hotelových patrech - vy-
hřívaný bazén, sauna a solárium,
kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, bal-
neoterapeutická zařízení (lázeňské
procedury k léčbě dýchacích cest, trá-
vícího ústrojí, diabetu i pohybového
aparátu, uhličité koupele, inhalace, vo-
doléčebné procedury, klasické, pod-
vodní a reflexní masáže, slatinné
obklady aj.), bezplatný  přístup na ho-
telový počítač s internetem. Vstup do
hotelu a balneoprovozu je bezbari-
érový, k dispozici je výtah.
Ubytování: jedno a dvoulůžkové po-
koje s koupelnou, TV-SAT, WiFi, telefon,
minibar, malý trezor, fén.
Stravování: polopenze – snídaně for-
mou bufetového stolu, obědy i večeře
výběrem z menu
Informace: Parkování na krytém par-
kovišti (cca 100 m) nebo v hotelových
garážích (obojí za poplatek). Garáž je
nutno předem objednat. V lázeňských
hotelech a penzionech není dovoleno
kouřit, vyjma předem stanovených
míst. Pobyty nejsou určeny dětem.
Zákaz kouření. Pobyt se zvířetem není
možný. Lázeňský poplatek není za-
hrnut v ceně pobytu - úhrada na
místě. Příplatek 1/1 je za jednolůžkový
pokoj, při obsazení dvoulůžkového
pokoje pouze 1 osobou se hradí do-
platek za neobsazené druhé lůžko.
Nástup na pobyt od 14 hod (polo-
penze), od 11 hod (plná penze). Uvol-
nění pokoje poslední den do 9 hod.

lázeňSký Hotel 
JURkovičův důM 
Poloha: Hotel Jurkovičův dům se na-
chází v samém srdci lázní u lázeňské
kolonády, v malebném parku s pra-
meny a fontánami. Rozsáhlá rekon-
strukce zachovala domu ráz lidové
secese architekta D. Jurkoviče i jeho
původní krásu. I ty nejnáročnější hosty
uspokojí luxusní ubytování v pokojích
s dobovým nábytkem. V hotelové re-
stauraci jsou podávána jídla domácí
i mezinárodní kuchyně, samozřejmostí
je nabídka dietních a vegetariánských
jídel. Jedinečným zážitkem je přírodní
uhličitá koupel v původní „zlaté vaně“
ve stylově zařízené kabině.
Vybavení: K dispozici je stylová re-
staurace, lobby bar, letní terasa, smě-
nárna, kadeřnictví, bezplatný přístup
na hotelový počítač s internetem
a WiFi připojení v hotelové hale, volný
vstup do whirlpoolu a vyhřívaného
bazénu s masážním programem
a protiproudem.
Ubytování: jedno a dvoulůžkové po-
koje s koupelnou, TV-SAT, WiFi, mini-
bar, telefon, fén, župan.
Stravování: Polopenze – snídaně
i večeře formou bufetového stolu
Informace: Parkování u lázeňského
divadla cca 100 m, možnost pronájmu
garáže cca 600 m (obojí za poplatek).
Garáž je nutné objednat předem. V lá-
zeňských hotelech a penzionech není
dovoleno kouřit, vyjma předem sta-
novených míst. Pobyty nejsou určeny
dětem. Lázeňský poplatek není za-
hrnut v ceně pobytu - úhrada na
místě. Děti mladší 12 let mohou
zdarma do bazénu nebo whirlpoolu
v době od 7 do 9 hod a 15 - 19 hod.
v doprovodu dospělé osoby. Při ob-
sazení dvoulůžkového pokoje pouze
1 osobou se hradí doplatek za neob-
sazené druhé lůžko. Nástup na pobyt
od 14 hod (polopenze), od 11 hod
(plná penze). Uvolnění pokoje po-
slední den do 9 hod.

Nabídka programů 
(Alexandria, Palace, 
Jurkovičův dům, 
Dům B. Smetany, penziony):
Léčebné procedury jsou rozděleny
na velké a malé. Z důvodu zátěže
organismu je ordinována denně 1
velká procedura a 2 malé procedury.
* velké procedury (např. uhličité kou-
pele-max. 2 týdně, koupele s přísa-
dami, hydromasáže, rašelinové
obklady-max.2 týdně) * malé pro-
cedury (např. koupele perličkové, ví-
řivé, nožní, masáže klasické nebo
éterickým olejem, parafínové ob-
klady, inhalace, oxygenoterapie, aro-
materapie). 

SilveStRovSká kůRa 
v HotelU palace
(Hotel Palace) 27.12. – 2.1., 6 nocí,
6x snídaně formou bufetu, 1x slav-
nostní uvítací večeře, 3x večeře výbě-
rem z  nabídky české a moravské
kuchyně, 1x sváteční novoroční večeře,
1x předpis doporučené procedury lé-
kařem, 1x přírodní uhličitá koupel 15
min., 1x koupel s bylinnou přísadou
15 min, 1x masáž klasická částečná
20 min, 1x rašelinový obklad zad 20
min., 2x individuální inhalace, denně
pitná kúra léčivých minerálních vod,
Silvestrovský galavečer ve Společen-
ském domě (welcome drink, večeře
formou bohatého rautu s neomeze-
nou konzumací vybraných teplých,
studených i sladkých lahůdek, bohatý
zábavný program, ohňostroj.

týden pRo zdRaví 
7 nocí (neděle – neděle), polopenze
Program: 1x konzultace s lékařem
a předpis procedur, 12x lázeňská
procedura (6x velká a 6x malá),
denně pitná kúra minerálních vod

poBYt pRo SenioRY
k posílení zdraví, 7 nocí (neděle – ne-
děle), polopenze
Program: 1x předpis doporučené pro-
cedury lékařem, 5x inhalace přírodní
minerální vody 5+15 min. nebo oxyge-
notgerapie 30 min., denně pitná kúra.

Vzorový program: 1x přírodní uhličitá
koupel 15 min., 1x perličková koupel
15 min., 1x masáž étrickým olejem čás-
tečná 20 min., 1x masáž klasická čás-
tečná 20 min., 1x parafínový obklad zad
20 min.

RelaXační poBYt
nejoblíbenější, 7 nocí (neděle-neděle),
polopenze
Program: 1x přírodní uhličitá koupel
15 min, 1x perličková koupel s přísadou
15 min., 1x masáž podvodní 15 min.,
1x masáž klasická částečná 20 min.,
1x masáž éterickým olejem dle výběru
20 min., 1x rašelinový obklad zad 20
min., 5x inhalace přírodní minerální
vody 5+15 min., denně pitná kúra mi-
nerálních vod. Klienti z Jurkovičova
domu docházejí na inhalace do Inha-
latoria.

top pRo každý věk
7 nocí (neděle-neděle), polopenze
Program: 1x přírodní uhličitá koupel
15 min., 1x perličková koupel s bylin-
nou přísadou 15 min., 1x masáž kla-
sická částečná 20 min., 1x masáž
éterickým olejem dle výběru 20 min.,
1x rašelinový obklad zad 20 min.,
denně pitná kúra minerálních vod

lázeňSká dovolená
7 nocí (neděle – neděle), polopenze
Program: 5x lázeňská procedura
(3x velká a 2x malá) dle vlastního vý-
běru z nabídky volně prodejných
nebo 5x wellness procedura (max
25 min.) dle vlastního výběru při uby-
tování v h. Alexandria, denně pitná
kúra minerálních vod

LH PalaceLH Jurkovičův dům

Oficiální klasifikace: ****
Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3001.html
www.cedok.cz/dovolena/,3002.html

láZeňSKý HOtel pAlAce ****/ JurKOvičův dům ****
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Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,2998.html

láZeňSKý HOtel dům bedřicHA SmetAny ****

láZeňSKé penZiOny vepřeK - pólA ***

lázeňSký Hotel důM 
BedřicHa SMetanY 
Poloha: Luxusní secesní hotel je situ-
ován v centru lázní, uprostřed krásného
a tichého parku. Před hotelem je krásná
Bruselská fontána. Hotel poskytuje nej-
náročnějším hostům vysoký standard
ubytování v pokojích se stylovými inte-
riéry. V útulném prostředí hotelové re-
staurace je hostům dána možnost
celodenního stravování. Na procedury
se dochází do Centrálních lázní a Inha-
latoria (cca 300 m ).
Vybavení: K dispozici restaurace,
snack bar s letní terasou, služba
 recepce se směnárnou, zdarma pří-
stup na hotelový počítač s internetem
a připojení WiFi v prostorách hotelu,
výtah.
Ubytování: Jedno a dvoulůžkové po-
koje s koupelnou, TV-SAT, WiFi, telefon,
minibar, malý trezor, fén.

Stravování: Polopenze – snídaně for-
mou bufetového stolu, obědy i večeře
výběrem ze dvou menu

Informace
V lázeňských hotelech a penzionech
není dovoleno kouřit, vyjma předem
stanovených míst. Pobyty nejsou ur-
čeny dětem. 
Lázeňský poplatek: není zahrnut
v ceně pobytu. 
Parkování u lázeňské polikliniky cca
150 m, lázeňské garáže cca 300 m
(obojí za poplatek). Garáže je nutné
objednat předem. Příplatek 1/1 je za
jednolůžkový pokoj, při obsazení dvou-
lůžkového pokoje pouze 1 osobou se
hradí doplatek za neobsazené druhé
lůžko. 
Nástup na pobyt od 14 hod (polo-
penze), od 11 hod (plná penze). Uvol-
nění pokoje poslední den do 9 hod.

lázeňSké penzionY 
vepřek - pÓla 
Poloha: Penzion Vepřek z roku 1927
a penzion Póla z roku 1925 jsou situ-
ovány v klidné části města, v blízkosti
kostela, cca 10 min pěší chůze od
autobusového a vlakového nádraží.
Pokoje v obou penzionech jsou úče-
lově zařízeny, mají vlastní příslušenství.
Penziony jsou vzájemně propojeny.
Na procedury se dochází do Centrál-
ních lázní (cca 1 000 m) a Inhalatoria
(cca 500 m). V penzionech není výtah.
Vybavení: K dispozici je společenská
místnost a televizní místnost.
Ubytování: Jedno a dvoulůžkové po-
koje Standard A - s vlastním příslu-
šenstvím (sprcha nebo vana, WC),
TV-SAT.
Stravování: Polopenze – snídaně kon-
tinentální, večeře výběrem z menu –
strava je podávána ve Společenském
domě (cca 800 m od penzionu)

Informace
Klienti se hlásí v recepci Společen-
ského domu. V lázeňských hotelech
a penzionech není dovoleno kouřit,
vyjma předem stanovených míst. Po-
byty nejsou určeny dětem. 
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu. 
Parkování u penzionu Riviera cca
150 m (kapacita parkování je ome-
zena) nebo u Lázeňské polikliniky cca
1 000 m (obě za poplatek). Příplatek
1/1 je za jednolůžkový pokoj, při ob-
sazení dvoulůžkového pokoje pouze
1 osobou se hradí doplatek za neob-
sazené druhé lůžko.  
Nástup na pobyt od 14 hod (polo-
penze), od 11 hod (plná penze). Uvol-
nění pokoje poslední den do 9 hod.

Penzion Póla

Penzion VepřekLH Dům Bedřicha Smetany
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Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,2997.html

bOutique HOtel rAdun ****

BoUtiqUe Hotel RadUn
Poloha: V klidném místě přírodního
lázeňského parku s léčivým prame-
nem Aloiska, a zároveň v těsné blíz-
kosti centra, avšak stranou jeho ruchu.
Vybavení: „Luhačovický Tugendhat“.
Nový boutique hotel Radun - kom-
pletně a citlivě zrekonstruovaná pa-
mátkově chráněná funkcionalistická
vila Bohuslava Fuchse z 30. let min.
stol. Zažijete úslužnost první republiky,
špičkovou gastronomii a wellness těla
i duše. K dispozici je kavárenská re-
staurace proslulá zážitkovou gastro-
nomií, vinotékou a kávovým menu,
s letní terasou a grilem. Wellness ho-
telu „Prožitkový klub“ se saunou, te-
rapeutickou vanou a odpočívárnou
poskytuje masáže, zábaly, koupele,
inhalace, kosmetiku, terapie, relaxační
cvičení, meditace. Hotel má výtah, při-
pojení na internet. S hotelem těsně
sousedí „Vodní ráj“ s plaveckým ba-
zénem. 
Ubytování: Stylové dvoulůžkové po-
koje s balkónem nebo terasou, sprcha
a WC, TV, minibar, internet, široká
lůžka se zdravotními matracemi.
Koupání:  Vodní ráj v těsném sou-
sedství hotelu (krytá Městská plovárna
s 25 m plaveckým bazénem, zážitko-
vým bazénem s masážními tryskami,
bublery, skákací záliv a divoká řeka,

whirlpool, parní sauna, dětský bazé-
nek, vyhřívané lavice, letní sluneční
terasy), Luhačovická přehrada – cca
2 km, Aquapark Pozlovice – cca 2 km.
Stravování: Polopenze (Penze dobré
pohody z lokálních a bio surovin) = vi-
tální snídaně formou studeného i tep-
lého bufetu, odpolední domácí  dezert
s kávou nebo čajem, čtyřchodové gur-
mánské večerní menu při svíčkách.

