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Sleva až 35 %
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VĚŘÍTE NÁM OD ROKU 1920



Ucelenou nabídku rodinné dovolené najdete vÊsamostatném katalogu Rodinná dovolená 2020 
v dětských klubech Čedoku nebo na www.cedok.cz.

CO NA VÁS ČEKÁ?
- pečlivě vybrané hotely
- česky mluvící animace 7 dní vÊtýdnu
- dětská hřiště
- minikluby
- skluzavky
- minidisco
- prostorné pokoje

DOVOLENÁ SÊDĚTMI?

TM & © 2019 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.

zveme Vás do dětského klubu Čedoku, který je připraven
v 16 hotelech 5 destinací cca od poloviny června do poloviny
září 2020. Vydejte se s námi k moři do některého z našich
klubových hotelů a Vaše děti zažijí neopakovatelná 
dobrodružství a zábavu společně se známými postavami
z Hotelu Transylvánie.
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Vážení A milí ZákAZníci, 

nadcházející sezóna je pro Čedok mimořádně významnou, osla-
víme v ní 100 let od založení nejstarší české cestovní kanceláře
v roce 1920. Rádi bychom, abyste naše kulaté narozeniny oslavili
společně s námi – a jak jinak, než kvalitní dovolenou!

V naší jubilejní sezóně jsme připravili celkem osm tematických
katalogů s celou řadou atraktivních zájezdů, cen, slev a novinek.
Nyní listujete katalogem s nabídkou leteckých zájezdů do Bulhar-
ska, na řecké ostrovy a do Albánie. Bulharsko patří dlouhodobě
k oblíbeným cílům především pro rodiny s dětmi, ale vynikající
poměr mezi kvalitou a cenou ocení i všichni ostatní. Řecko a jeho
ostrovy slibují rozmanitou dovolenou. Jónské ostrovy lákají na
svou tradiční řeckou atmosféru, na Krétě, Rhodu či Kosu pak vy-
bírejte ze široké nabídky hotelových resortů s all inclusive. Albá-
nie, to je tip pro ty, kteří hledají něco nového. Krátká letová
vzdálenost, nepřelidněné pláže s pozvolným vstupem do moře
a příjemné, spíše menší hotely. To vše za velmi příznivé ceny.
Nově představujeme v rámci pobytových katalogů i poznávací zá-
jezdy směřující do oblíbených prázdninových destinací. Na strán-
kách tohoto katalogu nepřehlédněte atraktivní poznávací zájezdy
do Albánie, Makedonie, Černé Hory či Kosova. 

Rádi bychom Vás a Vaše děti pozvali do našeho dětského klubu
Hotel Transylvánie, který jsme představili v loňském roce, a jenž
vyvolal u našich zákazníků velký zájem a mimořádně pozitivní
ohlasy. Vy a Vaše děti se můžete i letos těšit na své oblíbené po-
stavy známé z filmové série Hotel Transylvánie. Celou řadu klu-
bových hotelů s prostornými rodinnými pokoji, se zábavným
programem plným her, soutěží, animací a to vše v doprovodu
česky mluvících animátorů, najdete i v tomto katalogu.  

Nečekejte s výběrem své dovolené. Zarezervujte si svůj oblíbený
zájezd včas a získejte atraktivní slevy za včasný nákup až 35 %. Při
rezervaci stačí složit zálohu pouze 990 Kč. Vícečlenné rodiny pak
ocení naše fantastické nabídky pro děti, kdy ve vybraných hote-
lech může dítě cestovat zcela zdarma nebo pouze za cenu le-
tenky. Členové Clubu Čedok získají navíc vyšší slevu a jako bonus
na vybrané termíny parkování u letiště zdarma a malý dárek v po-
době plážové tašky.   

Věříme, že Vás naše nová nabídka zájezdů na léto 2020 zaujme,
a těšíme se na Vaši návštěvu v některé z našich poboček nebo
Vám rádi poradíme na bezplatné lince 800 112 112. Aktuální ceny
a další informace pak najdete na www.cedok.cz nebo v naší nové
mobilní aplikaci. 

Přejeme Vám mnoho nezapomenutelných zážitků na cestách za
hranice všedních dnů s Čedokem. 

Vaše cestovní kancelář Čedok a.s.
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*Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev, výhod a dárků uvádíme na str. 7, 240, 241, 244 a 245 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz                       

dítě až do 14 let ZcelA ZdARmA*

Slevy za včasný nákup až 35 %*

Záloha 990 kč*

Změna zájezdu ZdARmA*

Slevy o 2 % vyšší pro členy 
clubu Čedok*

Parkování u letiště pro členy
clubu Čedok ZdARmA*

Plážová taška pro členy 
clubu Čedok ZdARmA*

SleVy A VýHOdy
V OBDOBí PŘEDPRODEJE
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FANTASTiCKé NABíDKy
PRO děti

... a navíc ke každému leteckému zájezdu 
z tohoto katalogu, kterého se zúčastní dítě
čerpající výhody akce „Pobyt pro dítě
ZDARMA“ a „Dítě ZCELA ZDARMA“, poskyt-
neme nafukovací míč ZdARmA*!

                        *Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev, výhod a dárků uvádíme na str. 240, 241 a 245 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz

dítě až do 14 let ZcelA ZdARmA*  

Pobyt pro dítě až do 
16 let ZdARmA*   

Pobyt pro dvě děti až do
14 let ZdARmA*   



800 112 1124
Platnost a podmínky pro poskytnutí jednotlivých služeb uvádíme na www.cedok.cz nebo na str. 10, 11, 238, 239 tohoto katalogu. 

dOPlňkOVé 
SlužBy 
ČedOku 

Zakoupením samotného zájezdu nabídka našich služeb roz-
hodně nekončí. Máme pro Vás připravenu celou řadu do-
plňkových služeb, které Vám zpříjemní Vaši dovolenou. Rádi
se postaráme o Vaše pohodlí a zajistíme vše, co patří ke kva-
litní dovolené. Již při rezervaci zájezdu Vám rádi nabídneme
výběr prioritních míst v letadle. Chcete si zpříjemnit svůj let?
Objednejte si občerstvení na palubě. Ti náročnější jistě rádi
využijí možnost cestovat ve třídě Travel Plus Comfort. Uvažu-
jete, že pojedete na letiště vlastním vozem? Pak pro Vás
máme připraveno parkování u letiště v Praze, Brně, Ostravě
a Pardubicích za zvýhodněnou cenu. Pokud víte, že Vám ne-
bude stačit váhový limit zavazadel, není nic jednoduššího, než
si objednat nadváhu. Při svých cestách nezapomeňte na kva-
litní cestovní pojištění, jehož nákup Vám rádi zprostředku-
jeme. Poznáváte rádi zajímavá místa v cílových destinacích?
Zarezervujte si již předem některý z atraktivních výletů. V ne-
poslední řadě zajistíme v cílové destinaci privátní transfer do
hotelu a zpět, stačí o tuto službu požádat vašeho prodejce. 

 VýHOdné POjištění

Využijte naši nabídku a sjednejte si cestovní pojištění od ERV
Evropské pojišťovny nebo České pojišťovny, které Vám např.
pokryje 100% storno bez spoluúčasti. 

– komplexní cestovní pojištění do celého světa 
– exkluzivní nabídka se 100% pojištěním storna s 0% spolu-

účastí

 již od 300 kč na osobu a pobyt

 nAdVáHA ZAVAZAdel 

Víte již dopředu, že Vám nebude stačit běžný váhový limit za-
vazadla? Zajistíme Vám jeho odbavení a přepravu za zvý hod -
něnou cenu na letech společnosti Smart Wings. 

 již od 500 kč na 8 kg a 1 směr

 PARkOVání nA letišti

Využijte naši nabídku výhodného parkování u/na letišti
v Praze, Brně, Ostravě a Pardubicích. 

– v Praze parkování na hlídaném parkovišti GO Parking neda-
leko letiště s  bezplatným transferem 24 hodin na letiště
a zpět nebo přímo na letišti v pěší vzdálenosti od odletových
teminálů

– v  Brně,  Ostravě a Pardubicích parkování na letišti v  pěší
vzdálenosti od terminálu

 již od 890 kč na 8 dní 



www.cedok.cz 5
Platnost a podmínky pro poskytnutí jednotlivých služeb uvádíme na www.cedok.cz nebo na str. 238 tohoto katalogu. 

 tŘídA tRAVel PluS cOmFORt

Dovolená začíná již na letišti a v letadle. Cestujte ve třídě Tra-
vel Plus Comfort na letech společnosti Smart Wings a využijte
následující služby: 

– bohatší catering na velkém platě 
– výběr alkoholických a nealkoholických nápojů 
– salonek na letišti v Praze, Brně, Ostravě
– podhlavníky 
– deku a polštář 
– welcome drink 
– zvýšenou péči posádky 

 již od 3 890 kč na osobu 

 VýBěR PRiORitnícH míSt V letAdle 

Pokud rádi sedíte v přední části letadla, preferujete místo
u okna nebo požadujete více místa na nohy na exitových se-
dačkách u nouzových východů, případně chcete mít jistotu,
že budete sedět společně se svými spolucestujícími, vyberte
si na vybraných letech konkrétní sedadlo v letadle. 

 již od 400 kč na osobu a 1 směr 

 Výlety nA PORtálu SeaPlaces.com

Poznejte cílové destinace prostřednictvím fakultativních vý-
letů s česky mluvícími průvodci. Nyní máte možnost výběru
a zakoupení celé řady atraktivních fakultativních výletů již při
rezervaci svého zájezdu. Vybírejte a rezervujte svůj výlet na
www.cedok.cz. 

– atraktivní ceny 
– česky mluvící průvodci 
– široký výběr výletů 

 cena na webových stránkách 

 cAteRing nA PAluBě 

Užijte si svůj let na dovolenou a na vybraných letech společ-
nosti Smart Wings si objednejte občerstvení přesně dle vlastní
chuti. 

– studené i teplé pokrmy 
– speciální menu 
– alkoholické i nealkoholické nápoje 

 již od 400 kč na osobu a 1 směr 



Stáhněte si mobilní aplikaci 
Čedok a rezervujte si 
výjimečnou dovolenou 
ještě dnes!
Líbí se Vám naše aplikace? Byli bychom rádi, 
kdybyste se s námi mohli podělit o Váš názor!

nejširší nabídka
poznávacích zájezdů

> 1000 hotelů
ve 23 destinacích
> 1000 hotelů
ve 23 destinacích

Co aplikace umí?

Vyhledávání nabídek 

pohodlné vyhledávání vaší 
dovolené podle požadovaných 

kritérií

Intuitivní fi ltry

intuitivní fi ltry Vám umožní 
vyhledat zájezd přímo na míru

Aktuální nabídky

fi rst minute, last minute, 
all inclusive, exotická dovolená, 

poznávací zájezdy a rodinná dovolená

Přístup k informacím

detailní informace o destinacích, 
zájezdech, hotelech a dalších 

službách

Online rezervační proces
snadná rezervace a nákup online 

během pár minut

Platba přes internet  
pohodlná platba jak platební 
kartou, tak i přes internetové 

bankovnictví

Nová mobilní aplikace Čedok
Hledání dovolené je nyní jednodušší. Desítky destinací a tisíce 
hotelů, z nichž máte možnost vybírat. Nová verze aplikace 
Čedok nabízí ty nejlepší nabídky. 

ČEDOK V MOBILU
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Staňte se členy clubu Čedok! Získejte atraktivní slevy! 

Věrnostní program club Čedok je určen zákazníkům, kteří jsou držiteli karty clubu Čedok. tito zákazníci mohou v rámci
věrnostního programu čerpat nadstandardní slevy. Při koupi vybraného zahraničního zájezdu se slevou za včasný nákup
může každý držitel členské karty clubu Čedok čerpat věrnostní slevu, která je o 2 % vyšší, než sleva
pro všechny další zákazníky.

nejste ještě členy clubu Čedok?
neVáHejte A PŘidejte Se!
Stačí pouze zakoupit zahraniční zájezd z nabídky cestovní kanceláře Čedok,
vyplnit členský formulář a uvedené atraktivní slevy a další výhody můžete
čerpat již při zakoupení příštího zájezdu. Výhody pro členy Clubu Čedok ne-
jsou omezeny pouze na slevy při koupi zájezdu – klubovou kartu si rozhodně
nezapomeňte vzít i na svou dovolenou! Ve vybraných destinacích jsou pro
Vás připraveny atraktivní slevy z cen fakultativních výletů a různých služeb či ná-
kupů. Podrobné informace a podmínky týkající se Clubu Čedok získáte na našich internetových
stránkách www.cedok.cz, na bezplatné telefonní lince 800 112 112 či na kterékoli pobočce cestovní kan-
celáře Čedok. K čerpání slev je nutno při koupi zájezdu předložit platnou členskou kartu Clubu Čedok.

Parkování pro členy clubu Čedok ZdARmA
Držitelé členské karty Clubu Čedok mohou získat ke každé smlouvě o zájezdu, jejíž sou-
částí je ubytování uvedené v tomto katalogu a letecká doprava s odletem v květnu, červnu, září
a říjnu, uzavřené do 31. 12. 2019, možnost parkování jednoho osobního vozidla na parkovišti gO Parking
u letiště Václava Havla Praha, nebo na letišti Ostrava-mošnov či Brno-tuřany ZdARmA, a to po
celou dobu trvání zájezdu. Nabídka parkování zdarma platí do vyčerpání parkovacích míst vyčleněných
pro tuto akci.

Plážová taška pro členy clubu Čedok ZdARmA
Držitelé členské karty Clubu Čedok získají ke každé smlouvě o zájezdu, jejíž součástí je ubytování uvedené
v tomto katalogu a letecká doprava, uzavřené do 31. 12. 2019, jednu plážovou tašku ZdARmA. Plážová
taška bude předána současně s odbavením zájezdu cca 1 týden před odletem. Nabídka platí pro smlouvy
uzavřené do 31. 12. 2019 nebo do vyčerpání zásob.

Slevy až 37 % 

Plážovou tašku ZdARmA

Parkování ZdARmA 

S cluBem ČedOk
ZíSKáTE
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POŠLETE NÁM 
SVÉ PRÁZDNINOVÉ 

PŘÍBĚHY  

OSLAVTE S NÁMI 
100 LET ČEDOKU

SOUTĚŽ

TY NEJLEPŠÍ
ODMĚNÍME 
ZÁJEZDEM

100 LET 
S VÁMI
KOUZLÍME 
DĚTSKÉ ÚSMĚVY

100 LET S VÁMIPOZNÁVÁME SVĚT

100 LET 
S VÁMINECHÁVÁME STOPY V PÍSKU

  

  

      



1920       Uzavřena společenská smlouva o založení  

Československé cestovní a dopravní kanceláře  

mezi  Československými drahami, Zemským  

cizineckým svazem a bankou Bohemia. Pro název 

firmy byla použita zkratka „Čedok“, která  

se zachovala až dodnes. Firma používá 

reklamní slogan „Vaše cesta – naše starost“.

1925   Čedok zakládá spolu s maďarským Ibuszem, 

 jugoslávským Putnikem a polským Orbisem mezi-

národní asociaci  cestovních kanceláří střední Evropy 

AGOT, sdružující 41 cestovních kanceláří.

1926   Čedok začíná organizovat zájezdy luxusními 

 autokary značky „Praga“. První turisté  

poznávají  s Čedokem pobřeží Dalmácie.

1939   Společnost je začleněna do německé cestovní  

kanceláře „Mitteleuropäisches Reisebüro“.

1948   Čedok je umístěn pod národní správu  

a později znárodněn.

1965  Čedok má již 10 stálých zahraničních zastoupení – 

vedle Londýna, Paříže a Bruselu to je Vídeň (1961), 

Kodaň (1961), Stockholm (1963), Řím (1963),  

Frankfurt nad Mohanem (1964),  

Amsterdam (1964) a New York (1965).

1989  Konec monopolu Čedoku v cestovním  

ruchu Československa.

1993  Společnost se rozděluje na dvě samostatné části: 

Čedok  v České republice a Satur na Slovensku.

1995   Čedok slaví 75. výročí své existence. V září 1995 bylo 

vypsáno výběrové řízení na prodej majoritní části 

Čedoku, kterého se zúčastnilo 16 společností.   

Majoritním vlastníkem se stává společnost Unimex a.s.

1996   Majoritní vlastník Unimex a.s.  

se ujímá svého vlastnictví.

2000  Čedok organizuje první charterové lety na českém trhu 

do exotických zemí – první destinací se stává Thajsko.

2003  Společnost se vrací na Slovensko a zakládá  

dceřinou společnost Čedok Slovakia.

2007  Čedok má nového majoritního akcionáře –  

společnost Odien, která získala 98% podíl  

od společnosti Unimex.

2008  Čedok zakládá svou pobočku 

v Istanbulu pod názvem Ahoy Tourizm.

2016  Novým majoritním vlastníkem se stává  

největší polská cestovní kancelář ITAKA.

2018  Pod vedením nového majoritního akcionáře začíná 

nová expanze Čedoku. Dochází ke skokovému růstu 

tržeb a rozšiřuje se portfolio nabízených destinací.

HISTORICKÉ MILNÍKY   
  

      



Vysvětlivky: 

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

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

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

www.ERVpojistovna.cz

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

Limity pojistného plnění (v Kč) Light Complex Complex Plus

Územní rozsah Evropa

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

3 000 000
24 000

120 000

3 000 000
24 000

120 000

3 000 000
24 000

120 000

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

200 000
100 000

200 000
100 000

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

Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

2 000 000
1 000 000

200 000

2 000 000
1 000 000

200 000

Stornopoplatky
Přerušení cesty

30 000
50 000

2) 80 000
50 000

2)

Nevyužitá dovolená 8 000 3) 8 000 3)

Cena pojištění Light Complex Complex Plus

Osoba Evropa

do 5 dní 350 Kč

do 24 dní 300 Kč 590 Kč 990 Kč

Vy cestujete.
    My se staráme.

100% pojištění storna 

v případě vážných důvodů!



Limity pojistného plnění (v Kč) Basic Standard Special Plus
Rozsah 01 Rozsah 03 Rozsah 15 Rozsah 04

Územní rozsah Evropa

 zahrnuje i Turecko, Egypt, Kypr

Léčebné výlohy, asistenční služby a repatriace  100 000 000 Kč  100 000 000 Kč  100 000 000 Kč  100 000 000 Kč 

Zubní ošetření  20 000 Kč  20 000 Kč  20 000 Kč  20 000 Kč 

Zásah horské služby  500 000 Kč  500 000 Kč  500 000 Kč  500 000 Kč 

Trvalé následky úrazu  200 000 Kč  200 000 Kč  200 000 Kč 

Úmrtí následkem úrazu  100 000 Kč  100 000 Kč  100 000 Kč 

Škoda na osobních věcech  15 000 Kč  15 000 Kč  15 000 Kč 

Škoda na zdraví  2 000 000 Kč  2 000 000 Kč  2 000 000 Kč 

Škoda na majetku  1 000 000 Kč  1 000 000 Kč  1 000 000 Kč 

Škoda nanční  500 000 Kč  500 000 Kč  500 000 Kč 

Stornopoplatky  30 000 Kč  30 000 Kč  80 000 Kč 

Přerušení cesty  20 000 Kč  20 000 Kč  20 000 Kč 

Nevyužitá dovolená  15 000 Kč  15 000 Kč  15 000 Kč 

Cena za osobu  300 Kč  490 Kč  630 Kč  890 Kč 

Cestovní pojištění České pojišťovny

100% PojiŠTěNí 
STORNA u pojištění

SPECIAL

Přivezte si jen 
ty hezké zážitky

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. nonstop. 

Tato inzerce má pouze informativní charakter. 
Kompletní znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění nebo je možné ho shlédnout na www.cedok.cz .

        



Bulharsko
Bulharsko je tradičním cílem našich zájezdů již od padesátých let, kdy v této zemi vyrostly první turistické komplexy. od té doby se mnohé
změnilo. Bulharsko je pohostinné a pro Čechy cenově výhodné. Bulharské moře je ideální pro rodiny s dětmi. sestup do moře je většinou
mírný, spád dna postupný. Zejména v hlavních turistických střediscích se po privatizaci podařilo doplnit a zcela obnovit infrastrukturu
služeb, takže známá centra jako albena, Zlaté písky nebo slunečné pobřeží jsou schopny nabídnout srovnatelnou kvalitu jako nejproslulejší
místa v Řecku a Španělsku. turisté jsou zde lákáni množstvím atrakcí (lety na motorovém rogalu, seskoky padákem, půjčovny vodních
skútrů, motocyklů a aut, pro děti skluzavky, tobogany, auta na baterie apod.). vedle kultivované Bulharské riviéry zahrnující cíle od albeny
až po slunečné pobřeží zde najdeme i civilizací méně dotčená místa na bulharském jihu, která lákají především nádhernou přírodní scenerií
členitého pobřeží. Zde se komplex služeb teprve dotváří. naše nabídka zahrnuje nejlepší produkty z obou cílových oblastí na Bulharské
riviéře i na jižním pobřeží. v průběhu pobytu nabízíme rovněž širokou škálu hodnotných výletů podél černomořského pobřeží do vnitrozemí
i do exotického istanbulu v přilehlé části turecka.

sportovní aktivity
Na plážích jsou k dispozici nejrůznější atrakce,
které si určitě najdou příznivce bez rozdílu věku:
pro děti tobogány, skluzavky nebo elektrická
autíčka, pro dospělé tenis, minigolf, plážový vo-

lejbal, vodní skútry a lyže, vodní kola, lety na
motorovém rogalu nebo windsurfing a parasa-
iling. Ve vybraných místech podél Černého moře
je dále také možnost využít a blíže se seznámit
s přístrojovým potápěním, jízdou na koni nebo
se zúčastnit mořského rybolovu. Rovněž kon-
krétní hotely nabízejí rozmanitou škálu zábavy:
stolní tenis, stolní fotbal, šipky, kulečník, luko-
střelbu, ale i masáže a fitness, vířivku či saunu
nebo zapůjčení jízdních kol.

po koupání
Letoviska u Černého moře se v posledních letech
proměnila z ospalých středisek v životem pulsující
moderní městečka. Letoviska soustředěná v se-
vernější části bulharského pobřeží jako Zlaté

Písky či Slunečné pobřeží ožívají po soumraku
bohatým nočním životem barů,  restaurací i di-
skoték, zatímco jižní část (Sozopol, Primorsko,
Pomorie) si prozatím udržuje spíše klidnější ráz.
Zajímavým zážitkem je jistě návštěva tradičního
bulharského večera s ukázkou tradičního lidového
folklóru.

Gastronomie 
Pro bulharskou kuchyni jsou typické tři složky,
které jsou používány při přípravě pokrmů: bílý
slaný sýr známý u nás jako balkánský, jogurt (ki-
selo mljako) a koření čubrica podobné oregánu
(saturejka). Jestliže hledáte jen něco rychlého
a levného na zaplnění žaludku, můžete si ve vět-
šině restaurací dát hutnou polévku s chlebem.V VI VII VIII IX

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

21

26

29

15

19
22

23

29

21

26
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Čedok PluS
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort 

za příplatek 3 890 Kč
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění
• výhodné parkování na letišti v Praze

naše TiPy Pro SPráVnou VolBu
• krásné pláže s jemným pískem
• pozvolný vstup do moře
• bohatý noční život po koupání
• cenově výhodné v místě pobytu
• měsíce červen a září jsou pro své  klimatické

podmínky ty nejvhodnější pro malé děti
a seniory

Obzor

Kranevo

Kavaci

Ïe
rn

… 
m

oř
e

Djuni

Albena

Zlat… PÕskyRiviera

Varna
Sv. Konstantin

SluneÌn… pobře$Õ
NessebarPomorie

Burgas

Sozopol

Primorsko
Kiten

LozenecCarevo

Elenite

Svat› Vlas

Ïernomorec

BalÌik

Přímé leTy BeZ PřeSTuPu

ZájeZdy: 8, 15 dní Z PraHy, Brna, oSTraVy (Varna)
11, 12 dní Z PraHy, Brna, oSTraVy (Varna)
8, 15 dní Z PraHy, Brna, oSTraVy, ParduBic (BurGaS)

11, 12 dní Z PraHy, Brna, oSTraVy (BurGaS)
ZájeZdy: 8, 15 dní a 11, 12 dní

Základní informace
rozloha: 111 000 km2

počet obyvatel: 8 milionů
Úřední jazyk: bulharština
místní měna: bulharský lev (BGN)
Časový posun v létě: SELČ plus 1 hod. 
Cílové letiště: Burgas, Varna
Doba letu z prahy: 2 hodiny

Mezi nejběžnější patří bob – kořeněná fazolová
polévka, škembe čorba – dršťková polévka a v ne-
poslední řadě tarator neboli studená polévka
z jogurtu a okurky. Mezi místní pochoutky patří
bezesporu bulharské saláty. Většina se skládá
ze zeleniny, jednoho nebo více druhů zelí, rajčat,
okurek a papriky. Delikatesou jsou sýrem plněná
pečená rajčata či papriky. Hlavní částí bulhar-
ského jídelníčku jsou grilovaná masa. Nejběžnější
jsou kebabčeta a kjufte či kotlety z masa telecího
(teleško) nebo vepřového (svinsko). Na závěr si
lze pochutnat na chutném dezertu, na baklavě.

nákupy
Typickým bulharským suvenýrem je esence z rů-
žového oleje, který se dá nejčastěji pořídit v mi-
niaturních lahvičkách uschovaných v dřevěných
obalech ozdobených tradičními venkovskými mo-
tivy. Dále určitě neprohloupíte, když si zakoupíte
bulharskou  barevnou keramiku s nezaměnitel-
nými hnědo-žlutými motivy nebo výrobky z kůže,
ručně malované ikony, vyšívané šátky, uháčkované
krajkové ubrusy či barevné koberečky. Vhodným
dárkem mohou být i silná bulharská vína či bul-
harské brandy známé pod názvem Pliska.
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BalČik
Poklidné přímořské městečko, nacházející se cca
20 km severně od letoviska Albena a 50 km od
letiště Varna, je známé svými bílými vápencovými
skalami, botanickou zahradou a letním sídlem
bývalé rumunské královny Marie, které jsou častým
cílem návštěvníků města. Podél pobřeží je vybu-
dována promenáda s restauracemi a bary, které
vybízejí k večerní procházce. Letovisko nabízí klid-
nou atmosféru bez velkých hotelových komplexů
a zachovává si svůj rybářský charakter.
Transfer z letiště trvá cca 60 min. v závislosti na
poloze konkrétních hotelů.

topola
Malá vesnička nacházející se ve vnitrozemí, v ob-
lasti mezi městy Balčik a Kavarna. Nabízíme uby-
tování v hotelech Royal Bay a Royal Garden ležících
přímo u moře a hotelech Topola Skies a Kaliakria
Resort, které se rozkládají na náhorní plošině
nad mořem. V blízkosti se nachází vyhlášená gol-
fová hřiště – Thracian Cliffs a Lighthouse Golf.
Další zajímavostí je historický mys Kaliakra nebo
populární rybí restaurace Dalboka.
Transfer z letiště trvá cca 60 min. v závislosti na
poloze konkrétních hotelů.

kavarna
Středisko leží cca 48 km severně od Varny a jen
cca 12 km od Kalikry. Kavarna je historické měs-
tečko s celou řadou dochovaných památek, úzký-
mi uličkami, nejrůznějšími obchůdky, kavárnami
a restauracemi. Transfer z letiště trvá cca 60 min.
v závislosti na poloze konkrétních hotelů. 

NaŠE PoBYToVÁ MÍsTa

pobyt ZDarma*
hotel kategorie strava pro dítě do str.

Royal Grand hotel and SPA **** AI 14 let 16
Topola Skies Res. & Aquapark **** AI 14 let 17
Royal Garden **** AI 14 let 18–19
Royal Bay **** AI 14 let 18–19

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

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

Balčik

Balčik
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BalČik a kaliakra 
Polodenní výlet do historického městečka Balčiku
zvaného „bílé město“, které leží na břehu Černého
moře. Návštěva proslulého letohrádku rumunské
královny Marie, která se do tohoto místa zami-
lovala na první pohled a nechala si zde postavit
letohrádek. Ochutnávka vín v královské vinárnĕ.
Prohlídka botanické zahrady, druhé největší v Ev-
ropě. Návštěva historického mysu Kaliakra se
skalnatými útesy zbarvenými do červena. 
Cena: cca 75 BGN

nesseBar s oBĚDem 
Celodenní výlet autobusem do jednoho z nej-
starších evropských měst Nessebaru, které je
součástí světového dědictví UNESCO. Prohlídka
města, návštěva starobylého kostela Sv. Stefan,
oběd.
Cena: cca 95 BGN

varna a DelFinárium 
Polodenní výlet do Varny. Návštěva delfinária,
které se nachází v přímořském parku. Představení
baví děti i dospělé. Po představení následuje pro-
hlídka města např. nejdelší most v Bulharsku –
Asparuchův most, mys Galata, katedrála Nane-
bevzetí Panny Marie a archeologické muzeum.
Individuální volno.
Cena: cca 81 BGN

pirátská Fiesta 
Polodenní mořský výlet. Na palubě pirátské lodi
se bude konat námořní bitva a mnoho dalších
atrakcí pro děti. Oběd na palubě.
Cena: cca 89 BGN

Jeep saFari
Polodenní výlet začíná off-road jízdou. Návštěva
včelína s ochutnávkou medu, střelba ze vzdu-
chovky a polední piknik v přírodě.
Cena: cca 81 BGN

ryBolov/yaChtpiknik
Polodenní výlet – projížďka lodí, možnost ryba-
ření, opalování na palubě, oběd. 
Cena: cca 85 BGN

Výlety je možné zakoupit pouze na místě.
Uvedené ceny jsou orientační a nemusí za-
hrnovat vstupy. S kompletní nabídkou výletů
Vás na místě seznámí delegát. 

NaBÍdka VýlETů

varna

Jeep safari mys kaliakra Delfinárium
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HOTEL ROYAL GRAND HOTEL AND SPA
**** BALČIK – KAVARNA

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

poloha
Zrenovovaný hotel je situován v klidné části le-
toviska Kavarna, přímo u písčité pláže, cca 2,5 km
od centra letoviska Kavarna, cca 20 km od Balčiku
a cca 70 km od letiště ve Varně.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, lobby
bar, plážový bar, konferenční místnost, WiFi
v areálu hotelu zdarma, terasa s bazénem; le-
hátka a slunečníky u bazénu zdarma, osušky za
vratný depozit.

sport a ZáBava
Stolní tenis, šipky, plážový volejbal, dětský koutek;

za poplatek Spa centrum – krytý bazén, sauna,
vířivka, solárium, masáže, ve vzdálenosti do
20 km 3 golfová hřiště Black Sea Rama, Ligh-
thouse Golf a Thracian Cliffs, možnost návštěvy
nedaleké botanické zahrady v Balčiku.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky (pohovka) mají vlastní pří-
slušenství (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizaci, SAT/TV, WiFi, trezor, balkon; za
poplatek minibar.

stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře

bufetovou formou, odpolední lehké občerstvení,
kávu, čaj, nealkoholické a alkoholické nápoje
místní výroby v časech a místech určených ho-
telem.

pláž
Vlastní písčitá hotelová pláž s pozvolným vstu-
pem do moře se nachází přímo před hotelem,
lehátka a slunečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/var2rGr.html

od 13 470 kč*

* více na str. 245

14
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HOTEL TOPOLA SKIES RESORT AND AQUAPARK
**** BALČIK – TOPOLA

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

poloha
Hotelový komplex několika třípatrových budov
je situován na útesu nad mořem ve velmi klidné
oblasti, cca 50 m od místní komunikace, cca
1 km od vesnice Topola, cca 6 km od městečka
Kavarna (za poplatek hotelová doprava), 12 km
od města Balčik a cca 65 km od letiště Varna;
autobusová zastávka cca 1,5 km od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, pano-
ramatická á la carte restaurace s výhledem na
moře, 4 bary, minimarket, obchod se suve nýry,
parkoviště, WiFi v areálu hotelu zdarma; za pop-
latek trezor na recepci. Velký aquapark s několika
bazény (v provozu 15. 6. – 10. 9.), vodní skluzavky,
dětský bazén se skluzavkami; lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma, osušky za vratný depozit.

sport a ZáBava
Aquapark (v provozu 15. 6. – 10. 9.), tenisový
kurt (osvětlení a výbava za poplatek), stolní tenis,
kulečník, pétanque, šipky, multifunkční hřiště,
posilovna, dětské hřiště, miniclub (4–12 let), ani-
mace pro děti i dospělé, diskotéka; za poplatek
Spa centrum – sauna, parní lázeň, masáže a kos-
metické procedury. 1–10 km od hotelu 3 špičková
golfová hřiště světové úrovně (externí nabídka).

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou umístěny v nové budově
s výtahem, mají vlastní příslušenství (koupelna,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, TV/SAT, WiFi,
telefon a balkon nebo terasu. Apartmány s mož-
ností 2 přistýlek jsou umístěny v třípodlažních
budovách bez výtahu, mají ložnici, obývací pokoj,

kuchyňský kout, vlastní příslušenství (koupelna,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, WiFi,
telefon, chladničku, set na přípravu kávy/čaje
a balkon nebo terasu. Za příplatek pokoje a apart-
mány s výhledem na moře.

stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu zahrnuje plnou penzi, odpolední
občerstvení, ovoce, zmrzlinu, nealkoholické a al-
koholické nápoje místní výroby v časech a mís-
tech určených hotelem. Restaurace à la carte
není součástí all inclusive.

pláž
Menší písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází v klidné, místy skalnaté, zátoce
cca 1–1,5 km od hotelu. Dno je místy skalnaté,
doporučujeme ochrannou obuv. Přístup pěšky
strmější stezkou a po dřevěných můstcích, nebo
hotelovým busem zdarma do blízkosti pláže.
Slunečníky a lehátka na pláži za poplatek (ome-
zený počet).

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/var2top.html

od 12 390 kč*

* více na str. 245

14
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HOTELY ROYAL BAY A ROYAL GARDEN
****/**** BALČIK

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

poloha
Uzavřený komplex 2 hotelů (Royal Bay ****

a Royal Garden ****) se nachází přímo na
břehu moře, v klidné oblasti mimo velká letovi-
ska, cca 10 km od Balčiku, 12 km od Kavarny
a cca 60 km od letiště Varna; nejbližší obchody
cca 500 m od hotelu.

vyBavení
V hotelových budovách – hotel Royal Bay ****

a hotel Royal Garden **** se nachází 2 bazény,
2 výtahy (pouze v hotelu Royal Bay), vstupní hala,
recepce, bankomaty, restaurace, plážový bar,
WiFi ve společných prostorách hotelu zdarma;
za poplatek trezor v recepci, půjčovna aut. Bazén
s oddělenou částí pro děti u hotelu Royal Bay;
u bazénu terasa se slunečníky, stolky a židle.

sport a ZáBava
Plážový volejbal, basketbal, stolní tenis, šipky,
aqua aerobik, amfiteátr, dětské hřiště; za pop-
latek 3 golfová hřiště v blízkosti resortu. 
V období cca od poloviny června do poloviny
září je v hotelu otevřen Dětský klub Čedok
Hotel Transylvánie s česky mluvícím animá-
torem. Bližší informace najdete ve speciálním
katalogu, který je věnován výhradně našemu
novému Dětskému klubu Čedok.

uBytování
Royal Bay ****: Apartmány mají obývací pokoj,
ložnici oddělenou dveřmi (2 pevná lůžka a roz-
kládací pohovka pro 1 dospělého nebo 2 děti) a
mají kuchyňskou část se základním vybavením
(rychlovarná konvice, varná plotýnka, chladnička),
vlastní příslušenství (koupelna/sprcha, vysoušeč

vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon a balkon
s výhledem na moře; za poplatek trezor.  
Royal Garden (2+2) ****: pokoje superior
s možností 2 přistýlek pro děti (rozkládací křesla)
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/
sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV,
chladničkou, balkonem s výhledem na moře,
nebo do okolí.

stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, odpolední snack, zmrzlinu, ne-
alkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem.

pláž
Písčitá pláž, přístupná klientům obou hotelů,
s pozvolným vstupem do moře se nachází v bez-
prostřední blízkosti hotelu Royal Bay, ze strany
hotelu Royal Garden přístup do moře po scho-
dech, lehátka a slunečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****/****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/var2rBa.html
www.cedok.cz/dovolena/var2rGa.html

od 14 610 / 11 550 kč*

* více na str. 245
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AlbenA
Letovisko bylo postaveno jako ucelený architek-
tonický komplex v severní části bulharského po-
břeží. Hotely, bungalovy a apartmány jsou
obklopeny parkovou zelení a vyhlížejí na rozlehlou
100 m širokou a 4 km dlouhou pláž s jemným
bílým pískem, jejíž dno se velmi pozvolna svažuje
do moře. Pro své klimatické podmínky krásnou
pláž a čisté moře je Albena oblíbená hlavně u ro-
din s malými dětmi. Senioři mohou využít naší
nabídky a zúčastnit se seniorských programů
před a po sezoně za příznivé ceny. Na plážích
jsou půjčovny lehátek, slunečníků a sportovních
potřeb. Také místní obchodní síť, množství re-
staurací,  barů a stylových zábavních podniků
uspokojí  každého. Ve středisku vznikly moderní
rodinné kluby s úplným souborem služeb včetně
režimu all inclusive, který je velice oblíbený u kli-
entů, kteří chtějí prožít  klidnou  bezstarostnou
dovolenou věnovanou koupání, slunění a relaxaci.

Oblíbené jsou i výlety do blízkého Balčiku a jeho
botanické zahrady a u dětí hlavně výlet do Varny
s návštěvou Delfinária. Dopravu ve středisku za-
jišťuje minivláček, pravidelné autobusové spojení
se Zlatými písky, Varnou a Dobričem. Transfer
z letiště Varna trvá asi 50 min. v závislosti na po-
loze konkrétních hotelů.

KRAneVO
Menší klidné přímořské středisko Kranevo se
nachází v chráněné zátoce mezi středisky Albena
a Zlaté Písky.  Turisté se do cca 2 km vzdálené
Albeny dostanou pěší procházkou kolem moře.
V Kranevu je několik obchodů a restaurací na-
bízející speciality místní kuchyně. Pobřeží lemuje
písčitá pláž. Nedaleko vesnice se nachází přírodní
rezervace Batova, skalní klášter Aladža a rozvaliny
staré pevnosti Ekrene, které se dochovaly z řím-
ského období.  Transfer z letiště trvá cca 50 min.
v závislosti na poloze konkrétních hotelů. 

