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Sleva až 8 %

Dítě zdarma

Termální lázně

Pobyty na horách

Pobyty u moře



Komplexní cestovní pojištění SVĚT (pojistné za osobu a pobyt)         Standard        Special*            Plus         Plus Special*     Plus 120   
                                                                                                                  990,- Kč       1 390,- Kč      1 190,- Kč      1 790,- Kč      1 495,- Kč
Služby zahrnuté v kompexním cestovním pojištění Svět:                Limity plnění v Kč  Limity plnění v Kč   Limity plnění v Kč   Limity plnění v Kč   Limity plnění v Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenční služby                                         100 000 000     100 000 000      100 000 000       100 000 000      100 000 000
Úrazové pojištění pro cesty a pobyt:

za trvalé následky úrazu stanovené % z                                               400 000            400 000             400 000              400 000             400 000
za úmrtí následkem úrazu                                                                     200 000            200 000             200 000              200 000             200 000
za dobu nezbytného léčení stanovené % z                                            40 000              40 000               40 000                40 000               40 000

Pojištění odpovědnosti klienta za škodu způsobenou 
za škodu na zdraví do                                                                        2 000 000         2 000 000          2 000 000           2 000 000          2 000 000
za škodu na věci do                                                                           1 000 000         1 000 000          1 000 000           1 000 000          1 000 000
za škodu finanční do                                                                             500 000            500 000             500 000              500 000             500 000

Pojištění cestovních zavazadel
za jednu pojistnou událost                                                                      30 000              30 000               30 000                30 000               30 000

Odstoupení od smlouvy - storno                                                                      50 000              50 000               80 000                80 000             120 000
Pojištění nevyužité dovolené                                                                             15 000              15 000               15 000                15 000               15 000

Ke službám České pojišťovny, patří zajištění aktivní asistence klientům při nemoci nebo úrazu v jakémkoliv místě pobytu, kterou poskytuje v českém
jazyce asistenční služba Europ Assistance, s.r.o. 24 hodin denně.
U pojištění Standard, Special, Plus, Plus Special a Plus 120 je součástí pojištění i náhradní doprava do ČR v případě vážné rodinné události (nemoc
nebo úmrtí rod. příslušníka, vloupání do bytu, požár bytu) do výše 20 tis. Kč.
Kompletní znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

Evropa
zahrnuje i Kypr, Egypt, Maroko, Tunisko, Turecko, Izrael

Cestovní pojištění České pojišťovny
zahrnuje pojistné krytí v rozsahu a za ceny uvedené níže: Ostatní svět

Limity plnění v Kč
100 000 000

Limity plnění v Kč
100 000 000

Pojištění léčebných výloh (pojistné za osobu a pobyt)                           Evropa Basic        300,- Kč            Svět Basic           490,- Kč

Toto pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh a asistenční služby

Komplexní cestovní pojištění EVROPA (pojistné za osobu a pobyt)         Standard              Special*                  Plus                 Plus 120
                                                                                                           490,- Kč              590,- Kč              890,- Kč            1 295,- Kč

Služby zahrnuté v kompexním cestovním pojištění Evropa:             Limity plnění v Kč   Limity plnění v Kč   Limity plnění v Kč    Limity plnění v Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenční služby                                            100 000 000           100 000 000            100 000 000           100 000 000
Úrazové pojištění pro cesty a pobyt:

za trvalé následky úrazu stanovené % z                                                  200 000                  200 000                   200 000                  200 000
za úmrtí následkem úrazu                                                                        100 000                  100 000                   100 000                  100 000
za dobu nezbytného léčení stanovené % z                                                20 000                    20 000                     20 000                    20 000

Pojištění odpovědnosti klienta za škodu způsobenou 
za škodu na zdraví do                                                                           2 000 000               2 000 000                2 000 000               2 000 000
za škodu na věci do                                                                              1 000 000               1 000 000                1 000 000               1 000 000
za škodu finanční do                                                                                500 000                  500 000                   500 000                  500 000

Pojištění cestovních zavazadel
za jednu pojistnou událost                                                                         15 000                    15 000                     15 000                    15 000

Odstoupení od smlouvy - storno                                                                         30 000                    30 000                     80 000                  120 000
Pojištění nevyužité dovolené                                                                                15 000                    15 000                     15 000                    15 000

Specialy*  Exkluzivně 0% spoluúčasti v případě plnění z pojištění storna. Nabídka tohoto pojištění je platná pouze do 30. 4. 2019.

Cestovní pojištění při zájezdech o délce trvání 4 a méně dnů (pojistné za osobu a den):  30,- Kč. 
Limity plnění shodné s typem pojištění Evropa standard (mimo pojištění storna).

Připojištění storna zájezdu (limit plnění 6000,- Kč): 30,- Kč za osobu a zájezd. Lze zakoupit pouze v kombinaci s cestovním pojištěním.

100% POJIŠTĚNÍ
STORNA u pojištění

SPECIAL
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SlovenSko
Slovenská republika, náš nejbližší východní
soused, je nám blízká svou kulturou i neopa-
kovatelnou krásou. na malém kousku země
najdeme bohatství přírodních i kulturních
zajímavostí, které lákají k  návštěvě a  po-
znání. Hory, nížiny, vodopády, jeskyně, ter-
mální prameny, historické památky, každý
zde může najít to nejzajímavější právě pro
něj. Zejména v posledních letech doznaly tu-
ristické služby na Slovensku značného po-
kroku. Byly vybudovány nové aquaparky
a lázeňské areály podstoupily rozsáhlé re-
konstrukce, takže dnešní nabídka sloven-
ských lázní i  horských letovisek dosahuje
v mnoha ohledech skutečně světových pa-
rametrů. Ubytovací komfort a kvalitní spor-
tovní a relaxační zázemí doplňuje  nevšední
pohostinnost zdejších lidí.

SlovenSko

800 112 1122

NepřehlédNěte Naši Nabídku pozNávacích zájezdů
• Nejkrásnější místa Slovenska, str. 135
• Nejslavnější metropole na Dunaji, str. 139
• Přes jižní Polsko do Tater, str. 142–143
Podrobné informace najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2019“!

Pltníci pod Strečnem
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Čedok plus
• široký výběr pobytů  v nejvíce žádaných po-

bytových místech  
• garance propagované kvality 
• možnost přizpůsobit termín a délku pobytu

přání klienta 

Naše tipy pro správNou volbu
• snadná dostupnost autem i hromadnou

dopravou 
• bez jazykových bariér
• rozmanitá nabídka pobytů – turistické,

relaxační, léčebné 
• nabídka pobytů pro náročné cestovatele
• aktivní dovolená

Štrbské Pleso

Bešeňová

Lúčky - KúpeleRajecké 
Teplice

Piešťany

Trenčianské 
Teplice

Podhájska

Štúrovo
Patince

V. Meder

Turčianské Teplice

Demänovská Dolina

Liptovský Miluláš
Liptovský Ján

Ľubovniacké
Kúpele

Vrátna Dolina

Smokovec
Poprad

Tatranská 
Lomnica

Bojnice

MAĎARSKO

ČESKO

POLSKO

zájezdy: 3 a více dNí



SlovenSko | TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ A AQUAPARKY

800 112 1124

nAŠe PoBYTovÁ MÍSTA 
Lázeňská střediska založená na využívání termál-
ních koupališť v kombinaci s aquaparky v návštěv-
nosti předstihla klasické lázně, od kterých se liší
charakterem pobytu. V těchto zařízeních relaxují
klienti autonomně, zpravidla bez přímé účasti lé-
kaře nebo odborného personálu. Na základě před-
chozích zkušeností si zde klienti sami „ordinují“
koupání v termální vodě bazénů v kombinaci se
sportovně relaxačním programem. Výhodou
těchto pobytů je bezesporu cenová dostupnost.
Termální areály jsou často doplněny klasickými
aquaparky, které doplňují nabídku tobogány a dal-
šími vodními radovánkami. 

Bešeňová
Malá obec, kterou najdeme asi 15 km za Ružom-
berokem ve směru na Lipt. Mikuláš. Termální
koupaliště vzniklo v okolí léčivých pramenů, které
vyvěrají z hloubky téměř 2000 m, s teplotou vody
až 70 °C. V areálu je 7 geotermálních bazénů,
s vodou o teplotě 26–39 °C. Je otevřeno celolo-
ročně. Voda blahodárně působí na pohybové
ústrojí, urologické problémy, dýchací ústrojí a má
příznivé kosmetické účinky. Areál aquaparku byl
v uplynulém období rekonstruován a rozšířen.
Je zde nové wellness centrum, kryté bazény
a relax služby, množství vodních atrakcí, vířivky,
tobogany, sauny, tepidarium, několik stánků rych-
lého občerstvení a restaurace.

liPTovSký MikUláš (TaTralandia)
Nově vybudovaný areál Aqua Park Tatralandia
a Holiday Village je cca 2 km od Liptovského Mi-
kuláše. Je to jeden z největších a nejlépe vybavených
areálů na Slovensku s celoročním  provozem. 9 ba-
zénů, 18 drah, dětský bazén s hradem. Voda v ba-
zénech má teplotu 24– 39°C. „Vitálny svet“ je krytý
areál, kde je k dispozici cca 16 parních, vodních
a masážních koupelí, saun a relaxačních procedur,
stánky s občerstvením, restaurace.

PaTince
Rekreační středisko Patince se nachází na levém
břehu Dunaje cca 12 km za Komárnem. Do této
lokality láká návštěvníky především pěkná pří-
roda, množství termálních pramenů, dobře vy-
bavený areál se 3 venkovními bazény (26–31°C).
Nové  wellness centrum/aquapark nabízí sou-
stavu bazénů s množstvím masážních trysek, ví-
řivek a vodopádů, klidový bazén, bazén pro děti
a dětský koutek, sauny a možnost masáží.
V areálu wellness centra je možnost občerstvení
a celodenního stra vování, dětem je k dispozici
tobogán, je zde minigolf, bowling, tenisové kurty
a další sportovní zařízení. Součástí areálu jsou
i kryté bazény začleněné do služeb luxusního
hotelu Wellness, přístupné hostům ubytovaných
v hotelu zdarma.

PodHájSka
V trojúhelníku Nitra, Levice a Nové Zámky najdeme
pozoruhodné termální koupaliště přezdívané
„Mrtvé moře“. Slaná, minerální voda má podobné
složení jako mořská voda, jen v menší koncentraci.
Blahodárné jsou účinky léčivé vody na kožní cho-
roby (lupénka, ekzémy), nemoci dýchacích cest,
revma, bolesti páteře a kloubů, cévní onemocnění.
V areálu termálního koupaliště o rozloze 12 ha
se nachází 7 bazénů s vodou o teplotě 36–38 °C,
tobogán, sportovní a dětská hřiště s dostatkem
stánků s doplňkovým prodejem rychlého občer-
stvení. Nový zastřešený areál s léčivou termální
vodou. Při nepřízni počasí mohou návštěvníci vy-
užívat částečně zastřešený sedací bazén, ochla-
zovací bazén a pro nejmenší je zde dětský bazén.
V hlavní budově je možné objednat ještě rehabi-
litační služby a masážní vanu s geotermální vodou.

velký Meder
Termální koupaliště a lázně leží na jižním Slo-
vensku, mezi Bratislavou a Komárnem, nedaleko
maďarských lázní Győr. Velmi pěkný areál ter-
málního koupaliště  nabízí návštěv níkům několik
venkovních  bazénů, včetně dětského, dva tobo-
gány, dva kryté bazény (nový areál je celoročně
otevřený) solárium, masáže, klasickou saunu,
finskou saunu, perličkové koupele, minigolf, plá-
žové volejbalové hřiště, hřiště pro děti, maxi
šachy, restauraci, stánky rychlého občerstvení
a další služby. Termální prameny v 9 bazénech
s vodou o teplotě 26–38 °C příznivě působí na
kloubní poruchy, nemoci  páteře a svalů a na re-
generaci organismu. Všechny bazény v areálu
termálního koupaliště mají geotermální, léčivou
vodu. V zimním období je k dispozici 6 bazénů,
velký rekreační, rodinný s interaktivními a zá-
bavnými prvky, polokrytý sedací, krytý plavecký,
krytý dětský s atrakcemi a vnitřní perličkový.

šTúrovo
Malé městečko na jihu Slovenska, nedaleko ma-
ďarských hranic, zaznamenalo v posledních le-
tech velký rozmach. Velmi pěkné termální
koupaliště má v současné době 6 bazénů ven-
kovních (plavecký, dětský, malý, Hviezda, sedací,
Lagúna s tvarem mořského pobřeží a s vlnobitím)
a 2 bazény v kryté hale, termální prameny do-
sahují teploty až 39° C, jezero s plochou cca 2 ha,
kde jsou možné projížďky na lodičkách nebo ry-
bolov. Dobrá vybavenost areálu – lehátka, slu-
nečníky, tenisové kurty, minigolf, stolní tenis,
volejbal, několik skluzavek, hřiště pro děti, ko-
lotoče, autodrom, stánky s rozmanitým občer-
stvení studené a teplé kuchyně, speciality
slovenské i maďarské.

Thermal park Gino Paradise Bešeňová

Thermal park Gino Paradise Bešeňová
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relaXaČnÍ/reGeneraČnÍ PoBYTY poskytují
lázeňské domy a některé hotely s rozšířenou pů-
sobností. Jsou určeny pro širokou veřejnost. Po-
byty příznivě působí na regeneraci a relaxaci
organismu. Procedury jsou nenásilné, není zde
nutná vstupní ani výstupní lékařská prohlídka.
Zpravidla jsou poskytovány 2 procedury denně,
ve většině případů se také využívají léčivé účinky
minerální nebo termální vody a délka pobytu se
doporučuje min. na 7 dní. 
Do kategorie  relaxačních pobytů se řadí i speci-
ální programy určené např. pro manažery, BE-
AUTY programy pro ženy, programy na snížení
nadváhy, zaměřené na bolesti zad a podobně.
Oblíbené jsou i pobyty krátkodobé 3–5 denní,
zvláště pak víkendové pobyty, nebo předvíken-
dové pobyty. 

WellneSS PoBYTY lze čerpat u vybraných ho-
telů zpravidla vyšší kategorie, kde kromě běžných
ubytovacích a stravovacích služeb nabízejí mož-
nost relaxace ve „Wellness centru“, které většinou
zahrnuje bazén, masážní nebo perličkovou vanu,
různé druhy saun, masážní sprchy a podobně.
Dále jako doplňkové služby je zde možnost ma-
sáží, kosmetiky, solária, manikúra, kadeřník. Po-
byty jsou zaměřeny na relaxaci a obnovu vitality,
čerpání služeb se řídí podle výběru klienta. 

rajecké TePlice
Lázně leží jižně od Žiliny, v překrásné lokalitě,
uprostřed jehličnatých lesů. Na východě je lemuje
panoráma mohutného hřebenu Malé Fatry, na
západě se přímo pod areálem lázní tyčí vápen-
cové dolomity Strážovských vrchů, které vytvářejí
bizardní skalní útvary. Lázně tvoří ústřední lá-
zeňská budova Aphrodite, která má rovněž uby-
tovací část a dále je krytým koridorem spojena
s dalším ubytovacím objektem Aphrodité Palace.
Z ostatních ubytovacích zařízení se do balneo-
provozu dochází exteriérovým areálem lázní
s příjemnou parkovou úpravou. Zřídla termálních
pramenů mají teplotu okolo 38 °C. Léčí se zde
pohybové ústrojí,  bolesti zad a kloubů, nervová
onemocnění. K dispozici je nej modernější dia-
gnostické a léčebné  vybavení v pěkném, stylo-
vém, lázeňském zařízení, venkovní areál s bazény.

PiešťanY 
Město Piešťany se rozkládá v západní části Slo-
venska, v malebném údolí řeky Váh. Piešťany
mají krásné parky, sportovní areály, golfové hřiště,
pořádají se zde letní hudební, společenské a spor-
tovní akce. Patří více než 100 let k předním ev-
ropským lázním s vynikajícími výsledky při léčbě
pohybového ústrojí (revmatizmus, stavy po ope-
racích), při léčbě nervových poruch a v poslední
době je vysoce ceněna i preventivní, relaxační
a ozdravná péče. Využívají se především přírodní
zdroje – unikátní sirné bahno a termální minerální
voda v kombinaci se zdravotní technikou, která
je na velmi vysoké úrovni. Vyvěrá zde celkem 10
léčivých pramenů o teplotě 67 °C až 69 °C. Pra-
meny mají unikátní složení minerálních látek
především, ale vysoký obsah síry. Využití je velmi
široké jak při lázeňských koupelích tak i při pitné
kůře.

TrenČianSké TePlice 
Městečko se rozkládá v západní části Slovenska,
v malebném údolí, kterým protéká říčka Teplička.
Údolí lemují Strážovské vrchy s výraznými hře-
beny Grófovec a Klepáč, které zajišťují městu
příjemné a klidné klimatické podmínky. Lázně
patří k nejstarším a často navštěvovaným lázním.
První zmínky o lázních se datují do 13 st. Prameny
jsou bohaté na minerální látky, především na
velký obsah sirných sloučenin. V současné době
se využívá široká paleta léčebných metod z ob-
lasti rehabilitace a fyzioterapie. Lázně se speci-
alizují na léčení a prevenci pohybového ústroji
(revmatizmus, pooperační stavy apod.), některé
civilizační choroby, nemoci z povolání a léčbu
lupénky. 

TUrČianSké TePlice
Lázeňské město se rozkládá na úpatí výběžků
Velké Fatry, Kremnického pohoří a vrchů Lazov.
Největším přírodním bohatstvím Turčianských
Teplic jsou minerální prameny a termální vody
a čisté ovzduší. Zdejší minerální voda má vysoký
obsah minerálních látek (vápník, hořčík, sírany,
železo a oxid uhličitý) a prokazatelně velmi dobře
působí na regeneraci organizmu. Používá se ke
koupelím i pitným kúrám. Příznivě působí na
onemocnění pohybového aparátu, urologické,
nervové a gynekologické onemocnění. V Turči-
anských Teplicích najdete spojení lázní, wellness

a aquaparku, což umožňuje celoroční léčení,
relax i zábavu na jednom místě. Areál má 2 části
– Spa & Aquapark. V areálu Spa je k dispozici lé-
čivý sedací bazén 38 °C, rehabilitační bazén s ví-
řivkami 33 °C a Whirpool 35 °C. Aquapark je
jediným aquaparkem s léčivou minerální vodou
na Slovensku. Díky termální vodě v provozu ce-
loročně. 

láZnĚ Bojnice
Kúpele Bojnice v srdci Slovenska jsou místem,
které svoji polohou, klimatem, a složením ter-
málních vod vytváří ideální podmínky pro léčebné
procesy, regeneraci i odpočinek. Leží v Hornoni-
transké kotlině na východním úpatí Malej Magury,
ze tří stran jsou chráněné pohořím. Toto klima-
tické prostředí nabízí průměrnou denní teplotu
vzduch 9 °C a 2000 slunečních hodin v roce. Zá-
kladem léčebných procedur je přírodní, léčivá,
hydrogen- -uhličitanovo – síranová, válníkovo-
horčíková hypotonická akratoterma s teplotou
od 28–52 °C, která vyvěrá z 9 pramenů z hloubky
1 200–1 500 m.
Akratoterma zlepšuje látkovou výměnu a imu-
nologické reakce v buňkách, funkčnost tkání, je-
jich zásobování kyslíkem a tím celkový stav
organizmu. Léčivá voda účinkuje pozitivně na
vegetativní nervový systém, především jeho pa-
rasympatickou část. 

láZnĚ lúČkY
Kúpele Lúčky leží v horské, na jih otevřené dolině,
pod úbočím Choče, na rozhraní Oravy a Liptova,
v nadmořské výšce 621m. Nacházejí se 14km se-
verovýchodně od Ružomberka. Minerální voda
z pramenů Valentína se používá ve všech bazé-
nech a při samostatných koupelích a procedurách.
Je vhodná současně také k pití. V areálu lázní je
také celoročně otevřený Aqua vital park, jehož
součástí je sedací bazén s léčivou termální mine-
rální vodou s teplotou 36–38 °C, rekreační bazén
s teplotou vody 28–33 °C s různými atrakcemi
(vzduchová sedadla, protiproud, vzduchová le-
hátka, vodní číše, masážní trysky, chrliče vody,
podhladinové osvětlení) a saunový svět (finská
sauna, mentolová sauna, římská parní koupel,
Kneippova koupel a tepidárium). K dispozici je
také dělený vnitřní minerální bazén s léčivou
vodou s teplotou 33–35 °C. 

rajecké Teplice – nový venkovní areál Piešťany

nAŠe PoBYTovÁ MÍSTA 
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vYSoké TaTrY
Slovenské velehory jsou součástí dlouhého ob-
louku Karpat, který se táhne od Dunaje u Brati-
slavy až opět k Dunaji v Rumunsku. Vysoké Tatry
patří k nejmenším velehorám na světě – jejich
hlavní hřeben je dlouhý 26 km. Od něho vybíhají
k jihu četné vedlejší hřebeny – rozsochy, v nichž
jsou nejznámější a nejkrásnější vrcholy – Kriváň,
Končistá, Slavkovský štít, Gerlachovka a Lomnický
štít. Tradiční horská turistika má různou obtížnost
terénů, jsou zde podmínky i pro horolezectví
a paraglyding. Hojně jsou využívány též kryté ba-
zény a sauny, fitness centra, tělocvičny, tenisové
kurty, minigolf a půjčovny horských kol a spor-
tovních potřeb.

PodBanSké
Vstupní bránou do Vysokých Tater je osada Pod-
banské (940 m n. m.), osada se nachází na roz-
hraní Vysokých a Západních Tater, přímo pod
majestátním Kriváňem (2 494 m n. m.), 11 km
od vesnice Pribylina. První zmínky o této osadě
jsou již z 15.st. V Podbanském začíná tzv. Cesta
svobody, silnice, která vede podél celých Tater
a spojující jednotlivé osady a střediska. Také zde
začíná „Tatranská magistrála“ nejdelší turistická
trasa (46 km) a prochází přes celou jižní část Vy-
sokých Tater. Magistrála vede z nadmořské výšky
963 m n. m. od Podbanského až po Biele pleso
616 m n. m. Součástí magistrály je Popradské
pleso a Štrbské pleso. Nejvyšší část magistrály
se nachází ve výšce 2037 m n. m. Dobré výchozí
místo pro nenáročné procházky po horách i ná-
ročné a celodenní túry (Tichá dolina – Hladké
sedlo – Koprová dolina, nebo Podbanské – Tri
Studničky – Štrbské Pleso apod.), upravené as-
faltové cyklotrasy do Koprové doliny cca 16 km
nebo do Tiché doliny cca 25 km, trasy vhodné
i pro rodiny s dětmi. Pobyt si lze zpříjemnit relaxací
ve wellness centru nebo aktivním  odpočinkem

v bazénu v hotelích Permon nebo Kriváň. Další
aktivity, které najdeme v této lokalitě tenis, adre-
nalinové sporty jako je paragliding nebo rafting
na divoké řece Belá. 

STarý SMokovec
Starý Smokovec (950 m n. m.) je nejstarším tu-
ristickým a rekreačním místem v této oblasti,
k osadě patří ještě Dolní a Horní Smokovec. Cha-
rakter letoviska se datuje již k roku 1793. Obec
se rozkládá na úpatí Slavkovského štítu, přibližně
16 km od Štrbského Plesa a asi 8 km od Tatranské
Lomnice v centrální části pohoří, ideální poloha
pro turistiku, převažují středně náročné a lehké
túry. Ze stanice pozemní lanovky je 2 km na Hre-
bienok (1 285 m n. m.), možnost dalších turistic-
kých tras. Mezi méně náročné a oblíbené trasy
patří vycházka Smokovec – Sliezsky dom, nebo
Smokovec – Hrebienok – Vodopády Studeného
Potoka – Tatranská Lesná, náročnější túra je Smo-
kovec – Slavkovský štít – Starý Smokovec, náročná
túra je např. ze Smokovce – Téryho chata – Pri-
ečne sedlo – Zbojnická chata – Hrebienok. Cy-
klotrasy např. na Hrebienok cca 5 km po
upravené stezce, je nenáročná, vhodná i pro děti.
Zajímavá je i cesta Smokovce – Stará Lesná – Ta-
transká Lomnica cca 12 km, středně náročná
cesta. Po náročné túře si lze odpočinout například
ve wellness centru v hotelu Grand Hotel Smoko-
vec.

šTrBSké PleSo 
Nejvýše položená osada v západní části Vysokých
Tater (1 355 m n. m.), 17 km západně od Starého
Smokovce, rozložená na jižním břehu stejnoj-
menného plesa. První zmínky jsou z roku 1872,
rozvoji pak pomohla výstavba ozubené dráhy
ze Štrby v r. 1896. Nyní je to jedno z nejnavště-
vovanějších a nejlépe vybavených středisek, pro
relaxaci i sport. Výborné výchozí místo i pro ná-

ročné turisty např. Štrbské Pleso – Mengušovská
dolina – Koprový štít – Koprová dolina – Tri stud-
ničky, Štrbské Pleso – Popradské pleso a výstup
na Rysy – vrchol. Méně zdatným turistů může
vyhovovat např. túra Št. Pleso – Pod Furkotskou
dolinou – Jamské Pleso – Tri Studničky – Pri Bie -
lom Váhu – Št. Pleso. Cyklotrasy všech náročností,
náročná trať např. Štrbské Pleso – Vyšné Hágy
– Popradské Pleso, najdeme zde i velmi nená-
ročné tratě vhodné i pro rodinu s dětmi. Po ná-
ročném dnu můžete příjemně relaxovat
v některém z hotelových bazénů a wellness cen-
ter, například v příjemném hotelu s dobrými
službami jakým je hotel Pátria, který se nachází
přímo u Štrbského Plesa. 

TaTranSká loMnica
Tatranská Lomnica se nachází asi 5 km na východ
od Starého Smokovce a patří spolu se Štrbským
Plesem k nejvíce navštěvovaným střediskům ve
Vysokých Tatrách. Původní osada byla založena
v r. 1892 uherskou lesní správou a sloužila jako
státní lázně. Asi o 10 let později zde vyrostl hotel
Lomnica a v r. 1905 byl otevřen velmi hezký, se-
cesní hotel Grand hotel Praha, který se stal sym-
bolem Tatranské Lomnice a jehož služby
a příjemnou atmosféru mohou vychutnat i velmi
nároční návštěvníci i v současnosti. Středisko se
dále rozšiřovalo a přibývalo stále více hotelů a pen-
zionů. V současné době se jedná o moderní stře-
disko se zachovalou architekturou a moderními
službami. Hlavní turistickou atrakcí je zde kabinová
lanovka na Skalnaté pleso a Lomnický štít. Z Lom-
nice lze podnikat túry všech náročností, k lehčím
patří například vycházka ke Studenovodským vo-
dopádům a do Tatranské Lesné, ale i pro zdatné
turisty po „Tatranské Magistrále“. Mezi nenáročné
cyklotrasy patří například okruh kolem Lomnice
směr na Tatranské Matliare – Kežmarské Žlaby
a zpět, nebo Tatranská  Lomnica – Mlynica – Malý

Ľubovnianský hrad
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Smokovec – Tatranská Lesná a zpět, zdatní cyklisté
se mohou vydat například Cestou Svobody. V Ta-
transké Lomnici je několik hotelů, které nabízí re-
laxaci v bazénu a relaxační služby, velmi oblíbeným
se nyní stal hotel Titris Odborár a hotelový aqua
park, s množstvím vodních atrakcí pro dospělé
i děti. 

TaTranSké MaTliare
Tatranské Matliare jsou menším a klidnějším tu-
ristických střediskem ve východní části Vysokých
Tater (885 m n. m.) asi 10 km od Tatranské Lom-
nice.  V blízkosti nynější osady stál už středověký
dvůr/velkostatek, jež zanikl požárem na počátku
15. století. Začátky nynější osady sahají do roku
1884. Vznikla jako soukromé letovisko Matěje
Loischa, který zde roku 1889 postavil také 2 ho-
tely pro širší veřejnost. Novější výstavba spadá
do meziválečných časů a po 2. světové válce,
kdy převzala osadu vojenská zdravotní správa.
Později byly vystavěné další hotely a zotavovny.
Novou dominantou osady se stal hotel Hutník.
Oblast je ideálním místem pro nenáročné pro-
cházky po okolí i pro túry s různou náročností,
mezi středné náročné patří trasa k Chatě pri Ze-
lenom Plese a dále na Velké Biele Pleso, náročná
túra je z T. Matliar k Chatě pri Zelenom plese na
Jahňačí štít, Biela Voda a zpět.
Ideální místo pro cykloturistiku, včetně rodin
s dětmi i dříve narozené, oblíbená je trasa k mys-
livně Medveďová (cca 5 km), nebo náročné trasy
Kežmarská Biela Voda – Šalviový prameň – Zelené
pleso – délka cca 20 km, ale jedná se o nejná-
ročnější cyklotrasu ve V. Tatrách. Relaxaci a od-
počinek nabízí hotel Hutník ve svém relax centru
s bazénem, nebo si lze zpestřit pobyt v hotelu
partií bowlingu či posezením u venkovního oh-
niště. 

ZáPadnÍ TaTrY - roHáČe
Jsou nejmalebnější částí Západních Tater jimž do-
minuje vrchol Ostrého Roháče. Turistické trasy na
Sivý vrch, Bobrovec, do Smutné doliny, k Roháč-
ským plesům, nebo Spálenou dolinou k Roháč-
skému vodopádu, cyklotrasy Zverovka, Roháčská
dolina, Oravice, folklorní památky, typické dřevě-
nice, některé jsou upraveny jako vinárny.

ZUBerec
Podhorská vesnička, cca 30 km od Dolného Ku-
bína, 12 km od Trstenej, v doline Studeného po-
toka. Zachovalá lidová architektura. Vycházky
Brestová (Muzeum oravské dediny), Podbieĺ,
Zverovka a do celé chráněné oblasti Roháčů.

nÍZké TaTrY
Stále větší oblibu letní rekreace si získávají Nízké
Tatry. Přírodní podmínky a vybavenost jednot-
livých středisek uspokojí jak rodiny s dětmi, spor-
tovce i ty dříve narozené.
Členitý terén tohoto nejrozsáhlejšího horského
masivu na Slovensku Vám umožní pohled na
nádherné rozeklané horské štíty, které dosahují
výšky okolo 2 000 m n. m., průzračné říčky a tř-
pytící se vodopády, tajemné jeskyně a horské
louky se vzácnou flórou i faunou.

deMänovSká dolina - jaSná
Turistické a rekreační středisko na sev. úpatí
Chopku. Části obce jsou rozložené v délce asi
10 km. Do této oblasti patří světoznámý Demä-
novský kras, největší soustava jeskyní na Sloven-
sku (Demänovská ĺadová jaskyňa, Jaskyňa
Slobody, Pustá jaskyňa ad.). Na konci údolí leží
stejnojmenná horská obec Demänová. Místo je
východiskem horských túr v nejkrásnější části
hlavního hřebene Nízkých Tater. Mezi oblíbené
turistické trasy patří například Luková – Tri Vody
– Jasná – Vrbické pleso – Biela puť – Ostredok –

Demänovská jeskyně svobody nebo cesta z Vr-
bického plesa přes Chopok k vrcholu Poľana.
Vhodné jsou i terény pro cykloturistiku. Pobyt si
lze zpříjemnit i návštěvou bazénu nebo wellness
centra v hotelu Družba, Grand, Wellness hotel
Chopok nebo ve velmi pěkném hotelu FIS Jasná.

liPTovSký ján
Podhorská obec pod severním úpatím Nízkých
Tater, vyhledávaná nejen pro dobré podmínky pro
turistiku ale i pro termální prameny (26 °C), které
jsou využívány především k rekreačním účelům.
Zajímavé krasové jeskyně, propasti a vodopády.

SPišSká MaGUra
(ĽUBovnianSké kúPele)
Tento krajinný celek Spišské Magury se rozkládá
v severní části Slovenska mezi Belianskými
 Tatrami a údolím Popradu. Oblast sousedí na se-
verovýchodě s Pieninami, na východě s Ľubov-
nianskou kotlinou, na jihu s Popradskou kotlinou
a na západě a severozápadě tvoří státní hranici
s Polskem. Přes 30 km dlouhý hřeben je ideálním
místem pro turisty, kteří hledají hory méně zatí-
žená turistickým ruchem. Hřeben je asi v polovině
rozdělen do Toprského a Magurského sedla na
východní skupinu Veterského vrchu a západní
Repiska. Nejdelší turistický chodník na hřebenu
Spišské Magury vede ze sedla Pod Príslopom
(1 077 m n. m.) až o Vyšných Ruž ba chů. Jeho trasa
vede po hřebeni. Velmi zajímavá je část trasy
z Magurského sedla (949 m n. m.) do sedla Pod
Príslopom a na Repisko. Na trase je několik míst,
z nichž se nabízí nádherné pohledy na Belianské
Tatry, Pieniny a polské Beskydy. Odpočinek po
horské túře nabízí v relaxačním centru s krytým
bazénem hotel Ľubovňa, nebo si můžeme udělat
výlet do nedalekých lázní Vyšné Ružbachy. Velmi
oblíbenou atrakcí této oblasti je plavba na pltích
(vorech). 

Malá Fatra
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HOTEL PARK 
*** PIEŠŤANY

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

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

vYBavenÍ
Příjemná atmosféra komfortního hotelu, restau-
race, kavárna, denní bar, střešní terasa, spole-
čenská místnost, ordinace lékařů, wellness
centrum s krytým bazénem a letní terasou s le-
hátky a rehabilitace, internetový koutek, kadeř-
nický a kosmetický salon.

Pokoje
Moderně zařízené a zrekonstruované pokoje,
prostorově menší místnosti, rádio, sprchový kout,
WC, LCD SAT/TV, obrazovka LCD Plazma, všechny
pokoje mají  balkon, župan. Pokoje jsou neku-
řácké.

STravovánÍ
Snídaně podávány formou bufetového stolu,
obědy a večeře výběrem z menu, možnost diet-
ního stravování.

ParkovánÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu za poplatek cca
2 EUR/den.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4195.html

MEDICAL WELLNESS HOTEL MÁJ
*** PIEŠŤANY

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Spa a Wellness hotel Máj se nachází v blízkosti
vodní nádrže Sĺňava, cca 30 min. od Kúpelného
ostrova. 

vYBavenÍ
Hotel je plně vybaven poskytovat širokou škálu
hotelových služeb i lázeňských procedur. Nabízí
i dobré sportovní a odpočinkové aktivity pro do-
spělé i pro děti. Hostům je k dispozici restaurace,
kavárna s tanečním parketem, letní terasa s ob-
sluhou, salonky, konferenční místnost, dětský
koutek, lobby bar, krytý bazén s vodou teplou
až 32 °C, sluneční terasa, a relax centrum kde

je možné konzultovat s lékařem druh a rozsah
lázeňských procedur. Sauna a solárium, kosme-
tika, manikúra, pedikúra. WiFi zdarma. Aktivní
odpočinek – stolní tenis, bowling, jízda na kole,
nedaleko je kriketové a golfové hřiště. 

Pokoje
Pokoje s vlastním příslušenstvím,  většina s bal-
konem, některé možnost  přistýlky. Na vyžádání
bezbariérový pokoj. 

STravovánÍ
Snídaně formou bufetového stolu, večeře výbě-
rem z cca 6 jídel menu. 

ParkovánÍ
Na vyhrazeném parkovišti u hotelu. 

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4200.html

od 1 360 kč*

* více na str. 117

od 1 180 kč*

* více na str. 117
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DANUBIUS HEALTH SPA RESORT ESPLANADE
**** PIEŠŤANY    

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Danubius Health Spa Resort Esplanade je mo-
derní hotelový komplex nacházející se v překrás-
ném parku Lázeňského ostrova.

vYBavenÍ
Komplex je rozdělen do dvou křídel – křídlo Esp-
lanade a Palace. Danubius Health Spa Resort
Esplanade je přímo propojen s Balneo centrem,
které nabízí širokou škálu jedinečných léčebných
a relaxačních procedur. Součástí resortu je ně-
kolik restaurací, kavárna bazénový a noční bar.

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

STravovánÍ
Snídaně, oběd i večeře jsou podávány formou
bufetu.

ParkovánÍ
v blízkosti hotelu za poplatek.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ****

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

od 6 150 kč*

* více na str. 117
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SPA HOTEL GRAND SPLENDID
*** PIEŠŤANY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

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

vYBavenÍ
V lázních Balnea, propojených s hotelem
chodbou, jsou poskytovány speciální terapeutické
a relaxační procedury. Hotel je také propojen
chodbou s rozsáhlým Kongresovým centrem, ve
kterém se konají koncerty a konference. Možnosti
sportovního vyžití, restaurace, po večerech kul-
turní a společenské akce, wellness a fitness cen-
trum a lázně. Lázeňský hotel Grand Splendid
má dva rozsáhlé bazény – jeden krytý a jeden
venkovní. Ve wellnessu je široká nabídka proce-
dur s termální vodou, wellness masáží a lázeň-

ských koupelí, dále wellness kúry využívající pr-
votřídní kosmetiku Babor.

UBYTovánÍ
Lázeňský hotel Grand Splendid nabízí ubytování
pokojích a apartmánech. Pokoje jsou umístěny
ve dvou křídlech budovy: všechny balkóny křídla
Splendid i křídla Grand mají výhled na romantický
Lázeňský ostrov plný zeleně. Část Splendid – po-
koje komfort a apartmány, část Grand pokoje
standard, komfort a apartmány. Pokoje mají pří-
slušenství, SAT/TV, WiFi, vysoušeč vlasů, koupací
plášť (kromě pokojů standard).

STravovánÍ
Hotel Splendid a Hotel Grand nabízejí pět re-
staurací, každá restaurace nese název jednoho
hlavního města tohoto regionu. Restaurace Bra-
tislava, Vídeň, Budapešť a Praha nabízejí vysoce

kvalitní pokrmy moderní kuchyně. Restaurace
Berlín nabízí stravování formou à la carte. Sní-
daně jsou podávány formou bufetu, obědy a ve-
čeře formou výběru z denního menu, salátový
bufet.  Na doporučení lékaře lze i dietní stravu.

ParkovánÍ
V blízkosti hotelu za poplatek.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

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

SPA HOTEL PRO PATRIA
** PIEŠŤANY 

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Hotel Pro Patria je elegantní lázeňský hotel ve
slovenských Piešťanech. Hotel má ideální polohu,
nachází se na Lázeškém ostrově a proto si
mohou hosté užívat příjemný lázeňský park nebo
touží-li po aktivnějším odpočinku, mohou nav-
štěvovat zařízení Lázeňského ostrova určená ke
sportování.

vYBavenÍ
Hotel byl vybudován v roce 1916 uprostřed Lá-
zeňského ostrova a byl zrenovován do své pů-
vodní krásy. Původně byl hotel otevřen v době
1. světové války pro účely léčení zraněných vo-
jáků. Tento nekuřácký hotel má zajímavý vějířo-
vitý půdorys. Uprostřed tohoto vějíře jsou
umístěny prostory sloužící k balneoterapeutic-
kým procedurám, v dalších křídlech budovy se

nacházejí různé pavilony, hotelové pokoje, ka-
várna a dvě restaurace.

UBYTovánÍ
Hotel Pro Patria nabízí pokoje typu Comfort,
typu Standard a pokoje kategorie Economy. 
Pokoje standard mají koupelnu se sprchou, TV
s plochou obrazovkou, telefon, rádio,budík,
zdarma připojení k internetu. Pokoje comfort
navíc ještě klimatizaci, vysoušeč vlasů. Pokoje
economy nemají samostatné příslušenství.

STravovánÍ
Ve Spa hotel Pro Patria jsou 3 restaurace. V re-
stauraci Marianna je pro klienty zdravotních po-
jišťoven připravená nabídka kaloricky vyvážené
stravy – servírované snídaně, oběd a večeře
v souladu s platným dietním programem. Re-

staurace Sisi nabízí hostům kromě jídel slovenské
a mezinárodní kuchyně i dietní speciality. Kavárna
Franz Josef má širokou nabídku nápojů a dezertů,
letní terasu, internet-WiFi během dne v době
10:00–21:00 hod.

ParkovánÍ
Soukromé parkování je možné za 1 EUR na den
v areálu hotelu (rezervace není nutná).

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8669.html

od 4 850 kč*

* více na str. 117

od 3 150 kč*

* více na str. 117



HOTEL APHRODITE
**** RAJECKÉ TEPLICE

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

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

vYBavenÍ
Komfortní, stylové prostředí, přízemí je vyhrazeno
pro poskytování lázeňské péče, velký bazén s pro-
tiproudem a perličkami, chrliči vody, sauny parní,
suchá, aroma, diagnostické a lázeňské vybavení,
jídelna, kavárna a restaurace. Probíhá dostavba
venkovního areálu s bazény a vodními atrakcemi,
který je již částečně zpřístupněn. V areálu lázní
venkovní bazén,  terény pro cykloturistiku, vy-
značené trekkingové trasy.

Pokoje
Luxusní pokoje apartmá, SAT/TV, rádio, minibar.
Dvoulůžkové pokoje označené „comfort“ jsou
prostorově menší, vybavení je stejné, cenově
odlišeny. Ubyto vání se psem není dovoleno.

STravovánÍ
Snídaně nebo dle výběru polopenze či plná
penze jsou podávány v budově Aphrodite Palace,
formou bufetových stolů. Možnost speciálního
a dietního stravování.

ParkovánÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě. 
Pobyt se zvířaty není možný.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4204.html

HOTEL APHRODITE PALACE
**** RAJECKÉ TEPLICE

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Hotel se nachází v centrální části Rajeckých Teplic
s hlavní budovou balneoterapie je propojen nad-
zemním krytým  koridorem.

vYBavenÍ
Vstupní hala s recepcí, prostorná restaurace, ka-
várna. Další prostory možno využívat v hlavní
budově hotelu Aphrodite.

Pokoje
Pokoje jsou většinou dvoulůžkové, některé s mož-
ností přistýlky a hotelové apartmá. Pokoje po
rekonstrukci jsou vyšší kategorie, prostorné, lu-

xusně vybavené, taktéž nové koupelny jsou zcela
komfortní. Pokoje standard jsou již rekonstru-
ovány na pokoje comfort kategorie ****, ně-
které s  možností přistýlky, koupelna, WC,
televizor, trezor, vysoušeč vlasů, župan, papuče.
Pokoje standard hotel již dále nemá v nabídce.

STravovánÍ
Snídaně jsou podávány v hotelové restauraci,
formou bufetových stolů. Možnost celodenního
stravování. 

ParkovánÍ
Na vyhrazeném parkovišti v blízkosti hotelu.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě. 
Pobyt se zvířaty není možný.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4208.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 11
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od 1 510 kč*

* více na str. 117

od 2 010 kč*

* více na str. 117
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HOTEL MALÁ FATRA 
** RAJECKÉ TEPLICE

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Hotelu je situován do klidného prostřední lázeň-
ského parku. Od hlavní budovy balneoterapie
Aphrodite, kde je poskytována veškerá lázeňská
péče, je vzdálen cca 60 m. 

vYBavenÍ
Hostům je k dispozici hotelová restaurace, spo-
lečenská místnost a pro posezení je zde terasa,
kde se v letním období pořádají taneční a spo-
lečenské večery. 