Informace
Dítě 4-12 let na přistýlce bez procedur
s Penzí dobré pohody, dítě do 3 let
bez nároku na služby zdarma. 
Délku jednotlivých pobytů s předem
stanoveným počtem nocí nelze měnit. 
Lázeňský poplatek není zahrnut
v ceně pobytu – úhrada na místě. 
Parkování v hotelové podzemní garáži
za poplatek.

Nabídka programů:

U všech programů: volný vstup do
přilehlého vodního ráje, WiFi připo-
jení k internetu, minibar, trezor,
župan, vysoušeč vlasů, kvalitní česká
hotelové kosmetika na pokoji, pro-
hlídka funkcionalistické vily přímo
s majitelem, romantický večer s kla-
vírem každou sobotu a úterý

týden RozMazlování 
7 nocí, stravování polopenze (Penze
dobré pohody) 
Program: reflexní terapie plosek
nohou, relaxace slatinným nebo ba-
henním zábalem dle výběru, aroma-
terapeutická holistická masáž zad
a šíje, perličková nebo hydromasážní
koupel s bylinným solným výluhem,
antistresová masáž hlavy, kombino-
vaná harmonizační masáž 

eSence BYtí 
4 noci, stravování: polopenze
(Penze dobré pohody) 
Program: reflexní terapie plosek
nohou, relaxace slatinným nebo ba-
henním zábalem dle výběru, aroma-
terapeutická holistická masáž zad
a šíje, perličková nebo hydromasážní
koupel s bylinným solným výluhem

oživení SMYSlU 
3 noci, stravování polopenze
(Penze dobré pohody) 
Program: reflexní terapie plosek
nohou, relaxace slatinným nebo ba-
henním zábalem dle výběru, aroma-
terapeutická holistická masáž zad
a šíje, perličková nebo hydromasážní
koupel s bylinným solným výluhem 

to neJlepší z RadUnU 
2 noci, stravování polopenze
(Penze dobré pohody) 
Program: 1x procedura 60 min dle
vlastního výběru, prodloužený od-
jezd do 12 hod., parkování v hote-
lové garáži v ceně, služby concierge
zdarma 

RoMantika pRo dva 
2 noci, stravování polopenze
(Penze dobré pohody) 
Program: aromaterapeutická ho-
listická masáž 60 min, na přání sní-
daně na pokoj, romantická výzdoba
pokoje, láhev sektu pro dva a mísa
ovoce na pokoj 
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Poloha: V Chráněné krajinné oblasti
Jeseníky v nadmořské výšce 800 m
pod nejvyšší horou Moravy Pradědem
(1 491 m n. m), v romantickém údolí
říčky Bílé Opavy. K dispozici je krytý
bazén s řadou vodoléčebných atrakcí
– 3 chrliče k masážím, whirlpool,
 perličková lehátka a lavice pod vodní
hladinou, dnová vřídla, dnové šam-
paňské perličky. Součástí bazénového
centra je tepidarium, umožňující re-
laxaci v suchém i vlhkém teple, finská
sauna, nová wellness technika vibro-
sauna a vacuwell.

Vybavení:
LÁZEŇSKÝ HOTEL SLEZSKÝ DŮM -
nově zrekonstruovaná budova
v areálu lázní se společenskou míst-
ností. Stravování je zajištěno v cen-
trální jídelně lázeňského hotelu Libuše
cca 450 m. V objektu není výtah. 
LÁZEŇSKÁ VILA VLASTA - budova
z roku 1894, po celkové rekonstrukci,
cca 50 m od hlavní lázeňské budovy
Libuše. V objektu není výtah. 
LÁZEŇSKÝ DŮM BEZRUČ - nově re-
konstruovaná budova s jedno- a dvou-
lůžkovými pokoji s vlastním sociálním
zařízením, TV a satelitem. V objektu
se nachází lázeňská čítárna s možností
využité internetu. 
LÁZEŇSKÁ BUDOVA LIBUŠE - hlavní
lázeňská budova, recepce, kavárna,
centrální jídelna, biliár, stolní tenis,
knihovna, inhalatorium, balneoprovoz,
elektroléčba, stálá lékařská služba,
výtah.

Ubytování: V jedno- a dvoulůžkových
pokojích Comfort se sprchou, WC a TV,
které poskytuje několik lázeňských
domů v areálu lázní (Slezský dům,
Vlasta, Bezruč aj.). Pokoj Superior je
za příplatek. Ubytování bude upřes-
něno při objednávce.

Stravování: Dle programu – jednot -
ná plná penze nebo polopenze. Strava
je podávána v centrální jídelně hlavní
lázeňské budovy Libuše.

Informace
Parkování v areálu lázní na vyhraze-
ném parkovišti za poplatek. 
Příjezd vlak i bus – st. Bruntál, dále
autobusem do st. Karlova Studánka
– dolní parkoviště, odtud cca 5 minut
pěšky do přijímací kanceláře lázní Po
příjezdu je nutné se hlásit v centrální
recepci Lázeňské budovy Libuše, kde
budou sděleny potřebné informace
a předány klíče od pokoje. Provozní
doba recepce 24 hodin. U obou pří-
jezdových cest k budově Libuše je do-
pravní značení Zákaz vjezdu,
ubytovaným je ale vjezd povolen. Lá-
zeňský poplatek není zahrnut v ceně
pobytu - úhrada na místě. 
Nástup do ubytovacího zařízení je od
11 hodin. Procedury mohou být na-
časovány již v den příjezdu od
12.30 hod. Uvolnění pokoje poslední
den do 10 hod.

Nabídka programů:

zážitkový WellneSS 
pRo dva
2 noci (nástup kdykoliv), polopenze
Program: 1x společná soukromá
 vířivka, sekt + ovoce, 1x masáž s by-
linným termoforem, 1x bazénový
komplex vstup na 80 min., 1x lázeň-
ské oplatky

z lázní na pRaděd a zpět
2 noci (nástup kdykoliv), polopenze
Program: 2x bazénový komplex
vstup na 80 min, 1x zábal z mine-
rálního bahna Krymského jezera Saki
- celá záda, 1x mapa Jeseníků,
1x vstup na rozhlednu Praděd. 

poBYt pRo zdRaví
6 nocí (nástup kdykoliv), polopenze
Program: 1x solná jeskyně, 2x ba-
zénový komplex vstup na 80 min,
1x uhličitá koupel, 1x masáž klasická
- 30 minut, 1x zábal z minerálního
bahna Krymského jezera Saki - celá
záda.

pozneJ JeSeníkY 
(novinka 2019)
2 noci (nástup pouze pondělí
a pátek), polopenze
Program: 1x jodobromová koupel,
1x zábal z minerálního bahna Krym-
ského jezera Saki-kolena, 1x bazé-
nový komplex vstup na 80 min,
1x aktivní turistika s rekreologem,
trasa 10 -15 km, 1x potravinový ba-
líček na cestu, 1x překvapení na po-
koji 

dRUHý decH v HoRSkýcH
láznícH 
6 nocí (nástup kdykoliv), polopenze
Program: 4x inhalace, 1x solná je-
skyně

RelaX v každéM věkU
6 nocí, (nástup kdykoliv), plná penze
Program: 1x solná jeskyně, 2x ba-
zénový komplex vstup na 80 min,
1x uhličitá koupel, 1x masáž s bylin-
ným termoforem, 5x inhalace,
1x zábal z minerálního bahna Krym-
ského jezera Saki – páteř a bedra.

Slezský dům

LD Bezruč

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,1906.html

Vila Vlasta



Nabídka programů:

lázéňSký týden pRo zdRaví
7 nocí (nástupní dny denně kromě
soboty), plná penze výběrového typu
Program: 1x malá vstupní lékařská
prohlídka, 1x celková uhličitá  koupel
se solí z Mrtvého moře se zábalem,
1x celková uhličitá koupel se zábalem,
1x celotělová vířivá lázeň se zábalem,
1x vířivá nožní lázeň, 1x zábal části
těla z bahna z Mrtvého moře, 2x kla-
sická částečná masáž, 7x hodinový
vstup do bazénu ve vyhrazenou

dobu, 1x dvouhodinový vstup do
wellness centra v LD Moravan. Pro
klienty ubytované v LD Praha je
v ceně navíc 2hodinový vstup do fin-
ské sauny.

teplická 
léčeBně-RelaXační kÚRa
7 nocí, (nástupní dny denně kromě
soboty), plná penze výběrového typu
Program: 1x malá vstupní lékařská
prohlídka, 1x celková uhličitá koupel
se zábalem, 1x celková uhličitá koupel
se solí z Mrtvého moře se zábalem,

1x celková brusinková uhličitá koupel
se zábalem, 1x kyslíková terapie +
vitamínový nápoj, 1x lokální parafí-
nový zábal, 1x zábal celého těla
z bahna z Mrtvého moře, 1x brusin-
ková klasická částečná masáž s ra-
kytníkovým olejem, 1x klasická
částečná masáž, 7x hodinový vstup
do bazénu ve vyhrazenou dobu,
2x dvouhodinový vstup do wellness
centra v LD Moravan. Pro klienty
ubytované v LD Praha je v ceně navíc
2hodinový vstup do finské sauny.

léčeBný poBYt SenioR  
7 nocí (nástupní dny denně kromě
soboty), plná penze výběrového
typu, (není omezen věkem, ale
vhodný pro seniory)
Program: 1x malá vstupní lékařská
prohlídka, 1x vyšetření EKG, 5x cel-
ková uhličitá koupel se zábalem,
2x klasická masáž částečná, 2x lo-
kální parafínový zábal nebo oxyge-
noterapie dle doporučení lékaře,
1x hodinový vstup do bazénu ve vy-
hrazenou dobu.
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láZeňSKý dům mOrAvAn ****

láZeňSKý dům prAHA ***

lázeňSké doMY
Lázně leží v malebném údolí řeky
Bečvy v Moravské bráně nedaleko
Olomouce, cca 2 km jihovýchodně od
Hranic na Moravě, v klidném prostředí
obklopeném lesy a lázeňským par-
kem. Patří k nejstarším lázním na Mo-
ravě, jejich historie sahá až do roku
1553. Zdejší unikátní minerální voda
s vysokým obsahem oxidu uhličitého
pomáhá obnovit síly nejen dospělým,
ale i dětem a dospívajícím. 
Pobyty jsou vhodné zejména pro re-
habilitaci oběhového a nervového sy-
stému, pohybového aparátu, léčbu
poruch látkové výměny (diabetes mel-
litus - cukrovka) a obezity u dětí. Po-
máhají i onkologickým pacientům. 

Součástí lázeňského areálu je také
odborný léčebný ústav, kde je posky-
tována časná kardiorehabilitační péče.
Vniřní i venkovní areál lázní je neku-
řácký. Kouření je povoleno pouze na
speciálně vyhrazených místech u lá-
zeňských domů.