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
Pobyt ZDARMA*

Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Maritim Paradise Blue ***** PL 13 let 22
Primasol Ralitsa Superior **** AI 13 let 23
Malibu **** AI 13 let 24
Vita Park *** AI 13 let 25
Kaliopa *** PL 13 let 26
Kaliakra Mare **** AI 13 let 27
Sunny Castle **** AI 12 let 28
Veramar **** AI 13 let 29

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

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

Albena

Albena Albena
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bAlČIK A KAlIAKRA
Polodenní výlet do historického městečka Balčiku
zvaného „bílé město“, které leží na břehu Černého
moře. Návštěva proslulého letohrádku rumunské
královny Marie, která se do tohoto místa zami-
lovala na první pohled a nechala si zde postavit
letohrádek. Ochutnávka vín v královské vinárnĕ.
Prohlídka botanické zahrady, druhé největší v Ev-
ropě. Návštěva historického mysu Kaliakra se
skalnatými útesy zbarvenými do červena. 
Cena: cca 75 BGN

neSSebAR S ObĚDeM
Celodenní výlet autobusem do jednoho z nej-
starších evropských měst Nessebaru, které je
součástí světového dědictví UNESCO. Prohlídka
města, návštěva starobylého kostela Sv. Stefan,
oběd.
Cena: cca 95 BGN

VARnA A DelFInÁRIuM 
Polodenní výlet do Varny. Návštěva delfinária,
které se nachází v přímořském parku. Představení
baví děti i dospělé. Po představení následuje pro-
hlídka města např. nejdelší most v Bulharsku –
Asparuchův most, mys Galata, katedrála Nane-
bevzetí Panny Marie a archeologické muzeum.
Individuální volno.
Cena: cca 81 BGN

PIRÁTSKÁ FIeSTA
Polodenní mořský výlet. Na palubě pirátské lodi
se bude konat námořní bitva a mnoho dalších
atrakcí pro děti. Oběd na palubě.
Cena: cca 77 BGN

JeeP SAFARI
Polodenní výlet začíná off-road jízdou. Návštěva
včelína s ochutnávkou medu, střelba ze vzdu-
chovky a polední piknik v přírodě.
Cena: cca 81 BGN

RYbOlOV/YACHTPIKnIK
Polodenní výlet – projížďka lodí, možnost ryba-
ření, opalování na palubě, oběd. 
Cena: cca 65 BGN

Výlety je možné zakoupit pouze na místě.
Uvedené ceny jsou orientační a nemusí za-
hrnovat vstupy. S kompletní nabídkou výletů
Vás na místě seznámí delegát. 

NABÍdkA VýlETů

balčik

Delfinárium Kaliakra nessebar
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HOTEL MARITIM PARADISE BLUE ALBENA
***** ALBENA

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

POlOHA
Moderní, luxusní hotel se nachází v centru ro-
dinného letoviska Albena přímo u pláže, cca
1 km od aquaparku, cca 15 km od Balčiku a cca
40 km od letiště Varna; obchody, restaurace
a bary v blízkosti.

VYbAVení
Vstupní hala s recepcí, směnárna, trezor na re-
cepci, TV místnost, restaurace, à la carte restau-
race, lobby bar, bar u bazénu, konferenční
místnost, WiFi v areálu hotelu zdarma; za pop-
latek půjčovna aut, kol. Terasa na slunění, bazén,
dětský bazén s vodními atrakcemi; lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma, osušky za vratný de-
pozit.

ubYTOVÁní
Dvoulůžkové pokoje deluxe (2+0, 2+1, 2+2)
s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vla-
sů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, setem
na přípravu kávy a čaje, balkonem s výhledem
na moře; za poplatek minibar, trezor.

SPORT A ZÁbAVA
Plážový volejbal, fotbal, fitness, dětský klub,
hřiště pro děti; za poplatek tenis, minigolf, stolní
tenis, kulečník, vodní sporty na pláži (šlapadla,
vodní lyže, windsurfing), Spa centrum – krytý
bazén, masáže, lázeňské procedury.

STRAVOVÁní
Polopenze bufetovým způsobem. Možnost stra-
vování v okolních restauracích.

PlÁž
Několik kilometrů dlouhá pláž s jemným, světlým
pískem a mírnou svažitostí dna se nachází přímo
u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/VAR2PbA.html

od 16 690 kč*

* více na str. 245
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HOTEL PRIMASOL RALITSA SUPERIOR
**** ALBENA

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

POlOHA
Hotel se nachází v klidné horní části letoviska
Albena, cca 800 m od centra příjemnou pro-
cházkou parkem, cca 150 m od aquaparku, cca
10 km od botanické zahrady v Balčiku a cca
40 km od letiště Varna.

VYbAVení
Vstupní hala, recepce, směnárna, restaurace,
2 à la carte restaurace, lobby bar, snack bar, kon-
ferenční místnost, WiFi ve společných prostorách
zdarma, minimarket; za poplatek půjčovna kol,
trezor na recepci. Terasa s bazénem, dětský ba-
zén, krytý bazén; lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma, osušky za poplatek a vratný depozit.

SPORT A ZÁbAVA
Neomezený vstup do přilehlého aquaparku, dět-
ské hřiště, stolní tenis, šipky, plážový volejbal,
denní a večerní animační programy; za poplatek
tenis, minigolf, squash, fitness, vodní sporty na
pláži (šlapadla, vodní lyže, windsurfing), Spa cen-
trum – sauna, pára, jacuzzi, masáže.

ubYTOVÁní
Moderní dvoulůžkové pokoje  (2+0, 2+1) s mož-
ností 1 přistýlky jsou vybaveny vlastním příslu-
šenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, telefonem, kabelovou TV, balkonem;
za poplatek minibar.

STRAVOVÁní
All inclusive plus zahrnuje snídaně, obědy a ve-
čeře formou bufetu, pozdní snídaně, příležitostné

tematické večeře, nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby v časech a místech urče-
ných hotelem. 1x za pobyt možnost večeře v re-
stauraci à la carte (nutná rezervace předem).

PlÁž
Široká písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází cca 900 m od hotelu (doprava
hotelovým vláčkem), 2 lehátka a 1 slunečník/
pokoj zdarma, matrace za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/VAR2RAl.html

od 13 870 kč*

* více na str. 245
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HOTEL MALIBU
**** ALBENA

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

POlOHA
Hotel se nachází ve vlastním parku v centru le-
toviska s obchody, bary a restauracemi, cca 900 m
od aquaparku a cca 40 km od letiště Varna.

VYbAVení
Vstupní hala s recepcí, směnárna, výtah, restau-
race s terasou, lobby bar, snack bar, WiFi v re-
cepci a lobby baru zdarma, venkovní bazén,
dětský bazén; lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma, osušky za poplatek a vratný depozit.

SPORT A ZÁbAVA
Šipky, plážový volejbal, animační programy pro
děti; za poplatek kulečník, tenis, vodní sporty

na pláži, jízda na koni, potápění, půjčovna kol,
lunapark a aquapark ve středisku.

ubYTOVÁní
Dvoulůžkové pokoje  (2+0, 2+1, 2+2) s možností
až 2 přistýlek jsou vybavené vlastním příslušen-
stvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC) kli-
matizací, SAT/TV, telefonem; za poplatek minibar,
trezor.

STRAVOVÁní
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
bufetovou formou, příležitostné tematické ve-
čery, odpolední občerstvení, nealkoholické a al-
koholické nápoje v časech a místech určených
hotelem.

PlÁž
Krásná písčitá pláž se nachází cca 160 m od ho-
telu, slunečník a 2 lehátka/pokoj na hotelové
pláži zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/VAR2MAl.html

od 13 450 kč*

* více na str. 245
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HOTEL VITA PARK
*** ALBENA

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

POlOHA
Hotel Vita Park je součástí hotelového areálu,
který leží v horní části střediska v prostředí parkové
zeleně, cca 200 m od aquaparku, cca 700 m od
centra střediska a cca 40 km od letiště Varna.

VYbAVení
Vstupní hala s recepcí, směnárna, výtah, restau-
race, restaurace Rai na pláži, lobby bar, snack
bar, WiFi v areálu hotelu zdarma; za poplatek
trezor na recepci. Terasa na slunění, bazén, dět-
ský bazén; lehátka a slunečníky zdarma, osušky
za poplatek a vratný depozit.

SPORT A ZÁbAVA
Stolní tenis, plážový volejbal, dětské hřiště, ani-

mační a zábavní programy pro děti i dospělé,
venkovní divadlo, vstup do aquaparku zdarma
(cca 1. 6. – 15. 9.); za poplatek tenis, fotbal, vodní
sporty na pláži.

ubYTOVÁní
Dvoulůžkové pokoje  (2+0, 2+1, 2+2) s možností
až 2 přistýlek (rozkládací křeslo) mají vlastní pří-
slušenství (koupelna/sprcha, WC), klimatizaci,
SAT/TV, telefon, balkon s výhledem na bazén nebo
do parkové zeleně; za poplatek chladnička.

STRAVOVÁní
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, denní a noční občerstvení, lehký
oběd a nápoje v restauraci na pláži, nealkoholické

a alkoholické nápoje místní výroby v časech a mís-
tech určených hotelem.

PlÁž
Písčitá pláž se nachází cca 950 m od hotelu, do-
prava hotelovým busem každých 30 min., 1 slu-
nečník a 2 lehátka s matrací/ pokoj zdarma.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/VAR2VPA.html

od 12 600 kč*

* více na str. 245
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HOTEL KALIOPA 
*** ALBENA

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

POlOHA
Hotel se nachází přímo na pláži, v blízkosti ruš-
ného centra letoviska s řadou stánků, atrakcí,
společenského a sportovního vyžití a cca 40 km
od letiště Varna.

VYbAVení
Vstupní hala s recepcí, směnárna, TV koutek,
à la carte restaurace, lobby bar, WiFi ve společ-
ných prostorách zdarma; za poplatek trezory
na recepci. Terasa, bazén s dětskou částí; lehátka
a slunečníky zdarma (1 slunečník a 2 lehátka/po-
koj), osušky za poplatek a vratný depozit.

SPORT A ZÁbAVA
Za poplatek tenisové kurty, stolní fotbal, minigolf,
stolní tenis a kulečník.

ubYTOVÁní
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek pro děti mají
vlastní příslušenství (koupelna, WC), klimatizaci,
SAT/TV, chladničku a balkon s výhledem na moře,
bazén nebo do zeleně.

STRAVOVÁní
Polopenze formou bufetu v restauraci vzdálené
od hotelu 50 m. Další možnosti stravování v re-
stauracích a bistrech v blízkém okolí hotelu.

PlÁž
Písčitá pláž se nachází přímo u hotelu, lehátka
a slunečníky zdarma (1 slunečník a 2 lehátka/
pokoj).

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/VAR2KAl.html

od 11 310 kč*

* více na str. 245
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HOTEL KALIAKRA MARE
**** ALBENA

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

POlOHA
Hotel se nachází na severním okraji letoviska
Albena, přímo u pláže, cca 300 m od centra le-
toviska a cca 40 km od letiště Varna.

VYbAVení
Vstupní hala, recepce, směnárna, výtahy, restau-
race s terasou, lobby bar, snack bar, konferenční
centrum, WiFi v areálu hotelu zdarma; za poplatek
internetový koutek, půjčovna aut a kol. Bazén,
bazén pro děti; lehátka a slunečníky zdarma
(1 slunečník a 2 lehátka/pokoj), osušky za pop-
latek a vratný depozit.

SPORT A ZÁbAVA
Denní a večerní animace několikrát týdně, mi-
niclub; za poplatek vodní sporty na pláži (vodní
lyže, windsurfing, šnorchlování), tenis, minigolf.

ubYTOVÁní
Dvoulůžkové pokoje  (2+0, 2+1) s možností
1 přistýlky pro děti jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, SAT/TV, WiFi, trezorem, telefo-
nem; za poplatek minibar.

STRAVOVÁní
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
bufetovou formou, tematické večeře, občerstvení

během dne, nealkoholické a alkoholické nápoje
místní výroby v časech a místech určených ho-
telem.

PlÁž
Krásná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo před hotelem, 2 lehátka
a 1 slunečník/pokoj zdarma.

Oficiální klasifikace: ***+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/VAR2KMA.html

od 13 690 kč*

* více na str. 245
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HOTEL SUNNy CASTLE
**** KRANEVO

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

POlOHA
Hotel se nachází v centrální části letoviska Kra-
nevo, cca 50 m od písčité pláže, cca 4 km od Al-
beny, cca 5 km od letoviska Zlaté písky, cca 15 km
od Balčiku, cca 30 km od letiště ve Varně.

VYbAVení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace s tera-
sou, lobby bar, sky bar, obchod se suvernýry,
WiFi ve společných prostorách hotelu zdarma,
bazén s oddělenou částí pro děti; lehátka a slu-
nečníky zdarma, osušky za vratný depozit.

SPORT A ZÁbAVA
Dětské hřiště, fitness; za poplatek Spa centrum
– sauna, masáže a další kosmetické procedury. 

ubYTOVÁní
Standardní dvoulůžkové pokoje a studia (2+0,
2+1, 2+2) s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (vana nebo sprchový
kout, vysoušeč vlasů, WC), telefonem, trezorem,
WiFi, klimatizací, SAT/TV; za poplatek minibar.

STRAVOVÁní
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu v hlavní restauraci, místní alko-

holické a nealkoholické nápoje v časech a místech
určených hotelem.

PlÁž
Veřejná písčitá pláž cca 50 m od hotelu; lehátka
a slunečníky na hotelové pláži (1 slunečník a 2 le-
hátka/pokoj) zdarma, jinak za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/VAR2SCA.html

od 16 900 kč*

* více na str. 245

12
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HOTEL VERAMAR
**** KRANEVO

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

POlOHA
Hotel se nachází v letovisku Kranevo v blízkosti
písčité pláže, cca 2 km od centra letoviska, auto-
busová zastávka cca 2 km od hotelu, cca 40 km
od letiště ve Varně.

VYbAVení
Recepce, lobby, hlavní restaurace, skybar, smě-
nárna, trezor (za poplatek), bazén s oddělenou
částí pro děti; lehátka a slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁbAVA
Večerní animace, denní  sportovní animace, dět-

ské animace, dětské disco, fitness, sauna; za
poplatek masáže.

ubYTOVÁní
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2)
s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (sprchový kout, WC), telefonem,
klimatizací, SAT/TV; za poplatek WiFi, minibar. Vý-
hled je do okolí nebo na mořskou stranu.

STRAVOVÁní
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, lehké od-
polední občerstvení a večeře formou bufetu

v hlavní restauraci, místní alkoholické a nealko-
holické nápoje v časech a místech určených ho-
telem.

PlÁž
Veřejná písčitá pláž cca 100 m od hotelu; lehátka
a slunečníky zdarma. 

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/VAR2VeR.html

od 11 670 kč*

* více na str. 245
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
ZlAté PíSKy – RiViéRA
Rekreační středisko dostalo jméno od zlaté barvy
písku 4 km dlouhé pláže, řazené k nejlepším v Ev-
ropě. Hotely jsou postaveny v přírodním parku ve
svahu nad pláží, která se svažuje do moře příkřeji.
Jde bezesporu o nejrozvinutější středisko v celém
Bulharsku, které kvalitou a rozsahem služeb i bo-
hatstvím večerní zábavy a nočního života může
směle soupeřit s těmi nejvyhledávanějšími místy
v Evropě. Pláž je vybavena sprchami, bazény, půj-
čovnami slunečníků a sportovních potřeb. Jsou
zde tenisové kurty, minigolf, hřiště, aquapark. Pří-
jemnou procházku skýtá pobřežní promenáda,
pro večerní chvíle jsou připraveny stylové podniky
se specialitami bulharské kuchyně a folklórním
programem. Parková úprava celého areálu činí ze
střediska velmi příjemný komplex k odpočinku
i zábavě, která patří ke krásné dovolené. Dopravu
ve středisku zajišťuje minivláček. transfer z letiště
trvá cca 30 min. v závislosti na poloze konkrétních
hotelů.

láZně SV. KonStAntin 
v původním přírodním parku se vzácnými stromy,
asi 10 km severně od varny a 7 km jižně od
Zlatých písků, bylo vybudováno nejstarší přímoř-
ské rekreační středisko, bývalé lázně Družba. Pís-
čité pláže lemují zátoky, oddělené od sebe
kameny. velkou atraktivitou lázní je přírodní mi-
nerální pramen, jehož 46 °C teplá voda vtéká pří-
mo do bazénu pod širým nebem. Sportovní hřiště,
kurty, bazény dotvářejí lázeňskou atmosféru,
podtrženou večerními programy folklórního rázu
ve stylových podnicích. Spojení s varnou a dalšími
letovisky v jejím okolí je zajištěno místními auto-
busy. výhodou střediska je blízkost metropole
varny a možnost kombinovat pobyt u moře s lá-
zeňskou relaxací nebo terapií. transfer z letiště
varna trvá asi 20 min. v závislosti na poloze kon-
krétních hotelů.

BulHARSKo | SvAtý koNStANtIN | ZLAté PíSky | RIvIéRA

800 112 11230

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Azalia ****          UAI 13 let 32
Astor Garden *****     UAI 13 let 33
Astoria Mare ****           AI 12 let 34
Astera and Spa ****          UAI 13 let 35
Luna ****           AI 13 let 36
Atlas ****          UAI 13 let 37
Berlin Green Park ****           AI 12 let 38
Berlin Golden Beach ****           AI 12 let 39
Grifid Bolero ****          UAI 12 let 40
Grifid Encanto Beach ****          UAI 12 let 41
Park Hotel Golden Beach ****           AI 12 let 42
Briz ***              LAI 13 let 43
Lilia ****           PL 12 let 44
Perla ***               PL 13 let 45
Riviera Beach *****       AI 12 let 46
Nymfa ****           AI 12 let 47

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

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

Sv. Konstantin

Zlaté písky Varna
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NABÍdkA VýlETů
BAlČiK A KAliAKRA                                 
Polodenní výlet do historického městečka Balčiku
zvaného „bílé město“, které leží na břehu Čer-
ného moře. Návštěva proslulého letohrádku ru-
munské královny Marie, která se do tohoto místa
zamilovala na první pohled a nechala si zde po-
stavit letohrádek. ochutnávka vín v královské
vinárnĕ. Prohlídka botanické zahrady, druhé nej-
větší v Evropě. Návštěva historického mysu ka-
liakra se skalnatými útesy zbarvenými do
červena. 
Cena: cca 75 BGN

nESSEBAR S oBěDEM
Celodenní výlet autobusem do jednoho z nej-
starších evropských měst Nessebaru, které je
součástí světového dědictví UNESCo. Prohlídka
města, návštěva starobylého kostela Sv. Stefan,
oběd.
Cena: cca 83 BGN

VARnA A DElFináRiuM
Polodenní výlet do varny. Návštěva delfinária,
které se nachází v přímořském parku. Předsta-
vení baví děti i dospělé. Po představení následuje
prohlídka města např. nejdelší most v Bulharsku
– Asparuchův most, mys Galata, katedrála Na-
nebevzetí Panny Marie a archeologické muzeum.
Individuální volno.
Cena: cca 73 BGN

PiRátSKá FiEStA
Polodenní mořský výlet. Na palubě pirátské lodi
se bude konat námořní bitva a mnoho dalších
atrakcí pro děti. oběd na palubě.
Cena: cca 73 BGN

JEEP SAFARi
Polodenní výlet začíná off-road jízdou. Návštěva
včelína s ochutnávkou medu, střelba ze vzdu-
chovky a polední piknik v přírodě.
Cena: cca 75 BGN

RyBoloV/yACHtPiKniK
Polodenní výlet – projížďka lodí, možnost ryba-
ření, opalování na palubě, oběd. 
Cena: cca 61 BGN

Výlety je možné zakoupit pouze na místě.
Uvedené ceny jsou orientační a nemusí za-
hrnovat vstupy. S kompletní nabídkou výletů
Vás na místě seznámí delegát. 

nessebar

Kaliakra Pirátská loď Delfinárium 
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Hotel Azalia

HotEL AZALIA
**** SvAtý koNStANtIN

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AA|AB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, oSR) Strava: ultra all inclusive

PoloHA
Moderní hotel je situován v klidné části letoviska,
přímo na pláži, cca 800 m od centra a cca 20 km
od letiště varna; autobusová zastávka cca 200 m
od hotelu.

VyBAVEní
vstupní hala, recepce, směnárna, výtahy, lobby
bar, hlavní restaurace s terasou, bar u bazénu
a na pláži, konferenční místnost, WiFi v lobby
zdarma, obchody; za poplatek internetový kou-
tek, trezory na recepci, půjčovna kol. komplex
bazénů, bazén pro děti se skluzavkami; lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma, osušky za vratný
depozit.

SPoRt A ZáBAVA
Stolní tenis, šipky, boccia, aerobic, plážový vo-
lejbal, vodní pólo, miniclub (4–12 let), večerní
animační program pro dospělé, fitness, krytý
bazén s minerální vodou, vířivka, sauna; za pop-
latek vodní sporty na pláži, Spa centrum – turecká
lázeň, masáže, solárium, kosmetické a relaxační
procedury.

uBytoVání
Stylově zařízené dvoulůžkové pokoje (2+0,
2+1) s možností přistýlky mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
SAt/tv, telefon a balkon s přímým nebo bočním
výhledem na moře; za poplatek minibar. Na vy-
žádání a za příplatek pokoje (2+2) s možností
2 přistýlek pro děti (palanda).

StRAVoVání
Ultra all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a ve-
čeře bufetovou formou, lehké občerstvení během
dne, odpolední kávu a čaj, nealkoholické a al-
koholické nápoje místní výroby v časech a mís-
tech určených hotelem.

Pláž
krásná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo před hotelem, lehátka
a slunečníky zdarma.

oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/VAR2AZA.html

od 11 470 kč*

* více na str. 245

13
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HotEL AStoR GARDEN
***** SvAtý koNStANtIN

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

PoloHA
Zrenovovaný, elegantní hotel leží cca 300 m od
centra města Sv. konstantin, cca 10 km od Zla-
tých Písků a cca 22 km od letiště varna; nejbližší
obchody a bary cca 100 m od hotelu, autobusová
zastávka cca 200 m od hotelu.

VyBAVEní
vstupní hala, recepce, směnárna, výtahy, hlavní
restaurace, à la carte restaurace, bar v lobby,
snack bar u bazénu, konferenční centrum, ob-
chod se suvenýry, WiFi ve společných prostorách
zdarma; za poplatek půjčovna kol a aut. Bazén,
brouzdaliště pro děti, krytý bazén; lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma, osušky za vratný de-
pozit.

SPoRt A ZáBAVA
Plážový volejbal, šipky, stolní tenis, boccia, aero -
bic, aqua aerobic, několikrát týdně animace pro
děti a dospělé, miniclub (4–12 let), sauna; za
poplatek lázeňské centrum – masáže, bahenní
koupele, zdravotní cvičení, inhalace, kosmetické
procedury.

uBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizací, WiFi, telefonem, trezorem a balkonem;
za poplatek minibar. Za příplatek pokoje s vý-
hledem na moře a rodinné pokoje (2+2) s mož-
ností až 2 přistýlek pro děti.

StRAVoVání
Ultra all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, pozdní kontinentální snídaně,
odpolední občerstvení, zmrzlinu, zákusky, kávu,
čaj, nealkoholické a alkoholické nápoje místní vý-
roby v časech a místech určených hotelem.

Pláž
krásná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází cca 150 m od hotelu, slunečník
a 2 lehátka/pokoj zdarma.

oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/VAR2AGA.html

od 18 400 kč*

* více na str. 245
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HotEL AStoRIA MARE
**** ZLAté PíSky

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AAA|AB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, oSR) Strava: all inclusive

PoloHA
Hotelový komplex tvořený hotely Astoria a Astoria
Mare se nachází v letovisku Zlaté Písky, v blízkosti
písčité pláže, 30 km od letiště ve varně.

VyBAVEní
vstupní hala, recepce, restaurace, terasa s vý-
hledem na moře, WiFi v areálu hotelu zdarma,
krytý bazén, dětský bazén, bazén; lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma.

SPoRt A ZáBAVA
Dětské hřiště, animace, krytý bazén; za poplatek
Spa centrum – sauna, masáže.

uBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2)
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (sprchový
kout, vysoušeč vlasů, WC), telefonem, klimatizací,
chladničkou, SAt/tv; za poplatek trezor.

StRAVoVání
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, lehké od-
polední občerstvení a večeře formou bufetu
v hlavní restauraci, místní alkoholické a nealko-
holické nápoje v časech a místech určených ho-
telem. Po předchozí rezervaci možnost večeře
v italské nebo asijské restauraci. Hotel u večeří
vyžaduje formální oblečení.

Pláž
veřejná písčitá pláž cca 100 m od hotelu; lehátka
a slunečníky na hotelové pláži zdarma, jinak za
poplatek.

oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/VAR2ASM.html

od 14 060 kč*

* více na str. 245

12

Hotel Astoria Mare
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HotEL AStERA AND SPA
**** ZLAté PíSky

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AAA|AB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, oSR) Strava: ultra all inclusive

PoloHA
Stylový hotel je situován v jižní části letoviska Zlaté
Písky, cca 400 m od centra, cca 30 km od letiště
varna; obchody, bary a restaurace v blízkosti,
autobusová zastávka cca 500 m od hotelu.

VyBAVEní
vstupní hala, recepce, směnárna, výtah, 2 re-
staurace, 3 bary, konferenční místnost, WiFi
v lobby zdarma; za poplatek trezor na recepci.
terasa na slunění, bazén s oddělenou částí pro
děti, krytý bazén; slunečníky, lehátka a osušky
zdarma.

SPoRt A ZáBAVA
Stolní tenis, šipky, pétanque, aerobic, plážový
volejbal, dětská herna, miniclub (4–12 let), ani-
mační programy pro děti i dospělé; za poplatek
kulečník, vodní sporty na pláži. Spa & Wellness
centrum – sauny, pára, solárium, hydroterapie,
kosmetické a relaxační procedury.

uBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizací, SAt/tv, telefonem a balkonem; za
poplatek minibar. Za příplatek stejně vybavené
pokoje (2+2) s možností až 2 přistýlek pro děti.

StRAVoVání
Ultra all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a ve-
čeře bufetovou formou, lehké odpolední občer-
stvení, nealkoholické a alkoholické nápoje místní
výroby v časech a místech určených hotelem.

Pláž
krásná písčitá pláž se nachází cca 50 m od hotelu,
lehátka a slunečníky na pláži zdarma (1 slunečník
a 2 lehátka/pokoj).

oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/VAR2ASt.html

od 10 800 kč*

* více na str. 245

13
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HotEL LU NA
**** ZLAté PíSky

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

PoloHA
Moderní sedmipodlažní hotel leží v severní části
letoviska, cca 500 m od centra s obchody, bary
a restauracemi, cca 30 km od letiště varna.

VyBAVEní
vstupní hala, recepce, směnárna, výtahy, restau-
race s terasou, 2 restaurace à la carte, lobby
bar, bar u bazénu, obchod se suvenýry, konfe-
renční místnost, WiFi v lobby zdarma; za poplatek
trezor na recepci, internetový koutek. terasa na
slunění, bazén, dětský bazén; lehátka a sluneč-
níky u bazénu zdarma.

SPoRt A ZáBAVA
Stolní tenis; za poplatek kulečník, posilovna, bal-
neologické centrum – krytý bazén, jacuzzi, sauna,

solárium, masáže, lázeňské a kosmetické pro-
cedury. ve středisku za poplatek minigolf, teni-
sové kurty, vodní sporty na pláži, diskotéky,
zábavní a folklorní programy.

uBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizací, SAt/tv, telefonem a balkonem; za
poplatek WiFi, minibar, dětská postýlka. Za pří-
platek renovované pokoje superior s výhledem
na moře.

StRAVoVání
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
bufetovým způsobem, alkoholické a nealkoho-

lické nápoje místní výroby v časech a místech
určených hotelem.

Pláž
Písčitá pláž s příkřejším vstupem do moře se
nachází cca 50 m od hotelu, přístup přes pro-
menádu po schodech nebo okolo hotelu, lehátka
a slunečníky za poplatek.

oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/VAR2lun.html

Superior Standard

od 10 890 kč*

* více na str. 245

13
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HotEL AtLAS
**** ZLAté PíSky

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

PoloHA
Hotel je umístěn v zahradě, v klidné části leto-
viska, cca 350 m jihozápadně od centra, cca
300 m od aquaparku a cca 30 km od letiště var-
na; nejbližší obchody cca 100 m od hotelu.

VyBAVEní
vstupní hala, recepce, směnárna, výtah, hlavní
restaurace, bistro, lobby bar, bar u bazénu, kon-
ferenční místnost, WiFi v lobby zdarma; za pop-
latek internetový koutek. terasa s bazénem,
dětské brouzdaliště, dětský bazének s menšími
skluzavkami, krytý bazén; lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma, osušky (pouze k bazénu) za
vratný depozit.

SPoRt A ZáBAVA
Stolní tenis, šipky, volejbal, dětská herna, miniclub
(4–12 let), několikrát týdně animační program
pro děti a dospělé, sauna, pára, posilovna; za
poplatek kulečník, Spa centrum – aromaterapie,
masáže, vodní sporty na pláži.

uBytoVání
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2) s možností
až 2 přistýlek (rozkládací křeslo) jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vla-
sů, WC), klimatizací, SAt/tv, telefonem, miniba-
rem/minichladničkou a balkonem; za poplatek
trezor.

StRAVoVání
Ultra all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a ve-
čeře bufetovou formou, lehké odpolední občer-
stvení, nealkoholické a alkoholické nápoje místní
výroby v časech a místech určených hotelem.

Pláž
Písčitá pláž se nachází cca 300 m od hotelu, pří-
stup po schodech, lehátka a slunečníky na pláži
za poplatek.

oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/VAR2Atl.html

od 10 640 kč*

* více na str. 245
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HotEL BERLIN GREEN PARk
**** ZLAté PíSky

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

PoloHA
Hotel leží v klidnější severní části střediska v pří-
rodním parku ve svahu nad mořem, cca 20 km
od centra letoviska a cca 35 km od letiště var-
na.

VyBAVEní
vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní restau-
race, restaurace s obsluhou, lobby bar, bar u ba-
zénu, WiFi v lobby zdarma; za poplatek trezory
na recepci a na pokojích. terasa na slunění,
bazén s oddělenou částí pro děti; lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma.

SPoRt A ZáBAVA
Stolní tenis, šipky, plážový sporty, animační pro-
gramy, miniclub; za poplatek kulečník, sauna,
masáže, vodní sporty na pláži.

uBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek mají vlastní pří-
slušenství (koupelna/ sprcha, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizaci, SAt/tv, telefon a balkon s vý-
hledem do zeleně; za poplatek WiFi, minibar.

StRAVoVání
All inclusive Gold zahrnuje snídaně, obědy a ve-

čeře bufetovým způsobem, dopolední a odpo-
lední občerstvení, nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby v časech a místech urče-
ných hotelem. Plážový bar (za dobrého počasí)
je také součástí all inclusive.

Pláž
Písčitá pláž se nachází cca 300 m od hotelu,
1 slunečník a 2 lehátka/pokoj zdarma.

oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/VAR2BGP.html

od 13 990 kč*

* více na str. 245
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HotEL BERLIN GoLDEN BEACH 
**** ZLAté PíSky

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

PoloHA
Hotel leží v klidnější severní části střediska přímo
na přímořské promenádě, blízko jachetního klu-
bu, cca 1 km od centra letoviska a cca 35 km od
letiště varna.

VyBAVEní
vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní restau-
race s terasou, restaurace à la carte, lobby bar,
bar u bazénu, konferenční centrum, minimarket,
WiFi v areálu hotelu zdarma; za poplatek trezor.
Bazén s oddělenou částí pro děti; slunečníky
a lehátka zdarma, osušky za vratný depozit.

SPoRt A ZáBAVA
Šipky, boccia, aqua aerobic, stolní tenis, plážové

sporty, několikrát týdně animační programy, mi-
niclub, dětské hřiště; za poplatek kulečník, sauna,
masáže, vodní sporty na pláži. ve středisku za
poplatek minigolf, tenisové kurty, diskotéky, zá-
bavní a folklorní programy.

uBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek mají vlastní pří-
slušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizaci, SAt/tv, WiFi, telefon, balkon; za poplatek
minibar.

StRAVoVání
All inclusive Gold zahrnuje snídaně, obědy a ve-
čeře bufetovým způsobem, dopolední a odpo-

lední občerstvení, nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby v časech a místech urče-
ných hotelem. Plážový bar (otevřen za dobrého
počasí).

Pláž
Písčitá pláž se nachází přímo před hotelem, pří-
stup přes promenádu, 1 slunečník a 2 lehátka/
pokoj zdarma.

oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/VAR2BGB.html

od 13 730 kč*

* více na str. 245
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HotEL GRIFID BoLERo
**** ZLAté PíSky

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

PoloHA
Luxusní hotelový komplex několika budov je si-
tuován v krásné zahradě, blízko pláže, cca 500 m
od centra letoviska a cca 35 km od letiště varna;
autobusová zastávka cca 400 m od hotelu.

VyBAVEní
vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 5 à la
carte restaurací (nejsou součástí all inclusive),
4 bary, WiFi v lobby a na pokojích zdarma, bazén,
bazén s vířivkou, aquapark se skluzavkami pro
děti i dospělé, dětský bazén, krytý bazén; lehátka,
slunečníky a osušky zdarma.

SPoRt A ZáBAVA
Aquapark, tenisové kurty, multifunkční hřiště,

stolní tenis, aerobic, vodní pólo, posilovna, dětské
hřiště, dětské kluby; za poplatek kulečník, půj-
čovna kol, vodní sporty na pláži, wellness centrum
– masáže, sauna, jacuzzi, parní lázeň, kosmetické
procedury.

uBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky (rozkládací pohovka) mají
vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizaci, SAt/tv, WiFi, telefon, trezor,
minibar balkon nebo terasu s výhledem na bazén
nebo do zahrady.

StRAVoVání
Ultra all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře

formou bufetu, lehké občerstvení během dne,
nealkoholické nápoje, místní a vybrané impor-
tované alkoholické nápoje v časech a místech
určených hotelem. Hotel u večeří vyžaduje for-
mální oblečení – pánové dlouhé kalhoty.

Pláž
Písčitá pláž se nachází cca 100 m od hotelu, 1 slu-
nečník + 2 lehátka/pokoj zdarma, bar na pláži
v rámci all inclusive.

oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/VAR2GBo.html

od 19 170 kč*

* více na str. 245
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HotEL GRIFID ENCANto BEACH
**** ZLAté PíSky

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

PoloHA
Renovovaný hotel se nachází cca 1,5 km od cen-
tra letoviska Zlaté Písky a cca 35 km od letiště
varna; autobusová zastávka cca 500 m od ho-
telu.

VyBAVEní
vstupní hala, recepce, hlavní restaurace s tera-
sou, tematická restaurace, 5 barů, WiFi v areálu
hotelu zdarma, terasa na slunění s bazénem,
dětský bazén se skluzavkami, krytý bazén; le-
hátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPoRt A ZáBAVA
Fitness, plážový volejbal, boccia, šipky, aerobic,

miniclub, dětské hřiště, animace; za poplatek
bowling, minigolf, vodní sporty na pláži, wellness
a Spa centrum – sauna, pára, masáže, kosmetické
procedury.

uBytoVání
Standardní pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky (rozkládací pohovka) jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, SAt/tv, WiFi, telefonem, minibarem
a balkonem; za poplatek trezor. výhled na moře
za příplatek.

StRAVoVání
Ultra all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře

formou bufetu, odpolední snack, nealkoholické
nápoje, místní a vybrané importované alkoholické
nápoje v časech a místech určených hotelem.
Hotel u večeří vyžaduje formální oblečení – pánové
dlouhé kalhoty.

Pláž
Písčitá pláž se nachází přímo u hotelu, přístup
přes promenádu, 1 slunečník + 2 lehátka/pokoj
zdarma, bar na pláži součástí all inclusive.

oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/VAR2GEB.html

od 19 950 kč*

* více na str. 245
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PARk HotEL GoLDEN BEACH   
**** ZLAté PíSky

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

PoloHA
Hotel je situovaný ve svahu v parkové zeleni, v
klidné části letoviska, cca 1 km od centra, cca
500 m od aquaparku a cca 25 km od letiště var-
na; nejbližší obchody cca 100 m od hotelu.

VyBAVEní
vstupní hala, recepce, směnárna, restaurace,
lobby bar, bar u bazénu, plážový à la carte re-
staurant, obchod, WiFi v lobby zdarma; za pop-
latek parkoviště, půjčovna aut. terasa na slunění
s bazénem, dětský bazén, vířivka, krytý bazén;
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

SPoRt A ZáBAVA
Dětské hřiště, miniclub, fitness, denní a večerní
animační programy, šipky; za poplatek minigolf,
stolní tenis, kulečník, sauna, parní lázeň.

uBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje  (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek a s bočním vý-
hledem na moře a standardní třílůžkové po-
koje (3+1) s možností přistýlky a s výhledem do
okolí mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), SAt/tv, telefon a balkon; za
poplatek minibar, trezor.

StRAVoVání
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
bufetovovu formou, 4x týdně tematické večeře,

lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby v časech a místech urče-
ných hotelem.

Pláž
4 km dlouhá písčitá pláž se nachází cca 200 m
od hotelu, přístup po schodech, lehátka a slu-
nečníky za poplatek. Možnost plážového pří-
platku – lehátka a slunečníky na pláži zdarma,
konzumace v plážovém baru (nealko nápoje,
pivo, svačina a lehký oběd).

oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/VAR2PGB.html

Park Hotel Golden Beach

od 14 590 kč*

* více na str. 245
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HotEL BRIZ
*** ZLAté PíSky

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

PoloHA
Hotel je situován ve svahu, v borovicovém parku,
v klidné západní části letoviska cca 1,3 km od
centra a cca 30 km od letiště varna.

VyBAVEní
vstupní hala, recepce, směnárna, restaurace,
lobby bar, WiFi v lobby zdarma; za poplatek tre-
zory na recepci. terasa na slunění, bazén s od-
dělenou částí pro děti; lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma.

SPoRt A ZáBAVA
Stolní tenis, posilovna, volejbalové hřiště, malé
dětské hřiště; za poplatek kulečník, vířivka, sauna,
vodní sporty na pláži.

uBytoVání
Dvoulůžkové pokoje  (2+0, 2+1) s možností
přistýlky mají vlastní příslušenství (koupelna/
sprcha, WC), klimatizaci, SAt/tv, telefon a balkon
s výhledem na bazén nebo park; za poplatek
minibar. 

StRAVoVání
Light all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a ve-

čeře bufetovou formou, nealkoholické a alko-
holické nápoje (pivo, víno) v časech a místech
určených hotelem.

Pláž
krásná písčitá pláž se nachází cca 300 m od ho-
telu, přístup po schodech, lehátka a slunečníky
na pláži za poplatek.

oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/VAR2BRi.html

od 9 000 kč*

* více na str. 245

13
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HotEL LILIA
**** ZLAté PíSky

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Apartmán: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let

Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, oSR), 11, 12 dní (PRG) / 8, 11, 12, 15 dní Strava: polopenze

PoloHA
Hotel se nachází v severní klidnější části střediska
Zlaté Písky blízko pláže, u přímořské promenády
s obchody, bary a restauracemi, cca 600 m od
centra a cca 20 km od letiště varna.

VyBAVEní
vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní restau-
race s terasou, lobby bar, bary u bazénů, pivnice;
za poplatek WiFi, trezory na recepci. Hlavní bazén
s oddělenou částí pro děti, lehátka a slunečníky
zdarma; za poplatek bazén na střešní terase.

SPoRt A ZáBAVA
Stolní tenis; za poplatek kulečník, posilovna,

 sauna, vodní sporty na pláži, veřejný bazén se
skluzavkou. Další možnosti sportovního a spo-
lečenského vyžití v blízkém centru střediska.

uBytoVání
Dvoulůžkové pokoje  (2+0, 2+1) s možností
přistýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAt/tv, telefon
a balkon; za poplatek minibar. Za příplatek po-
koje na mořskou stranu a pokoje s možností
2 přistýlek.