Pokoje
Převážně dvoulůžkové pokoje jsou účelně zaří-
zeny, mají vlastní příslušenství, sprchu, WC, SAT

TV, rádio, telefon, u některých pokojů lednička
a u většiny balkon. Je možné objednat bez ba -
rié rový pokoj. Uby to vá ní se psem není dovoleno.

STravovánÍ
Rozsah stravování se řídí druhem vybraného po-
bytu. Snídaně jsou servírované, večeře výběrem
z menu. Možnost dietního stravování.

ParkovánÍ
Nehlídané parkoviště u objektu bez poplatku.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4233.html

HOTEL SKALKA
*** RAJECKÉ TEPLICE

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Lázně jsou rozloženy v malebné Rajecké dolině,
která je lemována svahy patřící ke Strážovské
vrchovině a Malé Fatře. Nově zrekonstruovaný
hotel se nachází v klidné části této doliny v lá-
zeňském parku,  cca 10 min. chůze k hlavní bu-
dově lázní Aphrodite. Hotelový park je možné
využít ke sportovním aktivitám, např. discgolf,
adventure golf a další sportoviště. Sportovní po-
třeby k zapůjčení v hotelu za poplatek.

vYBavenÍ
Prostorná a vzdušná restaurace, nekuřácká ka-
várna, stylový  „Bar pri peci“, který byl přestavěn
z původní hotelové pekárny, z 30. let min. st.,

Balneologické centrum poskytuje masáže, mag-
netoterapii, „nefritová lůžka“, infrakabinu, wel-
lness centrum nabízí v poslední době velmi
vyhledávanou Cryoterapii, relaxační a léčebné
„Solární louky, Oygenoterapie, fitness. 

Pokoje
Jedno- až třílůžkové pokoje, některé s možností
přistýlky jsou nově vybaveny  příjemným nábyt-
kem. Standardní vybavení všech našich pokojů
zahrnuje TV, radiobudík, ledničku, koupelnu se
sprchovým koutem a WC. 

STravovánÍ
V ceně pobytu jsou zahrnuty snídaně podávané

formou bufetových stolů, možnost celodenního
stravování. 

ParkovánÍ
Parkování u objektu.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4271.html

od 980 kč*

* více na str. 117

od 890 kč*

* více na str. 117



HOTEL FLÓRA
*** TRENČIANSKÉ TEPLICE 

Zájezdy: 6 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
V centru městečka, v blízkosti lázeňského parku,
od areálu venkovních termálních bazénů cca
350 m.

vYBavenÍ
Restaurace Flora s letní terasou, kavárna Festival
s letní terasou, konferenční místnost, salonek,
bazén, fitness, stolní tenis, půjčovna sportovních
kol, sauna, vířivka, masáže klasické i vodní, ra-
šelinové zábaly, fyzioterapie.

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

rádio, telefon s přímou volbou, apartmá navíc
i ledničku. U některých pokojů balkon.

STravovánÍ
Snídaně formou bufetových stolů, obědy a večeře
výběrem z menu.

ParkovánÍ
Vyhrazené parkoviště v blízkosti hotelu.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4248.html

HOTEL PARKHOTEL NA BARAČKE
**** TRENČIANSKÉ TEPLICE 

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Hotel patří mezi nejlepší hotelyv Trenčianských
Teplicích, nachází se v klidné části lázní, cca 1 km
od pěší zóny.

vYBavenÍ
Příjemné prostředí hotelu, k dispozici restaurace,
letní terasa, welness centrum, bazén, sauny, par-
koviště, v blízkosti tenisové kurty.

Pokoje
Převážně dvoulůžkové pokoje, možnost vyžádat
hotelové apartmá, sprcha, WC, minibar, telefon,
internet, kabelová TV.

STravovánÍ
Snídaně se podávají formou bufetového stolu,
večeře výběrem z menu. Možnost celodenního
stravování výběrem z jídelního lístku.

ParkovánÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu monitorováno
kamerou.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě. Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4260.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 13
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od 5 990 kč*

* více na str. 117

od 3 580 kč*

* více na str. 117
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HOTEL KRYM
*** TRENČIANSKÉ TEPLICE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Hotel Krym se nachází v centru lázeňského města
Trenčianské Teplice, na pěší zóně, 200 m od vlako-
vého a 400 metrů od autobusového nádraží. Město
Trenčín s Trenčínským hradem leží 15 km odtud.

vYBavenÍ
Hotel má kapacitu 290 lůžek v dvoulůžkových
pokojích a apartmánech kategorie komfort a stan-
dard. Recepce je k dispozici nepřetržitě. V hotelu
se nachází kosmetika, manikúra/pedikúra, ka-
deřnictví denní kavárna, noční bar, směnárna,
stolní tenis, fitness centrum. V každém poschodí
je pro klienty k dispozici sluneční terasa. Free
WiFi připojení, internet – pronájem zařízení
1 min/0,04 Eur. V hotelu je přímo dostupné lékař-
ské vyšetření a léčebné a relaxační procedury,
masáže a wellness procedury Hotel je propojený

s nově otevřeným venkovním termálním bazé-
nem Grand s teplotou vody 33–36 °C. Bazén je
v provozu celoročně.

UBYTovánÍ
Standard – renovované pokoje bez balkonu. 
SAT/TV, rádio, telefon, chladnička, WC, sprcha,
trezor. Komfort – renovované pokoje s balkonem,
SAT/TV, rádio, telefon, chladnička, WC, sprcha.
Na všech pokojích k dispozici koupací pláště. Po-
koje pouze nekuřácké.  Apartmány – renovované
apartmány mají ložnici oddělenou od obývací
části, SAT/TV, rádio, telefon, chladnička, trezor,
fén, WC, sprcha/vana.

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

formou bufetu. Možnost výběru z jídelního lístku
za doplatek.

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

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,7663.html

HOTEL PAX
*** TRENČIANSKÉ TEPLICE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Oblíbený zrekonstruovaný hotel PAX se nachází
přímo v centru městečka, na pěší zóně, na dohled
hotelu Krym. Díky své ideální poloze v blízkosti
lázeňského parku a kulturní památky – historické
odpočívárny Hammam, vytváří příjemnou atmo-
sféru, která přináší hostům ideální podmínky
pro léčbu a relaxaci.

vYBavenÍ
Hotel má kapacitu 270 lůžek. K dispozici jedno
a dvoulůžkové pokoje, komfortní apartmány, 3 bez-
bariérové pokoje. Recepce je otevřena nepřetržitě.
V hotelu se nachází kosmetika, denní  kavárna
směnárna, sluneční terasa s panoramatickou ka-
várnou Pax Panorama s barem a lehátky, spole-
čenský a kongresový sál. WiFi připojení zdarma,

internet – pronájem zařízení 1 min/ 0,04 Eur. Před
hotelem se rozkládá velký park. Hotel Pax je navíc
propojen s lázeňským centrem Roman Spa SINA,
kde se nachází bazén a kde se poskytují léčebné
procedury. Najdete zde i lékařské ordinace. Ně-
které procedury jsou hostům k dispozici přímo
v hotelu. Koupací pláště k zapůjčení na recepci.

UBYTovánÍ
Všechny pokoje mají vlastní příslušenství – WC,
sprcha/vana, SAT/TV, WiFi, rádio, telefon, chladnička.
Apartmány mají vlastní příslušenství, ložnici od-
dělenou od obývací části, SAT/TV, WiFi, rádio, te-
lefon, chladnička, varná konvice, trezor, fén.

STravovánÍ
Snídaně formou bufetu (vč. nápojů – ranní káva,

čaj, kakao, studené nápoje). Obědy a večeře
výběr z pěti jídel (2 masitá, vegetariánské jídlo
a sladké jídlo, ovocný balíček). Možnost výběru
z jídelního lístku za doplatek.

ParkovánÍ
V blízkosti hotelu, poplatek 2 EUR/den.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,7664.html

od 4 120 kč*

* více na str. 117

od 3 990 kč*

* více na str. 117



LÉČEBNÝ DŮM LYSEC
*** BOJNICE

Zájezdy: 7 a více dní Strava: plná penze

PoloHa
Poloha lázní v klidném prostředí mimo městského
ruchu v prostředí lázeňských parků nabízí příjem-
nou relaxaci. Zde se také nachází LD Lysec.

vYBavenÍ
Komfortně a stylově vybavený léčebný dům,
nově postavený v roce 2008. V hotelu vlastní re-
cepce, výtahy, prostorná jídelny, kavárna s vý-
hledem na nádherný park, letní terasa, kompletní
léčebná balneoterapie přímo v hotelu, parkoviště
pro hotelové hosty. S léčebným domem Mier
propojen spojovací chodbou.

UBYTovánÍ
V léčebném domě jsou dvoulůžkové pokoje
a apartmány, ve kterých je k dispozici koupelna
se sprchou, WC, barevná TV se satelitním pří-
jmem, telefon s přímou volbou, chladnička, tre-
zor, možnosť internetového připojení.

STravovánÍ
Plná penze – snídaně formou švédských stolů,
obědy a večeře výběr z 5–6 druhů jídel /objed-
návky jídel 2 dni předem, možnost výběru ze ši-
roké nabídky diet (bezlepková, vegetariánská,
dělená strava... Pobyt začíná obědem v den pří-
jezdu a končí snídaní v den odjezdu.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8670.html

LÉČEBNÝ DŮM MIER
*** BOJNICE

Zájezdy: 7 a více dní Strava: plná penze

PoloHa
Lázeňský dům Mier se nachází v klidném prostředí
lázeňských parků přímo ve městě Bojnice.

vYBavenÍ
Léčebný dům Mier nabízí vlastní recepci, výtahy,
jídelnu, kavárnu a cukrárnu. Pro hotelové hosty
parkování v areálu lázní.

UBYTovánÍ
V léčebném domě Mier jsou k disopozici jedno
a dvoulůžkové pokoje s koupelnou se sprchou,
WC, barevná TV se satelitním příjmem, telefon
s přímou volbou, chladnička.

STravovánÍ
Plná penze – snídaně formou švédských stolů,
obědy a večeře výběr z 5–6 druhů jídel /objed-
návky jídel 2 dny předem, možnost výběru ze
široké nabídky diet (bezlepková, vegetariánská,
dělená strava. Pobyt začíná obědem v den pří-
jezdu a končí snídaní v den odjezdu.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8671.html
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* více na str. 117

od 9 520 kč*

* více na str. 117



800 112 11216

SlovenSko | LÁZEŇSKÉ A WELLNESS POBYTY, AQUAPARKY

LÉČEBNÝ DŮM AQUA
** TURČIANSKÉ TEPLICE 

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
„Zlaté kúpele Turčianské Teplice“, lázně jsou si-
tuovány cca 30 km od Martina a 35 km od Žiaru
nad Hronom. Leží na tektonickém zlomu přímo
na pramenu termální vody, která u pramenu do-
sahuje až 46 °C.

vYBavenÍ
Lázeňské pavilony a zařízení tvoří samostatný
areál v centru města. Léčebný dům AQUA je jed-
noduše zařízená budova, vhodná spíše pro ne-
náročné klienty. Procedury a vyšetření se
poskytují v LD Velká Fatra (cca 200 m). Restaurace
– cca 200 m v léčebném domě Veľká Fatra. SPA
& Aquapark – zdarma v rámci některých wellness
a dovolenkových pobytů.

UBYTovánÍ
Ve dvoulůžkových pokojích je k dispozici kou-
pelna, WC, většina pokojů má balkon, SAT/TV,
radio. Bez možnosti připojení na internet.

STravovánÍ
Stravování je hostům hotelu poskytováno v ho-

telových jídelnách – snídaně, obědy i večeře for-
mou bufetu. Vstup do hotelových jídelen není
povolen v županu a ve sportovním oblečení.
Možnost dietní a vegetariánské stravy. Příjemné
posezení nabízí hostům také denní bar, restau-
race a taneční kavárna. Vstup na večerní kulturní
a společenské programy je možný jen ve spole-
čenském oděvu.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8673.html

od 1 920 kč*

* více na str. 117

LÉČEBNÝ DŮM VELKÁ FATRA
***/**** TURČIANSKÉ TEPLICE 

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
„Zlaté kúpele Turčianské Teplice“, lázně jsou si-
tuovány cca 30 km od Martina a 35 km od Žiáru
nad Hronom. Leží na tektonickém zlomu přímo
na pramenu termální vody, která u pramenu do-
sahuje až 46 °C. Termální voda se využívá ke
koupelím i jako pitná kůra. Lázeňský hotel Velká
Fatra je dominantou a centrem lázeňské částí
města a stojí na okraji velkého lázeňského parku.
Kvalitu lázeňských služeb tohoto hotelu vý-
znamně podpořilo otevření blízkého Spa & Aqua-
parku s termálními bazény, wellness službami
a vodními atrakcemi.

vYBavenÍ
Hotel Velká Fatra má dvě části, které tvoří jeden
komplex. V původní budově jsou pokoje kate-
gorie ***, v nově postavené části hotelu jsou
pokoje kategorie ****. Téměř všechny pokoje
v obou budovách mají balkony. Hotel má bez-
bariérové pokoje a bezbariérový přístup, pro
pobyt vozíčkáře je ale nutný doprovod. 
V lázeňském hotelu Velká Fatra je klientům
k dispozici: Komplexní hotelové balneocentrum
(tradiční i speciální koupele, vodoléčba, různé
druhy masáží, parafínové a rašelinové obklady,
oxygenoterapie, elektroléčba, světelná terapie,

individuální a skupinové cvičení, fitness, sauny
atd.). Přímo v hotelu je také vnitřní bazén s léčivou
termální vodou (15 x 8 m, 38 °C) a venkovní pla-
vecký bazén (25 m, cca 28 °C). V Turčianských
Teplicích můžete vyzkoušet i léčbu zlatem (zlaté
koupele, zlaté masáže, zlaté masky, zlaté zábaly).
Spa & Aquapark s celoročním provozem (200 m
od hotelu, přes lázeňský park). V části Spa jsou
2 vnitřní termální bazény s termální vodou
32–38 °C, whirlpool a Vitální svět – sauny, masáže,
zábaly, masáže masážními svíčkami. V části Aqua-
park jsou celoročně přístupné: venkovní 25m pla-
vecký bazén, vnitřní sedací masážní bazén
a tobogány. V létě navíc venkovní zážitkový bazén
a dětský bazén se skluzavkou.

UBYTovánÍ
V hotelu Velká Fatra jsou dvoulůžkové a jedno-
lůžkové pokoje a apartmá kategorie ***, vyba-
vené vlastní koupelnou a WC, SAT/TV, rádiem,
telefonem, minibarem, županem, fénem a WiFi
připojením k internetu, pokoje kategorie ****

jsou stejně vybavené, ale nově a moderněji za-
řízené. Téměř všechny pokoje v obou budovách
mají balkony. Hotel má bezbariérové pokoje
a bezbariérový přístup, pro pobyt vozíčkáře je
ale nutný doprovod.

STravovánÍ
Stravování je hostům hotelu poskytováno v ho-
telových jídelnách – snídaně, obědy i večeře for-
mou bufetu. Vstup do hotelových jídelen není
povolen v županu a ve sportovním oblečení.
Možnost dietní a vegetariánské stravy. Příjemné
posezení nabízí hostům také denní bar, restau-
race a taneční kavárna. Vstup na večerní kulturní
a společenské programy je možný jen ve spole-
čenském oděvu.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***/****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8672.html

od 1 990 kč*

* více na str. 117



PENZION FONTÁNA
*** BEŠEŇOVÁ

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Velmi příjemný penzion, po celkové rekonstrukci,
je situován přímo v centru obce Bešeňová, cca
300 m od areálu termálního koupaliště, asi 12 km
od Ružomberka.

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

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

pokoj má sprchu, WC, SAT/TV, u některých pokojů
je přípojka na internet.

STravovánÍ
V ceně pobytu je zahrnuta snídaně, formou bu-
fetového stolu, možnost  celodenního stravování
výběrem z menu.

ParkovánÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu bez poplatku
a monitorované kamerovým systémem.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4262.html
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od 940 kč*

* více na str. 117

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

gánovou věží se 6 tobogány, s bazénem s umělým vlnobitím a s dětským
bazénem s vodním hradem a skluzavkami. Dále je zde Vitální svět s několika
druhy saun, Relaxační centrum s bohatou nabídkou masáží nebo zábalů.

Zdroj: TMr © Marek Hajkovský
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LÉČEBNÝ DŮM CHOČ
*** LÚČKY

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Lázně Lúčky patří mezi nejstarší lázně na Sloven-
sku, nacházejí se 14 km od Ružomberka, na roz-
hraní Oravy a Liptova, v překrásném prostředí.

vYBavenÍ
V LD Choč je kavárna, kinosál, knihovna, sál a kvě-
tinářství se suvenýry. Pořádají se zde výlety do Vy-
sokých Tater, Demänovských jeskyní, Oravského
Podzámku a na Oravskou přehradu popř. do Be-
šenové (cca 5 km). V roce 2008 lázně otevřely nový
AQUA – VITAL Park, kterého součástí je venkovní
rekreační bazén s teplotou vody 28 °C–33 °C, s růz-
nými atrakcemi (vzduchová lehátka, vodní číše,
chrliče, protiproud, podhladinové osvětlení, vzdu-
chová sedátka…). Součástí AQUA – Vital Parku
v kúpeľoch Lúčky je také venkovní sedací bazén

s termální minerální vodou s teplotou 36 °C – 38 °C.
Pro náročnější klienty je k dispozicí Vitální svět,
kterého součástí je: finská sauna, mentolová
sauna, Římská koupel, Kneippová koupel a tepi-
dárium. Klienti mohou tuto nabídku využít během
celého roku, AQUA – VITAL Park v kúpeľoch Lúčky
je otevřený celoročně.

UBYTovánÍ
Ubytování je poskytováno v hlavním domě Choč
a v depandancích jako je třeba Liptov, Maja
a Cyril. Pokoje jsou 1- a 2lůžkové po rekonstrukci,
se sprchou a WC, TV, radiobudíkem, chladničkou,
telefonem a připojením na internet. Pokoje
v domě Choč jsou orientované na východ. Pokoje
orientované na západ a pokoje s terasou jsou
možné za příplatek.

STravovánÍ
Dle druhu pobytu. Snídaně formou švédských
stolů, obědy a večeře výběr z menu 5 jídel. Mož-
nost dokoupení k rekreačnímu pobytu obědy
nebo večeře. Možnost si připlatit za bufetové
obědy a večeře.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě. 
Pobyt se psem nelze.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8674.html

DEPANDANCE LIPTOV, ADAM, CYRIL, MAJA
*** LÚČKY

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Lázně Lúčky, cca 14 km od Ružomberka, na roz-
hraní Oravy a Liptova, v překrásném prostředí.

vYBavenÍ
Všechny depandance patří k léčebnému domu
Choč, de je kavárna, kinosál, knihovna, sál a kvě-
tinářství se suvenýry. Samozřejmě recepce a re-
staurace poskytující stravování i pro klienty
depandancí.

UBYTovánÍ
Ubytování v depandancích jako třeba Liptov, Maja
a Cyril nabízí 1 a 2lůžkové pokoje se sprchou a WC,

TV, radiobudíkem, chladničkou, telefonem a při-
pojením na internet.

STravovánÍ
Je poskytováno v léčebném domě Choč. Dle
druhu pobytu. Snídaně formou švédských stolů,
obědy a večeře výběr z menu 5 jídel. Možnost
dokoupení k rekreačnímu pobytu obědy nebo
večeře. Možnost si připlatit za bufetové obědy
a večeře.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8676.html

od 990 kč*

* více na str. 117

depandance adam depandance cyril depandance liptov

Pokoj v depandanci 
Maja

od 1 130 kč*

* více na str. 117
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HOTEL SEASONS a HOTEL MOUNTAIN VIEW, Aquacity Poprad
***/**** POPRAD

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
AquaCity Poprad se nachází blízko centra města,
cca 10 minut od mezinárodního letiště v Popradě,
5 minut od mezinárodní železniční a autobusové
stanice a jen 15 minut autem od Vysokých Tater
– slovenských velehor, které jsou rozlohou nej-
menší na světě ale třetí nejvyšší v Evropě.

vYBavenÍ
Hotely se nachází přímo v areálu Aquaciity Poprad
a v ceně ubytování nabízí: vstup do Wellness centra
Fire & Water Wellness & Spa; vstup do saunového
centra, 8 saun a inhalací (ceremoniální, solná, men-
tolová, suchá, infra sauna), privátní relaxační bazén
s vířivkami, masážními tryskami a zátokou lásky,
vířivka, relaxační místnost s bio krbem, oddychová
místnost s vodní postelí, sněžná jeskyně; vstup
do Aquaparku s vnitřními a venkovními termál-
ními bazény, vodními atrakcemi a tobogány, dět-
ským bazénem Treasure  Island – Ostrov pokladů,
termálními bazény Blue Diamond, relaxačními

bazény Blue Sapphire s chromoterapií a Laser
show, Mayská pyramida s tobogány a venkovní
dětský bazén (během letního provozu); 50 m
plavecký bazén, parní sauna a fitness centrum;
hlídané parkoviště; bezplatné WiFi připojení na
internet; služby hotelové recepce.

UBYTovánÍ
V hotelu Seasons je několik typů pokojů – pokoj
standard – pokoje jsou laděné do barev ročního
období (zelená jaro, žlutá léto, oranžová podzim,
modrá zima). Pokoje jsou dvoulůžkové nebo jed-
nolůžkové s možností přistýlky a mají k dispozici
LCD TV satelitní, rádio, telefon, sprcha, vana, WC,
vysoušeč vlasů, župany, set na přípravu čaje
a kávy, minibar a individuální bezpečnostní
schránky. V hotelu jsou také pokoj mezonetové,
apartmá, apartmá deluxe.
V hotelu Mountain View je několik typů pokojů
– pokoj standard – 37 dvoulůžkový pokojů nebo
jednolůžkových pokojů s možností přistýlky, po-

koje jsou laděné v komfortním a moderním stylu
s balkóny s výhledem na štíty Vysokých Tater.
V pokojích je k dispozici LCD TV satelitní, rádio,
telefon, sprcha, vana, WC, vysoušeč vlasů, žu-
pany, set na přípravu čaje a kávy, minibar a in-
dividuální bezpečnostní schránky. V hotelu jsou
dále apartmá deluxe

STravovánÍ
Polopenze je v ceně ubytování – snídaně a večeře
formou bufetových stolů v luxusní restauraci
High Tatras (večeře nezahrnuje nápoje).

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***/****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8677.html

od 1 820 kč*

* více na str. 117
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PODHÁJSKA
V trojúhelníku Nitra, Levice a Nové Zámky najdeme pozoruhodné termální
koupaliště trefně přezdívané „Mrtvé moře“. Slaná, minerální voda má po-
dobné složení jako mořská voda, jen v menší koncentraci. Blahodárné
jsou účinky léčivé vody na kožní choroby (lupénka, ekzémy), nemoci
 dýchacích cest, revma, bolesti páteře a kloubů, cévní onemocnění. V areálu
termálního  koupaliště o rozloze 12 ha se nachází 7 bazénů s vodou o teplotě

36–38 °C, tobogán, sportovní a dětská hřiště s dostatkem stánků s do-
plňkovým prodejem rychlého občerstvení. Nový zastřešený areál s léčivou
termální vodou by měl být otevřen již v roce 2011. V zimě mohou návštěvníci
využívat částečně zastřešený sedací bazén, ochlazovací bazén a pro nejmenší
je zde dětský bazén. V hlavní budově je možné objednat ještě rehabilitační
služby a masážní vanu s geotermální vodou.

WELLNESS CENTRUM AQUAMARIN
Toto centrum je situované v areálu termálního koupaliště, nabízí komplex
služeb pro relaxaci a odpočinek. Ve wellness je návštěvníkům k dispozici
vnitřní a venkovní bazénový svět, vitální svět, turecké lázně Hammamm,
odpočinkové prostory, botanická zahrada, venkovní a polokryté terasy na
slunění, kavárna. Vnitřní bazénový svět zahrnuje celkem 5 bazénů – re-
kreační, integrovaný vířivý bazén, vířivý bazén, turecký a dětský bazén.
Teplota vody se pohybuje 32–36 °C. Vnější bazény ve wellness centru, ter-
mální relaxační bazén s teplotou vody až 39 °C, dětský bazén, vedle Slo-

venské sauny je ochlazovací a bio přírodní bazén. Vitální svět nabízí náv-
štěvníkům wellness centra komplex relaxačních a odpočinkových procedur
na regeneraci celého organizmu. Najdeme zde finskou saunu, bio saunu,
solné a bylinkové inhalace, ochlazovací bazén, ledopád, termální bazén,
 léčivé a masážní sprchy a tropický tunel, tepidárium. Velmi vyhledávané
jsou i klasické a speciální masáže a rehabilitace pod dohledem odborníka.
Vodní bar, dětské hřiště, odpočinkové prostory a zimní zahrada zpříjemňují
pobyt ve wellness centru za každého počasí. 

Podhájska – hlavní termální bazén Podhájska – plavecké bazény

Podhájska – stravovací areál Podhájska – plavecké bazény



PENZION PRIMA
*** PODHÁJSKA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Nově vybudovaný penzion se nachází v klidném
prostředí, v centrální části obce Podhájska, asi
500 m od areálu termálního koupaliště. Je situ-
ován na ohraničeném vlastním pozemku kde je
možné i parkovat. 

vYBavenÍ
Penzion je celoročně v provozu, restaurace, letní
terasa, vinárna s barem, bazén, sauna, fitness
velká zahrada s bazénem a grilem, prostor pro
děti a posezení na zahradě, půjčovna kol.

Pokoje
Příjemné dvoulůžkové pokoje některé s možností
přistýlky (vhodné pro děti), apartmá pro 4 osoby,
většina pokojů s balkonem, sprcha, WC, SAT/TV.
Ubytování se psem není možné. Všechny pokoje
mají ledničku.

STravovánÍ
V ceně pobytu je zahrnuta snídaně, většinou
kontinentální, možnost celodenního stravování.
Večeře servírované, výběr ze 2 hl. jídel.

ParkovánÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu bez poplatku.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4275.html

APARTMÁNY MAGNÓLIA
*** PODHAJSKÁ

Zájezdy: 2 a více dní Strava: bez stravování

PoloHa
Apartmány Magnólia se nachází v Podhájské a na-
bízí ubytování v areálu vzdáleném cca 500 m od
termálního koupaliště. Má atraktivní polohu v cen-
tru obce, v její klidné části. Hosté ubytovaní
v apartmánovém domě Magólia mají možnost
využívat zkratku k termálnímu koupališti přes
parkoviště penziónu PRIMA. Nejbližší restaurace
je 200 metrů od Apartmánů Magnólia a nejbližší
obchod s potravinami je vzdálen 400 metrů.

vYBavenÍ
Je to uzavřený komplex s venkovním bazénem,
dvěma altánky s grilem a krbem, zahradou a par-
kovištěm.

UBYTovánÍ
Apartmány jsou umístěny v přízemí, nebo jsou
dvoupodlažní. Dva apartmány typu 2+2 (2 pev -
ná lůžka + 2 přistýlky). V apartmánech je kom-
pletně zařízená kuchyň se sezením pro 4 osoby
a rozkládacím gaučem. Ložnice se dvěma lůžky,
koupelna/WC. Čtyři apartmány typu 6+2 (6 pev-
ných lůžek + 2 přistýlky). V přízemí je kompletně
zařízená kuchyně se sezením pro 8 osob. Ložnice
se dvěma lůžky, koupelna/WC. V podkroví je
obytná galérie se dvěma lůžky a přistýlkou, a sa-
mostatný pokoj se dvěma lůžky a přistýlkou.
Všechny apartmány mají TV se satelitní příjmem
a WiFi internet. Kuchyně jsou vybaveny chlad-
ničkou, mikrovlnnou troubou, elektrickým dvou-
vařičem, varnou konvicí, sadou kuchyňského
nádobí, příbory atd.

STravovánÍ
Vlastní. 

ParkovánÍ
Na místě je k dispozici neplacené parkoviště.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,6667.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 21
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od 490 kč*

* více na str. 117

od 810 kč*

* více na str. 117
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PENZION QUATRO II a III
*** PODHÁJSKA

Zájezdy: 8 dní Strava: snídaně

PoloHa
Velmi příjemný penzion rodinného typu, je situ-
ován přímo v Podhájské cca 500 m od termálního
koupaliště.

vYBavenÍ
Snídaňová místnost, která slouží i jako společen-
ská místnost, parkování v blízkosti penzionu.

Pokoje
Pokoje jsou standardně a pohodlně vybaveny,
sprcha, WC, TV, balkon nebo v přízemí samo -
statná terasa. Ubytování se psem malé rasy po
dohodě s ubytovatelem možné.

STravovánÍ
V penzionu se podávají pouze snídaně, převážně
formou bufetového stolu, nabídka teplých a stu-
dených pokrmů. Celodenní stravování je možné
v areálu termálního koupaliště, stánky s občer-
stvením, restaurace.

ParkovánÍ
Nehlídané parkoviště u objektu bez poplatku.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě. 
Pobyt se zvířetem lze za poplatek, nutno nahlásit
předem.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4319.html

PENZION QUATRO IV
*** PODHÁJSKA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Nově vybudovaný penzion cca 700 m od zadního
vchodu do areálu termálního koupaliště v Pod-
hájske. Budovy jsou situovány na svahu kopce
nad areálem. Velmi pěkný výhled do údolí. 

vYBavenÍ
Penzion se skládá ze dvou stejných a stejně vy-
bavených budov. Pěkné, jednoduché, praktické
vybavení, snídaňová restaurace, kterou lze využít
i jako společenskou místnost. 

Pokoje
Útulné pokoje, většinou pro dvě osoby, některé
s možností menší přistýlky. Každý pokoj má
vlastní příslušenství, sprchu, WC, SAT/TV. 

STravovánÍ
V ceně pobytu je zahrnuta  snídaně, která je
 podávána formou bufetového stolu. Možnost ce-
lodenního stravování v areálu termálního kou-
paliště, nebo v restauracích v blízkosti areálu. 

ParkovánÍ
Je možné u penzionu na vyhrazeném prostoru,
je nehlídané a neplacené.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4356.html

od 3 830 kč*

* více na str. 117

od 560 kč*

* více na str. 117

Termální areál v Podhájské



APARTMÁNY WESTEND LUX
*** ŠTÚROVO

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Nově vybudované apartmánové domy, v blízkosti
termálních bazénů, koupaliště Vadaš.

vYBavenÍ
Dvouvařič, mikrovlnná trouba, varná konvice,
lednička, sprcha s WC. Před každým apartmánem
venkovní terasa.

Pokoje
Apartmán s 1 ložnicí – 3 pevná lůžka + přistýlka.
Apartmán se 2 ložnicemi  – 4 pevná lůžka.  Ložnice
s dvoulůžkem, druhý pokoj má dvě oddělené
postele. V každém apartmánu TV. Apartmány
mají kuchyňský a jídelní kout.  

STravovánÍ
Individuální, možnost vaření v apartmanech, pří-
padně dokoupení polopenze nebo celodenního
stravování v hotelu Thermal. V areálu termálního
koupaliště dostatek stánků s rychlým občerstve-
ním.

ParkovánÍ
Vyhrazené, nehlídané parkoviště u objektu za
poplatek.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4321.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 23
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od 7 990 kč*

* více na str. 117

TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ ŠTÚROVO
Velmi pěkné termální koupaliště má v současné době 6 bazénů venkovních
(je den s vlnobitím) a 2 bazény v kryté hale, termální bazény o teplotě
vody 26–39 ° C, jezero s plochou cca 2 ha, kde jsou možné projížďky na

lodičkách nebo rybolov. Dobrá  vybavenost areálu – lehátka, slunečníky,
 tenisové kurty, minigolf, stolní tenis, volejbal, několik skluzavek, hřiště
pro děti, kolotoče, autodrom, stánky s občerstvením.

dětské termální bazény ve štúrovu Termální bazén ve štúrovu

Bazilika v ostřihomi dosažitelná ze štúrova el. vláčkem štúrovo, přírodní jezero

Termální koupaliště štúrovo
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od 1 190 kč*

* více na str. 117

HOTEL THERMAL
*** ŠTÚROVO

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Štúrovo je město na jižním Slovensku, nedaleko
hranice s Maďarskem. Do maďarské Ostřihomi
lze dojít po městském mostu cca za 30 min. od
hotelu. Hotel je situován v okrajové části, přímo
u areálu rekreačního komplexu, termálního kou-
paliště Vadaš Thermal a cca 15–20 min. od centra
města a velmi pěkné pěší zóny. 

vYBavenÍ
Vstupní hala s recepcí s úschovnou zavazadel,
doplňkovým prodejem, možnost úschovy cenných
předmětů v hotelovém trezoru je zde i zařízená
místnost s faxem a přístupem na internet. Na pří-
zemí se nachází restaurace, kde se podávají sní-
daně a  večeře. Součástí je i  letní terasa. Ve
večerních hodinách je možné posedět ve snack
baru, který se nachází na druhém poschodí. Na

prvním poschodí je dětský koutek a plně klima-
tizovaná konferenční místnost. V hotelu si možno
objednat i služby maséra a kosmetičky. Z hotelové
terasy je krásný výhled na celý areál koupaliště,
na město a na ostřihomskou baziliku. v Blízkosti
hotelu je krytý bazén se saunou a venkovním ba-
zénem s celoročním provozem. Nové wellness
centrum, přímo propojené s hotelem.

Pokoje
Dvoulůžkové pokoje u některých je možnost
1 nebo 2 přistýlek. Každý pokoj má vlastní příslu-
šenství, telefon, rádio, SAT/TV, minibar, WiFi a u vět-
šiny pokojů malý balkónek. Možno vyžádat za
příplatek hotelové apartmá pro 2–4 osoby.

STravovánÍ
Snídaně jsou podávány v hotelové restauraci

formou bufetového stolu, převážně i večeře jsou
nabízeny formou bufetu, pouze při menším
počtu hostů jsou večeře servírované s výběrem
z menu. Možnost stravování à la carte. 

ParkovánÍ
Velké parkoviště u hotelu je nehlídané a bez po-
platku, možné je také parkovat na hlídaném par-
kovišti za hotelem za poplatek.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4359.html

Termální koupaliště štúrovo Termální koupaliště štúrovo



APARTMÁNY LENKA
*** VELKÝ MEDER

Zájezdy: 2 a více dní Strava: bez stravování

PoloHa
Nově otevřený apartmánový dům se nachází
v klidné části města, asi 10 minut od hlavního
vchodu do areálu termálního koupaliště Corvi-
nus. 

vYBavenÍ
Hostům je k dispozici velká, uzavřená zahrada,
venkovní gril, letní altán, rekreační bazén, dětský
koutek, pískoviště a hřiště pro děti. Celý areál je
střežen kamerovým systémem. Vstup do areálu
zahrady a do pokojů je možný z bezpečnostních
důvodů jen na elektronické karty. 

Pokoje
Dvoulůžkové pokoje (u některých možnost při-
stýlky) nebo v apartmány pro 2–4 osoby. Pokoje
i apartmány jsou moderně vybaveny, vlastní so-
ciální zařízení se  sprchou, vlastní kuchyňka se zá-
kladním nádobím, lednička, vařič, balkon nebo
terasa, LCD TV, rádio, WiFi připojení na internet,
klimatizace. Všechny pokoje jsou nekuřácké.

STravovánÍ
V ceně pobytu není zahrnuto stravování. Možnost
vlastního vaření, obchod s potravinami cca 500 m,
nebo restaurace cca 200 m, případně rychlé ob-
čerstvení v areálu termálního koupaliště. 

ParkovánÍ
V areálu ubytovacího zařízení, bez poplatku.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4383.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 25
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od 430 kč*

* více na str. 117

TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ VELKÝ MEDER
Termální koupaliště a lázně leží na jižním Slovensku, mezi Bratislavou
a Komárnem, nedaleko poblíž maďarských lázní Győr. Velmi pěkný areál
termálního koupaliště  nabízí návštěv níkům několik venkovních  bazénů,
včetně dětského, dva tobogány, dva kryté bazény (nový areál je celoročně
otevřený) solárium, masáže, klasickou saunu, finskou saunu, perličkové
koupele, minigolf, plážové volejbalové hřiště, hřiště pro děti, maxi šachy,
restauraci, stánky rychlého občerstvení a další služby. Termální prameny

v 9 bazénech s vodou o teplotě 26–38 °C příznivě působí na kloubní po-
ruchy, nemoci  páteře a svalů a na regeneraci organismu. Všechny bazény
v areálu termálního koupaliště mají geotermální, léčivou vodu. V zimním
období je k dispozici 6 bazénů, velký rekreační, rodinný s interaktivními
a zábavnými prvky, polokrytý sedací, krytý plavecký, krytý dětský s atrakcemi
a vnitřní perličkový.  Areál je průběžně rozšiřován o nové kryté termální
pavilony.
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od 2 690 kč*

* více na str. 117

HOTEL THERMAL VARGA / HOTEL AQUA
*** VELKÝ MEDER

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
V městečku Velký Meder, v centrální části Pod-
dunajské nížiny, asi 12 km od Dunaje a 30 km
od maďarských lázní Győr. Hotely se nacházejí
na začátku „korza“, cca 80 m od areálu termálních
bazénů Corvinus. Jedná se o 2 samostatné bu-
dovy oddělené pěší zónou. Nová hotelová bu-
dova má centrální recepci stejně tak jako
restauraci společnou s hotelem Thermal Varga.

vYBavenÍ
Hostům v hotelu Thermal Varga je k dispozici
vstupní hala s recepcí a kavárnou, klimatizovaná
restaurace, lobby bar + WiFi, salonek, dětská
část zahrady, venkovní terasa a uzavřená za-
hrada. Hotel Aqua má k dispozici veškeré zázemí
hotelu Thermal Varga.

Pokoje – THerMal varGa
Pěkné a pohodlné, jedno a dvoulůžkové pokoje,

u některých možnost jedné až dvou přistýlek,
vlastní příslušenství, SAT/TV, vysoušeč vlasů, tre-
zor, chladnička, telefon, WiFi. Většina pokojů má
balkon. Pro  náročnější  klientelu k dispozici ho-
telové apt., pro méně pohyblivé lze vyžádat čás-
tečně bezbariérový pokoj v přízemí. Všechny
pokoje jsou nekuřácké, mají trezor, chladničku
a vysoušeč vlasů.

Pokoje – HoTel aqUa
Pěkné a pohodlné dvoulůžkové pokoje s vlastním
příslušenstvím, vysoušeč vlasů, trezor, chladnička,
TV, balkon. Za poplatek WiFi. Pro náročnější kli-
entelu k dispozici hotelové apartmá.

STravovánÍ
Snídaně i večeře jsou podávány formou bohatých
bufetových stolů s pestrou nabídkou studených
a teplých jídel.

Klienti budou předem informováni v jakém ho-
telu budou ubytováni. O umístění klientů do
konkrétního hotelu rozhoduje recepce.

ParkovánÍ
Vyhrazené, nehlídané parkoviště u každého ob-
jektu.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4282.html

Hotel aqua Hotel Thermal varga



HOTEL ORCHIDEA
*** VELKÝ MEDER

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
V centrální části Poddunajské nížiny, 30 km od

maďarských lázní Győr. Hotel je situován cca
50 m od hlavního vchodu termálního koupaliště. 

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

nebo speciální masáže, velká  zahrada s terasou.
K vybavení hotelu patří i nadstandardní služby
například kosmetické ve studiu Radiant Skin,
room servis, praní a žehlení prádla. 

Pokoje
Dvoulůžkové pokoje některé s možností přistýlky,
nebo hotelové apartmá. Pokoje se sprchou nebo
s vanou, WC, lednice, telefon SAT/TV. Možnost
připojení na internet.

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

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

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4316.html

PENZION TARA
*** VELKÝ MEDER

Zájezdy: 2 a více dní Strava: bez stravování

PoloHa
V městečku Velký Meder, v centrální části Pod-
dunajské nížiny, asi 12 km od Dunaje a 30 km
od maďarských lázní Győr. Penzion je situován
v bezprostřední blízkosti areálu termálního kou-
paliště, v centru obce Velký Meder. 

vYBavenÍ
Penzion poskytuje ubytování apartmánového
typu, v přízemí budovy je kavárnička určená
k rychlému občerstvení. Stravovací a wellness
služby v areálu termálního koupaliště nebo v blíz-
kém hotelu Orchidea. 

Pokoje
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, jeden
apartmán pro 4 osoby, všechny pokoje mají za-
řízenou kuchyňku s ledničkou, koupelna se
sprchovým koutem, WC, vysoušeč vlasů, kabelová
TV, připojení na internet, velký balkon.

STravovánÍ
V ceně pobytu není zahrnuto, možnost přípravy
pokrmů ve vlastní kuchyňce, nebo restaurace
v blízkosti penzionu.

ParkovánÍ
Vyhrazené, nehlídané parkoviště u objektu za
poplatek.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4364.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 27
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od 1 220 kč*

* více na str. 117

od 640 kč*

* více na str. 117
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PENZION BETTY
*** VELKÝ MEDER

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Penzion je situován v klidnější části Velkého Me-
deru, 5–10 min. volnou chůzí k areálu termálního
koupaliště Thermal Corvinus. 

vYBavenÍ
Penzion má dvě budovy a velký soukromý po-
zemek. Vstupní hala s recepcí, kavárna, restau-
race, venkovní terasa, venkovní posezení s grilem,
stylový PUB, velký, krytý relaxační bazén se třemi
protiproudy a vířivkou, infrasauna, suchá a parní
sauna, hřiště s umělou trávou na tenis nebo fot-
bal, dětský koutek. Ve společenských prostorách
WiFi. 

Pokoje
Pokoje jsou komfortní, stylově zařízené, pro 
2–4 osoby, nebo hotelové apartmá. Sprcha, rádio,
TV. Pokoje jsou nekuřácké, některé mají klima-
tizaci. 

STravovánÍ
Snídaně jsou podávány v hotelové restauraci,
možnost celodenního stravování. Večeře 3cho-
dové menu, výběr ze 3 jídel.

ParkovánÍ
Nehlídané parkoviště v areálu penzionu, moni-
torováno kamerou.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4365.html

APARTMÁNY TAKTIK
*** VELKÝ MEDER

Zájezdy: 2 a více dní Strava: bez stravování

PoloHa
Velký Meder, známé a vyhledávané středisko
v centrální části Podunajské nížiny, asi 70 km na
jihovýchod od Bratislavy a 30 km od hranic s Ma-
ďarskem. Apartmány Taktik se nachází v blízkosti
termálního koupaliště (cca 200 m), v klidnější
části městečka. 

vYBavenÍ
Apartmány nabízí ubytování pro méně náročné
klienty, jsou jednoduše ale účelně zařízeny se
základním vybavením. Možnost posezení a gri-
lování v areálu u ubytovacího zařízení, stravování
lze zajistit v okolních restauracích, rychlé občer-
stvení a stánky též v areálu lázní. 