Vybavení
LD Moravan: komfortně vybavený
lázeňský dům, který nabízí komplexní

služby. Nachází se v poklidné části
lázní obklopené zelení a nabízí širokou
škálu služeb pro relaxaci a odpočinek.
K dispozici je bazén, wellness centrum,
nechybí ani pestrá nabídka léčebných
a relaxačních procedur i doplňkových
služeb. Denně je otevřena kavárna
s příjemnou atmosférou a pestrou
nabídkou jídel a nápojů. V  létě je
možné posedět na venkovní terase.
Při procházkách po areálu lze navštívit
Zbrašovské aragonitové jeskyně, které
jsou nedaleko LD Moravan. Recepce,
možnost připojení na internet, jídelna,
kavárna, venkovní terasa s lehátky,
wellness centrum se saunovým svě-
tem a whirlpoolem a krytý rehabilitační
bazén s masážními tryskami a proti-
proudem, mokrý bar, uhličité koupele,
celá řada přísadových uhličitých kou-
pelí, uhličitá koupel se solí z Mrtvého
moře s briliantem, zábaly z bahna Mr-
tvého moře, lymfodrenáž ruční a pří-
strojová, pestrá paleta relaxačních
masáží - masáže lávovými kameny,
aromamasáže, čokoládové masáže,
medové masáže, olejové thajské ma-
sáže,  Madagaskarské masáže, kyslí-
ková  terapie, inhalace, elektroléčba,
magnetoterapie, podvodní masáže,

celotělové vířivé lázně, parafín, EKG,
kosmetika, pedikúra, půjčovna kol,
stolní tenis, billiard.  V areálu lázní lze
navíc využít další volnočasové aktivity
- minigolf, tenis, Nordic walking apod.
LD Praha: kompletně zrekonstruovaný
lázeňský dům.  Krásná funkcionalistická
budova dominující lázeňskému parku
blízko kolonády nabízí luxusní ubytování
v komfortně vybavených pokojích. Vět-
šina pokojů má navíc terasu s výhledem
do zeleně.  Přímo v budově se podávají
snídaně, k dispozici je sauna s odpo-
činkovou místností. Léčebné procedury
a stravování (obědy a večeře) jsou po-
skytovány v  nedalekém lázeňském
domě Bečva (cca 100 m).
Ubytování
LD Moravan: Jedno a dvoulůžkové
pokoje Standard plus, sprcha nebo
vana, WC, fén, lednice, TV, župany, uza-
mykatelná zásuvka, WiFi free. Jedno
a dvoulůžkové pokoje Exclusive -
sprcha nebo vana, WC, fén, lednice,
telefon, TV, župany, trezor, WiFi free. 
LD Praha: Jedno a dvoulůžkové pokoje
Standard plus, sprcha, WC, fén, lednice,
telefon, LED TV s rádiem, župany, trezor,
WiFi free, balkon nebo klimatizace.
Dvoulůžkové pokoje Deluxe s manžel-

skou postelí, rozkládací pohovkou,
sprcha, WC, fén, lednice, telefon, LED
TV s rádiem, župany, trezor, WiFi free,
balkon nebo klimatizace. 
Stravování
Dle programu - polopenze výběro-
vého typu nebo plná penze - snídaně
formou bufetu, obědy a večeře serví-
rované. Stravování začíná večeří
a končí snídaní (polopenze) nebo obě-
dem (plná penze).
Informace
Parkování u LD Moravan za poplatek
(vratná kauce 200 Kč za parkovací
kartu/klíč). Parkování u LD Praha za
poplatek nebo zdarma na oploceném
parkovišti v areálu lázní s kamerovým
systémem. 
Lázeňský poplatek a poplatek z lůž-
kové kapacity: není zahrnut v ceně
pobytu - úhrada na místě. 
Nástup na pobyt je od 16.00 hod. Lé-
čebné programy mohou být lékařem
na základě posouzení zdravotního
stavu při vstupní lékařské prohlídce
upraveny. Děti do 3 let bez nároku na
služby zdarma. U léčebných pobytů
v doprovodu rodičů dětská cena na
vyžádání. Pobyt se psem není možný!

LD Praha LD Moravan
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léčBa poHYBovéHo apaRátU
a neRvovýcH oneMocnění
7 nocí (nástupní dny denně kromě
soboty), plná penze výběrového typu
Program: 1x malá vstupní lékařská
prohlídka, 1x vyšetření EKG, 2x kla-
sická částečná masáž, 1x skupinové
cvičení v bazénu, 3x skupinová lé-
čebná tělesná výchova, 5x elektro-
léčba (skladbu určí lékař), 2x lokální
parafínoý zábal, 3x celková uhličitá
koupel se zábalem, 2x hodinový
vstup do bazénu ve vyhrazenou
dobu. 

WellneSS dnY
2 noci (10% sleva při nástupu v ne-
děli, pondělí, úterý, středa), polo-
penze
Program: 2x celková uhličitá koupel
se zábalem, 1x zábal části těla z bahna
z Mrtvého moře (záda nebo dolní kon-
četiny), 1x celotělová aromamasáž,
2x hodinový vstup do bazénu ve vy-
hrazenou dobu, 1x dvouhodinový

vstup do wellness centra ve vyhraze-
nou dobu v LD Moravan. Pro klienty
ubytované v LD Praha je v ceně navíc
2hodinový vstup do finské sauny.

lázeňSká HaRMonie
(novinka 2019)
4 noci (nástupní dny denně kromě
soboty), polopenze, 4x nealko nápoj
nebo pivo v kavárně LD
Program: 1x zábal části těla z bahna
Mrtvého moře, 1x celková uhličitá
koupel se solí z Mrtvého moře s bri-
liantem a jasmínovým aroma se zá-
balem, 1x koupel uhličitá celková
přísadová se zábalem, 1x aroma-
masáž částečná, 1x vstup do polária
vč. zapůjčení oděvu, 4 hod. vstup
do bazénu ve vyhrazenou dobu,
1x 2hod. vstup do well ness centra
ve vyhrazenou dobu v LD Moravan
(pro klienty ubytované v LD Praha
je v ceně navíc 2x hodinový vstup
do finské sauny (vedl.sez)., 1x andu-
lační terapie s IR (hl. sez.)

vůně dálek (novinka 2019)
3 noci (nástupní dny denně kromě
pátku a soboty), polopenze
Program: 2x koupel celková uhličitá
s přírodní solí z mrtvého moře
a zábal, 1x zábal celého těla z bahna
z Mrtvého moře, 1x vířivá nožní
lázeň, 1x Madagaskarská masáž čás-
tečná, 1x klasická masáž částečná,
1x vstup do polária vč. zapůjčení
oděvu, 1x dvouhodinový vstup do
wellness centra ve vyhrazenou dobu
v LD Moravan, 3x hodinový vstup
do bazénu ve vyhrazenou dobu, za-
půjčení županu.

lázeňSké RozMazlování 
3 noci (10% sleva z pobytu při ná-
stupu v neděli, pondělí nebo úterý),
polopenze, 1x láhev červeného mo-
ravského vína na pokoj
Program: 1x celková uhličitá koupel
přísadová dle výběru se zábalem,
1x klasická masáž částečná s olejem
dle výběru, 1x celotělový zábal dle

výběru, 1x vířivá nožní lázeň, 3 ho-
dinový vstup do bazénu ve vyhra-
zenou dobu, 1x dvouhodinový vstup
do wellness centra ve vyhrazenou
dobu v LD Moravan. 
Pro klienty ubytované v LD Praha je
v ceně navíc 2hodinový vstup do fin-
ské sauny.
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LázNě & WELLNESS | láZně dArKOv – KArviná

HiStOricKé láZně dArKOv A reHAbilitAční SAnAtOrium ***

Lázně Darkov jsou předním lázeňským
a rehabilitačním zařízením v ČR a jsou
také jedny z nejstarších jodových lázní
v Evropě. Především jsou celosvětově
známé využitím jodobromové solanky
a specializují se na léčbu pohybového,
nervového a oběhového ústrojí, na
nemoci kožní a gynekologické.
Úspěšně se zde léčí také popáleniny.
Koncentrace jodu je vyšší než v pří-
mořských oblastech.
Přírodní léčivý zdroj - silně minerali-
zovaná chloridosodná jodobromová
minerální voda vznikla v období tře-
tihor. Léčivé prameny jsou známy již
od 13. století. První lázeňská sezona
byla zahájena již v roce 1867. Kon-
centrace jodu je vyšší než v přímoř-
ských oblastech. 
V současné době poskytují lázně Dar-
kov léčebné, regenerační a Wellness
pobyty. Lázně Darkov tvoří dvě části:
Historické lázně Darkov a Rehabilitační
sanatorium. O klienty se stará velký
kolektiv lékařů a pracovníků lázní.

HiStoRické lázně daRkov ***
Historické lázně se nacházejí v lázeň-
ském parku s možností procházek
a sítí chodníčků pro milovníky Noric
walkingu a malebných cyklostezek
jako stvořených pro vyjížďky podél
řeky Olše.

Vybavení 
K budově Historických lázní náleží
ještě budova přijímací kanceláře
a Společenský dům, Beauty salon: ka-
deřnictví, kosmetické ošetření pedi-
kúra, manikúra. 
Ubytování
Je poskytováno v budově Historických
lázních v jedno a dvoulůžkových po-
kojích v prvním poschodí bez výtahu.
Na pokojích je sprcha, WC, TV. V pří-
zemí budovy jsou procedury. Bazén
se nachází ve vedlejší budově v pří-
zemí cca 50 m od ubytování. Přijímací
kancelář je vedle Historických lázní.
Stravování
Je podáváno ve Společenském domě
– podle jednotlivých programů, výběr
ze 4 druhů jídel. Společenský dům se
nachází rovněž v parku cca 100 m od
ubytování. Možnost posezení na te-
rase.
Informace
Příjezd vlak st. Karviná, dále autobu-
sem až k Historické budově. Autobus
MHD č. 517 má zastávku přímo před
nádražím ČD. Možnost parkování
přímo u objektu za poplatek. 

ReHaBilitační SanatoRiUM ***
Se nachází cca 4 km od Historických
lázní rovněž v parku. Jedná se dvě pro-
pojené výškové budovy vybavené vý-
tahy všechny služby včetně léčení jsou
pod jednou střechou.

Vybavení
Rehabilitační sanatorium je vybaveno
špičkovými přístroji: Imoove 600 –
první přístroj, kde u cvičení pracuje
více jak 90 % svalů. Redcord – cvičení
zlepšuje svalovou sílu, vytrvalost, rov-
nováhu, Rázová vlna – unikátní nein-
vazivní řešení bolesti, Reoambulator
– antigravitační trenažer chůze (lázně
Darkov jako jediné zdravotnické zaří-
zení v ČR vlastní tento unikátní robo-
tický přístroj), Icoone – hloubkové
ošetření pleti, tvarování postavy,
 Vanquish me – přístroj pro hubnutí,
Inbody – diagnostika těla. Suchá ma-
sážní vana, Bazén sladkovodní a s jo-
dobromovou vodou, finská sauna,
whirlpool, parní sauna, polárium, in-
frasauna. Beauty salon: kadeřnictví,
kosmetické ošetření, pedikúra, mani-
kúra. Dětský koutek. 
Ubytování
Jedno a dvoulůžkové pokoje se
sprchou, WC, TV.
Stravování
Ve dvou jídelnách: Velká a Zlatá podle
jednotlivých programů. Strava je ra-
cionální a biologicky vyvážená – česká
kuchyně. Další možnosti občerstvení
jsou v kavárnách a občerstveních. 
Informace
Příjezd: vlakem nádraží ČD, odtud
autobusy MHD č. 511, 512, 517, 519
nebo 520 až k sanatoriu.
Autem – parkování na parkovišti u sa-
natoria za poplatek.

Nabídka programů:

lázeňSká RegeneRační
kÚRa
7 dní / 6 nocí
polopenze nebo plná penze
Program: 1× kontrolní vyšetření,
1× koupel v jodobromové solance se
suchým zábalem, 1× masáž lávovými
kameny částečná, 2× teplý rašelinový
obklad částečný, 2× klasická masáž
částečná, 1× aromatická perličková
koupel, 1× oxygenoterapie, 1× suchá
uhličitá koupel, 1× tradiční čínské
baňkování, 1× bylinná koupel se zá-
balem, 1× vstup do bazénového
světa
Bonus: dárek na uvítanou

daRkovSký BalzáM
3 dny/2 noci
polopenze nebo plná penze
Program: 1× koupel v jodobromové
solance se suchým zábalem, 1× teplý
rašelinový obklad, 1× klasická masáž
částečná, 2× vstup do bazénového
světa

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/
dovolena/,9349.html

Rehabilitační sanatoriumSpolečenský dům

Budova historických lázní
Pokoj 
v budově Historických lázní
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Internetový on-line prodej na www.cedok.cz
Vám nabídne vždy aktuální nabídku včetně cen, dostupných slev
a výhod. Samozřejmostí je pak jednoduchá rezervace, která Vám
umožní nákup Vámi vybraného zájezdu bez nutnosti návštěvy na
některém z našich prodejních míst. 