StRAVoVání
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení light all inclusive – plná penze bufetovým

způsobem, neomezená konzumace místních ne-
alkoholických nápojů, vína a piva.

Pláž
Písčitá pláž se nachází přímo před hotelem, pří-
stup přes promenádu, lehátka a slunečníky na
pláži za poplatek.

oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/VAR2lil.html

od 12 070 kč*

* více na str. 245
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HotEL PERLA
*** ZLAté PíSky

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

PoloHA
Hotel je umístěný v zahradě, v klidné části cca
500 m od centra letoviska, cca 400 m od aqua-
parku a cca 30 km od letiště varna; obchody
a restaurace v blízkosti, autobusová zastávka
cca 50 m od hotelu.

VyBAVEní
vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní restau-
race s terasou, lobby bar, bar u bazénu, mini-
market; za poplatek WiFi, trezor na recepci.
terasa na slunění, bazén s oddělenou částí pro
děti; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

SPoRt A ZáBAVA
Dětské hřiště; za poplatek kulečník, stolní tenis,
vodní sporty na pláži.

uBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna/sprcha, WC), klimatizací,
tv, telefonem a balkonem; za poplatek minibar,
dětská postýlka (na vyžádání). Za příplatek ro-
dinné pokoje  (2+2) s možností 2 přistýlek.

StRAVoVání
Polopenze formou bufetu, za příplatek možnost
light all inclusive, které zahrnuje plnou penzi,

nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem.

Pláž
Písčitá pláž se nachází cca 500 m od hotelu, pří-
stup přes centrum letoviska, slunečníky a lehátka
za poplatek.

oficiální klasifikace: ***+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/VAR2PER.html

od 10 500 kč*

* více na str. 245
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HotEL RIvIERA BEACH
***** ZLAté PíSky – RIvIERA

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

PoloHA
Hotel se nachází ve velké zahradě prázdninového
klubu Riviera Beach, na jižním okraji střediska
Zlaté písky, cca 15 km od varny a cca 30 km od
letiště varna.

VyBAVEní
vstupní hala, recepce, směnárna, výtah, hlavní
restaurace, 2 restaurace s obsluhou, restaurace
u pláže, lobby bar, konferenční centrum, WiFi
v areálu hotelu zdarma, obchody, parkoviště;
za poplatek internetový koutek, půjčovna aut
a kol. 2 velké bazény s dětskou částí, krytý bazén;
lehátka, slunečníky a osušky u bazénu zdarma.

SPoRt A ZáBAVA
Stolní tenis, fitness, sauna, dětské hřiště, miniclub
(4–12 let), animační sportovní programy pro děti
a dospělé, večerní zábava; za poplatek tenisové
kurty, kulečník, vodní sporty na pláži, Spa cen-
trum – masáže, balneologie, kosmetické proce-
dury.

uBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje  (2+0, 2+1)
s možností přistýlky mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
SAt/tv, WiFi, trezor, balkon s výhledem na moře;
za poplatek minibar.

StRAVoVání
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
bufetovým způsobem, dopolední a odpolední
občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje
místní výroby v časech a místech určených ho-
telem.

Pláž
krásná písčitá pláž se nachází přímo u hotelu,
lehátka a slunečníky na pláži zdarma.

oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/VAR2RiB.html

od 16 800 kč*

* více na str. 245
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RIvIéRA |BulHARSKo

HotEL NyMFA
**** ZLAté PíSky – RIvIERA

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

PoloHA
Moderní, zrenovovaný třípatrový hotel leží ve
velké zahradě prázdninového klubu Riviera Be-
ach, na jižním okraji střediska Zlaté písky, cca
15 km od varny a cca 30 km od letiště varna.

VyBAVEní
Menší vstupní hala, recepce, směnárna, výtah,
lobby bar, restaurace, WiFi v lobby zdarma, par-
koviště; za poplatek internetový koutek, půjčovna
kol.

SPoRt A ZáBAVA
Stolní tenis, fitness, animace, dětské hřiště a mi-
niclub; za poplatek tenisový kurt, vodní sporty

na pláži, možnost dalšího sportovního a spole-
čenského vyžití v nedalekém centru střediska
Zlaté písky, možnost využití krytého termálního
bazénu v nedalekém hotelu Imperiál, nebo ven-
kovního termálního bazénu před hotelem Lotos.

uBytoVání
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky pro dítě mají vlastní příslušenství (kou-
pelna/sprcha, WC), klimatizaci, SAt/tv, WiFi,
trezor, telefon, minichladničku a balkon s vý-
hledem na moře. Možnost dvoulůžkových po-
kojů (2+0) bez možnosti přistýlky, bez balkonu
a s výhledem do parku.

StRAVoVání
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře,
odpolední občerstvení, nealkoholické a alkoho-
lické nápoje místní výroby v časech a místech
určených hotelem.

Pláž
Písčitá pláž se nachází přímo u hotelu, lehátka
a slunečníky na pláži zdarma.

oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/VAR2nyM.html

od 18 000 kč*

* více na str. 245

12



bulHARSKO | OBZOR

800 112 11248

NAŠE POBYTOVé MÍSTO
ObZOR
Přímořské městečko v centru Černomoří ležící
v těsné blízkosti Staré planiny. Na kopcích jsou
zbytky římských hradeb a zříceniny hradu Kozjak,
který postavil v polovině 14. stol. kníže Dobrotica.
Blízko letoviska leží rozvaliny římského Jupiterova
chrámu. Díky ideální poloze a překrásné 7 km
dlouhé pláži se proměnilo ve vyhledávané turis-
tické středisko. Menší centrum s řadou uliček,
které jsou lemovány mnoha restauracemi, kavár-
nami a obchůdky, nabízí prožití krásné, klidné
a idylické dovolené. Mnoho spokojených klientů
se opakovaně vrací pro výborné klimatické pod-
mínky (hory, moře) a cenovou dostupnost v místě.
Ideální je i poloha cca 60 km od mezinárodních
letišť ve Varně a v Burgasu. Transfer z letiště Varna

trvá asi 90 min. v závislosti na poloze konkrétních
hotelů.

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Sol Luna Bay **** AI 12 let 50
Clubhotel Miramar **** AI 12 let 51
HVD Reina del Mar ***** AI 13 let 52
Black Sea *** SN 12 let 53
Dům Barbovi *** BS 13 let 54
Penzion Barba *** SN 13 let 55

BS = bez stravování, SN = snídaně, AI = all inclusive
* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje

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

Obzor

Obzor
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OBZOR | bulHARSKO

NABÍdkA VýlETů
HISTORICKÝ NESSEbAR A bulHARSKÝ VEČER
Výlet je ideální pro milovníky historie a poznávání
místních kultur a tradic. Návštěva bulharské sta-
robylé vesničky, ukázky Nestinarského tance
a ochutnávka typického venkovského jídla a vína.
Cena: cca 91 BGN

SOZOPOl – ROPOTAMO
Plavba na motorovém člunu po bulharské řece
Ropotamo, která protéká divokou a nedotčenou
přírodou pohoří Strandža. Cestou zpět prohlídka
starobylého města Sozopolu, jeho hradeb, am-
fiteátru a starých uliček vybudovaných antickými
Řeky.
Cena: cca 89 BGN

VARNA A DElFINÁRIuM
Polodenní výlet do Varny. Návštěva delfinária,
které se nachází v přímořském parku. Předsta-
vení baví děti i dospělé. 
Cena: cca 85 BGN

KARIbSKÁ PÁRTY NA MOŘI
Polodenní mořský výlet. Na palubě pirátské lodi
vás čeká spousta zábavy, her, překvapení, ma-
gická show a koupání v moři. Na lodi se podává
občerstvení a nápoje. 
Cena: cca 91 BGN

bAlČIK A MYS KAlIAKRA
Polodenní výlet do historického městečka Balčiku
zvaného „bílé město“, které leží na břehu Čer-

ného moře. Návštěva proslulého letohrádku ru-
munské královny Marie, která se do tohoto místa
zamilovala na první pohled a nechala si zde po-
stavit letohrádek. Prohlídka botanické zahrady,
druhé největší v Evropě. Návštěva historického
mysu Kaliakra se skalnatými útesy zbarvenými
do červena. 
Cena: cca 85 BGN

Výlety je možné zakoupit pouze na místě.
Uvedené ceny jsou orientační a nemusí za-
hrnovat vstupy. S kompletní nabídkou výletů
Vás na místě seznámí delegát.

Sozopol

Sozopol Ropotamo Kaliakra
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bulHARSKO | OBZOR

HOTEL SOL LuNA BAy RESORT
**** OBZOR

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AABB|AAAB|AAAA Dítě do: 12 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) / 8, 11, 12, 15 dní

POlOHA
Hotel se nachází na severním okraji střediska,
cca 2 km od centra, přímo u pláže a cca 65 km
od měst Varna a Burgas.

VYbAVENí
Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní restau-
race, tematické restaurace, lobby bar, bar u ba-
zénu, obchody, konferenční centrum, WiFi v lobby
zdarma; za poplatek internetový koutek, půj-
čovna aut, parkoviště. Bazén, bazén pro děti,
krytý bazén (mimo sezonu), aquapark; lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma, osušky za vratný
depozit.

SPORT A ZÁbAVA
Aquapark (neomezený vstup), plážový volejbal,
šipky, stolní tenis, plážový volejbal, denní a večerní
animace, dětské hřiště, miniclub, fitness; za pop-
latek sauna, masáže, kosmetický salon, kulečník,
vodní sporty na pláži, hotelová doprava do centra
střediska Obzor a zpět cca 4x denně – změny
v jízdním řádu jsou vyhrazeny.

ubYTOVÁNí
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
SAT/TV, balkon s výhledem na moře nebo do
parku; za poplatek trezor, minibar.

STRAVOVÁNí
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehké občerstvení během dne,
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem.

PlÁž
Krásná, dlouhá písčitá pláž se nachází přímo
u hotelu, lehátka a slunečníky na pláži zdarma,
osušky za vratný depozit.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/bOJ2Slb.html

od 16 100 kč*

* více na str. 245
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OBZOR | bulHARSKO

HOTEL CLuBHOTEL MIRAMAR
**** OBZOR

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

POlOHA
Hotel se nachází v letovisku Obzor přímo u pláže,
cca 2 km od centra střediska, cca 65 km od
letiště Varna a Burgas.

VYbAVENí
Vstupní hala s recepcí, obchody, hlavní restau-
race, 3 tematické restaurace, lobby bar, plážový
bar, směnárna, kadeřník a kosmetický salon,
WiFi v celém hotelu, krytý bazén, bazén, dětský
bazén se skluzavkami; lehátka a slunečníky u ba-
zénu zdarma.

SPORT A ZÁbAVA
Animační programy, dětské hřiště, volejbal, šipky,
střelba ze vzduchovky, kulečník, stolní tenis, po-
silovna; za poplatek sauna, masáže.

ubYTOVÁNí
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(sprcha, vysoušeč vlasů, WC), telefonem, klima-
tizací, SAT/TV, ledničkou a balkonem s bočním
výhledem na moře, bazén a okolí; za poplatek
trezor, WiFi.

STRAVOVÁNí
ultra all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a ve-
čeře formou bufetu v hlavní restauraci, pozdní

snídaně, odpolední kávu, čaj, zmrzlinu, půlnoční
snack, konzumaci alkoholických a nealkoholic-
kých nápojů místní výroby a některých dováže-
ných nápojů v průběhu celého dne. 1x za pobyt
možnost večeře v restauracích s obsluhou po
předchozí rezervaci.

PlÁž
Krásná písčitá pláž se nachází přímo u hotelu;
lehátka a slunečníky zdarma (omezený počet).

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/bOJ2CMI.html

od 15 990 kč*

* více na str. 245

12
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bulHARSKO | OBZOR

HOTEL HVD REINA DEL MAR
***** OBZOR

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

POlOHA
Hotel se nachází přímo u pláže, cca 700 m od
obchodní centra střediska a cca 65 km od letiště
Varna a Burgas.

VYbAVENí
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, à la
carte restaurace, burger bar, bar u bazénu a na
pláži, WiFi v areálu hotelu zdarma, 3 velké bazény
(1 vyhřívaný), dětský vyhřívaný bazén; lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma. Hosté mohou
využívat služeb sousedního Clubhotelu Miramar
– hlavní bufetovou restauraci, venkovní bazény
a skluzavky, lobby bar, Spa centrum.

SPORT A ZÁbAVA
Stolní tenis, volejbal, šipky, dětská hřiště, sklu-
zavky, animační programy; za poplatek kulečník,
Spa centrum – sauna, posilovna, masáže (v hlavní
budově Clubhotelu Miramar).

ubYTOVÁNí
Dvoulůžkové deluxe pokoje (2+0, 2+1, 2+2)
s možností až 2 přistýlek pro děti mají vlastní
příslušenství (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon, minibar (denně
doplňován), trezor a balkon s výhledem do okolí,
nebo s výhledem na moře.

STRAVOVÁNí
ultra all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře

formou bufetu, dopolední, odpolední a noční
občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje
místní výroby, některé importované nápoje (24h)
v časech a místech určených hotelem. 1x za po-
byt možnost večeře v à la carte restauraci (nutná
rezervace předem).

PlÁž
Krásná písčitá pláž se nachází přímo u hotelu,
lehátka a slunečníky na pláži zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/bOJ2MRM.html

od 23 390 kč*

* více na str. 245

13
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OBZOR | bulHARSKO

HOTEL BLACK SEA
*** OBZOR

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

POlOHA
Příjemný rodinný hotel se nachází cca blízko pís-
čité pláže, cca 450 m od centra letoviska Obzor
s řadou obchodů a restaurací, cca 70 km od
letiště Varna a Burgas.

VYbAVENí
Vstupní hala, recepce, restaurace, lobby bar, bar
u bazénu, venkovní posezení, parkoviště; za pop-
latek WiFi. Bazén s brouzdalištěm pro děti, slu-
nečníky a lehátka u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁbAVA
Dětský koutek, plážový volejbal; za poplatek

vodní sporty na pláži, v letovisku řada barů
a disko ték.

ubYTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2) s možností
přistýlky (rozkládací křeslo) mají vlastní příslu-
šenství (koupelna/ sprcha, WC), klimatizaci, SAT/TV,
chladničku, balkon; za poplatek trezor, WiFi. Na
vyžádání a za příplatek hotelové apartmány.

STRAVOVÁNí
Snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
polopenze nebo plné penze.

PlÁž
Rozlehlá písčitá pláž, jedna z nejkrásnějších
v Černomoří, se nachází cca 150 m od hotelu,
lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.

Oficiální klasifikace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/bOJ2blA.html

od 9 000 kč*

* více na str. 245

12
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bulHARSKO | OBZOR

DůM BARBOVI 
*** OBZOR

Dvoulůžkový pokoj: AA Studio: AA|AAB|AAAA Apartmán: AABB|AAAB|AAABB|AAAA|AAAAB Dítě do: 12 let

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) / 8, 11, 12, 15 dní Strava: bez stravování

POlOHA
Třípatrový rodinný dům leží asi 300 m od centra
městečka, cca 70 m od krásné písčité pláže a cca
70 km od letiště Varna a Burgas.

VYbAVENí
V celém rodinném domě je bezdrátový internet
WiFi zdarma včetně pokojů.

SPORT A ZÁbAVA
Za poplatek na pláži vodní sporty, plážový vo-
lejbal, vodní kola, v centru diskotéky a zábavní
programy.

ubYTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0) bez přistýlky a tří-
lůžkové pokoje (3+0, 3+1) s možností 1 přistýlky
mají vlastní příslušenství (koupelna/sprcha, WC),
klimatizaci, TV, kuchyňský kout (lednička, mi-
krovlnná trouba). Čtyřlůžkové apartmány (4+0,
4+1) s možností 1 přistýlky mají obývací pokoj
se 2 lůžky, jídelním a kuchyňským koutem s chlad-
ničkou, ložnici se 2 lůžky s možností 1 přistýlky,
vlastní příslušenství (koupelna/sprcha, WC), kli-
matizaci, TV a balkon.

STRAVOVÁNí
Bez stravování, možnost individuálního stravo-
vání v okolních restauracích.

PlÁž
Široká písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře
se nachází cca 70 m od domu, lehátka a sluneč-
níky za poplatek.

Oficiální klasifikace: **+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/bOJ2bRb.html

od 9 890 kč*

* více na str. 245

12
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OBZOR | bulHARSKO

PENZION BARBA
*** OBZOR

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

POlOHA
Třípatrový rodinný penzion se nachází cca 200 m
od centra městečka Obzor, cca 150 m od krásné
písčité pláže a cca 70 km od letiště Varna a Burgas.

VYbAVENí
Restaurace s venkovním posezením, WiFi ve spo-
lečných prostorách zdarma, bazén v zahradě.

SPORT A ZÁbAVA
Za poplatek na pláži vodní sporty, plážový vo-
lejbal, pronájem vodních kol, v centru diskotéky
a zábavní programy.

ubYTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna/sprcha,
WC), SAT/TV, chladničku a balkon; za poplatek
klimatizace. Za příplatek třílůžkové pokoje (3+0,
3+1) s možností přistýlky a balkonem nebo te-
rasou.

STRAVOVÁNí
Snídaně v restauraci penzionu, na místě možnost
dokoupení večeří s obsluhou výběrem z menu.

PlÁž
Široká písčitá pláž s pozvolnou svažitostí dna
se nachází cca 150 m od penzionu, lehátka a slu-
nečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: **+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/bOJ2bAR.html

od 8 790 kč*

* více na str. 245



bulHARSKo | SLUNEčNé POBŘEží | NESSEBAR | SV. VLAS | ELENITE

800 112 11256

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
Sv. vlAS
Původně malá vesnička se během posledních let
rozrostla ve známé přímořské letovisko, které se
rozprostírá jižně od mysu Emine na úpatí pohoří
Stará planina, která letovisko chrání před severními
větry. Díky propojení hor a moře jsou zde optimální
podmínky pro klienty trpícími dýchacími obtížemi.
Pravidelné autobusové spojení se známými tu-
ristickými středisky jako je Slunečné pobřeží (5 km)
a Nessebar (9 km) dělá ze Sv. Vlasu vyhledávané
a oblíbené letovisko. Malebnost podtrhují i krásné
písečné pláže svažující se pozvolna do moře a nově
vybudovaný jachetní přístav Marina. Letovisko je
tak vhodné pro milovníky jachtingu a rybaření.
Ve městečku je celá řada kavárniček, restaurací,
barů, místních taveren a obchodů. Transfer z letiště
v Burgasu trvá asi 50 min. v závislosti na poloze
konkrétních hotelů.

ElEnitE
Na původně neobydleném místě v překrásném
zálivu na úpatí pohoří Stará planina, asi 10 km
severně od Slunečného pobřeží byla postavena
prázdninová vesnička Elenite. Hotelový klub all
inclusive tvoří hotely a bungalovy, které využívají
vlastností krásné 800 m dlouhé písčité pláže,
v areálu se nachází i aquapark. Spojení se Slu-
nečným pobřežím a Nesebarem zajišťují auto-
busy a loď. Transfer z letiště trvá cca 60 min.
v závislosti na poloze konkrétních hotelů. 

SlunEčné PobřEží
Největší rekreační komplex Bulharska leží v jeho
jižní části, 40 km severně od Burgasu a 5 km od
Nessebaru. Jeho místy až 200 m široká a 8 km
dlouhá pláž zpestřená dunami, svažuje se po-
zvolna do moře a je vhodná pro děti. Pláž je vy-
bavena sprchami, půjčovnami slunečníků, lehátek
a sportovních potřeb. Hotely jsou ro zestavěny 
podél pláže a v parku za ní. Vycházky do okolí

i do starobylého Nessebaru s jeho  stylovými re-
stauracemi, kavárnami a obchody, mohou být
prostřídány vyjížďkami v drožkách nebo projížď-
kami na koních. Večery je možno strávit buď ve
stylových zařízeních nebo na diskotékách. Pro
radost dětí i dospělých je zde vybudovaný velký
aquapark. Dopravu v komplexu zajišťuje mini-
vláček, pravidelné autobusy pak spojují středisko
s Nessebarem, Elenite, Burgasem, Varnou. Je
možné podniknout i výlet do Istanbulu. Transfer
z letiště u Burgasu trvá asi 45 min. v závislosti
na poloze konkrétních hotelů.

nESSEbAR
Leží na malém skalnatém poloostrově spojeném
s pevninou úzkou šíjí cca 5 km od jižně od Slu-
nečného pobřeží a cca 35 km severně od Burgasu.
Má úzké, kameny dlážděné uličky, nad kterými
vyčnívají dvouposchoďové dřevěné domky, sta-
robylé kostely zdobené keramikou, opevnění,
pnoucí se vinnou révu a fíkovníky. Muzejní město
si uchovalo hodnotné památky z různých století
a je zapsáno na seznamu světových kulturních
památek UNESCO. Původní osada byla založena
v 6. století př. n. l. dórskými Řeky, několikrát se
zde vystřídalo panství byzantské a bulharské.
V městské rezervaci jsou malebné soukromé do-
mky ze zděným přízemím a dřevěným patrem
vysunutým do křivolakých uliček. Najdeme zde
malé obchody, tržiště, hospůdky, přístaviště ry-
bářských a výletních lodí. Nová čtvrť Nessebaru
s aquaparkem vyrostla na pevnině podél písčité
pláže, cca 2 km od centra historické části města.
Obě části spojuje panoramatická cesta, která vede
podél moře od pláže Slunečného pobřeží, po
které jezdí turistický minivláček. Využití bohaté
nabídky sportovních a zábavních služeb letoviska
Slunečné pobřeží umožňuje také časté pravidelné
autobusové spojení. Transfer z letiště trvá cca
40 min. v závislosti na poloze konkrétních hotelů. 

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Kotva **** AI 12 let 58
Wela **** AI 12 let 60
Royal Helena Sands ***** PL 12 let 61
Bellevue **** AI 13 let 62
HVD Bor **** UAI 12 let 63
Dit Evrika Beach **** AI 12 let 64
Melia Sunny Beach Resort **** UAI – 66
Dit Majestic **** PP 12 let 68
Gold Pearl **** SN 12 let 69
Blue Pearl                  **** UAI 12 let 70
Imperial Palace ***** AI/UAI 12 let 71
Hrizantema **** AI 13 let 72
Trakia Plaza **** AI 13 let 73
Chaika Beach Resort **** AI 12 let 74
Avliga Beach *** PL 12 let 75
Karlovo *** SN 12 let 76
Riva *** AI 13 let 77
Oasis Park *** LAI 13 let 78
MPM Arsena ****        UAI 13 let 79
Sol Nessebar
Resort *****/****     AI 12 let 80
Evridika ***            SN 12 let 82
Penzion Pinkovi **                 SN 13 let 83
Caesar Palace ****          AI 12 let 84
Andalusia/Atrium ****          AI 12 let 86
Bungalovy Elenite ****           AI 12 let 87
Royal Park ****          AI 12 let 88
Tropics ***            SN 12 let 89

SN = snídaně, PL = polopenze, PP = plná penze, AI = all inclusive,
LAI = light all inclusive, UAI = ultra all inclusive
* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje

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

Slunečné Pobřeží
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NABÍdkA VýlETů
loDní vÝlEt (lAZY DAZY)
Příjemná plavba malebným zálivem Slunečného
pobřeží a kolem Starého Nessebaru. Příležitost
ke koupání a relaxaci na palubě. Oběd bufetovou
formou, vybrané nealkoholické a alkoholické
nápoje v neomezeném množství.
Cena: cca 80 BGN

nESSEbAR PAnoRAMA S DEGuStACí vínA
Procházka historickým Nessebarem, který je
součástí světového dědictví UNESCO. Přejezd
do vinného sklípku a ochutnávka místních vín. 
Cena: cca 35 BGN

PlAvbA Při ZÁPADu SlunCE
Plavba zálivem Slunečného pobřeží a kolem
Sv. Vlasu. Na palubě se podávají vybrané neal-
koholické a alkoholické nápoje, bufet s občerst -
vením.  
Cena: cca 60 BGN

vARnA DElFinÁRiuM A AlADZHA
Návštěva kláštera Aladža, který byl založen ve
12. století. Prohlídka Varny, hlavního města po-
břeží s bohatou historií, představení v delfináriu,
oběd.  
Cena: cca 95 BGN

bulHARSKÝ vEčER
Folklórní představení, živá hudba, lidové tance
a završení tancem na žhavém uhlí „nestinarki“.
Menu zahrnuje večeři a ochutnávku bulharského
vína. 
Cena: cca 66 BGN

Výlety je možné zakoupit pouze na místě.
Uvedené ceny jsou orientační a nemusí za-
hrnovat vstupy. S kompletní nabídkou výletů
Vás na místě seznámí delegát. 

Delfinárium bulharský večer bulharský večer

nessebar

nessebar

nessebar varna
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HOTEL KOTVA
**** SLUNEčNé POBŘEží 

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Studio: AA|AAA|AAAB|AAB|AABB|AAAB|AABBB Dítě do: 12 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR, PED)

PoloHA
Hotel leží v klidné jižní části letoviska, cca 2 km
od centra střediska, cca 500 m od Nessebaru
a cca 32 km od letiště Burgas, spojení do Ne-
ssebaru zajišťuje vláček.

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, směnárna, výtah, restau-
race, bar v lobby a u bazénu, WiFi v lobby; za
poplatek trezor na recepci, internetový koutek.
Bazén s vyhrazenou částí pro děti, bazén se
skluzavkami, bazén v miniaquaparku; lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma.

SPoRt A ZÁbAvA
Stolní tenis; za poplatek posilovna, kulečník, sau-
na a parní lázeň; ve středisku minigolf, tenisové

kurty, pronájem jízdních kol, vodní sporty na
pláži, diskotéky. 
V období cca od poloviny června do poloviny
září je v hotelu otevřen Dětský klub Čedok
Hotel Transylvánie s česky mluvícím animá-
torem. Bližší informace najdete ve speciálním
katalogu, který je věnován výhradně našemu
novému Dětskému klubu Čedok.

ubYtovÁní
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna s masážní
spr chou, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV,
telefon a balkon s výhledem na bazén nebo do
okolí; za poplatek minibar, dětská postýlka. Za
příplatek stejně vybavená hotelová studia s od-
dělenou ložnicí a s možností až 3 přistýlek.

StRAvovÁní
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehké občerstvení, nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby v časech
a místech určených hotelem.

PlÁž
Písčitá pláž s mírnou svažitostí do moře se na-
chází cca 200 m od hotelu, přístup přes písečné
duny, lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2Kot.html

od 12 000 kč*

* více na str. 245

12
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HOTEL WELA
**** SLUNEčNé POBŘEží 

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

PoloHA
Hotel se nachází v letovisku Slunečné pobřeží
u černého moře cca 250 m od veřejné písčité
pláže, cca 1,5 km od centra Slunečného pobřeží,
cca 300 m od obchodů, restaurací a barů, cca
9 km od města Nessebar, cca 30 km od letiště
v Burgasu a cca 120 km od letiště ve Varně.

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace s tera-
sou, bar, lobby bar, bar u bazénu, 5 výtahů,
směnárna, obchody se suvenýry a potravinami,
konferenční místnost, WiFi v lobby hotelu zdar-
ma, bazén s oddělenou částí pro děti; slunečníky
a lehátka u bazénu zdarma.

SPoRt A ZÁbAvA
Herna a hřiště pro děti, plážový volejbal, stolní
tenis, animace; za poplatek masáže, posilovna,
minigolf, kulečník, Spa centrum – sauna, masáže. 

ubYtovÁní
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (sprchový kout, vysoušeč
vlasů, WC), telefonem, klimatizací, SAT/TV; za
poplatek WiFi, minibar. Za příplatek prostornější
dvoulůžkové pokoje Superior (2+2) s možností
až 2 přistýlek.

StRAvovÁní
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře

formou bufetu v hlavní restauraci, místní alko-
holické a nealkoholické nápoje v časech a místech
určených hotelem.

PlÁž
Veřejná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře cca 350 m od hotelu přes ulici; slunečníky
a lehátka za poplatek. 

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2WEl.html

od 12 920 kč*

* více na str. 245
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HOTEL ROYAL HELENA SANDS
***** SLUNEčNé POBŘEží 

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

PoloHA
Elegantní hotel je součástí hotelového komplexu
dvou hotelů – Helena Park a Helena Sands, který
leží v rozlehlé zahradě v severní části Slunečného
pobřeží přímo u moře, cca 2,5 km od centra,
cca 9,5 km od města Nessebar a cca 35 km od
letiště Burgas; v blízkosti supermarket.

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, výtah, hlavní restaurace,
bar, bar u bazénu, konferenční místnost, WiFi
v lobby zdarma, terasa s bazénem, dětský bazén,
krytý bazén; lehátka a slunečníky zdarma, osušky
za vratný depozit.

SPoRt A ZÁbAvA
Fitness, stolní tenis, dětské hřiště, plážový vo-
lejbal, aerobic, šipky, animační programy; za
poplatek tenisové kurty, kulečník, jízda na koních,
Spa centrum – sauna, pára, solárium, masáže,
lázeňské a relaxační procedury.

ubYtovÁní
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
SAT/TV, WiFi, telefon, trezor a balkon nebo terasu;
za poplatek minibar. Za příplatek pokoje s vý-
hledem na moře, za příplatek a na vyžádání suity
s možností 2 přistýlek a mezonetové pokoje.

StRAvovÁní
Polopenze bufetovým způsobem.

PlÁž
Dlouhá písčitá pláž se nachází přímo před areálem
hotelu, přístup přes pěší promenádu, lehátka a slu-
nečníky zdarma, plážové altánky za poplatek.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2RHS.html

od 15 490 kč*

* více na str. 245

12
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HOTEL BELLEVUE
**** SLUNEčNé POBŘEží

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

PoloHA
Hotel je umístěn na okraji severní části střediska,
přímo u plážové promenády s restauracemi,
bary a obchody, cca 2 km od centra letoviska
a cca 35 km od letiště Burgas.

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, restau-
race s obsluhou, WiFi ve společných prostorách
zdarma, lobby bar s TV, bar u bazénu a na pláži;
za poplatek trezor na recepci. Velký bazén s dět-
skou částí; lehátka a slunečníky zdarma, osušky
za vratný depozit.

SPoRt A ZÁbAvA
Stolní tenis; za poplatek kulečník, posilovna, ma-
sáže, vodní sporty na pláži a možnost dalšího
sportovního a zábavního vyžití v nedalekém stře-
disku.

ubYtovÁní
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2) s možností
až 2 přistýlek mají vlastní příslušenství (koupelna,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon,
balkon; za poplatek minibar, dětská postýlka.

StRAvovÁní
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
bufetovou formou, odpolední občerstvení,

 nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem.

PlÁž
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází přímo u hotelu, přístup přes pěší pro-
menádu, 1 slunečník + 2 lehátka/pokoj zdarma
(omezený počet).

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2bvu.html

od 14 600 kč*

* více na str. 245

13
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HOTEL HVD BOR
**** SLUNEčNé POBŘEží

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

PoloHA
Hotel se nachází cca 100 m od centra letoviska
Slunečné pobřeží s bary a obchody, cca 150 m
od písčité pláže, cca 30 km od letiště Burgas. 

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, 2 restaurace, 3 bary, bar
u bazénu,  WiFi v areálu hotelu zdarma, dětský
bazén, bazén; lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma.

SPoRt A ZÁbAvA
Dětské hřiště, animace, stolní tenis, volejbal, fit-
ness; za poplatek kulečník, Spa centrum – sauna,
masáže.

ubYtovÁní
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0) jsou
 vybaveny vlastním příslušenstvím (sprchový
kout, vysoušeč vlasů, WC), telefonem, WiFi, kli-
matizací, minichladničkou, SAT/TV; za poplatek
trezor. Za příplatek prostornější rodinný pokoj
stejně vybavený jako standardní pokoj.

StRAvovÁní
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, lehké do-
polední a odpolední občerstvení, večeře formou
bufetu v hlavní restauraci, místní alkoholické
a nealkoholické nápoje v časech a místech ur-
čených hotelem, 1x za pobyt možnost večeře
v italské à la carte restauraci zdarma (nutná re-
zervace).

PlÁž
Veřejná písčitá pláž cca 150 m od hotelu s po-
zvolným vstupem do moře, přístup na pláž přes
místní komunikaci; lehátka a slunečníky za po -
platek. 

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2boR.html

od 15 590 kč*

* více na str. 245

14
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HOTEL DIT EVRIKA BEACH
**** SLUNEčNé POBŘEží

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

PoloHA
Hotelový komplex hlavní a několika vedlejších
budov se nachází v severní části Slunečného
pobřeží, cca 1,5 km od centra střediska a cca
35 km od letiště Burgas; nákupní možnosti, re-
staurace a bary cca 500 m od hotelu, autobusová
zastávka cca 50 m od hotelu.

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní restau-
race, à la carte restaurace, 5 barů, velký bazén
se skluzavkami, dětský bazén s aquaparkem;
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, osušky
za vratný depozit.

SPoRt A ZÁbAvA
Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní
tenis, plážový volejbal, dětské hřiště, miniclub

(4–12 let), animační programy, fitness; za pop-
latek sauna, masáže, vodní sporty na pláži.

ubYtovÁní
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna/sprcha,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, WiFi, te-
lefon, chladničku, trezor a balkon. Za příplatek po-
koje s výhledem na bazén, studia a pokoje
Premium (umístěné pouze v budově D nejblíže
u moře, s vlastní restaurací a relaxačním bazénem,
navíc set na přípravu kávy/čaje, WiFi s vyšší rychlostí
připojení).

StRAvovÁní
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, občerstvení během dne, nealko-
holické a alkoholické nápoje místní výroby v mís-

tech a časech určených hotelem. 1x za pobyt
možnost večeře v restauraci à la carte (rezervace
předem nutná).

PlÁž
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 50–150 m od hotelu (v závislosti na
ubytování), přístup přes promenádu, ve vyzna-
čené části pláže slunečníky a lehátka zdarma.
Plážový bar je součástí all inclusive.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2Dit.html

od 16 450 kč*

* více na str. 245
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HOTEL MELIA SUNNY BEACH RESORT
**** SLUNEčNé POBŘEží

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

PoloHA
Komplex dvou budov se nachází v jižní části Slu-
nečného pobřeží, v blízkosti pláže a centra stře-
diska, cca 5 km od starobylého městečka
Nessebar, cca 30 km od letiště v Burgasu; auto-
busová zastávka cca 200 m od hotelu.

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, výtah, hlavní restaurace,
lobby bar, snack bar u bazénu, konferenční míst-
nost, WiFi ve společných prostorách zdarma; za
poplatek parkoviště. 3 bazény, 3 dětské bazény
(z toho 2 se skluzavkami), krytý bazén; lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma.

SPoRt A ZÁbAvA
Stolní tenis, posilovna, šipky, volejbal, aerobic,
denní a večerní animace, 2 dětská hřiště, mi-
niclub; za poplatek kulečník, Spa centrum – sau-
na, solárium, masáže.

ubYtovÁní
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, WiFi, SAT/TV,
telefon, balkon; za poplatek minibar, trezor. Za
příplatek pokoje s výhledem na bazén, s bočním
výhledem na moře nebo junior suite standard
až pro 4 osoby.

StRAvovÁní
All inclusive zahrnuje snídaně, oběd a večeře
formou bufetu, nealkoholické a alkoholické ná-
poje místní výroby v časech a místech určených
hotelem.

PlÁž
Dlouhá písčitá pláž se nachází cca 70 m od ho-
telu, lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2iSb.html

od XXX kč*

* více na str. 245
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bulHARSKo | SLUNEčNé POBŘEží

HOTEL DIT MAJESTIC
**** SLUNEčNé POBŘEží

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

PoloHA
Hotel se nachází v letovisku Slunečné pobřeží
u černého moře, v blízkosti písčité pláže, cca
2,5 km od centra letoviska, cca 5 km od Nesse-
baru, cca 37 km od letiště v Burgasu.

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, výtah, hlavní restaurace,
2 bary, bar u bazénu, konferenční místnost, WiFi
v areálu hotelu zdarma, 2 bazény, dětský bazén;
slunečníky a lehátka zdarma.

SPoRt A ZÁbAvA
Dětské hřiště, miniclub, posilovna, animace,
stolní tenis (za vratný depozit); za poplatek tenis,
mini golf, jízda na koni, kulečník, Spa centrum –
sauna, masáže a další kosmetické procedury. 

ubYtovÁní
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností 1 přistýlky jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (sprchový kout, vysoušeč vlasů,
WC), telefonem, WiFi, klimatizací, SAT/TV; za pop-
latek trezor. Studia (2+2) se stejným vybavením.

StRAvovÁní
Polopenze zahrnuje snídaně a večeře formou
bufetu v hlavní restauraci. Hotel u večeří vyžaduje
formální oblečení. Plná penze za příplatek.

PlÁž
Veřejná písčitá pláž v blízkosti hotelu; slunečníky
a lehátka za poplatek. 

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2MAJ.html

od 14 000 kč*

* více na str. 245

12
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HOTEL GOLD PEARL
**** SLUNEčNé POBŘEží

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

PoloHA
Hotel se nachází v letovisku Slunečné pobřeží
u černého moře, cca 50 m od písčité pláže, cca
23 km od letiště v Burgasu, cca 60 km od letiště
ve Varně.

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, WiFi
ve vstupní hale hotelu zdarma, bar u bazénu,
bazén s oddělenou částí pro děti; lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma; za poplatek trezor.

SPoRt A ZÁbAvA
Fitness. Množství barů, restaurací a obchodů
v okolí; za poplatek plážové sporty.

ubYtovÁní
Standardní dvoulůžkové pokoje 2+0, 2+1)
s možností 1 přistýlky jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (vana nebo sprchový kout, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, WiFi, SAT/TV; za
poplatek minichladnička. V nabídce také apart-
mány pro 3 dospělé nebo 2 dospělé a 2 děti.

StRAvovÁní
V základní ceně pobyt se snídaní, za příplatek
možnost dokoupit polopenzi nebo plnou penzi.

PlÁž
Dlouhá písčitá pláž se nachází cca 50 m od ho-
telu; slunečníky a lehátka za poplatek. 

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2Gol.html

od 11 390 kč*

* více na str. 245

12



800 112 11270
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HOTEL BLUE PEARL 
**** SLUNEčNé POBŘEží

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Apartmán: AA|AAAB|AAABBB|AAAABB Dítě do: 12 let Strava: ultra all inclusive

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR, PED)

PoloHA
Moderní hotel se nachází přímo u pláže v jiho-
západní části střediska Slunečné pobřeží, neda-
leko centra, cca 2 km od starého Nessebaru
a cca 35 km od letiště Burgas.

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, restaurace, lobby bar, TV
koutek, WiFi ve společných prostorách zdarma;
za poplatek trezor na recepci. Bazén s oddělenou
částí pro děti; lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma, osušky za vratný depozit.

SPoRt A ZÁbAvA
Stolní tenis, šipky, animační programy, fitness;
za poplatek masáže, vodní sporty na pláži.

ubYtovÁní
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky mají vlastní příslušenství
(koupelna,  vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
SAT/TV, chladničku a balkon. Za příplatek apart-
mány s jednou nebo dvěma ložnicemi.