Pokoje
Apartmány/pokoje jsou prostorné, pro 2 až
4 osoby, součástí je kuchyňka se základním vy-
bavením, lednička, dvouvařič, rychlovarná kon-
vice, nádobí a příbory. Možnost posezení na
terase nebo na lodžii. Každý apartmán má vlastní
sociální zařízení, SAT/TV a internet. 

STravovánÍ
V ceně pobytu není zahrnuto stravování. 

ParkovánÍ
V blízkosti ubytovacího objektu, nehlídané par-
koviště. 

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě. 
Pobyt se zvířetem možný za poplatek. Nutno na-
hlásit předem.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4378.html

od 890 kč*

* více na str. 117

od 430 kč*

* více na str. 117
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APARTMÁNY ELBA
*** VELKÝ MEDER

Zájezdy: 5 a více dní Strava: bez stravování

PoloHa
Městečko Velký Meder leží na jihu Slovenska, asi
75 km od Bratislavy, ve směru na Komárno, v blíz-
kosti maďarských hranic. Nově postavené apart-
mány se nachází v bezprostřední blízkosti areálu
termálního koupaliště Thermal Corvinus, cca
100 m od hlavního vchodu. 

vYBavenÍ
Vlastní, oplocený pozemek, pro děti je zde k dis-
pozici pískoviště a dětská skluzavka, možnost
 posezení na terase, venkovní gril. 

Pokoje
Apartmány jsou velmi pěkné a moderní, dvě lož-
nice se dvěma lůžky s možností jedné přistýlky.

Každý apartmán má vlastní  sociální zařízení, kou-
pelna a WC. Kuchyňský kout je vybaven pro zá-
kladní vaření a stolovaní, včetně varné konvice,
mikrovlnné trouby a lednice. 

ParkovánÍ
Na vyhrazeném parkovišti u apartmánů, nehlí-
dané a bez poplatku. 

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4392.html

HOLIDAY RESORT
*** VELKÝ MEDER

Zájezdy: 2 a více dní Strava: bez stravování

PoloHa
Městečko Velký Meder leží na jihu Slovenska,
cca 75 km od Bratislavy, ve směru na Komárno,
v blízkosti maďarských hranic. Nově postavené
apartmány se nachází v bezprostřední blízkosti
areálu termálního koupaliště Thermal Corvinus,
cca 100 od hlavního vchodu.

vYBavenÍ
Apartmány se nacházejí na vlastním pozemku,
pro děti k dispozici pískoviště. U každého apart-
mánu venkovní posezení. Parkování u objektu.

UBYTovánÍ
Moderní apartmány mají dvě ložnice se dvěma
lůžky s možností jedné přistýlky. Každý apartmán

má vlastní sociální zařízení, koupelnu, WC a WiFi
připojení. Kuchyňský kout je vybaven pro zá-
kladní vaření a stolovaní, včetně varné konvice,
mikrovlnné trouby a lednice, klimatizace.

STravovánÍ
Bez stravování.

ParkovánÍ
Na vyhrazeném parkovišti u apartmánů, nehlí-
dané a bez poplatku. 

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě. 
Pobyt se zvířaty není možný.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,7709.html

PENZION RUBÍN
*** VELKÝ MEDER

Zájezdy: 5 a více dní Strava: bez stravování

PoloHa
V městečku Velký Meder, cca 75 km od Bratislavy
ve směru na Komárno. v bezprostřední blízkosti
areálu termálního koupaliště Thermal Corvinus.

vYBavenÍ
Penzion nabízí ubytování ve dvou, tří, čtyř a pě-
tilůžkových apartmánech s celkovou kapacitou
25 lůžek. V celém objektu je WiFi připojení na in-
ternet, pro děti jsou připraveny houpačky, písko-
viště a dětský koutek. Samozřejmostí je možnost
opékání a grilování v altánku v zahradním krbu.

UBYTovánÍ
Každý apartmán má vlastní kompletně vybave-
nou kuchyňku a obývací pokoj, oddělenou 1–2
ložnice, sociální zařízení a terasu resp. balkón.

STravovánÍ
Bez stravování. Možnost stravování ve 30 m vzdá-
lené hotelové restauraci.

ParkovánÍ
V blízkosti objektu. 

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,7710.html

od 1 810 kč*

* více na str. 117

od 350 kč*

* více na str. 117

od 1 810 kč*

* více na str. 117
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od 3 050 kč*

* více na str. 117

WELLNESS HOTEL PATINCE
**** PATINCE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Přímo v areálu termálního koupaliště Patince, cca
4 km od stejnojmenné obce, blízko řeky a jezera.

vYBavenÍ
Společné prostory jsou klimatizované, k dispozici
restaurace, denní bar, noční bar, dětský koutek,
kulečník, bowling, šipky, letní terasa, venkovní
ohniště na grilování, několik bazénů, venkovní
i vnitřní, vířivky, několik druhů saun, vodoléčba,
whirlpool, bahenní zábaly, masáže a další speci-
ální služby. V blízkosti hotelu tenisové kurty, vo-
lejbalové hřiště, minigolf, půjčovna kol a lodiček. 

Pokoje
Komfortně vybavené pokoje,  klimatizace, sprcha,
WC, vysoušeč vlasů a koupací plášť, papuče, led-
nička, minibar, trezor, rádio, SAT/TV, telefon, u ně-
kterých pokojů balkon. Možno vyžádat
bezbariérové pokoje, rodinné pokoje (2 pokoje
propojené dveřmi), dětskou postýlku, připojení
na internet. Některé pokoje jsou mezonet.

STravovánÍ
Snídaně formou bufetového stolu, možnost stra-
vování po celý den, na vyžádání speciální diety. 

ParkovánÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4424.html
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TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ PATINCE
Letní termální koupaliště Patince se nachází 15 km od Komárna směrem
na Štúrovo při nejjižnější obci Slovenska, Patince. Areál se nachází v oblasti
nejdelšího slunečního svitu a nejvyšších teplot naměřených na území Slo-
venské republiky. Rekreační areál byl vybudován v okolí termálního pramene,
který vyvěrá z hloubky 160–200 m, má teplotu 27 °C. Otevřeno je v letní
sezóně denně od 7.30 do 20.00 hod. V rekreačním středisku kolem obno-
veného Letního termálního koupaliště je široká atraktívní nabídka ubyto-
vání.

TerMálnÍ voda
Minerální voda příznivě působí na pohybové ústrojí a jeho choroby. Vy-
užívání termálních pramenů v Patincích má dávnou tradici. Už dokumenty
z 13. století píšu o teplých pramenech s léčivými účinky a o existenci lázní
z římských dob. V roce 1953 na návrh Dr. Ondřeje Stollmana vyhlásili pa-
tinský termální pramen a jeho okolí za chráněnou oblast. První z vrtů se
nachází u termálního jezírka. Od obce Patince je to ve vzdálenosti asi
1 km severo-východně. Pramen byl navrtán již v roce 1953 a vytváří jezírko
velikosti 20 x 30 m s max. hloubkou 2 m. Další zdroj minerální vody je
v blízkosti termálního jezera. Jde vlastně o párový vrt vybudovaný na zlep-
šení hydrotechnických parametrů (velké vstupné rychlosti). Vrt je hluboký
160 m, zabudovaný však pouze do hloubky 146 m. Teplota vody je 27 ° C.

Třetí pramen vyvěrá na louce před termálním jezerem směrem k areálu
koupaliště. Vrt byl vybudovaný v r. 1982 na potřeby rekreačního střediska.
Je hluboký 170 m a jsou na něm ponechané ocelové Pražnice. Termální
voda z vrtu vytéká vlastním přetlakem. Její teplota dosahuje 26–27 °C.

areál koUPališTĚ naBÍZÍ:
Rekreační dětský bazén s teplotou vody 27–28 °C, rozměry (18 m x 17 m)
a svojí hloubkou (od 60 cm do 100 cm) slouží pro neplavce a zajistí zábavu
pro větší děti. Sportovní Bazén s rozměry: 44 x 20 m. Hloubka vody je: 
115–180 cm. Slouží pro plavce, poskytuje možnost uspořádání vodního
póla, plaveckých závodů. Malý dětský bazén s teplotou termální vody 
27–30 °C, rozměry: 20 x 10 m. Slouží pro nejmenší (i s rodiči), hloubka vody
se pohybuje od 20 do 40 cm. Sedací (oddychový) bazén s 30–34 °C termální
vodou nabízí zážitek i když je zamračeno. Hloubka vody je: 95 cm. Rozměry:
18 x 16 m. Plavecký bazén s 27–29 °C termální vodou slouží rekreačním
plavcům, kteří jsou méně nároční na délku tratě. Hloubka vody je: 150–160 cm.
Rozměry: 18 m x 12 m.
A toboganový svět o celkové délce 150 m. Tobogánový svět se skládá ze
tří drah: nejdelší Anaconda, nejprudší Kamikaze a nejširší Family-super -
skluzavka.
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PENZION BONAPARTE
** PATINCE

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

PoloHa
V klidné části areálu termálního koupaliště, přímý
vstup k bazénům.

vYBavenÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace s denním
barem. V areálu termální bazény, plavecký, re-
kreační a dětský,  termální voda dosahuje teploty
cca 26 °C, uměle vytvořené jezero. V areálu v ho-
telu Wellness možno využít nové relaxační cen-
trum (zvýhodněný vstup pro hosty penzionu
Bonaparte). V blízkosti hřiště, kulečník, tenisové
kurty, restaurace rychlého občerstvení, venkovní
ohniště. 

Pokoje
Klimatizované pokoje jsou účelně zařízeny, mož-
nost přistýlky, sprcha, WC, LED TV, rádio, chlad-
nička.

STravovánÍ
Polopenze, snídaně rozšířené kontinentální, a ve-
čeře jsou jednotné.

ParkovánÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu bez poplatku
hlídané kamerovým systémem.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě. 
Pobyt se zvířaty není možný.

Oficiální klasifikace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4428.html

OLIVE FAMILY RESORT
*** PATINCE

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

PoloHa
Penzion se nachází cca 200 m od zadního vchodu
do areálu termálního koupaliště Patince a v blíz-
kosti Wellness hotelu Patince.

vYBavenÍ
Hotel je dvouposchoďový, v přízemí se nachází
recepce, restaurace a velká společenská místnost,
kde je ping-pongový stůl, cyklistický trenažér,
stroj na posilování a dětský koutek. V celém ho-
telu je připojení k internetu přes WiFi.
Celá venkovní fasáda hotelu Olive Family Resort
byla obnovená v roce 2014.

SPorT a ZáBava
Zdarma vstup na Letní termální koupaliště Pa-
tince (denně 7:30–20:00 hod.) a na Tobogánový

svět (denně 10:00–19:00 hod.) Speciální bonus:
30% sleva z celodenního vstupu do Bazénového
světa Wellness hotelu Patince. Dítě do 6 let v do-
provodu rodičů má vstup zdarma.

Pokoje
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistýlek
s vlastním sociálním zařízením, LED TV s radiem
a zabudovaným WiFi, chladničkou. Tyto pokoje
mají dva balkony. Rodinné pokoje (dva dvoulůž-
kové pokoje nebo jeden dvoulůžkový a jeden tří-
lůžkový pokoj) s jedním sociálním zařízením, LED
TV s radiem a se zabudovaným WiFi, předsíň
s chladničkou. Tyto pokoje mají dva balkony. Při-
stýlky jsou rozkládací křesla. Všechny pokoje
byly plně zrekonstruované v roce 2014.

STravovánÍ
V ceně pobytu je polopenze (snídaně rozšířená
kontinentální, večeře formou dvouchodového
menu (polévka a hlavní jídlo) a třikrát týdne ovoce
nebo zákusek. Stravování v hotelové restauraci.

ParkovánÍ
Přímo u objektu bez poplatku. 

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,6075.html

od 4 130 kč*

* více na str. 117

od 4 130 kč*

* více na str. 117



CHATOVÁ OSADA FAMILY RESORT
** PATINCE

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Přímo v areálu koupaliště, vlastní oplocený pro-
stor tvoří malou vesničku s chatkami (12 chatek)
a hřištěm pro malé děti.

vYBavenÍ
V areálu možnost rychlého občerstvení, restau-
race, doplňkový prodej. Každá chatka má dva
samostatné pokoje, příslušenství, kuchyňský
kout se stolem, základní vybavení, dvouvařič,
lednici, mikrovlnou troubu, varnou konvici, ná-
dobí, ventilátor. Možnost posezení na terase,
 parkovat je možné před chatkou.

Pokoje
V každé chatce vždy 2 dvoulůžkové pokoje, jsou
jednoduše a účelně vybaveny, každý pokoj má
možnost přistýlky. Ve všech pokojích LED TV.

STravovánÍ
Bez stravování, možnost stravování v penzionu
Bonaparte za doplatek.

ParkovánÍ
Vyhrazené, nehlídané parkoviště přímo u chaty
v uzavřeném prostoru.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4429.html

APARTMÁNY MAJÁK
*** PATINCE

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Velmi pěkné apartmány, jsou situovány v areálu
termálního koupaliště, nedaleko od celoročně
otevřeného Aqua centra.

vYBavenÍ
Objekt nabízí osm standardně zařízených apart-
mánů. Každý apartmán má vlastní příslušenství,
sprchu, WC, kuchyňku se zýkladním vybavením
– lednička, dvouvařič, mikrovlnná trouba, rych-
lovarná konvice, SAT/TV, WiFi připojení, přímo
u apartmánů bazén pro děti.

UBYTovánÍ
Každý apartmán má dvě samostatné místnosti,
ložnice se dvěma lůžky s možností přistýlky,
druhá místnost s rozkládací sedací soupravou
s úpravou na 2 příležitostná lůžka, celkem až
pro 5 osob.

STravovánÍ
Individuální, možnost přípravy  jídla v apartmánu,
možnost rychlého občerstvení v areálu termál-
ního koupaliště.

ParkovánÍ
Vyhrazené, nehlídané parkoviště v areálu za po -
platek, u objektu bez poplatku.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4643.html
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od 3 090 kč*

* více na str. 117

od 2 850 kč*

* více na str. 117
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od 2 160 kč*

* více na str. 117

HOTEL SOREA MÁJ
*** LIPTOVSKÝ JÁN - NÍZKÉ TATRY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Hotel je situován při vstupu do Jánské doliny,
cca 100 m od venkovního termálního koupaliště.

vYBavenÍ
Restaurace, denní bar, kavárna, krytý bazén s ter-
mální vodou, sauna, fitness, perličková koupel,
půjčovna sportovních potřeb. V hotelu lze do-
koupit různé relaxační procedury a různé druhy
masáží. 2 PC a WiFi k dispozici u recepce.

Pokoje
Dvoulůžkové s možností přistýlky. Lze objednat
apartmá,  bezbariérový pokoj, nebo rodinný
pokoj. Vybavení pokojů SAT/TV, rádio, telefon,
trezor, koupelna s WC, balkon (není u bezb. po-
kojů a rodinných pokojů) a apartmá lednička,
apartmán DeLux je dvoupodlažní. Ubytování se
psem není dovoleno.

STravovánÍ
Snídaně převážně bufetové, večeře výběrem
z menu, většinoou rozšířeno o bufetový stůl s po-
lévkou a saláty.

ParkovánÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu za poplatek.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4499.html



HOTEL TATRAWEST
*** ZUBEREC - ZÁPADNÍ TATRY

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Typický horský hotel je situován v klidném, ma-
lebném zákoutí Západních Tater, asi 1 km od
vesničky Zuberec.

vYBavenÍ
V hotelu je restaurace, ve které se podávají jídla
slovenské a mezinárodní kuchyně, dětské hřiště,
sauna a tenisové a volejbalové kurty. K dispozici
je také zahrada se sluneční terasou a vybavením
na grilování. Bezdrátové internetové připojení je
dostupné v celém hotelu zdarma.

Pokoje
Hotel nabízí ubytování v jednolůžkových, dvou-
lůžkových a třílůžkových pokojích s možností
jedné až dvou přistýlek, pro větší pohodlí lze vy-
žádat hotelové apartmá. Každý pokoj má vlastní
příslušenství, SAT/TV. K dispozici je také zahrada
se slunnou terasou a vybavením na grilování.
Bezdrátové internetové připojení je dostupné
v celém hotelu zdarma. 

STravovánÍ
Snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu,
2–3 jídla. Možnost celodenního stravování.

ParkovánÍ
U objektu zdarma.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4536.html

BUNGALOVY JASNÁ-LÚČKY
*** JASNÁ - DEMÄNOVSKÁ DOLINA - NÍZKÉ TATRY

Zájezdy: 2 a více dní Strava: bez stravování

PoloHa
Bungalovy se nacházejí v De mä nov ské Dolině,
v bezprostřední blízkosti 6místné sedačkové la-
novky Lúčky–Vyhliadka pod Chopok.

vYBavenÍ
Bungalovy jsou 2, 3, 4 a 5 lůžkové s možností
přistýlky, vybavené sprchou a WC, kuchyňským
koutem s vařičem a základním kuchyňským ná-
dobím, SAT/TV. V areálu bungalovů byl vybudo-
ván dřevěný přístřešek s ohništěm a osvětlením
a sezením pro cca 20 osob. V celém areálu je
k dispozici připojení k internetu.

Pokoje
Menší bungalovy mají jednu místnost, kde je
i kuchyňský kout, větší bungalovy mají zpravidla
dvě místnosti, z nichž jedna je včetně kuchyň-
ského  koutu. 

STravovánÍ
V ceně pobytu není zahrnuto stravování, možnost
přípravy jídel přímo v bungalovu. Cca 100 m od
bungalovů je v areálu restaurace s celodenním
 provozem.

ParkovánÍ
Před každým bungalovem neplacené, nehlídané.y

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4539.html
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od 1 690 kč*

* více na str. 117

od 370 kč*

* více na str. 117
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HOTEL SOREA SNP
*** DEMÄNOVSKÁ DOLINA - NÍZKÉ TATRY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Ho tel je si tuo ván do atrak tiv ní a vel mi ob lí be né
ob las ti Níz kých Ta ter, Dem änov ské Doliny. Ne -
da le ko ho te lu za čí na jí tu ris tic ké tra sy, na pří klad
Biela púť.

vY Ba ve nÍ
Re s tau ra ce, ka vár na, spo le čen ská míst nost, sauna,
ma sá že, sty lo vá vi nár na, stol ní te nis,  bi li ár, půj -
čov na spor tov ních po třeb, dět ské hřiš tě, vo lej ba -
lo vé hřiš tě, ohniš tě, hlí da né par ko viš tě.

Po ko je
Kompletně zrekonstruovaný hotel nabízí ubyto-
vání v moderně a pohodlně zařízených pokojích.
Většina pokojů je dvoulůžkových, jen velmi málo
pokojů má možnost přistýlky, za příplatek lze
doobjednat hotelové apartmá nebo rodinný
pokoj. Pokoje mají vlastní příslušenství, SAT/TV,
rádio, telefon a většina pokojů má také balkon.

STra vo vá nÍ
Snídaně jsou převážně podávány formou bufe-
tového stolu, večeře výběrem z teplého a stu-
deného bufetového stolu.

ParkovánÍ
Vyhrazené, nehlídané parkoviště u objektu za
poplatek.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4504.html

HOTEL MIKULÁŠSKÁ CHATA
*** DEMÄNOVSKÁ DOLINA - JASNÁ

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
V centru lyžařského střediska Jasná v Demänov-
ské dolině v Nízkých Tatrách. Tento stylový horský
hotel svojí architekturou perfektně zapadá do
horského prostředí. Hotel je hrdým členem aso-
ciácie Historických Hotelov Slovenska. Nachází
se 200 m od vleků a přímo u Vrbického Plesa.

vYBavenÍ
Nostalgická budova klasické tatranské architek-
tury nabízí pod jednou střechou kvalitní služby,
stylové ubytování a bohaté sportovní vyžití pro
celou rodinu. Hotel má k dispozici i moderní wel-
lness centrum, které uspokojí i náročnější klien-
telu a bowling pro večerní zábavu. Hotelový
komplex tvoří tři samostatné budovy. Mikulášská

chata, jedna z nejstarších chat v Demänovskej
doline, Depandansy s bowlingem a kongresovou
místností a Vrbická chata propojená s hotelem
podzemním podchodem.

UBYTovánÍ
Jedno a dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny kou-
pelnou a WC, barevnou TV, telefonem s přímou
volbou a rádiem, WiFi. V podkroví hotelu jsou
3 rodinné mezonetové apartmány. Každý z nich
má kapacitu 2–4 lůžka a 2 přistýlky.

STravovánÍ
Snídaně a večere jsou v zimní sezóně podávány
formou bufetu, obědy à la carte. V letní sezóně
jsou večeře podávané formou servírovaného menu.

ParkovánÍ
Parkoviště je přímo u hotelu a je hlídané kame-
rovým systémem a neplacené. 
V hotelu je možné ubytování se zvířetem v části
Depandansy.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8629.html

od 1 810 kč*

* více na str. 117

od 1 320 kč*

* více na str. 117
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WELLNESS HOTEL CHOPOK
**** JASNÁ - DEMÄNOVSKÁ DOLINA - NÍZKÉ TATRY

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Hotel je situován na začátku největšího a nej-
navštěvovanějšího letního i zimního turistického
střediska na Slovensku – Demänovská dolina-
Jasná. 

vYBavenÍ
Hotel je zaměřený na wellness a relaxační po-
bytya zvláště je vhodný pro rodiny s dětmi, kte-
rým se věnuje velká pozornost. Vstupní hala
s recepcí, restaurace, kavárna, 2 bazénové a sau-
nové světy a to Plesnivec (dětský bazén, relaxační
bazén a saunový svět pro rodiny s dětmi) a Pras-
lička (plavecký bazén a saunový svět pro osoby
nad 16 let. Vybavení pro děti – dětský koutek
Chopíkův dětský svět, Lego dětský koutek, dětský
bazén, dětské hřiště, herna Herňa (airhockey,
stolní fotbal, automobilový trenažér, playstation),
animace v letní i zimní sezóně. Speciální vybavení
pro děti – dětské stoličky v jídelně, přebalovací
pulty a vaničky, dětské postýlky, ohřívače na
mléko. Hotel má označení „Priateľskí k deťom“.

Ubytovaní hosté mají neomezené vstupy do
obou bazénů, saunových světů a fitness centra.
WiFi zdarma.

Pokoje
Několik typů pokojů. Dvoulůžkové pokoje typu
Plesnivec s přistýlkou (přistýlka je vhodná pro
1 dospělou osobu nebo 2 děti do 12 let), pokoje
typu Praslička, rodinné pokoje, pokoje Lux. Na
pokojích je minibar, trezor, vysoušeč vlasů, LCD
SAT/TV, telefon, internetové připojení, župan,
pantofle, pokoje mají balkon. Dále rodinné po-
koje typu Plesnivec (pro 4 nebo 5 osob) i typu
Praslička (pro 5 osob).

STravovánÍ
Vysoký standard stravování, snídaně formou bu-
fetových stolů, večeře – speciální nabídka, zpra-
vidla 4cho dové menu s možností výběru hlavního
chodu. Menu je doplněno o bufetový stůl s na-
bídkou salátů, ovoce a dezertů. Pro děti je možné
připravit dětské menu. 

ParkovánÍ
Parkoviště před hotelem je monitorováno ka-
merovým systémem. 

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4540.html

od 1 440 kč*

* více na str. 117



SKI A WELLNESS RESIDENCE DRUŽBA
**** JASNÁ - DEMÄNOVSKÁ DOLINA - NÍZKÉ TATRY

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Oblíbený a velmi příjemný wellness hotel je si-
tuován v překrásném prostředí národního parku
Nízké Tatry, v jedné z nejkrásnějších dolin Slo-
venska – v Demänovské Dolině. Nachází se v cen-
tru střediska Jasná. 
Středisko patří mezi nejlepší polohou i vybavením
pro letní i zimní rekreaci a odpočinek. 

vYBavenÍ
Hotelová restaurace,  Ľudová restaurace s tera-
sou, vinná pivnice s vinotékou, noční bar – Ka-
baret, Lobby bar, dětský koutek, dětské hřiště,
biliard, vysokorychlostní WiFi připojení v celém
hotelu, místnost na odkládání zavazadel, animace,
room servis, půjčovna jízdních kol a sportovních
potřeb, billiard. Rozšířené wellness centrum na-
bízí  – 25 m plavecký bazén s pramenitou vodou,
dětskou zónu s dětským bazénem a vířivou
vanou pro nejmenší, 3 vířivé bazény,  6 různých
saun (ruská, finská, bylinková, eukalyptová, solná,

infra), hydromasážní sprchy, vyhřívaná dřevěná
káď, masáže, ošetření kosmetikou SOTHYS, pe-
dikúra rybičkami GARRA RUFA. Novinky sezóny
ve wellness centru:  ADULT ZÓNA „FOUR SE-
ASONS“ se 3 saunami se zvýšenou teplotou,
„prameny s živou vodou“ – 3 bazénky s rozličnou
teplotou vody 8 °C, 36 °C a 42  °C, nové tepidá-
rium s vyhřívanými lehátky, vnější terasa s ba-
zénem s teplotou vody 37 °C, lehátky a sezením. 

UBYTovánÍ
Kategorie standard – dvoulůžkové pokoje s mož-
ností 1 přistýlky, pokoje Superior, apartmány Re-
sidence (se 2 ložnicemi), 2 apartmány Mezonet
nebo apartmány LUX (s 1 nebo 2 ložnicemi).
Všechny pokoje mají koupelnu, WC, SAT/TV, te-
lefon, vysoušeč vlasů, župan, trezor, minibar,
v apartmánech LUX i kuchyňský koutek a krb.
Apartmány LUX se nacházejí v samostatné bu-
dově hned vedle hotelu. 
Kategorie economy – dvoulůžkové pokoje, pokoje

Family. Všechny pokoje mají koupelnu, WC, SAT
TV, telefon, vysoušeč vlasů, župan, trezor, mini-
bar.

STravovánÍ
Snídaně jsou podávány formou bufetových stolů.
Možnost doplatit večeře – servírované (3cho dové
menu).

ParkovánÍ
Nehlídané parkoviště před ho telem.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4468.html

od 1 690 kč*

* více na str. 117

800 112 11238

SlovenSko | HORY
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HOTEL GRAND PER MON
**** POD BAN SKÉ - VYSOKÉ TATRY

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Velmi pěkný hotelový komplex je situován při
vstupu do slovenských velehor, v klidném pro-
středí střediska Podbánke, s dobrou dostupností
do dalších turistických center Vysokých Tater.
Velmi dobrá poloha pro turistiku a cykloturis-
tiku.

vYBavenÍ
Svým bohatým příslušenstvím se řadí mezi nej-
lépe vybavené hotely ve Vysokých Tatrách. K dis-
pozici  restaurace, noční bar, společenská
míst nost, salonky, krytý bazén, sauna,  solárium,
masáže, perličkové a vířivé koupele, solux,

 podvodní masáže, parafínové zábaly, inhalace,
fitness, tělocvična, kulečník, stolní tenis. 

Pokoje
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, vlastní
příslušenství, rádio, TV. Ubytování s domácím
zvířetem není dovoleno.

STravovánÍ
V ceně je snídaně formou bufetového stolu. Mož-
nost celodenního stravování.

ParkovánÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu za poplatek.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4478.html

HOTEL PIERIS
*** PODBANSKÁ

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Hotel se nachází v malebné horské osadě Pod-
banské, v jihozápadní části Vysokých Tater, stranou
od rušných tatranských center, v překrásném zá-
koutí Tatranského národního parku v těsné blízkosti
vyhledávaných cyklotras v Tichej a Kôprovej doline.
Je ideálním výchozím bodem k turistickýcm pro-
cházkám a výletům po Vysokých Tatrách a Liptove.
Od GH Permon, jednoho z nejnavštěvovanějších
slovenských hotelů s největším hotelovým wellness
komplexem, je vzdálený jen 1200 m.

vYBavenÍ
Hotel Pieris je moderně zrekonstruovaný, před
 rekonstrukcí byl známý jako hotel Kriváň. Díky
kompletní rekonstrukci pokojů, restaurace, Lobby

baru a recepce vznikl moderní a stylový hotel.
Komfortní pokoje a menší apartmány mají zají-
mavý design.  V přízemí hotelu je recepce s Lobby
barem a hotelová restaurace. Restaurace a Lobby
bar jsou propojené s venkovní terasou. V hotelu
dále Wellness Pieris, finská, parní a infra sauna,
bazén. WiFi ve společných prostorách v blízkosti
recepce. Možnost využívat služeb nedalekého ho-
telu Grand hotel Permon. 

UBYTovánÍ
Jednolůžkové pokoje s možností přistýlky a dvou-
lůžkové pokoje bez  přistýlky, menší apartmány
a jeden větší apartmán. Všechny pokoje mají kou-
pelnu se sprchovým koutem a s WC, TV s plochou
obrazovkou. Součástí některých je také balkon.

STravovánÍ
Snídaně i večeře formou bufetu. Možnost celo-
denního stravování v hotelové restauraci.

ParkovánÍ
Na hotelovém parkovišti bez poplatku. 

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4632.html

od 1 610 kč*

* více na str. 117

od 1 290 kč*

* více na str. 117



HOTEL PÁT RIA
**** ŠTRBSKÉ PLE SO - VYSOKÉ TATRY

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Na břehu vysokohorského jezera, na konci Mly-
nické doliny.

vYBavenÍ
Restaurace nazvaná Sluneční, Vatra Club, Koliba
Patria, kavárna. Nové wellness centrum Aqua
paradise, příjemný relax v několika saunách a ví-
řivkách, odpočinek v tepidáriu, masáže, velký
plavecký bazén, Beauty salon, fitness, ricochet,
půjčovna sportovního náčiní a možnost vyjížďky
na horských kolech. 

Pokoje
Většinou dvoulůžkové s možností přistýlky (roz-
kládací křeslo), možno vyžádat i hotelové apartmá.
Všechny pokoje mají koupelnu s vanou nebo se
sprchou, WC, předsíňku s vestavěnými skříněmi,
SAT/TV, telefon, minibar, trezor. Pokoje ve vyšším
patře s balkonem za příplatek (od 3. patra výše).
Župany na pokoji k dispozici.

STravovánÍ
Snídaně formou bufetového stolu, možnost do-
koupení polopenze nebo plné penze.

ParkovánÍ
Na vyhrazeném, uzavřeném parkovišti za pop-
latek nebo je možné předem vyžádat hotelovou
garaž za poplatek. 

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4549.html

800 112 11240

SlovenSko | HORY

od 1 480 kč*

* více na str. 117

DÍTĚ
ZDARMA



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 41

HORY | SlovenSko

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 41

HOTEL PANORAMA RESORT
**** ŠTRBSKÉ PLESO - VYSOKÉ TATRY

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Moderní hotel apartmánového typu se nachází
v klidnější části atraktivního střediska Štrbské
Pleso. Svou polohou v 1300 m n.m. je jedinečný
svým výhledem na panorama Vysokých Tater. 

vYBavenÍ
V přízemí hotelu se nachází vstupní hala s re-
cepcí, restaurace, Lobby bar, obchod se spor-
tovními potřebami. 

Pokoje
Ubytování je možné v moderně zařízených pro-
storných studiích a apartmánech pro 2–4 osoby.

Studia mají jednu místnost u apartmánu je ložnice
a obývací část s rozkládacím gaučem. Každý typ
ubytování má vlastní sociální zařízení (koupena
se sprchou nebo vanou) s kuchyňským koutem
s mikrovlnou troubou a ledničkou. Interne tové
připojení. 

STravovánÍ
Snídaně jsou podávány formou bufetového stolu,
možnost polopenze nebo plné penze. 

ParkovánÍ
Na vyhrazeném parkovišti u hotelu nebo v pod-
zemních garážích.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4547.html

HOTEL SOREA TRIGAN
*** ŠTRBSKÉ PLE SO - VYSOKÉ TATRY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
V nej ma leb něj ší čás ti Štrb ské ho Ple sa, pří mo na
bře hu je ze ra Nové Štrbské Ple so.

vYBavenÍ
Návštěvníkům je k dispozici restaurace, aperitiv
bar s denním provozem, noční bar, salonky, terasa.
K hotelovým službám patří fitness centrum, sauna,
klasické masáže a regenerační procedury kom-
plexního relaxačního centra, solárium, půjčovna
sportovních potřeb, dětský koutek, dětské hřiště
s prolézačkami, doplňkový prodej.

Pokoje
Hostům jsou k dispozici jedno- a dvoulůžkové

pokoje s možností přistýlky, rodinné pokoje a za
příplatek i apartmá,  bezbariérové pokoje pro
méně pohyblivé osoby. Pokoje jsou vybaveny
koupelnou se sprchou nebo vanou, WC, telefon,
rádio, SAT/TV, trezor, možno  vyžádat dětskou
postýlku.

STravovánÍ
Sní da ně i ve če ře jsou po dá vá ny v ho te lo vé re -
stau ra ci, na bíd ka sní da ně bu fe to vým způ so bem,
obě dy a ve če ře vý bě rem z menu.

ParkovánÍ
U hotelu nehlídané parkoviště, monitorováno
kamerou.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4506.html

od 2 420 kč*

* více na str. 117

od 1 430 kč*

* více na str. 117



od 940 kč*

* více na str. 117

HOTEL TOLIAR
*** ŠTRBSKÉ PLESO - VYSOKÉ TATRY

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Hotel se nachází v krásném prostředí Vysokých
Tater, v nadmořské výšce 1 355 m nad mořem,
přímo v turistickém centru Štrbské Pleso. Vý-
borné výchozí místo pro vysokohorskou turistiku,
v blízkosti hotelu je zastávka autobusu a tatran-
ské elektrické železnice, obchod (potraviny, dro-
gerie, hračky).

vYBavenÍ
Vstupní hala s recepcí, „Slo ven ská“ restaurace,
samoobslužná restaurace, denní bar, letní terasa,
salonek, „Vitálny svet“ (finská, kanadská a parní
sauna, solná parní koupel, tepidárium, vířivá
vana, bazén s protiproudem, ledový vodopád,

vodní cesta, masáže), fitness, kulečník. V kavárně
WiFi připojení.

Pokoje
Pohodlné dvoulůžkové pokoje, některé s mož-
ností přistýlky a rodinné  poko je – hotelové buňky,
se skládají ze 2 dvoulůžkových pokojů s možností
jedné přistýlky, společná předsíňka, WC a kou-
pelna, SAT/TV, telefon, max. kapacita jedné buňky
je až 6 osob. Hotelové studio 2–4 pevná lůžka
s možností až 2 přistýlek, koupelna, kuchyňská
linka, SAT/TV. 

STravovánÍ
V ceně pobytu jsou zahrnuty snídaně, které jsou

podávány většinou formou bufetového stolu,
možnost celodenního stravování.

ParkovánÍ
Vyhrazené, nehlídané parkoviště u objektu.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4469.html

800 112 11242

SlovenSko | HORY
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HOTEL PALACE
*** NOVÝ SMOKOVEC 

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Komplex kúpele Nový Smokovec se nachází ve
významném rekreačním středisku Smokovce,
které tvoří Starý, Nový, Dolný a Nový Smokovec.

vYBavenÍ
Hotel Palace je hlavním hotelem Kúpeľov Nový
Smokovec. K vybavení hotelu patří – centrální
recepce, kavárna, jídelna se 2 salonky, zimní za-
hrada, knihovna. Doplňkové služby: stolní tenis,
biliard, elektronické šipky.

UBYTovánÍ
Jedno a dvoulůžkové pokoje jsou zrekonstruované.
Pokoje mají koupelnu, WC, telefon, LED TV se sa-

telitním příjmem a s bezplatným WiFi připojením.
Některé pokoje mají balkón a trezor.

STravovánÍ
Snídaně formou bufetu, obědy a večeře 3cho-
dové, servírované, výběr minimálně 3 menu.

ParkovánÍ
Parkoviště u hotelu.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

HOTEL BRANISKO
*** NOVÝ SMOKOVEC

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Historický, tatranský hotel Branisko patří do kom-
plexu kúpele Nový Smokovec, které se nacházejí
ve významném rekreačním středisku Smokovce,
které tvoří Starý, Nový, Dolný a Nový Smokovec.

vYBavenÍ
V hotelu Branisko se soustřeďuje léčba a posky-
tování procedur pro všechny hosty kúpeľov Nový
Smokovec a je zde přímé propojení s RELAX
zónou s bazénem. Na pokojích jsou župany. Re-
staurace, knihovna, centrální recepce v hotelu
Palace cca 150 m.

UBYTovánÍ
Pokoje jsou klasicky zařízené. K vybavení patří
koupelna, WC, LED TV, některé pokoje mají bal-
kon. K dispozici je bezplatné WiFi připojení.

STravovánÍ
Stravování v hotelu Palace cca 150 m – snídaně
formou bufetu, obědy a večeře 3chodové, se-
rvírované, výběr minimálně 3 menu.

ParkovánÍ
Parkoviště u hotelu Palace.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8655.html

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8654.html

od 910 kč*

* více na str. 117

od 910 kč*

* více na str. 117



od 740 kč*

* více na str. 117

APARTMÁNY KOLIBA KAMZÍK
*** STARÝ SMOKOVEC    

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Apartmány koliba Kamzík se nachází ve Starém
Smokovci v Tatranském národním parku, v těsné
blízkosti stanice pozemní lanovky na Hrebienok.
Vynikající poloha apartmánů v srdci Vysokých
Tater se všestrannými bohatými možnostmi hor-
ských túr, letních a zimních sportů  je zárukou
skvělé dovolené plné dokonalého relaxu i aktiv-
ního odpočinku.

vYBavenÍ
Apartmány a studia s možností vlastního stra-
vování, WiFi ve všech prostorách a restauraci.
Budova Koliby Kamzík zastřešuje nejen ubytovací

část, ale i restauraci. Recepce je situovaná v ob-
jektu a nabízí hostům své služby denně v době
od 7:00 do 18:00 včetně. Apartmánový dům dis-
ponuje čtyřmi apartmány a čtyřmi studii.

UBYTovánÍ
Každé studio nebo apartmán je vybaveno po-
hodlnými postelemi „spring box“, rozkládací po-
hovkou (slouží jako přistýlka), kuchyňským
koutem (lednice, mikrovlnná trouba, varná kon-
vice, základní inventář, vařič není k dipozici), kou-
pelnou se sprchovým koutem a WC, TV,
bezplatné internetové připojení. Platí se vratná
kauce 70 EUR za pobyt. Vrací se při odjezdu.

STravovánÍ
V ceně ubytování jsou snídaně podávané formou
bufetu v restauraci Kamzík. Možnost stravování
v restauraci Koliba Kamzík se slevou 20 %.

ParkovánÍ
Parkoviště přímo před hotelem je zpoplatněné
částkou 6 Eur/den.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8656.html

800 112 11244

SlovenSko | HORY
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VILA OLÍVIA
*** NOVÝ SMOKOVEC

PoloHa
Poloha vily Olívia patří mezi nejlepší lokality
v rámci obce Nový Smokovec.

vYBavenÍ
Vila Olívia má k dispozici deset apartmánů, roz-
dělených do 2 kategorií: apartmán 2+2 a apart-
mán 4+2. Klientům je k dispozici recepce
a místnost na úschovu lyží.

UBYTovánÍ
Apartmány jsou vybavené moderními spotřebiči
– TV, myčka na nádobí, pračka se sušičkou, ves-
tavný dvouvařič, chladnička, digestoř a varná
konvice. V koupelně k dispozici vysoušeč vlasů. 
Apartmány 4+2 (cca 50 m2) jsou mezonetové
apartmány s otevřenou galérií s manželskou po-

stelí pro 2 osoby, v dolních prostorách je ložnice,
obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby,
kuchyňka s jídelním koutem, sprchový kout, WC.
Možnost ubytování 4–6 osob. Tyto apartmány
mají balkon.
Apartmány 2+2 (cca 35 m2) mají ložnici s man-
želskou postelí, obývací pokoj s rozkládací po-
hovkou pro 2 osoby, kuchyňku s jídelním koutem,
sprchový kout, WC. Možnost ubytování 2–4
osoby. Některé apartmány mají balkon. Pokoje
se odemykají kartovým systémem.

STravovánÍ
Pobyt se snídaní. Snídaně bufetové / kontinen-
tální. Možnost navštívit restauraci Koliba Kamzík
ve Starém Smokovci, kde mají klienti 15% slevu.

ParkovánÍ
Parkoviště přímo před vila Olívia pro ubytované
hosty zdarma.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,9167.html

od 730 kč*

* více na str. 117

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně



800 112 11246
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od 1 930 kč*

* více na str. 117

GRAND HOTEL BELLEVUE
**** HORNÝ SMOKOVEC

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Hotelový komplex Grand Hotel Bellevue se na-
chází v Hornom Smokovci, na úpatí Slavkovského
štítu, na místě zvaném Pekná Vyhliadka. Její pře-
klad do francouzského jazyka dal název tomuto
hotelu.

vYBavenÍ
Současný Grand Hotel Bellevue vznikl spojením
dvou tatranských hotelů – hotelu Bellevue a ho-
telu Šport. K vybavení hotelu recepce, krytý
bazén, wellness centrum, fittness centrum, bow-
ling a biliard, 2 restaurace a noční klub.

UBYTovánÍ
Hotel má 140 pokojů, k dispozici jsou pokoje

dvoulůžkové s manželskými postelemi nebo od-
dělenými lůžky s možností 1 přistýlky, rodinné
pokoje s možností dětské postýlky a přistýlky.
Rodinné pokoje jsou složené ze 2 částí, které
jsou oddělené buď dveřmi nebo umělou stěnou. 
Pokoje jsou nekuřácké. K vybavení pokojů patří
koupelna, WC, vysoušeč vlasů, k dispozici župany,
přezůvky, TV, telefon, minibar, trezor, na pokojích
bezplatné kabelové a ve veřejných prostorách
bezplatné WiFi připojení na internet.

STravovánÍ
Snídaně formou bufetu. Večeře tří chodové menu,
výběr ze 3 menu a salátový bufet. V hotelu je ně-
kolik restaurací, např. restaurace Savarin nebo
stylová Slovenská restaurace.

ParkovánÍ
Parkoviště s kapacitou 140 parkovacích míst, pro
ubytované hosty zdarma. 

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,9166.html



HOTEL SOREA TITRIS
*** TAT RAN SKÁ LOM NI CA - VYSOKÉ TATRY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Hotel se nachází v tichém prostředí, nedaleko
centra Tatranské Lomnice v blízkosti botanické
zahrady a známého muzea TANAPu. Stanice ta-
transké elektrické železnice a autobusu cca
10 min. chůze od hotelu. Snadná  dostupnost
kabinové  lanovky „Morava“ cca 15 min. chůze,
autobusem do Smokovce a Št. Plesa cca 10 min. 

vYBavenÍ
Restaurace, aperitiv bar Aqua u bazénu, „vinná
viecha ŠOPA“, nové aquacentrum s vodními
atrakcemi, sauna, masáže (ruční, perličková,
 hydromasáž).

Pokoje
Velmi pěkné dvoulůžkové pokoje, některé mají
možnost přistýlky. Možno  vyžádat hotelové
apartmá. Na vyžádání také možno rodinné po-
koje (2 dvoulůžkové propojené pokoje – 4 pevná
lůžka). Ubytování s domácím zvířetem není do-
voleno.