Osobní informace a rezervace 
Na 62 našich prodejních místech nebo u našich autorizovaných
prodejců. Seznam poboček CK Čedok, Čedok Partnerů a autorizo-
vaných prodejců včetně kontaktů naleznete v závěru tohoto kata-
logu nebo na www.cedok.cz.

Telefonické informace a rezervace 
Na modré bezplatné lince Čedok 800 112 112 nebo na 
221 447 777. Telefonní čísla jsou Vám k dispozici od pondělí do ne-
děle od 8:00 do 21:00 hod. 

Písemné informace a rezervace 
E-mailem: info@cedok.cz
Dopisem na adrese: 
Čedok a.s., rezervace zájezdů, 30. dubna 26, 702 00, Ostrava 

Kde a jak získáte informace o aktuální ceně vybraného zájezdu?

Dlouhodobým cílem naší cestovní kanceláře je nabízet Vám, našim zákazníkům, vždy ty nejvýhodnější cenové podmínky. Abychom mohli
flexibilně reagovat na speciální nabídky ze strany našich dodavatelů a tyto výhody v reálném čase promítnout do konečné ceny zájezdů,
není součástí tohoto  katalogu tištěny ceník. Aktuální ceny jednotlivých zájezdů uvádíme na webových stránkách www.cedok.cz. V rámci
tohoto katalogu je u každého hotelu uvedena jeho webová stránka a QR kód, jejichž pomocí získáte všechny potřebné informace včetně
aktuálních cen a slev rychle a pohodlně buď ve svém počítači, nebo mobilním telefonu. Aktuální cenovou nabídku Vám také rádi připraví
naši zkušení prodejci na některém z prodejních míst Čedoku nebo Čedok Partneři či autorizovaní prodejci. Seznam prodejních míst CK
Čedok, Čedok Partnerů a autorizovaných prodejců uvádíme na závěrečných stránkách tohoto katalogu. V případě osobní návštěvy ně-
kterého 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 ceník na Vámi vybraný zájezd. 

facebook.com/ck.cedok instagram.com/ckcedok#mujcedok

ProDEJ



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

www.ERVpojistovna.cz

Výhodná možnost připojištění HolidayDomestic

Limity pojistného plnění (v Kč) Na dovolenou v ČR

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

180 000
100 000

Škoda na osobních věcech 18 000 1)

Odpovědnost za škodu na zdraví
Odpovědnost za škodu na majetku

2 000 000
1 000 000

Stornopoplatky 25 000 2)

Zvýhodněná cena do 24 dní HolidayDomestic

Osoba 158 Kč

Vysvětlivky:   
1)   spoluúčast 500 Kč 
2)   spoluúčast 20 %, v případě vážných důvodů bez spoluúčasti

Cestovní pojištění pro dovolenou v Česku
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás! 

Exkluzivní nabídka  

pro klienty Čedoku

na českém trhu

worldwide

Vy cestujete.
    My se staráme.



Kompletní znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

Cestovní pojištění České pojišťovny zahrnuje pojistné krytí v rozsahu
a za ceny uvedené níže:

Komplexní cestovní pojištění TUZEMSKO (pojistné za osobu a pobyt)               35,- Kč                         85,- Kč                         100,- Kč

Služby zahrnuté                                                             Limity plnění              Limity plnění              Limity plnění
v kompexním cestovním pojištění Tuzemsko:                         v Kč                           v Kč                           v Kč

Pojištění léčebných výloh a asistenční služby                                 –                                –                                 –

Úrazové pojištění pro cesty a pobyt:
za trvalé následky úrazu stanovené % z                            200 000                     200 000                     200 000
za úmrtí následkem úrazu                                                  100 000                     100 000                     100 000
za dobu nezbytného léčení stanovené % z                          20 000                       20 000                       20 000

Pojištění odpovědnosti klienta za škodu způsobenou 
za škodu na zdraví do                                                             –                                –                                –
za škodu na věci do                                                                –                                –                                –
za škodu finanční do                                                                –                                –                                –

Pojištění cestovních zavazadel
za jednu pojistnou událost                                                   10 000                       10 000                       10 000

Odstoupení od smlouvy - storno                                                    –                               6 000                       10 000

Pojištění nevyužité dovolené                                                           –                            3 000                         3 000
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VšEoBECNé SMLUVNí PoDMíNKy CEStoVNí KANCELářE ČEDoK A.S.

800 112 112158

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.    cestovní kancelář čedok a.s., se sídlem na příkopě 857/18, 

111 35 praha 1, česká republika,  ičO: 601 92 755, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v praze pod.
sp. zn. b 2263 (dále jen „čedok“):

      a)   jako pořadatel (§ 2523 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
dále jen OZ) nabízí a prodává zájezdy (§1b zákona č. 159/199
Sb. o některých podmínkách podnikání a výkonu některých
činností v oblasti cestovního ruchu dále jen Zcr) na základě
Smlouvy o zájezdu vyhotovené v písemné formě, která obsa-
huje všechny zákonem stanovené náležitosti pro potvrzení
o zájezdu (§ 2525 OZ). není-li Smlouva o zájezdu vyhotovena
v písemné formě (zejm. internetový prodej), cestovní kancelář
čedok a.s. vydá zákazníkovi potvrzení o zájezdu v textové
podobě.

      b)   nabízí a prodává svým jménem a na svůj účet pobyty, tj. jed-
notlivé služby cestovního ruchu (§ 1a Zcr) - ubytování, jehož
součástí je stravování, nebo ubytování spolu s další jednou
nebo více službami cestovního ruchu nepředstavující význam-
nou ani podstatnou část pobytu, které nejsou zájezdem, ani
spojenými cestovními službami (dále jen „pobyt“), a to na
základě Smlouvy o zajištění pobytu. není-li Smlouva o zajištění
pobytu vyhotovena v písemné formě, cestovní kancelář čedok
a.s. vydá zákazníkovi příslušný písemný doklad o zakoupení
služby (voucher/poukaz apod.), jehož převzetí zákazník potvrdí. 

      c)   zprostředkovává výběr alespoň dvou typů služeb cestovního
ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu, které nejsou zájezdem
a na jejichž poskytnutí jsou uzavřeny samostatné smlouvy
s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu, čímž
dochází ke sjednání spojených cestovních služeb (§ 1c Zcr,
dále jen „spojené cestovní služby“ nebo „SCS“). v těchto pří-
padech čedok a.s. vydá zákazníkovi příslušné písemné doklady
o zakoupení každé jednotlivé služby u příslušného poskyto-
vatele (voucher, letenku apod.).

      d)   zprostředkovává prodej některého z typů služeb cestovního
ruchu (§1a Zcr), nebo soubor jednoho typu služeb s další jed-
nou nebo více službami cestovního ruchu nepředstavující
významnou část ceny dané kombinace a ani nejsou podstat-
nou částí takového souboru, které nejsou zájezdem ani spo-
jenými cestovními službami (dále jen „jiná služba CR“).
v těchto případech čedok a.s. vydá zákazníkovi příslušný
písemný doklad o zakoupení služby u příslušného poskytova-
tele služby (letenku či jinou dopravní ceninu, voucher apod.). 

2.    tyto všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře čedok a.s.
(dále jen „vSp“) upravují práva a povinnosti smluvních stran ze:

      a)   smlouvy o zájezdu 
      b)   smlouvy o zajištění pobytu
       c)   smlouvy o zprostředkování prodeje spojených cestovních služeb
      d)   smlouvy o zprostředkování prodeje jiné služby cr
3.    čedok, před uzavřením Smlouvy o zájezdu, nebo před tím, než

zákazník učiní závaznou objednávku, nebo před uzavřením
smlouvy na službu, která je součástí ScS, informuje zákazníka,
k jaké smlouvě jeho komunikace s čedokem směřuje, a předá
mu příslušný formulář v souladu s vyhláškou č. 122/2018 Sb.
o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených ces-
tovních služeb, který obsahuje informaci, zda se jedná o zájezd
nebo ScS a informaci o právní ochraně zákazníka.

4.    tyto všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře čedok a.s.
(dále jen „vSp“) jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu (potvrzení
o zájezdu) nebo Smlouvy o zajištění pobytu, nebo jiné smlouvy
uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří čedok a.s.

ČÁST A – ZÁJEZD A POBYT
Článek I – VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU PŘEDMĚT 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 těmito vSp, které jsou součástí katalogu a jsou zve-
řejněny též na https://www.cedok.cz, katalogem, případně jinou
nabídkou, které byly zákazníkovi předány, odkazem na kód pro-
duktu uvedeném ve Smlouvě o zájezdu (potvrzení o zájezdu), dále
i podmínkami poskytování služeb, které vysvětlují a doplňují některé
údaje uvedenými v katalogu (informace – obsah, rozsah a další
podmínky poskytování služeb), a na https://www.cedok.cz (důležité
informace a podmínky pro účast na zájezdu/pobytu), přepravními
podmínkami příslušných dopravců zveřejněnými na
https://www.cedok.cz příp. i Speciálními podmínkami přiloženými
ke Smlouvě o zájezdu (potvrzení o zájezdu) jako nedílná součást. 

      Smlouvu o zájezdu mohou tvořit také samostatné smlouvy s jed-
notlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu. v takovém pří-
padě jsou tyto smlouvy a jejich obsah vč. popisu služeb
v nabídkových materiálech součástí smluvního rámce se všemi
s tím spojenými důsledky.

      v případě uzavření Smlouvy o zájezdu čedok odpovídá za řádné
poskytnutí všech sjednaných služeb cestovního ruchu a je povinen
poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Zákazník může vůči
čedoku uplatnit veškerá práva, pro něj vyplývající z právních před-
pisů evropské unie a Zcr, týkajících se zájezdů. Zákazník má
v tomto případě rovněž zajištěnou ochranu pro případ úpadku
čedoku, na základě čedokem uzavřeného pojištění záruky pro
případ úpadku.

2.    V  případě pobytů vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem
a čedokem uzavřením Smlouvy o zajištění pobytu. Obsah této
smlouvy je dále určen též těmito vSp, které jsou zveřejněny též
na http://www.cedok.cz, katalogem, příp. jinou nabídkou, které

byly zákazníkovi předány, odkazem na kód produktu uvedeném
ve Smlouvě o zajištění pobytu, dále i podmínkami poskytování
služeb, které vysvětlují a doplňují některé údaje uvedenými v kata-
logu (informace – obsah, rozsah a další podmínky poskytování
služeb), a na https://www.cedok.cz (důležité informace a pod-
mínky pro účast na zájezdu/pobytu) příp. i Speciálními podmín-
kami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást. 

      v případě uzavření Smlouvy o zajištění pobytu čedok odpovídá
za řádné poskytnutí služeb a zákazník může vůči čedoku uplatnit
veškerá práva, pro něj vyplývající ze smlouvy a OZ. na zákazníka
se v těchto případech však nebudou vztahovat práva přiznaná
cestujícím vyplývající z právních předpisů evropské unie a Zcr
týkajících se zájezdů a spojených cestovních služeb.

3.    ubytování, které je obsahem Smlouvy o zájezdu pořádaném
čedokem nebo Smlouvy o zajištění pobytu, je vždy v souladu
s právními předpisy státu, ve kterém je poskytováno.

4.    Jsou-li ve Smlouvě o zájezdu nebo ve Smlouvě o zajištění pobytu
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 uve-
dených v odst. 1 a 2.

5.    délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní. podle právních
předpisů čr i eu je za začátek zájezdu považován okamžik zahá-
jení první služby a za konec zájezdu ukončení poskytnutí služby.
Zájezd začíná ten kalendářní den, kdy čedok poskytl první službu
(např. odbavení na letišti, nástup do autobusu při transferu na
letiště, nástup do autobusu při autobusové 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 zájezdu a ukon-
čení zájezdu organizováno v pozdních nočních hodinách, příp.
časných ranních hodinách. délka pobytu, v případě zajištění uby-
tování jako jedné služby cestovního ruchu, která není součástí
zájezdu ani spojených cestovních služeb je vyjádřena počtem
nocí.