StRAvovÁní
Ultra all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a ve-
čeře formou bufetu, lehké občerstvení během

dne, nealkoholické nápoje, místní a vybrané im-
portované alkoholické nápoje v místech a časech
určených hotelem.

PlÁž
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází přímo u hotelu, lehátka a slunečníky za
poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2bPE.html

od 14 300 kč*

* více na str. 245

12
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HOTEL IMPERIAL PALACE (dříve Victoria Palace)
***** SLUNEčNé POBŘEží

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Studio: AA|AAA|AABB Dítě do: 12 let Strava: all inclusive / ultra all inclusive

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR, PED)

PoloHA
Hotel se nachází v severní části střediska Slunečné
pobřeží, přímo u pláže, cca 1,5 km od obchodního
centra, cca 7 km od historické části městečka Ne-
ssebar a cca 23 km od letiště Burgas.

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, směnárna, výtah, hlavní
restaurace, restaurace à la carte, snack bar,
3 bary, bar u bazénu, WiFi ve společných pro-
storách zdarma, minimarket, velký bazén s od-
dělenou částí pro děti; lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma.

SPoRt A ZÁbAvA
Denní animační programy pro děti a dospělé,
plážový volejbal; za poplatek vodní sporty na

pláži, Spa centrum – sauna, pára, turecká lázeň,
masáže, kosmetické procedury. Další možnosti
sportovního a společenského vyžití v nedalekém
centru.

ubYtovÁní
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon,
minichladničku a balkon; za poplatek trezor. 
Za příplatek studia se 2 přistýlkami a pokoje
superior, které mají vlastní restauraci a stravo-
vání ultra all inclusive.

StRAvovÁní
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovou
formou, lehké občerstvení během dne, místní

alkoholické a nealkoholické nápoje v časech
a místech určených hotelem. 1x za pobyt mož-
nost večeře v restauraci s obsluhou (rezervace
předem nutná).

PlÁž
Krásná dlouhá písčitá pláž se nachází přímo
u hotelu, přístup přes pěší promenádu, lehátka
a slunečníky na pláži za poplatek. Pro klienty
ubytované v pokojích superior jsou lehátka a slu-
nečníky na pláži zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2viC.html

od 11 890 kč*

* více na str. 245

12



HOTEL HRIZANTEMA
**** SLUNEčNé POBŘEží 

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

PoloHA
Hotel se nachází ve velké zahradě, v centrální
části střediska, v blízkosti obchodního centra,
cca 1,5 km od městečka Nessebar a cca 35 km
od letiště.

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, restau-
race s obsluhou, lobby bar, bar u bazénu,  WiFi
v lobby zdarma; za poplatek trezor na recepci.
Velký bazén s oddělenou částí pro děti; lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma.

SPoRt A ZÁbAvA
Dětské hřiště, šipky, šachy; za poplatek hotelové
kasino 24 h, kulečník, tenisové kurty, stolní tenis,
kulečník, posilovna, sauna, masáže.

ubYtovÁní
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností až 2 přistýlek mají vlastní příslušenství,
klimatizaci, TV, chladničku, balkon nebo terasu
s výhledem na bazén, do zahrady a okolí.

StRAvovÁní
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře

formou bufetu, nealkoholické a alkoholické ná-
poje místní výroby. Možnost večeří v restauracích
s obsluhou (rybí a kuřecí speciality, pizza).

PlÁž
Krásná písčitá pláž se nachází cca 150 m od ho-
telu, lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2HRi.html

800 112 11272

bulHARSKo | SLUNEčNé POBŘEží

od 11 550 kč*

* více na str. 245

13
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HOTEL TRAKIA PLAZA
**** SLUNEčNé POBŘEží

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

PoloHA
Hotel je situován v centrální části střediska, v blíz-
kosti obchodního centra, cca 3 km od městečka
Nessebar a cca 21 km od letiště Burgas.

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, směnárna, výtah, TV míst-
nost, restaurace, bar v lobby a u bazénu; za
 poplatek trezory na recepci. Terasa, bazén s vy-
hrazenou částí pro děti a toboganem; lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma.

SPoRt A ZÁbAvA
Dětské hřiště, stolní tenis; za poplatek kulečník,
masáže, široká nabídka vodních sportů na pláži.

ubYtovÁní
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností až 2 přistýlek pro děti mají vlastní
příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizaci, SAT/TV, minichladničku a balkon.

StRAvovÁní
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehké občerstvení během dne,

nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem.

PlÁž
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 300 m od hotelu, lehátka a slunečníky
na pláži za poplatek.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2tRA.html

od 12 290 kč*

* více na str. 245

13



PoloHA
Hotelový komplex hotelů čajka, Metropol a Arcadia
se nachází ve střední části střediska Slunečné po-
břeží, přímo u pláže, v blízkosti obchodního a zá-
bavního centra, cca 35 km od letiště Burgas.

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, směnárna, restaurace,
několik barů; za poplatek internetový koutek,
půjčovna aut. Velké bazény s dětskou částí; le-
hátka a slunečníky u bazénu zdarma.

SPoRt A ZÁbAvA
Za poplatek stolní tenis, kulečník, posilovna,
sauna, vodní sporty na pláži.

ubYtovÁní
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem a balkonem; za poplatek tre-
zor, minibar. Za příplatek pokoje s výhledem na
moře.

StRAvovÁní
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu,

odpolední občerstvení, nealkoholické a alkoholické
nápoje v časech a místech určených hotelem.

PlÁž
Dlouhá a široká písčitá pláž se nachází přímo
před hotelem, přístup přes pěší promenádu, le-
hátka a slunečníky za poplatek.

Hotel Metropol
Hotel Arcadia

HOTEL CHAIKA BEACH RESORT
**** SLUNEčNé POBŘEží

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

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2CHA.html

více na str. 248

800 112 11274

bulHARSKo | SLUNEčNé POBŘEží

od 12 090 kč*

* více na str. 245

12
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HOTEL AVLIGA BEACH
*** SLUNEčNé POBŘEží

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

PoloHA
Příjemný hotel je situován v jižní části střediska,
přímo u pláže a v blízkosti rušného centra s na-
bídkou obchodů, restaurací a barů, cca 35 km
od letiště Burgas.

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, směnárna, restaurace,
lobby bar, TV koutek; za poplatek trezory na re-
cepci, WiFi. Terasa s bazénem, vířivka; slunečníky
a lehátka u bazénu zdarma.

SPoRt A ZÁbAvA
Fitness; za poplatek minigolf, masáže, sauna,
tenisové kurty v blízkosti, široká nabídka dalších
sportovních a společenských aktivit v centru
střediska.

ubYtovÁní
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2) s možností
až 2 přistýlek pro děti mají vlastní příslušenství
(koupelna, WC), klimatizaci, SAT/TV, chladničku
a balkon.

StRAvovÁní
Polopenze formou bufetu.

PlÁž
Dlouhá písčitá pláž se nachází přímo u hotelu,
přístup přes pěší promenádu, lehátka a sluneč-
níky na pláži za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2Avb.html

od 10 220 kč*

* více na str. 245

12
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HOTEL KARLOVO
*** SLUNEčNé POBŘEží

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AABB|AAAB|AAAAB Dítě do: 12 let Strava: snídaně

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR, PED)

PoloHA
Hotel se nachází v centru střediska u místní ko-
munikace nedaleko pláže, cca 1 km od městečka
Nessebar a cca 30 km od letiště Burgas.

PlÁž
Krásná písčitá pláž se nachází cca 150 m od ho-
telu, lehátka a slunečníky za poplatek.

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, restaurace s terasou, lobby
bar s TV, WiFi ve společných prostorách zdarma;
za poplatek trezor na recepci. Bazén s vyhrazenou

částí pro děti; lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma, osušky za poplatek a vratný depozit.

ubYtovÁní
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2) s možností
až 2 přistýlek pro děti mají vlastní příslušenství
(koupelna/ sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimati-
zaci, SAT/TV, chladničku, balkon nebo terasu s vý-
hledem na bazén a do okolí; za poplatek WiFi,
dětská postýlka. Za příplatek apartmány s obý-
vacím pokojem, ložnicí a kuchyňským koutem.

StRAvovÁní
Snídaně bufetovým způsobem, možnost dokou-
pení polopenze nebo plné penze.

SPoRt A ZÁbAvA
Dětské hřiště; za poplatek masáže, ayurveda
a jóga, další možnosti sportovního a společen-
ského vyžití v blízkém centru střediska.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2KAR.html

od 9 750 kč*

* více na str. 245

12



PoloHA
Rodinný hotel se skládá ze 3* a 4* části se spo-
lečnými službami, je umístěn v zahradě nedaleko
pláže a rušného zábavního centra letoviska, cca
800 m od aquaparku Action a 30 km od letiště
Burgas. Do blízkého historického městečka Ne-
ssebar jezdí pravidelně MHD a turistický mini-
vláček (za poplatek).

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, lobby
bar, snack bar, bar u bazénu, WiFi v lobby zdarma,
minimarket, parkoviště; za poplatek trezor na re-
cepci. 2 bazény, dětský bazén; lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma, osušky za vratný depozit.

SPoRt A ZÁbAvA
Dětský koutek a hřiště, animační programy
a sportovní aktivity; za poplatek vodní sporty
na pláži, půjčovna kol v letovisku, možnost ná-
kupů nebo návštěvy večerních podniků a disko-
ték v nedalekém centru letoviska.

ubYtovÁní
Menší dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2)
s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, WC), klima-
tizací, SAT/TV, chladničkou, telefonem a balko-
nem; za poplatek WiFi, dětská postýlka.

StRAvovÁní
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, odpolední občerstvení, vybrané
místní nealkoholické a alkoholické nápoje v ča-
sech a místech určených hotelem.

PlÁž
Velká písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře
se nachází cca 250 m od hotelu, lehátka a slu-
nečníky za poplatek.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 77
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HOTEL RIVA
*** SLUNEčNé POBŘEží

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

od 11 250 kč*

* více na str. 245

13

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2Riv.html



800 112 11278

bulHARSKo | NESSEBAR 

HOTEL OASIS PARK
*** NESSEBAR

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Studio: AA|AAA|AAB|AABB Apartmán: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Strava: light all inclusive

Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR, PED), 11, 12 dní (PRG, BRQ, OSR)

PoloHA
Hotel je situován v pěkné zahradě v nové části
města Nessebaru, cca 1 km od centra a cca
35 km od letiště Burgas.

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, směnárna, výtah, TV koutek,
restaurace, denní bar, bar u bazénu, WiFi v lobby
zdarma; za poplatek trezor na recepci. Bazén
s dětskou částí, lehátka a slunečníky zdarma.

SPoRt A ZÁbAvA
Za poplatek posilovna, minigolf, masáže, vodní

sporty na pláži, možnost další zábavy v novém
i starém Nessebaru.

ubYtovÁní
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, WC),
klimatizaci, SAT/TV, telefon, chladničku. Za pří-
platek studia a apartmány s opticky oddělenou
ložnicí s možností 2 přistýlek.

StRAvovÁní
Light all inclusive zahrnuje plnou penzi bufeto-
vým způsobem (při nízké obsazenosti hotelu

výběrem z menu), lehké odpolední občerstvení
a místní alkoholické a nealkoholické nápoje v ča-
sech a místech určených hotelem.

PlÁž
Pěkná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, situovaná pod útesem písečných dun, se
nachází u hotelu, přístup přes hotelovou zahradu,
lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2oAS.html

od 11 150 kč*

* více na str. 245
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Pobyt pro
dítě do 14 let ZDARMA

více na str.

HOTEL MPM ARSENA
**** NESSEBAR

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

PoloHA
Hotel se nachází u pláže, cca 2 km od historické
části Nessebaru a cca 30 km od letiště Burgas.

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, restaurace s venkovní te-
rasou, lobby bar, bar u bazénu, WiFi zdarma ve
společných prostorách a na pokojích, sluneční
terasa, bazén s dětskou částí, krytý bazén; lehátka
a slunečníky zdarma, osušky za vratný depozit.

SPoRt A ZÁbAvA
Posilovna, sauna, parní lázně, krytý bazén, ani-
mace, dětské hřiště, dětský klub, večerní disko
pro děti. Možnost sportovního a společenského

vyžití ve středisku Slunečné pobřeží, nebo náv-
štěva historického Nessebaru.

ubYtovÁní
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností 1 přistýlky jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, SAT/TV, WiFi zdarma, balkonem; za
poplatek trezor, minibar.

StRAvovÁní
Ultra all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a ve-
čeře bufetovým způsobem, lehké občerstvení
během dne, zmrzlinu, nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby a vybrané importované

 alkoholické nápoje v časech a místech určených
hotelem.

PlÁž
Písčitá pláž se nachází přímo před hotelem, le-
hátka a slunečníky na pláži zdarma (omezený
počet).

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2ARS.html

od 13 800 kč*

* více na str. 245

13



800 112 11280

bulHARSKo | NESSEBAR

HOTELY SOL NESSEBAR RESORT 
*****/**** NESSEBAR

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAAA|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR, PED), 11, 12 dní (PRG, BRQ, OSR)

PoloHA
Jedná se o hotelový komplex 2 hotelů (Sol Ne-
ssebar Palace ***** a Sol Nessebar Bay Mare
****), který se nachází v zahradě přímo nad
mořem, v turistické části letoviska, cca 2,5 km
od historické části městečka Nessebar a cca
30 km od letiště Burgas.

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, směnárna, výtah, restau-
race, lobby bar, bar u bazénu, obchody, WiFi
v lobby baru zdarma; terasa s bazény, bazén
pro děti, krytý bazén; lehátka a slunečníky u ba-
zénu zdarma, osušky za vratný depozit.

SPoRt A ZÁbAvA
V areálu komplexu aquapark, stolní tenis, šipky,
plážový volejbal, dětské hřiště, miniclub (4–12 let);

za poplatek kulečník, minigolf, tenisové kurty v okolí
hotelu, vodní sporty na pláži, Spa centrum v hotelu
Sol Nessebar Palace – vířivka, sauna, hammam,
masáže, relaxační a kosmetické procedury.

ubYtovÁní
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2) s možností
2 přistýlek mají vlastní příslušenství (koupelna,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, balkon;
za poplatek minibar, trezor. Za příplatek pokoje
s výhledem na moře.

StRAvovÁní
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
bufetovou formou, lehké občerstvení během
dne, nealkoholické a alkoholické nápoje místní
výroby v místech a časech určených hotelem
(all inclusive zahrnuje také japonský sushi corner,

italskou restauraci, španělské tapas, pivní bar,
tématické večeře).

PlÁž
Písčitá pláž se nachází přímo pod hotelem, pří-
stup po schodech nebo cestou svažující se k moři,
lehátka a slunečníky zdarma na sluneční terase
v bezprostřední blízkosti pláže.

Oficiální klasifikace: ****/*****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2SnP.html
www.cedok.cz/dovolena/boJ2Snb.html

od 18 690 / 15 260 kč*

* více na str. 245
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Pokoj v hotelu Sol nessebar Palace Pokoj v hotelu Sol nessebar Mare a bay



HOTEL EVRIDIKA   
*** NESSEBAR

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

PoloHA
čtyřpatrový hotel leží přímo nad mořem, cca
1 km od turistického střediska Ravda, cca 2 km
od historického Nessebaru a cca 25 km od letiště
Burgas.

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace s terasou,
denní bar, WiFi v lobby zdarma, terasa na slunění
s lehátky; za poplatek trezor na recepci.

SPoRt A ZÁbAvA
Dětský koutek; za poplatek vodní sporty na pláži,
řada obchodů, restaurací, diskoték, vodní park
a možnost dalšího sportovního a společenského
vyžití v nedalekém Nessebaru a Ravdě.

ubYtovÁní
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky (rozkládací křeslo) jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (koupelna/sprcha, WC), klimati-
zací, SAT/TV, telefonem, a balkonem s výhledem
do ulice; za poplatek minibar. Za příplatek pokoje
s výhledem na moře nebo apartmány se 2 při-
stýlkami.

StRAvovÁní
Bufetové snídaně, možnost dokoupení polopen-
ze nebo plné penze.

PlÁž
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází přímo pod hotelem, lehátka a slunečníky
za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2EvR.html

800 112 11282

bulHARSKo | NESSEBAR 

od 9 930 kč*

* více na str. 245
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PENZION PINKOVI
** NESSEBAR

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

PoloHA
Hotel se nachází v letovisku Nessebar přímo
u písčité pláže, cca 1,5 km od aquaparku Para-
dise, cca 3,5 km od centra Nessebaru, cca 2 km
od Ravdy, cca 8,5 km od centra Slunečného po-
břeží, cca 30 km od letiště v Burgasu, cca 95 km
od letiště ve Varně, autobusová zastávka cca
150 m od hotelu.

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, restaurace/bar Bistro Pin-
kovi – à la carte restaurace, WiFi v hale hotelu
zdarma, terasa s výhledem na moře; lehátka
zdarma; za poplatek trezor na recepci. 

SPoRt A ZÁbAvA
Za poplatek vodní sporty na pláži – windsurfing,
vodní lyžování. 

ubYtovÁní
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2)
s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (sprchový kout, WC), telefonem,
lednicí, klimatizací, SAT/TV. Pokoje mají boční
nebo přímý výhled na moře.

StRAvovÁní
Snídaně v hotelové restauraci. 

PlÁž
Veřejná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře přímo u hotelu, vstup na pláž po schodech;
slunečníky a lehátka na plážové terase zdarma.

Oficiální klasifikace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2Pin.html

od 8 850 kč*

* více na str. 245
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HOTEL CAESAR PALACE 
**** SVATý VLAS

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

PoloHA
Hotel je umístěn nad mořem mezi středisky
Svatý Vlas a Elenite na úpatí pohoří Stara Planina,
cca 10 km od střediska Slunečné pobřeží a cca
40 km od letiště v Burgasu.

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, restaurace
s obsluhou, lobby bar, bar u bazénu, snack bar,
WiFi v areálu hotelu zdarma, minimarket; za pop-
latek trezor na recepci. Terasa s bazénem s od-
dělenou částí pro děti, vířivka; lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma, osušky za vratný depozit.

SPoRt A ZÁbAvA
Stolní tenis, šipky, posilovna, šachy, dětské hřiště,
miniclub, animační programy; za poplatek ku-
lečník, sauna, masáže, hotelová doprava na Slu-
nečné pobřeží a do Nessebaru.

ubYtovÁní
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky mají vlastní příslušenství
(koupelna/ sprchový kout, vysoušeč vlasů, WC),
TV, klimatizaci, balkon s bočním výhledem na
moře nebo do okolí; za poplatek minibar. Za
příplatek apartmány pro až 3 dospělé a 1 dítě.

StRAvovÁní
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
bufetovým způsobem, lehké občerstvení během
dne, nealkoholické a alkoholické nápoje místní
výroby v časech a místech určených hotelem.

PlÁž
Písčitá pláž se nachází přímo pod hotelem, pří-
stup na pláž výtahem, lehátka a slunečníky na
pláži za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2CAE.html

od 12 930 kč*

* více na str. 245
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HOTEL ANDALUSIA / ATRIUM
**** ELENITE

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

PoloHA
Hotelový komplex se nachází v západní části
areálu v blízkosti hotelu Royal Park v letovisku
Elenite, cca 6 km od Slunečného pobřeží, cca
10 km od historického centra Nessebaru a cca
40 km od letiště Burgas; autobusová zastávka
cca 200 m od hotelu.

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, směnárna, výtah, hlavní
restaurace, à la carte restaurace, lobby bar, ka-
várna, obchody, WiFi v recepci zdarma; za pop-
latek půjčovna aut. Terasa s bazénem, dětský
bazén; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

SPoRt A ZÁbAvA
Aquapark přímo u hotelu (vstup zdarma), mi-
niclub, plážový volejbal, denní sportovní a večerní
animační programy; za poplatek kulečník, mi-
nigolf, tenisové kurty, stolní tenis, vodní sporty
na pláži, Spa centrum – sauna, vířivka, turecká
lázeň, masáže.

ubYtovÁní
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
SAT/TV, telefon, chladničku, balkon; za poplatek
trezor.

StRAvovÁní
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře for-
mou bufetu, odpolední občerstvení, nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby v časech a mís-
tech určených hotelem. 1x za pobyt možnost večeře
v restauraci s obsluhou (nutná rezervace předem).

PlÁž
Krásná 800 m dlouhá písčitá pláž s pozvolným
vstupem do moře se nachází přímo před hote-
lem, lehátka a slunečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2AnD.html

od 11 090 kč*

* více na str. 245
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BUNGALOVY ELENITE
**** ELENITE

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

PoloHA
Bungalovy jsou součástí komplexu Elenite a jsou
umístěny parkové zeleni v několika řadách ve
svahu, cca 6 km od Slunečného pobřeží s množ-
stvím restaurací, barů a obchodů, cca 10 km od
historického Nessebaru a cca 40 km od letiště
Burgas.

vYbAvEní
Centrální recepce, hlavní restaurace, lobby bar,
bar u bazénu, v rámci komplexu 3 à la carte re-
staurace, konferenční místnost WiFi ve společných
prostorách zdarma; terasa na slunění, bazén s od-
dělenou částí pro děti, aquapark v areálu kom-
plexu; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

SPoRt A ZÁbAvA
V rámci komplexu aquapark, stolní tenis, plážový

volejbal, miniclub, denní sportovní a večerní ani-
mační programy; za poplatek minigolf, bowling,
vodní sporty na pláži, tenisové kurty v blízkosti
hotelu, Spa centrum – sauna, vířivka, masáže,
turecká lázeň.

ubYtovÁní
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky (rozkládací křeslo) nebo se
2 přistýlkami (palanda) mají vlastní příslušenství
(koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimati-
zaci, SAT/TV, minichladničku a balkon nebo terasu
s výhledem na moře (vilky v 1. řadě) nebo do
okolí (bungalovy od 2. řady); za poplatek trezor.

StRAvovÁní
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře for-
mou bufetu, odpolední občerstvení, nealkoholické

a alkoholické nápoje místní výroby v časech
a místech určených hotelem. 1x za pobyt mož-
nost večeře v restauraci s obsluhou (rezervace
předem nutná).

PlÁž
Krásná 800 m dlouhá písčitá pláž s pozvolným
vstupem do moře se nachází před areálem ho-
telu, cca 30–500 m od hotelu (v závislosti na
konkrétním ubytování); slunečníky a lehátka
zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2ElE.html

od 11 440 kč*

* více na str. 245
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HOTEL ROYAL PARK
**** ELENITE

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Studio: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Apartmán: AAABB|AAAAB Dítě do: 12 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR, PED)

PoloHA
Hotel se nachází v letovisku Elenite v blízkosti
hotelu Andalusia/Atrium, u pláže a v blízkosti
aquaparku, cca 6 km od Slunečného pobřeží,
10 km od historického centra Nessebaru a cca
40 km od letiště Burgas; autobusová zastávka
cca 200 m od hotelu.

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní restau-
race, à la carte restaurace, lobby bar, bar u ba-
zénu, WiFi v lobby zdarma, obchody, bazén,
dětský bazén; lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma.

SPoRt A ZÁbAvA
Aquapark v blízkosti (vstup zdarma), plážový

 volejbal, miniclub, denní sportovní a večerní ani-
mační programy; za poplatek kulečník, bowling,
tenisové kurty, stolní tenis, vodní sporty na pláži,
Spa centrum – sauna, vířivka, turecká lázeň, ma-
sáže.

ubYtovÁní
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2) s možností
až 2 přistýlek (rozkládací křeslo nebo pohovka)
mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon a balkon;
za poplatek minibar, trezor.

StRAvovÁní
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, odpolední občerstvení, nealko-
holické a alkoholické nápoje místní výroby v časech

a místech určených hotelem. 1x za pobyt možnost
večeře v restauraci s obsluhou (rezervace předem
nutná).

PlÁž
Krásná 800 m dlouhá písčitá pláž s pozvolným
vstupem do moře se nachází před hotelem, slu-
nečníky a lehátka zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2RPA.html

od 11 370 kč*

* více na str. 245
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HOTEL TROPICS
*** SV. VLAS

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

PoloHA
Hotel leží v klidné části letoviska Sv. Vlas, zná-
mého léčivým klimatem vhodným pro léčbu
horních cest dýchacích, nedaleko pláže, cca
800 m od centra městečka a cca 30 km od letiště
Burgas.

vYbAvEní
Vstupní hala, recepce, restaurace s venkovním
posezením, lobby bar, WiFi ve společných pro-
storách zdarma; bazén s dětskou částí, vířivka;
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

SPoRt A ZÁbAvA
Za poplatek půjčovna kol, vodní sporty na pláži,
příležitost k nákupům a zábavě na nedalekém
Slunečném pobřeží (lodní spojení, autobusy
MHD).

ubYtovÁní
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky (rozkládací křeslo) jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, SAT/TV, balkonem; za poplatek
minibar, dětská postýlka.

StRAvovÁní
Snídaně, možnost dokoupení polopenze, široká
nabídka restaurací v okolí.

PlÁž
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 300 m od hotelu, lehátka a slunečníky
za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/boJ2tRo.html

od 10 200 kč*

* více na str. 245
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PoMoRie
Město leží na půli cesty mezi Burgasem a Sluneč-
ným pobřežím, na podlouhlém poloostrově. Za-
ložili jej ve 4. století př. n. l. přesídlenci ze starověké
Appollonie-Pontie (dnešního Sozopolu) pod ná-
zvem Anchiale. Je známé léčivým bahnem a nej-
větším léčebným ústavem svého druhu na
Balkánském poloostrově. Léčebné účinky má i pří-
rodní železitý písek hnědé barvy, který pokrývá
místní pláže. Léčí se tu zánětlivá onemocnění po-
hybového ústrojí, gynekologické nemoci, ischias,
nervová onemocnění, stavy po úrazech a opera-
cích. V posledních letech úspěšně i lupenka pomocí
lugy (výtažek z mořských, řas, bahna a mořské
vody). Pomorie je známé pěstováním vína a vý-
robou koňaků Slančev brjag a Pomorie a známé
pomorijské rakie. V blízkých solivarech se získává
sůl odpařováním mořské vody. Z historických pa-
mětihodností je nejvzácnější thrácká hrobka, která
se nachází proti kempu Evropa. Autobusové spo-
jení je se Slunečným pobřežím a Burgasem. Trans-
fer z letiště u Burgasu trvá cca 35 min. v závislosti
na poloze konkrétních hotelů.

SoZoPol
Malebné starobylé městečko na jižním černo-
mořském pobřeží, vzdálené 33 km jižně od Bur-
gasu. Původní osada zde byla založena kolem
r. 610 př. n. l. řeckými přistěhovalci z Milétu pod
jménem Apollonia. V chrámu byla umístěna
13 m vysoká socha boha Apollona, vytvořená

athénským sochařem Kalanisem, která se stala
v r. 72 př. n. l. kořistí římských vojsk, vedených
Marcem Lucullem a byla dopravena na římský
Kapitol. Charakteristické pro městečko jsou kři-
volaké uličky, lemované typickými sozopolskými
dřevěnými domy s vysunutými patry a kamen-
nou podezdívkou, podobné stavbám v Nesse-
baru. Malebnost podtrhují i pěkné písčité pláže
a rybářský přístav. Dobré autobusové spojení
s Burgasem a dalšími místy v okolí. Transfer z le-
tiště Burgas trvá cca 45 min. v závislosti na poloze
konkrétních hotelů.

Djuni
Prázdninová vesnička Djuni Royal Resort byla
postavena v roce 1986 v krásném zálivu v blíz-
kosti přírodní rezervace Alepu, která je domovem
rozmanitého vodního ptactva. Leží 40 km jižně
od Burgasu a 8 km od Sozopolu v borovém
lesíku a jeho hotely a vily byly vybudovány ve
směsi moderní a tradiční bulharské architektury,
kterou charakterizovalo bílé zdivo v kombinaci
s tmavým dřevem. V posledních letech zde vy-
rostlo několik nových luxusních hotelů. Hotelový
klub all inclusive je rozdělen do tří částí Pelikán,
Holiday Village a Marina. V areálu je několik ba-
zénů, sportovní hřiště, tenisové kurty, aqupark.
Písčitá 100 m široká a 5 km dlouhá pláž s po-
zvolným klesáním dna moře je zpestřena du-
nami. Na pláži jsou slunečníky, lehátka, půjčovny
sportovních potřeb – windsurfingu, vodních lyží

atd. Blízké městečko Sozopol je oblíbeným cílem
výletů. Transfer z letiště trvá cca 45 min.

KAVACi
Středisko Kavaci se nachází jižně od města So-
zopol. Jedná se o klidné letovisko s dlouhou pís-
čitou pláží a širokou nabídkou vodních sportů.
Kolem pláže je mnoho restaurací, kaváren
a barů. Turisté mohou využít místní elektrický
vláček a navštívit cca 3 km vzdálené město So-
zopol. Ze Sozopolu jezdí autobus do cca 39 km
vzdáleného Burgasu. Nedaleko Kavaci se na-
chází přírodní rezervace Písečná Lilie. Transfer
z letiště trvá cca 60 min. v závislosti na poloze
konkrétních hotelů. 

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Festa Pomorie Resort **** AI 12 let 92
Hacienda Beach **** AI 12 let 93
Marina Royal Palace ***** AI 12 let 94
Marina Beach ***** AI 12 let 95
Belleville **** AI 12 let 96
Holiday Village ***** PL/AI 13 let 97

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

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

Sozopol

Pomorie Djuni Sozopol
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PlAVBA DŽunGlÍ Po ŘeCe RoPoTAMo
A PRoHlÍDKA SoZoPolu
Polodenní (dopolední) plavba na lodičce po bul-
harské řece Ropotamo, která protéká divokou
a nedotčenou přírodou pohoří Strandža. Ces-
tou zpět prohlídka starobylého města Sozo-
polu, jeho hradeb, amfiteátru a starých uliček
vybudovaných antickými Řeky.
Cena: cca 55 BGN

PiRÁTSKÁ PÁRTY nA loDi u neSSeBARu
Celodenní plavba na pirátské lodi v Nessebar-
ském zálivu. Kapitán Jack a jeho posádka pro
vás mají připravený nekonečný zábavný pro-
gram a také zdarma alkoholické i nealkoholické
nápoje. Cena zahrnuje oběd.
Cena: cca 93 BGN

BAlČiK A KAliAKRA
Celodenní výlet do historického městečka Bal-
čiku zvaného „bílé město“, které leží na břehu
Černého moře. Návštěva proslulého letohrádku
rumunské královny Marie, která se do tohoto
místa zamilovala na první pohled a nechala si
zde postavit letohrádek. ochutnávka vín v krá-
lovské vinárnĕ. Prohlídka botanické zahrady,
druhé největší v Evropě. Návštěva historického
mysu Kaliakra se skalnatými útesy zbarvenými
do červena. 
Cena: cca 111 BGN

iSTAnBul (1 den)
Celodenní výlet do Istanbulu. Prohlídka klasic-
kých i neklasických památek hlavního města bý-
valé osmanské říše s neuvěřitelně pestrou
historií, např. Modrá mešita nebo slavný Hippo-

drom. Prohlídka evropské i asijské části. Projížďka
lodí přes Bospor. Návštěva tradičního textilního
závodu. Cena zahrnuje také snídani a oběd. 
Cena: cca 170 BGN

VARnA A DelFinÁRiuM
Celodenní výlet zahrnuje prohlídku největšího
bulharského přístavního města Varna, kláštera
Aladža a návštěvu delfinária, které se nachází
v přímořském parku. Představení baví děti i do-
spělé.
Cena: cca 107 BGN

Výlety je možné zakoupit pouze na místě.
Uvedené ceny jsou orientační a nemusí za-
hrnovat vstupy. S kompletní nabídkou výletů
Vás na místě seznámí delegát. 

NABÍdkA VýlETů

istanbul

Ropotamo nessebar Varna, delfinárium
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HoTEL FESTA PoMoRIE RESoRT
**** PoMoRIE

Studia: AAB Apartmány: AABB|AAAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, oSR, PED) Strava: all inclusive

PoloHA
Hotel se nachází ve středisku Pomorie, cca 50 m
od pláže, cca 2 km od centra letoviska, autobu-
sová zastávka cca 10 m od hotelu, cca 10 km
od letiště Burgas.

VYBAVenÍ
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, lobby
bar, snack bar, trezor za poplatek, WiFi ve spo-
lečných prostorách hotelu zdarma, dětský bazén,
bazén; lehátka a slunečníky zdarma, osušky za
vratný depozit.

SPoRT A ZÁBAVA
Dětské hřiště, animace pro děti, animace pro

dospělé, aerobic, aqua aerobic, volejbal, miniclub,
fitness; za poplatek kulečník, Spa centrum – sau-
na, masáže a další kosmetické procedury. 

uBYToVÁnÍ
Studia (2+1) s možností 1 přistýlky jsou vybavena
vlastním příslušenstvím (sprchový kout, vysoušeč
vlasů, WC), telefonem, klimatizací, SAT/TV a bal-
konem s výhledem na moře. Apartmány (2+2,
3+1) mají obývací pokoj a ložnici oddělenou dveř-
mi, vybavení stejné jako studio.

STRAVoVÁnÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu v hlavní restauraci, místní alko-

holické a nealkoholické nápoje v časech a místech
určených hotelem, 1x za pobyt možnost večeře
v rybí à la carte restauraci Sunrise zdarma (nutná
rezervace nejméně 1 den dopředu).

PlÁŽ
Písčitá pláž cca 50 m od hotelu; lehátka a slu-
nečníky za poplatek.

oficiální klasifikace: ****+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Boj2FeS.html

od xxx kč*

* více na str. 245

12
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HoTEL HACIENDA BEACH
**** SoZoPoL

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

PoloHA
Komplex 5 čtyřpatrových budov se nachází v klid-
ném zálivu Zlatá rybka s krásnou písčitou pláží,
cca 4 km od centra střediska Sozopol a cca 30 km
od letiště v Burgasu.

VYBAVenÍ
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, italská
à la carte restaurace, lobby bar, bar u bazénu,
WiFi ve veřejných prostorách zdarma; za poplatek
trezor na recepci, parkoviště. Terasa s bazénem
a dětským bazénem, lehátka a slunečníky u ba-
zénu zdarma.

SPoRT A ZÁBAVA
Stolní tenis, volejbal, venkovní fitness, šachy,
šipky, animační programy pro děti a dospělé;

za poplatek vodní sporty na pláži, aquapark v So-
zopolu.
V období cca od poloviny června do poloviny
září je v hotelu otevřen Dětský klub Čedok
Hotel Transylvánie s česky mluvícím animá-
torem. Bližší informace najdete ve speciálním
katalogu, který je věnován výhradně našemu
novému Dětskému klubu Čedok.

uBYToVÁnÍ
Apartmány s možností až 3 přistýlek pro děti
mají obývací část a ložnici, jsou vybaveny klima-
tizací, vlastním příslušenstvím (koupelna/vana,
vysoušeč vlasů, WC), SAT/TV, telefonem, malou
chladničkou a balkonem s výhledem do okolí.

STRAVoVÁnÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
bufetovou formou, občerstvení během dne, zmrz-
linu, kávu, čaj, nealkoholické a alkoholické nápoje
místní  výroby v časech a místech určených hote-
lem. 1x za pobyt možnost večeře v restauraci à la
carte (rezervace předem nutná).

PlÁŽ
Písčitá pláž Zlatá rybka s pozvolným vstupem
do moře se nachází cca 100 m od hotelu, lehátka
a slunečníky na pláži za poplatek.

oficiální klasifikace: ***+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Boj2HAC.html

od 12 750 kč*

* více na str. 245

12
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HoTEL MARINA RoyAL PALACE
***** DJuNI

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Junior suite: AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, oSR, PED) Strava: all inclusive

PoloHA
Hotel je součástí rozlehlého rekreačního areálu
klubového typu Djuni Royal Resort vybudova-
ného na zalesněných a travnatých svazích nad
přístavem, v bezprostřední blízkosti krásné písčité
pláže, cca 8 km od Sozopolu a cca 50 km od le-
tiště Burgas.

VYBAVenÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, výtahy, TV kou-
tek, restaurace s terasou, restaurace s obsluhou,
lobby bar, bar u bazénu, obchod, WiFi v areálu
hotelu zdarma, terasa na slunění s bazénem,
dětský bazén, krytý bazén, aquapark; lehátka
a slunečníky zdarma, osušky za vratný depozit.

SPoRT A ZÁBAVA
Aquapark (v provozu 1. 6. – 15. 9.), tenisové kurty
(vybavení za poplatek), stolní tenis, lukostřelba,
šipky, aerobic, plážový volejbal, sportovní a animační
programy, dětský klub a hřiště, sauna, vířivka; za
poplatek fitness, minigolf, vodní sporty na pláži,
Spa centrum – masáže, kosmetické procedury.

uBYToVÁnÍ
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky (rozkládací křeslo) mají vlastní příslušenství
(koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimati-
zaci, SAT/TV, telefon a balkon; za poplatek minibar,
trezor. Za příplatek pokoje s výhledem na moře
nebo na bazén a junior suity s možností až
2 přistýlek pro děti.

STRAVoVÁnÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, odpolední občerstvení, nealko-
holické a alkoholické nápoje místní výroby v časech
a místech určených hotelem.

PlÁŽ
Široká písčitá pláž se nachází přímo před hote-
lem, lehátka a slunečníky zdarma.

oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Boj2MRP.html

od 16 420 kč*

* více na str. 245

12
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HoTEL MARINA BEACH
***** DJuNI

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

PoloHA
Hotel je součástí rozlehlého rekreačního areálu
klubového typu Djuni Royal Resort vybudova-
ného na zalesněných a travnatých svazích nad
přístavem, v bezprostřední blízkosti krásné písčité
pláže, cca 8 km od Sozopolu a cca 50 km od le-
tiště Burgas.

VYBAVenÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, výtah, restau-
race, lobby bar, bar u bazénu, TV koutek, WiFi
v areálu hotelu zdarma, obchod se suvenýry,
bazén s dětskou částí; lehátka a slunečníky zdar-
ma, osušky za vratný depozit.

SPoRT A ZÁBAVA
Aquapark (v provozu 1. 6. – 5. 9.), tenisové kurty
(vybavení za poplatek), stolní tenis, lukostřelba,
šipky, aerobic, plážový volejbal, sportovní a ani-
mační programy, dětský klub a hřiště; za poplatek
minigolf, vodní sporty na pláži.

uBYToVÁnÍ
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky (rozkládací křeslo) mají vlastní příslušenství
(koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimati-
zaci, SAT/TV, telefon a balkon; za poplatek minibar,
trezor. Za příplatek pokoje s výhledem na moře
a junior suite s možností až 2 přistýlek pro děti.

STRAVoVÁnÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, odpolední občerstvení, nealko-
holické a alkoholické nápoje místní výroby v časech
a místech určených hotelem.

PlÁŽ
Široká písčitá pláž se nachází přímo před hote-
lem, lehátka a slunečníky zdarma.

oficiální klasifikace: ****+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Boj2MAB.html

od 16 090 kč*

* více na str. 245

12
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HoTEL BELLEVILLE
**** DJuNI

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

PoloHA
Hotel je součástí rozlehlého rekreačního areálu
klubového typu Djuni Royal Resort vybudova-
ného na zalesněných a travnatých svazích nad
přístavem, nedaleko krásné písčité pláže, cca
8 km od Sozopolu a cca 50 km od letiště Burgas.