STravovánÍ
Snídaně jsou zpravidla bufetové, večeře výběrem
z me nu, doplněno o bufetový stůl s polévkou
a saláty.

ParkovánÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu, monitorováno
kamerou.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4508.html

HOTEL SOREA URÁN
*** TAT RAN SKÁ LOM NI CA - VYSOKÉ TATRY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Hotel je situován do centra Tatranské Lomnice.
Má výhodnou výchozí pozici pro sportovce a mi-
lovníky turistiky, cca 10 min. chůze stanice  lanové
dráhy na Skalnaté pleso a Lomnické sedlo.

vYBavenÍ
Velmi příjemné prostředí,  dobrá vybavenost, re-
staurace, lobby bar, nové well ness URANIA s ne-
rezovým relaxačním bazénem s nabídkou
vodních atrakcí, sauna, fitness, stolní tenis, herna
pro děti, možnost půjčení sportovních potřeb
a řada doplňkových služeb. Hotel má bez ba rié -
ro vý vstup a 2 bezbariérové pokoje.

Pokoje
Jedno a dvoulůžkové s možností  přistýlky a vlast-
ním příslušenstvím, telefon, TV. Možno vyžádat
rodinné pokoje (3 lůžka + 1 přistýlka) nebo za
příplatek hot. apartmá. Všechny pokoje mají bal-
kon.

STravovánÍ
Snídaně a večeře jsou podávány většinou formou
bufetového stolu. Možnost celodenního stravo-
vání.

ParkovánÍ
Nehlídané parkoviště u objektu. Hotelová garáž
za poplatek.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4510.html
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* více na str. 117
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SlovenSko | HORY

800 112 11248

VILA BEATRICE
*** TATRANSKÁ LOMNICA 

Zájezdy: 2 a více dní Strava: bez stravování

PoloHa
Vila Beatrice se nachází v Tatranské Lomnici.
Společně s Vilou Júlia a Vilou Magnólia tvoří Re-
sort Beatrice. Objekty rezortu jsou od sebe vzdá-
lené maximálne 300 m. Hlavní budova je právě
vila Beatrice.

vYBavenÍ
Interiér budovy Vila Beatrice prošel kompletní
rekonstrukcí v roce 2016. V objektu se nachází
recepce poskytující služby všem zařízením re-
zortu denně od 7:00 do 18:00. V hlavní budově
rezortu je také místnost pro podávání snídaní. 
K dispozici je zde dětský koutek.

UBYTovánÍ
Apartmány, mezonetové apartmány s jednou nebo
dvěma ložnicemi, všechny s možností až 2 přistýlek.
K dispozici i apartmán až pro 8 osob (s krbem v obý-
vacím pokoji a saunou). Všechny apartmány mají
kuchyňský kout s vybavením, koupelnu, WC TV, bez-
platné internetové připojení. Platí se vratná kauce
70 Eur za pobyt. Vrací se při odjezdu.

STravovánÍ
Bez stravování. Možnost doobjednat snídaně.

ParkovánÍ
Přímo v areálu objektu – nehlídané, bezplatné.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8657.html

VILA JÚLIA
*** TATRANSKÁ LOMNICA 

Zájezdy: 2 a více dní Strava: bez stravování

PoloHa
Vila Júlia se nachází v Tatranské Lomnici. Společně
s Vilou Beatrice a Vilou Magnólia tvoří Resort
Beatrice. Objekty rezortu jsou od sebe vzdálené
maximálne 300 m.

vYBavenÍ
Hlavní budovou rezortu je vila Beatrice, která je
vzdálena pouze 100 m a poskytuje celému re-
sortu služby recepce denně od 7:00 do 18:00.
V hlavní budově rezortu je také místnost pro po-
dávání snídaní.  Dětský koutek na meziposchodí
nebo ve vila Beatrice. V případě zájmu Vila Júlia
nabízí ubytování se psem.

UBYTovánÍ
Apartmány a studia jsou velmi vkusně zařízené,
mají 2–4 pevná lůžka, možnost až 2 přistýlek.
Všechny apartmány mají kuchyňský kout s vyba-
vením, koupelnu, WC TV, bezplatné internetové
připojení. Apartmány jsou zařízené v různých ba-
revných kombinacích. Platí se vratná kauce 70 Eur
za pobyt. Vrací se při odjezdu.

STravovánÍ
Bez stravování. Možnost doobjednat snídaně ve
vile Beatrice.

ParkovánÍ
Přímo v areálu objektu – nehlídané, bezplatné.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8658.html

VILA MAGNÓLIA
*** TATRANSKÁ LOMNICA 

Zájezdy: 2 a více dní Strava: bez stravování

PoloHa
Vila Magnólia se nachází v těsné blízkosti centra
Tatranské Lomnice. Společně s Vilou Júlia a Vilou
Magnólia tvoří Resort Beatrice. Objekty rezortu
jsou od sebe vzdálené maximálne 300 m. Hlavní
budova je právě vila Beatrice.

vYBavenÍ
Hlavní budovou rezortu je vila Beatrice – cca
150 m, která poskytuje celému resortu služby
recepce denně od 7:00 do 18:00. V hlavní budově
rezortu je také místnost pro podávání snídaní
a sauna. Hosté mohou využít možnost posezení
ve společných prostorách se sedačkou, křesly
a dekoračním krbem.

UBYTovánÍ
Ve vile jsou dvou- třílůžková studia a tří- čtyřlůžkové
apartmány s možností vždy až dvou přistýlek.
Všechny apartmány mají kuchyňský kout s vy-
bavením, koupelnu, WC, TV, bezplatné interne-
tové připojení. Platí se vratná kauce 70 Eur za
pobyt. Vrací se při odjezdu. V případě zájmu je
možné i ubytování se psem.

STravovánÍ
Bez stravování. Možnost doobjednat snídaně ve
vile Beatrice.

ParkovánÍ
Přímo v areálu objektu – nehlídané, bezplatné.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8659.html

od 650 kč*

* více na str. 117

od 550 kč*

* více na str. 117

od 490 kč*

* více na str. 117
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HOTEL SOREA HUTNÍK I. A II.
***/** TATRANSKÉ MATLIARE - VYSOKÉ TATRY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Tatranské Matliare patří k nejhezčím oblastem
ve Vysokých Tatrách, cca 2 km od Tatranské Lom-
nice. Hotel je situován v klidném prostředí, ob-
klopen zelení, cca 400 m od zastávky autobusu.
Nad hotelem se tyčí vrcholy Lomnického štítu.

vYBavenÍ
Restaurace, bar, kavárna,  tě lo cvič na, kuželky, fit-
ness, krytý bazén. 

Pokoje
Pokoje typu economy jsou situovány v hotelu Hut-
ník II., velmi pěkné pokoje standard po rekonstrukci

v části hotelu Hutník I. Všechny  pokoje mají vlastní
příslušenství, některé s možností přistýlky, SAT/TV.
Některé pokoje mají balkon.

STravovánÍ
Snídaně zpravidla bufetové, večeře výběrem
z menu, možnost celodenního stravování, na přání
je možné připravit i studený oběd do balíčku.

ParkovánÍ
Nehlídané parkoviště u objektu.

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: ***/**

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4511.html
www.cedok.cz/dovolena/,4512.html

HOTEL SOREA ĽUBOVŇA
*** ĽUBOVNIANSKÉ KÚPELE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Hotel se nachází na rozhraní Spišské Magury
a Levočských vrchů asi 7 km od města Stará Ľu-
bovna. Je zasazen do krásné přírodní scenérie.

vYBavenÍ
Hotel nabízí širokou škálu základních i doplňko-
vých služeb, restaurace, bar, kavárna, salonky,
bazén, fitness,  masáže, relaxační procedury, půj-
čovna sportovního náčiní, sauna, biliár, stolní
tenis, horská kola.

Pokoje
Dvoulůžkové s příslušenstvím a možností při-
stýlky mají SAT/TV, telefon, balkon. Rodinné po-
koje  nebo apartmá je možné vyžádat.

STravovánÍ
Snídaně a večeře zpravidla bufetové. Možnost
celodenního stravování.

ParkovánÍ
Vyhrazené, nehlídané parkoviště u objektu. 

inForMace
V ceně není zahrnuta pobytová taxa cca 1–2 EUR/
os./den, platba na místě.

Oficiální klasifikace: **+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4505.html

od 1 890 kč*

* více na str. 117

od 1 710 kč*

* více na str. 117



NaŠE PoBYToVÁ MÍsTa
BalatoN
Krása Balatonu a jeho tisíce tváří uchvacuje jak
zvídavého turistu, tak domorodce. Pro ty, kteří
sem přijíždějí, má tato oblast připraveny ne-
sčetné možnosti oddychu, bohaté zážitky
i skrytá tajemství. V kotlině, obklopené dávno
vyhaslými sopkami se otvírá zvláštní svět. Vy-
haslé čedičové vulkány jsou dnes turistickým
rájem. Spolu s romantickými zříceninami něko-
lika hradů napovídají o pohnuté minulosti této
krajiny. Ne opako vatelným zážitkem je západ

slunce, který je možný si vychutnat v příjemném
prostředí maďarské csárdy, položené vysoko
nad jezerem, při ochutnávce některého z typic-
kých balatonských vín.
Pláže severního a jižního břehu Balatonu se od
sebe podstatně liší. Na severu přechází voda
 prud ce do hloubky a po 30 až 50 m se již ne-
dosáhne na dno. Zdejší pláže jsou vhodné
spíše pro dobré plavce či pro ty, kteří přijíždějí
s dospívajícími dětmi. Na jižním břehu se voda
jen pozvolna svažuje do hloubky, na většině

míst se můžeme brouzdat vodou třeba i do
vzdálenosti pěti set metrů od břehu bez pla-
vání. Obzvláště mělké je pásmo přiléhající
přímo ke břehu, kde se mohou ani ne v půlme-
trové hloubce skvěle vydovádět ti nejmenší.
Zpravidla proto si volí jižní břeh rodiny s ma-
lými dětmi.
Velkou výhodou cestování k Balatonu je blízká
vzdálenost z naší republiky a pro cestování
i možnost využití železniční dopravy, která vede
okolo celého Balatonu.

Maďarsko
Maďarsko – země plná překvapení, ležící v samém srdci Evropy. každému nabídne trvalý zážitek, s nekonečnými možnostmi zábavy
i odpočinku.  kromě hlavního města Budapešti a „maďarského moře“ Balatonu, jsou hodna obdivu historická města (např. Eger, Pécs,
székesfehervár,  szentendre, ostřihom a mnoho dalších),  památky, muzea a zámky. 
Přivítá Vás typická maďarská pohostinnost, bohatá kultura, rozmanitá krajina, kulturní a zábavné programy v každém ročním období. Za
ochutnání stojí vyhlášené speciality maďarské gastronomie: uherský salám, čabajka, guláš nebo gulášovka, perkelt, paprikáš, tokáň,
tarhoňa, rybí polévka, langoš se zakysanou smetanou, známý Dobošův dort, kaštanové pyré, palačinky sladké i slané.  Můžete je zapít
světoznámým tokajským vínem, či jinými výbornými víny z oblíbených vinařských oblastí. Dále doporučujeme hořký likér Unicum Zwack
ze čtyřiceti bylin a kořenů nebo vyhlášené pálenky z ovoce. Nebývalý zájem je také o maďarské termální lázně, které lákají zejména svou
unikátní možností kombinovat letní dovolenou s  léčivými procedurami v termálních bazénech, které nejenom účinně pomáhají při
fyzických problémech, ale relaxace v  lázních dodá i  psychickou podporu organismu. V  posledních letech v  lázních proběhla řada
rekonstrukcí, díky kterým vznikly komplexy na světové úrovni. Návštěvníky očekávají areály s mnoha vodními atrakcemi nebo celé
aquaparky. V rekreačních střediscích nebo v jejich okolí se nabízí další možnosti sportování i aktivního odpočinku. kromě výletů a turistiky
můžeme doporučit i jízdu na koni, cyklistiku, tenis, rybaření, na některých místech je i golfový areál.

Maďarsko
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siófok
Centrem jižního břehu Balatonu je letovisko Sió -
fok, jehož rozvoj nastal již v 19. století, kdy do
města byla zavedena železnice a postaven lázeň-
ský dům Maďarské moře – tento název se často
používá i pro Balaton. Pozůstatkem z minulosti
je vodárenská věž, vysoká 42 m, z jejíhož ochozu
je možné přehlédnout celý kraj. Milovníci hudby
mohou navštívit muzeum  Emmericha Kálmána,
který se ve Siófoku narodil. Neje nom památky
stojí za shlédnutí, ale i park Millenia, nebo park
Oulu. Město Siófok je velice oblíbené pro Mezi-
národní folklorní festival, který se koná na za-
čátku července, nebo letní varhanní koncerty,
pořádané v římskokatolickém kostele. Siófok je
známý také svými dlouhými travnatými plážemi.
V případě horšího počasí je možné navštívit zá-
žitkové lázně a wellness Galerius, pojmenované
po římském císaři Galeriovi. Lázně poskytují od-
počinek a relax pro všechny věkové skupiny.
Nabízí kromě dětských bazénů, plavecké i léčivé
(vhodné především pro léčbu pohybového
ústrojí), sauny, ledopád, tepidárium, vířivky, zá-
žitkové sprchy, solnou jeskyni, tobogán a další.

BalatoNfürED
Nejstarší a největší lázně na severním břehu Ba-
latonu. Jejich léčivé prameny byly známy již na
počátku letopočtu. Od 17. století zde má tradici
lázeňství, které léčí choroby srdce a krevního
oběhu. Kromě lázeňských hostů sem přijíždějí
i rekreanti, kteří oceňují možnost strávit dovo-
lenou u vody v kla sic kém lázeňském prostředí.
Uprostřed lázní leží přístav, odkud je frekvento-
vané spojení s jižním břehem jezera.

V červenci se v Balatonfüredu koná tradičně me-
zinárodní soutěž plachtění kolem Balatonu. Po-
slední červencovou sobotu je možné navštívit
slavný „Annenský bál“ a začátkem srpna jsou
oblíbené „vinné týdny“, které jsou kromě na-
bídky místních vinařů i kulturním festivalem.
Hlavní turistickou atrakcí je Aquapark Annagora,
ležící v rozlehlém parku na břehu Balatonu.
K dispozici je vnitřní bazén, venkovní bazén
s umělým vlnobitím, divoká řeka, dětský bazén,
12 různých tobogánů a skluzavek. Součástí are-
rálu je wellness, dětská a sportovní hřiště. Také
bary, obchody, kavárny a restaurace.

BalatoNalMÁDi
Třetím největším městem na severním břehu
Balatonu je Balatonalmádi. Svým návštěvníkům
nabízí v letním období návštěvu rozhledny, ně-
kolika kostelů, letní koncerty klasické hudby, ale
i folklorní představení. Jak krásnou polohu má
městečko se lze přesvědčit z vyhlídkového bodu
Óvari. Vyhlídka byla vybudována na počátku
dvacátého století uprostřed vinic.  Balatonal-
mádi se pyšní hlavní pláží Wesselényi, která je
doplněna dvěma dalšími. Z Radničního náměstí
vychází okružní turistická stezka, která vede do
přírodně chráněného Starého parku u jezera
a k nejkrásnějším místům v bližším okolí. 
Za návštěvu stojí nedaleké župní město Vesz-
prém nebo Herend – proslulá manufaktura na
výrobu porcelánu, která doposud funguje.

kEsZtHEly 
Druhým největším a zároveň nejstarším měs-
tem na břehu Balatonu je Keszthely, se svou bo-

hatou historií. Už za římské éry bylo význam-
ným obchodním střediskem. Nej většího rozma-
chu však dosáhlo v období 18. století, kdy se
stalo majetkem hraběcí a později knížecí rodiny
Festeticsů, kteří se zasloužili o nejvýznamnější
památku města – původně barokní zámek
z roku 1745. Za zmínku stojí zámecká, dřevem
vykládaná knihovna, ve které je uloženo 86 000
starých knih. Festeticsové v Keszthely založili
první zemědělskou školu Georgikon a pořádali
Slavnosti Helikonu. Okolo zámku je rozlehlá
francouzská zahrada a anglický park.  Mezi další
zajímavosti patří Muzeum panenek a panopti-
kum, Balatonské muzeum s lapidáriem a obra-
zárnou, Muzeum marcipánu. Mezi oblíbené
výlety do okolí patří návštěva unikátní buvolí re-
zervace v Kápolnapusztě, Malého Balatonu,
lázní Hévíz, vinařské oblasti v okolí Badacsony.

VoNyarcVasHEGy
Malá rekreační obec, vzdálená 6 km od Kesz-
thely se nachází na severním břehu Balatonu.
Ve východním okraji letoviska se tyčí vrch sva-
tého Michaela, kde je kaple z 18. století, posta-
vená na znamení díků za záchranu 40 rybářů,
pod kterými se probořil led zamrzlého Bala-
tonu.
Místní kemp uspokojí i náročnější návštěvníky.
Jsou zde hřiště pro hraní volejbalu, pingpongu,
dětské hřiště, je možné si pronajmout člun na
projížďku nebo na rybolov. V hlavní sezoně za-
jišťuje bohaté programy animátor. K dispozici
je malý potravinářský obchod a restaurace.
Přímo okolo kempu vede balatonská cyklistická
stezka. Kolo je možné vypůjčit.

Čedok Plus
• česky hovořící delegát v lázních Harkány
• doprava busem do lázní Harkány a západ-

ních lázní 
• možnost zajištění termínů dle přání klienta

a i v jiných ubytovacích kapacitách

naše tiPy Pro sPráVnou Volbu
• krátká dojezdová vzdálenost z ČR
• ideální podmínky pro koupání dětí v Bala-

tonu
• relaxace v termálních lázních 
• výborná maďarská kuchyně
• cenová přístupnost
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zájezdy: 3 a Více dní | 10, 12 dní

Vzdálenost z Prahy:
k Balatonu cca 500–550 km
do Budapešti  550 km
do Büku cca 400  km
do Egeru cca 650 km
do Győru cca 400 km
do Hajdúszoboszló cca  720 km
do Harkány cca 660 km 
do Hévízu cca 540 km 
do kehidakustány 510 km
do lenti 530 km
do Mezőkövesdu cca 660 km
do Miskolc tapolca 710 km
do Mosonmagyaróváru cca 360 km
do sárváru cca 440 km
do tapolca 550 km
do Zalakarose cca 550 km

Maďarsko
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Maďarsko | TERMÁLNÍ LÁZNĚ

Maďarsko – termální lázně
Na území Maďarska se nachází jeden z největších zdrojů termální a léčivé vody na světě, jehož přírodního bohatství lidé využívají už dva
tisíce let. stopy lázeňské kultury jsou patrné i na historických freskách a mozaikách, které zachycují Římany při lazebnických procedurách.
Více než tisíc pramenů s termální vodou o teplotě vyšší než 30 ˚c, téměř 150 léčebných lázní, z nichž desítky jsou v Budapešti, jeskynní
lázně v Miskolc-tapolca, nejznámější evropské jezero s léčivou vodou v Hévízu, prameny, z nichž tryská čtyři sta milionů litrů minerální
vody ročně. Maďarsko kromě léčivých termálních vod  také poskytuje wellness  služby, kde je udržování zdraví součástí relaxace a zábavy.
ti, kteří touží po úplném odpočinku, nemusí ani vykročit z hotelů, vybavených  dobrodružnými zážitkovými lázněmi a ostrovy zdraví. různé
sauny, parní lázeň, ledové sprchy, solné komory, salony krásy a masáže nabízejí ideální místo pro odpočinek a relaxaci pro všechny věkové
kategorie. Pro děti jsou připraveny dětské bazény, tobogány a skluzavky. Pro  ty , kteří touží po rušnějším životě  jsou ideální hotely a lázně
v Budapešti. Zaslouženou pověst klidnějšího odpočinku mají lázně v Západním Maďarsku (Bük, Zalakaros, sárvár), v severním Maďarsku
(Eger, Miskolc-tapolca), ve Velké maďarské nížině (Hajdúszoboszló, Debrecen), v okolí Balatonu (Balatonfüred a Hévíz), nebo nejblíže k naší
republice (Győr a Mosonmagyaróvár). snad nejoblíbenějšími lázněmi pro své unikátní složení léčebné vody jsou  Harkány.

MosoNMaGyaróVÁr
V severozápadním cípu Maďarska, pár kilome-
trů od slovenských hranic leží lázeňské město
Mosonmagyaróvár. Místní lázně se nacházejí
v centru města, poblíž pěší promenády. Zdejší
léčivá voda je vhodná ke zmírnění nemocí
pohybového aparátu, pitná kúra při one -
mocnění žaludku a zažívacího ústrojí a inha-
lace pro nemoci dýchacích cest. svým
návštěvníkům nabízí sedm bazénů (léčebné,
zážitkový, kryté a venkovní plavecké ba-
zény) s různou teplotou vody od 25 °c do
37 °c. termální pramen má alkalickou,
hydrogenuhličitanovou vodu s ob sa -
hem  mnoha rozpuštěných solí a vysokým
obsahem jódu. léčivá voda je kvalifikovaná
jako jedna z pěti nejlepších termálních vod
v Evropě. Mosonský Dunaj, který městem pro-
téká, nabízí příjemné procházky a možnost po-
znávání chráněné krajinné oblasti Szigetköz.
Nejvýznamnější pamětihodností města je hrad,

postavený okolo roku 1250, který byl přestavěn
na počátku 19. století. Nyní je zde fakulta Pa-
nonské zemědělské univerzity a v jedné budově
je expozice místní fauny a flóry. 

taPolca
V kotlině uprostřed čedičových hor, 15 km od
Balatonu leží město Tapolca. Původně centrum
vinařství, později významné středisko těžby
bauxitu. Mezi památky patří vodní mlýn z 18.
století, kudy protéká voda z Mlýnského jezera.
V místě dnešního jezera je 9 pramenů, které
byly již za Římanů používány k napájení vodní
nádrže. Za jezerem je Kostelní návrší, kde pů-
vodně stál hrad.  V roce 1902 bylo objeveno, že
pod městečkem vytvořily čedičové skály systém
jeskyní, s pozoruhodnými skalními sály, krápní-
kovými útvary a podzemním jezírkem, jehož
část je přístupná loďkami, které se staly ojedi-
nělou turistickou atrakcí.  Mikroklimatické ovz-
duší v jeskyni je stabilní, prakticky bezprašné

a má trvalou teplotu mezi 14 až 16 st. C. Vysoká
vlhkost 98 %, bez prachové zátěže, vzduch je
mimořádně čistý. Všechny tyto vlastnosti mají
už samy o sobě léčivé a uklidňující účinky. V je-
skyni se nacházejí prostory s téměř 70 lůžky. Ke
každému lůžku patří lampa na čtení. Ideální
doba léčby je 2–3 týdny. Jeskyně je určena
lidem trpícím astmatickými problémy, bron-
chitidou, alergickými nemocemi dýchacích
cest. Pobyt v jeskyni nemá žádné známé ve-
dlejší účinky!

Bük
V místě, kde se setkává podhůří Alp a Malá uher-
ská nížina, leží zrekonstruované lázně Bük, které
na rozloze 14 ha poskytují vynikající podmínky
pro odpočinek, sport i léčbu. Termální léčivá
voda o teplotě 55 °C  vyvěrá z hloubky 1 282 m
a díky svému unikátnímu složení – alkalihydro-
genkarbonát, vysoký obsah vápníku, hořčíku
a fluóru, je doporučována k léčbě nemocí

BükBük

sárvársárvár
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 pohybového aparátu, gynekologických a uro-
logických onemocnění, nemocí dýchacích
cest a jako pitná kúra v případě žaludečních
a zažívacích potíží. celkem 27 bazénů (kry-
tých i venkovních) o teplotě 32–38 °c (léčivé)
a plavecké 26–28 °c i specielní bazény pouze
pro nejmenší návštěvníky doplňuje  tobogánový
komplex, sportovní hřiště a zábavné programy.
Atrakce krytého zážitkového koupaliště nabízejí
vynikající možnost zábavy pro každý věk během
celého roku. Hostům, kteří dávají přednost aktiv-
nímu odpočinku je možno nabídnout jedno
z nejkrásnějších evropských golfových hřišť
s 18 jamkami, tenisové kurty, bowlingové hřiště,
možnost rybaření, honby, jízdy na koních, cyklis-
tika, minigolf – vše v nejbližším okolí. Milovníci
historie mohou navšívit blízké středověké měs-
tečko Kőszeg s hradem (sídlí zde muzeum vína)
a s původním městským opevněním.

sÁrVÁr
Jedním z nejbližších lázeňských měst od našich
hranic, jsou lázně Sárvár, uprostřed zeleně,
vedle soustavy rekreačních jezer. Mají rodinnou
atmosféru a velmi dobrou a účinnou léčivou
vodu. Nový komplex léčebných lázní a wellness
koupelí je skutečně na světové úrovni. lázně
byly vybudovány se záměrem, aby služby od-
povídaly potřebám rodin. Na nejmenší náv-
štěvníky tu čeká celoročně vodní školka,
dětský bazén, v létě hřiště na hraní, ven-
kovní bazén pro batolata,  bazén s umělým
vlnobitím a dětský dobrodružný venkovní
bazén. Zajímavostí města je arborétum, poblíž
hradu Nádasdy-vár, kde se na ploše 10 ha na-
chází více než 350 druhů stromů a keřů. Jezero,
které se skládá ze sedmi vod ních ploch, vybízí

k projížďce na člunech a stejně jako Divoká za-
hrada i lesopark v okolí městečka, v sobě tají ne-
jednu pozoruhodnost pro každého návštěvníka.
V rámci rozsáhlého projektu rozšíření lázní od
roku 2010 návštěvníkům lázní slouží navíc
3 skluzavky včetně obří, dětský a léčivý bazén.
Nová lázeňská budova se službami pro rodiny
nabízí dětské brouzdaliště a dětské vodní
hřiště se skluzavkami, vířivku, svět miminek,
bazén s vlnami, 3 obří skluzavky, plavecký
bazén, fitness centrum, odpočinkové prostory.
také se zvětší saunový světa o další finskou
saunu, ledovou jeskyni, solnou jeskyni, bazén
s vířivkou, zážitkovou sprchu a vitamínový bar.
areál disponuje krytými i venkovními bazény
s teplotou vody od 26 °c až po 36 °c.  
tyto lázně mají 2 druhy léčivé vody. léčivá
voda s obsahem alkalické kyseliny uhličité do-
sahuje teploty 43 °c a vyvěrá z hloubky 1300
metrů. obsahuje především chlorid sodný, ky-
selinu  uhličitou a stopové prvky. Vhodná je na
léčbu onemocnění pohybového aparátu, k re-
habilitaci, k dodatečné léčbě sportovních zra-
nění a namoženin svalů či pro uvolňující
koupele. Druhý léčebný pramen tvoří voda
s vysokým obsahem soli o teplotě 83 °c, ve
které je zastoupen především chlorid sodný,
kyselina uhličitá, jód, bróm, fluor a četné sto-
pové prvky. odpařením léčivé vody s obsahem
soli se vyrábí proslulá termální krystalová sůl.
Voda je vhodná k léčbě chronického onemoc-
nění dýchací soustavy,  astma,  gynekologic-
kých a kožních chorob včetně lupénky.

Győr
Győr je jedním z největších maďarských měst,
původně nazýván „vodním městem“. Je protkán

zátokami, ostrůvky, vodními toky, ale stýkají se
zde také 3 řeky – Dunaj, Rába a Rábca. Ode-
dávna je důležitým dopravním uzlem. Historie
města sahá již do doby kamenné, kdy zde bylo
sídliště. V I. století n. l. zde stálo keltské město
Arrabona. Stopa po tomto městě, vybudova-
ném později Římany pod stejným názvem se
zachovala dodnes v cizím názvu Ráb. Za turec-
kých válek bylo město zcela vypáleno a od
konce 16. století  postupně obnovováno. 
V roce 1809 zde strávil noc císař Napoleon po
vítězství nad vzpourou uherské šlechty.
Mezi největší památky města patří katedrála, bi-
skupský hrad, kaple, kostely, muzea. Za shléd-
nutí stojí nedaleké Opatství Pannon halma.  
Zdejší termální a zážitkové lázně byly po re-
novaci otevřeny v říjnu roku 2003. 
Hostům jsou k dispozici 3 termální a 5 zážit-
kových bazénů, z toho 2 kryté, 2 tobogány, za-
hrada saun, jacuzzi, dětský bazén, vodní bar.
alkalická, hydrogen-karbonátová a chloridová
voda 63 °c teplá, s vyšším  obsahem jódu a vý-
znamného množství křemíku, tryská z hloub -
ky 2000 m. Doporučuje se k léčbě artrózy
kloubů, chronického zánětu ženských orgánů,
zánětu průdušek, rozedmy plic, vodu lze uží-
vat při chorobách trávicího systému,  také je
účinná při snížené činnosti štítné žlázy.
Voda v bazénech má teplotu v rozmezí  32–38 °c.

Miskolc-taPolca
V severní části Maďarska, 10 km od centra Mi-
skolce leží unikátní jeskynní lázně Miskolc-Ta-
polca. lázně mají teplotu do 30°c a léčí se
zde dýchací potíže, srdeční a cévní choroby
a nervový systém. Vedle pěti zážitkových je-
skynních bazénů je zde jeden 33 °c a další

ZalakarosZalakaros

HarkányHarkány
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HévízEger

35 °c krytý jeskynní bazén. V přírodních je-
skynních prostorách je  jeskynní trysková
vodní masáž, perličkové lázně, nebo „pod-
zemní řeka“, kterou pohání skrytý mecha-
nismus. V letní sezoně je pro návštěvníky
k dispozici více než 2000 m2 plochy na opalo-
vání, 3 bazény pro dospělé a 3 dětské ba-
zény, perličkové lázně a dětské hřiště se
skluzavkami. sauna, finská, infrasauna,
parní lázeň, solárium, bazén na potápění.
V krásném okolí stojí za podívanou historické
město Eger, úzkokolejná železnice do Lillafü-
redu nebo hrad Diósgyőr v Miskolci. 

HéVíZ
Nejznámější maďarské termální lázně vzdálené
jen 6 km od Balatonu. světovou senzací je pří-
rodní termální jezero o ploše 47 500 m2,
které je největším léčivým  jezerem svého
druhu na světě. alkalická voda obsahuje
především množství  vápenatých solí a mine-
rálních komponentů. teplota vody se pohy-
buje v létě okolo 33 až 35 °c, v zimě kolem
26–28 °c. V lázních se léčí nemoci pohybo-
vého ústrojí, záněty a kloubová onemoc-
nění. Zvláštností jezera je egyptský lotos, který
zde kvete od dubna do října. Již vstup do jezera
z tradičních historických dřevěných šaten umís-
těných přímo nad jeho hladinou, je turistickou
atrakcí. Samotné lázně s klasickou kolonádní ar-
chitekturou navozují nostalgické pocity atmo-
sféry Rakousko-Uherska.
Díky specifickému složení léčivé vody a raše-
lině, která pokrývá dno jezera,  umož ňují
účinky léčebného jezera Hévíz široké využití.
léčivé bahno a voda představující základ pro
komplexní balneo  terapii, v sobě spojují pří-
znivé účinky hydrogenuhličitanové léčivé
vody bohaté na síru, vápník a hořčík a také
léčivé vody se slabou radonovou emanací.
 Dopo ru čené procedury zahrnují široké spek-
trum onemocnění pohybového aparátu.

Zalakaros – GrÁNit
Zalakaros, ležící ve vzdálenosti 30 km od jezera
Balaton a 200 km od Budapešti, je jedním z nej-
větších maďarských lázeňských středisek, jehož
85–99 °C horké vody byly „objeveny” během
průzkumů ropných ložisek. Jeho prameny po-
skytují léčivou vodu jódového a brómového
charakteru a mají ze všech maďarských lázeň-
ských vod nejvyšší obsah fluoru.
k dispozici je 9 otevřených bazénů a 1 krytý
bazén s termální vodou, 1 bazén pro plavce,
tobogán pro děti, stánky s občerstvením,

 tenisové kurty. teplota vody v bazénech se
pohybuje v rozmezí od 28 °c do 36 °c. Ve
formě koupelí je zalakarošská voda vhodná
pro léčení  pooperačních stavů, pro léčení
nemocí pohybového ústrojí, pro rehabilitace
a je účinná při léčení chronických gynekolo-
gických potíží. Další aplikace zahrnují také
dásňové spreje a uhlíkato-parafinové lázně
v krytých ordinacích umístěných přímo
v areálu. Ze zajímavostí v okolí by návštěvníci
neměli minout ptačí rezervaci v Zimány, která
je vzdálena pouze 18 km. Mezi další „povinné“
návštěvy patří shlédnutí stáda zubrů, chova-
ných 10 km od lázní; tato zvířata žijí v Evropě jen
vzácně v divoké přírodě. Blízký Zalavár je pro-
slulý svými zříceninami  staroslovanského hra-
diště a návštěvníci přijíždějící automobilem
mohou výhodně do svého programu zařadit
i výlet k Balatonu.

kEHiDakUstÁNy
Termální komplex Kehida je vzdálen cca 9 km od
dalšího lázeňského městečka Hévíz. Nachází se
v západní části Maďarska, cca 20 km od severo-
západního cípu Balatonu. Pro návštěvníky jsou
zde zastřešené zážitkové bazény, bazény pod
širým nebem, s umělým vlnobitím, brouzda-
liště pro děti, bar u bazénu, ostrov s perličko-
vou lázní, oáza saun, bar s nabídkou salátů.
V zastřešeném areálu je téměř  100 m dlouhý
tobogán se zvukovými a světelnými efekty.
celkem je v areálu 13 bazénů. V letní sezoně
jsou v provozu i 2 venkovní tobogány. sirnatá,
kvalifikovaná léčivá voda, která neobsahuje
radon, je ideální na léčení onemocnění
 pohybového ústrojí, nervového systému a gy-
nekologických potíží.
Obec si zachovala svůj venkovský ráz a svým
klidným prostředím umožňuje  návštěvníkům
příjemnou dovolenou. Ideální místo pro cyklis-
tiku, rybolov, jízdu na koních, myslivost.
Do nejbližších zajímavostí se dá zahrnout zámek
rodu Festetics v Keszthely, rezervace buvolů v Ká-
polnapuszta a v Zalaegerszegu skanzen Göcseji.

lENti
V jihozápadním cípu Maďarska, v blízkosti slovin-
ských, rakouských a chorvatských hranic, v prů-
sečíku třech demografických krajinných oblastí je
městečko Lenti, s více než 800letou historií. Voda
v lenti, známá již před 40 000 lety a proslulá
po celé Evropě, má vysoký obsah hydrogen-
karbonátu sodného a je vhodná pro léčbu
onemocnění pohybového ústrojí,  páteře, bo-
lesti kloubů, lumbago. společně s využitím lé-

čivé vody lze podstoupit i řadu vhodných kúr
a procedur. Park energie szent Győrgy, který
se nachází na území  termálních lázní lenti,
leží v průsečíku příznivých energetických
drah, kde Země vyzařuje zvláštní druh ener-
gie, která účinně regeneruje nedostatkový
stav energie v lidském těle. V lázních je 5 ven-
kovných a 3 kryté bazény (dětské, plavecké,
zážitkové a léčebné), částečně krytý hydro-
masážní. Největší bazén v lázních má vodní
plochu 1 340 m2 – s proudem divoké vody,
krční sprchou, masážní lavicí a 74 metrový to-
bogán. V kryté části je také relaxační část
a saunový svět.

HarkÁNy
Světoznámé léčebné lázně a koupaliště na úpatí
pohoří Mecsek a Villány na jihu Maďarska, má
více než 200letou tradici. 62°C teplá léčivá voda,
zásaditá s obsahem hydrogenkarbonátu s chlo-
ridem sirnatým, s malou koncentrací soli s váp-
níkem, s obsahem sulfidionu a značným
množstvím  kyseliny křemíku. termální voda
jako jediná na světě obsahuje síru rozpuště-
nou ve formě plynu.  Pokusy bylo dokázáno,
že se síra v plynné formě vstřebává do lid-
ského organismu 150x rychleji, čímž se
zrychluje látková výměna uvnitř tkáně. Bo-
hatá  přítomnost stopových prvků dále stup-
ňuje blahodárný účinek. Pobytem v lázních
Harkány se dosahuje velmi dobrých vý-
sledků při léčbě zánětů kloubů, strnutí
kloubů po chronických zánětech, při rehabi-
litaci po úrazech, léčení dny, ischiasu, strnutí
svalů, úbytek vápníku v kostech, gynekolo-
gických zánětů, určitých druhů neplodnosti,
prevence poruch lymfatického oběhu, psori-
asa. Voda se dá i pít, což pomáhá proti chro-
nickým zánětům nosohltanu a mandlí.
Návštěvníky očekává 13,5 ha rozlehlý park se
7 600 m2 vodní plochy, 5 000 m2 kryté relaxační
části, 3 léčebné a 5 termálních bazénů – ote-
vřené, o teplotě 26–37 °C, a další zařízení (2 per-
ličkové lázně, 2 vířivky, 2 sauny, 2 parní kabiny).
Nově je po dobu letního období otevřen atrak-
tivní tobogán (placený).
Pobyt lze doplnit atraktivními výlety do půvab-
ného okolí, například na hrad Siklos, poutní
místo Mariagyüd s barokním kostelem, histo-
rické město Pécs (Pětikostelí), vinařská oblast
Villány. V Siklósi bylo v roce 2011 otevřeno kou-
paliště s tobogány –  ideální pro děti. Za zmínku
stojí také rekreační středisko Orfü, se soustavou
3 jezer, možnost koupání a rybaření uprostřed
panenské přírody.
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EGEr
Mezi pohořími Mátra a Bükk při řece Eger,
120 km od Budapešti, leží jedno z nejkrásnějších
měst Maďarska, Eger, proslulý  středověkými
a barokními památkami. Při prohlídce města
můžeme sledovat tisíciletou historii Maďarů. Na
počátku 10. století zde král sv. Štěpán založil bi-
skupství. Největší hrad v zemi nejprve  odo lal tu-
reckým  nájezdům a o mnoho let později byl
dobyt. Turci pak postavili nad tehdy již známými
vřídly lázně, z nichž je jeden objekt dodnes
v provozu. Slabě radioaktivní vody s obsahem
vápníku, hořčíku a kysličníku uhličitého se
s úspěchem používá při léčení chronických
onemocnění pohybového ústrojí a při reha-
bilitaci po ortopedických operacích. Kromě
obrovské škály památek, jako je např. hradní
komplex, barokní kostely, bazilika, minaret, je
Eger také střediskem maďarského vinařství,
z něhož pochází světoznámý Egri bikavér. ter-
mální lázně mají celkem 9 bazénů, z toho
1 krytý o teplotě 29 °c až 37 °c.
K výletům láká nedaleké městečko Parád s mu-
zeem kočárů a také lázeňským  komplexem, dále
Szilvásvárad – domov maďarského chovu koní li-
picánů. Za shlédnutí také stojí Egerszálok, malé
lázně podobné tureckým Pamukkale, s rozsá-
hlým areálem 17 venkovních i krytých ba-
zénů. Termální voda s vápníkato-hořečnatým
hydrogenuhličitanem s obsahem sodíku má vy-
nikající účinky při hojení zranění kostí a při
léčbě kloubních a revmatických onemocnění.
Pitná kúra je doporučována při nadváze
a žlučníkových a žaludečních problémech.
Za zmínku také stojí blízké město Tokaj,  proslulé
tokajským vínem již ve 12. století. Tokajská vína
pil již francouzský král Ludvík XIV. V roce 2002
byla zanesena tokajská historická vinařská ob-
last do seznamu chráněných hodnot UNESCO.

MEZőköVEsD - Zsóry
Lázeňské městečko leží v zajímavé etnické
 oblasti Matyó, známé svými kroji a výšivkami,
v oblasti jižního úbočí pohoří Bükk, 130 km na
východ od Budapešti na okraji typické maďar-
ské puszty. Termální lázně a koupaliště „Zsóry -
fürdő“ leží ve vzdálenosti 3 km od města při
hlavní silnici spojující Budapešť s Miskolcem.
Lázně jsou založeny na pramenech minerální
vody horké 38 až 40 °c. termální voda s vyso-
kým obsahem vápníku, hořčíku a hydrogen-
uhličitanu s volným kysličníkem uhličitým
a vysokým obsahem síry pomáhá léčit one-
mocnění pohybového ústrojí, snížení hyb-
nosti kloubů, žen ské nemoci, pooperační

ortopedické  zákroky, revmatismu, kožní
choroby. lázně v 11 ha parku disponují 9 ba-
zény, venkovními i krytými, s vodou o tep-
lotě 26 °c až 40 °c. Pro zábavu a osvěžení
slouží bazén s umělým vlnobitím, bazény pro
dospělé a děti, obohacené o dobrodružné zá-
žitkové prvky. V krytých lázních, které jsou pro
veřejnost otevřené během celého roku, jsou
hostům k dispozici tři léčebné bazény s různou
teplotou vody, plovárna, perličková lázeň,
sauna a terapeutické oddělení. Výhodou tohoto
zejména v Maďarsku oblíbeného termálního
areálu je jeho rozlehlost a komplexnost, což
spolu se strategickou  polohou nedaleko od Bu-
dapešti a blízko od severomaďarských pohoří
i stepí přispívá k jeho rostoucímu významu pro
klasickou i léčebnou rekreaci.

HaJDúsZoBosZló
Na severovýchodě Velké uherské nížiny na-
jdeme lázeňské město Hajdúszoboszló, velice
často nazývané „Mekka revmatiků“.  alka-
lická, hydrogenuhličitanová  voda obsa-
huje množství solí, sody, jódu, brómu,
fluoridů, železa, manganu a více než
 dvacet dalších rozpuštěných minerálních
látek včetně asfaltu, který spolu s jódem
propůjčuje léčivým vodám v Hajdúszo -
boszló zvláštní temně hnědou barvu. Voda
a bahno o teplotě 73–78 °c obsahují také
estrogen. termální voda je vhodná pro lé-
čení potíží pohybového aparátu, pro prob-
lémy se zažívacím ústrojím, léčení
gynekologických potíží, kožních chorob
a při potížích dýchacího ústrojí. Největší lá-
zeňský komplex v Evropě nabízí kryté zážit-
kové lázně, 13 bazénů léčivých i plaveckých,
ven kovních i krytých o teplotě vody 26 °c
až 38 °c. Aquapark s vodním hradem,  baby-
bazény, surfování,  největší plážový bazén ve
střední Evropě spolu s „mediteránní pláží“.
Nechybí písek, palmy ani pirátská loď. Na-
bídku doplňuje 9 tobogánů.  Přitažlivost měs-
tečka zvyšuje i skutečnost, že nedaleko odtud
se nachází proslulá puszta Hortobágy s jedi-
nečnou florou a faunou. Za návštěvu stojí
blízké město Debrecen – nejstarší centrum
vzdělanosti s velkým počtem historických
a kulturních památek, kde se odehrává velký
počet kulturních událostí.

kromě uvedených lázeňských středisek je
možné také zajistit ubytování i v jiných lá-
zeňských městech v libovolných termínech.
Například celldömölk (léčba  onemocnění

 pohybového aparátu), Dombovár (pohybové
ústrojí, žaludeční a zažívací obtíže, gynekolo-
gické onemocnění, nemoci dásní a ústní dutiny,
některé kardiovaskulární  onemocnění, kožní
problémy). lipót (nemoci pohybového ústrojí
a revmatické obtíže),  Pápa (pohybový aparát
a chronické nervové  onemocnění), agárd (po-
hybové ústrojí,  revmatické potíže, artróza,  gy-
nekologické potíže), Balf (zažívací ústrojí), igal
(revmatická onemocnění, krevní oběh, gyneko-
logické a urologické onemocnění, zažívací
problémy) a mnohé další. 
Většina venkovních, plaveckých bazénů s obyčej-
nou vodou je otevřeno pouze v letních měsících.