6.    v případě, že ve Smlouvě o zájezdu či Smlouvě o zajištění pobytu
je uvedeno, že se jedná o zájezd či pobyt „na vyžádání“, pak se
smlouva v takovém případě sjednává s rozvazovací podmínkou
dle § 548 odst. 2 OZ. rozvazovací podmínka je splněna v případě,
jestliže sjednaný zájezd či pobyt není k dispozici z důvodu vyčer-
pání či neexistence (i) ubytovacích kapacit, (ii) přepravních kapacit,
(iii) jiné služby podstatné a významné pro realizaci zájezdu či
pobytu. v případě naplnění rozvazovací podmínky čedok oznámí
zákazníkovi zánik smluvního vztahu nejpozději do 7 dnů od uza-
vření smlouvy, pokud není ve smlouvě sjednána jiná lhůta a bez
zbytečného odkladu vrátí zákazníkovi vše, co od něho obdržel.
Zákazník v těchto případech nemá nárok na náhradu škody,
majetkové i nemajetkové újmy či jakékoli další jiné plnění ze strany
čedoku.

Článek II – CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.    Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením

a cenu pobytu před nastoupením na pobyt. Za zaplacení ceny se
považuje, podle formy úhrady, den převzetí hotovosti, den platby
platební kartou anebo den připsání platby na účet čedoku.

      výše záloh a časový rozvrh plateb jsou stanoveny, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak, takto:

      a)   u zájezdu a pobytu je zákazník povinen při vzniku smluvního
vztahu uhradit zálohu ve výši 50 % sjednané ceny, 

      b)   doplatek ceny zájezdu nebo pobytu je zákazník povinen uhra-
dit nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu nebo nástupem
na pobyt; 

      v případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů
před zahájením zájezdu nebo nástupem na pobyt je zákazník
povinen uhradit 100 % sjednané ceny již při vzniku smluvního
vztahu, při porušení tohoto závazku má čedok právo od Smlouvy
o zájezdu nebo od Smlouvy o zajištění pobytu odstoupit. 

2.    v případě úhrady ceny nebo části ceny zájezdu nebo pobytu for-
mou 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 (pou-
kazu). poukázky (poukazy) lze uplatnit pouze v provozovně čedoku
a v plné nominální hodnotě a nelze je směnit za peníze a to ani
v případě odstoupení od Smlouvy o zájezdu či Smlouvy o zajištění
pobytu kteroukoliv ze smluvních stran ani zrušení zájezdu či
pobytu ze strany čedoku.

Článek III – PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1.    K základním právům zákazníka patří zejména:
      a)   právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb

ve Smlouvě o zájezdu či Smlouvě o zajištění pobytu,
      b)   právo vyžadovat od čedoku informace o všech skutečnostech,

které jsou mu známy a které se dotýkají sjednaných a zapla-
cených služeb ve Smlouvě o zájezdu či Smlouvy o zajištění
pobytu,

      c)   právo být seznámen s případnými změnami sjednaných slu-
žeb,

      d)   právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které
jsou obsahem Smlouvy o zájezdu nebo Smlouvy o zajištění
pobytu, příp. dalších dokumentů před nepovolanými osobami,

      e)   právo na doručení dalších podrobných a pro zákazníka důle-
žitých údajů o všech skutečnostech, které jsou čedoku známy,
pokud nejsou obsaženy již ve Smlouvě o zájezdu nebo v kata-
logu a na https://www.cedok.cz, nejpozději 7 dní před zahá-

jením zájezdu, a pokud to vyžadují okolnosti, i na předání
letenky, poukazu/voucheru  k ubytování, dokladu nutného pro
poskytnutí fakultativních výletů, pronájmu motorového vozidla
apod. nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu dle
Smlouvy o zájezdu nebo pobytu dle Smlouvy o zajištění pobytu
třeba, zpravidla na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě,
a pokud není uvedena, dopisem zaslaným na adresu bydliště
uvedeného ve smlouvě, a to ve stejné lhůtě,

      f)    právo postoupit Smlouvu o zájezdu, splňuje-li třetí osoba pod-
mínky 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. l) tohoto článku.

2.    K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
      a)   poskytnout čedoku součinnost, která je potřebná k řádnému

zabezpečení 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 udě-
lení víz,

      b)   zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilé osoby
a souhlas zákonných zástupců s doprovodem třetí osobou,
obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní
stav to vyžaduje,

      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)   v případě, že stát, kam cestuje nezletilá osoba, vyžaduje písemné
potvrzení a souhlas zákonných zástupců s vycestováním (infor-
mace lze zjistit na webových stránkách mZv čr v rubrice věno-
vané konkrétnímu státu), zajistit takový doklad zákonných
zástupců nezletilého s úředně ověřeným podpisem,

      e)   převzít od čedoku doklady potřebné pro čerpání služeb
a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu,
odjezdu, pobytu apod.) se všemi požadovanými doklady,

      f)   mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do pří-
slušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad vydaný
státem, jehož uvedl, že je občanem, víza, doklad o zdravot-
ním pojištění, souhlas zákonných zástupců s vycestováním
nezletilého apod., pokud je vyžadováno),

      g)   splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách
do zemí, pro které jsou stanoveny zdravotnickými předpisy,
mít příslušná lékařská potvrzení a doporučení pro cesty poža-
dovaná zejména leteckými dopravci,

      h)   řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné čedokem určené
osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy
platné v navštívené zemi, vč. předpisů dopravců a ubytova-
telů,

      i)    počínat si za všech okolností tak, aby předcházel vzniku škody
na zdraví a majetku nebo jiné újmy své, ostatních zákazníků,
poskytovatelům služeb nebo čedoku a uhradit případnou
škodu a újmu, kterou způsobil,

      j)    zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zá -
kazníků,

      k)   ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké pře-
pravě uplatnit bez zbytečného odkladu přímo u dopravce,

      l)    v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení změny
v osobě zákazníka zájezdu dle odst. 1 písm. f) tohoto článku,
je povinen oznámení učinit v textové podobě 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 potřebné k uzavření smlouvy, že:

            - souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu a
            - splňuje podmínky pro účast na zájezdě.
            Oznámení je včasné, je-li čedoku doručeno alespoň sedm dnů

před zahájením zájezdu.
            v případě změny v osobě zákazníka zájezdu dle tohoto usta-

novení jsou postupitel a postupník zavázáni společně a neroz-
dílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které
čedoku v souvislosti se změnou zákaz níka vzniknou.

3.    K povinnostem zákazníků, kteří uzavřeli smlouvu ve prospěch
třetích osob (§ 1767 OZ) dále patří zejména:

      a)   odpovědnost jako spoludlužníka za splnění závazků všech
osob, v jejichž prospěch smlouvu uzavřel, vč. včasné úhrady
ceny zájezdu nebo pobytu a předání potřebných informací,

      b)   seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu s čedokem uza-
vřeli, 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 kvalitě služeb,

      c)   v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd,
seznámit všechny účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny
o pojištění záruku pro případ úpadku čedoku,

      d)   zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti záka-
zníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nosite-
lem může být jen jednotlivý účastník.

Článek IV – POVINNOSTI A PRÁVA ČEDOKU
1.    K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku iii se vzta-

hují odpovídající povinnosti a práva čedoku.
2.    čedok odpovídá za řádné poskytnutí všech ve Smlouvě o zájezdu

nebo Smlouvě o zajištění pobytu sjednaných služeb cestovního
ruchu a v případě zájezdu má povinnost poskytnout zákazníkovi
pomoc v nesnázích.

3.    čedok je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech
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skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro
zákazníka důležité a které jsou čedoku známy.

4.    umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je čr vázána, omezení
výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy
nebo podmínek náhrady škody, hradí čedok škodu jen do výše
tohoto omezení.

Článek V – ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB
1.    Zrušení dohodnutých služeb
      a)   čedok je oprávněn zrušit zájezd před jeho zahájením, pokud

počet osob přihlášených na zájezd je nižší, než nejnižší počet
určený ve Smlouvě o zájezdu, a zrušení zájezdu oznámí záka-
zníkovi ve lhůtě:

            -     20 dní před zahájením zájezdu v případě, že jeho délka činí
více než šest dní,

            -     7 dní před zahájením zájezdu, v případě, že jeho délka činí
dva až šest dní,

            -     48 hodin před zahájením zájezdu v případě, že jeho délka
činí méně než dva dny.

      b)   čedok je oprávněn zrušit zájezd před jeho zahájením, nebo
pobyt před jeho nástupem, jestliže mu k plnění závazku dle
Smlouvy o zájezdu nebo Smlouvy o zajištění pobytu brání
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu nebo
pobytu oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě
před zahájením zájezdu nebo nástupu na pobyt.

2.    Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu
a nástupu na pobyt

1.    čedok si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve
svých smluvních závazcích vyplývajících ze Smlouvy o zájezdu.
Údaje o změně je čedok povinen oznámit zákazníkovi v textové
podobě jasným a srozumitelným způsobem. nepodstatné změny
nezakládají zákazníkovi právo na odstoupení od Smlouvy
o zájezdu.

2.    nutí-li vnější okolnosti čedok před zahájením zájezdu změnit
některou z hlavních náležitostí Smlouvy o zájezdu (§ 2527 OZ),
nebo nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které čedok
dle Smlouvy o zájezdu přijal, nebo navrhne-li zvýšení ceny
zájezdu o více než osm (8) procent, může zákazník návrh na
změnu Smlouvy o zájezdu přijmout nebo může od smlouvy
odstoupit, aniž by musel hradit odstupné. Spolu s návrhem na
změnu závazků vyplývajících ze Smlouvy o zájezdu oznámí
čedok zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způso-
bem a bez zbytečného odkladu v textové podobě (i) dopad navr-
hovaných změn na cenu zájezdu; (ii) lhůtu, v níž může zákazník
od smlouvy odstoupit, která nesmí být kratší než 5 dnů a musí
skončit před zahájením zájezdu; (iii) důsledky pro zákazníka,
neodstoupí-li včas od smlouvy; (iv) údaje o případném náhrad-
ním zájezdu a jeho ceně. Zákazník se změnou Smlouvy
o zájezdu, kdy se změna smlouvy dotýká hlavních náležitostí
zájezdu, celkové ceny zájezdu, způsobu platby, počtu osob nut-
ných k uskutečnění zájezdu a lhůty, během níž může čedok od
smlouvy odstoupit, nebo výše odstupného projeví svůj výslovný
souhlas formou dodatku ke Smlouvě o zájezdu, nebo jinou for-
mou v textové podobě. pokud zákazník ve lhůtě stanovené
čedokem od Smlouvy o zájezdu dle tohoto ustanovení neod-
stoupí, platí, že zákazník se změnou závazků souhlasí. v případě,
že v důsledku změny Smlouvy o zájezdu dle tohoto ustanovení
dojde ke snížení jakosti nebo nákladů zájezdu, má zákazník
právo na přiměřenou slevu. 

3.    Je-li čedok nucen z objektivních důvodů před nástupem na pobyt
změnit podmínky Smlouvy o zajištění pobytu, platí ustanovení
odst. 2 tohoto článku obdobně.

3.    Změny smluvních podmínek ze strany/na přání zákazníka
čedok na přání zákazníka, je-li to podle okolností možné, zejména je-
li to možné dle podmínek poskytovatelů služeb, provádí změny pod-
mínek 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 zahájením zájezdu nebo pobytu 100 Kč.
      b)   Změna místa odjezdu v tuzemsku před zahájením zájezdu do

zahraničí i tzv. svozy autokarem 100 Kč.
      c)   Zkrácení/prodloužení délky zájezdu nebo pobytu v rámci sta-

noveného termínu a místa pobytu ve lhůtě do 31 dnů včetně
před zahájením zájezdu nebo nástupu na pobyt v tuzemsku
200 Kč. pozdější změna je posuzována jako odstoupení od
smlouvy zákazníkem a uzavření nové smlouvy, tzn., že čedok
bude účtovat příslušné odstupné dle těchto vSp.

      d)   Zkrácení/prodloužení délky zájezdu nebo pobytu v rámci sta-
noveného místa pobytu ve lhůtě do 47 dnů včetně před zahá-
jením zájezdu nebo nástupu na pobyt v zahraničí 200 Kč.
pozdější změna je posuzována jako odstoupení od smlouvy
zákazníkem a uzavření nové smlouvy, tzn., že čedok bude
účtovat příslušné odstupné dle těchto vSp.

      e)   Změna termínu zájezdu nebo pobytu v tuzemsku ve lhůtě do
31 dnů včetně před nástupem skutečně vzniklé náklady spo-
jené se změnou, nejméně však 200 Kč. pozdější změna je posu-
zována jako odstoupení od smlouvy zákazníkem a uzavření
nové smlouvy, tzn., že čedok bude účtovat příslušné odstupné
dle těchto vSp.