VYBAVenÍ
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, restau-
race s obsluhou, lobby bar, WiFi v areálu hotelu
zdarma, možnost využití bazénu v areálu Djuni
nebo na pláži.

SPoRT A ZÁBAVA
Aquapark (v provozu 1. 6. – 15. 9.), tenisové kurty
(vybavení za poplatek), stolní tenis, lukostřelba,
šipky, aerobic, plážový volejbal, animační pro-
gramy, dětský klub a hřiště, fitness, sauna; za
poplatek minigolf, vodní sporty na pláži.

uBYToVÁnÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
SAT/TV a balkon; za poplatek minibar, trezor.

STRAVoVÁnÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, odpolední občerstvení, nealko-
holické a alkoholické nápoje místní výroby v ča-
sech a místech určených hotelem.

PlÁŽ
Písčitá pláž se nachází cca 500 m od hotelu, le-
hátka a slunečníky zdarma.

oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Boj2BlV.html

od 14 800 kč*

* více na str. 245

12
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HoLIDAy VILLAGE 
**** DJuNI

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

PoloHA
Komplex vilek je součástí rozlehlého hotelového
resortu Djuni Royal Resort s hotely a vilami ve
stylu moderní a klasické bulharské architektury,
vybudovaného na zalesněných a travnatých sva-
zích nad malým přístavem a v blízkosti krásné
písčité pláže, cca 50 km od letiště Burgas.

VYBAVenÍ
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, à la
carte restaurace, obchody; za poplatek WiFi na
recepci. Bazén s vyhrazenou částí pro děti
v areálu Djuni, bazén na pláži.

SPoRT A ZÁBAVA
Tenisové kurty, lukostřelba, aerobic, animační
a večerní programy v amfiteátru, miniclub
(3–6 let, 7–12 let) dětské hřiště.

uBYToVÁnÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/
vana, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV,
mini chladničkou a balkonem nebo terasou; za
poplatek trezor. Za příplatek stejně vybavené
suity a Promo suity umístěné dále od pláže.

STRAVoVÁnÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi a odpolední
občerstvení.

PlÁŽ
Písčitá pláž se nachází cca 500 m od komplexu,
lehátka a slunečníky zdarma.

oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Boj2HVD.html

od 14 060 kč*

* více na str. 245

12
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BuLHARSKo | PRIMoRSKo | KITeN | LoZeNeC

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
PRiMoRSKo
Známé turistické centrum leží cca 50 km jižně
od Burgasu v podhůří pohoří Strandža na po-
loostrově Kjuprija, k němuž ze severu a z jihu
přiléhají dvě pláže s jemným pískem, čistou vo-
dou a pozvolným přístupem do moře. Na okraji
městečka se vlévá do moře Ďavolska řeka. Asi
4 km od městečka je známá přírodní rezervace
řeky Ropotamo, která je častým cílem výletů.
V městečku je hodně soukromých restaurací,
obchodů, stylových podniků a nově vybudovaný
aquapark. Možnost výletů do okolí a Istanbulu.
Transfer z letiště v Burgasu trvá cca 60 min. v zá-
vislosti na poloze konkrétních hotelů.

KiTen
Městečko leží v těsné blízkosti Primorska cca
60 km od Burgasu v podhůří lesnatého pohoří
Strandža. Vyniká mimořádně zdravým klimatem
a krásnou přírodou, díky spojení lesů a moře je
vyhledávaným přímořským letoviskem a rozvíje-
jícím se turistickým centrem. Písčité pláže svažující
se pozvolna do moře jsou lemované skalnatými
zálivy. Kitenský záliv patří k nejkrásnějším místům
jižního Černomoří. V přístavu je jacht club a po-
řádají se zde školy potápění. Letovisko je vhodné
pro milovníky  jachtingu a rybaření, je zde celá
řada kavárniček, restaurací,  místních  taveren, ob-
chodů. Možnost výletů do okolí a Istanbulu. Trans-
fer z letiště v Burgasu trvá cca 60 min. v závislosti
na poloze konkrétních hotelů.

LoZenec
Přímořská rybářská vesnička leží cca 70 km jižně
od Burgasu na dohled od Kitenu na úpatí pohoří
Strandža. Vyniká mimořádně zdravým klimatem
a krásnou přírodou díky spojení lesů a moře.
V obci je hodně soukromých obchůdků, restaurací,
prodejen. Pěkné písčité pláže v zálivech nabízejí
půjčování sportovních potřeb – vodních kol, vod-
ních lyží a windsurfingu. Místo je vyhledáváno
pro své pěkné romantické pláže, které dosud ne-
jsou zasaženy nadměrným cestovním ruchem.
Jsou zde i malebné zálivy vhodné pro vyznavače
nudismu. Možnost výletu do Istanbulu a okolí.
Transfer z letiště v Burgasu trvá cca 75 min. v zá-
vislosti na poloze konkrétních hotelů.

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

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

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Prestige City II **** AI 12 let 100
Belica    *** AI 12 let 101
Forest Beach **** AI 14 let 102
Miramar *** AI 12 let 104
Lotos *** AI 12 let 105
Stefanov III **** AI 14 let 106

Primorsko

Primorsko Lozenec Kiten

Beglik Tash
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NABÍdkA VýlETů
neSSeBAR PAnoRAMA S VYJÍŽĎKou
nA MoŘe
Projížďka kolem historického poloostrova Ne-
ssebar, který je součástí světového dědictví
 UNeSCo. Plavba po zátoce Slunečného pobřeží
a Sv. Vlasu během západu slunce. Na palubě
lehké občerstvení formou bufetu, nápoje neal-
koholické a alkoholické. 
Cena: cca 60 BGN

RoPoTAMo – SoZoPoL KATAMARÁneM
Plavba lodí po řece Ropotamo. Návštěva Sozo-
polu – nejstaršího města na bulharském pobřeží.
Procházka starým městem. Návrat do přístavu
Nessebar katamaránem. 
Cena: cca 95 BGN

VARnA DeLFinÁRiuM A ALADZHA
Návštěva kláštera Aladža, který byl založen ve
12. století. Prohlídka Varny, hlavního města po-
břeží s bohatou historií, představení v delfináriu,
oběd.  
Cena: cca 95 BGN

BuLHARSKÝ VeČeR 
Folklórní představení, živá hudba, lidové tance
a završení tancem na žhavém uhlí „nestinarki“.
Menu zahrnuje večeři a ochutnávku bulharského
vína. 
Cena: cca 66 BGN

JeeP SAFARi „LeSnÍ cHÝŠe“
Projížďka džípy „Land Rover“ a „VAZ“ v pohoří
Stará planina k lesní chýši. K výletu patří buginy,
jízda na koni, lukostřelba a oběd. Návštěva ves-
nice Medovo, která je známá svou produkcí nej-
lepšího medu. 
Cena: cca 117 BGN

Výlety je možné zakoupit pouze na místě.
Uvedené ceny jsou orientační a nemusí za-
hrnovat vstupy. S kompletní nabídkou výletů
Vás na místě seznámí delegát. 

nessebar

Varna, delfináriumSozopol
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HoTeL PReSTIGe CITy II
**** PRIMoRSKo

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Apartmán: AAABB|AAAABB Dítě do: 12 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, oSR, PeD)

PoLoHA
Hotel je umístěn v zahradě, blízko pláže, cca
1,5 km od města Primorsko a Kiten a cca 70 km
od letiště Burgas.

VYBAVenÍ
Vstupní hala, recepce, restaurace, lobby bar, bar
u bazénu, minimarket, konferenční místnost,
WiFi ve veřejných prostorách zdarma, bazén
s oddělenou dětskou částí, krytý bazén; lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma.

SPoRT A ZÁBAVA
Dětské hřiště; za poplatek sauna, pára, vířivka,

turecké lázně a široká nabídka masážních pro-
cedur.

uBYToVÁnÍ
Apartmány s 1 nebo 2 ložnicemi mají kompletně
vybavenou kuchyňku, vlastní příslušenství (kou-
pelna/sprcha, WC), klimatizaci, SAT/TV, chlad-
ničku, balkon; za poplatek trezor, dětská postýlka.

STRAVoVÁnÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, odpolední občerstvení, nealko-
holické a alkoholické nápoje místní výroby v ča-
sech a místech určených hotelem.

PLÁŽ
Pěkná, cca 4,5 km dlouhá písčitá pláž se nachází
před hotelem, přístup přes místní pobřežní ko-
munikaci, lehátka a slunečníky za poplatek.

oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/BoJ2PRe.html

od 12 890 kč*

* více na str. 245

12
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HoTeL BeLICA
*** PRIMoRSKo

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

PoLoHA
Čtyřpatrový hotel se nachází v tiché části na
okraji města Primorsko, cca 250 m od obchod-
ního a zábavního centra a cca 60 km od letiště
Burgas.

VYBAVenÍ
Vstupní hala, recepce, restaurace, lobby bar, bar
u bazénu, TV koutek; za poplatek WiFi, trezor na
recepci. Bazén s dětskou částí, lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma.

SPoRT A ZÁBAVA
Stolní tenis; za poplatek tenis, kulečník, vodní
sporty na pláži, v městečku pronájem jízdních
kol, diskotéky, restaurace, bary, místní taverny.

uBYToVÁnÍ
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2) s možností
až 2 přistýlek pro děti mají vlastní příslušenství
(koupelna/ sprcha, WC), klimatizaci, SAT/TV, bal-
kon s výhledem na bazén nebo do okolí; za pop-
latek minibar.

STRAVoVÁnÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře

bufetovým způsobem, nealkoholické a alkoho-
lické nápoje místní výroby v časech a místech
určených hotelem.

PLÁŽ
Písčitá Spláž se nachází cca 400 m od hotelu,
lehátka a slunečníky za poplatek.

oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/BoJ2BeL.html

od 11 700 kč*

* více na str. 245

12
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HoTeL FoReST BeACH
**** PRIMoRSKo

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

PoLoHA
Hotel se nachází v letovisku Primorsko, cca 250 m
od pláže, cca 2 km od střediska Kiten, cca 60 km
od letiště v Burgasu.

VYBAVenÍ
Komplex několika budov v rozlehlém areálu
mezi vzrostlými stromy, vstupní hala, recepce,
lobby bar, restaurace, výtahy, bar u bazénu, WiFi
ve společných prostorách hotelu zdarma, 2 ba-
zény, dětský bazén; lehátka a slunečníky zdarma,
osušky za vratný depozit. Jednotlivé budovy jsou
rozmístěny v mírném svahu. Nedoporučujeme
pro osoby se sníženou pohyblivostí.

SPoRT A ZÁBAVA
Dětské hřiště, fotbal, volejbal, stolní tenis; za
poplatek půjčovna kol, tenisové kurty, vodní
sporty.

uBYToVÁnÍ
Prostorná studia (2+2) s opticky rozdělenou lož-
nicí a obývací částí jsou  vybavena vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
telefonem, trezorem, klimatizací, SAT/TV; za pop-
latek minibar. 

STRAVoVÁnÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, lehké od-

polední občerstvení a večeře formou bufetu
v hlavní restauraci, vybrané místní alkoholické
a nealkoholické nápoje v časech a místech ur-
čených hotelem.

PLÁŽ
Krásná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře cca 250 m od hotelu; 2 lehátka a slunečník
na pokoj zdarma, jinak za poplatek. 

oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/BoJ2FoB.html

od 13 140 kč*

* více na str. 245

14
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HoTeL MIRAMAR
**** KAVACI

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

PoLoHA
Nový čtyřpatrový hotel leží v zahradě v oblasti
Kavaci, 3 km jižně od městečka Sozopol a cca
40 km od letiště Burgas.

VYBAVenÍ
Vstupní hala, recepce, restaurace s venkovní te-
rasou, lobby bar, WiFi na recepci zdarma; za
poplatek trezory na recepci. Bazén s dětskou
částí; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

SPoRT A ZÁBAVA
Dětské hřiště; za poplatek vodní sporty na pláži,
zábavní a společenské vyžití v městečku Sozopol.

uBYToVÁnÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky pro dítě (rozkládací křeslo)
mají vlastní příslušenství (koupelna, WC), klima-
tizaci, SAT/TV, telefon a balkon; za poplatek mi-
nibar, dětská postýlka. Za příplatek studia pro
3 dospělé osoby a apartmány pro 4 osoby s od-
dělenou ložnicí, obývacím pokojem s rozkládací
pohovkou a kuchyňským koutem vybaveným var-
nou konvicí a chladničkou.

STRAVoVÁnÍ
Polopenze formou bufetu.

PLÁŽ
Krásná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází cca 150 m od hotelu, přístup
přes místní komunikaci, lehátka a slunečníky za
poplatek.

oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/BoJ2MiR.html

od 13 320 kč*

* více na str. 245

12
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HoTeL LoToS
*** KITeN

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

PoLoHA
Čtyřpatrový hotel s rodinnou atmosférou leží
v zahradě v blízkosti centra městečka s nabídkou
obchodů, restaurací, barů a zábavních podniků,
cca 65 km od letiště Burgas.

VYBAVenÍ
Vstupní hala, recepce, restaurace s terasou, bar,
WiFi v areálu hotelu zdarma; za poplatek trezory
na recepci. Bazén s dětskou částí; lehátka u ba-
zénu zdarma.

SPoRT A ZÁBAVA
Za poplatek kulečník, stolní fotbal, pronájem jízd-
ních kol, vodní sporty, skluzavka pro děti a zábavní
park na pláži, možnosti sportovního vyžití ve stře-
disku.

uBYToVÁnÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky mají vlastní příslušenství
(koupelna, WC), klimatizaci, SAT/TV, chladničku
a balkon.

STRAVoVÁnÍ
Snídaně formou bufetu, možnost večeří v mnoha
restauracích a tavernách v okolí.

PLÁŽ
Krásná severní písčitá pláž Atliman s pozvolným
vstupem do moře se nachází cca 250 m od hotelu,
lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.

oficiální klasifikace: ***+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/BoJ2LoT.html

od 10 400 kč*

* více na str. 245

12



HoTeL STeFANoV III.
*** LoZeNeC

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

PoLoHA
Rodinný hotelový komplex tří hotelů Stefanov
se nachází u místní komunikace v klidné části
na okraji přímořské vesničky Lozenec s obchody,
restauracemi, kavárnami a tržištěm, cca 70 km
od letiště Burgas.

VYBAVenÍ
Recepce, společná restaurace v hotelu Stefanov II.
s příjemnou venkovní terasou a barem, bar u ba-
zénu, WiFi ve společných prostorách zdarma; za
poplatek trezor na recepci. Terasa s bazénem,
bazén pro děti, krytý bazén; lehátka u bazénu
zdarma.

SPoRT A ZÁBAVA
Dětské hřiště; za poplatek kulečník, stolní tenis,
vodní sporty na pláži. Méně rušné centrum je
vhodné k večerním procházkám.

uBYToVÁnÍ
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2) s možností
až 2 přistýlek mají vlastní příslušenství (koupelna,
WC), klimatizaci, SAT/TV, chladničku a balkon;
za poplatek dětská postýlka.

STRAVoVÁnÍ
Snídaně bufetovým způsobem, na místě mož-
nost dokoupení večeří – výběr z menu.

PLÁŽ
Ve středisku se nacházejí čtyři pláže typické pro
jižní Bulharsko – písčité úseky se skalními terény
na okrajích s čistou vodou. Nejbližší pěkná písčitá
pláž se nachází cca 400 m od hotelu.

oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/BoJ2SFn.html

800 112 112106
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od 9 890 kč*

* více na str. 245

12
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Chraňte svou pokožku 

během dovolené s luxusními 

opalovacími krémy z řady 

The Ritual of Karma. 

Po aplikaci bude Vaše 

pokožka chráněná před UVA 

a UVB zářením a zároveň 

provoněná jemnou svěží 

vůní lotosu a vyživujícího 

bílého čaje.

T H E 

R I T U A L  O F  K A R M A

Nakupujte na www.rituals.cz



ŘECKO – OstrOv KOrfu
ostrov v Jónském moři u severního pobřeží Řecka, s výhledem na hory řeckého a albánského pobřeží, patří k nejpůvabnějším z řeckých
ostrovů. překrásná krajina, na jihu pahorkatá a na severu se zvedající do mohutného vápencového pohoří, prorostlá subtropickou vegetací,
opodstatňuje jeho přívlastek „smaragdový“. pomerančovníkové a olivové háje, platany a vysoké kužely cypřišů, nenarušená příroda
a divoké skalnaté útesy na severu. Bílé písčité i oblázkové pláže, křišťálové moře s množstvím ryb, které okouzlily již mnohé cestovatele.
na korfu – starověkou kerkyru – umístil Homér svůj ostrov Fajáků, poslední odysseovu zastávku při jeho putování domů z trojské války.
Zastavili se na něm také argonauti s iásónem a Médeou, když prchali se zlatým rounem. 
i novodobí básníci, spisovatelé a další slavné osobnosti byli okouzleni místy, kde se přírodní krása prolíná s bájemi a historií – jeho krásu
obdivovali Goethe i Wilde, žil zde lord Byron, o svém dětství na ostrově psal Gerald Durell, v zámečku achillion prožila část života i manželka
rakouského císaře Františka Josefa i. alžběta – Sissi, letní sídla zde mají rothschildové.
návštěvníci ostrova na něm prožijí nezapomenutelné chvíle při odpočinku na plážích, procházkách malými vesničkami, návštěvách
starobylých klášterů i hlavního města kerkyry, uchovávajícího si starou benátskou atmosféru, přes živý provoz v obchůdcích a tavernách,
trvající dlouho do noci. na ostrově byl nedávno vybudován aquapark „vodní svět“ s nesčetnými bazény a tobogány, který patří k největším
v celém středomoří a je snadno dosažitelný ze střediska Moraitika.

Sportovní aktivity
Možnost vodních sportů se nabízí na většině pláží
ostrova (šlapadla, kajaky, jízda na nafukovacích
atrakcích), stejně jako paragliding, jízda na vodních
skútrech či vodních lyžích. ve střediscích Pale-
okastritsa a Liapades je možné pronajmout malé
motorové čluny a individuálně se vydat na opuš-
těné pláže západního pobřeží. korfu rovněž nabízí
několik lokalit, ponejvíce na západní straně os-
trova, vhodných pro potápění a šnorchlování. Ho-
tely v destinaci jsou mnohdy vybaveny tenisovými
kurty a volejbalovými hřišti. Atrakcí korfu je velké
golfové hřiště rozkládající se u vesnice Ermones.
Ostrov je rovněž ideální především v jarních a pod-
zimních měsících pro cyklistické výlety.

po koupání
Přímořská letoviska Moraitika, Acharavi, roda
nabízejí bohatý noční život a spoustu příležitostí
k pobavení – bary, restaurace, taverny a diskotéky
uspokojí i náročné návštěvníky ostrova. Ostatní
střediska jsou klidnější s večerní zábavou sou-
středěnou hlavně v hotelových barech. kulturním
centrem ostrova je samozřejmě hlavní město
kerkyra, které je ze všech letovisek dostupné
autobusy hromadné dopravy, nebo taxi. v čer-
venci a srpnu se na různých místech ostrova ko-
nají místní lidové slavnosti tzv. panigyri.
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Čedok plUS
• doprava ve třídě travel Plus Comfort 

za příplatek 3 890 kč
• česky hovořící delegát v místě zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění
• výhodné parkování na letišti v Praze

naše tipy pro SpráVnoU VolBU
• skutečně zdravé mikroklima
• dovolená ve svěží zeleni
• bohatství historických památek
• klidná voda i živý příboj

Roda

Acharavi

Agnos Astrakeri

KORFU

Paleokastritsa

Glyf¡da

Corfu
Golf

Dassia

Gouvia
Korfu

Agios 
Georgios

Moraitika/Messongi

Perama
Agios Ioannis Peristeron  J”nsk… moře

Liapades

pŘímé lety Bez pŘeStUpU
odlety: 8, 15 dní z prahy

lety S mezipŘiStáním
odlety: 8, 15 dní z Brna a oStraVy

OstrOv kOrfu | Řecko
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základní informace
rozloha ostrova: 592 km2

počet obyvatel ostrova: 110 tisíc
Úřední jazyk: řečtina
Místní měna: euro
Časový posun v létě: sELČ plus 1 hod.
cílové letiště: kerkyra
Doba letu z prahy: 2 hodiny 5 minut

pobyt ZDarMa*
Hotel kategorie Strava pro dítě do str.

Messongi Beach *** AI 11 let 112
Aqua Blue **** AI 12 let 114
Aeolos Beach resort **** AI 10 let 115
Angela Beach **** AI 14 let 116
Belvedere Corfu *** AI 12 let 118
three stars *** PL 6 let 119

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

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

Upozornění
Pobytová taxa: Dle vyhlášky místních úřadů se
platí pobytová taxa, která je splatná na místě
v hotovosti v Eur. upozorňujeme, že zavedení
taxy a její výše může být úpravou místní vyhlá-
šky i v průběhu sezóny kdykoliv změněna. 
Aktuální ceny pobytových tax jsou uvedeny na
www.cedok.cz. 

GaStronoMie 
Místní kuchyně je rozmanitá, s velkým podílem
zeleniny a různých bylinek, drtivá většina pokrmů
se připravuje na kvalitním místním olivovém
oleji. typickými masitými pokrmy jsou grilované
různé druhy masa, omáčka stifado s celými ci-
bulkami, hovězí maso v omáčce s makarony
zvané pastitsada a sofrito, což je plátek masa
v bílé kořeněné omáčce s česnekem. Oblíbeným
dezertem je řecký jogurt zalitý tymiánovým me-
dem a posypaný vlašskými ořechy. k pití se po-
dává výborné domácí červené či bílé víno,
milovníci piva mohou ochutnat pivo Mythus.
specialitou ostrova je nealkoholické zázvorové
pivo tzitzinbira, které je k dostání pouze ve vy-
braných tavernách. Na ostrově lze navštívit i ně-
kolik kvalitních rybích taveren. 

nákupy 
Obchůdky s místními suvenýry existují v každém
letovisku. typickým suvenýrem jsou produkty
z kumkvatu (trpasličí pomeranče), a to likéry,
marmelády, kandované ovoce a lahodné brandy.
Bohatá je rovněž nabídka produktů z olivového
oleje, dřeva olivovníku, koberců a šperků ze zlata
či stříbra.

Liapades

korfu
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NAŠE POBYtOvÁ MÍstA
Moraitika/MeSSonGi
Přímořské středisko na jihovýchodě ostrova s pís-
čitými plážemi a živým prostředím, s řadou re-
staurací, diskoték, barů a dalších zábavních
příležitostí, které zpestřují noční život. Čistotu
vody zde potvrzuje sezónní výskyt mořských
trav. transfer z letiště trvá asi 45 min. v závislosti
na poloze konkrétních hotelů.

LiapaDeS
Liapades je malebné středisko, nacházející se
na západním pobřeží ostrova korfu, 22 km od
hlavního města kerkyra. rozprostírá se ve stej-
nojmenné zátoce v překrásném přírodním pro-
středí. Okolí tvoří zalesněné kopce s členitým
pobřežím a útesy, vyčnívajícími z křišťálově čis-
tého moře. Říká se, že jedna z nejhezčích pláží
na korfu se nachází právě v Liapades. Nabízí
kromě krásného okolí i dostatek taveren, několik

obchodů a barů. Nečekejte ovšem žádné rušné
středisko, to Liapades rozhodně není. Jedná se
spíše o poklidnější místo, proto jej lze doporučit
hlavně lidem vyhledávající klidnou dovolenou.

peraMa
středisko Perama leží na východního pobřeží os-
trova korfu, cca 9 km od hlavního města korfu
(kerkyra). Jedná se o malé středisko, kde se na-
chází několik taveren nabízející tradiční řecká jídla
i mezinárodní kuchyni, obchody s potravinami a
suvenýry, půjčovna aut a motorek. turisté mohou
využít místní autobusovou linku k návštěvě růz-
ných částí ostrova. středisko je vhodné pro klid-
nější dovolenou. transfer z letiště trvá cca 15 min.
v závislosti na poloze konkrétních hotelů. 

aGnoS aStrakeri
Malé letovisko Astrakeri leží na ostrově korfu

mezi středisky Acharavi a sidari. v centru leto-
viska je několik obchodů a restaurací nabízející
speciality řecké kuchyně. Jedná se o klidné stře-
disko s dlouhou písčitou pláží. Na pláži jsou dvě
rybí taverny, které jsou proslulé výbornými po-
krmy z čerstvých ryb. transfer z letiště trvá cca
90 min. v závislosti na poloze konkrétních hotelů. 

aGioS ioanniS periSteron
Menší přímořské středisko, které se nachází na
východě ostrova korfu, cca 18 km od hlavního
města korfu (kerkyra). Jedná se o klidné letovisko
s oblázkovou pláží, nabídkou různých sportovních
aktivit, restauracemi a obchody. turisté mohou
využít místní autobusovou linku k návštěvě vět-
ších turistických středisek např. letoviska Mes-
songhi, které je vzdálené cca 5 km od letoviska.
transfer z letiště trvá cca 30 min. v závislosti na
poloze konkrétních hotelů. 

korfu

korfu korfu korfu
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NABÍdKA výlEtů
city tour – vÝLet Do HLavníHo MĚSta
Polodenní výlet do hlavního města ostrova. Pro-
cházka historickým centrem kolem Metropolit-
ního kostela, náměstí tzv. spianadu, Britského
královského paláce sv. Jiří a Michala, vstupní
brány do staré benátské pevnosti a slavné fran-
couzská promenády tzv. Liston, kostela svatého
spyridona, který je zasvěcen patronu ostrova.
Individuální volno. Následuje výletní plavba lodí
kolem staré benátské pevnosti a zálivem Garitsa.
Návrat do hotelu autobusem.
Cena: cca 30 Eur

paXoS – antipaXoS – MoDrÉ JeSkynĚ
Celodenní výlet lodí na dva z nejkrásnějších ostrovů
světa, které se nacházejí v Jónském moři, Paxos
a přilehlý ostrůvek Antipaxos. tyto ostrovy okouzlují
návštěvníky malebnými zátokami, zelenými horami
a průzračným mořem. Návštěva hlavního města
ostrova Gaios. Individuální volno na prohlídku
města. Možnost fakultativního výletu autobusem
po celém ostrově. Návrat zpět na ostrov korfu. 
Cena: cca 38 Eur

vÝLet po oStrovĚ (okruH)
Celodenní výlet na nejkrásnější místa na ostrově
korfu. Návštěva letního zámečku rakouské cí-
sařovny Alžběty, zvané sissi, který byl postaven
na konci 19. století. Zastávka ve slavné likérce
koumquat a ochutnávka místního likéru, který
se vyrábí z pomerančů koumquatu, jež se na
celém světě pěstují pouze v Asii a na korfu. Náv-
štěva Paleokastritsi a individuální volno. Návštěva
vesničky Lakones, která je známá díky tzv. Bella
viste. Individuální volno. Prohlídka ženského
kláštera Agia Paraskevi ve vesnici Makrades a za-
stávka v obchůdku s místními produkty. Návrat
do hotelu.
Cena: cca 38 Eur

LoDní vÝLet S GriLováníM
Celodenní plavba kolem severovýchodního po-
břeží ostrova např. jeskyně sv. Arsenie poblíž
vesnice Nissaki, vesničky kouloura, a známé zá-
toky kalami nebo rybářské vesnice kassiopi. Za-
stávka na jedné z nejkrásnějších písčitých pláží
ostrova kalamaki. Pauza na oběd – tradiční řecké
BBQ – grilované kuře, rýže, řecký salát, klasické
tzatziki s čerstvým chlebem, zmrzlina. k pití je
v nabídce bíle víno a pomerančový džus. Za pop-
latek jsou k dispozici také lehátka a slunečníky.
Návrat do přístavu a odjezd do hotelu. 
Cena: cca 38 Eur

Výlety je možné zakoupit pouze na místě.
Uvedené ceny jsou orientační a nemusí za-
hrnovat vstupy. S kompletní nabídkou výletů
Vás na místě seznámí delegát. 

korfu

paxos korfu Liapades
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HOtEL MEssONGHI BEACH
*** MOrAItIkA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB rodinný pokoj: AABB Dítě do: 11 let Zájezdy: 8, 15 dní (PrG, BrQ, Osr) strava: all inclusive

poLoHa
rozlehlý hotelový komplex je situován v zahradě
mezi středisky Moraitika a Messonghi, cca 18 km
od letiště; nákupní možnosti cca 500 m od hotelu
v centru městečka Moraitika.

vyBavení
vstupní hala, recepce, 2 hlavní restaurace, plá-
žová restaurace, několik barů, konferenční míst-
nost, parkoviště; za poplatek Wifi v areálu hotelu,
internetový koutek. 2 bazény, bazén se skluzav-
kami (pouze pro osoby nad 1,1 m), dětská brouz-
daliště, miniaquapark; lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma.

Sport a ZáBava
víceúčelové sportovní hřiště, basketbal, fotbal,
plážový volejbal, tenisové kurty (vybavení za pop-
latek), posilovna, dětské hřiště, miniclub
(4–12 let), animační programy pro děti a dospělé;
za poplatek noční klub, diskotéka, vodní sporty
a potápěčské centrum na pláži; spa centrum –
vířivka, masáže, kosmetické procedury. 

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností přistýlky mají vlastní příslušenství
(koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů/na vyžádání
na recepci oproti záloze, WC), klimatizaci, sAt/tv,

telefon, chladničku a balkon nebo terasu. Za pří-
platek rodinné pokoje (2+2) s možností 2 při-
stýlek (palanda) a pokoje superior.

Stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehké občerstvení během dne,
kávu, čaj, nealkoholické a vybrané alkoholické
nápoje místní výroby v časech a místech urče-
ných hotelem.

pLáž
veřejná písčito-oblázková pláž s pozvolným vstu-
pem do moře se nachází přímo u hotelu, slu-
nečníky a lehátka za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/cFu2MeS.html

od XXX Kč*

* více na str. 245
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HOtEL AQuA BLuE
**** LIAPADEs

standard: AA superior: AA|AAA|AAB Junior suite: AA|AAA|AAB rodinný pokoj: AA|AAB|AABB|AAAB|AAAA Mezonet: AA|AAB|AABB|AAA|AAABB|AABBB

Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PrG, BrQ, Osr) strava: all inclusive

poLoHa
komorní hotelový komplex nízkopodlažních bu-
dov leží na kopci blízko pláže v půvabné zátoce
obklopené zelenými kopci, cca 900 m od centra
města Liapades, cca 22 km od města korfu a cca
18 km od letiště; obchody a bary cca 200 m od
hotelu, autobusová zastávka cca 900 m od ho-
telu. vzhledem k poloze na kopci nedoporuču-
jeme pro osoby s omezenou pohyblivostí.

vyBavení
vstupní hala, recepce, restaurace s výhledem
na moře, 2 restaurace à la carte (nejsou součástí
all inclusive), bar, bar u bazénu, bar na pláži
(není součástí all inclusive), parkoviště, Wifi ve
veřejných prostorách zdarma; za poplatek trezor
na recepci, hlídání dětí (na vyžádání), lékařská
služba, půjčovna aut. Bazén s vyhrazenou částí

pro děti; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma,
osušky za vratný depozit.

Sport a ZáBava
stolní tenis, 2x týdně živá hudba v hlavní restauraci.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0) jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, sAt/tv, telefonem,
chladničkou, balkonem nebo terasou s výhledem
do zahrady. Za příplatek stejně vybavené pokoje
superior s možností přistýlky a výhledem na
moře; mezonetové pokoje pro 5 osob (max. 4 do-
spělé osoby) s výhledem do zahrady a stejně vy-
bavené dvoulůžkové junior suite (2+0, 2+1)
s možností přistýlky (navíc župany a set k přípravě
kávy/čaje) a výhledem na moře.

Stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, dopolední občerstvení, nealko-
holické a alkoholické nápoje místní výroby, kok-
tejly v časech a místech určených hotelem. Hotel
u večeře vyžaduje formální oblečení (pánové
dlouhé kalhoty).

pLáž
veřejná, oblázkovo-kamenitá pláž Glyko se na-
chází cca 70 m od hotelu, lehátka a slunečníky
za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/cFu2aQu.html

od XXX Kč*

* více na str. 245

12
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HOtEL AEOLOs BEACH rEsOrt
**** PErAMA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB rodinný pokoj: AAB|AAA|AAAB|AAAA Dítě do: 10 let Zájezdy: 8, 15 dní (PrG, BrQ, Osr) strava: all inclusive

poLoHa
Hotelový komplex hlavní budovy a bungalovů
s komorní atmosférou leží v mírném svahu přímo
nad mořem v udržované zahradě s výhledem
na záliv, cca 2,5 km od Benitses, cca 10 km od
města korfu a cca 8 km od letiště; autobusová
zastávka cca 50 m od hotelu. vzhledem k členi-
tosti terénu nedoporučujeme osobám se sníže-
nou pohyblivostí.

vyBavení
vstupní hala, recepce, několik restaurací, lobby
bar, bar u bazénu, snack bar, bar na pláži, mi-
nimarket, terasa s výhledem na moře, Wifi
v lobby zdarma, bazén s oddělenou částí pro

děti; lehátka a slunečníky zdarma, osušky za
vratný depozit.

Sport a ZáBava
tenisový kurt, stolní tenis, boccia, plážový volej-
bal, aqua aerobic, šipky, sauna, fitness centrum,
hřiště a herna pro děti, miniclub (4–12 let), ani-
mace pro děti a dospělé, sportovně-rekreační
aktivity, 1x týdně řecký večer; za poplatek well -
ness centrum – masáže, kosmetické procedury.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
v bungalovech s možností přistýlky (pohovka)
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna,

vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, sAt/tv, trezo-
rem, telefonem, chladničkou, varnou konvicí
a balkonem nebo terasou. Na vyžádání a za pří-
platek pokoje s výhledem na moře a rodinné
pokoje (2+2) s možností 2 přistýlek.

Stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, pozdní kontinentální snídaně,
lehké občerstvení během dne, kávu, čaj, neal-
koholické a vybrané alkoholické nápoje místní
výroby v místech a časech určených hotelem.
1x za pobyt možnost večeře v restauraci à la
carte, nebo oběd v italské restauraci (nutná re-
zervace). Hotel vyžaduje u večeře formální oděv
(pánové dlouhé kalhoty).

pLáž
veřejná, písčito-oblázková Perama Beach s po-
zvolným vstupem do moře se nachází cca 50 m
od hotelu, přístup po schodech nebo podcho-
dem pod místní komunikací, slunečníky a lehátka
na pláži zdarma, bar all inclusive.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/cFu2aeo.html

od XXX Kč*

* více na str. 245

10
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HOtEL ANGELA BEACH
**** AGNOs AstrAkErI

standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB|AAAA Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PrG, BrQ, Osr) strava: all inclusive

poLoHa
Hotelový komplex několika budov s rodinnou
atmosférou se nachází v severní části ostrova,
cca 3 km od letoviska roda a 6 km od Acharavi
(bezplatný hotelový bus) a cca 36 km od letiště;
obchody a restaurace cca 150 m od hotelu.

vyBavení
vstupní hala, recepce, v některých budovách vý-
tah, restaurace, lobby bar, tv místnost, Wifi ve
veřejných prostorách zdarma; za poplatek trezor
na recepci. 2 bazény; lehátka a slunečníky u ba-
zénů zdarma.

Sport a ZáBava
stolní tenis, volejbal, dětské hřiště, 1x týdně živá
hudba.

uBytování
Dvoulůžkové superior pokoje (2+0, 2+1, 2+2)
s možností až 2 přistýlek (palanda nebo rozkládací
pohovka) mají vlastní příslušenství (koupelna,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, sAt/tv, telefon,
chladničku a balkon nebo terasu. Za příplatek
na vyžádání pokoje v nové budově (superior new
building).

Stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehké občerstvení během dne,

kávu, čaj, nealkoholické nápoje a vybrané alko-
holické nápoje místní výroby v časech a místech
určených hotelem.

pLáž
Přírodní písčito-oblázková pláž s pozvolným vstu-
pem do vody se nachází přímo u hotelu, lehátka
a slunečníky zdarma; další písčitá pláž se nachází
cca 150 m od hotelu, lehátka a slunečníky za
poplatek.

Oficiální klasifikace: ***+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/cFu2anG.html

od XXX Kč*

* více na str. 245

14
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HOtEL BELvEDErE kOrfu
*** AGIOs IOANNIs PErIstErON

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB rodinný pokoj: AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PrG, BrQ, Osr) strava: all inclusive

poLoHa
Hotel je umístěn ve svahu v zahradě se středo-
mořskou vegetací, cca 1 km od vesnice Agios
Ioannis Peristeron, cca 3 km od známé rybářské
vesničky Benitses s restauracemi, bary a taver-
nami a cca 15 km od letiště; autobusová zastávka
u hotelu. vzhledem k umístění nedoporučujeme
osobám se sníženou pohyblivostí.

vyBavení
vstupní hala, recepce, restaurace, lobby bar, bar
u bazénu, společenská místnost, tv koutek; za
poplatek Wifi v lobby a v restauraci, trezor na re-
cepci (záloha na klíč). terasa na slunění, bazén
se slanou vodou; lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma.

Sport a ZáBava
3x týdně večerní show, např. řecký večer nebo
živá hudba.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
sAt/tv, chladničku a balkon. Za příplatek pokoje
superior s novějším vybavením a rodinné po-
koje (2+2) s možností až 2 přistýlek pro děti (pa-
landa).

Stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehké občerstvení během dne,
odpolední kávu, čaj, nealkoholické a vybrané

 alkoholické nápoje místní výroby v časech a mís-
tech určených hotelem. Hotel vyžaduje v restau-
raci formální oblečení (pánové dlouhé kalhoty).

pLáž
veřejná, malá a úzká kamenito-štěrková pláž
s pozvolným vstupem do moře se nachází cca
50 m od hotelu, přístup přes silnici a po schodech,
slunečníky a lehátka zdarma. Doporučujeme
boty do vody. větší oblázková pláž je vzdálena
cca 12 minut chůze od hotelu, lehátka, slunečníky
a vodní sporty za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/cFu2BeL.html

od XXX Kč*

* více na str. 245
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HOtEL tHrEE stArs
*** MOrAItIkA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 6 let Zájezdy: 8, 15 dní (PrG, BrQ, Osr) strava: polopenze

poLoHa
Hotelový komplex hlavní budovy a několika pa-
trových vilek je umístěný v udržované zahradě
přímo u pláže, cca 300 m od centra střediska
a cca 20 km od letiště; obchody a taverny cca
150 m od hotelu, zastávka autobusu 50 m od
hotelu.

vyBavení
vstupní hala, recepce, restaurace, bar, taverna
u pláže, Wifi ve veřejných prostorách zdarma;
za poplatek trezory na recepci. Bazén; slunečníky
zdarma, lehátka za poplatek.

Sport a ZáBava
stolní tenis; za poplatek kulečník, vodní sporty
na pláži, možnost posezení v typických tavernách
ve středisku Moraitika.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci (čer-
venec–srpen zdarma, jinak za poplatek), sAt/tv,
telefon, chladničku a balkon nebo terasu.