Venkovní bazény lázní jsou zpravidla ote-
vřeny od 1. 5. do 15. 9.

DůlEžité iNforMacE
– Minimum pobytu v období svátků jsou

3 noci
– Termín a délka pobytu dle přání zákazníka
– Slevy neplatí v období svátků nebo sta-

noví-li hotel jinak
– U většiny hotelů se platí parkovné
– U většiny hotelů se na místě platí poby-

tová taxa (od cca 1,80 Eur/os./den) – v Har-
kány je součástí ceny

– Kromě Harkány jsou pobyty bez delegáta
Čedoku

– Vstupy do lázní nejsou součástí ceny
(kromě hotelů, které mají přímý vchod do
lázní a bez zážitkové části) Cena vstupenek
se různí a je cca od 2 500 HUF/os.

VšEoBEcNé koNtraiNDikacE  
lÁZEňskýcH ProcEDUr: 
• zánětlivá a degenerativní onemocnění po-

hybového ústrojí v aktivním stádiu
• zhoubná nádorová onemocnění včetně

leukémie
• horečnatá onemocnění
• zánět křečových žil, trombóza
• nemoci srdce a poruchy krevního oběhu
• chronický vysoký krevní tlak
• hemofilie
• léčba po srdečním infarktu (6 měsíců)
• tuberkulóza
• nadměrná funkce štítné žlázy (Basedovova

choroba)
• těhotenství
• duševní choroby (psychotické stavy)
• nesoběstačnost
• inkontinence



HUNGUEST HOTEL BÁL RESORT  
**** BALATONALMÁDI

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

PoloHa
Nový hotel z řetězce Hunguest hotelů se roz-
prostírá v přírodním parku cca 200 metrů od
Balatonu, od centra města je vzdálen cca
500 metrů. Hotel je otevřen celoročně, je
možné zajistit i jiné, kratší termíny.

VyBaVENí
Recepce, restaurace, bar, grilovací terasa. Pla-
vecký bazén, vířivka, sauny, Kneippův bazén,
posilovna. 

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, pro-
pojené pokoje, apartmány. Každý pokoj má pa-

noramatický výhled na Balaton. Některé pokoje
jsou s balkonem. K vybavení patří televize,
 telefon, WiFi, sejf, fén, klimatizace, zapůjčení
 županů.

straVoVÁNí
Snídaně a večeře bohatým bufetem.

PlÁž
Hotel má vlastní pláž o rozloze 6 700m2 a nabízí
vyžití pro aktivní sportovce. Je možné surfovat,
hrát volejbal, jízda na vodních šlapadlech, kaja-
cích, hraní šachů. K zapůjčení je i kolo.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8649.html

od 10 660 kč*

* více na str. 117

800 112 11256

Maďarsko | JEZERO BALATON

HOTEL LIDÓ
*** BALATONFÜRED

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

PoloHa
50 metrů od Balatonu, uprostřed parku, poblíž
pěší promenády leží rodinný hotel Lidó. 

VyBaVENí
Hotel má posilovnu, kulečník, solárium, saunu,
stolní tenis, restauraci, bar, možnost zahrad-
ního grilování. Parkování u hotelu zdarma. WiFi
na pokojích i v recepci hotelu.

sPort a ZÁBaVa
Dětské hřiště, hřiště na míčové hry, venkovní
bazén, pronájem jízdních kol.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky nebo
apartmán se 4–6 lůžky, vše s  příslušenstvím,
jsou vybaveny barevným televizorem, rádiem,
telefonem, minibarem. 

straVoVÁNí
Snídaně formou bufetu, 3chodové večeře jsou
servírované.

PlÁž
Travnatá prostorná pláž dokonale vybavena,
pozvolný vstup do vody. Nově postaven areál
na lezení. 

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,7640.html

od 9 370 kč*

* více na str. 117

DÍTĚ
ZDARMA
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BUNGALOVY ZALA 
** KESZTHELY

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Bungalovy v kempu se nachází v jižní části města
Keszthely, mají vlastní menší pláž a bazén. Za
kempem vede železniční trať.

VyBaVENí arEÁlU
Hostům je k  dispozici společenská místnost
s TV, restaurace, kadeřnictví, volejbalové a teni-
sové hřiště, stolní tenis, fitness, půjčovna kol,
minigolfový areál. Pohodu hostů doplňuje také
poskytování služeb masáže, pedikúra a mani-
kúra (za poplatek). O zábavu v hlavní sezoně se
starají animátoři. Je zde také restaurace, hotel,
kavárna a malý trh. Parkování v areálu.

sPort a ZÁBaVa
Možnost zapůjčení kola, míčové hry, rybaření.
V areálu kempu je bazén.

VyBaVENí BUNGaloVů
Všechny bungalovy mají obývací pokoj, kuchyň-
ský kout –  vybavený nádobím, lednici, 1–2 dvou-
lůžkové pokoje, sprchu a WC, terasu. Bungalovy
jsou velice jednoduše vybaveny a liší  se veli-
kostí obytné části a terasy. 

straVoVÁNí
Individuální.

PlÁž
Menší pláž v kempu, vzdálená max. 250 metrů
od bungalovů. Je možné navštěvovat větší
městskou pláž, za poplatek.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3479.html

BUNGALOVY PARK
** VONYARCVASHEGY

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Bungalovy Park se nachází v kempu u vesnice
Vonyarcvashegy, na tichém a chráněném místě
u jižního úpatí kopce sv. Michaela. 

VyBaVENí
S rozlohou téměř 5 ha nabízí velké možnosti
pro aktivní trávení volného času. Cyklistické
túry, organizované výlety. V hlavní sezoně zajiš-
ťuje programy animátor. Dětské hřiště, potravi-
nářský obchod, restaurace. Kemp má vlastní
pláž a brouzdaliště pro děti. 

sPort a ZÁBaVa
V areálu je možné hrát tenis, volejbal nebo ry-
bařit. Půjčovna kol.

VyBaVENí BUNGaloVů
Všechny bungalovy mají obývací pokoj s  ku-
chyňským koutem  (vybavený nádobím), lednici,
příslušenství, terasu  a 1–2  ložnice po dvou lůž-
kách. Bungalovy jsou velice jednoduše vyba-
veny a liší se velikostí obytné části a terasy.

straVoVÁNí
Individuální.

PlÁž
Vlastní pláž v kempu.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3451.html

od 2 470 kč*

* více na str. 117

od 1 830 kč*

* více na str. 117

typ frésiatyp Jazmin

typ Minityp lili



HOTEL THERMAL
*** MOSONMAGYARÓVÁR

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Hotel se nachází v centru města přímo u ter-
málních lázní.

VyBaVENí
V hotelu je vířivka a sauna (v ceně), kadeřník,
pedikúra, manikúra, masáže, kosmetika (za
poplatek). V ceně týdenního pobytu je 7 jedno-
rázových vstupenek  do lázeňského areálu). Půj-
čovna kol.

PokoJE
Renovované dvoulůžkové pokoje s  možností
přistýlky, televize, trezor, minibar, klimatizace,
fén. Bezplatná WiFi.

straVoVÁNí
Snídaně bufetové, večeře výběr ze 4 jídel, každý
pátek typické maďarské jídlo, k poslechu hraje
hudba.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4158.html

HOTEL PELION
**** TAPOLCA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Hotel je situován poblíž centra města, upro-
střed parku, přímo nad krasovou jeskyní, jejíž
speciální mikroklima vykazuje léčivé účinky. 

VyBaVENí
Klimatizovaná restaurace, ka várna, bar, obchod
se suvenýry, kadeřnictví, kosmetika, Klub pro
děti, parkoviště. 

sPort a ZÁBaVa
V hotelu je wellness ostrov se zážitkovým a ter-
málním bazénem, sauna, infrasauna, parní ka-
bina, posilovna, venkovní koupaliště přes léto,
perličková lázeň, dětský bazén, 2 hřiště squash,
tenisové kurty, badmintonové hřiště, posilovna.
Termální voda která zásobuje 2 kryté hotelové
bazény, obsahuje vápník, hořčík, uhlovodík, si-
řičitan a minerální látky, je vhodná především
na revmatické a  pohybové onemocnění
degen.forem, na chronické zánětové onemoc-
nění páteře, kloubové one mocnění, revma va-
zivové tkáně, zlomeniny, stav po operaci
pohybového ústrojí, ošetření po a před operací
kloubů aj.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje jsou klimatizované, s pří-
slušenstvím, televize, telefon, možnost připo-
jení na internet, minibar. K dispozici župan.

straVoVÁNí
Snídaně a večeře formou bufetu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3807.html

od 1 790 kč*

* více na str. 117

od 1 600 kč*

* více na str. 117

800 112 11258

Maďarsko | TERMÁLNÍ LÁZNĚ
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HOTEL RÁBA
*** GYŐR

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Známý hotel Rába je situován ve středu barok-
ního centra župního města Győr. Hotel je vzdá-
len cca 15 minut pěšky od areálu termálních
bazénů.

VyBaVENí
V hotelu je restaurace, kavárna, bar, obchod se
suvenýry a s květinami, kosmetika, kadeřnictví,
pedikúra, mani kú ra. Fitness, sauna, solárium,
kosmetika, půjčovna kol a  aut. Parkoviště
zdarma u hotelu. Hotelový trezor.

PokoJE
Jednodušší dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, příslušenství, telefon, televize, rádio, mi-
nibar, fén. je možné zajistit pokoje superior, za
vyšší cenu.

straVoVÁNí
Snídaně bufetové, 3chodové fakultativní večeře
s obsluhou. Restaurace je vyhlášena svojí ma-
ďarskou a mezinárodní kuchyní.

Oficiální klasifikace: **+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3559.html

PENZION RELAX
** GYŐR

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
V klidném prostředí u řeky Ráby, cca 10 minut
od centra města a od lázní je rodinný penzion
Relax.

VyBaVENí
Parkoviště, úschovna kol, recepce, jídelna, kde
jsou připravovány snídaně.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, příslu-
šenství, televize, telefon, většina s balkonem.

straVoVÁNí
Jednoduché snídaně bufetem.

Oficiální klasifikace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3615.html

od 880 kč*

* více na str. 117

od 890 kč*

* více na str. 117

DÍTĚ
ZDARMA4=3

Garance
nejniŽší ceny

Více na str. 115

Garance
nejniŽší ceny

Více na str. 115



HOTEL SPIRIT THERMAL SPA
***** SÁRVÁR

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

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

VyBaVENí
Restaurace Onyx, zimní zahrada s restaurací,
kavárna s krbem, Luna bar. Wellness o rozloze
10 000 m2, 22 bazénů: vnitřní i vnější, plavecké
i léčivé, dětské, velká vířivka, Kneippův bazén,

ostrov saun (bio, finská, růžová, aroma, pára),
fitness denní programy, zapůjčení županu
a pantoflí – vše v ceně. Denní sportovní a fitness
program.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje různých typů (Premium,
Oriental s kulatou postelí, Grand a King s vířiv-
kou) s možností přistýlky, s příslušenstvím, in-
ternetová přípojka, klima, telefon, televize,
trezor, minibar.

straVoVÁNí
Polopenze bohatým bufetem v restauraci Onyx.
Uvítací přípitek.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3854.html

od 3 150 kč*

* více na str. 117

800 112 11260

Maďarsko | TERMÁLNÍ LÁZNĚ
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od 1 890 kč*

* více na str. 117

HOTEL PARK INN
**** SÁRVÁR

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Hotel postavený v r. 2006, vhodný i pro nejná-
ročnější klientelu stojí přímo u termálních lázní
obklopen jezery a lesy.

VyBaVENí
Klientům je k dispozici restaurace, bar, kavárna,
slunná terasa, lobby bar, konferenční prostory.
Hotel je spojen s lázněmi prosklenou chodbou.
Pro děti je připraven dětský koutek s hračkami.
Nová lázeňská budova nabízí dětské brouzdaliště,
vodní hřiště se skluzavkami, svět miminek, obří
skluzavky, plavecký bazén a další atrakce. Vlastní
hotelové garáže a parkoviště za poplatek.

sPort a ZÁBaVa
V areálu lázní je k dispozici fitness, tělocvičny,
„Svět sauny“, solné jeskyně masáže, elektroléčba,
inhalace a další služby wellness – vše za poplatek
V okolí jsou tenisové kurty. Půjčovna kol.

PokoJE
Moderní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
většinou s balkonem, rodinné pokoje. Klimati-
zace, přípojka na internet, televize, rádio, trezor,
fén, minibar,  balkon. Zdarma k použití hotelový
župan. 

straVoVÁNí
Polopenze bohatým  bufetovým způsobem v ho-
telové restauraci. Je možný doplatek na all in-
clusive.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3794.html

lázně sárvár

lázně sárvár

DÍTĚ
ZDARMA4=3



HOTEL A PENZION WOLF
**** SÁRVÁR

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Hotel i penzion Wolf jsou vzdáleny cca 300 m
od termálního koupaliště, 10 minut od historic-
kého centra města.

VyBaVENí
Klientům je k dispozici kavárna, restaurace, te-
rasa, parkoviště. V penzionu vybavená ku-
chyňka na patře.

sPort a ZÁBaVa
V okolí jsou tenisové kurty, bohaté možnosti pě-
ších procházek po půvabném okolí. Projížďky
na člunu po blízkých jezerech. V dosahu také
možnost jízdy na koních, paintball, golfové
hřiště.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, s pří-
slušenstvím, televizí, lednicí.

straVoVÁNí
Snídaně bufetovým způsobem, fakultativní ve-
čeře servírované, v hotelové restauraci.

Oficiální klasifikace: ***+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3781.html

od 560 kč*

* více na str. 117

800 112 11262

Maďarsko | TERMÁLNÍ LÁZNĚ

lázně sárvár

Hotel Wolf Penzion Wolf

Hotel Wolf Penzion Wolf
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DANUBIUS HEALTH SPA RESORT BÜK
**** BÜK

Zájezdy: 2 a více dní Strava: all inclusive

PoloHa
V parku, nedaleko od termálních lázní, poblíž
golfového hřiště je Danubius hotel Bük.

VyBaVENí
Hotel má svůj vlastní léčebný pramen, který má
stejné složení vody jako v  lázních. Venkovní
i vnitřní bazény, plavecké, vířivka, finská sauna,
pára, posilovna. Restaurace, bar, solárium, ma-
nikúra, pedikúra, kadeřnictví, obchod se suve-
nýry. WiFi ve veřejných prostorách.

sPort a ZÁBaVa
Stůl na stolní tenis, petanque, míčové hry, dět-
ský program, tenisový kurt, bowling, minigolf,

využívání vnitřních a venkovních bazénů. Půj-
čovna kol.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, bal-
kon, příslušenství, klimatizace, fén, televize, mi-
nibar, zapůjčení koupacího pláště.

straVoVÁNí
All inclusive  3x denně bufetovou formou. Během
dne káva, čaj ovoce, pečivo, jogurty. Od 11 do 22
hodin víno a pivo. Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3577.html

APARTMÁNOVÝ HOTEL
*** BÜK

Zájezdy: 10 dní / 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Apartmánový hotel se skládá ze čtyř budov a je
vzdálen několik minut od termálního koupaliště.

VyBaVENí
Apartmánový dům poskytuje svým hostům
možnost opalování na střešní terase hotelu,
centrální trezor, dětské hřiště. Pro občerstvení
kavárna. Parkování zdarma.

sPort a ZÁBaVa
Nedaleko hotelu je golfové hřiště, tenisový kurt,
bowling. Týdenní pobyt zahrnuje 1 masáž Cera-
gem–E a 1x Himalájská solná komora – v mimo-
sezoně.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností  přistýlky, příslu-
šenství, televize, radio, telefon, balkon. Součástí
každého apartmánu je  vybavená kuchyň
a chladnička.

straVoVÁNí
Polopenze, snídaně bufetová, večeře servíro-
vaná v blízké restauraci (při autobusovém zá-
jezdu polopenze fakultativně).

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3824.html

od 2 690 kč*

* více na str. 117

od 960 kč*

* více na str. 117



HOTEL RÉPCE GOLD
**** BÜK

Zájezdy: 10 dní / 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Moderní hotel s přímým vstupem do lázní je si-
tuován v klidném prostředí u termálních lázní.

VyBaVENí
Hotelovým hostům je k dispozici Wellness os-
trov – plavecký bazén, sauna, vířivka, parní ka-
bina. Restaurace s mezinárodní a maďarskou
kuchyní,  bar, obchod se suvenýry. Trezor, ka-
deřník, kosmetika, manikúra, pedikúra,  masáže
– vše za poplatek. Parkoviště zdarma u hotelu.
WiFi ve vstupní hale.

sPort a ZÁBaVa
V parku u hotelu je hřiště na košíkovou, volejbal
a kuželková dráha. Je možné zapůjčit kola.
V blízkosti je golfové hřiště, tenisový kurt, bow-
ling, možnost jízdy na koních a výletů v kočáře.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, balkon,
příslušenství, televize, rádio, telefon, minibar.
Zdarma zapůjčení županů. Je možné zajistit ro-
dinný pokoj. Pokoje s přistýlkou balkon nemají.

straVoVÁNí
Snídaně i večeře bufetovým  způsobem v klima-
tizované restauraci.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3564.html

HOTEL RÉPCE
*** BÜK

Zájezdy: 10 dní / 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Naproti hotelu Répce Gold, v lázeňském parku,
je hotel Répce s přímým vstupem do lázní.

VyBaVENí
Hotelovým hostům je k dispozici plavecký
bazén, sauna, vířivka, parní kabina. Restaurace
s mezinárodní a maďarskou kuchyní,  bar, ob-
chod se suvenýry. Trezor, kadeřník, kosmetika,
manikúra, pedikúra,  masáže – vše za poplatek.
Parkoviště zdarma u hotelu. WiFi ve vstupní
hale.

sPort a ZÁBaVa
V parku u hotelu je hřiště na košíkovou, volejbal
a kuželková dráha. Je možné zapůjčit kola.
V blízkosti je golfové hřiště, tenisový kurt, bow-
ling, možnost jízdy na koních a výletů v kočáře.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, příslu-
šenství, televize, rádio, telefon, minibar. Zdarma
zapůjčení županů.

straVoVÁNí
Snídaně i večeře bufetovým  způsobem.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3574.html

800 112 11264

Maďarsko | TERMÁLNÍ LÁZNĚ

od 1 950 kč*

* více na str. 117

od 1 530 kč*

* více na str. 117
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GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA
**** BÜK

Zájezdy: 2 a více dní Strava: all inclusive

PoloHa
Moderní luxusní hotel se nachází na okraji lá-
zeňského města, uprostřed poklidné zeleně.
Sousedí s mezinárodním 18 jamkovým/72 pa-
rové mistrovským golfovým hřištěm.

VyBaVENí
K Birdland Spa o rozloze 3 500 m2 patří vnitřní
a venkovní bazén s atrakcemi, plavecký bazén,
2 termální bazény, dětské brouzdaliště, několik
druhů saun, parní a bylinná komora, solná je-
skyně, turecká lázeň, tepidárium, fitness a další
sportovní aktivity (Nordic Walking, aerobic, fit-
ness, aqua-fitness, Pilates). Restaurace s terasou

s výhledem na golfové hřiště, piano bar. Pla-
cené hlídané parkoviště.

sPort a ZÁBaVa
Bazény, golf, půjčovna kol a aut. Velký výběr kla-
sických i exotických masáží a dalších procedur
(ajurveda, thajské masáže, masáže lávovými ka-
meny a další).

PokoJE
Dvoulůžkové, elegantně zařízené pokoje s pří-
slušenstvím, připojení na internet zdarma, tele-
vize, radio, minibar, trezor, vysoušeč vlasů,
rychlovarná konvice. Většina pokojů má balkon.

Pokoje s  výhledem na golf za příplatek Bez-
platný přístup k internetu. Zapůjčení županu.

straVoVÁNí
Formou all inclusive, 3 x denně hlavní jídlo, ne-
omezená konzumace nealko nápojů, kávy
a čaje, odpoledne káva a koláč. Uvítací přípitek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4073.html

HOTEL CARBONA
**** HÉVÍZ

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
V klidné lokalitě, uprostřed velkého parku v cen-
tru lázeňského města Hévíz, cca 500 m od léči-
vého jezera.

sPort a ZÁBaVa
Fitness, gymnastika, tenis, volný vstup do well -
ness centra (bazény, vířivka, zážitkové sprchy),
saunového světa (tepidárium, aroma komora,
parní lázeň, finská sauna), půjčovna jízdních kol.
Taneční večery v hotelu, kulečník, bowling (cca
500 m), jízda na koni (cca 2 km).

UBytoVÁNí
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, příslu-
šenství, balkon, fén, minibar, trezor, k zapůjčení
župan, klimatizace, rádio, televize.

straVoVÁNí
Snídaně i večeře bufetovým  způsobem.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,7340.html

od 2 200 kč*

* více na str. 117

od 2 340 kč*

* více na str. 117

4=3
DÍTĚ
ZDARMA
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DANUBIUS HEALTH SPA RESORT AQUA 
**** HÉVÍZ

Zájezdy: 2 a více dní Strava: all inclusive

PoloHa
Thermal Hotel Aqua se nachází v centru města
cca 300 m od léčivého jezera.

VyBaVENí
V hotelu je restaurace s letní terasou, pivnice,
kavárna, letní zahradní gril-bar. Návštěvníkům
je k dispozici venkovní plavecký bazén a Kneip-
pův chodník (otevřený od května do září) vnitřní
a venkovní  soustava bazénů, vířivka, masážní
trysky, vnitřní termální bazén  (35° C), sauna, fit-
ness, balneotherapie, hydromasáže. Parkoviště
zdarma u hotelu.

sPort a ZÁBaVa
Stolní tenis, skupinové sportovní programy
(ranní a  fitnes gymnastika), nordic walking,
volný vstup na večery s živou hudbou. Léčebné
procedury a masáže za poplatek. V létě se o zá-
bavu dětí starají animátoři. V hotelu také půj-
čovna jízdních kol. Tenisové kurty vzdálené cca
300 m. Jízda na koni – i výuka, cca 2 km.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, příslu-
šenství, minibar, rádio, televize, klimatizace, fén,
francouzské okno, župan.

straVoVÁNí
All inclusive 3x denně bufetovou formou. Bě -
hem dne pozdní kontinentální  snídaně, bylinné
čaje a ovoce, káva, zmrzlina (odpoledne). Večer
i víno a pivo. Uvítací přípitek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3825.html

HOTEL PALACE
**** HÉVÍZ

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Hotel je situován na pěší zóně, cca 200 m od
termálního jezera. Elegantní pětipatrový dům je
postaven v romantickém stylu. Hotel je vyhle-
dáván zejména klasickými lázeňskými hosty,
kteří mají zvýšené nároky na kvalitu služeb.

VyBaVENí
Hosté hotelu mohou používat bazén, saunu, re-
laxační místnost whirlpool. WiFi ve společných
prostorách.

sPort a ZÁBaVa
V okolí jsou tenisové kurty, možnost hraní ku-
želek a kulečníku.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a bal-
konem, příslušenstvím, televizí, telefonem.
Pobyt zpříjemní restaurace Monarchia s mezi-
národní a maďarskou kuchyní. Kavárna Walzer
nabízí zákusky, kávové a  nápojové speciality,
koktejly.

straVoVÁNí
Polopenze bufetovým způsobem v hotelové re-
stauraci. Uvítací přípitek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3563.html

od 2 380 kč*

* více na str. 117

od 1 690 kč*

* více na str. 117

DÍTĚ
ZDARMA

DÍTĚ
ZDARMA
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HOTEL EUROPA – FIT
**** HÉVÍZ

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Hotel je vzdálen cca 400 m od termálního je-
zera.

VyBaVENí
Wellness a spa centrum hotelu má léčivý bazén
s termální vodou, zážitkovou koupel, plavecké
bazény, saunový svět, bazén Acapulco pro celé
rodiny s vodní plochou cca 270 m2 (v létě). Pro
klienty je zde denní bar, restaurace, kavárna,
lobby bar, ordinace lékařů, kosmetický salon,

manikúra, pedikúra, dětský koutek. Garáže za
poplatek. 

sPort a ZÁBaVa
V létě pro děti animace a zábavné programy.

PokoJE: 
Dvoulůžkové s možností přistýlky, s příslušenstvím,
klimou, televizí, trezorem, WiFi, fén, minibar, zapůj-
čení županu. Balkon nebo terasa. V určitých termí-
nech není přípl. za jednolůžkový pokoj.

straVoVÁNí
Snídaně a večeře bufetem, k obědu maďarská
polévka, uvítací koktejl. Polévky se nepodávají
v letním období.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4202.html

od 2 040 kč*

* více na str. 117

DÍTĚ
ZDARMA



800 112 11268

Maďarsko | TERMÁLNÍ LÁZNĚ

HOTEL KEHIDA TERMAL
**** KEHIDAKUSTÁNY

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Poblíž města Hévíz v západní části Maďarska se
nachází obec Kehidakustány s  termálními lá-
zněmi. Kehida Termal hotel má přímý vstup do
lázní. 

VyBaVENí
Wellness služby, venkovní a vnitřní bazény, fit-
ness, včetně Kehida Fit programu. Mateřská
školka pro děti a různé jiné vybavení, i pro větší
děti.

sPort a ZÁBaVa
2 400 m2 vnitřní a venkovní plochy, kde je 13 ba-
zénů, 94 metrů dlouhá skluzavka se světelnými

efekty, termální bazén 36–38 °C, vířivka, divoká
řeka a další atrakce, finská  sauna, infra sauna,
stolní tenis, aqua fitness, mini klub, WiFi.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, pří -
slušenství, televize, klimatizace, fén, zapůjčení
županu.

straVoVÁNí
Snídaně i večeře bufetovou formou jsou podá-
vány v restauraci Deak. V ceně je také uvítací
přípitek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4193.html

KEHIDA TERMAL HOLIDAY VILLAGE
*** KEHIDAKUSTÁNY

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Naproti lázním je několik vilek s apartmány.

VyBaVENí
Volný vstup do areálu lázní, popis viz hotel Ke-
hida Termal.

sPort a ZÁBaVa
2 400 m2 vnitřní a venkovní plochy, kde je 13 ba-
zénů, 94 metrů dlouhá skluzavka se světelnými
efekty, termální bazén 36–38 °C, vířivka, divoká
řeka a další atrakce, finská  sauna, infra sauna,
stolní tenis, aqua fitness, mini klub, WiFi.

PokoJE
Každý apartmán má obývací pokoj, vybavenou
kuchyň, příslušenství, 2 dvoulůžkové ložnice, te-
rasu, parkování. V případě skupiny přátel je
možné rezervovat dům.

straVoVÁNí
Fakultativní snídaně a večeře, bufetovým způ-
sobem jsou podávány v restauraci Deák.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4184.html

od 1 780 kč*

* více na str. 117

od 900 kč*

* více na str. 117

4=3

4=3



HOTEL FREYA
*** ZALAKAROS

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Největší a nejznámější hotel je situován v cen-
tru, v blízkosti termálních lázní.

VyBaVENí
Restaurace s mezinárodní kuchyní, nabídka dia -
betických a vege ta rián ských pokrmů, kavárna,
bar, sauna, parkoviště pro hosty – placené.
Lobby bar s televizí, dětský koutek, kulečník za
poplatek, pedikúra, manikúra, kosmetika, ka-
deřník, masáže – za poplatek. V ceně přímý
vstup do termálních lázní Gránit spojovací
chodbou.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s pří-
slušenstvím jsou vybaveny minibarem, telefo-
nem, televizí a balkonem. K dispozici je také
župan pro dospělé.

straVoVÁNí
Snídaně i večeře bufetem.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4239.html

HOTEL KAROS SPA SUPERIOR
**** ZALAKAROS

Zájezdy: 10 dní / 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Hotel se nachází v „Rajské zahradě“ cca 200 m
od lázeňského areálu a 400 m od centra města.

VyBaVENí
Nový moderní wellness hotel nabízí velký lázeň-
ský komplex na ploše 1 000 m2, celkem 7 ba-
zénů – vnitřní a vnější bazény, dětský bazén,
vířivka, perličkový bazén, svět saun, parní lázeň,
ledovou jeskyni, posilovna, k zapůjčení župan.
Restaurace, drink bar, kavárna s večerní živou
hudbou, dětský koutek, parkování za poplatek. 

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, bal-
kon, s příslušenstvím, klimatizace, minibar, fén,
trezor, televize, telefon, připojení k internetu. Je
možné zajistit rodinné pokoje.

straVoVÁNí
Snídaně a večeře formou bohatého bufetu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3611.html
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od 1 280 kč*

* více na str. 117

od 2 000 kč*

* více na str. 117

DÍTĚ
ZDARMA

4=3
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HOTEL VENUS
*** ZALAKAROS

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Krásný, nově zrekonstruovaný rodinný hotel se
nachází jen 100 m od lázeňského areálu.

VyBaVENí
Zákazníkům jsou k dispozici speciální masáže
a elektroléčba pod vedením odborného lékaře,
whirpool, fitness a bazén, římské lázně. Hote-
lová  restaurace je s maďarskou i mezinárodní
kuchyní a bar zve k večernímu posezení. Pri-
vátní parkoviště zdarma před hotelem. Hotel je
propojen s novým  komplexem Afrodita, kde je
možné také zajistit ubytování.

sPort a ZÁBaVa
Půjčovna kol, možnost návštěvy blízké farmy,
ochutnávka vína, jízda kočárem.

PokoJE
Prostorné, dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky vybavené stylovým nábytkem s příslušen-
stvím, televizí, trezorem, minibarem, telefonem,
balkonem nebo terasou.

straVoVÁNí
Bufetová polopenze. Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3587.html

HOTEL PARK INN 4=3

**** ZALAKAROS

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Nově otevřený hotel Park  Inn leží v přímé blíz-
kosti termálních lázní Gránit, se kterými je pro-
pojen spojovací chodbou.

VyBaVENí
Hotel je propojen chodbou s termálními lá-
zněmi Gránit, které mohou klienti hotelu
zdarma využívat po celou dobu pobytu. Vnitřní
a venkovní bazén, tobogán, sauny (saunový
svět za poplatek). V hotelu je k dispozici restau-
race, terasa, lobby bar.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, či pro-
pojené pokoje jsou s příslušenstvím, balkonem,
WiFi, televizí, safe, lednička, klima. K zapůjčení
je župan.

straVoVÁNí
Snídaně a večeře formou bohatého bufetu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8663.html

od 1 090 kč*

* více na str. 117

od 1 890 kč*

* více na str. 117

DÍTĚ
ZDARMA
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DÍTĚ
ZDARMA

PoloHa
Lázeňské městečko Lenti se nachází v západní
části Maďarska v blízkosti slovinských, chorvat-
ských a rakouských hranic. Ideální, jako tran-
zitní ubytování při cestě k moři. 

VyBaVENí
WiFi zdarma, zahrada, restaurace, parkoviště.

sPort a ZÁBaVa
V okolí je až 110 km cyklistických tras. Termální
lázně mají k dispozici 8 bazénů, vč. Hydromasá-
žního, zážitkového, léčebných, 74metrový tobo-
gán. Součástí  termálních lázní je unikátní park
Szent Győrgy, který leží v průsečíku energetic-
kých linií, které působí blahodárně na lidský or-

ganismus. V okolí se pěstuje typický maďarský
šedý skot s dlouhými rohy.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, s pří-
slušenstvím, chladnička, fén, televize.

straVoVÁNí
Snídaně servírované menu a jeden nápoj, dle
obsazenosti může být bufetová.

HOTEL DENIS
*** LENTI

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4603.html

od 910 kč*

* více na str. 117

*** MISKOLC – TAPOLCA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Hotel je vzdálen pět minut od termálních lázní,
příjemnou  procházkou upraveným parkem. 10
minut autem od druhého největšího maďar-
ského města Miskolc.

VyBaVENí
V hotelu je k dispozici sauna a vířivka, sejf, bez-
bariérový přístup, restaurace, bar, WiFi, parko-
viště.

sPort a ZÁBaVa
Koupání v  jeskynních  termálních lázních,
zdarma zapůjčení kola.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje a svity. Svity jsou ideální
pro rodiny. V každé je příslušenství, televize, te-
lefon lednice, kuchyně. Hotelové pokoje ku-
chyni nemají.

straVoVÁNí
Snídaně bufetem, uvítací přípitek, 1 lahev šam-
paňského na pokoj, odpolední čaj. První večer
večeře při svíčkách, jinak večeře bufetem. Ve-
čeře jsou fakultativní.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3778.html

BALNEO HOTEL ZSÓRY  
**** MEZŐKÖVÉSD 

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
V severní části Maďarska naproti termálním lá-
zním Zsóry cca 4 km od městečka Mezőkövésd.

VyBaVENí
Hotel má restauraci, kavárnu, lobby bar, grill te-
rasu, kadeřnictví, kosmetiku, obchod se suve-
nýry, půjčovnu kol. Relaxovat je možné ve
vnitřních či venkovních bazénech, fitness cen-
tru. Do světa sauny patří suchá sauna, infra
sauna, aromatické komory, solná jeskyně.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím a balko-
nem, klimatizace, minibar, televize, telefon, tre-
zor, fén, župan, možnost připojení k internetu.

straVoVÁNí
Snídaně i večeře bufetovou formou.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8665.html

od 1 090 kč*

* více na str. 117

od 1 060 kč*

* více na str. 117
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HOTEL FLORA
*** EGER

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Vedle areálu termálních lázní, obklopen zelení,
stojí hotel Flora. Několik metrů od hotelu se na-
chází rekonstruované Turecké lázně.

VyBaVENí
Hosté hotelu mohou přejít z hotelové haly rov-
nou do areálu koupaliště. Hotelový wellness na-
bízí zážitkový a  dětský bazén, vířivku, sauny,
Kneipův chodník. Restaurace, turecká kavárna,
bar, solná jeskyně, posilovna, kadeřník, pedi-
kúra, manikúra, úschovna kol. Parkoviště za
poplatek, zapůjčení županu za poplatek.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, s bal-
konem, příslušenství, minibar, televize, telefon,
WiFi. Jednolůžkové pokoje jsou v podkroví a bez
balkonu.

straVoVÁNí
Snídaně a večeře formou bohatého bufetu.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3643.html

od 1 520 kč*

* více na str. 117

HUNGUEST HOTEL AQUA SOL  
**** HAJDÚSZOBOSZLÓ 

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Hunguest Hotel Aqua-Sol se nachází v centru
městské rekreační zóny, v sousedství největších
maďarských lázní Hajdúszoboszló. 

VyBaVENí
V hotelovém Wellnes ostrově je klientům k dis-
pozici vířivka, bazén, sauna. Dále solárium, fit-
ness. Prosklené přemostění spojuje hotel
s léčebnými a plážovými lázněmi. V ceně jsou
zahrnuty vstupenky do lázní Hungarospa a do
zážitkových koupelí Aqua Palace, podle počtu
objednaných nocí.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, klima-
tizace, telefon, minibar, satelitní televize, trezor,
připojení k internetu, zapůjčení županu. Většina
pokojů má lodžii,  terasu, nebo franc. okno.

straVoVÁNí 
Snídaně i večeře bufetovou formou, odpoledne
káva se zákuskem.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8664.html

od 2 380 kč*

* více na str. 117

HOTEL EGER
*** EGER

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Renovovaný hotel je výhodně situován v blíz-
kosti termálních lázní a zároveň historické části
města. Tradiční pohostinnost hotelu z něj vytvo-
řila jedno z nejžádanějších ubytovacích zařízení
v Egeru.

VyBaVENí
Hotel má dvě křídla – historické a moderní. Hos-
tům je k  dispozici bazén, sauna, solárium
a ostatní vymoženosti wellness centra, bar, re-
staurace, pivnice, letní terasa, parkoviště, kadeř-
nictví, dětský koutek, internetová místnost,
trezor, obchod, bowling, biliardový stůl. Parko-
viště zdarma u hotelu.

PokoJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje jsou s příslu-
šenstvím, telefonem, televizí a minibarem, fén,
trezor, internet.

straVoVÁNí
Snídaně i večeře formou bohatého bufetu.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3712.html

od 1 500 kč*

* více na str. 117

5=4

5=4
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HOTEL ARBORÉTUM
*** HARKÁNY

Zájezdy: 10, 12 dní / 8 dní Strava: snídaně

PoloHa
Moderní rodinný hotel, vzdálený cca 700 m od
lázeňského areálu, je situován uprostřed rozle-
hlého parku Arboréta. Klidné přírodní prostředí
a jeho příjemná atmosféra si získaly řadu stá-
lých klientů.

VyBaVENí
Masáže za poplatek. Recepce, jídelna, uzavřené
parkoviště, výtah. WiFi v recepci.

PokoJE
Prostorné dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky pro děti, balkon, příslušenství, televize,
lednice, telefon.

straVoVÁNí
Snídaně bufetem, fakultativní večeře s obslu-
hou, výběrem ze tří jídel. 

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4330.html

HOTEL KORONA TERMÁL
*** HARKÁNY

Zájezdy: 10, 12 dní / 8 dní Strava: polopenze

PoloHa
Rodinný hotel se zajímavou architekturou, který
se nachází přímo naproti hlavnímu vchodu do
lázeňského areálu.

VyBaVENí
Hostům je k dispozici sluneční terasa, restau-
race s výbornou kuchyní, zahradní restaurace,
konferenční sál. Recepce, uzavřené parkoviště,
výtah. Masáže za poplatek.

PokoJE
Nově vybavené dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky pro děti, příslušenství, televize, lednice,
telefon. Většina pokojů má balkony, nebo spo-
lečnou terasu.

straVoVÁNí
Snídaně bufetem, večeře s ob sluhou výběrem
ze tří jídel. 

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4323.html

od 3 950 kč*

* více na str. 117

od 5 230 kč*

* více na str. 117



HOTEL THERMAL
**** HARKÁNY

Zájezdy: 10 dní / 8 dní Strava: polopenze

PoloHa
Moderní rekonstruovaný hotel, vzdálený cca
700 m od lázeňského areálu, v klidném prostředí,
se zázemím wellness o rozloze 850 m2.
Hotelové bazény jsou napuštěné světoznámou
termální vodou Harkány.

VyBaVENí
Hostům je k dispozici plavecký bazén. Sauna, ja-
cuzzi, bazén v ceně, další služby fitness a well -
ness, tenisový kurt, stolní tenis, kadeřník (vše za
poplatek), sluneční terasa, pivnice, restaurace,
konferenční sál, zubní ambulance, hlídané par-
koviště, zapůjčení županu. Půjčovna kol, WiFi.

PokoJE
Nově vybavené pokoje s příslušenstvím, mož-
ností přistýlky, televize, minibar, fén, telefon,
trezor, balkon. Klimatizace za poplatek.

straVoVÁNí
Snídaně i večeře bufetem. Hotelová restaurace
je proslulá specialitami maďarské a meziná-
rodní kuchyně.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4141.html

od 10 240 kč*

* více na str. 117

800 112 11274
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HOTEL XAVIN    
**** HARKÁNY

Zájezdy: 10 dní / 8 dní Strava: polopenze

PoloHa
Moderní hotel Xavin je situován naproti boč-
nímu vchodu do termálních lázní u příjezdové
silnice.

VyBaVENí
Restaurace Oliva s letní terasou. Vlastní wel-
lness centrum – vnitřní bazén, masážní zážit-
kový bazén, finská sauna se světelnou terapií,
parní kabina, tepidárium a zážitková sprcha.
Solná komora s himalájskou solí.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, tele-

vize, telefon, minibar, fén, klima, balkon nebo
terasa.

straVoVÁNí
Bufetová polopenze, v případě nižšího obsazení
hotelu večeře à la carte.

Je možné zajistit ubytování v hotelu Divina za
kempem.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,7692.html

od 7 350 kč*

* více na str. 117
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HOTEL WELL
*** HARKÁNY

Zájezdy: 10, 12 dní / 8 dní Strava: snídaně

PoloHa
Moderní rodinný hotel je situovaný cca 200 m
od hlavního vchodu do lázeňského areálu. Tří-
patrový objekt má rodinnou atmosféru a pře-
kvapí udržovaností areálu.

VyBaVENí
Hostům je k dispozici restaurace s dobrou ma-
ďarskou kuchyní, posezení v zahradní restau-
raci,  masáže za poplatek, parkoviště, výtah.
WiFi v recepci.

PokoJE
Pohodlné, komfortně zařízené dvoulůžkové po-
koje s příslušenstvím, minibar, televize, telefon,
balkon, VIP pokoj s klimatizací za příplatek.

straVoVÁNí
Snídaně bufetem, fakultativní večeře s obslu-
hou včetně dezertu a  nápoje (nealko, víno,
voda, malé pivo). Výběr ze 3 jídel.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4384.html

od 4 780 kč*

* více na str. 117

HOTEL PLATÁN
**/*** HARKÁNY

Zájezdy: 10, 12 dní / 8 dní Strava: snídaně

PoloHa
Hotel s příjemnou atmosférou a kvalitními služ-
bami se nachází cca 300 m od léčebného cen-
tra. Nabízí svým klientům ubytování v klidném
prostředí.

VyBaVENí
Hostům je k dispozici restaurace s dobrou ma-
ďarskou a mezinárodní kuchyní, zahradní re-
staurace,  kongresové centrum s přednáškovým
sálem. Recepce, uzavřené bezplatné parkoviště,
kadeřník, masáže za poplatek, výtah. V recepci
sejf. Půjčovna kol. Internetový koutek.

PokoJE
** Eco – menší dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím, lednice, televize, telefon, bez balkonu. 
*** pokoje Com – prostorné dvoulůžkové po-
koje s možností přistýlky, příslušenství, televize,
telefon, lednice, balkon.

straVoVÁNí
Snídaně bohatým bufetem, fakultativní večeře
s obsluhou, výběrem ze tří  jídel. Každý den de-
zert. Při příjezdu uvítací přípitek.

od 4 150 kč*

* více na str. 117

Oficiální klasifikace: **/****
Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4436.html
www.cedok.cz/dovolena/,4439.html
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HOTEL LÍDIA
*** OBLAST

Zájezdy: 10 dní / 8 dní Strava: snídaně

PoloHa
Hotel Lídia se nachází cca 200 metrů od vchodu
do lázní u příjezdové silnice.

VyBaVENí
Restaurace Lídia, v letním období posezení na
letní terase. Sauna, vířivka, fitness. Výtah. 

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, příslu-
šenství,  balkon, všechny s výhledem do zahrady.
Telefon, televize, WiFi, lednička, fén, klima za pří-
platek.

straVoVÁNí
Snídaně bufetem, fakultativní večeře s obslu-
hou.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,9353.html

od 6 150 kč*

* více na str. 117

SIESTA APARTMAN CLUB  HOTEL
*** HARKÁNY

Zájezdy: 10 dní / 8 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Hotel apartmánového typu se nachází vedle ter-
málních lázní, cca 80 metrů od vchodu do areálu.