Článek VI – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ODSTUPNÉ
      1.   čedok je oprávněn před zahájením zájezdu nebo nástupu na

pobyt od Smlouvy o zájezdu nebo Smlouvy o zajištění pobytu
odstoupit z důvodu

            a)   zrušení zájezdu nebo zrušení pobytu dle článku v, odst. 1
vSp, nebo

            b    poruší-li zákazník svou povinnost vyplývající ze smlouvy. 
             Oznámení o odstoupení od smlouvy doručí čedok zákazníkovi.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení ozná-
mení.

      4.   Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením
zájezdu nebo nástupu na pobyt

            a)   bez uvedení důvodu,
            b)   nesouhlasí-li se změnou závazků vyplývající ze smlouvy dle

článku v, odst. 2 vSp,
            c)   z důvodů porušení povinností čedoku, vyplývajících ze

smlouvy,
            d)   v případě Smlouvy o zájezdu dále také, jestliže v místě

určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí
nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají
významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu
osob do místa určení cesty nebo pobytu.

            Oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí čedoku,
popřípadě prodejci, u kterého zájezd nebo pobyt zakoupil.
v oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo
smlouvy. Odstoupení od smlouvy může zákazník rovněž sepsat
v prodejním místě, kde zájezd nebo pobyt zakoupil. Účinky
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.

5.    dojde-li k odstoupení od smlouvy dle ustanovení odst. 1 písm. a)
a odst. 2 písm. b), c) nebo d) tohoto článku vSp je čedok povinen
bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, vrátit veškeré
platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch. v případech
uvedených v odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. d) tohoto článku vSp
nevzniká čedoku vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

6.    v případě odstoupení zákazníka od smlouvy dle ustanovení odst.
2 písm. a) tohoto článku vSp nebo odstoupí-li čedok od smlouvy
z důvodu porušení povinnosti zákazníkem stanovené smlouvou
a vSp, je zákazník povinen zaplatit čedoku odstupné ve výši sta-
novené v odstavci 7, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

7.    výše odstupného při odstoupení od smlouvy před nástupem na
zájezd nebo nástupu na pobyt je stanovena na osobu vč. dětí.

7.1. Odstupné u tuzemských zájezdů a pobytů, je stanoveno ve
výši skutečně vzniklých nákladů spojených se zrušením
zájezdu nebo pobytu, nejméně však:

v případě odstoupení od smlouvy nejpozději
      a)   30. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt 

200,- Kč za osobu
      b)   29. až 20 den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt 

10 % ze sjednané ceny
      c)   19. až 15. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt 

30 % ze sjednané ceny
      d)   14. až 7. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt 

70 % sjednané ceny
      e)   6. až 4. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

80 % ze sjednané ceny
      f)    3 a méně dní před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

100 % ze sjednané ceny
7.2. Odstupné u zahraničních zájezdů a pobytů v Evropě

a Středomoří je stanoveno ve výši skutečně vzniklých
nákladů spojených se zrušením zájezdu nebo pobytu, nej-
méně však:

v případě odstoupení od smlouvy nejpozději
      a)   46. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

2 000,- Kč za osobu u leteckých zájezdů/pobytů 
            1 500,- Kč za osobu u ostatních zájezdů/pobytů,
      b)   45. až 29. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

30 % sjednané ceny,
      c)   28. až 15. den před zahájením zájezdu/pobytu

50 % sjednané ceny,
      d)   14. až 7. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

70 % sjednané ceny,
      e)   6. až 4. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

80 % sjednané ceny,
      f)    3 a méně dní před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

100 % sjednané ceny.
7.3. Odstupné u lodních zájezdů (i v Evropě a Středomoří) a dále

u zájezdů/pobytů mimo Evropu a Středomoří je stanoveno ve
výši skutečně vzniklých nákladů spojených se zrušením zájezdu
nebo pobytu, nejméně však:

v případě odstoupení od smlouvy nejpozději
      a)   60. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

3 000,- Kč na osobu,
      b)   59. až 30. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

30 % sjednané ceny,
      c)   29. až 21. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

50 % sjednané ceny,
      d)   20. až 15. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

70 % sjednané ceny,
      e)   14. až 5. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

80 % sjednané ceny,
      f)    4 a méně dní před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

100% sjednané ceny.
8.    Sjednanou cenou se pro účely výpočtu odstupného rozumí cel-

ková cena zájezdu/pobytu včetně ceny všech zákazníkem zakou-
pených fakultativních služeb.

9.    Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady čedoku
a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady
tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.

10.  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 zahrnuje i island, madeira, Azorské a Kanárské ostrovy.

11.  nenastoupí-li zákazník na zájezd/pobyt bez předchozího odstou-
pení od smlouvy nebo nemůže-li pokračovat v zájezdu, či čerpání
jednotlivých služeb cestovního ruchu z důvodu, že nesplnil někte-
rou z povinností dle čl. iii odst. 2 písm. f) a g) vSp, hradí 100 %
sjednané ceny.

12.  čedok má právo započíst na úhradu odstupného uhrazené zálohy
nebo zaplacenou cenu. v případě, že odstupné je vyšší než zapla-
cená záloha, je zákazník povinen rozdíl uhradit nejpozději do 10
dnů od vyúčtování.

13.  v případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka platí pro
výpočet odstupného den, kdy nastaly účinky odstoupení. v pří-
padě odstoupení od smlouvy ze strany čedoku, je rozhodným
dnem pro výpočet odstupného, den zrušení zájezdu v rezervačním
systému čedoku.

14.  v případech, kdy cenu, příp. část ceny zájezdu/pobytu zákazník
uhradil formou poukázky (poukazu) čedoku nebo jiné poukázky
(poukazu) čedokem přijímané, zákazník i čedok ve věci úhrady
odstupného postupují v souladu se stanovenými podmínkami
pro jejich uplatnění a přijímání.

Článek VII – PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 
1.    čedok odpovídá za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do

zájezdu/pobytu a v případě zájezdu má čedok povinnost poskyt-
nout zákazníkovi pomoc v případě nesnází.

2.    uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb posky-
tovaných čedokem dle Smlouvy o zájezdu nebo Smlouvy o zajiš-
tění pobytu musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně.

3.    Zájezd/pobyt má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu
zahrnutá do zájezdu/pobytu poskytována v souladu se Smlouvou
o zájezdu nebo Smlouvou o zajištění pobytu.

4.    v případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež
byly sjednány ve Smlouvě o zájezdu nebo Smlouvě o zajištění pobytu
s čedokem, vzniká zákazníkovi právo z vadného plnění smlouvy
(reklamaci). Způsob uplatnění reklamace, postup vyřizování rekla-
mace, jakož i rozhodnutí o reklamaci blíže upravuje reklamační řád
čedoku, který je zákazníkům k dispozici ve všech provozovnách
čedoku dále i u třetí osoby, která uzavření Smlouvy o zájezdu zpro-
středkovala a rovněž i na https://www.cedok.cz/obchodni-pod-
minky/. 

5.    práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve Smlouvě
o zájezdu nebo Smlouvě o zajištění pobytu, má zákazník právo
uplatnit v kterékoliv provozovně nebo v sídle čedoku a, bylo-li
uzavření smlouvy zprostředkováno třetí osobou, také u této třetí
osoby. prodávající vydá písemné potvrzení o tom, kdy zákazník
reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení rekla-
mace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyří-
zení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí
reklamace.

6.    má-li zájezd/pobyt vadu, je zákazník povinen ji vytknout čedoku
včas bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady
dozví, nejlépe přímo v místě poskytování služby u průvodce
čedoku nebo jiného čedokem pověřeného zástupce, aby mohla
být sjednána okamžitá náprava. uplatnění reklamace může záka-
zník 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.

7.    Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení
reklamace.  v případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítom-
nosti 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 /poskyto-
vatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.

8.    má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu,
má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu
a trvání vady. promlčecí lhůta pro právo zákazníka na slevu činí
dva roky pro doručení uplatnění práva zákazníka čedoku nebo
jeho smluvně sjednanému zprostředkovateli služeb.

9.    v případě vady zájezdu má zákazník právo určit přiměřenou lhůtu
k odstranění vady, ledaže čedok odmítne odstranit vadu nebo je
zapotřebí okamžité nápravy. 

10.  čedok odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstra-
nění vady zájezdu vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na
rozsah vady a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu.
neodstraní-li čedok vadu zájezdu ve lhůtě dle odst. 9 tohoto
článku vSp, má zákazník právo odstranit vadu zájezdu sám a poža-
dovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu
zájezdu, může zákazník odstoupit od Smlouvy o zájezdu bez zapla-
cení odstupného.

11.  vyskytnou-li se po odjezdu zájezdu podstatné vady zájezdu,
nabídne čedok bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné
náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká
byla sjednána ve Smlouvě o zájezdu, aby zájezd mohl pokračovat.
to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu
uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované
náhradní řešení nižší jakosti, než je stanoveno Smlouvou
o zájezdu, poskytne čedok přiměřenou slevu. Zákazník může
navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srov-
natelné s tím, co bylo ve Smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo není-
li poskytnutá sleva přiměřená. 

12.  nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není
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závislý na vůli, činnosti a postupu čedoku (vyšší moc) nebo okol-
nosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník
zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a čedokem
zabezpečené služby, nevzniká zákaz níkovi nárok na vrácení zapla-
cené ceny ani na slevu z ceny.

ČÁST B - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE SPOJENÝCH CESTOVNÍCH
SLUŽEB

1.    tyto vSp se přiměřeně použijí, pokud není stanoveno jinak i na
zprostředkování spojených cestovních služeb.

2.    V případě zprostředkování spojené cestovní služby vzniká
smluvní vztah mezi zákazníkem a čedokem uzavřením Smlouvy
o zprostředkování spojených cestovních služeb, tj. smlouvy
vedoucí k zakoupení alespoň dvou různých typů služeb cestovního
ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu, které nejsou zájezdem
a na jejichž poskytnutí jsou zákazníkem uzavřeny samostatné
smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb, jestliže zákazník

      a)   při jedné návštěvě nebo kontaktu s prodejním místem čedoku
(při fyzické přítomnosti smluvních stran nebo online) si pro-
střednictvím prodejního místa čedoku provede samostatný
výběr a samostatnou platbu každé jednotlivé služby cestov-
ního ruchu, nebo

      b)   prostřednictvím čedoku uzavře smlouvu o poskytnutí služby
cestovního ruchu a do 24 hodin po obdržení potvrzení
o zakoupení první služby, uzavře na základě cílené činnosti
čedoku a prostřednictvím čedoku smlouvu o poskytnutí ales-
poň jedné další služby cestovního ruchu od jiného poskyto-
vatele služeb.

3.    v těchto případech se na zákazníka nebudou vztahovat práva
přiznaná zákazníkům, kteří sjednali zájezd dle platných před-
pisů evropské unie a Zcr. čedok proto neponese odpovědnost
za řádné poskytnutí jednotlivých služeb, tj. za vady zprostřed-
kovaných služeb ani za vzniklé škody. čedok proto není povinen
přijímat a vyřizovat reklamace vad zprostředkovaných služeb
zahrnutých ve ScS a v případě problémů se zákazník musí obrá-
tit na příslušného poskytovatele služby. práva a povinnosti
zákazníka z jednotlivých zprostředkovaných smluv upravují
smlouvy s jednotlivými poskytovateli a jejich obchodní pod-
mínky.

4.    pro případ zprostředkování spojené cestovní služby má čedok,
jak vyžaduje právo evropské unie zajištěnu ochranu za účelem
vrácení ceny, kterou zákazník zaplatil přímo čedoku za služby,
které nebyly poskytnuty z důvodu jeho úpadku. tímto však nevy-
plývá právo na vrácení ceny za službu poskytovanou jiným posky-
tovatelem v případě jeho úpadku. čedok nemá zajištěnu ochranu
za účelem vrácení ceny, kterou zákazník zaplatil za služby, které
nebyly poskytnuty z důvodu jeho úpadku, pokud byla platba záka-
zníkem poukázána přímo na účet poskytovatele služby a čedok
je nepřijal.

5.    před uzavřením Smlouvy o zprostředkování spojených cestovních
služeb čedok (i) zákazníka informuje o podmínkách, obsahu, roz-
sahu a ceně služeb cestovního ruchu zahrnutých v ScS, (ii) infor-
muje zákazníka, resp. předá zákazníkovi informace na příslušném
formuláři k ScS dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů
pro jednotlivé typy a zájezdů a spojených cestovních služeb a (iii)
na vyžádání předá zákazníkovi i doklad o pojištění záruky pro pří-
pad jeho úpadku.