Stravování
Polopenze formou bufetu, občasné tematické
večeře.

pLáž
Pláž s hrubším pískem a pozvolným vstupem
do moře se nachází přímo u hotelu; slunečníky
zdarma, lehátka za poplatek, lze využít i stín
stromů podél pláže a v hotelové zahradě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/cFu2tHr.html

od XXX Kč*

* více na str. 245

6 



Řecko – ostrov Zakynthos
od dávných dob Zakynthos okouzluje neopakovatelnou krásou, horami hustě porostlými piniovými lesy, divokými scenériemi západního
i jihozápadního pobřeží se stovkami větších či menších mořských jeskyní, řadou krásných pláží a pestrostí vegetace všude, kam oko
dohlédne. vnitrozemí ostrova je tvořeno nížinou, v níž se pěstují zejména olivy a citrusy. ne bez důvodu nazývali Benátčané ostrov Fiore
de Levante čili květinou východu. Jméno Zakynthos nesl ostrov už za Homéra podle planě rostoucích hyacintů. Svůj čas zde nejraději
trávila božská dvojčata artemis a apollón. Stejně jako většina ostrovů Středomoří měnil Zakynthos v historii často své vládce a dodnes si
uchoval benátský ráz.

ŘeCko | OSTROV ZAKYNTHOS
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SPoRtovní aktivity
Na plážích jsou k dispozici všechny druhy ne-
motorizovaných vodních sportů jako jsou šla-
padla, kajaky, plachetnice, katamarany

a windsurfing. Na místa vhodná pro klasický sur-
fing se musí dojíždět mimo hlavní ostrovní pláže.
Z motorizovaných sportů jsou nabízeny paragli-
ding a jízda na vodních skútrech a lyžích. Popu-
lární je plážový volejbal, stejně jako tenis, pro
jehož hru nabízejí zázemí některé hotelové kom-
plexy. Na ostrově je několik oblastí, kde se chovají
koně, např. Alikanas, Amoudi, Kalamaki či Laga-
nas. Specialitou zdejšího pobytu je projížďka
v kočárech a jízda na koních. Destinace je vhodná
i pro potápění a šnorchlování. Potápěčská centra
jsou ve střediscích Laganas, Keri a Vassilikos.

Po kouPání
Klienti ubytováni v oblasti Kalamaki, Laganas,
Tsilivi a Alikanas mohou z hotelů docházet pěšky
nebo dojíždět do nedalekých pří  mořských stře-
disek s nabídkou barů, nočních klubů a obchodů,
diskoték a dalších  zábavních podniků s bohatým
programem. Zejména středisko Laganas má ce-
loevropskou proslulost zábavního centra. Pobyt
v oblasti Vassilikos je organizován v uzavřeném
prázdninovém resortu uprostřed nedotčené
 přírody. Večerní vyžití  klien tů je zajištěno formou
bohatého animačního programu uvnitř hotelového
areálu.
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Základní informace
Rozloha ostrova: 406 km2

Počet obyvatel ostrova: 40 tisíc
Úřední jazyk: řečtina
Místní měna: euro

Časový posun v létě: SELČ plus 1 hod.
Cílové letiště: Zakynthos
Doba letu z Prahy: 2 hodiny 20 minut



Čedok plUs
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort

za příplatek 3 890 Kč
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění
• výhodné parkování na letišti v Praze

naše tipy pro správnoU volbU
• krásné písčité pláže 
• rozmanité scenérie a krásná příroda 
• domov mořských želv Caretta caretta 
• vhodné pro rodiny s dětmi

Tsilivi

Argassi
Zakynthos

ZAKYNTHOS

Vassilikos

J”nsk… moře

Kalamaki

Laganas

Tragaki

přímé lety beZ přestUpU

odlety: 8, 15 dní Z prahy, brna a ostravy

OSTROV ZAKYNTHOS | ŘeCko

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 121

UpoZornění
Pobytová taxa: Dle vyhlášky místních úřadů se
platí pobytová taxa, která je splatná na místě
v hotovosti v EUR. Upozorňujeme, že zavedení
taxy a její výše může být úpravou místní vyhlá-
šky i v průběhu sezóny kdykoliv změněna. 
Některé hotely požadují vratný depozit v ho-
tovosti nebo zablokování částky na kreditní
kartě.
Aktuální ceny pobytových tax jsou uvedeny na
www.cedok.cz. 

Pobyt ZDaRMa*
Hotel kategorie Strava pro dítě do str.

The Bay And Suites ***** PL 6 let 124
Pelagos **** AI 14 let 125
Poseidon *** AI 6 let 126
Azure Resort ***** AI 14 let 128
Ionis Art **** AI – 129
Best Western Zante Park ***** AI 12 let 130
Maistrali **** AI 13 let 131
Golden Coast Family Res. **** AI 13 let 132
Sunrise *** AI – 133
Levante *** AI 14 let 134
Alexander The Great **** AI 13 let 135

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

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

GaStRonoMie
Pro ostrov Zakynthos jsou typická nepříliš ostrá
jídla ochucená bylinami. Oblíbeným masem je
jehněčí nebo skopové výborně upravované jako
špíz – suvlaki. Žádanou pochoutkou je králík/zajíc
na koření nebo s rajčatovou omáčkou. V přímoř-
ských oblastech se podávají dobře upravené
ryby a mořské plody. Nejznámějším předkrmem
jsou tzatziky – jogurtová  pomazánka se strou-
hanou salátovou okurkou, česnekem a olivovým
olejem, řecký  salát, dolmádes či taramosaláta.
Dalším typickým jídlem ostrova je musaka –
nákyp s  jehněčím a hovězím mletým masem,
cuketami, lilkem, česnekem, cibulí, solí a pepřem.
Oblíbeným desertem je baklava – listové těsto
plněné mletými ořechy, pomerančovým sirupem,
citrónovou šťávou a muškátovým oříškem. Z al-
koholických nápojů se konzumuje především
ouzo s vodou nebo ledem hlavně k předkrmům,
a víno s příchutí pryskyřice Retsina. 

nákuPy
Ostrov je nákupním rájem pro milovníky a obdi-
vovatele ubrusů, prostírání, běhounů a koberců
místní produkce. Vyhledávanými suvenýry jsou
i druhy nejrůznějšího koření z řeckých hor, na-
příklad šalvěj, oregáno, které zjemňují pokrmy.
Bezesporu stejně kvalitním dárkem je i láhev oli-
vového oleje z místní produkce. Doporučit lze
tymiánový med, víno, různě ochucené olivy či
výrobky z olivového dřeva.

tsilivi

Zakynthos

Zakynthos
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naŠe PoBytovÁ MÍsta
LaGanaS
Na jednom z konců širokého zálivu, jehož písčité
pláže jsou od pradávna nejdůležitějším místem
ve Středozemí k líhnutí želv Caretta caretta, leží
letovisko Laganas patřící k nejživějším a největším
turistickým střediskům ostrova nabízející nepře-
bernou nabídku barů, restaurací, diskoték, ob-
chodů a taveren. Transfer z letiště trvá cca 20
min. v závislosti na poloze konkrétních hotelů.

tSiLivi
Leží na východní části ostrova a jeho výhodou
je oddělení živého centra od hotelové části stře-
diska, která leží v klidném přírodním prostředí
na pěkné pláži. Transfer z letiště trvá cca 40 min.
v závislosti na poloze konkrétních hotelů.

vaSSiLikoS
Oblast proslulá dlouhou písčitou pláží Gerakas,
která je hnízdištěm želv Caretta Caretta a je
spravována ochránci přírody. Oblast vhodná ze-
jména pro milovníky přírody, klidu a odpočinku.
Transfer z letiště trvá cca 40 min. v závislosti na
poloze konkrétních hotelů.

aRGaSSi
Jedno z nejoblíbenějších letovisek leží v jihový-
chodní části ostrova, jen několik kilometrů od
hlavního města. Písčitá pláž místy s oblázky je
 lemována dostatkem zeleně – je zde množství
stromů, zahrad v pozadí, najdete zde taverny a re-
staurace s řeckými pokrmy, některé nabízejí me-
zinárodní jídla. Transfer z letiště trvá cca 40 min.
v závislosti na poloze konkrétních hotelů.

tRaGaki
Středisko Tragaki se nachází ve východní části
ostrova ve stejnojmenné horské vesnici, která
leží ve vnitrozemí, ale rozprostírá se až k pobřeží.
Od hlavního města je vesnice vzdálená cca
10 km. Jedná se o klidné letovisko obklopené
vinicemi, olivovníky a ovocnými sady. V okolí se
nachází několik pláží. Transfer z letiště trvá cca
60 min. v závislosti na poloze konkrétních hotelů. 

kyPSeLi
Kypseli je malá vesnička obklopená olivovníky,
která leží na severovýchodě ostrova Zakynthos
cca 5 km od letoviska Tsilivi. Ve vesničce se na-
chází nádherná písčitá pláž Drosia. Transfer z le-
tiště trvá cca 40 min. v závislosti na poloze
konkrétních hotelů. 

Laganas

Laganas vassilikos Laganas
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naBÍdka výletů
okRuH oStRoveM
Celodenní výlet do vnitrozemí ostrova i na jeho
pobřeží. Návštěva vyhlídky na pláž Navagio, ro-
dinné továrničky, nejstarší vesnice, kláštera a
vyhlídky na hlavní město.
Cena: cca 34 EUR

navaGio BeaCH
Celodenní výlet lodí podél severovýchodního po-
břeží ostrova s nejkrásnějšími zátokami a útesy.
Během plavby zastávky na koupání u modrých
jeskyní, přírodních lázní Xigia a na pláži Navagio.
Cena: cca 36 EUR

ŽeLvy CaRetta
Plavba loďkou s proskleným dnem kolem Laga-
naského zálivu. Během plavby mohou turisté
vidět vzácné želvy Caretta Caretta, prohlídka je-
skyně Keri a koupání na známém ostrůvku Ma-
rathonisi, přezdívaném želví ostrov.
Cena: cca 30 EUR

Výlety je možné zakoupit pouze na místě.
Uvedené ceny jsou orientační a nemusí za-
hrnovat vstupy. S kompletní nabídkou výletů
Vás na místě seznámí delegát. 

navagio Beach Zakynthos Zakynthos

Zakynthos
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HOTEL THE BAY & SUITES
***** VASSILIKOS

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 6 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: polopenze

PoLoHa
Hotelový areál, tvořený několika dvou- až tří-
podlažními budovami, se nachází v klidné části
poloostrova Vassilikos, cca 1,5 km od centra
střediska, cca 14 km od města Zakynthos a cca
16 km od letiště; obchody, bary a restaurace
cca 2 km od hotelu, autobusová zastávka cca
300 m od hotelu. Jižní výběžek poloostrova je
pokrytý vzrostlým borovicovým lesem, který
dává místu nezapomenutelnou atmosféru.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, restau-
race u bazénu, bary, minimarket, WiFi v lobby
zdarma; za poplatek internetový koutek. Sluneční
terasa, bazén, dětský bazén; lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma, osušky za vratný depozit.

SPoRt a ZáBava
Tenisové kurty, basketbal, volejbal, fitness, dětské
hřiště a herna, animační programy; za poplatek
vodní sporty na pláži (cca 100 m od hotelu), wel-
lness centrum – jacuzzi, sauna, masáže.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
SAT/TV, telefon, trezor a balkon nebo terasu; za
poplatek minibar. Za příplatek pokoje s výhledem
na moře a stejně  vybavené Senior suity s obý-
vací částí se sofa (přistýlky pro 2 osoby) a oddě-
lenou ložnicí pro 2 osoby.

StRavování
Polopenze zahrnuje snídaně a večeře formou
bufetu.

PLáŽ
Vlastní písčitá pláž s pozvolným vstupem do
vody se nachází přímo u hotelového areálu, le-
hátka a slunečníky na pláži zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/ZtH2Bay.html

od XXX kč*

* více na str. 245

6
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HOTEL PELAGOS  
**** TRAGAKI

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

PoLoHa
Moderní hotelový komplex pěti dvoupatrových
budov je umístěn u místní příjezdové cesty, cca
7 km od města Zakynthos a cca 15 km od letiště,
nejbližší obchody, restaurace, bary a autobusová
zastávka cca 100 m od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, bar, WiFi v lob-
by zdarma. Terasa s bazénem, hydromasáž, dět-
ské brouzdaliště, lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma, osušky za vratný depozit.

SPoRt a ZáBava
Stolní tenis, posilovna, hřiště pro děti, 1x týdně
folklórní večer.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon, chlad-
ničku, trezor, set pro přípravu kávy/čaje, balkón
nebo terasu. 
Za příplatek stejně vybavené rodinné pokoje
(2+2) s ložnicí oddělenou posuvnými dveřmi
a s možností 2 přistýlek.

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře for-
mou bufetu, lehké občerstvení během dne, kávu,
čaj, noční občerstvení, nealkoholické nápoje a vy-
brané alkoholické nápoje místní výroby v místech
a časech určených hotelem.

PLáŽ
Veřejná písčitá pláž, při vstupu místy oblázky, oce-
něná certifikátem Modrá vlajka, se nachází cca
100 m od hotelu, přístup do moře možný i z dře-
věného mola, lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/ZtH2Pe.html

od XXX kč*

* více na str. 245

14
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HOTEL POSEIDON
*** LAGANAS

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 6 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

PoLoHa
Hotel je situován v klidné části letoviska, cca
500 m od rušnější zóny s bary, tavernami, di-
skotékami a obchody a cca 8 km od letiště.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtah, lobby bar, restau-
race s terasou, snack bar u bazénu, TV salonek,
za poplatek WiFi; internetový koutek. Bazén s od-
dělenou částí pro děti, vířivka; slunečníky a le-
hátka u bazénu zdarma.

SPoRt a ZáBava
Stolní tenis, šipky, dětské hřiště a herna, miniclub
(4–12 let), animace u bazénu, hry, zábavní a spor-
tovní aktivity; za poplatek kulečník. 

V období cca od poloviny června do poloviny
září je v hotelu otevřen Dětský klub Čedok
Hotel Transylvánie s česky mluvícím animáto-
rem. Bližší informace najdete ve speciálním
katalogu, který je věnován výhradně našemu
Dětskému klubu Čedok, nebo na www.cedok.cz.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizací, SAT/TV, chladničkou a balkonem nebo
terasou; za poplatek trezor. Za příplatek pokoje
(2+2) s možností až 2 přistýlek pro děti (palanda)
s bočním výhledem na moře.

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehké občerstvení během dne,
kávu, čaj, nealkoholické a vybrané alkoholické
nápoje místní výroby v časech a místech urče-
ných hotelem.

PLáŽ
Široká, dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem
do moře se nachází přímo u hotelového areálu,
slunečníky a lehátka za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/ZtH2PoS.html

od XXX kč*

* více na str. 245

6
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HOTEL AZURE RESORT
***** TSILIVI – PLANOS

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive 

PoLoHa
Designový hotelový komplex hlavní budovy a pěti
vedlejších budov je situován v centru oblíbeného
letoviska Tsilivi s bary, restauracemi, tavernami
a obchody, cca 4 km od města Zakynthos a cca
6 km od letiště; autobusová zastávka cca 20 m
od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace,
2 bary u bazénu, lobby bar, konferenční místnost,
WiFi ve společných prostorách hotelu zdarma,
terasa s bazénem, brouzdaliště pro děti; lehátka,
slunečníky a osušky u bazénu zdarma.

SPoRt a ZáBava
Dětské hřiště a herna, animační programy, řecký
večer; za poplatek krytý bazén, miniclub (2–10 let),
tenisový kurt, vodní sporty na pláži, wellness
centrum – masáže a kosmetické procedury.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky pro dítě mají vlastní příslu-
šenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimati-
zaci, SAT/TV, telefon, varnou konvici, trezor,
balkon, terasu nebo zahrádku; za poplatek mi-
nibar. 

Za příplatek suite s možností až 2 přistýlek pro
děti.

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, odpolední čaj, nealkoholické
a vybrané alkoholické nápoje místní výroby v mís-
tech a časech určených hotelem. Hotel u večeře
vyžaduje formální oblečení (pánové – dlouhé
kalhoty).

PLáŽ
Veřejná písčitá pláž Tsilivi s pozvolným vstupem
do moře se nachází cca 500 m od hotelu, přístup
po ulici, slunečníky a lehátka za poplatek.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/ZtH2aZu.html

od XXX kč*

* více na str. 245
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HOTEL IONIS ART
**** LAGANAS

Standard: AA|AAA|AAAA Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

PoLoHa
Stylový hotel se nachází v centru letoviska La-
ganas s obchody, bary a restauracemi, cca 8 km
od města Zakynthos a cca 5 km od letiště; auto-
busová zastávka cca 100 m od hotelu. Hotel je
určený pouze pro dospělé osoby (18+).

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, lobby
bar, bar u bazénu, WiFi zdarma, terasa s bazé-
nem; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

SPoRt a ZáBava
Za poplatek stolní tenis, kulečník; množství barů,
restaurací a příležitostí k nákupům v centru stře-
diska.

uBytování
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, trezor,
chladničku a balkon nebo terasu.

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře,
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem.

PLáŽ
Písčitá pláž se nachází cca 120 m od hotelu, le-
hátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/ZtH2aRt.html

od XXX kč*

* více na str. 245
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HOTEL BEST WESTERN ZANTE PARK 
***** LAGANAS

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

PoLoHa
Hotelový komplex hlavní a vedlejší budovy od-
dělených uličkou se nachází cca 800 m od centra
Laganas, cca 7 km od města Zakynthos a cca
5 km od letiště, autobusová zastávka cca 300 m
od hotelu, obchody cca 50 m od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, bar,
bar u bazénu, WiFi zdarma, terasa s bazénem,
relaxační bazén; slunečníky, lehátka a osušky
u bazénu zdarma.

SPoRt a ZáBava
Stolní tenis, posilovna, kulečník, sauna.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek pro děti mají
vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizaci, SAT/TV, WiFi, balkon nebo terasu;
za poplatek trezor.

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehké občerstvení během dne,
kávu, čaj, zmrzlinu, nealkoholické a vybrané al-
koholické nápoje místní výroby v místech a ča-
sech určených hotelem.

PLáŽ
Veřejná písčitá pláž Laganas s pozvolným vstu-
pem do moře se nachází cca 350 m od hotelu,
slunečníky a lehátka za poplatek.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/ZtH2Zan.html

od XXX kč*

* více na str. 245
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HOTEL MAISTRALI  
**** TRAGAKI

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

PoLoHa
Hotelový komplex nízkopodlažních budov se na-
chází ve vesničce Tragaki, cca 8 km od města
Zakynthos a cca 12 km od letiště; nejbližší ob-
chody cca 300 m od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, bar, menší kon-
ferenční místnost, WiFi ve společných prostorách
zdarma, terasa s bazénem, dětské brouzdaliště;
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

SPoRt a ZáBava
Dětské hřiště, animační programy pro děti a do-
spělé.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky pro dítě jsou vybaveny vlast-
ním příslušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, chlad-
ničkou, trezorem a balkonem nebo terasou. 
Za příplatek rodinné pokoje (2+2) se stejným
vybavením a možností 2 přistýlek.

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy  a večeře
formou bufetu, pozdní snídaně, lehké občer-
stvení během dne, nealkoholické a místní alko-
holické nápoje na místech a v časech určených
hotelem.

PLáŽ
Oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře,
oceněná Modrou vlajkou, se nachází cca 250 m
od hotelu bez plážového servisu. Pronájem le-
hátek na pláži Amboula cca 500 m od hotelu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/ZtH2Mai.html

od XXX kč*

* více na str. 245

13
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HOTEL GOLDEN COAST FAMILY RESORT
**** DROSIA

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

PoLoHa
Hotel se nachází v letovisku Drosia, nejbližší ob-
chody a bary cca 4 km od hotelu, autobusová
zastávka cca 400 m od hotelu, cca 7 km od Tsilivi,
bezplatný hotelový autobus do Tsilivi (3x denně),
cca 10 km od města Zakynthos, cca 15 km od
letiště Zakynthos. 

vyBavení
Recepce, lobby, restaurace, 2 výtahy, bar, bar
u bazénu, terasa s výhledem na moře, WiFi
v areálu hotelu zdarma, bazén s vyhrazenou
částí pro děti; lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma.

SPoRt a ZáBava
Stolní tenis, šipky, kulečník.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností 1 přistýlky jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (sprchový kout, vysoušeč vlasů,
WC), telefon, lednička, klimatizace, SAT/TV. Za
příplatek stejně vybavený rodinný pokoj (2+2).

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu v hlavní restauraci, místní alko-
holické a nealkoholické nápoje v časech a místech
určených hotelem.

PLáŽ
Veřejná oblázkovo-kamenitá pláž s pozvolným
vstupem do moře přímo u hotelu (doporučována
ochranná obuv); lehátka zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/ZtH2GoL.html

od XXX kč*

* více na str. 245
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HOTEL SUNRISE
*** TSILIVI

Standard: AA|AAA Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

PoLoHa
Menší hotelový komplex jednopatrových budov
s udržovanou zahradou a přátelským prostředím
se nachází cca 1 km od centra střediska a cca
8 km od letiště; nejbližší obchody a bary cca
400 m od hotelu, autobusová zastávka cca 100 m
od hotelu. Hotel je určený pouze pro dospělé
osoby (18+).

vyBavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, bar, WiFi
v areálu hotelu zdarma, terasa s bazénem; le-
hátka a slunečníky u bazénu zdarma.

SPoRt a ZáBava
Stolní tenis, šipky; za poplatek kulečník.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), TV,
WiFi, telefonem, chladničkou a balkonem; za
poplatek klimatizace, trezor.

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
bufetovou formou, odpolední snack, nealkoho-
lické a alkoholické nápoje místní výroby v místech
a v časech určených hotelem.

PLáŽ
Písčitá pláž Tsilivi s pozvolným vstupem do moře,
oceněná Modrou vlajkou, se nachází cca 1,2 km
od hotelu (hotelový bus 3x denně zdarma), le-
hátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/ZtH2Sun.html

od XXX kč*

* více na str. 245
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HOTEL LEVANTE 
*** ARGASSI

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

PoLoHa
Hotel je umístěn cca 100 m od centra letoviska
s bary, restauracemi a obchody, cca 5 km od
města Zakynthos a cca 6 km od letiště; autobu-
sová zastávka cca 200 m od hotelu. Vzhledem
k výškovým rozdílům terénu nedoporučujeme
osobám s omezenou pohyblivostí.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, bar s terasou
s výhledem na moře, WiFi zdarma, terasa s men-
ším bazénem, lehátka a slunečníky zdarma.

SPoRt a ZáBava
Příležitostně folklórní večer.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností  přistýlky mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
SAT/TV, chladničku, telefon a trezor, některé po-
koje balkon nebo terasu.

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře for-
mou bufetu, lehké občerstvení během dne, od-
polední káva a čaj, nealkoholické nápoje a vybrané

alkoholické nápoje místní výroby v místech a časech
určených hotelem.

PLáŽ
Malá oblázková pláž, místy s kameny (doporu-
čujeme obuv do vody), se nachází přímo pod
hotelem, přístup z hotelové terasy po několika
schodech, lehátka a slunečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/ZtH2Lev.html

od XXX kč*

* více na str. 245
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OSTROV ZAKYNTHOS | ŘeCko

HOTEL ALEXANDER THE GREAT
**** LAGANAS

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

PoLoHa
Hotel je umístěný poblíž živého centra letoviska
Laganas, cca 8 km od města Zakynthos a cca
6 km od letiště; nejbližší obchody, restaurace
a bary cca 200 m od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, bazén,
lobby bar a bar u bazénu, minimarket. WiFi ve
společných prostorách zdarma, bazén s vyhra-
zenou částí pro děti; slunečníky a lehátka u ba-
zénu zdarma.

SPoRt a ZáBava
Stolní tenis, kulečník, šipky, dětské hřiště; za
poplatek posilovna.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizací, SAT/TV, minichladničkou, trezorem
a balkonem nebo terasou. Na vyžádání stejně
vybavené rodinné pokoje (2+2) s možností až
2 přistýlek pro děti.

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře

bufetovou formou, místní alkoholické a nealko-
holické nápoje v časech a na místech určených
hotelem. Hotel vyžaduje u večeře formální ob-
lečení (pánové dlouhé kalhoty).

PLáŽ
Písčitá pláž se nachází cca 400 m od hotelu, le-
hátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/ZtH2aLe.html

od XXX kč*

* více na str. 245
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Řecko – ostrov thassos
thassos – mýtický ostrov Sirén, které svým zpěvem lákaly plavce do zkázy. Hornaté vnitrozemí, zelené borovicové lesy a členité pobřeží
dělá z ostrova ozdobu  Řecka. od řecké pevniny je vzdálen pouze 8 km. archeologové jej milují stejně jako turisté, protože ke křišťálově
čisté vodě, skalnatým zálivům a překrásným plážím se druží i bohaté nálezy. Severní a východní svahy jsou strmé, na jihu a západě klesá
pohoří  mírněji k moři a tvoří četné hluboké písčité zátoky. Jsou zde mimořádně dobré podmínky pro klidnou a příjemnou dovolenou. Stavby
na ostrově málokdy převyšují dvě patra a jsou v úplném souladu s okolím. na veřejných plážích jsou půjčovny sportovních potřeb, slunečníků
a lehátek,  letoviska nabízejí kavárny, restaurace, diskotéky i místní folklor. Spojení s pevninou obstarávají trajekty.

Sportovní aktivity
Ne všechny ostrovní pláže nabízejí bohaté spor-
tovní vyžití, ale spíše lákají na klid, romantiku a od-
počinek. v letoviscích ostrova však na plážích
návštěvníci samozřejmě naleznou nabídku vod-
ních sportů a radovánek, jako jsou šlapadla, kajaky,
jízda na nafukovacích gumách či banánu. Na ná-
ročnější čekají vodní lyže, vodní skútry či paragli-

ding. Některá letoviska mají i zázemí pro stále
populárnější plážový volejbal, či tenis. Opravdovým
zážitkem je projížďka na koních poblíž skala ra-
choni, či ve vesničce theologos poblíž Potosu.
Milovníci pěší turistiky by neměli opomenout
krásy vnitrozemí ostro  va a vypravit se na nějakou
tu túru.

po koupání
thassos nepatří k extrémně živým řeckým
 ostrovům. velmi romantické jsou podvečerní
procházky podél moře. Milovníkům nočního ži-
vota doporučujeme středisko  Limenaria, které
láká obchodní uličkou plnou obchůd ků se su-
venýry a pobřežní promenádou  lemovanou ta-
vernami, kavárnami a bary. Po příjemném
posezení se lze vydat do některého z nočních
barů s místní živou hudbou. rovněž hotely či
penziony samotné obvykle nabízejí možnost užít
si příjemný a klidný večer v hotelovém baru či
na terase.

GaStronomie
Na thassosu si na své přijdou milovníci medi-
teránské kuchyně. typická jsou jídla zeleninová
s nezbytným olivovým olejem, jako například pl-
něné či pečené papriky, plněná rajčata nebo lilky,
a samozřejmě tradiční řecký salát. Nejpopulár-
nější úpravou masa (jehněčí, vepřové) je grilování.
Z plodů moře jsou na ostrově vyhlášené hlavně
slávky jedlé servírované v různých velmi chutných
omáčkách, dále pak chobotnice či kalamáry. ve
specializovaných restauracích si hosté pochutnají
i na vynikajících rybích pokrmech. Příznivcům
rychlého občerstvení postačí jistě tradiční gyros
či koláče plněné sýrem Feta nebo špenátem.
Oblíbeným dezertem je baklava či podobné zá-
kusky s ořechy a místním medem. K osvěžení
se pije káva frappé a džusy z čerstvého ovoce.
Z alkoholických nápojů převažuje pivo, řecké
víno, pálenka ouzo či místní destilát tsipouro.
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nákupy
Na thassosu lze zakoupit suvenýry skutečně
nejrůznějšího druhu – od zlatých a stříbrných
šperků, přes CD s místní tradiční hudbou až po
různá koření, vína či pálenku. velmi žádanými
jsou místní olivový olej, pro thassos typické černé
svraštělé olivy a med s vůní tymiánu. ve všech
letoviscích lze rovněž nakoupit kandované ovoce
naložené v medu. Malý tip – naložené fíky jsou
prý dobré na bolavý žaludek, zatímco naložené
ořechy prý zaručeným afrodiziakem!

OstrOv thassOs | Řecko
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Čedok plUs
• doprava ve třídě travel Plus Comfort

za příplatek 3 890 Kč
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění
• výhodné parkování na letišti v Praze

naše tipy pro správnoU volbU
• krásné pláže s jemným pískem
• široká nabídka výletů
• malebná hornatá krajina
• ideální pro rodinnou dovolenou

THASSOS

Limenas Thassos

Limenária

Egejské moře

Potos

Astris
Aliki

Kinira

Makryammos

přímé lety bez přestUpU

odlety: 8, 15 dní z prahy

ZákLaDní informace
rozloha ostrova: 379 km2

počet obyvatel ostrova: 13 tisíc
Úřední jazyk: řečtina
místní měna: euro
Časový posun v létě: sELČ plus 1 hod.
cílové letiště: pevnina – město Kavala
Doba letu z prahy: 2 hodiny 5 minut

Limenaria

thassos

thassos

pobyt ZDarma*
Hotel kategorie Strava pro dítě do str.

hotel aeolis **** aI 12 let 140
hotel alexandra Beach **** PL 12 let 141
hotel Blue Dream Palace trypiti**** PL 12 let 142
hotel the Dome Luxury **** PL 12 let 143
Makryamos Bungalows **** PL 12 let 144
hotel aeria *** aI 12 let 145
hotel Green Bay **** PL 13 let 146
hotel Zoe **** PL 13 let 147
hotel sylvia Beach *** PL 7 let 148
hotel Grand Beach **** PL 12 let 149

PL = polopenze, aI = all inclusive
* Pobyt ZDarMa  pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje

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

Upozornění
Pobytová taxa: Dle vyhlášky místních úřadů se
platí pobytová taxa, která je splatná na místě
v hotovosti v EUr. Upozorňujeme, že zavedení
taxy a její výše může být úpravou místní vyhlá-
šky i v průběhu sezóny kdykoliv změněna. ak-
tuální ceny pobytových tax jsou uvedeny na
www.cedok.cz. 



tHaSSoS – LimenaS
hlavní město ostrova je největším městem na os-
trově a nabízí nejen antické památky jako je antické
divadlo, pevnost akropole, staré tržiště agory či
malé archeologické muzeum. Malebné náměstí
a rušné turistické centrum s řadou obchůdků, re-
staurací, taveren a barů vybízí turisty k večerním
procházkám. hlavní promenáda vede do malého
rybářského přístavu, kde kotví nejen trajekty zajiš-
ťující přepravu zboží a turistů, ale i luxusní lodě
a rybářské čluny. Pokud se vydáte po schodech
k pozůstatkům opevnění, starého více jak 2,5 tisíce
let, odmění vás krásný pohled na přístav a malebné
městečko. hlavní město Limenas nabízí i řadu spor-
tovních aktivit. Přímo ve městě je možné si zapůjčit
auta či jízdní kola. Návštěva tohoto města, kde je
možné vidět  typickou řeckou architekturu v kom-
binaci s archeologickými památkami, je nezapo-
menutelným zážitkem. transfer z letiště trvá cca
60 min. v závislosti na poloze konkrétních hotelů. 

Limenária
Limenaria je původní rybářská vesnička, která
se nachází na jižním pobřeží ostrova, asi 45 km
od hlavního města Limenasu. středisko nabízí
písčitou pláž, útulné bary, obchody a taverny
na pobřežní promenádě. Za jasného počasí je
možné dohlédnout až na mnišskou republiku

na hoře athos na poloostrově Chalkidiki. trans-
fer z letiště do hotelu trvá cca 3 hod. v závislosti
na poloze konkrétních hotelů.

aStriS
Malé turistické letovisko astris, původně pastýřská
osada, se nachází v jihozápadní části ostrova tha -
ssos a je obklopeno horami a olivovými háji. Je
vzdálené cca 40 km od hlavního města Limenas.
Jedná se o klidné středisko s písčito-oblázkovou
pláží. turisté mohou využít místní autobus a na -
vštívit 4 km vzdálené letovisko Potos, kde se na-
chází obchody se suvenýry, supermarket, bary
a taverny. transfer z letiště trvá cca 2,5 hod. v zá-
vislosti na poloze konkrétních hotelů. 

kinira
Menší letovisko Kinira leží na východním pobřeží
ostrova thassos. Je vzdálené cca 20 km od hlav-
ního města Limenas. Jedná se klidné středisko
s písčitou pláží, tavernami a obchůdky se zá-
kladními potravinami. větší nákupní možnosti
a noční život nabízí nedaleké středisko skala Po-
tamia. turisté mohou k výletům po ostrově využít
místní autobus či si půjčit auto nebo skútr. trans-
fer z letiště trvá cca 90 min. v závislosti na poloze
konkrétních hotelů. 

makryammoS
středisko Makryammos leží cca 2 km od hlavního
města Limenas. K letovisku patří dlouhá písčitá
pláž, která získala ocenění „Modrá vlajka EU“ za
čistotu a kvalitu. turisté mohou využít nabídku vod-
ních sportů nebo občerstvení v plážovém baru.
Okolí letoviska nabízí mnoho možností pěších výletů
i horských túr. transfer z letiště trvá cca 60 min.
v závislosti na poloze konkrétních hotelů.

potoS
Příjemné středisko naleznete na jihu ostrova ve
vzdálenosti asi 48 km od hlavního města Lime-
nasu a 3 km od střediska Limenária. toto turis-
tické středisko vzniklo z původní malé rybářské
vesnice. Přímořská promenáda s nepřeberným
množstvím taveren, obchůdků, barů a restaurací
je vyhledávaným místem turistů, přijíždějících
z celého světa. Místní pláže jsou jedny z nej-
krásnějších na celém ostrově. v horách nad stře-
diskem se nachází oblíbená vesnička theologie,
známá především místními specialitami. transfer
z letiště do hotelu trvá cca 3 hod. v závislosti na
poloze konkrétních hotelů.

Řecko | OstrOv thassOs
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okruH koLem oStrova
Celodenní výlet se zastávkami na nejzajímavějších
a nejkrásnějších místech ostrova thassos – ženský
klášter archanděla Michaela tyčící se vysoko na
útesu s nezapomenutelným výhledem, osada aliki
s ruinami antického obětního chrámu a ranně
křesťanských kostelů, návštěva kouzelné horské
vesničky Panagia s ochutnávkou místních specialit
a návštěvou lisovny olivového oleje. Prohlídka
hlavního města Limenas, kde se nachází ruiny an-
tické agory. volný čas na nákupy.
Cena: cca 35 EUr

vÝLet LoDí
Celodenní výlet lodí kolem nejkrásnějších částí
ostrova – romantika, šnorchlování, zastávky na

koupání a potápění v křišťálově průzračné vodě
s piknikem přímo na lodi.
Cena: cca 40 EUr

yacHt trip
Exkluzivní plavba jachtou se zastávkami na nej-
krásnějších plážích ostrova thassos. v ceně je
zahrnutý oběd: salát, mořské plody a nápoj.
Cena: cca 80 EUr

Safari – Jeep
Celodenní výlet umožní všem odvážným zájem-
cům a dobrodružným povahám navštívit a po-
znat místa ve vnitrozemí a také samotný vrchol
Ipsarion.
Cena: cca 55 EUr

BeacH Safari
Celodenní výlet – návštěva nejkrásnějších pláží
ostrova thassos (Maramorová pláž, Paradise Be-
ach, Golden beach) a přírodního kamenitého
bazénu Giola.
Cena: cca 55 EUr

Výlety je možné zakoupit pouze na místě.
Uvedené ceny jsou orientační a nemusí za-
hrnovat vstupy. S kompletní nabídkou výletů
Vás na místě seznámí delegát. 

NaBÍdka výletů

Limenas okruh ostrovem LimenasŘecký večer

Limenas thassos

thassos
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hOtEL aEOLIs
**** astrIs

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB|AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PrG) strava: all inclusive

poLoHa
Moderní hotel je umístěn nad mořem s výhledem
na záliv a menší přírodní pláž, cca 50 km od hlav-
ního města Limenas, cca 7 km od městečka Potos
a cca 70 km od letiště v Kavale; autobusová za-
stávka se nachází cca 50 m od hotelu.

vyBavení
vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, lobby
bar, internetový koutek a WiFi v celém areálu
včetně pokojů zdarma, konferenční centrum,
bazén pro dospělé a děti; slunečníky a lehátka
u bazénu zdarma, osušky za poplatek.

Sport a ZáBava
Dětské hřiště a herna; za poplatek tenisový kurt,
posilovna, kulečník, wellness centrum – sauna,
parní lázeň, vířivka, masáže.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek pro děti mají vlastní
příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizaci, sat/tv, telefon, chladničku, trezor a bal-
kon nebo terasu s výhledem do hor a okolí.

Stravování
all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehké občerstvení během dne,
kávu, čaj, zmrzlinu pro děti, rozlévané nealko-
holické nápoje a vybrané alkoholické nápoje
místní výroby v místech a časech určených ho-
telem.

pLáž
Menší, přírodní, romantická písčitá pláž s oblázky
a místy kamenitým dnem (doporučujeme obuv
do vody) se nachází přímo pod hotelem, přístup
po strmější cestě cca 200 m od hotelu, lehátka
a slunečníky na pláži pod hotelem zdarma (ome-
zený počet). Na vzdálenější (cca 2 km) organizo-
vanou pláž Psili amos hotel zajišťuje dopravu
zdarma, lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/kva2aeo.html

od 15 120 kč*

* více na str. 245
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hOtEL aLEXaNDra BEaCh thassOs sPa rEsOrt 
**** POtOs

standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PrG) strava: polopenze

poLoHa
hotelový komplex několika jednopatrových
a dvoupatrových budov je umístěn v zahradě nad
mořem, cca 500 m od centra střediska Potos s ob-
chody a tavernami a cca 65 km od letiště Kavala;
autobusová zastávka cca 50 m od hotelu.

pLáž
Oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře,
lemovaná skalisky, se nachází přímo pod hote-
lem, přístup po schodech; lehátka a slunečníky
zdarma, plážové osušky za poplatek.

vyBavení
vstupní hala, recepce, tv salonek, restaurace, lobby
bar, venkovní bar u bazénu, taverna, á la carte
 restaurace, minimarket, WiFi v celém areálu

zdarma, konferenční sál, 2 bazény, dětské brou -
zdaliště; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma,
osušky za poplatek.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC) klimatizací, sat/tv, telefonem a bal-
konem nebo terasou; za poplatek trezor, mini-
bar.

Stravování
Polopenze formou bufetu, možnost dokoupení
plné penze. hotel vyžaduje na večeře formální
oděv (pánové dlouhé kalhoty).

Sport a ZáBava
stolní tenis, basketbal, plážový volejbal, dětské
hřiště, miniclub (5–12 let); za poplatek tenisové
kurty, minikopaná, minigolf, kulečník, spa cen-
trum – sauna, vířivka, posilovna, masáže, rela-
xační a kosmetické procedury.

Oficiální klasifikace: ****

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/kva2aLe.html

od 16 800 kč*

* více na str. 245
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hOtEL BLUE DrEaM PaLaCE tryPItI 
**** LIMENarIa

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PrG) strava: polopenze

poLoHa
hotel se nachází na jedné z nejkrásnějších pláží
thassosu – tripiti, cca 3 km od centra města Li-
menaria s obchody a tavernami, autobusová
zastávka cca 30 m od hotelu, cca 55 km od le-
tiště v Kavale.

vyBavení
vstupní hala, recepce, restaurace thalasso, ta-
verna Meltemi u pláže, lobby bar, bar u bazénu,
obchod se suvenýry, směnárna, konferenční
centrum až pro 50 osob, WiFi zdarma; za pop-
latek prádelna. Bazén (slunečníky a lehátka
u bazénu zdarma), dětské brouzdaliště.