VyBaVENí
Restaurace, bar, pizzerie, sauna, vířivka. V domě
je možné zapůjčit si  mikrovlnnou  troubu, ká-
vovar, ale i kolo. WiFi na recepci.

PokoJE
2–4 lůžkové apartmány s příslušenstvím, s vy-
bavenou kuchyňkou, lednicí, rádiem, televizí, te-
lefonem. Přízemí terasa, patro balkony, poslední
patro bez balkonu.

straVoVÁNí
Fakultativně snídaně, výběr ze šesti typů, bez
kávy, večeře výběr ze 3 jídel, 2chodové menu.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,5016.html

od 5 420 kč*

* více na str. 117

APARTMÁNOVÝ DŮM TÓPARTI 3
** HARKÁNY

Zájezdy: 10, 12 dní / 8 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Vzdálenost od vchodu do areálu lázní je cca 800
metrů. 

VyBaVENí
Velká vstupní hala, parkoviště v areálu.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a ro-
dinné pokoje 2+2 s dvěma ložnicemi.
Všechny pokoje jsou s příslušenstvím, velkou
lodžií, lednicí, televizí. Kuchyňský kout se zá-
kladním vybavením, elektrickým dvouvařičem.
Každý byt má jiného majitele, proto zařízení po-
kojů není stejné.

straVoVÁNí
Možnost dokoupení večeří v hotelu Well. 

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4067.html

od 2 200 kč*

* více na str. 117
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PoloHa
Apartmánový dům je situovaný cca 200 m od
vstupu do lázeňského areálu. Dvoupatrový pa-
vilon obklopený zelení vilové čtvrti patří k nej-
žádanějším kapacitám z naší nabídky v lázních
Harkány.

VyBaVENí
Parkoviště.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, příslu-
šenstvím, balkon. Kuchyňský kout se základním
vybavením, s elektrickým dvouvařičem a led-
nicí, televize. Každý byt má jiného majitele,
proto není zařízení pokojů stejné. V některých
pokojích WiFi.

straVoVÁNí
Možnost dokoupení večeří plus v protějším ho-
telu Well (včetně dezertu a 1 nápoje).

APARTMÁNOVÝ DŮM TAVASZ
** HARKÁNY

Zájezdy: 10, 12 dní / 8 dní Strava: bez stravování

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3892.html

od 2 290 kč*

* více na str. 117

APARTMÁNOVÝ DŮM MECSEK
** HARKÁNY

Zájezdy: 10, 12 dní / 8 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Apartmánový dům Mecsek je vzdálen cca 300
metrů od vstupu do areálu termálního koupa-
liště. Dvou patrový dům stojí v klidné boční ulici. 

VyBaVENí
Parkoviště.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, bal-
kon, příslušenství. Kuchyňský kout se základním
vybavením, elektrickým dvouvařičem, lednicí,
televize. Každý byt má jiného majitele, proto za-
řízení pokojů není stejné.

straVoVÁNí
Možnost dokoupení večeří plus v hotelu Well
(včetně dezertu a 1 nápoje).

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4055.html

APARTMÁNOVÝ DŮM ERKEL
** HARKÁNY

Zájezdy: 10, 12 dní / 8 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Vzdálenost od vchodu do areálu lázní je cca
300 metrů. Tento dům je naproti apart. domu
Mecsek.

VyBaVENí
Parkoviště.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a ro-
dinné pokoje 2+2 s dvěma ložnicemI. Všechny
pokoje jsou s příslušenstvím, balkonem, lednicí,
televizí. Kuchyňský kout se základním vybave-
ním a elektrickým dvouvařičem. Každý byt má
jiného majitele, proto zařízení pokojů není
stejné.

straVoVÁNí
Možnost dokoupení večeří plus v hotelu Well –
dezert a pohár vína, nebo sodovka, nebo malé
pivo.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4065.html

od 2 290 kč*

* více na str. 117

od 2 290 kč*

* více na str. 117



APARTMÁNOVÝ DŮM CIKLÁMEN
** HARKÁNY

Zájezdy: 10 dní / 8 dní Strava: bez stravování

PoloHa
V klidné části, ale přitom cca 250 metrů vzdá-
lený od vstupu do termálního koupaliště je
apartmánový dům Ciklámen.

VyBaVENí
Parkoviště v areálu apartmánového domu.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, bal-
kon, příslušenství, televize. Kuchyňský kout se
základním vybavením, elektrickým dvouvaři-
čem, lednicí.
Každý byt má jiného majitele, proto zařízení po-
kojů není stejné.

straVoVÁNí
Možnost dokoupení večeří  v hotelu Platán.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4064.html

APARTMÁNOVÝ DŮM FASOR
** HARKÁNY

Zájezdy: 10, 12 dní / 8 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Naproti hotelu Platán, cca 220 metrů do vstupu
do areálu termálního koupaliště je apartmá-
nový dům Fasor.

VyBaVENí
Parkoviště v areálu apartmánového domu.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje, krásně vybavené s mož-
ností přistýlky, balkon, příslušenství, televize.
Kuchyňský kout se základním vybavením, elek-
trickým dvouvařičem, lednicí.
Každý byt má jiného majitele, proto zařízení po-
kojů není stejné.

straVoVÁNí
Možnost dokoupení večeří  v hotelu Well – de-
zert plus pohár vína nebo sodovka nebo malé
pivo.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4066.html

od 2 290 kč*

* více na str. 117

od 2 290 kč*

* více na str. 117
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APARTMÁNOVÝ DŮM HÓVIRÁG
** HARKÁNY

Zájezdy: 10 dní / 8 dní Strava: bez stravování

PoloHa
V  klidné části, cca 200 metrů od hlavního
vstupu do areálu lázní, vedle apart. domu Ciklá-
men.

VyBaVENí 
Parkoviště v areálu apartmánového domu.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje  s balkonem a příslušen-
stvím. Televize, kuchyňský kout se základním
vybavením, elektrickým dvouvařičem, lednicí.
Každý byt má jiného majitele, proto zařízení po-
kojů není stejné.

straVoVÁNí
Možnost dokoupení večeří v hotelu Platán. 

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8877.html

Více na str. 07

od 2 290 kč*

* více na str. 117



TERMÁLNÍ LÁZNĚ HARKÁNY | Maďarsko

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 79

HOTEL PROMENADE  
*** BUDAPEŠŤ  

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Ideální v centru města, přímo na ulici Váci,
v blízkosti metra, tramvaje i autobusu.

VyBaVENí
Recepce, směnárenské služby, nabídka výletů,
parkování.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, příslu-
šenství, klima, televize, WiFi, fén, pro klidné
spaní zvukotěsná okna.

straVoVÁNí.
Fakultativně snídaně, večeře.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8636.html

od 1 560 kč*

* více na str. 117

PENZION A APARTMÁNY BOULEVARD CITY
*** BUDAPEŠŤ

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

PoloHa
Klidné prostředí, blízko centra.

VyBaVENí
Ve vnitrobloku je zahrada a dětské hřiště. V pen-
zionu je malá restaurace se snídaňovou terasou.
Placené garáže (10 EUR/noc).

PokoJE
Dvoulůžkové klimatizované pokoje v penzionu
jsou s přísl., TV, telefonem,  lednicí. Studio pro 2
osoby a apartmány pro čtyři osoby s možností
přistýlky. Ložnice, obýv. pokoj s dalšími lůžky
a vybavená kuchyň.

straVoVÁNí
Penzion se snídaní; apartmány bez stravování.

od 490 kč*

* více na str. 117

THERMAL HOTEL VISEGRAD
**** VISEGRÁD

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
V krásné přírodě Dunajského oblouku 40 km od
Budapešti v městě Visegrád.  

VyBaVENí
V  hotelu jsou klientům k  dispozici venkovní
a vnitřní bazény, zážitkové a dětské bazény, svět
saun,  fitness, dětská herna, WiFi. Kavárna, bar,
restaurace s krásným výhledem.

sPort a ZÁBaVa
Půjčovna kol, společenské hry, stolní tenis,
solná jeskyně, kosmetické služby – vše za pop-
latek.  Koupání v  bazénech,  denní relaxační
programy, vířivka, sauna.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností  přistýlky, příslu-
šenství, klimatizace,  rádio, televize, telefon, mi-
nibar, balkon, zapůjčení županu, trezor, fén.

straVoVÁNí
Snídaně a večeře bohatým  bufetovým způsobem.   

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3802.html

od 2 030 kč*

* více na str. 117

DÍTĚ
ZDARMA

Oficiální klasifikace: ***
Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4212.html
www.cedok.cz/dovolena/,4229.html



DANUBIUS HEALTH SPA RESORT MARGITSZIGET 
***** BUDAPEŠŤ

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Hotel stojí v romantické zeleni Margaretina os-
trova, v  sousedství Danubius Grand Hotelu
Margitsziget. Hotely jsou spolu propojeny pod-
zemní chodbou a hosté mohou používat služby
obou hotelů.

VyBaVENí
Restaurace se zahradní terasou, Lobby bar,
drink bar  Neptun, kavárna,  konferenční sál, hlí-
dání dětí, čistírna, zubař, kadeřnictví, kosme-
tika, obchod se suvenýry, butik, půjčovna aut,

garáž. Součástí hotelu je vnitřní a venkovní pla-
vecký bazén, zážitkový bazén, vířivka, fitness,
sauna, solárium, masáže. Parkoviště u hotelu za
poplatek. 

PokoJE
Dvoulůžkové klimatizované pokoje s příslušen-
stvím, televizí, trezorem, rádiem, minibarem,
jsou vybaveny varnou konvicí pro přípravu čaje
a kávy, připojení na internet, balkon s výhledem
na Dunaj nebo Margaretin ostrov.

straVoVÁNí
Snídaně a večeře formou bufetu. Při týdenním
pobytu je uvítací přípitek a 1x káva a koláč.

Oficiální klasifikace: ****+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3620.html

od 2 930 kč*

* více na str. 117

Maďarsko | BUDAPEŠŤ A OKOLÍ

800 112 11280

DÍTĚ
ZDARMA
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BUDAPEŠŤ A OKOLÍ | Maďarsko

od 2 000 kč*

* více na str. 117

HOTEL AQUAWORLD RESORT BUDAPEST
**** BUDAPEŠŤ

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Nový hotel, otevřený na podzim roku 2008 se na-
chází v severní části Budapešti, ve čtvrti plné ze-
leně a přitom v dostupné blízkosti centra města.
Svým otevřením se stává největším hotelem
s největším množstvím bazénů ve střední Evropě.

VyBaVENí
Celý areál se skládá ze dvou částí – Aquaworld
Budapešť s dobro družným vodním parkem
a hotelové části s vlast ními lázněmi. Dohro-
mady je to 21 bazénů a vodní plocha o celkové
rozloze více než 3300 m2. Zvláštností je bazén,
na kterém se dá surfovat. Pro návštěvníky je
zde k dispozici několik restaurací, barů, kavá-
ren, zábavných center, wellness, fitness, sklu-

zavky, tobogán, konferenční centrum. V ceně je
také kyvadlové spojení autobusem do centra
města. Parkoviště u hotelu.

sPort a ZÁBaVa
Relaxace a sport v celém areálu Aquaparku. Fit-
ness, 2 kurty na squash, stolní tenis, venkovní
tenisové kurty. Svět sauny – bio sauna, parní ka-
bina, aroma a finská sauna, turecké lázně, tepi-
dárium, Kneippův bazén. Masáže, kosmetika,
kadeřník, solárium, manikúra, pedikúra. Sko-
kanská věž, vířivky, bazén s vlnobitím, 11 sklu-
zavek, včetně dětských, horská řeka.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností při stýlky jsou

komfortně a elegantně zařízeny. Příslušenství,
televize, klimatizace, trezor, internet, župan. Je
možné vyžádat rodinný apartmán v případě
větších dětí.

straVoVÁNí
Bufetová polopenze. Uvítací přípitek.

Za výhodné ceny je možné zajistit i jiné ho-
tely v Budapešti.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4209.html

DÍTĚ
ZDARMA4=3
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
AlPbAchtAl
Údolí situované vedle lyžařské oblasti Zillertal
poskytne kompletní vyžití v letním i zimním ob-
dobí. Údolí dokáže nabídnout přibližně 130 km
tras na turistiku a 14 oficiálně značených tras
pro horská kola. Dalšími možnostmi je rybaření,

rafting a paragliding. V okrajových letních měsí-
cích lze využít ledovce Hintertux v oblasti Zillertal
k letnímu lyžování. Vzdálenost z Prahy je 570 km,
doba jízdy z Prahy cca 8 hodin.

bAD GASteiN
Toto světoznámé lázeňské město nabízí ve své
Zdravotní galerii a jejích štolách s horkým vzdu-
chem relaxaci a masáže, ale i radonové a bahenní
zábaly, které byly spe ciál ně vyvinuty pro léčení
všech forem revmatismu, páteře a pohybového

NepřehlédNěte Naši Nabídku pozNávacích zá jezdů
• Za krásami Solnohradských jezer
• To nejlepší z pomezí tří zemí s návštěvou Zugspitze
• Za krásami Tyrolska a Voralberska
• Nejkrásnější motivy rakouských Alp
• Za krásami Korutan

• Víkend ve Vídni vlakem
• Romantické údolí Wachau s návštěvou Mariazell 

Podrobné informace najdete v našem katalogu 
„Poznávací zájezdy 2019“ str. 127–135!

Stále žádanějším cílem našich milovníků vysokohorské pěší turistiky jsou střediska a velehorská panoramata v rakouských Alpách. Dů-
vodem jejich rostoucí obliby  je vedle snadné a rychlé dostupnosti z České republiky  i cenová úroveň ubytovacích a stravovacích služeb,
která je v porovnání s ostat ními alpskými zeměmi velice příznivá. V poslední době směřuje do  Rakouska stále více  zájemců o aktivní letní
dovolenou. Vyhlášená střediska jsou cílem milovníků raftingu na divokých řekách i zájemců o výlety na horských kolech. Velkou popularitu
mají i rakouské termální lázně a akvaparky stejně jako koupání v jezerech Korutan i Solné komory. Právě kombinace horských túr s vod-
ními radovánkami si získává stále více příznivců v řadách  mladší i starší generace cestovatelů. Nespornou výhodou této horské země je
i krátká dojezdová vzdálenost z České republiky. Proto stále více turistů upřednostňuje krátkodobé pobyty o délce 4 dny nebo i méně.
Naše nabídka zahrnuje všechny délkové typy zájezdů. 
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ústrojí. Lázně nabízejí i klasické termální bazény
s vodou teplou až 33 °C. Nedotčená příroda,
lehce dosažitelná za několik minut lanovkou z to-
hoto horského  střediska, láká k procházkám
a k poznání svojí exotickou flórou i faunou po
celé této ojedinělé přírodní rezervaci. Vzdálenost
z Prahy je 470 km, doba jízdy z Prahy cca 7 hodin.

FUlPmeS, StUbAitAl
Horské středisko v ústí jednoho z krát kých snadno
dostupných tyrolských údolí zakončeného mo-
hutným ledovcem leží v blízkosti tyrolské metro-
pole Innsbrucku a známého průsmyku Brenner,
který odděluje rakouskou a italskou část Tyrolska.
Díky strategické poloze je místo vhodné jak pro
vysokohorskou turistiku v místě, tak k výletům

do širokého okolí v Rakousku, Německu a Itálii.
Vzdálenost z Prahy  je 600 km, doba jízdy
cca 8 hodin. 

heiliGeNblUt
Horské středisko leží v krásném prostředí Ná-
rodního parku Vysoké Taury na úpatí nejvyšší
hory Rakouska Grossglockneru (3 798 m). Je
ideálním místem pro milovníky vysokohorské
turistiky, zvláště pak nordické chůze, pro které
je v oblasti vytvořeno na 25 km turistických
tras. Mezi hlavní atrakce patří zdolání Gross-
glockneru s pomocí školeného průvodce, jízda
horskou lanovkou Grossglockner Bergbahn či
jízda po 48 km dlouhé slavné horské silnici
Grossglockner Hochalpenstrasse. Doporuču-

jeme  například  výjezd na vyhlídku Kaiser-Franz-
Josefs-Höhe do  nadmořské výšky 2 369 m,
odkud je nádherný výhled na Grossglockner či
nejdelší ledovec ve východních Alpách Pasterze.
Vzdálenost z  Prahy je 620 km, doba jízdy
cca 7,5 hodiny.

iSchGl
Mondénní horské středisko, výhodně umístěné
v blízkosti masivu Silvretta, je východiskem k vy-
sokohorským túrám–300 km turistických stezek,
i k výletům k horským průzračným jezerům a po-
hostinným chatám. Sportovně založení hosté
mohou využít možnosti alpinismu nebo množství
cyklistických stezek, vedoucích do výšky až
2 900 m. Samotné středisko se řadí k těm nej-

Naše tipy pro správNou volbu
• krátká dojezdová vzdálenost z ČR
• pěší turistika v kombinaci s koupáním 

v jezerech
• střediska s termálními lázněmi
• velký výběr ubytovacích kapacit

dopravNí iNformace
• vzdálenost od Prahy: 350–600 km
• doba jízdy z Prahy: 6–9 hod.

Vídeň
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zájezdy: 3 a více dNí

heiligenblut a Grossglockner 

tyrolsko
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
luxusnějším v Rakousku, vzhledem ke své poloze,
architektuře i poskytovaným službám. Vzdálenost
z Prahy je 600 km, doba jízdy z Prahy cca 9 hodin.

KöSSeN - WAlchSee
Malebné středisko v blízkosti německých hranic
asi 90 km od Salzburgu a Innsbrucku blízko po-
hraničního města Kufsteinu nabízí dovolenou pro
všechny, kteří se potřebují oprostit od stresu, kaž-
dodenního shonu, únavy, načerpat nové síly z ne-
porušené alpské přírody, idylické krajiny, jejich
vlídných obyvatel, kteří zde po staletí žijí v souladu
s přírodou. Množství horských stezek a lanovky
končící u průzračných jezer lákají k výletům i k re-
laxaci. Tyrolskému Kössenu dominuje hora Un-
terberghorn 1 700 m, která láká k pěší návštěvě
či pohodlnému výjezdu lanovkou. Ke koupání
láká blízkost jednoho z nejkrásnějších jezer v Ty-
rolsku – Walchsee. Vzdálenost z Prahy je 500 km,
doba jízdy z Prahy cca 7 hodin.

Kitzbühel
Středisko Kitzbühel patří bezpochyby k nejvy-
hledávanějším cílům Alp, protože nabízí vše co
si návštěvník může přát. Síť stezek dlouhá přes
750 km je přizpůsobena jak pro nordickou chůzi

tak pro jízdu na kole. Přes 500 km turistických
stezek mohou využít také milovníci turistiky.
Kitzbühel nabízí široké možnosti sportovního
vyžití. V okolí se nacházejí čtyři golfová hřiště,
dále idylické jezero Schwarzsee, jehož slatinná
voda vybízí ke koupání a relaxování. Aquarena
v centru Kitzbühelu nabízí svět skluzavek, vo-
dopádů,  bazénů, saun i rašelinové zábaly. Velice
 příjemně působí i lesní koupaliště  Wald -
s chwimm  bad Jochberg s dětskými  skluzavkami,
hřištěm na plážový volejbal a stoly na stolní
tenis. Hory Wilder Kaiser, Steinplatte, Loferer
Steingebirge a Rettenstein s množstvím skalna-
tých útvarů a lezeckých možností všech stupňů
obtížnosti nabízejí horolezcům bohaté a nevy-
čerpatelné možnosti. Navštívit můžete místní
muzeum s výstavou prací geniálního karikatu-
risty Eduarda Thönyho, květinovou zahradu
v Kitzbüheler Horn, kostel sv. Andrease, který
byl vystavěn již v 8.století před založením města
v románském slohu, kostel Liebenfrauenkirche
z roku 1373 či zámek Kaps ze 14. století. Za náv-
štěvu stojí také Alpen blumen garten, která se
považuje za nejkrásnější místo Evropy. Rozkládá
se na ploše 20  000 m2 v  nadmořské výšce
1 800 m. V parku se nalézá až 120 nejrůznějších

druhů alpských rostlin. Vzdálenost z Prahy je
510 km, doba jízdy cca 5 hodin.

mAllNitz
Korutanské horské středisko se nachází v údolí
Mölltalu, v blízkosti Národního parku Vysoké
Taury a vrcholu Ankogelu (3 252 m). Je ideálním
místem k odpočinku, vycházkám či cykloturistice
v údolí řeky Möll. Ve středisku se nachází náv-
štěvnické centrum Národního parku, kde je
možné se seznámit s regionem. Mezi hlavní
atrakce patří cyklostezka Grossglockner – Mölltal
vedoucí z Heiligenblutu k ústí řeky Drau, propasti
Rabisch, Groppenstein a Ragga u Flattachu nebo
vyhlídka u horské chaty Hannoverhaus, na kterou
návštěvníky vyveze do výšky 2 719 m lanovka
Ankogelbahn. Mnoho dalších atrakcí (např. kou-
paliště v Mallnitz) je zahrnuto v rámci místní zá-
žitkové karty Nationalpark Kärnten, kterou
poskytují ubytovací kapacity. Vzdálenost z Prahy
je 450 km, doba jízdy cca 7 hodin.

Klopeiner See Foto: Kärnten Werbung
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mARiA Alm
Městečko Maria Alm patřící pod středisko Hoch-
könig nabízí svým návštěvníkům  především ne-
přeberné množství sportovních možností. Na
své si zde přijdou milovníci turistiky, pro které
je zde k dispozici více než 240 km značených
tras. Opomenuti nezůstanou ani příznivci horo-
lezectví, paraglidingu nebo golfu. Středisko je
výborným výchozím místem k výletům do okolí,
např. do oblasti Kaprunu. Vzdálenost z Prahy je
480 km, doba jízdy z Prahy cca 7 hodin. 

mAURAch - AcheNSee
Největší tyrolské jezero se nachází v nadmořské
výšce 930 m. Jeho břehy jsou volně přístupné
a nabízí tak nepřeberné množství možností k let-
nímu vyžití a výletům do Alp. Jezero s až neuvě-
řitelně čistou vodou je 10  km dlouhé a  až
133 metrů hluboké. V letních měsících teplota
vody dosahuje až 22 °C, je tedy idelální ke kou-
pání, potápění a k ostatním vodním sportům –
kitesurfingu, windsurfingu či projížďkám na lo-
dičkách. Mírný břeh a pláže jsou ideální i pro ro-
diny s dětmi. K výletům do okolí lze využít až
500 turistických tras, vyjet lanovkou na okolní
vrcholy Rofan či Karwendel. Velmi oblíbené je

toto středisko také pro milovníky cykloturistiky
všech stupňů náročnosti. Vzdálenost z Prahy je
520 km, doba jízdy cca 5 hodin.

millStätteR See, OSSiAcheR See, 
mAltSchAcheR See, WöRtheR See
Příjemně vyhřátá jezera zapadají do malebného
kraje rakouských Korutan, plných  krásných lesů
a skalních útvarů, strategicky umístěných neda-
leko pomezí tří zemí, sousedního Slovinska a Itá-
lie. Jezera si již v brzkých letních měsících drží
ideální teplotu vody na koupání, vodní sporty
a další sportovní aktivity, které jsou pevně spo-
jeny s koupáním. Pomyslnou třešinkou na dortu
je místní ráj pro cykloturistiku. Nepřeberné množ-
ství značených tras nedá spát žádnému z pří-
znivců jak silničních, tak horských kol. Nenechte
si ujít návštěvu starobylého Klagenfurtu i pro-
cházku mezi nejvýznamnějšími památkami světa
v par ku miniatur Minimundus. Díky výhodné po-
loze lze doporučit pro celodenní výlety italské
Benátky a Terst a slovinskou Ljubljanu. Vzdále-
nost z Prahy je 500 km, doba jízdy z Prahy cca 7
hodin.

mitteRSill, KRimml, KöNiGSleiteN
Výhodně situované malebné horské středisko
v oblasti Ober Pinzgau. Tunel Felbertauern umož-
ňuje spojení s Vysokými Taurami a je bránou do
Východních Dolomitů. Blízký Kitzbühel či Kaprun
nabízejí lehčí či náročnější trasy pro vysokohorské
túry, Krimmelské vodopády – největší v Rakousku
či Kaprunskou přehradu. Středisko Königsleiten
leží na hranici Salcburska a Tyrolska blízko Ger-
lospassu (1 507 m) a Krimmelských vodopádů,
láká především k výletům do NP Vysoké Taury.
Vzdálenost z Prahy je 570 km, doba jízdy z Prahy
cca 8 hodin.

ötztAl - SAUteNS, läNGeNFelD
Jedno z nejlepších ledovcových údolí v Rakousku
nedaleko Innsbrucku dokáže nabídnout nejenom
letní lyžování na ledovci v Söldenu, ale také bo-
haté mimolyžařské sportovní aktivity. Komplex
termálních lázní Aqua Dome v Längenfeldu nabízí
návštěvníkům klidnou relaxaci po celodenních
túrách po okolních hřebenech, či výletech na
horských kolech, paraglidingu. Vzdálenost z Prahy
je 550 km, doba jízdy z Prahy cca 8 hodin.

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
lünersee, brandertal, Vorarlberg Foto: Kevin Artho l Vorarlberg tourismus
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
RAURiS
Výhodně položené středisko jako základna pro
vysokohorskou turistiku do celé chráněné oblasti
Vysokých Taur. Přímo z Raurisu vedou turistické
stezky a lanovky až do výše 2 400 m. Vzdálenost
z Prahy je 500 km, doba jízdy z Prahy cca 7 hodin.

SAAlbAch-hiNteRGlemm 
Nedaleko Kitzbühelu, v údolí Glemmtal se nachází
turistické středisko Saalbach Hinterglemm. Stře-
disko spojují dvě horská městečka Saalbach a Hin-
terglemm, které v  létě nabízejí nepřeberné
množství sportovního vyžití. Pěší turisté mohou
vybírat z neuvěřitelných 400 km turistických tras.
Cesty vedou často po úzkých pěšinách na hřebe-
nech a skýtají jedinečný výhled do údolí. Cyklisté
ocení výjezd lanovkou do výšky 1 500 až 2 000 m
n. m. podle vlastní volby a 160 km náročných cyk-
listických tras s mnoha překážkami (tradičné cyk-
listické závody v  středisku Reiterkogel). Pro
stoupence adrenalinových sportů středisko nabízí
možnost paraglidingu, slaňování, tenisu, raftingu,
jízdy na koni nebo golfu.Z kultury nabízí středisko
zejména galerie, lyžařské muzeum či Bergkristall
muzeum, kde můžete shlédnout světově známé ex-
ponáty drahokamů a jiných minerálů z Hohen

Tauern. Nová turistická karta Joker Card, kterou
přináší turistický svaz Saalbach Hinterglem, nabízí
bezplatné využívání lanovek, volné vstupy na nej-
krásnější atrakce regionu, bezplatné využití turis-
tického autobusu, vlaku na konec údolí,
venkovního koupaliště v Saalbachu a krytého ba-
zénu v Hinterglemmu. V kartě je zahrnuta „Mon-
telinova pouť“ (Montelino´s Erlebnisweg) na
Kohlmaisu nebo dobrodružné putování po „Berg
Kodok“ na Reitekogelu. Vzdálenost z Prahy je
570 km, doba jízdy cca 6 hodin.

SchlADmiNG, hAUS, FilzmOOS
Všechna tři střediska leží v areálu širokého údolí,
které odděluje masív Dachsteinu od pohoří Nízké
Taury. Vynikající východisko pro velehorské túry
na Dachstein i pro procházky po hřebenech Níz-
kých Taurů. Vzdálenost z Prahy je 450 km, doba
jízdy z Prahy cca 6,5 hodiny.

SOlNá KOmORA - AltmüNSteR, 
AbeRSee, hAllStAtt, GOSAU
Oblast Solné komory, kde se od prehistorických
dob těžila sůl, zahrnuje východní část Salcburských
Alp s malebným  masívem Dachstein, Totes Gebirge
a Höllengebirge. Mezi horskými šíty leží 76 jezer,

z nichž největší a nejznámější jsou Traunsee, Mond-
see, Attersee, Hallstätter See a Wolfgangsee. Mezi
hlavní atrakce regionu patří St. Gilgen – zde se na-
rodila Mozartova matka, St. Wolfgang – odtud
jezdí jedna z posledních parních  zubaček na Schaf-
berg (krásný výhled na jezera Mondsee, Attersee
a Wolfgangsee), Bad Ischl – lázeňské centrum,
které bylo se svými solnými prameny oblíbeným
cílem císařského dvora, či Hallstatt – malebné
městečko s romantickou atmosférou a solným
dolem. Středisko Altmünster leží při břehu jezera
Traunsee, Abersee při Wolfgansee a hallstatt
u stejnojmenného jezera. Horské středisko Gosau
je známé jako východisko túr v oblasti Dachsteinu.
Vzdálenost z Prahy je cca 375 km, doba jízdy
cca 5,5 hodiny.

St. ANtON
Středisko leží v západním cípu Tyrolska ve stra-
tegické poloze v blízkosti tunelu pod Alpami,
který spojuje Rakousko se Švýcarskem a oblastí
Bodamského jezera. Středisko a jeho okolí je
mondénním místem, kde tráví dovolenou řada
celebrit, je obklopeno ze všech stran horami –
na severu Lechtalerské Alpy a na jihu masív
 Silvretta. Přímo nad střediskem se tyčí vrchol

halštatské jezero Foto: Austrian nat. tourist office/Weinmaeupl
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Vallugy (2 811 m). Ideální místo pro pěší turistiku
i pro výlety autem k Bodamskému jezeru, do
Lichtenštejnska a Švýcarska. Vzdálenost z Prahy
je 590 km, doba jízdy z Prahy cca 8 hodin.

WilDSchöNAU - NieDeRAU
Tyrolské horské údolí Wildschönau je světem
samo pro sebe. Leží na půli cesty mezi hranicí
Bavorska a zemským hlavním městem Innsbruc-
kem na jih od údolí Innu v nadmořské výšce 828
až 1 150 m. Jeho součástí jsou čtyři obce Niede-
rau, Oberau, Auffach a Thierbach. Klidné pro-
středí návštěvníky vybízí k pěší turistice, jízdě na
horských kolech či k výletům na  vrcholy Mark-

bachjoch a Schatzberg. Vzdálenost z Prahy je
500 km, doba jízdy cca 5 hodin.

zell Am See, KAPRUN
Zell am See (757 m n. m.) – klimatické lázně a jedno
z nejznámějších středisek zimních a letních sportů,
centrum turistiky a vodních aktivit. Na jedné straně
je obklopeno jezerem Zeller See, které láká ke kou-
pání či k provozování letních sportů, na druhé straně
zaoblenými svahy  Schmittenhöhe (1965 m n. m.),
protkanými sítí lanovek a turistických cest. Horská
dráha Schmittenhöhebahn Vás dopraví za několik
minut do výšky 2000 m n. m., doprostřed rozlehlé
chráněné oblasti vhodné pro odpočinek i procházky.

Bez nadsázky je pohled ze Schmittenhöhe nazýván
nejkrásnější vyhlídkou v Rakousku. V bezprostřední
blízkosti leží menší středisko Kaprun se shodnými
turistickými možnostmi. Vzdálenost z Prahy je
500 km, doba jízdy z Prahy cca 7 hodin.

zilleRtAl - FüGeN, mAyRhOFeN
Horská střediska leží v jednom z nejdelších ty-
rolských údolí na pomezí Tyrolska a Salcburska.
V jeho závěru je známý Tuxerský ledovec. Ideální
východisko k výletům do nejkrásnějších partií ra-
kouských i bavorských Alp. Vzdálenost z Prahy
je 500 km, doba jízdy z Prahy cca 7 hodin.

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA

Salcburská letní zážitková karta
Pro rodiny s dětmi nebo pro osoby aktivně trávicí svou dovo-
lenou představují dlouhý výčet zajímavých míst, která lze takto
navštívit za minimum vynaložených prostředků.  Tato karta
umožňuje navštívit zdarma či se slevou až 190 atraktivních
míst v celém regionu Salcburska  mj. bazény, koupaliště, hrady,
zámky, muzea, přírodní zajímavosti či některé lanovky.
Více na www.salzburgerland.com

Korutanská letní karta 
Pro rodiny s dětmi nebo pro osoby aktivně trávicí svou dovolenou
představují dlouhý výčet zajímavých míst, která lze takto navštívit
za minimum vynaložených prostředků.  Tato karta umožňuje nav-
štívit zdarma či se slevou až 100 atraktivních míst v celém regionu
Korutan  u více než 60 bonusových partnerů  mj. bazény, koupaliště,
hrady, zámky, muzea, přírodní zajímavosti či některé lanovky.
Více na www.kaertencard.at 

zell am SeeWo[rther See

Karty jsou k dispozici v hotelu při check-in.
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HOTEL PENZION CAROSSA
*** ABERSEE AM WOLFGANGSEE

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POlOhA
Rodinný hotel se nachází asi 300 m od centra
střediska a asi 800 m od největšího jezera Solné
komory Wolfgangsee. Pohodlně lze dojít k pří-
stavnímu molu, odkud vyplouvá loď do St. Wolf-
gangu. 

VybAVeNí
Recepce, restaurace, bar, výtah, terasa se slu-
nečníky a lehátky. Parkování zdarma před ob-
jektem. 

SPORt A zábAVA
Stolní tenis, dětský koutek. Hotelová pláž (vstup

zdarma) asi 800 m od hotelu. Možnost výletů
v oblasti Solnohradských jezer. Doporučujeme
St. Gilgen – zde se narodila Mozartova matka,
St. Wolfgang – odtud jezdí jedna z posledních
parních zubaček na Schafberg (krásný výhled
na jezera Mondsee, Attersee a Wolfgangsee),
Bad Ischl – lázeňské centrum císařského dvora
či Hallstatt se svým solným dolem.

UbytOVáNí
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím, telefonem,
SAT/TV a některé mají balkon.

StRAVOVáNí
Polopenze. Snídaně bufetovou formou a večeře
servírované o 3 chodech.

iNFORmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3497.html

VITALHOTEL GOSAU 
**** GOSAU

Zájezdy: 4 a více dní Strava: all inclusive

POlOhA
Hotel se skládá ze dvou propojených budov. Na-
chází se asi 400 m od centra Gosau na úpatí
Dachsteinu. 

VybAVeNí
Recepce, lobby, restaurace, zahrada s terasou,
slunečníky a lehátka, sport Stüberl, výtah, inter-
net a WiFi, parkoviště,  krytý bazén (7 x 4 m), fit-
ness, stolní tenis (zdarma). Za poplatek masáže,
pára a jeskyně, sauna. Pro děti animační pro-
gramy (zdarma).

SPORt A zábAVA
Stolní tenis, půjčovna kol (dle disponibility zdarma),
lukostřelba a další animační programy. Za poplatek
stolní fotbal, kulečník, počítačové hry. V okolí le-

dovcové jezero Gosausee, túry kolem Gosau-
kammu, horské cyklostezky, veřejný krytý bazén
v Gosau, koupání v jezeru Gosausee (4 km), vodní
park v Russbachu (6 km), Hallstatt (15 km). 

UbytOVáNí
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro
děti a dvoulůžkové pokoje typu superior s mož-
ností až dvou přistýlek pro děti jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím, telefonem, vysoušečem
vlasů, kabelovou nebo SAT/TV, minibarem, tre-
zorem a některé jsou s balkonem. Rodinné po-
koje jsou vybaveny stejně, mají balkon a sklá dají
se z obývacího pokoje s pohovkou a postele a lož-
nice s dvěma lůžky.

StRAVOVáNí
All inclusive zahrnuje bufetovou snídani, obědový
balíček nebo lehký snack, odpolední zákusek
s kávou nebo zmrzlinou pro děti, 3chodovou ve-
čeři se salátovým bufetem a dále nápoje mezi
10:00–21:00 – místní pivo, stolní víno, nealko ná-
poje.

iNFORmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3499.html

 Wolfgangsee

Dachstein 

od 4 100 kč*

* více na str. 117

od 6 190 kč*

* více na str. 117



GASTHOF KIRCHENWIRT
*** GOSAU

Zájezdy: 3 a více dní Strava: light all inclusive

POlOhA
Příjemný rodinný penzion leží v klidné části
Gosau nedaleko centra. Středisko je ideálním
východiskem k výletům do okolí.

VybAVeNí
Recepce, jídelna, bar. Dětský koutek, stolní tenis.
Parkování před penzionem.

SPORt A zábAVA
Pěší turistika, horská kola, výlety do okolí, mož-
nost využití veřejného bazénu, který je od pen-
zionu vzdálen cca 200 m (otevírací doba
k dispozici v gasthofu).

UbytOVáNí
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím, telefonem,
SAT/TV a některé balkonem. Na vyžádání čtyř-
lůžkový pokoj. WiFi zdarma.

StRAVOVáNí
Bufetová snídaně, 3chodová večeře. Nápoje zdarma
od 17:30 do 19:30 (stolní víno, soda, nealko).

iNFORmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa. Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3494.html

HOTEL DACHSTEIN WEST
*** ANNABERG

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POlOhA
Hotel se nachází v centru obce Annaberg. Ob-
chody, restaurace a bary jsou v blízkosti hotelu. 

VybAVeNí
Recepce, jídelna, bar, café TV místnost, koutek
pro děti, konferenční místnost, výtah. Místnost
pro uschování jízdních kol. Sauna, infra kabina,
půjčovna jízdních kol, stolní fotbal, billiard (za
po platek). 

SPORt A zábAVA
Cykloturistika, turistika a výlety do okolí.

UbytOVáNí
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, s vlast-
ním příslušenstvím jsou vybaveny rádiem, tele-
fonem, TV, WiFi zdarma. Na vyžádání i čtyřlůžkový
pokoj.

StRAVOVáNí
Bufetová snídaně, večeře formou menu o 3 cho-
dech, salátový bufet, jeden nealko nápoj k večeři
zdarma. Jednou týdně grilování. 

iNFORmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,754.html
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od 2 470 kč*

* více na str. 117

od 3 720 kč*

* více na str. 117
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HOTEL ALPENKRONE
**** FILZMOOS

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POlOhA
Hotel je situovaný na okraji horského střediska
Filzmoosu blízko Schladmingu v oblasti Dach -
stei nu. Poskytuje krásný výhled na okolní pano-
rama hor.

VybAVeNí
K dispozici je fitness, sauna, konferenční míst-
nost, stolní tenis, bazén a dětská herna. WiFi na
recepci (zdarma).

SPORt A zábAVA
Cyklistika, výlety do okolí, relaxace u bazénu.
Ideální výchozí bod pro turistiku v oblasti masivu
Dachstein s velkým množstvím tratí pro náročné
i rodiny s dětmi, zajištěné horolezecké stěny Via

Ferrata (celkem 14 v Ramsau am Dachstein),
možnost cykloturistiky a výjezdu lanovkou na
jižní stěnu Dachsteinu, kde se nachází vyhlídková
plošina Dachstein Sky Walk.

UbytOVáNí
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, s pří-
slušenstvím jsou vybaveny telefonem, TV a bal-
konem.

StRAVOVáNí
Snídaně bufetovým způsobem, večeře výběrem
z menu.

iNFORmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4053.html

od 4 540 kč*

* více na str. 117



KUR & SPORT ALPENBLICK
*** BAD GASTEIN

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POlOhA
Rodinný hotel je umístěn na klidném místě ve
svahu s překrásným výhledem do údolí Gasteinu.
Vzdálenost do centra střediska asi 800 m, k ter-
málním lázním asi 1,7 km.

VybAVeNí
Recepce, denní místnost s TV, internetový koutek
(za poplatek), výtah, restaurace, terasa na slunění
s lehátky a slunečníky, venkovní bazén (8 x 3 m),
sauna, pára, Kneipp wellness, infra kabina
(zdarma), masáže (za poplatek), parkování
(zdarma). 

SPORt A zábAVA
Stolní tenis, stolní fotbal, stolní hry a dětské
hřiště (zdarma), půjčovna jízdních kol (za pop-
latek). Vysokohorská turistika, relaxace v termál-
ních lázní či výlety do okolí (Bad Hofgastein,
Národní park Vysoké Taury).

UbytOVáNí
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, telefo-
nem, internetem (za poplatek) a SAT/TV. 

StRAVOVáNí
Polopenze. Snídaně formou bufetu a večeře vý-
běrem z menu o 3 chodech. 

iNFORmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3979.html

PRÁZDNINOVÉ APARTMÁNY SONNRAIN 
*** MARIA ALM

Zájezdy: 5 a více dní Strava: bez stravování

POlOhA
Apartmánový komplex se nachází ve slunné jižní
části střediska Maria Alm. Parking přímo u ob-
jektu. Obchody a restaurace cca. 800 metrů.

SPORt A zábAVA
Cykloturistika, v okolí značené turistické trasy.
Výborná golfová lokalita.

UbytOVáNí
Prázdninová studia pro 2 osoby a dítě, obývací
pokoj s rozkládacím gaučem a skládací postelí,
kuchyňským koutem s elektrickou plotýnkou,
tousterem, rychlovarnou konvicí, kávovarem

a lednicí. Sprcha/WC. Prázdninový 2 pokojový
apartmán pro 2–4 osoby má navíc ložnici s dvou-
lůžkem a balkon. K dispozici též 3 pokojový apart-
mán pro 6 osob navíc s malým pokojíkem
s palandou.

StRAVOVáNí
Bez stravování.

iNFORmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4035.html
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od 3 170 kč*

* více na str. 117

od 1 110 kč*

* více na str. 117
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HOTEL SAALBACHERHOF 
**** SAALBACH

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POlOhA
Hotel se nachází v centru střediska Saalbach.
Vzdálenost k nejbližší lanovce jen 2 min. pěšky.   

VybAVeNí
Recepce s lobby, restaurace, bar, dětský koutek,
knihovna, WiFi, výtah, parkoviště, garáž (za pop-
latek), letní zahrada, nový venkovní bazén, krytý
bazén s vodopádem, bio a finská sauna, parní
lázeň, solárium (za poplatek), fitness, beauty
farma (za poplatek), možnost parkování u ob-
jektu. 

SPORt A zábAVA
V ceně ubytování je tenisový kurt, dětský koutek,
turistické a cyklistické  výlety s průvodcem. Hosté
hotelu mají 25% slevu na greenfee golf. resortu
Zell am See-Kaprun. Dále je v ceně ubytování za-
hrnuta letní zážitková karta Saalbach-Hinter-
glemm Joker Card s řadou slev a vstupů zdarma. 

UbytOVáNí
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
jsou vybaveny vlastním  příslušenstvím, rádiem,
telefonem, ka belovou TV, internetem (za pop-
latek) vysoušečem vlasů a některé mají trezor
a balkon.