6.    není-li dohodnuto jinak, je Smlouva o zprostředkování ScS sjed-
nána bezúplatně a platby, které čedok od zákazníka obdrží,
jsou platbami přijatými ve prospěch poskytovatelů jednotlivých
služeb.

ČÁST C - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE JINÝCH SLUŽEB
1.    tyto vSp se přiměřeně použijí, pokud není stanoveno jinak, i na

zprostředkování prodeje jiných služeb cestovního ruchu.
2.    V případě zprostředkování jiných služeb CR vzniká smluvní

vztah mezi zákazníkem a čedokem uzavřením Smlouvy o zpro-
středkování jiných služeb cestovního ruchu, tj. smlouvy vedoucí
ke sjednání smlouvy o nákupu jednotlivých služeb cr zákazníkem
přímo s poskytovatelem takové služby nebo prostřednictvím dal-
ších zprostředkovatelů takových služeb cestovního ruchu (např.
Amadeus apod.), které nejsou zájezdem ani ScS. 

3.    v těchto případech se na zákazníka nebudou vztahovat práva
přiznaná zákazníkům, kteří sjednali zájezd nebo smlouvu o zpro-
středkování ScS dle platných předpisů evropské unie a Zcr.
čedok proto neponese odpovědnost za řádné poskytnutí jed-
notlivých služeb, tj. za vady zprostředkovaných služeb ani za
vzniklé škody. čedok proto není povinen přijímat a vyřizovat
reklamace vad takto zprostředkovaných služeb a v případě prob-
lémů se zákazník musí obrátit na příslušného poskytovatele
služby. práva a povinnosti zákazníka z jednotlivých zprostředko-
vaných smluv upravují smlouvy s jednotlivými poskytovateli
a jejich obchodní podmínky.

ČÁST D – OSTATNÍ, SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek I – OCHRANA ZÁKAZNÍKA PRO PŘÍPAD ÚPADKU ČEDOKU

A POJIŠTĚNÍ
1.    čedok, jako pořadatel zájezdů, má sjednáno pojištění záruky pro

případ úpadku dle Zcr, na základě kterého vzniká zákazníkovi,
s nímž čedok uzavřel smlouvu o zájezdu, právo na plnění v pří-
padě pojistné události, kdy budou zákazníkovi vráceny uskuteč-
něné platby za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu úpadku
a kdy bude zákazníkovi zajištěna repatriace, pokud je součástí
zájezdu doprava.

2.    čedok, jako zprostředkující spojené cestovní služby, má sjednáno

pojištění záruky pro případ úpadku dle Zcr, na základě kterého
vzniká zákazníkovi právo na plnění v případě pojistné události,
kdy budou zákazníkovi vráceny veškeré platby, které od zákazníka
čedok obdržel, a služby nebyly poskytnuty z důvodu jeho úpadku. 

3.    Součástí zájezdů/pobytů, spojených cestovních služeb a jiných slu-
žeb cestovního ruchu čedoku není pojištění zákazníka pro cesty
a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady
v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

4.    Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt včetně
pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti
s odstoupením od smlouvy, prostřednictvím čedoku. čedok na
vyžádání zákazníka takovéto pojištění při uzavírání smlouvy zpro-
středkuje.

Článek II – ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDA JŮ ZÁKAZNÍKŮ
(ZÁKONNÉ ZPRACOVÁNÍ)

1.   Zákazník bere na vědomí, že čedok je oprávněn zpracovávat
osobní údaje svých zákazníků v odpovídajícím rozsahu, jejichž
zpracování je nezbytné pro účely splnění smlouvy uzavřené
s čedokem v souladu se smlouvou a za účelem plnění zákon-
ných povinností čedoku z takového smluvního vztahu vyplý-
vajících.

2.    K uvedenému účelu čedok zpracovává osobní údaje, které jsou
uvedeny ve smlouvě v rozsahu zejména: (i) identifikačních údajů,
tj. zpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště
(ulice a číslo, obec, pSč, země pobytu), číslo cestovního dokladu,
datum jeho vydání a platnost, kód vydávající země, státní občanství,
pohlaví, podpis (v případě podnikatele fyzické osoby i obchodní
firmu, ičO, sídlo); (ii) kontaktních údajů, tj. zpravidla kontaktní
adresa (ulice a číslo, obec, pSč, země pobytu), e-mail, telefonní
číslo; (iii) fakturačních údajů, tj. zpravidla bankovní spojení, údaje
o platbách. 

3.    Správcem osobních údajů zákazníka je společnost čedok a.s., se
sídlem na příkopě 857/18, nové město, 111 35 praha 1, česká
republika, ičO 601 92 755, zapsaná v obchodním rejstříku vede-
ném městským soudem v praze pod sp. zn. b 2263.

4.    Zpracovávání osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak
automatizovaně v elektronické formě v informačních systémech
čedoku, jako jsou it aplikace, software apod. Osobní údaje jsou
zpracovávány vybranými zaměstnanci čedoku a smluvně pově-
řenými zpracovateli.

5.    pro účely zpracovávaní má k osobním údajům zákazníka přístup
čedok jako správce, jeho zaměstnanci a dále také čedokem
smluvně pověření zpracovatelé, a to především poskytovatelé it
služeb, obchodní zástupci/zprostředkovatelé čedoku, kteří se záka-
zníkem uzavírají smlouvy jménem a na účet čedoku, smluvní doda-
vatelé služeb, kteří zprostředkovávají zajištění služeb u přímých
poskytovatelů služeb cestovního ruchu (ubytovacích, stravovacích,
dopravních apod.).

6.    Osobní údaje zákazníka zpracovávané čedokem pro účely splnění
smlouvy, a to zpravidla v rozsahu titul, jméno, příjmení, pohlaví,
věk či datum narození, číslo cestovního dokladu, datum jeho
vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, telefonní
kontakt, jsou vedle smluvně pověřených zpracovatelů poskyto-
vány v nezbytném rozsahu také přímým dodavatelům jednotlivých
služeb, zejména ubytovacím zařízením, dopravcům, delegátům,
průvodcům, animátorům apod. pokud jsou služby poskytovány
dodavateli mimo země evropského hospodářského prostoru,
budou nezbytné osobní údaje předány i do třetí země. na žádost
zákazníka poskytne čedok informace o tom, zda existuje rozhod-
nutí evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace
o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osob-
ních údajů do třetí země.

7.    Zákazník bere na vědomí, že čedok je oprávněn uchovávat, zpra-
covávat a předávat osobní údaje uvedené ve smlouvě i po ukon-
čení smlouvy za účelem plnění právních povinností, a to v rozsahu
a za podmínek pro účely stanovené příslušnými obecně závaznými
platnými právními předpisy.

8.    Zákazník bere na vědomí, že čedok je oprávněn uchovávat
a zpracovávat osobní údaje i po ukončení smlouvy nezbytné pro
účely oprávněných zájmů čedoku. Osobní údaje v rozsahu titul,
jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa, e-mail a telefonní
číslo tak čedok zpracovává za účelem přímého marketingu,
zejména pro zasílání obchodních sdělení formou e-mailových
zpráv, zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím tele-
fonního čísla (SmS, mmS) a v neposlední řadě písemnou formou
prostřednictvím poštovních služeb nebo formou telefonického
volání. Zákazník má právo kdykoliv vznést námitku proti zasílání
takových obchodních sdělení a to na korespondenční adrese
čedok a.s., přemyslovská 2845/43, 130 00 praha 3, nebo e-mai-
lem na adrese info@cedok.cz nebo při zaslání každého jednot-
livého obchodního sdělení s využitím elektronického kontaktu
způsobem uvedeným v takovém sdělení, nebo oznámením
nesouhlasu se zasíláním zpráv na mobilní zařízení prostřednic-
tvím telefonního čísla na telefonní číslo, ze kterého bylo sdělení
zasláno. v takovém případě čedok nebude dále obchodní sdě-
lení zasílat, ani jinak zpracovávat osobní údaje zákazníka pro
účely přímého marketingu.

9.    Osobní údaje svých zákazníků čedok jako správce zpracovává po
dobu trvání uzavřené smlouvy k zajištění jejího splnění. po ukon-
čení smluvního vztahu zejména pro vypořádání veškerých závazků
plynoucích a souvisejících s uzavřenou smlouvou čedok uchovává
osobní údaje zákazníků po dobu nezbytně nutnou k plnění práv-
ních povinností správce a k zajištění oprávněných zájmů správce.
doba uchovávání osobních údajů zákazníků čedoku je dána

obecně závaznými právními předpisy upravující zejména rekla-
mační lhůty, promlčecí lhůty k uplatnění nároků smluvních stran,
lhůty pro archivaci dokumentů apod.

10.  ustanovení o zpracovávání osobních údajů zákazníků dle usta-
novení tohoto článku vSp se přiměřeně uplatní i na fyzické osoby,
v jejichž prospěch zákazník smlouvu s čedokem uzavřel. v pří-
padě, 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 to na základě
smluvního či jiného zastoupení.

11.  při zpracovávání osobních údajů může subjekt nositel osobních
údajů uplatnit následující práva:

      a)   právo na informace o zpracování osobních údajů
           informace o zpracovávání osobních údajů poskytuje čedok

svým zákazníkům v těchto vSp, příp. ve Speciálních smluv-
ních podmínkách, pokud jsou součástí smlouvy, a dále pak
v informacích o zpracovávání osobních údajů a poučení
o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů záka-
zníků cestovní kanceláře čedok a.s., které jsou k dispozici
ve všech provozovnách čedoku i zpřístupněny na
https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/. 

      b)   právo na přístup k osobním údajům
             Zákazník má právo na potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či

nejsou zpracovávány a pokud ano, má právo na poskytnutí
informace obsahující: (i) účel zpracování; (ii) kategorie dotčených
osobních údajů, které jsou zpracovávány, (iii) příjemce nebo
kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřís-
tupněny; (iv) plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje
uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení
této doby; (v) existenci práva požadovat od správce opravu
nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo ome-
zení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování;
(vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost,
zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilo-
vání; (viii) informace a záruky v případě předávání osobních
údajů do třetích zemí. Zákazník má právo na poskytnutí kopií
zpracovávaných osobních údajů.

      c)   právo na opravu osobních údajů, pokud zákazník popírá jejich
správnost.

      d)   právo na výmaz (právo být zapomenut)
            v některých zákonem stanovených případech je čedok povi-

nen osobní údaje zákazníka na jeho pokyn vymazat. Každá
takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení,
neboť čedok má právní povinnost či oprávněný zájem si
osobní údaje ponechat.

      e)   právo na omezení zpracování
            Zákazník má právo, aby čedok omezil zpracovávání jeho osob-

ních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních
údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil
přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních
údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů,
ale o omezení jejich použití; (iii) čedok již nepotřebuje jeho
osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje
pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) záka-
zník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů,
a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody
čedoku převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

      f)    právo na přenositelnost údajů
            Zákazník má právo získat své osobní údaje, které čedok zpra-

covává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitel-
ném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů,
pokud (i) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na
souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii) zpracování
se provádí automatizovaně. pokud si zákazník bude přát
a bude-li to technicky možné, předá osobní údaje zákazníka
jinému správci čedok.

      g)   právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních
údajů

            Zákazník má právo se kdykoliv obrátit s podnětem či stížností
ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na
Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27,
170 00 praha 7, tel. č.: 234 665 111, internetová adresa
https://www.uoou.cz.

Článek III – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.    rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly vznik-

nout ze smlouvy uzavřené s čedokem 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 vyplý-
vající ze smluv uzavřených s čedokem prostřednictvím subjektu
mimosoudního 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.    Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet a je spo-
třebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro
řešení sporu online. podrobnější informace o podmínkách řešení
sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr. 