Sport a ZáBava
Dětské hřiště, plážový volejbal; za poplatek teni-
sový kurt, stolní tenis, minigolf, spa centrum –
sauna a vířivka (1x volný vstup během pobytu).
animační programy během hlavní sezóny.

uBytování
Dvoulůžkové superior pokoje (2+0, 2+1, 2+2)
s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (vana nebo sprchový
kout), sat/tv, klimatizací, WiFi, ledničkou; za
poplatek trezor. Za příplatek junior suite (4+1)
až pro 5 osob (stejně vybaven jako superior
pokoj) a dvoulůžkové deluxe pokoje (2+0).

Stravování
Polopenze formou bufetu, která zahrnuje sní-
daně a večeře v časech a místech určených ho-
telem.

pLáž
veřejná, písčitá pláž tripiti s pozvolným vstu-
pem do moře se nachází přímo u hotelu; le-
hátka a slunečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/kva2BLu.html

od 15 620 kč*

* více na str. 245
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hOtEL thE DOME LUXUry
**** LIMENarIa

standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PrG) strava: polopenze

poLoHa
hotel je situovaný na jihu ostrova, cca 300 m od
centra města Limenaria s obchody a bary, cca
40 km od města thassos a cca 63 km od letiště
Kavala; autobusová zastávka cca 100 m od ho-
telu, nejbližší supermarket hned vedle hotelu.

vyBavení
vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, lobby
bar, WiFi, bazén; lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností 2 přistýlek mají vlastní příslu-
šenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimati-
zaci, sat/tv, chladničku, set k přípravě kávy
a čaje, trezor, balkon nebo terasu. Za příplatek
pokoje s výhledem na moře.

Stravování
Polopeze formou bufetu.

pLáž
veřejná, písčito-oblázková pláž Limenaria Beach
se nachází cca 150 m od hotelu, přístup po silnici
po mírném svahu, slunečníky a lehátka za pop-
latek.

Oficiální klasifikace: ****

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/kva2Dom.html

od 13 870 kč*

* více na str. 245
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hOtEL MaKryaMMOs BUNGaLOWs    
**** MaKryaMMOs

standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PrG) strava: polopenze

poLoHa
hotelový komplex hlavní budovy a nízkých bun-
galovů terasovitě umístěných v zahradě mezi
borovicemi leží přímo u pláže v zátoce Makry-
ammos, cca 3 km od hlavního města ostrova
 Limenas s restauracemi a nejbližšími nákupními
možnostmi, cca 30 km od letiště Kavala; možnost
lodního taxi do/z Limenas přímo z hotelu (za
poplatek).

vyBavení
vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, restau-
race à la carte, WiFi v lobby zdarma, minimarket,
bazén, dětský bazén; slunečníky a lehátka u ba-
zénu zdarma, osušky za poplatek.

Sport a ZáBava
stolní tenis, plážový volejbal, dětské hřiště, ani-
mační programy; za poplatek tenisový kurt, ku-
lečník, masáže.

uBytování
Dvoulůžkové pokoje superior (2+0, 2+1) s mož-
ností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušen-
stvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
sat/tv, chladničkou, trezorem a terasou. Za pří-
platek stejně vybavené rodinné pokoje (2+2)
s možností 2 přistýlek pouze pro děti, rodinné
pokoje jsou umístěny v horní části areálu.

Stravování
Polopenze formou bufetu.

pLáž
Dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře v přírodní zátoce Makryammos se nachází
pod hotelem, slunečníky a lehátka na pláži za
poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/kva2mak.html

od 15 750 kč*

* více na str. 245
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hOtEL aErIa
*** astrIs

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB|AAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PrG) strava: all inclusive

poLoHa
hotelový komplex tří budov je situován na kopci
v zahradě, uprostřed olivových hájů s výhledem
na hory, cca 7 km od městečka Potos a cca 70 km
od letiště Kavala; autobusová zastávka cca 50 m
od hotelu, minimarket cca 1,5 km od hotelu.

vyBavení
Klienti využívají služeb sousedního hotelu aeolis
****, který se nachází ve stejném areálu – re-
cepce restaurace, bar, konferenční centrum, WiFi
ve společných prostorách zdarma, bazén pro
dospělé a děti; slunečníky a lehátka u bazénu
zdarma, osušky za poplatek.

Sport a ZáBava
v hotelu aeolis posilovna, dětské hřiště; za pop-

latek tenisový kurt, wellness centrum – sauna,
parní lázeň, vířivka a masáže.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizací, sat/tv, WiFi, chladničkou, trezorem,
balkonem s výhledem do zahrady.

Stravování
all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehké občerstvení během dne,
kávu, čaj, zmrzlinu pro děti, nealkoholické nápoje
a vybrané alkoholické nápoje místní výroby v mís-
tech a časech určených hotelem (restaurace
a bar se nachází v hotelu aeolis).

pLáž
Menší přírodní písčito-kamenitá pláž, místy ka-
menité dno (doporučujeme obuv do vody), se
nachází přímo pod hotelem, přístup po strmější
cestě cca 200 metrů od hotelu, lehátka a slu-
nečníky na pláži pod hotelem zdarma (omezený
počet). Na vzdálenější (cca 2 km) organizovanou
pláž Psili amos hotelová doprava zdarma, lehátka
a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/kva2aer.html

od 13 870 kč*

* více na str. 245
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hOtEL GrEEN Bay
**** LIMENarIa – trIPItI

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 15 dní (PrG) strava: polopenze

poLoHa
Menší hotel s rodinnou atmosférou, obklopený
borovicovými a piniovými háji se nachází v blíz-
kosti písčité pláže tripiti, cca 3 km od centra stře-
diska Limenaria s obchody, bary, restauracemi
a tavernami a cca 55 km od letiště Kavala; auto-
busová zastávka cca 200 m od hotelu.

vyBavení
vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, bar,
bar u bazénu, WiFi v lobby zdarma, bazén s od-
dělenou částí pro děti; slunečníky a lehátka u ba-
zénu a v rozlehlé zahradě zdarma.

Sport a ZáBava
Menší posilovna, malé hřiště pro děti, plážový
volejbal. Možnost zábavy v barech a tavernách
ve středisku Limenaria, oblast s nočním životem
je vzdálena cca 9 km od hotelu.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), sat/tv, chladničkou, balkonem nebo
terasou; za poplatek klimatizace, trezor.

Stravování
Polopenze zahrnuje kontinentální bufetové sní-
daně a servírované večeře.

pLáž
Krásná písčito-oblázková pláž tripiti s pozvolným
vstupem do moře se nachází cca 150 m od ho-
telu, lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/kva2Gre.html

od 11 710 kč*

* více na str. 245
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hOtEL ZOE
**** LIMENarIa

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 15 dní (PrG) strava: all inclusive

poLoHa
hotelový komplex bungalovů (ex hotel trypiti
and suites) je situován v zahradě u lokální ko-
munikace, na kopci nad pláží tripiti Beach, cca
4 km od centra střediska Limenaria; nejbližší ob-
chody, restaurace a bary cca 2 km, autobusová
zastávka cca 200 m od hotelu. vzhledem k poloze
na kopci nedoporučujeme osobám se sníženou
pohyblivostí.

vyBavení
vstupní hala, recepce, restaurace, bar, tv míst-
nost, WiFi v lobby zdarma, bazén, dětské brouz-
daliště; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

Sport a ZáBava
Dětské hřiště a herna.

uBytování
Dvoulůžkové superior pokoje (2+0, 2+1) s mož-
ností přistýlky pro dítě jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, sat/tv, WiFi, chladničkou, telefonem,
balkonem nebo terasou; za poplatek trezor.

Stravování
all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, kávu, čaj, nealkoholické a alko-
holické nápoje místní výroby v časech a místech
určených hotelem.

pLáž
veřejná písčitá pláž tripiti Beach se nachází cca
250 m od hotelu, lehátka a slunečníky za pop-
latek.

Oficiální klasifikace: ****

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/kva2Zoe.html

od 15 120 kč*

* více na str. 245
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hOtEL syLvIa BEaCh
*** KINIra

standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 7 let Zájezdy: 8, 15 dní strava: polopenze

poLoHa
rodinný hotel je situován v jedné z nejkrásnějších
částí ostrova thassos, v oblasti Kinira, cca 13 km
od městečka skala Potamia, cca 32 km od hlav-
ního města Limenas a cca 46 km od letiště Ka-
vala; autobusová zastávka cca 50 m od hotelu.

vyBavení
recepce, lobby s tv, restaurace a bar, WiFi
zdarma, menší zahrada s posezením; za poplatek
trezor na recepci. terasa s menším bazénem,
slunečníky a lehátka u bazénu zdarma.

Sport a ZáBava
Možnost výletů do okolí.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností  přistýlky mají vlastní příslušenství,
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), sat/tv, WiFi, te-
lefon, minichladničku, balkon nebo terasu; za
poplatek klimatizace.

Stravování
Polopenze zahrnuje rozšířené kontinentální sní-
daně formou bufetu a servírované večeře.

pLáž
Oblázková pláž se nachází cca 50 m od hotelu,
lehátka a slunečníky za poplatek. Nejznámější
pláž ostrova Paradise Beach se nachází cca 3 km
od hotelu.

Oficiální klasifikace: ***

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/kva2SyL.html

od 13 120 kč*

* více na str. 245
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hOtEL GraND BEaCh
**** LIMENarIa

standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PrG) strava: polopenze

poLoHa
hotel se nachází cca 800 m od okraje střediska
Limenaria a cca 62 km od letiště Kavala; obchody,
restaurace a místa vhodná k vodním sportům
v docházkové vzdálenosti.

vyBavení
vstupní hala, recepce, restaurace, bar, plážový
bar, terasa s výhledem na moře, bazén s oddě-
lenou částí pro děti; lehátka, slunečníky a osušky
zdarma.

Sport a ZáBava
Dětské hřiště, příležitostně živá hudba, řecký
večer.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek pro děti mají vlastní
příslušenství (koupelna, WC), klimatizaci, sat/tv,
WiFi, chladničku, trezor a balkon.

Stravování
Polopenze zahrnuje snídaně formou bufetu
a ser vírované večeře.

pLáž
Písčito-oblázková pláž se nachází přímo u areálu
hotelu (cca 30 m od hotelové budovy), přístup
z mírného kopce, lehátka a slunečníky zdarma.
Pláž trypiti Beach se nachází cca 500 m od hotelu,
lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/kva2Gra.html

od 13 700 kč*

* více na str. 245
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SPORTOvNí AKTIvITy
Pláže u hlavních letovisek nabízejí vybavení pro
vodní sporty jako jsou vodní lyže, skútry a kajaky.
Organizují se také jízdy s padáky za motorovými

čluny. Mezi nejlepší oblasti pro vodní sporty patří
Rethymno, Hersonissos, Malia a Aghios Nikolaos.
Na Krétě je rovněž řada potápěčských středisek,
která nabízejí školení a dohlížejí na začínající po-
tápěče. Pro šnorchlování je oblíbená jižní strana
ostrova s členitějším pobřežím. Jízdu po pláži na
 koňském hřbetu můžete vyzkoušet v okolí Re-
thymna a Hersonissos. Za zmínku stojí rovněž
vodní parky, které uspokojí i náročnější klientelu.
Navzdory hornatému terénu je stále  vyhledávanější

cyklistika a pěší turistika, velké oblibě se těší
především výlety do horských soutěsek. 

PO KOuPáNí
V turistických oblastech se odehrává čilý noční
život, bohatý je výběr barů, nočních klubů a di-
skoték, především ve větších letoviscích u Chanie
a Heraklionu, ale i z menších letovisek se za
 zábavou snadno dostanete místní dopravou.
Nejživější noční život nabízejí střediska Herso-

Je největší a nejjižnější řecký ostrov táhnoucí se jižně od řecké pevniny a oddělující ve Středozemním moři moře Krétské od Libyjského.
Páteř ostrova tvoří tři pohoří – Lefká Ori, Idi a Dikti oddělená údolími a rozsáhlými zelenými planinami. Pobřeží je rozmanité s mnohými
plážemi i s útesy. 300 dnů v roce zde slunce osvěcuje nádhernou přírodu a hluboce modré moře. Na tomto mýty opředeném ostrově, na
němž se narodil Zeus, bylo kdysi království Minóovo a jeho labyrint, postavený nešťastným Daidalem, kde mají své místo pověsti o Pasifaé
a Minotaurovi, Théseovi a Ariadně. Celý tento svět zanikl při obrovské katastrofě, o jejíž příčině se vedou pouze dohady. Dnes jej
připomínají ruiny paláce Knossos, vykopané  lordem Evansem blízko hlavního města ostrova Heraklionu, ale i ruiny dalších starověkých
paláců v jiných místech ostrova. Je zde i mnoho památek z doby byzantské, renesance i turecké okupace. Není divu, že se na ostrově
vystřídalo tolik vlastníků, vždyť jeho strategická poloha přímo vyzývá ke snaze o jeho ovládnutí. Atmosféra ostrova je neopakovatelná
a určitě měla vliv i na jednoho z nejslavnějších Kréťanů 16.–17. století, malíře El Greka a spisovatele N. Kazantzakise, slavného svým
románem Řek Zorba.

Řecko – ostrov kréta
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Základní informace
Rozloha ostrova: 8332 km2

Počet obyvatel ostrova: 600 tisíc
Úřední jazyk: řečtina
Místní měna: euro

Časový posun v létě: SELČ plus 1 hod.
Cílové letiště: Heraklion, Chania
Doba letu z Prahy: 2 hodiny 45 minut

800 112 112150



nissos, Stalida a Malia. Nabídku doplňují zábavná
centra s minigolfem či motokáry. Oblíbené jsou
krétské večery s folklórní hudbou a tancem po-
řádané v řadě hotelů, tavernách či s autentickou
atmosférou v horských vesničkách. V průběhu
letních měsíců se koná celá řada festivalů, a to
převážně v Rethymnu. 

GASTRONOMIE 
Krétská kuchyně je pojmem sama o sobě. Je chu-
ťově vyvážená a zdravá, zakládá se na hojnosti
čerstvých surovin, převážně zeleniny. Základní
součástí je olivový olej, bylinky a koření jako je
oregáno, bazalka, tymián či rozmarýn. Kromě
klasického řeckého salátu se sýrem Feta se často
setkáte s pokrmy, jejichž základ tvoří především
lilek či cuketa, jako je musaka a bureki. Vynikající
variantou bezmasého pokrmu je gemista – pa-
priky a rajčata plněné rýžovou směsí. Milovníci
masných pokrmů mohou ochutnat skopové či
jehněčí maso připravené na grilu, oblíbené je
suvlaki – maso připravené jako špíz. Vyzkoušejte
dušené skopové, kůzlečí nebo králičí maso v po-
krmu stifado. Oblíbeným dezertem je výborný
řecký jogurt s tymiánovým medem či baklava –
listové těsto s ořechy, přelité sladkým sirupem
nebo medem. Po dobrém jídle přichází na řadu
pálenka raki, pivo řecké výroby Mythos či čerstvě
vymačkaná pomerančová šťáva. Nezbývá popřát
než Kali oreksi – Dobrou chuť!

NáKuPy 
Milovníci nakupování si na Krétě přijdou na své.
Žádaným vývozním artiklem je olivový olej, který
je nejkvalitnější v celém Řecku, dále tymiánový
med či koření a bylinky jako je bazalka, oregáno,
tymián aj. Cenově výhodný je nákup originálních
kožených výrobků – především ve městě Chania.
Vyhledávané jsou rovněž šperky ze zlata či stříbra,
ručně tkané koberečky s tradičními vzory nebo
nádherné výšivky na bavlněných a lněných ubru-
sech a prostíráních. Kréta je v neposlední řadě
známá i výrobou přírodní i glazované keramiky.
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odlety: 8, 11, 12, 15 dní Z praHy, brna, ostravy a pardUbic

přímé lety beZ přestUpU do HeraklionU a  cHanie

Rethymno

Agia Marin
a

Platanias

Kolymbari Kr…tsk… moře

Heraklion

Malia

Stalida

Ierapetra

Hersonissos

Agios Nikolaos
KRÉTA Gouves

Agia Pelagia

Skaleta

Čedok plUs
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort 

za příplatek 3 890 Kč
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění
• výhodné parkování na letišti v Praze

naše tipy pro správnoU volbU
• bohatá nabídka středisek 

a ubytování všech kategorií 
• kombinace pobytů u moře 

se zajímavými výlety 
• bohatý noční život 
• slunné klima po celou sezónu

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Východní Kréta
Gouves Sea & Mare **** AI 13 let 155
Capsis Out of The Blue Resort ***** AI 14 let 156
Dessole Malia Beach **** AI 12 let 158
Petra Mare **** AI 13 let 160
Aldemar Knossos Royal ***** AI 12 let 162
Aldemar Royal Mare ***** PL 12 let 164
Sirens Beach **** AI 13 let 166
Panorama Boutique Village **** AI 14 let 168
Star Beach Village **** AI 14 let 169
Elpida Village **** AI 12 let 170
Horizon Beach **** AI 14 let 171
Kalia **** AI 12 let 172
Hotel Arina Beach **** AI 13 let 173
Hotel Kalimera Kriti **** PL 14 let 174
Hotel Lyttos Beach ***** AI 13 let 175
Hotel Serenity Blue **** PL 12 let 176
Západní Kréta
Begeti Bay **** AI 13 let 177
Scaleta Beach *** AI – 178
Solimar White Pearl ***** PAI – 179
Solimar Turquoise ***** AI – 180
Santa Marina Beach **** AI 12 let 181
Avra Imperial Beach Res. & Spa ***** PP 12 let 182
Venus Beach *** PL 13 let 184
Studia Sofia *** BS 13 let 185

BS = bez stravování, SN = snídaně, PL = polopenze, AI = all inclusive,
PAI = premium all inclusive
* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje

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

UpoZornění
Pobytová taxa: Dle vyhlášky místních úřadů se
platí pobytová taxa, která je splatná na místě
v hotovosti v EUR. Upozorňujeme, že zavedení
taxy a její výše může být úpravou místní vyhlá-
šky i v průběhu sezóny kdykoliv změněna. 
Aktuální ceny pobytových tax jsou uvedeny na
www.cedok.cz. 

Přístav Chania

Agios Nikolaos
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NaŠe PoBYtovÁ MÍsta
Naše pobytová místa – východní Kréta
AGIA PELAGIA
Původně rybářská vesnička Agia Pelagia, dnes
menší prázdninové letovisko s několika tavernami,
restauracemi a supermarkety, si dosud zachovala
typickou krétskou atmosféru. Leží cca 20 km na
západ od hlavního města Heraklionu, kam je pra-
videlné spojení linkovým autobusem. Na pře-
vážně písčitých plážích lze aktivně sportovat nebo
jen v klidu relaxovat. Vzhledem k členitému po-
břeží je tato oblast vhodná i pro milovníky potá-
pění, v nedaleké Lygarii působí i potápěčský klub.
Transfer z letiště trvá cca 40 min. v závislosti na
poloze konkrétních hotelů. 

AGIOS NIKOLAOS
Půvabné řecké městečko ležící v Mirabelském
zálivu je jedním z nejstarších letovisek na ostrově
Kréta. Leží na kopcovitém poloostrůvku a jeho
velkou zajímavostí je malebné jezírko Voulismeni,
obklopené bujnou vegetací. V městečku můžete
navštívit také Archeologické muzeum a Muzeum
národního umění. Nedaleko od Agios Nikolaos
stojí kostelík Kyra Panagia s nejdochovalejšími
byzantskými freskami na Krétě, pocházejícími ze
13. a 14. století. Transfer z letiště trvá cca 80 min.
v závislosti na poloze konkrétních hotelů. 

GOuvES
Dynamicky se rozvíjející turistické středisko se
nachází cca 22 km východně od Heraklionu.
Místní pláže jsou spíše menší, pokryté pískem
či oblázky. Centrum střediska nabízí několik re-
staurací, taveren a obchodů. Spojení s ostatními
letovisky a Heraklionem je zajištěno veřejnou

dopravou – několikrát denně (zastávka na hlavní
silnici). Transfer z letiště trvá cca 40 min. v závi-
slosti na poloze konkrétních hotelů. 

HERSONISSOS
Středisko Hersonissos je situováno východně
od Heraklionu. Najdeme zde zlatavé pláže s ob-
lázkovými břehy, vhodné pro provozování růz-
ných druhů vodních sportů. Nachází se zde
mnoho obchodů, minimarketů, banka, pošta
i lékař. Je zde též široký výběr rychlého občer-
stvení, barů a restaurací s výhledem na moře,
stejně tak i velké množství diskoték, koktejlových
a tanečních barů. Mezi zajímavosti patří náhorní
plošina Lassithi, kde se nachází jeskyně Dikteon
Andron, podle řecké mytologie rodiště boha Dia.
Transfer z letiště trvá cca 50 min. v závislosti na
poloze konkrétních hotelů. 

MALIA
Známé a velmi oblíbené letovisko s pěknými plá-
žemi a bohatým nočním životem se nachází vý-

chodně od města Heraklion. Malia nabízí svým
návštěvníkům bary, restaurace, typické taverny
přímo na pláži, diskotéky, obchody, vodní sporty
atd. V současnosti se středisko rozrostlo natolik,
že již navazuje na sousední Stalidu. Na okraji le-
toviska, nedaleko pobřeží,  byly nalezeny zbytky
paláce Malia, který je podobný palácům v Knossu
a Festu. Transfer z letiště trvá cca 50 min. v zá-
vislosti na poloze konkrétních hotelů. 

STALIDA
Letovisko, které je situováno  mezi městy Her-
sonissos a Malia, se nachází východně od města
Heraklion. V oblasti Stalidy najdeme dlouhé pís-
čité pláže s výbornou možností provozování vod-
ních sportů, nepřeberné množství obchodů,
restaurací, taveren i barů. Spojení do měst Malia,
Hersonissos a Heraklion obstarávají místní auto-
busy. Transfer z letiště trvá cca 70 min. v závislosti
na poloze konkrétních hotelů. 

Agios Nikolaos

Stalida Gouves Hersonissos

Jezero voulismeni Kyra Panagia
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Naše pobytová místa – Západní Kréta
AGIA MARINA
Letovisko ležící cca 8 km západně od Chanie se
vyznačuje písčitými plážemi s pozvolným vstu-
pem do moře a velkým množstvím obchůdků
a taveren, které jsou velmi oblíbené zahraničními
turisty. Transfer z letiště trvá cca 30 min. v závi-
slosti na poloze konkrétních hotelů.  

RETHyMNO
Krásné město na severním pobřeží Kréty, ležící
mezi Heraklionem a Chanií. Dominantou Re-
thymna je benátsko-turecká pevnost na vyvýše-
nině nad mořem. Ve městě lze najít řadu dalších
významných architektonických památek: kostely,
turecké lázně, školu. Orientální dojem je umoc-
něn i přítomností několika mešit a minaretu.
Staré město je spletí úzkých uliček i větších ná-
městí zaplněných dnes obchody a hospůdkami.
Kromě archeologického muzea je zde i muzeum
dějin a lidového umění Rethymna. Doporuču-
jeme také prohlídku Benátského přístavu, který
se nachází stranou hlavního přístavu. Transfer
z letiště trvá cca 90 min. v závislosti na poloze
konkrétních hotelů. 

PLATANIAS
Letovisko cca 12 km od Chanie navazující plynule
na Agia Marinu a je stejně tak oblíbené. Po obou
stranách silnice najdete množství typických ta-
veren, barů a obchůdků se suvenýry.  Transfer
z letiště trvá cca 45 min. v závislosti na poloze
konkrétních hotelů. 

KOLyMbARI
Pobřežní městečko na severozápadě ostrova,
V oblasti se soustřeďují hotely s vysokou úrovní
služeb, které využívají méně rozvinuté nabídky
ubytovacích kapacit. V blízkosti se nachází leto-
visko Platanias s restauracemi a bary. Pro oblast
jsou typické oblázkové pláže. Transfer z letiště
trvá cca 45 min. v závislosti na poloze konkrétních
hotelů. 

SKALETA
Bývalá rybářská vesnička Skaleta leží na severním
pobřeží Kréty. Jedná se o malé a klidné přímořské
letovisko. Směrem na západ od střediska je
dlouhá písčitá pláž. Kolem pláže se nachází ně-
kolik restaurací a taveren, které nabízejí výborné
řecké speciality. Turisté mohou využít místního

autobusu a navštívit sousední město Rethymno
nebo jiná okolní letoviska. Transfer z letiště trvá
cca 120 min. v závislosti na poloze konkrétních
hotelů. 

Naše pobytová místa – Jižní Kréta
IERAPETRA
Středisko Ierapetra leží na jihu ostrova. V součas-
nosti je Ierapetra největším městem jižního po-
břeží Kréty a nachází se v jeho nejužším místě.
Zároveň je nejjižnějším městem Evropy a od břehů
Afriky je vzdálené cca 300 km. Město vzniklo z an-
tického přístavu Hierapedra. Z historických
 památek se dochovala např. Mešita Tzami, Oto-
manská fontána nebo Archeologické muzeum.
Na východ od střediska se nachází dlouhá písčitá
pláž. Transfer z letiště trvá cca 120 min. v závislosti
na poloze konkrétních hotelů. 

Platanias

Rethymno Rethymno Rethymno

Agia MarinaKréta Ierapetra
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NaBÍdka výletů
OSTROv SPINALONGA
Celodenní výlet s návštěvou benátské pevnosti
a bývalého leprosária, které bylo uzavřeno jako
poslední v Evropě. Možnost koupání na písčité
pláži poloostrova Kolokhita. Po obědě na lodi
(v ceně výletu) plavba zálivem Mirabello do Agios
Nicolaos, jednoho z nejkrásnějších měst na Krétě,
přezdívaného řecké Saint-Tropéz.
Cena: cca 58 EUR

CHRISSI – ŘECKÝ KARIbIK
Celodenní výlet lodí na ostrůvek v Lybijském
moři. Ostrov je chráněná přírodní rezervace s po-
sledním hájem libanonského cedru. Písečné
duny, dlouhé pláže a neobvykle čisté moře vy-
bízejí k nezapomenutelnému odpočinku na již-
ním pobřeží Kréty. Oběd se podává na lodi, výběr
z několika jídel.  
Cena: cca 62 EUR

ZáTOKA bALOS A OSTRŮvEK GRAMvOuSA
Celodenní výlet s plavbou lodí na pirátský os-
trůvek Imeri Gramvousa, kterému vévodí benát-
ská pevnost z 15. století, ze které je nádherný
výhled po širokém okolí. Na plavbě zpět násle-
duje zastávka v zátoce Balos s křišťálově čistým,
tyrkysovým mořem. Oběd je podávaný na lodi,
možnost výběru z několika druhů jídel.
Cena: cca 58 EUR

SANTORINI
Celodenní výlet na ostrov sopečného původu
s malebnou architekturou. Plavba rychlolodí na
nejmalebnější a nejromantičtější ostrov nejen
celého Řecka, ale i Středomoří.  Pohled na nej-
větší kalderu na světě, bílé kostelíky s modrými
kopulemi a města vystavěná na vrcholcích mno-
hobarevných vulkanických útesů.
Cena: cca 170 EUR

PALáC KNOSSOS
Celodenní výlet s návštěvou paláce Knossos,
který je starý 4000 let – bájný labyrint Minotaura.
Palác Knossos patří k nejpozoruhodnějších ar-
cheologických nalezištím. Po prohlídce paláce
s průvodcem následuje prohlídka hlavního města
Heraklion s volným programem a možností nav-
štívit archeologické muzeum s artefakty minoj-
ského období.
Cena: cca 59 EUR

ELAFONISI
Celodenní výlet na jihozápadní pobřeží Kréty.
Návštěva typické krétské vesničky, krápníkové
jeskyně Agia Sofia a hlavně nejkrásnější krétské
pláže Elafonisi. Na zpáteční cestě návštěva ro-
dinné taverny a starého rodinného vinařství
s možností ochutnání rozmanitých druhů krét-
ských vín.
Cena: cca 42 EUR

Výlety je možné zakoupit pouze na místě.
Uvedené ceny jsou orientační a nemusí za-
hrnovat vstupy. S kompletní nabídkou výletů
Vás na místě seznámí delegát. 

Pláž ElafonisiImeri Gramvousa

Chrissi

Santorini

Palác  Knossos
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HOTEL GOUVES SEA & MARE
**** GOUVES

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

POLOHA
Hotelový komplex několika budov, rozdělený na
část Sea a Mare, leží v rozhlehlé zahradě v klid-
nější části letoviska Gouves, cca 800 m od centra,
cca 7 km od rušného střediska Hersonissos a cca
16 km od letiště Heraklion.

vybAvENí
Vstupní hala, recepce, restaurace, restaurace à la
carte, bar, bar u bazénu, TV koutek, terasa s vý-
hledem na moře, WiFi v areálu hotelu zdarma;
za poplatek internetový koutek, hlídání dětí. Te-
rasa na slunění s bazénem, dětský bazén s vod-
ními atrakcemi; lehátka, slunečníky a osušky
u bazénu zdarma.

SPORT A ZábAvA
Stolní tenis, plážový volejbal, basketbal, dětské

hřiště; za poplatek kulečník, tenisové kurty, mi-
nigolf, půjčovna kol, vodní sporty na pláži.

ubyTOváNí
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, minichlad-
ničkou a balkonem nebo terasou s bočním vý-
hledem na moře nebo se sdíleným bazénem;
za poplatek trezor, minibar. Za příplatek rodinné
pokoje (2+2) (1 místnost) s možností až 2 při-
stýlek, rodinné suity (2 místnosti oddělené
dveřmi) s možností 2 přistýlek a junior suity až
pro 4 osoby mezonetového typu – 1 dvoulůžko,
koupelna a balkon v nižším patře a 2 jednolůžka
v horním patře.

STRAvOváNí
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
bufetovou formou, časné a pozdní snídaně, ob-
čerstvení během dne, nealkoholické a vybrané
alkoholické nápoje místní výroby v časech a mís-
tech určených hotelem. Hotel v restauraci vyža-
duje formální oblečení (pánové dlouhé kalhoty).

PLáž
Písčitá pláž se nachází cca 50 m od areálu, přístup
přes místní komunikaci; lehátka a slunečníky za
poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/HER2GSM.html

od 15 750 kč*

* více na str. 245

137
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HOTEL CAPSIS OUT OF THE BLUE RESORT
***** AGIA PELAGIA

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

POLOHA
Luxusní hotelový komplex je situován v krásné
zahradě na soukromém poloostrově, cca 200 m
od centra vesničky Agia Pelagia s obchody a bary,
cca 27 km od letiště; autobusová zastávka cca
20 m od hotelu.

vybAvENí
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 3 à la
carte restaurace, 4 bary, kongresové centrum,
terasa s výhledem na moře, minimarket, WiFi
v lobby zdarma; za poplatek hlídání dětí. Terasy
na slunění s bazény, dětský bazén s replikou
lodi; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZábAvA
Venkovní šachy, stolní tenis, lukostřelba, volejbalové
hřiště, dětské hřiště, dětský Minoan Park inspiro-
vaný minojským palácem Knossos, miniclub (4–12
let), klub pro teenagery, vodní hry u hotelové pláže,
animační programy pro děti a dospělé (v sezoně);
za poplatek tenisové kurty s osvětlením, lekce te-
nisu, jógy, kulečník, vodní sporty na pláži, Spa cen-
trum v hotelu Crystal Energy – fitness, sauna,
masáže, vířivka, kosmetické procedury, wellness
programy. V období cca od poloviny června do
poloviny září bude v hotelu otevřen Dětský
klub Čedok Hotel Transylvánie s česky mluvícím
animátorem. Bližší informace najdete ve spe-
ciálním katalogu, který je věnován výhradně
našemu novému Dětskému klubu Čedok.

ubyTOváNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1), některé v bun-
galovech, s možností přistýlky jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, chlad-
ničkou, trezorem a balkonem nebo terasou; za
poplatek WiFi, minibar. Za příplatek rodinné po-
koje (2+3) – jedna prostornější místnost s mož-
ností až 3 přistýlek (palanda a rozkládací lůžko),
v případě obsazení rodinného pokoje 5 osobami
je třeba počítat se stísněným prostorem.

STRAvOváNí
All inclusive premium zahrnuje snídaně, obědy
a večeře formou bufetu, během dne lehké ob-
čerstvení, nealkoholické nápoje a alkoholické ná-
poje místní a mezinárodní výroby v časech
a místech určených hotelem, 1x týdně večeři v à la
carte restauraci.

PLáž
Dvě pláže Agia Pelagia a Cladissos Bay, písčitá
a oblázková, se nacházejí přímo u areálu hotelu;
lehátka a slunečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/HER2CAP.html

od 17 300 kč*

* více na str. 245

14
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HOTEL DESSOLE MALIA BEACH 
**** MALIA

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

POLOHA
Hotelový komplex několika budov, obklopený
krásnou zahradou, se nachází přímo u pláže,
cca 500 m od centra letoviska Malia a cca 30 km
od letiště Heraklion.

vybAvENí
Vstupní hala, recepce, výtah (jen v jedné budově),
restaurace, taverna, bar u bazénu a na pláži,
WiFi v areálu hotelu zdarma, 3 bazény; lehátka
a slunečníky zdarma, osušky za vratný depozit.

SPORT A ZábAvA
Tenisový kurt s půjčovnou vybavení, stolní tenis,
minigolf, plážový volejbal, šipky, miniclub
(4–12 let), dětské hřiště, animační programy pro

děti a dospělé, tematické večery, živá hudba; za
poplatek wellness centrum, vodní sporty na pláži
cca 500 m od hotelu.

ubyTOváNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2) s možností
2 přistýlek pro děti (menší lůžko, palandy nebo
rozkládací pohovka) mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
SAT/TV, WiFi, telefon, trezor, minichladničku, bal-
kon nebo terasu. Za příplatek pokoje s bočním
nebo přímým výhledem na moře.

STRAvOváNí
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, pozdní snídaně, občerstvení bě-

hem dne, nealkoholické nápoje a místní alko-
holické nápoje v časech a místech určených ho-
telem.

PLáž
Písčitá pláž v pozvolným vstupem do moře se
nachází přímo u hotelu, lehátka a slunečníky
zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/HER2MAL.html

od 17 800 kč*

* více na str. 245

12
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HOTEL PETRA MARE
**** IERAPETRA

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

POLOHA
Udržovaný hotel s vynikajícími službami, přizpů-
sobený především dětem leží cca 800 m od cen-
tra města Ierapetra s nabídkou obchodů, barů
a restaurací, cca 100 km od letiště Heraklion;
autobusová zastávka před hotelem.

vybAvENí
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, hlavní
bar, bar u bazénu, terasa s výhledem na moře,
WiFi v lobby zdarma; za poplatek půjčovna vy-
bavení pro děti (termoska, varná konvice, kočá-
rek), hlídání dětí. Bazén se slanou vodou, vířivka,
dětský bazén se skluzavkami a pirátskou lodí;
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZábAvA
Posilovna, plážový volejbal, stolní tenis, dětské
hřiště a herna, miniclub (4–12 let), diskotéka,

animační programy pro děti a dospělé (6x týdně,
v sezoně); za poplatek vodní sporty na pláži. 
V období cca od poloviny června do poloviny
září je v hotelu otevřen Dětský klub Čedok
Hotel Transylvánie s česky mluvícím animá-
torem. Bližší informace najdete ve speciálním
katalogu, který je věnován výhradně našemu
novému Dětskému klubu Čedok.

ubyTOváNí
Dvoulůžkové superior pokoje jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, trezorem, telefo-
nem, chladničkou a balkonem; za poplatek dětská
postýlka na vyžádání. Za příplatek pokoje s vý-
hledem na moře a rodinné pokoje (2+2) s mož-
ností 2 přistýlek (oddělené posuvnými dveřmi).

STRAvOváNí
All inclusive premium zahrnuje snídaně, obědy
a večeře bufetovou formou, snack během dne,
nealkoholické a značkové alkoholické nápoje
v časech a místech určených hotelem a 1x za
pobyt večeři v à la carte restauraci.

PLáž
Hotelová písčito-oblázková pláž s pozvolným
vstupem do moře (dno je místy kamenité, do-
poručujeme obuv do vody) se nachází přímo
u hotelu; lehátka a slunečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/HER2PET.html

od 17 500 kč*

* více na str. 245

13
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HOTEL ALDEMAR KNOSSOS ROYAL
***** HERSONISSOS

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

POLOHA
Rozlehlý hotelový komplex, tvořený přízemními
a patrovými bungalovy, je součástí luxusního
komplexu Aldemar vystavěného v zahradě, cca
2 km od střediska Hersonissos a cca 25 km od
letiště.

vybAvENí
Vstupní hala, recepce, 3 restaurace, bar, snack
bar, plážový bar, WiFi v areálu hotelu zdarma,
minimarket, butiky; za poplatek hlídání dětí.
2 venkovní bazény s mořskou vodou, 2 dětské
bazény (1 s mořskou vodou), 45 m dlouhá sklu-
zavka, 2 bazény s mořskou vodou v sekci VIP,
krytý bazén; lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma, osušky za vratný depozit.

SPORT A ZábAvA
Bohaté denní i večerní animační a sportovní pro-
gramy, miniclub (4–12 let), tenisové kurty, mini-
golf, stolní tenis, fitness centrum, kánoe, šlapadla;
za poplatek potápěčské centrum, squash, sauna.

ubyTOváNí
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybavené vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů WC), kli-
matizací, SAT/TV, WiFi, minichladničkou, setem
na přípravu kávy/čaje, telefonem, trezorem a bal-
konem nebo terasou.

STRAvOváNí
Premium all inclusive zahrnuje snídaně, obědy
a večeře bufetovou formou, alkoholické a neal-

koholické nápoje místní a mezinárodní výroby
v časech a místech určených hotelem. 2x za po-
byt večeře v à la carte restauraci a 1x za pobyt
oběd v plážové restauraci (rezervace nutná).

PLáž
Písčito-oblázková pláž s částečně kamenitým
mořským dnem a s pozvolným vstupem do moře
se nachází přímo u hotelu; slunečníky a lehátka
na pláži zdarma, osušky za vratný depozit, plá-
žové altánky za poplatek.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/HER2KNO.html

od 19 980 kč*

* více na str. 245

12



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 163

VýCHODNí KRÉTA | ŘECKO



HOTEL ALDEMAR ROYAL MARE
***** HERSONISSOS

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

POLOHA
Luxusní hotelový areál tvořený patrovými bun-
galovy, který je součástí komplexu Aldemar, se
nachází přímo na pláži cca 2 km od centra stře-
diska Hersonissos, cca 30 km od letoviska Agios
Nikolaos, cca 25 km od letiště v Heraklionu

vybAvENí
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 3 à la
carte restaurace, snack bar, bar u bazénu a na
pláži, konferenční místnost, minimarket, WiFi
v areálu hotelu zdarma, 2 bazény, krytý bazén,
dětský bazén; slunečníky, lehátka a osušky
zdarma.