StRAVOVáNí
Polopenze. Bufetová snídaně, večeře výběrem
z menu o 4 chodech a salátovým bufetem. 

iNFORmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3984.html

HOTEL ST. HUBERTUSHOF 
*** ZELL AM SEE - THUMERSBACH

Zájezdy: 4 a více dní Strava: all inclusive

POlOhA
Rodinný hotel se nachází ve středisku Thumers-
bach asi 4 km od Zell am See. Vzdá le nost k jezeru
Zeller asi 200 m.

VybAVeNí
Recepce s lobby, restaurace, bar, výtah, internet
(za poplatek), TV místnost s krbem, zahrada s te-
rasou, dětský koutek, sauna (zdarma), solárium
a masáže (za poplatek), možnost parkování u ob-
jektu. 

SPORt A zábAVA
V ceně ubytování denní vstup na pláž u jezera
s venkovním  bazénem (25 x 10 m), turistické

 výlety s průvodcem a cyklistické výlety několikrát
týdně, půjčovna jízdních kol, stolní tenis, animační
program pro děti v červenci a srpnu. Za poplatek
možnost vodních sportů – vodní lyže, rafting,
noční výlety lodí, tenis. Hosté hotelu mají 25%
slevu na greenfee golf. resortu Zell am See-Ka-
prun.

UbytOVáNí
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
pro děti jsou vybaveny vlastním příslušenstvím,
telefonem, kabelovou nebo SAT/TV a některé
jsou s balkonem.

StRAVOVáNí
All inclusive light zahrnuje rozšířenou bufetovou
snídani s  bioprodukty, obědový balíček,
 odpolední kávu nebo čaj s moučníkem a bufe-
tovou večeři se saláty a dezerty. Nápoje mezi
11:00 až 21:00 – místní pivo, stolní víno, nealko-
holické nápoje, káva, čaj. 

iNFORmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3504.html

Jezero zeller

od 4 090 kč*

* více na str. 117

od 5 380 kč*

* více na str. 117
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HOTEL TONI
**** KAPRUN

Zájezdy: 3 a více dní Strava: all inclusive

POlOhA
Hotel se nachází na klidném místě nedaleko Ka-
prunského hradu. Od centra střediska je vzdálen
asi 10 min chůze.

VybAVeNí
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, výtah,
fitness – infračervená kabina, vnitřní bazén,
sauna, bio sauna, parní komora, vířivka, posi-
lovna. Za poplatek internet, masáže a solárium.
Možnost parkování před objektem. 

SPORt A zábAVA
Stolní tenis, fitness a well ness v hotelu. Možnost
vysokohorské turistiky v oblasti kaprunského
 ledovce či výlety do okolního Národního parku

Vysoké Taury. Za návštěvu stojí také Zell am See,
Krimml nebo Grossglockner.

UbytOVáNí
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím, fénem, kabelo-
vou TV, radiem, telefonem, trezorem, minibarem
a balkonem. Na vyžádání rodinné pokoje pro
4 osoby.

StRAVOVáNí
All inclusive zahrnuje bufetovou snídani včetně
organických potravin, bufetový oběd nebo ba-
líček na oběd (nutno  předem objednat) nebo
obědový bufet, odpolední kávu nebo čaj s mouč-
níkem a 4chodovou večeři. Nápoje od 10:00 do

22:00 – místní pivo, stolní víno, džusy, káva, čaj,
nealko nápoje. 

iNFORmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3982.html

od 4 140 kč*

* více na str. 117
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HOTEL ST. FLORIAN
*** KAPRUN

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POlOhA
Příjemný a útulný rodinný hotel se nachází
v klidné části střediska asi 200 m od centra Ka-
prunu a asi 250 m od veřejného bazénu Tauern
World Spa. 

VybAVeNí
Recepce, restaurace, bar, WiFi a internet v lobby
(zdarma), sauna, infra kabina, fitness (zdarma),
solárium (za poplatek), parkování u objektu
zdarma. 

SPORt A zábAVA
Vysokohorská turistika, cykloturistika. Možnost

koupání a relaxace ve veřejně přístupném
 vodním parku Tauern World Spa. Doporučujeme
výlety do Národního parku Vysoké Taury, po je-
zeře Zeller, lanovkami na okolní ledovcové vrcholy
anebo návštěvu Krimmelských vodopádů v údolí
řeky Salzach.

UbytOVáNí
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, vysou-
šečem vlasů, minibarem, radiem, telefonem,
SAT/TV, trezorem a balkonem. 

StRAVOVáNí
Polopenze. Snídaně formou bufetu a večeře
o 4 chodech výběrem z menu.

iNFORmAce
Na místě může být vybírána pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3506.html

PRÁZDNINOVÝ KOMPLEX DOMIZIL
*** KAPRUN

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POlOhA
Komplex několika apartmánových domů cca 400
metrů od centra Kaprunu, pěší zóny. Parking
u objektu. 

SPORt A zábAVA
Koupání a vodní sporty v nedalekém Zeller See
(cca 6 km). Výhodné místo k horské turistice
a poznávání okolí – Národní park Vysoké Taury,
ledovec Kitzsteinhorn, hrad Kaprun, dopravní
muzeum či odpočinkový park Ferleiten. 

UbytOVáNí
Prázninová studia pro 2–3 osoby, obývací pokoj
s třemi lůžky, TV, WLAN, kuchyňským koutem
s elekrickým sporákem, kávovarem, lednicí. Jídelní
kout. Sprcha/WC. 2 pokojový prázdninový apart-
mán pro 2–4 osob má navíc ložnici s dvoulůžkem. 

StRAVOVáNí
Bez stravování. 

iNFORmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa. Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,4033.html

od 3 190 kč*

* více na str. 117

od 3 650 kč*

* více na str. 117



HOTEL LUKASMAYR
*** BRUCK AN DER GLOCKNERSTRASSE

Zájezdy: 5 a více dní Strava: light all inclusive

POlOhA
Útulný hotel s depandancí asi 100 m vzdálenou
od hlavní budovy leží na klidném místě u řeky
Salzach v Národním parku Vysoké Taury, vzdá-
lenost k jezeru Zeller asi 3 km.

VybAVeNí
Recepce, lobby s krbem, restaurace, bar, inter-
netový koutek (za poplatek), výtah, letní terasa,
zdarma sauna (2x za pobyt a fitness, za poplatek
solárium, masáže a vířivka. Vlastní parkoviště
(zdarma). 

SPORt A zábAVA
Dětský koutek, možnost půjčení jízdního kola.
Ideální pro milovníky vysokohorské turistiky. Do-
poručujeme například výjezd na vyhlídku Kaiser-
Franz-Josefs-Höhe do nadmořské výšky 2 369 m,
odkud je nádherný výhled na Grossglockner či
nejdelší ledovec ve východních Alpách Pasterze.

UbytOVáNí
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, televizí,
telefonem, radiem a balkonem (pouze čtyřlůž-
kové pokoje). Pokoje v depandanci nemají TV
a radio.

StRAVOVáNí
All inclusive light zahrnuje bufetovou snídani,
malý obědový balíček (vlastní příprava), dále od-
polední kávu nebo čaj s moučníkem a večeři o 3
chodech se salátovým bufetem. Nápoje mezi
9:00–21:00 – místní pivo, stolní víno, nealko ná-
poje, džus, čaj.

iNFORmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3924.html

SPORTHOTEL KOGLER
**** MITTERSILL

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POlOhA
Hotel je situovaný v klidné části na okraji Mit-
tersillu, vzdálený cca 400 m od centra. Golfové
hřiště ve vzdálenosti 1 km od hotelu. Vlaková
zastávka ve vzdálenosti 500 m od hotelu.

VybAVeNí
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, terasa,
krytý bazén, vířivka, dětský bazének, finská sauna
a pára. Možnost pronájmu tenisové haly, squash,
billiard. Parkování u hotelu. WiFi zdarma.

SPORt A zábAVA
Relaxace v bazénu, masáže (za poplatek).  Možnost
výletů do Kitzbühelu, ke Krimmelským vodopá-
dům či do národního parku Vysoké Taury. Cy-
kloturistika i horská turistika.

UbytOVáNí
Dvoulůžkové až pětilůžkové pokoje s možností
přistýlky a vlastním pří slu šenstvím, jsou dále vy-
baveny kabelovou televizí, telefonem, fénem
a balkonem. Dětská postýlka zdarma.

StRAVOVáNí
Bohatá snídaně bufetovým způsobem, večeře
o 3 chodech, saláty a dezerty bufetovým způso-
bem.

iNFORmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3919.html
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hotelový bazén

od 4 320 kč*

* více na str. 117

od 4 660 kč*

* více na str. 117
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HOTEL ARLBERG
**** ST. ANTON AM ARLBERG

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POlOhA
Hotel v typickém tyrolském stylu leží cca 300 od
centra věhlasného horského střediska St. Antonu
am Arlberg, 500 metrů od nejbližší lanovky. 

VybAVeNí
Recepce s halou, restaurace, bar, internetový
koutek (zdarma), výtah. WiFi za poplatek. Vnitřní
bazén 10 x 5 m, finská sauna, jacuzzi, sauna (ote-
vřeno 2x týdně), solarium (za poplatek). Možnost
parkování před objektem zdarma. Pobyt se psem
možný za poplatek a na vyžádání. 

SPORt A zábAVA
Horská turistika, horská kola, výlety do okolí.  

UbytOVáNí
Dvoulůžkové pokoje v tyrolském stylu s možností
až dvou přistýlek jsou  vybaveny vlastním příslu-
šenstvím, kabelovou TV,  většinou s terasou či
balkonem. 

StRAVOVáNí
Polopenze. Bufetová snídaně, 4 chodová serví-
rovaná večeře s možností výběru, 1x týdně far-
mářský bufet. 

iNFORmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3343.html

HOTEL KRONECK
**** KIRCHBERG

Zájezdy: 3 a více dní Strava: light all inclusive

POlOhA
Příjemný hotel se nachází v klidné části střediska,
700 m od centra s obchody, 250 m od nástupní
stanice lanovky, Aquarena v Kitzbühelu 8 km.

VybAVeNí
K dispozici je recepce, WiFi za poplatek, výtah,
parkování před objektem zdarma, restaurace,
bar, terasa, konferenční místnost, stolní tenis,
stolní fotbal, venkovní bazén, parní lázeň, finská
sauna, Bio sauna, infračervená kabina, relaxační
místnost, římské lázně: jacuzzi, otevírací hodiny
saunové části 14:00–21:30, ostatní 08.00–21:30.
Placené služby. solárium, zkrášlovací studio, ma-
sáže, dětský koutek.

SPORt A zábAVA
Ideální místo k relaxaci přímo v hotelu či výchozí
místo k bezpočtu výletů.

UbytOVáNí
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistýlek
jsou vybaveny radiem, TV, sociálním zařízením
s vysoušečem vlasů, balkon či terasa.

StRAVOVáNí
Light all inclusive. Bufetová snídaně, malý snack
od 12:30–13:30. Od 15:00–16:00 káva se záku-
skem a 4 chodová večeře, výběr ze 3 hlavních
jídel, salátový bar, nápoje do 22.00 (točené pivo,
stolní víno a nealko).

iNFORmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,7587.html

od 3 480 kč*

* více na str. 117

od 3 480 kč*

* více na str. 117



HOTEL SIMMERLWIRT
*** NIEDERAU

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POlOhA
Rodinný hotel se nachází v centru střediska Ni-
ederau ve vzdálenosti asi 250 m od lanovky Mark-
bachjochgondel. 

VybAVeNí
Recepce, lobby s krbem, výtah, WiFi v hotelové
hale zdarma, restaurace, bar, terasa s kavárnou,
zahrada se slunečníky a lehátky, venkovní bazén
(6x12 m), sauna, infrakabina, pára (zdarma), so-
lárium a masáže (za poplatek), parkování u ob-
jektu (zdarma).

SPORt A zábAVA
V ceně je zahrnuta letní karta Wildschönau Card

zahrnující např.: lanovku na Markbachjoch
a Schatzberg, koupaliště Wildschönau, tenisový
kurt v Oberau, Muzeum horských sedláků v Obe-
rau, stříbrný důl v Thierbachu, čtvrteční řemesl-
nický trh, Muzeum dřeva v Auffachu, týdenní
program zážitkových túr s průvodcem od pondělí
do pátku, program pro děti v Dračím klubu od
pondělí do pátku a další atraktivní slevy u mnoha
partnerů ve Wildschönau a okolí.

UbytOVáNí
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, telefo-
nem, SAT/TV a balkonem.  

StRAVOVáNí
Rozšířená polopenze. Bufetová snídaně, odpo-
lední zákusek s kávou či čajem a zmrzlinou pro
děti, večeře o 3 chodech výběrem z menu. V ceně
1 nápoj na osobu k večeři mezi 18:00 a 19:30 –
místní pivo, stolní víno, nealko nápoje.

iNFORmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa. Pobyt
se zvířetem možný, nutno vyžádat předem.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3334.html

HOTEL ROTSPITZ 
*** MAURACH AM ACHENSEE

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POlOhA
Rodinný hotel leží asi 500 m od centra střediska
Maurach blízko břehu největšího a nejkrásnějšího
tyrolského jezera Achensee v nadmořské výšce
950 m n. m.

VybAVeNí
Recepce, restaurace, jídelna, bar, výtah, welness
(320 m2) – sauna, parní komora, infračervená
kabina, vířivka, fitness, solárium a masáže. Par-
kování před objektem zdarma.

SPORt A zábAVA
U jezera je možnost koupání a vodních sportů –
potápění, kitesurfing, projížďky na lodičkách apod.
K výletům do okolí lze využít až 500 turistických
tras, lanovky na okolní vrcholy Rofan či Karwendel
a nespočet cyklotras. Doporučujeme jízdu parním
vláčkem, který jezdí z Jenbachu k jezeru Achensee.
Za doplatek (cca 2,50 EUR, platba na místě) je
možné zajistit Guest Card.

UbytOVáNí
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, fénem, ka-
belovou TV, rádiem a WiFi připojením (zdarma).

StRAVOVáNí
Bufetové snídaně.

iNFORmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa. 
Pobyt se zvířetem možný, nutno vyžádat pře-
dem.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,7586.html
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od 4 080 kč*

* více na str. 117

od 3 370 kč*

* více na str. 117
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ALPENHOTEL ISCHGLER HOF 
**** ISCHGL

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POlOhA
Hotel leží v centru Ischglu, blízko průsmyku Sil-
vretta.

VybAVeNí
K dispozici je bazén, masáže s kosmetickou po-
radnou, turecká lázeň, vířivka, speciální místnost
pro odpočinek s relaxační hudbou, sauna, bar,
restaurace s vynikající kuchyní. Parkování zdarma
před hotelem (možnost využití hotelové garáže).

SPORt A zábAVA
Relaxace v hotelovém wellness. Výlety do švý-
carského Dolního Engadinu (Silvretta, Svatý
Mořic, Bernina). Volné využití všech sedačkových
lanovek v rámci tzv. Silvretta Card v údolí Ischgl,
Galtür, Kappl, volný vstup do vnitřních a ven-
kovních bazénů Sport a Waterpark v See, zdarma
cestování veřejnou dopravou, účast na výletech
s průvodcem, volný vstup do muzea v údolí (Al-
pinarium v Galtür, Mathias Schmid muzeum
a Cable Car Museum v Ischglu).

UbytOVáNí
Prostorné, v tyrolském stylu luxus ně vybavené
pokoje s koupelnou, WC, TV, WiFi.

StRAVOVáNí
Snídaně bufetovým způsobem, večeře výběrem
ze 4 menu.

iNFORmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3511.html

HOTEL CASTEL
**** ISCHGL

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POlOhA
Hotel leží v na okraji Ischglu nedaleko od prů-
smyku Silvretta. Centrum je vzdálené cca 500
metrů, kde najdete obchody, restaurace či ka-
várnu. 

VybAVeNí
Recepce, restaurace a bar. Sauna, parní lázeň,
vířivka, fittness a solárium (za poplatek). Parking
a WiFi (zdarma) 

SPORt A zábAVA
Ideální výchozí místo k bezpočtu výletů. V ceně
pobytu též letní karta – Silvretta Card, která
 zahrnuje mj. volné využití lanovek v údolí či volný

vstup do vnitřních a venkovních bazénů Sport
a Waterpark v See. 

UbytOVáNí
Prostorné dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, sprcha/WC a SAT/TV. WiFi na pokoji zdarma. 

StRAVOVáNí
Bufetová snídaně.  Fakultativně večeře o třech
chodech,  salátový bufet. 

iNFORmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3891.html

od 6 760 kč*

* více na str. 117

od 2 650 kč*

* více na str. 117



HOTEL HOPPET
**** HART IM ZILLERTAL

Zájezdy: 6 a více dní  Strava: light all inclusive

POlOhA
Prázdninový hotel je tvořen hlavní a vedlejší bu-
dovou, obě spojuje podzemní koridor. Hotel leží
na klidném místě na slunné straně údolí s pře-
krásným výhledem na Zillertal.

VybAVeNí
Recepce, lobby, restaurace, bar, internet a WiFi
(za poplatek), výtah, letní terasa se slunečníky
a lehátky, krytý bazén (15 x 6 m) s venkovní částí
(4 x 5 m), wellness – sauna, vířivka, patní komora
(zdarma),  solárium a masáže (za poplatek), výtah,
vlastní parkoviště (zdarma). 

SPORt A zábAVA
Stolní tenis a bazén v hotelu. Rekreace, cyklotu-
ristika a horská turistika. Ve Fügenu možnost náv-
štěvy veřejných termálních lázní se skluzavkami
a tobogány. V létě je návštěvníkům k dispozici
i koupaliště pod širým nebem, vodní děla, vodo-
pády, obří skákací hrad nebo dva tobogány.

UbytOVáNí
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, fénem,
trezorem, SAT nebo  kabelovou televizí, přípojkou
na internet (za poplatek), telefonem a balkonem.
Za příplatek pokoje s výhledem do údolí.

StRAVOVáNí
All inclusive light zahrnuje rozšířenou bufetovou
snídani, obědový balíček, odpolední kávu s mouč-
níkem či zmrzlinou pro děti a večeří o 4 chodech
se salátovým bufetem. Nápoje mezi 10:00–22:00
– místní pivo, víno,  nealko nápoje. 

iNFORmAce
Na místě může být vybírána pobytová taxa.  

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3423.html

HOTEL HUNGUEST HEILIGENBLUT
**** HEILIGENBLUT

Zájezdy: 3 a více dní  Strava: polopenze

POlOhA
Útulný hotel se nachází asi 400 m od centra stře-
diska. Nástupní stanice horské dráhy je vzdálená
asi 300 m. 

VybAVeNí
Recepce, lobby, restaurace, bar, TV místnost,
výtah, internet a  WiFi (zdarma), parkoviště
(zdarma), garáž (za poplatek), terasa, krytý bazén
(10 x 4 m), sauna, pára, infrakabina (zdarma).
Za poplatek masáže, squash a tenis. 

SPORt A zábAVA
Stolní tenis. Za poplatek šipky, počítačové hry,
tenis a squash. V ceně ubytování je zahrnuta

letní zážitková karta Nationalpark Kärnten Card,
která doplňuje Korutanskou kartu o řadu zají-
mavých míst v Národním parku Vysoké Taury.
Karta umožňuje zdarma či se slevou využití hor-
ských lanovek v regionu, jízdu bez mýtného po
slavné Grossglockner Hochalpenstrasse, vstup
na koupaliště a mnoho dalšího.

UbytOVáNí
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím, telefonem,
fénem, SAT/TV, radiem, trezorem a lodžií. Ro-
dinné pokoje jsou vybaveny stejně a mají další
ložnici se dvěma lůžky (může být v patře).

StRAVOVáNí
Rozšířená polopenze zahrnuje bufetovou snídani
s nabídkou teplých jídel, bufetovou večeři se sa-
láty a zákusky a dále nápoje k večeři – místní
pivo, stolní víno, nealko nápoje.

iNFORmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa. 
Pobyt se zvířetem možný.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,6525.html
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od 7 980 kč*

* více na str. 117

od 3 190 kč*

* více na str. 117
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HOTEL-PENSION HUBERTUS 
*** MALLNITZ

Zájezdy: 4 a více dní  Strava: all inclusive

POlOhA
Příjemný penzion je situovaný na okraji sttřediska
Mallnitz, nedaleko od veřejného bazénu, 500 m
od centra s obchody a restauracemi.

VybAVeNí
K dispozici recepce, TV místnost, parkování
zdarma u penzionu, volný vstup do veřejného
bazénu a saunového světa.

SPORt A zábAVA
Ideální místo k bezpočtu vysokohorských túr až
do výšky 3 000 m n. m. Doporučujeme také výlet
k nedalekému Mölltalskému ledovci.

UbytOVáNí
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky
jsou vybaveny vlastím sociálním zařízením, bal-
kon či terasa pouze u některých, SAT/TV.

StRAVOVáNí
All inclusive. Snídaně, obědový balíček, odpolední
zákusek s kávou, 3chodová večeře, nápoje od
10:00–22:00.

iNFORmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa. Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,7593.html

HOTEL STANDHOTEL PRINZ
*** OSSIACH AM SEE

Zájezdy: 4 a více dní  Strava: polopenze

POlOhA
Rodinný hotel leží na břehu jezera Ossiachersee,
centrum Ossiachu cca 300 metrů, Villach cca
12 km.

VybAVeNí hOtelU
Recepce, hala s lobby, restaurace, bar, terasa,
pivní zahrádka, TV místnost, salónek. Možnost
uskladnění kol. Parking a WiFi bez poplatku.

SPORt A zábAVA
Možnost koupání v jezeře, vodní sporty, cyklo-
turistika či možnost pěší turistiky.

UbytOVáNí
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek.
Sprcha/WC, SAT/TV, WiFi bez poplatku.

StRAVOVáNí
Bufetová snídaně. Večeře (3 chody), salátový
bufet.

Pláž
Hotel má vlastní pláž, slunečníky a lehátka bez
poplatku.

iNFORmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,6483.html

od 3 790 kč*

* více na str. 117

od 3 940 kč*

* více na str. 117



HOTEL FANTUR
*** VELDEN – AICH

Zájezdy: 4 a více dní  Strava: polopenze

POlOhA
Příjemný hotel leží v klidné obci Aich cca 3 km
od Veldenu s nádherným slunným místě s vý-
hledem na hory.

VybAVeNí
Recepce, hala s lobby, snídárna, restaurace,
výtah, bar, terasa s pivním zahrádkou, velká za-
hrada s bazénem.

SPORt A zábAVA
Wellness centrum s vnitřním bazénem 5 x 9 metrů,
saunou, vířivkou a fittness. Stolní tenis a tenisový
kurt. Venkovní bazén 8 x 14 metrů. Dále možnost

pěší turistiky přímo v okolí hotelu či výletů do
okolí s využitím Korutanské karty (Kärnten Card),
která je v rámci pobytu ZDARMA.

UbytOVáNí
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek
s vlastním příslušenstvím, SAT/TV, fénem, terasou
nebo balkonem a WiFi zdarma.

StRAVOVáNí
Polopenze. Bufetová snídaně. 3 chodová večeře
s výběrem ze 2 hlavních jídel, salátový budet.
Vegetariánská večeře na vyžádání. Jednou týdně
farmářský bufet nebo BBQ.

iNFORmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,7589.html

KOMPLEX KASPAR-MELCHIOR-BALTHASAR
*** BODENSDORF – OSSIACHER SEE

Zájezdy: 6 a více dní  Strava: bez stravování

POlOhA
Komplex několika apartmánových domů  přímo
u jezera Ossiacher See s travnatou pláží. V blíz-
kosti cca 200 metrů jsou obchody, restaurace. 

VybAVeNí
Výtah, přímo v komplexu je bazén (pro naše
klien ty zdarma), velké parkoviště, bezplatný
WLAN přímo ve vstupní hale.

SPORt A zábAVA
Koupání v jezeře, kolem komplexu vede cyklos-
tezka, programy a vybavení v komplexu je za-
měřené na děti. V  blízkosti tenisové kurty,

půjčovna kol či lodí. Možnost výletu do italských
Benátek – pouhé 3 hodiny autem.   

UbytOVáNí
2 pokojový apartmán pro 2–4 osoby, obývací
pokoj s dvoulůžkem či rozkládacím gaučem, malá
ložnice s oddělenými lůžky nebo dvoulůžkem.
Kuchyňský kout, Sprcha/WC. Terasa či balkon.
3 pokojový apartmán pro 2–5 osob má navíc lož-
nici s dvoulůžkem, obývací pokoj s gaučem pro
1 osobu. Kuchyně. Sprcha/WC. Balkon.  

StRAVOVáNí
Bez stravování. 

iNFORmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3833.html
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od 4 190 kč*

* více na str. 117

od 2 780 kč*

* více na str. 117



Německo
Německo jako cíl pobytových zájezdů zažívá v posledních letech renesanci zájmu českých
cestovatelů, kteří znovu objevují  nejen dříve frekventovaně navštěvovaná místa ve
východním Německu, ale i místa zcela nová. Tato země jako turistický cíl byla donedávna
době neprávem opomíjena a  představa, že jde jen o  rozlehlou nížinu protkanou
dálnicemi, skutečně ani zdaleka neplatí. Naopak každý návštěvník žasne, když zde objeví
rozlehlá zalesněná horstva  s vrcholy ve výšce krkonoš, jedinečné písčité pláže na březích
Baltu s příjemně vyhřátou vodou – mj. i díky globálnímu oteplování – nebo velehorské
scenérie  v  bavorských Alpách. Starobylá historická města pak nabízejí poklady
středověké a  dokonce i  starověké architektury a  umění, úrodná údolí řek kulturu
pěstování vinné révy a znovu sjednocený Berlín je pak moderní i historckou metropolí
skutečně světového formátu. Nelze než tuto jedinečnou zemi doporučit k Vaší příští
návštěvě.

NěMecko

800 112 112102

NepřehlédNěte Naši Nabídku 
pozNávacích zájezdů

• Velký okruh Německem
• To nejlepší z Bavorska s výletem k Bodam-

skému jezeru
• Berchtesgadenské Alpy s návštěvou Mni-

chova
• Romantickým údilím Rýna s návštěvou

Luxem burku

Podrobné informace najdete v našem kata-
logu „Poznávací zájezdy 2019“ str. 115–127! © GNTB H. P. Merta

Berchtesgaden



NAŠe PoBYToVÁ mÍSTA
BAVoRSké ALPy
Vrcholy dosahují přes 2 000 metrů nadmořské
výšky. Vévodí jim Zugspitze (2 962 m n. m.). Hře-
beny jsou protkány hlubokými údolími s jezery.
Svahy jsou pokryty rozlehlými pastvinami. Údolí
i podhůří překypují bohatstvím kulturních pa-
mátek. Nedaleko se nacházejí metropole této
části Evropy, jako jsou Salzburg a Mnichov. 

BeRcHTeSGAdeN
Město Berchtesgaden leží v kouzelné krajině,
která láká k rekreační i vysokohorské turistice.
Nedaleký Salzburg jistě stojí za to navštívit, stejně
jako jezero Königssee. Na své si přijdou i ti menší
např. při prohlídce ledového světa, největší le-
dové jeskyně na světě a také při exkurzi do sol-
ných dolů. Pro nejkrásnější panoramatické
výhledy nelze jinak než doporučit místní Ross-
feldstrasse, která o své délce téměř 8 km nabízí
překrásný rozhled na okolní krajinu. Vzdálenost
z Prahy je 400 km, doba jízdy cca 6 hodin.

INzeLL
Městečko Inzell leží obklopeno bavorskými Al-
pami v jižním Chiemgau přímo na hranicích
Berchtesgadenského okresu. Ladná inzell ská
 krajina je charakteristická širokými a slunnými
údolími s malebnými loukami a horskými jezery.

Okolí nabízí 150 km turistických cest, ideální
místo pro nordic-walking, vyjížďky na kolech,
možnost koupání v Naturbadesee v Inzellu
včetně sportovního vyžití. Vzdálenost z Prahy je
380 km a 50 km od Salzburgu. 

GARMIScH-PARTeNkIRcHeN / GRAINAu 
Známé středisko zimních sportů, kde se již v roce
1936 konaly zimní olympijské hry, se v létě stává
rájem turistů a cyklistů. Unikátní zubačkou nebo
lanovkou Eibsee se dostanete přímo k nejvyššímu
vrcholu Německa – Zugspitze (2 962 m n. m.), ze
kterého se nabízí výhledy od německých a rakou-
ských Alp až k Dolomitům a švýcarským horám.
Za pozornost jistě stojí i návštěva velkolepého
 benediktinského kláštera Ettal či zámku  Linderhof
s úchvatným neorokokovým interiérem či nádher-
ným parkem. Obec Grainau je vzdálena cca 7 km
od střediska Garmisch-Partenkirchen. Je obklopena
horami a na své si i zde přijdou milovníci horské
turistiky. Vzdálenost z Prahy je cca 480 km. 

Naše tipy pro správNou volbu
• pěší turistika a poznávání 
• výlety po Bavorsku i Rakousku 
• krátká dojezdová vzdálenost z ČR 
• výlety: hrady, zámky, solné doly a ledové

jeskyně 
• výlety po Bavorsku, Rakousku, Švýcarsku

NĚMECKO

PO
LSKO

RAKOUSKO

FRANCIE

DÁNSKO

ČESKO

Berchtesgaden

Grainau

Garmisch-Partenkirchen

Inzell

Praha

Berlín

Severní moře

Baltské
       moře

ŠVÝCARSKO

zájezdy: 3 a více dNí

NěMecko
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Lanovka na Rauschberg, Ruhpolding

Berchtesgaden

Garmisch-Partenkirchen, Alpspix cestou na orlí hnízdo
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HOTEL POST
*** GRAINAU

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně/bez stravování

PoLoHA
Centrálně položený hotel v obci Grainau, který
leží v blízkosti známého střediska Garmisch-Par-
tenkirchen. 

VyBAVeNí
Recepce, jídelna, parking u hotelu bez poplatku.
Na vyžádání garáž. 

SPoRT A záBAVA
V okolí výborné terény pro milovníky horské tu-
ristiky. Doporučujeme výjezd zubačkou či lanov-
kou na nejvyšší horu Německa Zugspitze
(2 962 m n. m.). V pěším dosahu též koupaliště
včetně krytého bazénu. 

PokoJe
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím, SAT/TV a rá-
diem.

APARTMáNy
Třípokojové čtyřlůžkové apartmány s vlastním
příslušenstvím, kuchyňským koutem, SAT/TV
a rádiem. 

STRAVoVáNí
Bufetová snídaně (u pokojů), bez stravování
(u apartmánů).

INfoRMAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,54.html

NěMecko | BAVORSKÉ ALPY

od 2 230 kč*

* více na str. 117

ČESKÝ HOTEL-PENZION & CHALLETY LAMPLLEHEN
*** BERCHTESGADEN - MARKTSCHELLENBERG

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

PoLoHA
Rodinný hotel-penzion je situován v klidné ro-
mantické lokalitě ve vzdálenosti 1 km od Markts-
chellenbergu a 5 km od Berchtesgadenu. 

VyBAVeNí
Recepce, útulná restaurace s krbem a kachlovými
kamny, sauna, soukromé parkoviště před hote-
lem. WiFi zdarma.

SPoRT A záBAVA
Velký výběr turistických tras. Doporučujeme náv-
štěvu Königssee včetně plavby a Hitlerova  Orlího
hnízda. Cyklo tu ris ti ka, pěší procházky, výlety do

okolí. Lákavým cílem výletů je i nedaleký Salzburg
s pevností, dvěma zámky a památkami spoje-
nými s pobytem W. A. Mozarta.

uByToVáNí
Prostorné dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, koupelna se sprchou a WC, možnost
SAT/TV s českými stanicemi, WiFi bez poplatku,
balkon nebo terasa. Na vyžádání též 4 lůžkový
apartmán a nově postavené luxusní challety –
2 ložnice s manželskou postelí, terasou, SAT/TV
(i ČT). Jedna z ložnic má rozkládací gauč pro 
1–2 děti, 2 koupelny s WC. Obývací pokoj s bal-
konem, kuchyňským a jídelním koutem, SAT/TV.

Malá kuchyňka s lednicí, mikrovlnkou, varnou
konvicí a espresso automatem.

STRAVoVANí
Snídaně bufetovou formou, večeře o třech cho-
dech s výběrem ze dvou variant. 

INfoRMAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3866.html

od 5 590 kč*

* více na str. 117



PENZION GASTHOF VRONI 
*** INZELL

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

PoLoHA
Centrálně položený penzion v Inzellu.

VyBAVeNí
Recepce, útulná restaurace s vyhlášenou ku-
chyní.

SPoRT A záBAVA
Výborná poloha k výletům do okolí. Možnost
koupání, vyjížďky na kolech a pěší turistiky. 

uByToVáNí
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím, TV, většinou
s balkónem. 

STRAVoVáNí
Bufetová snídaně. 

INfoRMAce
Na místě se může platit pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3865.html

APARTMÁNY CHIEMGAU
**** INZELL

Zájezdy: 4 a více dní Strava: bez stravování

PoLoHA
Apartmánový dům se nachází ve velmi klidném
prostředí, v těsné blízkosti lázní v Inzellu.  

VyBAVeNí
Recepce, vnitřní bazén, sauna, solárium, stolní
tenis, billiard, fittness, společenská místnost
a půjčovna kol. Velké parkoviště před objektem.
WiFi za poplatek.

SPoRT A záBAVA
Výborná poloha k výletům do okolí. Možnost  kou-
pání, vyjížďky na kolech a pěší turistiky. Lákavým
cílem je nedaleký Berchtesgaden či Salzburg s pev-

ností, dvěma zámky a památkami spojenými
s pobytem W. A. Mozarta. Dále možnost výletu
do Mnichova (110 km) a cestou zámku Herren-
chiemsee.  

uByToVáNí
Studia pro dvě osoby s vlastním příslušenstvím,
kuchyňským koutkem s dvojvařičem, kávovarem,
lednicí, SAT/TV  a telefonem. Dvojpokojové apart-
mány pro 2–4 osoby  navíc rozkládací gauč.
Všechny  byty mají balkon nebo terasu. 

STRAVoVANí
Bez stravování.

INfoRMAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3864.html
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Pohled na Inzell

od 3 090 kč*

* více na str. 117

od 2 960 kč*

* více na str. 117



NAŠe PoBYToVÁ mÍSTA
oSTRoV RuJáNA –
BINz, SeLLIN, GöHReN 
Rujána je největším ostrovem Německa, který
s pevninou nově spojuje visutý most Rügen-
brücke. Turismus tu má dlouhou  historii a již
v 19. stol. zde vznikala přímořská letoviska. Nád-
herně stříbřité písečné pláže s typickými prou-
těnými koši určitě osloví nejednoho turistu.
Všechny části ostrova jsou spojeny solidní ve-
řejnou dopravou. Nejvýznamnějším je Binz, který
je na východním pobřeží – molo, místní prome-
náda lemovaná honosnými vilami s charakteris-
tickou bílou fasádou. Neméně atraktivním
letoviskem je Sellin, který je vzdálen cca 12 km
jižně od Binzu. Půvabná třída Wilhelmstraße je
lemována skvostnými vilami v secesním stylu
s charakteristickými balkóny či terasami, kde na
vás zajisté dýchne atmosféra 20. let minulého
století. Dominantou Sellinu je 400 metrů dlouhé
molo – Seebrücke.  

Dalším letoviskem na Rujaně je Göhren, které
leží na jihovýchodní straně ostrova, na poloo-
strově „Mönchgut“ uprostřed biosférické rezer-
vace Süd-Ost-Rügen. Letovisko se svými 1 600
obyvateli patří od roku 1878  mezi tradiční stře-
diska na Baltu. Úchvatná je místní lázeňská ar-
chitektura či bývalé rybářské vesničky v okolí. 

Během pobytu doporučujeme navštívit: 
Stralsund – město pod patronací UNESCO, jeden
z nejlépe dochovaných baltských přístavů.
V samém centru města na Alter Markt za pozor-
nost určitě stojí radnice ze 13. století se sedmi
štíty. Je ukázkou cihlové gotiky. Za radnicí stojí
impozantní Nikolaikirche s nejstarším evropským
orlojem. Dále zde najdete nádherné gotické
domy, ale i jedno z největších akvárií Evropy –
Ozeaneum Stralsund, které ukazuje mořský život
v Baltském a Severním moři. 
Národní park Jasmund, který se rozkládá v se-

Německo – BAlTSké moře
Baltské moře je nejlepší volbou pro ty, kteří nechtějí cestovat nikam daleko a díky nižším teplotám mohou trávit pobyt u moře i lidé, kteří
nemají rádi vysoké teploty. Sever Německa nenabízí jen pobyt u moře, ale i možnosti městské turistiky po hanzovních městech, výhodných
nákupů či návstěvu hradů a zámků. Je zde také mnoho turistických značených cest včetně tras pro cyklisty. 
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dopravNí iNformace
• Vzdálenost z Prahy 

do Binzu, Sellinu, Göhrenu 670 km
• Vzdálenost z Prahy 

do Laboe 730 km



Čedok plus
• kvalitní ubytovací kapacity
• výhodná poloha

Naše tipy pro správNou volbu
• vůbec nejkratší vzdálenost k moři 
• pohodlná cesta po dálnici bez poplatků

v zahraničí NĚMECKO

Rostock

Stralsund

 

Baltské
       moře

Binz
Sellin

Schwerin

Göhren

Laboe

zájezdy: | 4 a více dNí
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verní části Rujány, těsně nad známým  přísta-
vem Sassnitz. Strmé křídové stěny zvané Stu-
benkammer se vypínají do výšky až 117 metrů.
Tím nejznámějším a nejnavštěvovanějším úte-
sem je Königstuhl, ke  kterému se dostanete
z parkoviště v Hagenu buď místním autobusem
a nebo pěšky po turistické značce bukovými
lesy cca 3 km.  Další možnost je zakoupit si
k útesům lodní výlet. Odjezdy jsou denně
z Binzu a Sellinu. 

Lovecký zámek Granitz v novogotickém stylu
si nechal postavit rujánský princ Vilém v letech
1837 až 1846. Nádherné výhledy do okolí se na-
skýtají ze zámecké věže. Na zámek se dostanete
buď úzkokolejným vlakem, který jezdí na trase
Binz – Granitz – Sellin či přímo z centra Binzu tu-
ristickým vláčkem, tzv. Jagdschloss-Express. Cesta
trvá cca 45 minut. 

Rostock – nejdůležitější přístav německé části
Baltu. Zde můžete navštívit náměstí Neuer Markt
s radnicí a za zmínku jistě stojí i gotický patricijský
dům Kerkhofhaus, náměstí Alter Markt a kostel
Petrikirche – někdejší chrám mořeplavců a ry-
bářů. Možnost nákupů na přilehlé pěší zóně. 

Bad doberan – nedaleké starobylé lázeňské
město, též někdejší letní sídlo meklenburských
vévodů. Zde můžete navštívívit cisterciáckou
 katedrálu Münster, která patří k nejlepším
 ukázkám gotické církevní architektury v oblasti

Baltského moře. Dále doporučujeme cestu par-
ním vláčkem „Molli“ vozícím lázeňské turisty od
r. 1886 do kühlungsbornu honosícím se seces-
ními vilami podél promenády Ostseeallea a kde
jistě využijete i možnost příjemného koupání na
nejdelší pláži na Baltu.

Muzeum Bernstein se nachází v jedné z kláš-
terních budov v Ribnitz-Damgarten. V několika
patrech se vystavuje bohatá sbírka  předmětů
a šperků z jantaru. Expozice ukazuje vznik a pro-
ces výroby včetně zpracování jantaru. Je zde
i možnost zakoupení různých šperků.  

LABoe 
Laboe leží 18 km od Kielu a počátek lázeňství
se datuje do první poloviny 20. století, písečné
pláže s typickými proutěnými koši, možnosti
aktivního vyžití např. volejbal, házená  či volnější
nordic walking  dělá ze střediska výborné místo
k relaxaci. 

Během pobytu doporučujeme navštívit: 
Hamburg – hanzovní město s největším říčním
přístavem Evropy, kde doporučujeme absolvovat
okružní plavbu. Dále jistě nevynechat návštěvu
Rathausmarkt s monumentální radnicí, kostel
sv. Michaela – jeden z největších barokních kos-
telů na severu Německa, z jehož věže je nádherný
výhled na celé město či neblaze proslulou čtvrť
St. Pauli. 
Lübeck – jedno z nejkrásnějších měst, nazývané

i „Baltské Benátky“ s dochovaným středověkým
centrem.  Od roku 1987 zapsáno v seznamu kul-
turního dědictví UNESCO.  Mezi nejvýznamnější
památky patří brána Holstertor z 15. století či
další hodnotné domy a jejich nádvoří v gotickém,
barokním a rokokovém stylu v ulici Grosse Pe-
tersgrube. Za pozornost zajisté stojí pětilodní
gotický kostel Petrikirsche. 

Warnemünde

Národní park Jasmund
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APARTMÁNOVÝ DŮM LABOE
*** LABOE

Zájezdy: 6 a více dní Strava: bez stravování

PoLoHA
Komplex třech apartmánových domů leží v blíz-
kosti plážové promenády, tak jako centra stře-
diska.

SPoRT A záBAVA
Možnosti výletů do okolí – Kiel, Hamburg, Lübeck.
Relaxace u moře. Plážové koše je možné pronaj-
mout přímo v recepci za cca 5 EUR/den.

uByToVáNí
Dvoulůžková studia (cca 33 m2) s vl. příslušen-
stvím, rozkládací gauč nebo dvoulůžko, kuchyň-
ský kout s elektrickým sporákem, TV, WLAN.
Terasa v přízemí.
Apartmány pro 2–4 osob (cca 40 m2) s vl. pří-
slušenstvím mají obývací pokoj s rozkládacím
gaučem, TV, kuchyňským koutem s el. sporákem,
kávovarem a tousterem. Ložnice s dvoulůžkem.
Bez balkonu. 
Společná sluneční střešní terasa včetně lehátek.
(cca 50 m2).

STRAVoVáNí
Bez stravování.

PLáž
Písečná pláž v blízkosti apartmánových domů.

INfoRMAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,6535.html

APARTMÁNOVÝ DŮM UNDINE
*** OSTROV RUJÁNA / GÖHREN

Zájezdy: 4 a více dní Strava: bez stravování

PoLoHA
Apartmánový dům leží v klidnější části letoviska
Göhren na jihovýchodní straně ostrova Rügen.
Lázeňská promenáda je vzdálena 300 m a nejbližší
obchody cca 50 m od apartmánového domu. Vy-
hrazené jedno parkovací místo (zdarma). 

VyBAVeNí
Přímo v domě je pekařství (možnost čerstvého
pečiva ke snídani), kavárna, lékárna a lékařská
praxe. 

SPoRT A záBAVA
Možnosti výletů do okolí – parním vlakem k lo-
veckému zámku Granitz, návštěva národního
parku Jasmund, lodní výlet podél pobřeží Rujany
či  návštěva Stralsundu – města pod patronací
 UNESCO. Pěší či cykloturistika. U domu je také
půjčovna kol (za poplatek).

uByToVáNí
3 pokojový apartmán pro 4 až 6 osob s vlastním
příslušenstvím, obývacím pokojem s rozkládacím
gaučem a TV, ložnicí s dvoulůžkem a další ložnicí
s rozkládacím gaučem. Sprcha/WC. Jídelní a ku-
chyňský  koutek s elektrickým sporákem a kávo-
varem. Většinou s balkonem. 