4.    tyto vSp nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2018. dnem nabytí účinnosti
těchto vSp pozbývají účinnost vSp ze dne 25. 5. 2018. těmito vSp
se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.
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jiČín: FARSKÁ, Milena FARSKÁ, Valdštejnovo náměstí 88, 493538818; SPORTCENTRUM, Jan SOCHOR, Valdštejnovo náměstí 2, 493531977; ZÁJEZDY JIČÍN, s. r. o., Židovská 68,
493525696; jihlava: 3SYSTEMS, s. r. o., Palackého 51, 567300069; jílové u prahy: AGENTURA 97, s. r. o., 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 128/14, 596315010; kDyně: CAMPANA, Náměstí 131, 379311272; klaDno: MONTY,  s.  r.  o., Italská 2316, 311215900; kláŠTerec naD ohří:
CILINDR, Mgr. Jitka KUBRTOVÁ, Petlerská 416, 603757417; Prima travels, s. r. o., U Potoka 527, 777728280; 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.,
Záhumenní 1152, 556808250; IMPULS, Vladimíra HOUŠŤAVOVÁ, Štefánikova 570, 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; krnov: POHODOVÁ
DOVOLENÁ, Petra URBANSKÁ, Hlavní náměstí 9, 734409300; kroměříž: Vojtěch FORMÁNEK, Šafaříkova 184, 573331776; lanŠkroun: Miloš MORÁVEK, Hradební 316,
465635473; 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: Veronika PEŠKOVÁ, Strakonická 321/34, 773644507; lipník naD beČvou: GTOUR group, s. r. o.,
28. října 602, 581771503; liTomyŠl: Eva ŠTĚPÁNKOVÁ, Bělidla 1058, 605161873; 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: 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; milevsko: Věra ANDĚLOVÁ, Riegrova 145, 382521089; mohelnice: TOURINFO, Petr Höchsmann, 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 20, 491423688; neraTovice:
Ondřej NĚMEČEK, 28. října 1403, 733193991; 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; Michaela DOSKOČILOVÁ, Komenského náměstí 113, 775091483; nový byDžov: Kateřina ZEZULOVÁ, 28. října 1644, 495491206;
nýřany: RODATOUR, Dagmar SOJKOVÁ, Benešova 745, 377932266; opoČno: MARIN, Miroslava 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., Čs. Legií 3058/7, 596120694;
CK HB TOUR, s. r. o., Francouzská 6167, 596913030; LUMIS, Lukáš SVĚTLÍK, Teslova 1129/2 b, 603984297; osTrov naD ohří: LEMON TOURS, s. r. o., Hlavní třída 982,
353615255; parDubice: VMV tour, s. r. o., Svobody 1680, 732410912; Ing. Dana KOZÁKOVÁ, kpt. Baroše 499, 466413650; pelhřimov: KOTRČOVÁ, Marie KOTRČOVÁ, Růžová
82, 565323102; plzeň: DUNA, spol. s r. o., Riegrova 10, 377226319; ENERGOSLUŽBY, s. r. o., Guldenerova 17, 371102471; Eva KRÁLÍČKOVÁ HOUDKOVÁ, Pražská 6, 377224953;
poDbořany: AZURO, Marie KUNEŠOVÁ, Přátelství 411, 415722454; poDěbraDy: IVANKA, Barbora HELLEROVÁ, Havlíčkova 53, 606893670; praha 1: INVIA.CZ, a. s., Václavské
náměstí 58, 226000622; Agentura ZÁJEZDY.CZ,a.s., Jindřišská 941/24, 565656761; La  Espiral,  s.  r.  o., Betlémská 10, 731518602; praha 10: Gala-travel,  s.  r.  o.,
Švehlova 1391/32, 271752362; praha 3: SUPERZÁJEZDY.CZ, Lukáš ADÁMEK, Chrudimská 2a, 272743981; praha 4: Cestovní kancelář FISCHER,  a.  s., Na Strži 65/1702,
596915232; 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; prosTějov: Štěpánka RŮŽIČKOVÁ, Trávnická 2,
582330655; přelouČ: ANNASTA, Anna ŠANDOVÁ, 28. října 146, 466958076; HOLIDAY TIP, Lenka VAŇKOVÁ, Perštýnské náměstí 181, 774075755; příbram: CA SÁRA,
Plzeňská 77, 734594466; Lucie Travel,  spol.  s  r.  o., Václavské náměstí 144, 318630837; rakovník: CK ROTERA,  s.  r.  o., Nádražní 4, 313513371; rokycany: Jaroslav
PEROUTKA, J. Knihy 177/I, 371725346; ŠKODA AVIA TOUR, Zdeněk ŽIVNÝ, Palackého 15, 371728777; rouDnice naD labem: 1.CESTOVNÍ, František SCHERBAUM,
Jungmannova 1033, 602260782; H-TOUR, Olga HOLUBOVÁ, Alej 17. listopadu 812, 416815590; rousinov: GRAND TRAVEL, Sušilovo nám. 425/48, 517371868; 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 TRAVEL, 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, Nám. Míru 89, 461541000; ŠTernberk: BARTOŇKOVÁ, Eva BARTOŇKOVÁ, ČSA 7, 585013470; ŠTěTí: Štětská cestovní
agentura, s. r. o., Krátká 64, 416810605; Šumperk: Cestovní agentura ISTRIA, s. r. o., Hlavní třída 18, 583216703; Tábor: COMETT PLUS, s. r. o., Chýnovská 2115, 381256079;
D - TOUR, s. r. o., 9.května 2886, 381251725; Tachov: ČERNÝ, Zdeněk ČERNÝ, K. H. Borovského 520, 374725707; TanvalD: BEZVACESTOVÁNÍ.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:
GOJMI-TOUR, s. r. o., Bulharská 61, 499818364; TřebíČ: ADRIATIC TOUR, s. r. o., Smila Osovského 42/6, 568840340; ANCLA TOUR, Marcela PRUKNEROVÁ, Soukupova 14/77,
723140370; LOSTRIS, Petr HÁJEK, Karlovo náměstí 33, 568841281; Třinec: BESKYD-EURO,  s.  r.  o., Palackého 397, 558997200; Týnec naD sázavou: GLOBUS, Petra
BOBKOVÁ, Jílovská 504, 317701888; uherské hraDiŠTě: MOJECESTA 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; ÚsTí naD orlicí: 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; veselí naD
moravou: CK ZUBATÝ, Jiří ZUBATÝ, Svatoplukova 520, 518327518; vlaŠim: YVETTA CA, Yveta KATROVÁ, Riegrova 1828, 317847132; vrchlabí: Vrchlabská CK,  s.  r.  o.,
Krkonošská 203, 499421131; vseTín: VS TRAVEL CESTOVNÍ AGENTURA s.r.o, Nám. Svobody 1321, 571437721; vyŠkov: COLUMBUS, s. r. o., Masarykovo nám. 4, 517333255;
SWISS SERVICE, JUDr. Josef GERYK, Masarykovo náměstí 42, 517333300; zasTávka u brna: LENKA HAVLÁTOVÁ, Zakřany 157, 734695161; znojmo: JINÁ, Jitka NAHODILOVÁ,
Hakenova 25, 515227147; žaTec: JAROTOUR, Alena FENCLOVÁ, Nám. Svobody 42, 415710236; CK PALMERA, Jiří HARAJDA, Obránců Mírů 1924, 415710031; 
Miluše DYRŠMÍDOVÁ, Volyňských Čechů 3198, 415711094; železný broD: Jan HÜBNER, Dvorská 8 (vchod Soukenná ulice), 488572019



proDejní mísTa ck ČeDok

poboČky ck ČeDok ČeDok parTner
ck ČeDok brno
Nádražní 10/654
602 00 brno-město
542 321 267
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 brno
Otevřeno 7 dní v týdnu
Globus brno
Hradecká 40
621 00 brno
724 626 833
cedok-brno-globus@cedok.cz

ck ČeDok České buDějovice
nám. Přemysla otakara II. 39
370 01 české budějovice
387 202 859; 387 202 860
cedok-cbudejovice@cedok.cz

ck ČeDok FrýDek - mísTek
j. v. sládka 34
738 01 Frýdek-Místek
558 434 877; 558 431 472
cedok-frydek-mistek@cedok.cz

ck ČeDok hraDec králové
Gočárova 1288-89
500 02 Hradec králové
495 534 620-621; 724 626 746
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
dr. bechera 23
360 39 karlovy vary
353 234 249; 353 227 837
cedok-karlovyvary@cedok.cz

ck ČeDok karviná
Masarykovo nám. 21/11
733 01 karviná
596 311 010; 596 311 009
cedok-karvina@cedok.cz

ck ČeDok liberec
obchodní centrum Forum
soukenné náměstí 669/2a
460 01 Liberec
485 105 215, 485 105 727, 

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 01 Litoměřice
416 731 318; 724 626 966
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;

476 764 560
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;

724 626 774
cedok-plzen@cedok.cz

ck ČeDok plzeň
Otevřeno 7 dní v týdnu
oC Plaza Plzeň
radčická 2
301 00 Plzeň 3
724 626 906
cedok-plzen-plaza@cedok.cz

ck ČeDok praha
Na Příkopě 857/18
(vchod z ul. Nekázanka)
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
Otevřeno 7 dní v týdnu
obchodní centrum Paladium
náměstí republiky 1079/1a
110 00 Praha 1 – Nové Město

ck ČeDok praha
Otevřeno 7 dní v týdnu
oC Chodov
roztylská 2321/19
148 00 Praha 4
272 075 000
cedok-chodov@cedok.cz

ck ČeDok praha
Otevřeno 7 dní v týdnu
Centrum arkády Pankrác
Na Pankráci 1727/86
140 00 Praha 4
241 411 363
cedok-pankrac@cedok.cz

ck ČeDok praha
Otevřeno 7 dní v týdnu
Metropole zličín
Řevnická 121/1
155 21 Praha 5 – zličín
226 082 237; 226 082 410
cedok-zlicin@cedok.cz

ck ČeDok praha
Otevřeno 7 dní v týdnu
Centrum Nový smíchov
Plzeňská 233/8
150 00 Praha 5
257 941 551; 257 941 552
cedok-smichov@cedok.cz

ck ČeDok praha
Otevřeno 7 dní v týdnu
obchodní centrum krakov
Lodžská 850/6
181 00 Praha 8 – troja
cedok-praha-krakov@cedok.cz
724 626 884

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 praha
Otevřeno 7 dní v týdnu
Centrum černý Most 
Chlumecká 765/6
198 00 Praha 9 – černý Most
724 626 967
cedok-praha-cernymost@cedok.cz

ck ČeDok Tábor
tř. 9. května 2471
390 02 tábor
381 252 235
cedok-tabor@cedok.cz

ck ČeDok Teplice
Otevřeno 7 dní v týdnu
Nákupní centrum Galerie
Nám. svobody 3316
415 01 teplice
417 534 171, 417 534 172
cedok-teplice@cedok.cz

ck ČeDok ÚsTí naD labem
Hrnčířská 57/10
400 01 Ústí nad Labem - centrum
475 220 382; 475 220 384;

724 626 745
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

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 

aom cz, s.r.o. bene ca
Msgre. b. staška 66
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
Panská 136/1
377 01 jindřichův Hradec 
384 361 099
irena.hadravova@cedokpartnerjh.cz

michaela Weissová jelínková,
ca mk – Tour
kpt. jaroše 510
432 01 kadaň 
474 342 727
mktour@atlas.cz 

lc konTakT s.r.o.
P. bezruče 3388 – oC CeNtraL
272 01 kladno
777 000 777
lck2@lck.cz 

Globus Tour cz, spol. s r.o.
Na Hradbách 155
280 01 kolín 1
321 718 718
info@globus-tour.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 22
741 11 Nový jičín 
556 701 598, 720 101 648
Ludmila.kellerova@seznam.cz 

miroslav Gillar, lm Tour
Gen. Hlaďo 22
741 11 Nový jičín 
737 649 649
mirek.gillar@ktknet.cz

ck maTouŠek
Ing. Petr Matoušek
Na Příkopě 61
288 02 Nymburk
325 616 348
info@ckmatousek.cz

aTlas zájezDů s.r.o.
Horní náměstí 3
746 01 opava
605 138 723
prodej@atlas-zajezdu.cz 

ŠTěpánka růžiČková, 
ca amima
trávnická 2 (st. poliklinika)
796 01 Prostějov
582 330 655
mimako1@seznam.cz

anna ŠanDová, ca annasTa
28. října 146
535 01 Přelouč 
466 958 076
ckannasta@cmail.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 138/13
274 01 slaný
608 339 918
vitatur@cavitatur.cz

paeDDr. laDa eiDner, ck laDa
bulharská 54
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 

moje cesTa
křenová jiTka
Masarykovo nám. 34
68601 uherské Hradiště
572 550 420
zajezdy@mojecesta.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 jsou vyhrazeny.
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