STRAVoVáNí
Bez stravování. 

PLáž
Písečná pláž cca 300  m od apartmánového
domu. 

INfoRMAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3720.html

Typové foto

Garance
NejNiŽší ceNy

Více na str. 115

od 1 830 kč*

* více na str. 117

od 1 140 kč*

* více na str. 117



IFA RÜGEN HOTEL & FERIENPARK
**** OSTROV RUJÁNA / BINZ

Zájezdy: | 8 dní Strava: snídaně

PoLoHA
Hotelový areál je situován v bezprostřední blíz-
kosti písčité pláže.

VyBAVeNí
Recepce, restaurace s mezinárodní kuchyní, velká
zimní zahrada určená ke sportovnímu vyžití,
aquapark, wellness. WiFi ve veřejných prostorách
za poplatek.

SPoRT A záBAVA
Vodní svět Vitamar o ploše 1 500 m² se sklu-
zavkou, jeskyní, vodopády a bazénkem pro ty
nejmenší. Velká zimní zahrada Vitarium, která je
v jižním stylu o ploše 3 000 m² nabízí sportovní

možnosti jako minigolf, billiard, dětský klub atd.
Ve  well ness centru IFArelax naleznete bohaté
 možnosti relaxace mj. saunu, masáže,  fitness.

PokoJe
Komfortní dvojlůžkové pokoje s možností při-
stýlky, koupelna se sprchou a WC, SAT/TV, telefon,
fén, balkón.

APARTMáNy
Prostorné dvoupokojové 2 až 4lůžkové apart-
mány mají kuchyňský kout, kávovar, toustovač,
koupelnu se sprchou a WC, SAT/TV, telefon, fén,
vysavač, balkón.

STRAVoVáNí
Bufetová snídaně (u hotelových pokojů), fakul-
tativně polopenze.

PLáž
Písečná pláž přímo u hotelového areálu. 

INfoRMAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: ***+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3716.html

APARTMÁNOVÝ DŮM ARKONA
*** OSTROV RUJÁNA / SELLIN

Zájezdy: | 4 a více dní Strava: bez stravování

PoLoHA
Apartmánový dům leží přímo v centru letoviska
na známé hlavní třídě Wilhelmstraße, která vede
přímo k moři.

VyBAVeNí
Recepce, restaurace Bistro Arkona, sauna, par-
king u hotelu bez poplatku. WiFi zdarma. 

SPoRT A záBAVA
V okolí apartmánového domu jsou restaurace,
terasy se živou hudbou, obchody či v pěším do-
sahu i aquapark. Možnosti výletů do okolí – vý-
letní lodí po pobřeží do Binzu, úzkokolejkou na
zámek Granitz.

uByToVáNí
Dvoulůžková studia (27 m2 až 34 m2) s možností
přistýlky, kuchyňským koutem, koupelnou se
sprchou a WC, SAT/TV, zimní zahradou či studia
(40 m2 až 46 m2) pro 4 osoby s dvoulůžkem a roz-
kládacím gaučem. Na vyžádání též dvoupokojový
apartmán pro 6 osob (dvoulůžko a 2 rozkládací
gauče). 

STRAVoVáNí
Bez stravování. Fakultativně polopenze. 

PLáž
Písečná pláž leží cca 10 minut od apartmánového
domu, k moři nutno sejít z kopce.

INfoRMAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3719.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 109
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Přímý 
vlak 

z Prahy

od 3 260 kč*

* více na str. 117

od 2 260 kč*

* více na str. 117



POlSkO – Baltské moře
Baltské moře je nejlepší volbou pro ty, kteří nechtějí cestovat nikam daleko a díky nižším teplotám mohou trávit dovolenou nebo pobývat
u moře i lidé, kteří nemají rádi vysoké teploty. Polské pobřeží  Baltského moře nenabízí jen pobyt u moře, ale i možnosti  relaxačních
pobytů, sportovního vyžití či výhodných nákupů. jsou zde i trasy pro cyklisty.

POlskO | BALTSKÉ MOŘE

800 112 112110

OstrOv UsedOm – ŚwinOUjŚcie
Krajina 44 ostrovů, která je obklopena Baltským
mořem a Štětínským zálivem o kterým místní ří-
kají „tady začíná Polsko“. Město s více než 200
letou tradicí leží na dvou největších z těchto
ostrovů – Wolinu a Uznamu (Usedomu), spoje-
ných  trajektovou dopravou. Swinoujscie (česky
Svinoústí) patří k nejznámějším lázeňským stře-
diskům v Polsku, zejména díky  nádherným
 širokým písečným plážím, nad  stan dardním poč-
tem slunečních dní či unikátním mikroklimatem. 

OstrOv wOllin – międzyzdrOje 
międzyzdroje (Mezizdroje) je lázeňské městečko
v Západopomořanském vojvodství v okrese Ka-
mień Pomorski. Středisko leží na ostrově Wollin
na východ od města Świnoujście na březích Balt-
ského moře. Město je významnou lázeňskou
destinací, hlavní atrakcí města je 2 km dlouhá
promenáda a pláž s vysokými útesy. Nově je zde
 postaveno i 300 m dlouhé přístavní molo. Pro
ukrácení dlouhých chvil můžete navštívit Mu-
zeum přírodní historie, v blízkosti města se na-
chází unikátní národní park Wollin – díky četným
jezerům se zde nachází velké množství různých
druhů vodního ptactva, pouhé 2 km od města
se nachází přírodní rezervace s bizony. V červenci
se zde koná pravidelně polský filmový festival,
na který se sjíždějí herecké celebrity. 

V VI VII VIII IX
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NepřehlédNěte Naši Nabídku pozNávacích zá jezdů
• Velký okruh Polskem s dotykem jantarové stezky
• Přes jižní Polsko do Tater

Podrobné informace najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2019“ na straně 139–141!

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
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kOlOBrzeg 
Největší a nejkrásnější polské lázně s bohatou
historií. Má ideální polohu u ústí řeky Parsęty.
V blízkosti jsou lesy i rašeliniště, ve kterých žije
mnoho vzácných druhů zvířat a rostlin. Kolobrzeg
má i řadu historických památek. Mezi ně patří
gotická bazilika sv Marie a novogotická radnice.
Kolobrzeg patří mezi nejoblíbenější polská leto-
viska.

Během pobytu doporučujeme navštívit: 
Přístavní město Štětín a především jeho Staré
Město s překrásným renesančním hradem po-
mořanských knížat. Při této příležitosti nesmíte
zapomenout na návštěvu gotické katedrály sv.
Jakuba apoštola, přístavní bránu či Zámeckého
muzea a Národního muzea, které má sídlo v ne-
daleké barokní budově. Nábřeží Odry lemuje
slavná Ulica Waly Chrobrego, která představovala
velkolepý městský projekt v 1. polovině 20. století.
Na slavné ulici má své místo i Námořní muzeum,
které je zaměřeno zejména na námořní minulost
Baltského moře.

Farma zubrů Pratenow 
Usedomská přírodní rezervace byla založena
v roce 2004, kdy přišli z nedalekého Wolińského
národního parku první čtyři kusy těchto zvířat.
K otevření rezervace přispěly dva cíle. Prvním
bylo zvýšení populace zubra, jakožto ohroženého
druhu, zatímco druhým byla nutnost poskytovat
informace o přírodě v nové, zajímavé a srozu-

mitelné formě. Nutnost poskytovaní  informací
tohoto druhu byla uspokojena díky vybudování
nové výstavní budovy. Vzhledem k tomu, že ne-
ustále narůstá počet zájemců o návštěvu rezer-
vace, byl otevřen rovněž naučně výchovný
pavilon, kde je možnost prohloubení znalostí
o různorodnosti přírody na ostrově Usedom
(Uznam). Nový vzhled získal také hlavní vchod.
Dále doporučujeme návštěvu nedalekých lázní
třech císařů (3-Kaiserbader) – Bensin, Ahlbeck,
Heringsdorf. Dříve byly tyto oblasti samostatnými
obcemi, dnes jsou však spojeny v jedno lázeňské
centrum „3-Kaiserbader“, které se pyšní jednou
z nejkrásnějších plážových promenád na němec-
kém pobřeží Baltského moře. 12 km dlouhá plá-
žová promenáda spojuje lázně Bensin, Ahlbeck

a Heringsdorf s polským přístavním městem
Świnoujście. 3,5 km dlouhá pláž v Heringsdorfu
je navštěvována turisty po celý rok a patří k nej-
známějším německým baltským plážím. Mezi
nejvýznamnější historické památky města Ahl-
beck patří slavné molo s historickou budovou
restaurace a secesní hodiny přímo na prome-
nádě. Podél pobřežní promenády se nachází
řady klasických budov bílé barvy typických pro
tuto oblast, které přivítaly mnoho významných
hostů, mezi které patřil například rakouský císař
František Josef I. Oblíbeným cílem turistů je wel-
ness centrum „OstseeTherme“ a blízká ocelová
rozhledna o čtyřech úrovních. Celý ostrov má
solidní železniční spojení nejen s pobytovými
místy, ale i s pevninou.

Čedok plus
• kvalitní ubytovací kapacity 
• výhodné ceny

Naše tipy pro správNou volbu
• vůbec nejkratší vzdálenost k moři 
• pohodlná cesta po dálnici bez poplatků

v zahraničí 

dopravNí iNformace
• vzdálenost z Prahy: 600 km
• vzdálenost z Brna: 800 km

 

Štětín
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Świnoujście

Międzdroje

Gdaňsk

Malbork

Toruň

POLSKO

Baltské moře

Kolobrzeg

zájezdy: 4 a více dNí
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HOTEL TRZY WYSPY
*** OSTROV USEDOM - ŚWINOUJŚCIE

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POlOHA
Komplex tří pětipodlažních budov se nachází
v centru lázeňské čtvrti, ve výjimečné čtvrti s his-
torickým lázeňským parkem a novou promená-
dou s mnoha kavárnami a restauracemi.

vyBAvenÍ
Recepce, výtah, lobby bar, restaurace. Bazén,
sauny, jacuzzi a wellness centrum. Za poplatek
solná komora a půjčovna kol.

sPOrt A zÁBAvA
V hotelu je možnost zajištění relaxačních proce-
dur. V základní ceně pobytu jsou zahrnuty denně
2 procedury a lékařská vstupní prohlídka. Do-

statek nejen večerní zábavy najdete na plážové
promenádě.

UBytOvÁnÍ
Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje jsou vy-
bavené koupelnou se sprchou/vanou a WC,
fénem, SAT/TV a telefonem. Trezor.

strAvOvÁnÍ
Polopenze bufetovým způsobem. Možnost all
inclusive za doplatek.

PlÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem cca 300 m od
hotelu.

inFOrmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa. 
Parkování v blízkosti hotelu za poplatek. Možnost
parkování v hotelové garáži za poplatek, nutno
objednat předem.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,8648.html

HOTEL POLARIS
*** OSTROV USEDOM - ŚWINOUJŚCIE

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POlOHA
Hotel je situován v blízkosti téměř kilometr
dlouhé plážové promenády. Centrum města je
vzdáleno přibližně 1 km.

vyBAvenÍ
Recepce, výtah, restaurace. Bazén, sauna a whirl -
pool, bezpečnostní trezor na recepci, omezený
parking u hotelu (vše za poplatek). WiFi zdarma. 

sPOrt A zÁBAvA
V hotelu je možnost zajištění relaxačních proce-
dur (masáže, magnetoterapie). Dostatek nejen
večerní zábavy najdete na nedaleké plážové pro-
menádě a v přilehlých uličkách.  

UBytOvÁnÍ
Dvoulůžkové pokoje jsou vybavené koupelnou
se sprchou a WC, SAT/TV, telefonem, popř. bal-
kónem (za poplatek). Všechny pokoje jsou ne-
kuřácké (na balkóně kouřit lze). Na vyžádání
studia s balkónem pro 3 osoby.

strAvOvÁnÍ
Polopenze.  

PlÁŽ
Široká písečná pláž s pozvolným vstupem leží
cca 300 m od hotelu.

inFOrmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3361.html

od 5 220 kč*

* více na str. 117

od 4 670 kč*

* více na str. 117



VIENNA HOUSE AMBER BALTIC
**** OSTROV WOLIN – MIĘDZYZDROJE

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POlOHA
Hotel je situován přímo na pláži v centru Międ-
zyzdroje, město leží na ostrově Wolin na východ
od města Świnoujście. 

vyBAvenÍ
Recepce, výtah, hotelový bar, restaurace, konfe-
renční prostory, noční klub Plaza, spa & wellness
centrum, bowling, parking (vše za poplatek). WiFi
zdarma.  

sPOrt A zÁBAvA
Za poplatek služby hotelové spa & wellness cen-
tra, které nabízí mj. masáže, magnetoterapii či
aromaterapii atd. Možnosti výletu do nedalekého
Świnoujście či do wolinského národního parku.

UBytOvÁnÍ
Moderní dvoulůžkové  pokoje s možností při-
stýlky vybavené koupelnou se sprchou a WC,
SAT/TV, telefonem, minibarem (za poplatek).

strAvOvÁnÍ
Bufetová snídaně. Fakultativně večeře. 

PlÁŽ
Písečná pláž leží přímo u hotelu. 

inFOrmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,3363.html

HOTEL WOLIN
*** OSTROV WOLIN – MIĘDZYZDROJE

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POlOHA
Hotel je situován asi 1 km od centra Miedzy -
zdroje, město leží na ostrově Wolin na východ
od města Świnoujście.

vyBAvenÍ
Recepce, lobby s halou, restaurace, hotelový sejf
za poplatek, bar, terasa, zahrada, lehátka se slu-
nečníky. Parking u hotelu zdarma. Fitness & well -
ness centrum, WiFi zdarma.

sPOrt A zÁBAvA
Volný vstup do hotelového bazénu, posilovny.
Sauna za poplatek cca 2,50 EUR/1 hodina v ho-
telovém spa & wellness centru. Možnosti výletu

do nedalekého Świnoujście (cca 14 km) či do wo-
linského národního parku.

UBytOvÁnÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s vlast-
ním příslušenstvím. SAT/TV a telefon. Navíc plá-
žové paravany k zapůjčení.

strAvOvÁnÍ
Polopenze. Bufetová snídaně, bufetová nebo
3chodová večeře s nápojem.

PlÁŽ
Písečná pláž leží cca 700 metrů od hotelu.

inFOrmAce
Na místě se platí povinná pobytová taxa.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/,7665.html
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od 4 390 kč*

* více na str. 117

od 3 250 kč*

* více na str. 117
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Vysvětlivky: 

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

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

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

na českém trhu

worldwide

www.ERVpojistovna.cz

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

Limity pojistného plnění (v Kč) Light Complex Complex Plus

Územní rozsah Evropa

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

3 000 000
24 000

120 000

3 000 000
24 000

120 000

3 000 000
24 000

120 000

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

200 000
100 000

200 000
100 000

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

Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

2 000 000
1 000 000

200 000

2 000 000
1 000 000

200 000

Stornopoplatky
Přerušení cesty

30 000
50 000

2) 80 000
50 000

2)

Nevyužitá dovolená 8 000 3) 8 000 3)

Cena pojištění Light Complex Complex Plus

Osoba Evropa

do 5 dní 350 Kč

do 24 dní 300 Kč 590 Kč 990 Kč

100% pojištění storna 

v případě vážných důvodů!
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dětské sleVy 
GaRaNce
nejnižší 

ceny 

Pobyt Pro dítě zdarma 
Je–li v  tomto katalogu ubytovací zařízení označeno
symbolem „Pobyt pro dítě zdarma“, může se auto-
karového zájezdu, jehož součástí bude toto ubyto-

vání, zúčastnit jedno dítě, které splňuje věkové podmínky uve-
dené na webových stránkách www.cedok.cz (za tímto účelem
doporučujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů
nebo QR), ubytované na 1. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma
dospělými osobami, jen za pevnou dětskou cenu, a navíc další
osoby ubytované ve společném pokoji čerpají slevu za včasný
nákup, jejíž aktuální výše je uvedena na webových stránkách
www.cedok.cz. Pevná dětská cena zahrnuje jen cenu jízdenky
a případných doplňkových služeb. Pobyt, tedy ubytování a stra-
vování, má dítě zdarma. Výši pevných dětských cen uvádíme
v  nabídce zájezdů na webových stránkách www.cedok.cz (za
tímto účelem doporučujeme využít webovou adresu jednotli-
vých hotelů nebo QR) nebo Vám ji ochotně sdělí Váš prodejce
zájezdů cestovní kanceláře Čedok. Z pevných dětských cen se
neposkytuje sleva za včasný nákup. Tato nabídka platí jen do
vyprodání označených kapacit. 

dítě zdarma 
U zájezdů s  vlastní dopravou, jejichž součástí je
ubytování v ubytovacím zařízení označeném v tomto
katalogu symbolem „dítě zdarma“, poskytujeme

pro jedno dítě, které splňuje věkové podmínky uvedené na we-
bových stránkách www.cedok.cz (za tímto účelem doporučuje-
me využít webovou adresu jednotlivých hotelů nebo QR), ubyto-
vané na 1. přistýlce v  pokoji s  nejméně dvěma dospělými
osobami pobyt, tedy ubytování a stravování zdarma, a navíc
další osoby ubytované ve společném pokoji čerpají slevu

za včasný nákup, jejíž aktuální výše je uvedena na webových
stránkách www.cedok.cz. Tato nabídka platí jen do vyprodání
označených zájezdů.

Garance nejnižší ceny 
U zájezdů, jejichž součástí je ubytování v ubytovacích zařízeních
označených tímto symbolem, jsme o  naší cenové výhodnosti
přesvědčeni natolik, že pokud by takto označený zájezd byl v Če-
doku skutečně dražší, než katalogová cena, příp. katalogová
cena snížená o  slevu za včasný nákup shodného zájezdu jiné
cestovní kanceláře, snížíme Vám cenu zájezdu na katalogovou
cenu, příp. katalogovou cenu sníženou o slevu za včasný nákup
této jiné cestovní kanceláře. 
Pro nárokování této slevy stačí doložit shodnost zájezdů v násle-
dujících parametrech: 
– ubytovací zařízení (např. stejný hotel, stejný penzion atd.),
– termín a  délka zájezdu, druh a  kvalita dopravy, datum, čas

a odjezdové místo, 
– kategorie ubytování a typ pokoje (např. pokoj s příslušenstvím,

nebo bez něj, s balkonem, nebo bez něj, výhled na moře, počet
lůžek, přistýlek atd.),

– rozsah stravování (např. polopenze, all inclusive); druh a způ-
sob stravování (např. kontinentální snídaně, bufetový způsob),  

– způsob pojištění včetně rozsahu a obsahu pojistného plnění, 
– služby zahrnuté navíc v  ceně zájezdů (výlety, vstupy na pláž,

plážové služby atd.). 
Naše garance se vztahuje jen na katalogové ceny zájezdů, příp.
katalogové ceny snížené o  slevu za včasný nákup cestovních
kanceláří; nevztahuje se na žádné jiné speciální či zvláštní nabíd-
ky, na nabídky publikované mimo hlavní katalogy ani na nabídky
typu „last minute“ atd.

Garance
nejnižší ceny

Více na str. 115

DÍTĚ
ZDARMA

DÍTĚ
ZDARMA

Pobyt pro
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internetový on–line prodej na www.cedok.cz 
Vám nabídne vždy aktuální nabídku včetně cen, dostupných slev a výhod. Sa-
mozřejmostí je pak jednoduchá rezervace, která Vám umožní nákup Vámi vy-
braného zájezdu bez nutnosti návštěvy na některém z našich prodejních míst. 
osobní informace a rezervace 
Na 56 našich prodejních místech nebo u našich autorizovaných prodejců. Se-
znam poboček cK Čedok, Čedok Partnerů a autorizovaných prodejců včetně
kontaktů naleznete v závěru tohoto katalogu 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 neděle 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 zájezdu 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 některého z prodejních míst cK Čedok, Čedok Partnera nebo vybraného autorizovaného
prodejce Vám bude vypracována nejvýhodnější cenová nabídka na Vámi vybraný zájezd, případně Vám naši prodejci vytisknou
aktuální ceník na Vámi vybraný zájezd. 

facebook.com/ck.cedok instagram.com/ckcedok#mujcedok

staňte se členy clubu Čedok! 
získejte atraktivní slevy! 

Věrnostní program club Čedok je určen našim zákazníkům,
kteří jsou držiteli karty club Čedok. tito zákazníci mohou
v rámci věrnostního programu čerpat nadstandardní slevy.
Při koupi vybraného zahraničního zájezdu každý držitel člen-
ské karty clubu Čedok může čerpat věrnostní slevu, která
je o 2 % vyšší, než sleva pro všechny další zákazníky.

nejste ještě členy clubu Čedok?
neVáhejte a Přidejte se!
Stačí pouze zakoupit zahraniční zájezd z nabídky cestovní kan-
celáře Čedok, vyplnit členský formulář a uvedené atraktivní slevy
můžete čerpat již při koupi dalšího zájezdu. Výhody pro členy
clubu Čedok nejsou omezeny pouze na slevy při koupi zájezdu
– klubovou kartu si rozhodně nezapomeňte vzít i na Vaši dovo-
lenou! Ve vybraných destinacích jsou pro Vás připraveny atraktivní
slevy z cen fakultativních vý-
letů a různých služeb či ná-
kupů. Podrobné informace
a  podmínky týkající se
clubu Čedok získáte na na-
šich internetových strán-
kách www.cedok.cz, na
bezplatné telefonní lince
800 112 112 či na kterékoli pobočce
cestovní kanceláře Čedok. K čerpání slev je nutno
při koupi zájezdu předložit platnou členskou kartu
clubu Čedok.

sleVy až 10 %
S clUbem Čedok
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Délka a rozsah zájezdu
Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní. Do celkového počtu dní
trvání zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět,
a to i v případech, kdy je doprava organizována v pozdních nočních hodinách,
příp. časných ranních hodinách.
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. Vzhledem k tomu, že vnímání kvality
i označování kategorie ubytování  se mohou v jednotlivých  zemích výrazně
lišit, užívá Čedok pro hodnocení 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 kvalita ubytování v apartmánech není totožná  s hotelem,
neboť jde o odlišný typ ubytovacího zařízení. Například nelze očekávat, že
apartmány  označené třemi symboly Čedoku odpovídají svou úrovní stejně
označenému hotelu. Kvalita služeb v apartmánech je zpravidla nižší než v ho-
telích, 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. Bohužel naše cestovní kancelář nemůže garantovat v každém
případě bezprostřední návaznost ubytování na Váš příjezd nebo odjezd.

• dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým nočním životem. Proto
jsou některá turistická střediska přesycena zábavními podniky – bary, vinár-
nami, diskotékami a nočními kluby, jejichž provoz je obvykle hlučný. V uby-
tovacích objektech nemůže naše cK zajistit absolutní klid.• ačkoliv se turistické
destinace snaží ve většině případů provádět veškerou údržbu a stavební
činnost v ubytovacích zařízeních či blízko nich mimo hlavní sezonu, může
v místě pobytu v jakékoliv době docházet ke stavební či jiné technické činnosti.
Na tuto skutečnost nemá cK Čedok žádný vliv a nemůže ji nijak ovlivnit. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*ve vybraných hotelech a pokojích nabízíme možnost ubytování dítěte na
společném lůžku s rodiči. Tj. dítě nemá své vlastní lůžko, ani přistýlku.
V ceníku a v popisu je takový pokoj verbálně označen „dítě na společném
lůžku s rodiči“. 

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

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

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

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

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

telové restaurace v plážovém oblečení či krátkých kalhotách. Doporučujeme
formálnější oblečení.

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

Plážové služby
Pláže jsou zpravidla veřejné, přístupné i místnímu obyvatelstvu. Nelze vyloučit
sezónní výskyt mořských trav (chaluh) a medůz. Počet lehátek a slunečníků
nemusí pokrývat celou kapacitu hotelu. Použití lehátek a slunečníků může
být podmíněno poplatkem, stejně jako využití sportovišť či zapůjčení spor-
tovního nářadí a to i když jsou možnosti sportování uvedeny u jednotlivých
ubytovacích zařízení. 
Možnost vodních sportů a zahájení provozu vodních sportů je v kompetenci
střediska. Údaj o vzdálenosti pláže vyjadřuje nejkratší vzdušnou vzdálenost
pláže od hranice areálu s ubytovacím objektem. V některých destinacích
mohou být vstupy na pláž zpoplatněny.
Stravování
U každého zájezdu naleznete informaci o možnostech stravování. Námi po-
užívané pojmy znamenají: 
• kontinentální snídaně – většinou opakující se nabídka – káva nebo čaj,

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

daně 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. Pestrost a četnost stravování odpovídá ka-
tegorii ubytovacího zařízení. Je třeba počítat, že čerpání stravovacích služeb
probíhá ve stravovacích časech stanovených hotelem, nikoliv nepřetržitě.
Začátek a konec čerpání služeb all inclusive se řídí časem nastěhování do
pokojů a jejich uvolnění. 

Rozsah čerpání služeb v příletový a odletový den je omezen. Dochází-li v odletový
den k uvolnění pokojů v poledních hodinách, nelze vyžadovat služby all inclusive
po tomto limitu, byť nástup do hotelu proběhl ve večerních hodinách příletového
dne. Při čerpání služeb all inclusive v hotelích nižších kategorií (3* a méně) je
třeba počítat, že rozsah stravování může být skromnější a svým charakterem
se spíše podobá plné penzi. V některých případech může být způsob stravování
kombinovaný. Např. předkrmy jsou nabízeny formou švédského stolu, hlavní
jídlo s obsluhou. Tato skutečnost je obvykle v katalogu uvedena. Naše cK
nemůže zajistit, ale ani omezit, případnou nabídku specialit místní kuchyně
dané země. Kvalita stravování (bohatost a pestrost) je většinou přímo úměrná
kategorii zvoleného ubytovacího objektu. I stravovací zvyklosti se mohou lišit
od našeho způsobu stravování ve vydatnosti a pestrosti některých denních
jídel, tedy více zeleniny a méně masa. Zaplacený rozsah stravování zahrnuje
počet penzí, který odpovídá počtu noclehů. Při nástupu do hotelu a odjezdu
z něj v atypických časech může být pravidelné jídlo nahrazeno balíčkem na
cestu nebo jiným typem jídla (občerstvení). V zařízení typu all inclusive může
čerpání služeb začínat až večer po příjezdu a končit již ráno odjezdového dne.
Bufetový způsob a stravování s obsluhou jsou cenově rovnocenné.
Doprava
Autokarovou přepravu zajišťujeme buď vlastními autokary, nebo dopravními
prostředky osvědčených autobusových společností a rovněž využíváme i na-
bídky autokarové dopravy jiných cK. Naše cK používá na svých cestách
autokary v dálkové úpravě, která obvykle zahrnuje video a nabídku teplých
a studených nápojů. Do vzdálenějších míst pak i klimatizaci a Wc. Všechna
místa v autokaru mají stejnou hodnotu a nelze požadovat slevu z ceny při
přidělení místa v autokaru, které klientovi nevyhovuje. Při přidělování míst
v autokarech se snažíme vyhovět individuálním přáním klientů s tím, že před-
nost při výběru sedadel mají klienti, kteří se na zájezd přihlásí dříve.
V případě nízkého zájmu o dopravu svozem do centrálního odjezdového místa
nebo na tuzemské letiště/z tuzemského letiště může být doprava zrušena.
Děje se tak, pokud počet zájemců o tuto službu klesne pod 6 osob. V tomto
případě bude klientům vrácena částka, kterou za tuto službu uhradili.
Delegáti
Pokud v pobytovém středisku funguje střediskový delegát, bude Vás po příjezdu
kontaktovat a bude Vám nápomocen v místě pobytu. Delegát má na starosti
obvykle více ubytovacích objektů a do střediska dojíždí. Při úvodní informativní
schůzce Vás blíže seznámí s pobytovým místem a poskytovanými službami. Pro
kontaktování střediskového delegáta doporučujeme využívat pro řešení veškerých
záležitostí především úřední hodiny, pravidelné schůzky nebo telefonické spojení
pro případ mimořádné události nebo potřeby okamžité pomoci.
Výlety
Výlety nabízené v katalogu za podmínky účasti předem stanoveného minimálního
počtu zájemců mohou být provázeny česky mluvícím průvodcem. Pro doprodej
výletů na „poslední chvíli“ přímo na místě pobytu může být stanovena nižší
cena, než je cena uvedená v katalogu. Kromě tohoto Vám náš střediskový
delegát bude nápomocen při výběru z nabídky místních poskytovatelů s tím,
že tyto výlety jsou obvykle doprovázeny místními průvodci s cizojazyčným vý-
kladem. Totéž se týká i půjčování aut. Při zakoupení výletů a pronájmu aut od
místních poskytovatelů služeb vzniká smluvní vztah přímo mezi klientem a po-
skytovatelem těchto služeb. Čedok neodpovídá za případné vady služeb, které
si klient zakoupí v destinaci od místních poskytovatelů služeb. 
Ceny služeb
Základní cena je cena uvedená na webových stránkách www.cedok.cz u kon-

krétního zájezdu. Tato cena nezahrnuje fakultativní služby, nepovinné příplatky
a případné slevy. Základní cena a zákazníkem zakoupené fakultativní služby
tvoří cenu zájezdu ve smyslu zákona. Všechny ceny uvedené v tomto katalogu
jsou uvedeny v Kč a za jednu osobu. 
Věková hranice dětských cen, popř. slev a příplatků, není-li uvedeno jinak, se
rozumí do dovršení věku dítěte, kdy rozhodujícím je věk dítěte v den příletu/ná-
vratu do vlasti. Není-li u leteckých zájezdů uvedeno jinak, děti ve věku do 2
let, které nečerpají žádné služby, hradí pouze poplatek 1 990 Kč. Tyto děti
nemají nárok na místo v dopravním prostředku.
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 jsou u jednotlivých kapacit uváděny symboly
ve žlutém rámečku s „cenou od …“, např. od 6 890,- *. Jedná se vždy o nejnižší
cenu v rámci nabízené sezóny (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu pokoje
(pokud je v daném hotelu nabízeno více typů pokojů), poníženou o slevu za
včasný nákup pro běžné klienty, platnou při zakoupení zájezdu v říjnu a lis-
topadu 2018. Pokud je daný hotel nabízený s více druhy doprav (např. s vlastní
dopravou, autokarovou dopravou nebo leteckou dopravou) je vždy uvedena
cena nejlevnější varianty. Může se proto stát, že po tomto datu již nebude
možné zakoupit zájezd za takto uvedenou cenu. Tyto cenové údaje slouží
pouze pro snazší porovnávání jednotlivých ubytovacích zařízení a nemají cha-
rakter návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.         
Slevy za včasný nákup
aktuální slevy za včasný nákup uvádíme na webových stránkách
www.cedok.cz u jednotlivých hotelů (za tímto účelem doporučujeme využít
webovou adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód) nebo Vám je ochotně sdělí
Váš prodejce zájezdů cestovní kanceláře Čedok. Sleva pro členy clubu Čedok
platí pro klienty, kteří jsou držiteli členské karty clubu Čedok, a jejich doprovod
v rámci jedné smlouvy a ubytovací jednotky (pokoj či apartmán). Slevy za
včasný nákup poskytujeme procentní sazbou ze základní ceny zájezdu (ne-
vztahuje se na fakultativní příplatky).  Slevy nelze navzájem sčítat, ani je kom-
binovat s jinými slevami (použít současně). Slevu ve výši až 8 % poskytujeme
na vybrané zájezdy a termíny do odvolání nejpozději však do 30. 11. 2018. 
Pasové a vízové formality pro držitele českých pasů
Pro vstup do destinací uvedených v tomto katalogu za účelem turistiky, není
pro občany České republiky nutné vstupní vízum. 
Pasové a vízové formality pro držitele jiných než českých pasů
Ověřte si potřebné informace (nutnost víza) předem na www.mzv.cz a na
konkrétním zastupitelském úřadě příslušného státu. 
Klienti, pokud jsou občany jiných států, jsou povinni zjistit si vízové podmínky
této destinace sami ještě před zakoupením zájezdu. Pokud si klient, který není
občanem ČR, neopatří víza a je ze zájezdu vyloučen, nelze mu vrátit cenu zájezdu.
V případě neudělení víza platí Všeobecné smluvní podmínky Čedoku a.s.
V případě, že cena zájezdu zahrnuje obstarání víz do zemí s vízovou povinností,
jejich zakoupení ještě nezaručuje jejich udělení. Udělení víz spadá do kom-
petence příslušných zastupitelských úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno,
vízový poplatek propadá a cK nemůže jeho hodnotu vracet. Rovněž tak cK
nemůže vracet cenu zájezdu, pokud klient neobdrží vstupní víza, popřípadě
je-li ze státu destinace vyhoštěn, nebo není-li do státu destinace vpuštěn.
Podmínky pro udělení a platnost víz se mohou během roku měnit a konzulární
úřady nejsou povinny nás o tom informovat.  
Léky
Doporučené univerzální léky proti střevním potížím: endiaron, endiform,
Diaryl, Reasec, Imodium. Konzultujte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Způsoby placení
Naše cestovní kancelář umožňuje úhradu služeb širokým spektrem. Pokud
jste si již vybrali svůj zájezd, Vaše objednávka byla autorizována a návštěva
naší pobočky je pro Vás časově náročná, můžete si jej objednat na našich in-
ternetových stránkách www.cedok.cz a zaplatit svou platební kartou zabez-
pečenou platbou online nebo můžete cenu zájezdu uhradit bankovním
převodem na naše účty, jejichž čísla Vám sdělíme při potvrzení objednávky
nebo bezhotovostně také na základě vystavené faktury. Při osobní návštěvě
pobočky jsou možné jak hotovostní platby, tak platby platebními kartami.
Bližší informace Vám podá každá pobočka naší cK nebo pracovníci naší re-
zervační centrály. 
Specifickou formu úhrady tvoří hodnotové poukázky, které vydává Čedok sa-
mostatně nebo ve spolupráci se svými smluvními partnery. Podmínky úhrady
těmito poukázkami jsou uvedeny přímo na každé poukázce. Poukázky nejsou
směnitelné za finanční hotovost.
Dodatečná přání zákazníků
K požadavkům klienta na ubytování nebo dopravu, které klient uvádí při ob-
jednávce zájezdu, se Čedok snaží přihlížet a dle svých možností se jim snaží
vyhovět. 
Důležité upozornění při uzavírání smlouvy o zájezdu
u obchodních zástupců Čedoku 
Obchodní zástupce Čedoku (autorizovaný prodejce) je Čedokem zmocněn
výhradně k tomu, aby při uzavírání smlouvy o zájezdu od klienta inkasoval
pouze zálohu ve výši a lhůtách stanovených ve smluvních podmínkách.
Zbývající část ceny zájezdu hradí zákazník vždy přímo Čedoku, a to kterýmkoliv
z výše uvedených způsobů placení. Zákazník má právo i při platbě zálohy
uhradit tuto částku přímo Čedoku a nikoli obchodnímu zástupci, avšak tato
platba musí být realizována v době rezervace služeb tj. ještě před uzavřením
vlastní smlouvy o zájezdu. K tomuto opatření Čedok přistoupil z důvodu
posílení jistoty všech klientů, že jejich finanční prostředky budou sloužit vý-
hradně k úhradě jimi zakoupených služeb.
Různé
Při posuzování reklamací postupujeme vždy v souladu se Všeobecnými smluv-
ními podmínkami a Reklamačním řádem, které jsou vydány v souladu s ob-
čanským 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 předpo-
kládaný účel zájezdu, který lze spravedlivě očekávat, např. odpočinek u moře.
Na subjektivní hodnocení významu jednotlivých komponentů služeb klientem
nelze bohužel brát zřetel. Stejně nemůžeme zohledňovat ani subjektivní hod-
nocení jakosti služeb a prostředí.
Výhrada změny podmínek
Nabídku v tomto katalogu připravujeme se značným předstihem. V době mezi
vydáním katalogu a realizací zájezdu proto mohou nastat nové okolnosti, které
mají vliv na podmínky realizace zájezdu. Naše cestovní kancelář Vás proto,
před sjednáním smlouvy o zájezdu, bude informovat o případných změnách
v katalogu uvedených informací.

ceny uvedené v tomto katalogu byly kalkulovány dle kurzů platných k 16. 8. 2018.
Údaje uvedené v tomto katalogu jsou platné ke dni uzávěrky, tj. k 31. 8. 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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VšeobeCNé SmLUVNí PoDmíNKy CeStoVNí KANCeLáře ČeDoK A.S.
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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VšeobeCNé SmLUVNí PoDmíNKy CeStoVNí KANCeLáře ČeDoK A.S.
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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aš: AŠSKÁ CA,  s.  r.  o., Hlavní 2747, 354526980; Benešov: ADVENTURE PLUS, Václava ŘÍHOVÁ, Masarykovo náměstí 102, 317728443; MEDIATOUR, Juraj SCHUMMER,
Tyršova 175, 317725990; Beroun: ČAS, Blanka KADEŘÁBKOVÁ, Havlíčkova 7, 311625762; Bílina: AJA TOUR, Jaroslava FÁROVÁ, Želivského 53/5, 417535874; Bílovec: MUSIL
a partneři, s. r. o., Slezské náměstí 21/33, 511119983; BlanSko: AIKO TOUR, Tomáš ZUKAL, Svitavská 1, 516418629; S-TOUR BLANSKO, s. r. o., Rožmitálova 14, 516417035;
BoSkovice: SLUNCE A SNÍH, Mgr.  Jana VÍTKOVÁ, Růžové náměstí 3, 605454249; BranDýS naD laBeM: PAO, Olga BAREŠOVÁ PAVLISOVÁ, Komenského náměstí 1267/7,
326902848; Brno: INVIA.CZ, a. s., Cejl 105/107, 533111533; LAST MINUTE CENTRUM, s. r. o., Nám. Svobody 21, 542210040-42; STUDENT AGENCY K.S., Náměstí Svobody 17,
542424242; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a. s., Veselá 199/5, 800656630; SUMMIT TOUR, s. r. o., Zahradnická 223/6, 773647900; Břeclav: Renata STRUŠKOVÁ, 17.listopadu 1a,
777339117; BySTřice PoD HoSTýneM: KYŠÁKOVÁ, Lenka KYŠÁKOVÁ, Dolní 1567, 573378193; MORTIMER, Hana KALABISOVÁ, Obchodní 1573, 776064094; ČáSlav: EL-
TOUR, Ludmila ZÁRUBOVÁ, Nám. J. Žižky z Trocnova 172, 327314469; Čelákovice: KADLECOVÁ, Lenka KADLECOVÁ, Masarykova 780, 608303903; ČeSká líPa: Aneta VOŠICKÁ,
Moskevská 81, 487525619; ČeSkÉ BuDějovice: Milena PETROVIČOVÁ, Hradební 31, 387318731; CLUBTOUR GROUP, s. r. o., U Černé Věže 18, 386353055; ROSLO, s. r. o.,
Nám.Přemysla Otakara II. 84/24, 386355932; Červený koSTelec: SUR, s. r. o., Havlíčkova 654, 498100657; ČeSký BroD: ČESKOBRODSKÁ CA, Náměstí Arnošta z Pardubic 46,
321622651; ČeSký Těšín: VITALITA TRAVEL, JAROSLAV WALCZYSKO, Hlavní třída 31, 558711804; DěČín: CK DEZKA DĚČÍN, s. r. o., Prokopa Holého 808/8, 412532111; JATOUR,
JUDr.  Josef JANŮ, Masarykovo náměstí 190/17, 412516313; DoMažlice: SUNNY.CZ, Barbora ŠEŠULKOVÁ, Náměstí Míru 129, 721177828; Dvůr královÉ naD laBeM:
MENCLOVÁ CA, Jana MENCLOVÁ, Palackého 106, 499629139; FrenšTáT PoD raDHošTěM: DALIBOR TOURS, s. r. o., Horní 26, 556836534; FrýDek - MíSTek: SLUNÍČKO,
Renata SIKOROVÁ, Nádražní 1100, 558629104; Šárka MOŠKOŘOVÁ, Náměstí Svobody - u křížového podchodu, 595537254; FrýDlanT naD oSTravicí: Svatava BAČÁKOVÁ,
Spořitelní 1062, 558679170; Havířov: Helena EĽKOVÁ, Dlouhá tř. 13, 59688159; LETEM SVĚTEM, Silvie TROJANOVÁ, Dlouhá třída 29, 596812615; HavlíČkův BroD: ADA
TOUR, Ing. Jana FISCHEROVÁ, CSc., Havlíčkovo náměstí 56, 569428464; M TOUR, Dolní 227, 569424267; HluČín: CIMEA, Anna TRÖSTROVÁ, Mírové náměstí 5/5, 595042240;
HoDonín: LIDO, Jitka KRABIČKOVÁ, Nár. Třída 4, 518342867; Horažďovice: CIAO - HŽ, Ciao…, cestovní kancelář, s. r. o., Mírové náměstí 15, 376511999; HoSTinnÉ: Dagmar
KLEPÁČKOVÁ, Náměstí 38, 720962602; HoSToMice: Cestovní agentura IvTravel,  s.  r.  o., Slunečná 548, 728068000; HraDec královÉ: B&K  TOUR, Komenského 249,
495408198; KAMILA, Švehlova 463, 495580252; Štěpánka VÍTKOVÁ, Opletalova 328, 556703780; HráDek naD niSou: Lenka DOBEŠOVÁ, Příčná 365, 731586553; Hranice:
BON TON, s. r. o., Masarykovo nám. 17, 581601490; VIA TOUR, Zdenka ZACHAROVÁ, Svatoplukova 79, 581601293; HuMPolec: ADORES, s. r. o., Nerudova 185, 565533296;
HLINÍK, Martina ŠIMONOVÁ, Svatopluka Čecha 665, 608222933; HuSToPeČe: Ivana TOCHÁČKOVÁ, Dobrovského 2, 731615851; cHeB: LEVOROVÁ, Alexandra LEVOROVÁ,
Svobody 31, 723974484; cHluMec naD ciDlinou: CHLUMECKÁ CA, Lenka RAKOUSKÁ, Klicperovo náměstí 11, 495485764; cHoceň: MAUNA KEA, BcA. Veronika ŠTĚRBOVÁ,
Tyršovo náměstí 298, 606076097; VS TOURS, Věra SCHMITTOVÁ, Kollárova 1045, 465471588; cHruDiM: JAKUBÍKOVÁ, Ing.  Ivana JAKUBÍKOVÁ, Filištínská 28, 469638788;
AGENTURA ŠŤEPÁNKA,  s.  r.  o., Břetislavova 61, 469622768; jaBlonec naD niSou: HONZOVÁ - SEDLÁKOVÁ, Lenka SEDLÁKOVÁ, E. Floriánové 2, 483320976;
INDIVINDI, s. r. o., Jiráskova 9, 483306627; LAGUNA CA, Helena NĚMEČKOVÁ, Dolní Náměstí 594/14, 483315465; jeSeník: MONDI-TOUR, s. r. o., Palackého 1333/1, 584409423;
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
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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
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Otevřeno 7 dní v týdnu
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621 00 brno
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ck ČeDok ČeSkÉ BuDějovice
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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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