SPORT A ZábAvA
Tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, fitness, dět-
ské hřiště, miniklub, animační programy pro do-

spělé a děti, vodní polo, taneční soutěže, šipky,
plážový volejbal, lekce vaření, boccia, za poplatek:
vodní sporty na pláži, kulečník, squash, Spa cen-
trum Aldemar Royal Mare – sauna, jacuzzi, ma-
sáže, kosmetické procedury.

ubyTOváNí
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizací, SAT/TV, WiFi, telefonem, chladničkou,
trezorem a balkonem nebo terasou.

STRAvOváNí
Polopenze bufetovou formou, možnost dokou-
pení all inclusive nebo all inclusive Dine around,
které zahrnují plnou penzi, občerstvení během
dne, nealkoholické nápoje, místní a vybrané

 importované alkoholické nápoje v časech a mís-
tech určených hotelem. Hotel vyžaduje v restau-
racích formální oblečení (pánové dlouhé kalhoty).

PLáž
Velmi pěkná písčitá pláž s oblázky, s částečně
kamenitým mořským dnem a s pozvolným vstu-
pem do moře se nachází přímo u hotelu, slu-
nečníky, lehátka a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/HER2ROy.html

800 112 112164

ŘECKO | VýCHODNí KRÉTA

od 18 850 kč*

* více na str. 245
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HOTEL SIRENS BEACH
**** MALIA

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

POLOHA
Hotelový komplex hlavní budovy a bungalovů
se nachází v upravené zahradě, přímo u pláže,
cca 800 m od centra letoviska a cca 30 km od
letiště Heraklion.

vybAvENí
Vstupní hala, recepce, výtahy v hlavní budově,
2 restaurace, bar, snack bar, bar na pláži, mini-
market, WiFi v lobby zdarma; za poplatek půj-
čovna aut. 3 bazény, dětský bazén, lehátka,
slunečníky a osušky u bazénu zdarma.

SPORT A ZábAvA
Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní
tenis, minigolf, lukostřelba, volejbal, posilovna,
dětské hřiště, animační programy pro děti i do-

spělé, večery s živou hudbou; za poplatek ku-
lečník, vodní sporty na pláži, wellness centrum
– masáže, kosmetické procedury.

ubyTOváNí
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizací (v provozu v určitých hodinách), SAT/TV,
telefonem, chladničkou a balkonem nebo tera-
sou; za poplatek trezor. Za příplatek pokoje s vý-
hledem na moře, na vyžádání a za příplatek
pokoje s možností 2 přistýlek pro děti (palanda).

STRAvOváNí
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, občerstvení během dne, odpo-

lední kávu, čaj, místní alkoholické a nealkoholické
nápoje v místech a časech určených hotelem.

PLáž
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře,
vhodná i pro nejmenší děti a osoby s pohybovými
problémy, se nachází přímo u hotelu, slunečníky
a lehátka zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/HER2SIR.html

od 16 800 kč*

* více na str. 245
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800 112 112168

ŘECKO | VýCHODNí KRÉTA

HOTEL PANORAMA BOUTIQUE VILLAGE  
**** AGIA PELAGIA

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

POLOHA
Hotelový komplex hlavní budovy a patrových ve-
dlejších budov je situován na kopci s krásným
výhledem na dvě mořské zátoky, cca 2 km od
centra střediska a cca 15 km od letiště Heraklion;
autobusová zastávka před hotelem. Vzhledem
k poloze nedoporučujeme pro osoby se sníženou
pohyblivostí.

vybAvENí
Vstupní hala, recepce, výtahy, TV koutek, restau-
race, 3 bary; za poplatek internetový koutek, tre-
zor na recepci, půjčovna aut. 2 bazény, dětské
brouzdaliště; lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma.

SPORT A ZábAvA
Stolní tenis, šipky, stolní fotbal, dětské hřiště,
občasné animační programy pro dospělé; za
poplatek kulečník, vodní sporty na pláži.

ubyTOváNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2) s možností
přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna/ sprchový kout, vysoušeč vlasů, WC),
SAT/TV, klimatizací, balkonem nebo terasou; za
poplatek minibar, WiFi.

STRAvOváNí
All inclusive zahrnuje snídaně, oběd a večeře
formou bufetu, odpolední kávu a sušenky, ne-

alkoholické a vybrané alkoholické nápoje místní
výroby v místech a časech určených hotelem.

PLáž
Veřejná písčito-oblázková pláž s pozvolným vstu-
pem do moře se nachází cca 800 m od hotelu,
přístup přes ulici, hotelový bus na pláž zdarma;
lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/HER2PAN.html

od 14 760 kč*

* více na str. 245
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HOTEL STAR BEACH VILLAGE
**** HERSONISSOS

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Rodinný pokoj: AA|AABB|AAA|AAB|AAAB|AAAA Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR, PED)

Rodinný pokoj Superior: AA|AAA|AAB|AAAB|AAAA|AAAABB|AAAAAB     Dítě do: 14 let Strava: all inclusive

POLOHA 
Hotelový areál je situovaný v zahradě v bezpro-
střední blízkosti písčité pláže, cca 1,5 km od cen-
tra rušného střediska Hersonissos a cca 25 km
od letiště Heraklion.

vybAvENí 
Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, lobby
bar, snack bar u bazénu, TV místnost, minimar-
ket, WiFi v areálu hotelu zdarma; za poplatek
půjčovna aut a kol. Bazén s oddělenou částí pro
děti, aquapark s několika bazény; lehátka a slu-
nečníky zdarma.

SPORT A ZábAvA 
Aquapark se skluzavkami a umělou řekou, fit-
ness, minifotbal, basketbal, denní animační pro-

gramy; za poplatek kulečník, potápěčské cen-
trum, vodní sporty na pláži, Spa centrum – sauna,
masáže, kosmetické procedury.

ubyTOváNí 
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2) s možností
až 2 přistýlek pro děti mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
SAT/TV, WiFi, telefon, trezor (vratný depozit), ku-
chyňský kout s chladničkou, mikrovlnnou trou-
bou a rychlovarnou konvicí, balkon nebo terasu. 
Na vyžádání a za příplatek rodinné pokoje (2+3)
s ložnicí oddělenou posuvnou stěnou a s mož-
ností 3 přistýlek, nebo prostornější stejně vyba-
vené rodinné pokoje superior (2+4) s možností
4 přistýlek.

STRAvOváNí 
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehké občerstvení během dne,
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem.

PLáž 
Písčitá pláž se nachází cca 50 m od hotelu, přístup
přes vodní park, slunečníky a lehátka na pláži
zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/HER2STA.html

od 19 080 kč*

* více na str. 245
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ŘECKO | VýCHODNí KRÉTA

HOTEL ELPIDA VILLAGE
**** AGIOS NIKOLAOS

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

POLOHA
Hotelový komplex je postaven ve stylu tradiční
řecké vesničky na svazích mezi olivovými háji ve
vesničce Istro, cca 800 m od zálivu Agios Pante-
leimonas s pláží Voulisma (zdarma kyvadlová
doprava několikrát denně), cca 10 km od leto-
viska Agios Nikolaos a cca 70 km od letiště He-
raklion.

vybAvENí
Vstupní hala, recepce, restaurace, 3 bary, ka-
várna, taverna, WiFi v lobby zdarma; za poplatek
internetový koutek. Bazén, dětské brouzdaliště;
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, osušky
za poplatek.

SPORT A ZábAvA
Stolní tenis, šipky, fitness, dětské hřiště; za pop-
latek kulečník.

ubyTOváNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0) bez možnosti při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna/ sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klima-
tizací, SAT/TV, telefonem a balkonem nebo te-
rasou; za poplatek trezor, minibar. Za příplatek
pokoje superior s možností přistýlky, suity
s možností až 2 přistýlek (2 místnosti).

STRAvOváNí
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu v hlavní restauraci, odpolední
občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje

místní výroby v časech a místech určených ho-
telem. 1x za pobyt možnost večeře v taverně
(rezervace předem nutná).

PLáž
Písčito-oblázková pláž v zálivu Agios Panteleimo-
nas se nachází cca 800 m od hotelu, další písčitá,
tzv. „zlatá pláž“ Voulisma cca 950 m od hotelu
(hotelová doprava na/z pláže několikrát denně
zdarma), lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/HER2ELP.html

od 13 500 kč*

* více na str. 245
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HOTEL HORIZON BEACH
**** STALIDA

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

POLOHA
Hotelový komplex hlavní budovy a dvoupatro-
vých pavilonů je situován v zahradě na malém
kopci s nádherným výhledem, cca 1 km od centra
města Stalida plného zábavy, cca 3 km od Her-
sonissos a Malia, cca 30 km od letiště v Herakli-
onu. Vzhledem k výškovým rozdílům terénu
nedoporučujeme pro osoby s omezenou pohyb-
livostí.

vybAvENí
Vstupní hala, recepce, výtah v hlavní budově,
hlavní restaurace, lobby bar, snack bar u bazénu,
TV koutek, minimarket, terasa, WiFi v lobby
zdarma; za poplatek internetový koutek. 2 bazény
se slanou vodou, 2 dětská brouzdaliště, u bazénů
slunečníky a lehátka zdarma.

SPORT A ZábAvA
Dětské hřiště a herna pro děti; za poplatek Spa
centrum, vodní sporty na pláži.

ubyTOváNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, chladničkou, trezorem a balkonem nebo
terasou. Za příplatek pokoje s výhledem na moře,
superior a rodinné pokoje.

STRAvOváNí
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře for-
mou bufetu, odpolední kávu, čaj a zákusky, nealko -
holické nápoje, místní a vybrané importované

alkoholické nápoje v časech a místech určených
hotelem.

PLáž
Přístup k moři na pláž po schodech přes cestu
k dřevěné plošině ve skalách; veřejná písčitá pláž
s pozvolným vstupem do moře ve vzdálenosti
cca 500 m od hotelu, slunečníky a lehátka za
poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/HER2HOR.html

od 12 370 kč*

* více na str. 245
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ŘECKO | VýCHODNí KRÉTA

HOTEL KALIA
**** KATO GOUVES

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Rodinný pokoj: AAAB|AABB     Dítě do: 12 let

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR, PED) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel v tradičním egejském stylu se nachází
v klidnější části letoviska Gouves, cca 800 m od
jeho centra a cca 19 km od letiště Heraklion.

vybAvENí
Vstupní hala, recepce, TV místnost, hlavní re-
staurace, restaurace s obsluhou (není součástí
all inclusive), bar, minimarket, WiFi v lobby
zdarma; za poplatek internetový koutek. 2 ba-
zény, malý dětský bazén; slunečníky a lehátka
u bazénů zdarma.

SPORT A ZábAvA
Stolní tenis, hřiště a herna pro děti; za poplatek
kulečník, vodní sporty na pláži.

ubyTOváNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vysou-
šeč vlasů, WC), klimatizaci, telefon, minichladničku,
balkon nebo terasu; za poplatek WiFi, trezor. Za
příplatek stejně vybavené rodinné pokoje (2+2)
s možností 2 přistýlek (1 prostornější místnost).

STRAvOváNí
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, občerstvení během dne, kávu,

čaj, zákusky, vybrané nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby v časech a místech určených
hotelem.

PLáž
Písčitá pláž se nachází cca 50–100 m od hotelu,
přístup přes místní komunikaci, lehátka a slu-
nečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/HER2KAL.html

od 13 500 kč*

* více na str. 245
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HOTEL ARINA BEACH
**** KOKKINI HANI

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

POLOHA
Hotel se nachází v městečku Kokkini Hani
v krásné zahradě, v zálivu u písčité pláže, cca
1 km od centra, cca 1 km od městečka Gouves,
cca 15 km od střediska Hersonissos, cca 12 km
od letiště Heraklion.

vybAvENí
Recepce, lobby, hlavní restaurace, 2 výtahy, bar,
snack bar, WiFi ve společných prostorách hotelu
zdarma, bazén, dětské brouzdaliště; lehátka, slu-
nečník a osušky u bazénu zdarma.

SPORT A ZábAvA
Plážový volejbal, šipky, fitness, miniklub, animace;

živá hudba večer 6x týdně, za poplatek kulečník,
lekce tenisu, Spa centrum – masáže a další pro-
cedury. 

ubyTOváNí
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (vana, vysoušeč vlasů,
WC), telefonem, klimatizací, WiFi, SAT/TV, trezo-
rem. Dvoulůžkové pokoje (2+0) annex jsou
v budově za místní komunikací.

STRAvOváNí
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu v hlavní restauraci, místní alko-

holické a nealkoholické nápoje v časech a místech
určených hotelem. 1x za pobyt večeře v à la carte
restauraci zdarma. U večeře požadováno for-
málnější oblečení.

PLáž
Hotelová písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře přímo u hotelu; lehátka a slunečníky zdarma. 

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/HER2ARI.html

od 18 000 kč*

* více na str. 245
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800 112 112174

ŘECKO | VýCHODNí KRÉTA

HOTEL KALIMERA KRITI
***** SISSI

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

POLOHA
Hotel se nachází v letovisku Sissi přímo u písčité
pláže, cca 900 m od centra letoviska, cca 7 km
od letoviska Malia, cca 50 km od letiště Hera-
klion.

vybAvENí
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace (v části
restaurace vyhrazené místo pouze pro dospělé),
bar, bar u bazénu, bar na pláži, konferenční míst-
nost, pasáž s obchody a butiky, WiFi ve společ-
ných prostorách hotelu zdarma, bazén, dětský
bazén; lehátka u bazénu zdarma, osušky za
vratný depozit. Jeden bazén pouze pro dospělé.

SPORT A ZábAvA
Dětské hřiště, miniklub, krytý bazén, plážový vo-
lejbal, minigolf, minifotbal, stolní tenis, fitness,
sauna; za poplatek tenisové kurty, vodní sporty
na pláži, Spa centrum. 

ubyTOváNí
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0) jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (vana nebo
sprchový kout, vysoušeč vlasů, WC), telefonem,
klimatizací, SAT/TV, trezorem; za poplatek mini-
bar.

STRAvOváNí
Polopenze zahrnuje snídaně a večeře formou
bufetu v hlavní restauraci. V ceně jsou zahrnuty
i voda a nealko nápoje v době stravování. Mož-
nost dokoupení plné penze plus.

PLáž
Písčitá pláž; lehátka a slunečníky zdarma. 

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/HER2KKR.html

od 18 200 kč*

* více na str. 245
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HOTEL LYTTOS BEACH
***** HERSONISSOS

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

POLOHA
Hotel se nachází cca 500 m od centra Analipsi,
nejbližší obchody a bary cca 5 km od hotelu,
autobusová zastávka cca 500 od hotelu, cca
20 km od letiště Heraklion. 

vybAvENí
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, à la
carte restaurace, několik barů, bar na pláži a u ba-
zénu, snack bar, minimarket, konferenční míst-
nost, terasy s výhledem na bazény a moře,
internetový koutek, WiFi v areálu hotelu zdarma,
několik bazénů, bazén se skluzavkami a brouz-
dalištěm; lehátka, slunečníky a osušky u bazénu
zdarma.

SPORT A ZábAvA
Dětské hřiště, plážový volejbal, stolní tenis, mi-
nifotbal, fitness, sauna, miniclub (4–13), teensclub
(14–17), animace pro děti, animace pro dospělé
– aerobic, aqua aerobic, pilates, yoga, zumba,
řecký večer; za poplatek kulečník, tenisové kurty,
golf, cyklocentrum, Spa centrum – masáže a další
kosmetické služby.

ubyTOváNí
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností 1 přistýlky jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (sprchový kout, vysoušeč vlasů,
WC), telefonem, WiFi, klimatizací, minichladnič-
kou, trezorem, SAT/TV. Za příplatek prostornější
rodinný pokoj stejně vybavený jako standardní
pokoj, rozdělený posuvnými dveřmi.

STRAvOváNí
All inclusive zahrnuje snídaně, pozdní snídaně,
obědy a večeře  formou bufetu v hlavní restau-
raci, místní alkoholické a nealkoholické nápoje
v časech a místech určených hotelem.

PLáž
Písčitá pláž v blízkosti hotelu, která získala cer-
tifikát Modré vlajky; lehátka a slunečníky zdarma. 

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/HER2LyT.html

od 22 080 kč*

* více na str. 245
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ŘECKO | VýCHODNí KRÉTA

HOTEL SERENITY BLUE
**** HERSONISSOS

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

POLOHA
Hotel se nachází v letovisku Hersonissos v blíz-
kosti obchodů, restaurací, kaváren a barů, cca
24 km od letiště Heraklion.

vybAvENí
Recepce, lobby, restaurace, výtah, bar, WiFi ve
společných prostorách hotelu zdarma, bazén;
lehátka u bazénu zdarma, osušky za poplatek
a vratný depozit.

SPORT A ZábAvA
Za poplatek plážové a vodní sporty, golf.

ubyTOváNí
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím (sprchový kout,
vysoušeč vlasů, WC), telefonem, chladničkou, ká-
vovarem (2 kapsle kávy zdarma po příjezdu), kli-
matizací, WiFi, SAT/TV; za poplatek trezor.

STRAvOváNí
Polopenze zahrnuje snídaně a večeře.

PLáž
Veřejná písčitá pláž cca 350 m od hotelu; lehátka
a slunečníky za poplatek. 

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/HER2SbL.html

Hotel Serenity blue

od 14 500 kč*

* více na str. 245
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HOTEL BEGETI BAY
**** SKALETA

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

POLOHA
Hotel se nachází přímo u pláže, v klidné části le-
toviska Scaleta, cca 12 km od města Rethymno
a cca 70 km od letiště Heraklion; autobusová
zastávka se spojením do Rethymna nedaleko
hotelu.

vybAvENí
Vstupní hala, recepce, restaurace, bar, spole-
čenská místnost, TV koutek, WiFi v lobby zdarma,
terasa na slunění, bazén, dětský bazén; lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma.

SPORT A ZábAvA
Dětské hřiště, herna, stolní tenis, kulečník; za
poplatek tenisový kurt s půjčovnou vybavení.

ubyTOváNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna/ sprcha, vysoušeč vlasů,WC), klimati-
zací, SAT/TV, trezorem, minichladničkou, varnou
konvicí, balkonem nebo terasou. Za příplatek
rodinné pokoje (2+2) s možností 2 přistýlek pro
děti.

STRAvOváNí
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehké občerstvení během dne,
kávu, čaj, vybrané nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby v místech a časech urče-
ných hotelem.

PLáž
Oblázkovo-písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře (doporučujeme obuv do vody) se nachází
přímo u hotelu, přístup přes místní komunikaci,
lehátka a slunečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/CHQ2bEG.html

od 13 530 kč*

* více na str. 245
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HOTEL SCALETA BEACH
*** SKALETA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel s terasovitě umístěnými bungalovy pro-
pojené schody leží ve svahu s krásným výhledem
na moře a do okolí v malém letovisku Skaleta
s několika bary, restauracemi a tavernami na
pobřeží, cca 14 km od Rethymna a cca 80 km
od letiště Chania. Vzhledem k poloze není hotel
vhodný pro osoby s omezenou pohyblivostí. Ho-
tel je určen pouze pro dospělé osoby (18+).

vybAvENí
Vstupní hala, recepce, restaurace, bar, parkoviště,
sluneční terasa s bazénem, dětské brouzdaliště;
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

SPORT A ZábAvA
Stolní tenis, plážový volejbal; za poplatek kulečník,
vodní sporty na pláži.

ubyTOváNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s oddělenými
lůžky a s možností přistýlky mají vlastní příslu-
šenství (koupelna/sprchový kout, WC), klimatizaci,
SAT/TV, balkon nebo terasu.

STRAvOváNí
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehké občerstvení během dne,
nealkoholické  a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem.

PLáž
Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází cca 300 m od hotelu, přístup
podchodem pod místní komunikací, hotelová
lehátka a slunečníky na pláži zdarma.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/CHQ2SCA.html

od 12 600 kč*

* více na str. 245
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HOTEL SOLIMAR WHITE PEARL
***** KOLYMBARI

Standard: AA|AAA Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: premium all inclusive

POLOHA
Na sezonu 2019 zcela zrekonstruovaný hotelový
komplex osmi nízkopodlažních budov s moder-
ním designem, postavený přímo u pláže v klidné
části rybářské vesničky Kolymbari cca 1 km od
centra, cca 22 km od Chanie a cca 43 km od le-
tiště Chania. Hotel je určený pouze pro dospělé
osoby (17+).

vybAvENí
Vstupní hala, recepce, restaurace, 2 bary včetně
baru u bazénu, terasa s výhledem na moře, WiFi
v lobby a v restauraci zdarma; za poplatek půj-
čovna aut. Bazén s vyhrazenou částí pro děti;
slunečníky a lehátka zdarma, osušky za vratný
depozit.

SPORT A ZábAvA
Stolní tenis, šipky.

ubyTOváNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna/ sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimati-
zací, SAT/TV, telefonem, chladničkou, trezorem
a balkonem; za poplatek minibar, varná konvice.
Za příplatek stejně vybavené junior suite s lož-
nicovou a obývací částí.

STRAvOváNí
Premium all inclusive zahrnuje snídaně, obědy
a večeře formou bufetu, lehké občerstvení během
dne, odpolední kávu, čaj a zákusky, místní a znač-

kové mezinárodní nealkoholické a alkoholické ná-
poje v časech a místech určených hotelem.

PLáž
Oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře
se nachází přímo u hotelu, slunečníky a lehátka
zdarma, doporučujeme obuv do vody.

Oficiální klasifikace: ****+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/CHQ2WHI.html

od 21 750 kč*

* více na str. 245
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HOTEL SOLIMAR TURQUOISE
***** AGIA MARINA

Standard: AA Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel se nachází v centru letoviska Agia Marina
s obchody a bary, poblíž písčité pláže, autobusová
zastávka u hotelu, cca 10 km od centra Chania,
cca 23 km od letiště Chania. Hotel je určený
pouze pro dospělé osoby (17+).

vybAvENí
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, à la
carte restaurace (není součástí All inclusive), bar
u bazénu, WiFi na recepci zdarma, bazén; lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma, osušky za vratný
depozit.

SPORT A ZábAvA
Za poplatek herna, nabídka vodních sportů.

ubyTOváNí
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0) jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (sprchový kout,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefo-
nem; za poplatek minibar, WiFi, trezor.

STRAvOváNí
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu v hlavní restauraci, místní alko-
holické a nealkoholické nápoje v časech a místech
určených hotelem.

PLáž
Veřejná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře cca 100 m od hotelu, přístup přes ulici;
slunečníky a lehátka za poplatek, osušky za
vratný depozit.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/CHQ2TuR.html

od 18 470 kč*

* více na str. 245
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POLOHA
Hotelový komplex hlavní budovy u pláže a 3 ve-
dlejších budov za pobřežní komunikací, spoje-
ných podchodem a lávkou, se nachází blízko
centra letoviska, cca 8 km od města Chania a cca
25 km od letiště Chania.

vybAvENí
Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace,
taverna a restaurace s obsluhou, bar, bar u ba-
zénu a na pláži, TV místnost, minimarket; za pop-
latek internetový koutek, WiFi. 2 bazény, dětský
bazén; lehátka a slunečníky u bazénů zdarma,
osušky za vratný depozit.

SPORT A ZábAvA
Posilovna, stolní tenis, plážový volejbal, dětské
hřiště, miniclub (4–12 let), animační programy,
aqua aerobic, pilates, fitness, 1x týdně řecký ve-
čer; za poplatek vodní sporty na pláži.

ubyTOváNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací (čer-
ven–září), SAT/TV, telefonem, balkonem nebo
terasou; za poplatek trezor, minibar. Za příplatek
rodinné pokoje (2+2) s možností 2 přistýlek.
Pokoje se mohou nacházet v části za pobřežní
komunikací.

STRAvOváNí
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, snack během dne, kávu a záku-
sky, nealkoholické a alkoholické nápoje místní
výroby v místech a časech určených hotelem.

PLáž
Písčitá pláž se nachází přímo před hlavní budovou
hotelu ve vzdálenosti do 250 m (dle umístění po-
koje), lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.

HOTEL SANTA MARINA BEACH 
**** AGIA MARINA

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

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/CHQ2SMb.html

od 14 960 kč*

* více na str. 245

12



800 112 112182

ŘECKO | ZÁPADNí KRÉTA

HOTEL AVRA IMPERIAL BEACH RESORT & SPA
***** KOLYMBARI

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

POLOHA
Moderní hotelový komplex hlavní a několika ve-
dlejších budov se nachází cca 100 m od centra
malé rybářské vesničky Kolymbari, cca 23 km
západně od města Chania (pravidelné autobu-
sové spojení) a cca 39 km od letiště Chania; auto-
busová zastávka v blízkosti hotelu.

vybAvENí
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, několik
restaurací à la carte, lobby bar, bar u bazénu,
minimarket, konferenční sály, WiFi v lobby
zdarma; za poplatek internetový koutek. Terasa
na slunění, 3 bazény (1 bazén s oddělenou částí
s mořskou vodou a vyhříváním), dětský bazén,
krytý bazén, jacuzzi; lehátka, slunečníky a osušky
zdarma.

SPORT A ZábAvA
Animační programy pro děti a dospělé; za pop-
latek tenisové kurty s půjčovnou vybavení, fitness,
vodní sporty na pláži, wellness centrum – sauny,
vířivky, masáže, kosmetický salon, kadeřnictví.

ubyTOváNí
Dvoulůžkové pokoje deluxe (2+0, 2+1) s mož-
ností přistýlky mají vlastní příslušenství (koupelna,
župan, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV,
chladničku, trezor, telefon a balkon nebo terasu
s výhledem do zahrady. Za příplatek pokoje s vý-
hledem na bazén, s výhledem na moře, pokoje
s privátním nebo sdíleným bazénem a rodinné
pokoje.

STRAvOváNí
Plná penze plus zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu s limitovaným množstvím nápojů
k jídlům, možnost příplatku na soft all inclusive.

PLáž
Písčito-oblázková pláž se nachází přímo u hotelu,
přístup přes příjezdovou komunikaci, lehátka,
slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/CHQ2AvR.html

od XXX kč*

* více na str. 245
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HOTEL VENUS BEACH
*** PLATANIAS

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

POLOHA
Komplex dvoupatrových budov umístěných za se-
bou leží v menší zahradě přímo u pláže, v klidné
části mezi letovisky Gerani a Platanias (cca 1,5 km),
cca 14 km od Chanie a cca 30 km od letiště Chania;
minimarket v sousedství hotelu.

vybAvENí
Vstupní hala, recepce, restaurace, bar s TV, bar
u bazénu, WiFi v areálu hotelu zdarma; za poplatek
trezor na recepci. Bazén s oddělenou dětskou
částí; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

SPORT A ZábAvA
Možnost zábavy, nákupů a vodních sportů na
pláži v letovisku Platanias nebo návštěvy taveren
v nedalekém Gerani.

ubyTOváNí
Dvoulůžkové pokoje v 1. a 2. patře mají vlastní
příslušenství (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů,
WC), telefon a balkon s balkonem nebo terasou
s výhledem do zahrady nebo na mořskou stranu;
za poplatek klimatizace, minibar. V přízemí stejně
vybavené pokoje s možností přistýlky (pevné nebo
rozkládací lůžko).

STRAvOváNí
Polopenze formou bufetu.

PLáž
Oblázkovo-písčitá pláž se strmějším vstupem do
vody se nachází přímo před hotelem, přístup ze
zahrady, slunečníky a lehátka za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/CHQ2vEN.html

od 13 860 kč*

* více na str. 245
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STUDIA SOFIA
Studia a apartmány: AA|AAB|AABB|AABBB|AAA|AAAB|AAABB|AAAA|AAAAB|AAAAA Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: bez stravování

POLOHA
Moderní komplex studií je umístěný v udržované
zahradě nedaleko centra letoviska s nabídkou
obchodů, taveren a barů, cca 25 km od letiště
Chania.

vybAvENí
Recepce, snack bar s TV, internet a WiFi na recepci
zdarma, supermarket, bazén, dětské brouzdaliště;
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

SPORT A ZábAvA
Stolní tenis, dětské hřiště; za poplatek vodní
sporty na pláži.

ubyTOváNí
Dvoulůžková studia (2+0, 2+1, 2+2) s možností
až 2 přistýlek jsou vybavena vlastním příslušen-
stvím (koupelna/sprcha, WC), klimatizací (červe-
nec–srpen zdarma, v ostatních termínech za
poplatek), trezorem, balkonem nebo terasou,
kuchyňským koutem s dvouvařičem, lednicí a var-
nou konvicí. Za příplatek apartmány nebo me-
zonety pro 4–5 osob s jednou nebo dvěma
ložnicemi (max. 4 dospělí).

STRAvOváNí
Bez stravování, možnost stravování v okolních
bistrech a restauracích, např. v taverně Kasandra
nebo Casa di Mare v sousedství studií.

PLáž
Písčitá pláž se nachází cca 100 m od studií, pří-
stup přes místní komunikaci, lehátka a slunečníky
na pláži za poplatek nebo oproti konzumaci v při-
lehlých tavernách.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/CHQ2SOF.html

*** AGIA MARINA

od 11 400 kč*

* více na str. 245
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Řecko – ostrov kos
Zelený ostrov v hlubokém zálivu zařezávajícím se do tureckého pobřeží, součást Egejského souostroví Dodekanesos, romantická 
krajina s malými vesničkami a plážemi, které pokrývají tři čtvrtiny délky pobřeží, to je ostrov kos. ostrov byl obydlen již v prehistorických
dobách. v antice byl městským státem, důležitým členem spolků řeckých měst. Později se na něm vystřídali Římané, Byzantinci,  Saracéni,
Janované, Benátčané, rytíři řádu svatého Jana, turci a od roku 1948 je  ostrov opět řecký. není divu, že historii připomíná bohatství památek
od antiky až po novověk. nejslavnějším zdejším rodákem byl otec všech lékařů – Hippokrates. u zdejšího památného platanu, který tu
podle tradice před dvěma a půl tisíci lety zasadil, si lékaři určitě připomenou svou lékařskou přísahu.

ŘECko | OSTROV KOS

800 112 112186

SPoRtovní aktivity
Na plážích v hlavním městě Kosu, Tigaki, Mar-
mari a Mastichari čeká na návštěvníky rozma-
nitá nabídka vodních sportů – vodní skútry,
windsurfing, surfy k pronajmutí či adrenalinový
paragliding, naleznete zde i hřiště na plážový
volejbal. Většina hotelových areálů disponuje

tenisovými kurty. V letovisku Marmari je popu-
lární jízda na koních, motoristy potěší jistě
možnost zapůjčení motorizovaných čtyřkolek či
silničních skútrů. Kos je díky svému reliéfu
velmi vhodným ostrovem pro cyklisty. Atrak-
tivní je pro pěší turisty možnost výstupu na nej-
vyšší horu ostrova  Dikeos vysokou 846 m n. m.

Po kouPání
V  letovisku Mastichari jsou pobyty organizo-
vány v hotelových resortech uprostřed přírody.
Večerní vyžití klientů je zajištěno bohatými ani-

mačními programy. Sa mo zřej mos tí je možnost
využití místních autobusů k večerní návštěvě
rušného hlavního města Kos. Z letoviska Mar-
mari, kde se nacházejí bary, diskotéky, kavárny
a typické taverny, mohou turisté pohodlnou
procházkou dojít – třeba i přímo po pláži – až
do vedlejšího letoviska Tigaki. Nikdo z návštěv-
níků by si neměl nechat ujít hlavní centrum zá-
bavy v hlavním městě tzv. „bar street“. Proto
milovníkům intenzivního nočního života dopo-
ručujeme pobyt ve městě Kos a na jeho před-
městí Lambi.
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21 Základní informace
Rozloha ostrova: 291 km2

Počet obyvatel ostrova: 25 tisíc
Úřední jazyk: řečtina
Místní měna: euro

Časový posun v létě: SELČ plus 1 hod.
Cílové letiště: Kos – Andimachia
Doba letu z Prahy: 2 hodiny 40 minut



Čedok plUs
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort

za příplatek 3 890 Kč
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění
• výhodné parkování na letišti v Praze

naše tipy pro správnoU volBU
• krásné písčité pláže i přírodní scenérie 
• fantastické výlety do světa řeckých ostrovů

i k tureckým břehům 
• Hippokratův ostrov antických památek

Egejsk… moře

Kos

Kefalos

Marmari

Lambi

KOSMastichari

Kardamena

Pobyt ZDaRMa*
Hotel kategorie Strava pro dítě do str.

Sovereign Beach **** AI 12 let 190
Gaia Royal Resort **** AI 14 let 192
Blue Lagoon Resort ***** AI 12 let 194
Ammos Beach Resort **** AI 14 let 196
Kouros Palace ***** AI 5 let 197
Atlantis **** AI 5 let 198
Eurovillage Achilleas **** AI 5 let 199

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

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

OSTROV KOS | ŘECko
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přímé lety BeZ přestUpU

odlety: 8, 11, 12, 15 dní Z prahy, Brna a ostravy

UpoZornění
Pobytová taxa: Dle vyhlášky místních úřadů se
platí pobytová taxa, která je splatná na místě
v hotovosti v EUR. Upozorňujeme, že zavedení
taxy a její výše může být úpravou místní vyhlá-
šky i v průběhu sezóny kdykoliv změněna. 
Aktuální ceny pobytových tax jsou uvedeny na
www.cedok.cz. 

GaStRonoMiE
Gastronomie ostrova nese typické rysy středo-
mořská kuchyně. Populární jsou tzv. mezé ne-
boli různé druhy předkrmů jako například
plněné vinné listy, tzatziky, taramosalát či salát
z chobotnice. Tradičním hlavním chodem je pl-
něné skopové fasoláda a ze sladkých pokrmů
lze doporučit lukumades či sladká nakládaná
rajčátka. Nelze opomenout mořské plody – ka-
lamáry, různé druhy mořských ryb, chobotnice
nebo mušle chutně ochucené  místním koře-
ním. Z alkoholických nápojů je specialitou Kosu
bílé pryskyřičné víno retina a silná červená vína
jako je Makedoniko, Ajioritiko, či Mavrodafni.
Jako aperitiv se samozřejmě podává řecká pá-
lenka ouzo. Milovníci zlatého moku by měli
ochutnat pivo Mythos a Zorbas.

nákuPy
Typickými suvenýry, kterých lze zakoupit všude
na ostrově, jsou ikony svatých malované na
dřevo, alabastrové sošky panteonu řeckých
bohů a samozřejmě sošku největšího lékaře an-
tického Řecka Hippokrata, který je zdejším ro-
dákem. Ve vesnici Zia mají návštěvníci možnost
zakoupit speciální léčivou zelenou mast z bob-
kového listu, která pomáhá při bolestech
kloubů. Výborný je červený sirup Kaneláda vy-
ráběný ze skořice, vody a lístků karafiátu. Mo-
tivy ostrova Kos nesou ručně tkané koberečky
a vyšívané ubrusy.

kos

vesničOka Zía



ŘECko | OSTROV KOS

800 112 112188

NAŠe PoBYtovÁ MÍstA
LaMBi
Severní předměstí města Kos, které bezpro-
středně navazuje na pásmo městských pláží. Vý-
hodou je rychlá a snadná dostupnost do centra
Kosu, kam lze za několik minut dojet příměst-
ským autobusem. Transfer z letiště trvá cca 45
min. v závislosti na poloze konkrétních hotelů.

kaRDaMEna
Jedno z nejvýznamnějších turistických částí ostrova
s řadou restaurací nabízejících vynikající místní
kuchyni. Najdeme zde krásné písečné pláže s křiš-
ťálově čistým mořem podél pobřeží s délkou 5 km.
Transfer z letiště trvá cca 20 min. v závislosti na
poloze konkrétních hotelů.

MaStiCHaRi
Malý klidný rybářský přístav s přírodní písečnou
pláží a několika místními tavernami doposud
nezkažené cestovním ruchem. Nedaleko od stře-
diska se nachází aquapark Lido. Transfer z letiště
trvá cca 25 min. v závislosti na poloze konkrétních
hotelů.

Lambi

kos Mastichari

kos

kardamena
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NABÍdkA výletů
EGEJSkÝ okRuH
Celodenní výlet spojený s koupáním. Návštěva 3
ostrovů během jediné plavby. Zastávka na ostrově
Pserimos s možností koupání a občerstvení v ně-
které z taveren. Po návratu na loď podáván tradiční
řecký oběd (zahrnut v ceně výletu). Plavba pokra-
čuje na ostrov Kalymnos – do hlavního města Po-
thia. Návštěva manufaktury na zpracování
mořských hub, tzv. „Kalymnoského zlata“. Na závěr
zastávka u ostrůvku Plati s možností koupání,
šnorchlování či skákaní přímo z lodi. 
Cena: cca 49 EUR

niSyRoS
Celodenní výlet lodí z přístavu v Kardameně do
městečka Mandraki na sopečném ostrově Nisy-
ros. Po procházce vesnicí Mandraki následuje

výjezd autobusem přes olivové háje, až na okraj
sopečného kráteru spící sopky a sestup do vul-
kánu (cca 35 m hloubky). Návštěva kláštera Pa-
nagia Spiliani a volný čas na koupání. Návrat do
přístavu v Kardameně.
Cena: cca 47 EUR 

tuRECko – BoDRuM
Celodenní výlet do tureckého Bodrumu. Prohlídka
města např. pozůstatků Myndoské brány z dob
nájezdů Alexandra velikého, návštěva panorama-
tické vyhlídky na celý Bodrumský zaliv u větrných
mlýnů v rámci cca hodinové a komentované pro-
hlídky Bodrumu, návštěva  řemeslného zlatnictví.
Individuální volno k nákupům a ochutnání turecké
kuchyně. Nutný cestovní pas.
Cena: cca 32 EUR 

ŘECkÝ vEČER
Večer s řeckými tanci, jídlem a vínem. Návštěva
tradiční horské vesničky Zia s možností vyhlídky
na romanticky západ slunce. Večeře v restauraci
Fantasia, kde jsou podávána typická řecká jídla,
včetně nealko nápojů a vína, ukázka řeckých
tanců. 
Cena: cca 51 EUR 

Výlety je možné zakoupit pouze na místě.
Uvedené ceny jsou orientační a nemusí za-
hrnovat vstupy. S kompletní nabídkou výletů
Vás na místě seznámí delegát. 

nisyros

kos

Řecký večer

turecko, Bodrum
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HOTEL SOVEREIGN BEACH 
**** KARDAMENA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB|AAA     Rodinný pokoj: AAB|AAA|AAAA|AAAB|AABB     Dítě do: 12 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

PoLoHa
Příjemný hotelový areál se nachází v klidné části
střediska, cca 2 km od městečka Kardamena
(hotelový minibus) a cca 8 km od letiště.

vyBavEní
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, bar,
snack bar; za poplatek internetový koutek, WiFi,
půjčovna kol. Bazén, dětský bazén; lehátka a slu-
nečníky zdarma.

SPoRt a ZáBava
Stolní tenis, malé hřiště na fotbal, volejbal, tě-
locvična, šipky, dětský klub, večerní zábava; za
poplatek tenisové kurty, vodní sporty na pláži.
V období cca od poloviny června do poloviny

září je v hotelu otevřen Dětský klub Čedok
Hotel Transylvánie s česky mluvícím ani -
mátorem. Bližší informace najdete ve speci-
álním katalogu, který je věnován výhradně
našemu novému Dětskému klubu Čedok,
nebo www.cedok.cz

uBytování
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem,
chladničkou; za poplatek trezor, dětská postýlka.
Za příplatek pokoje s výhledem na moře a ro-
dinné pokoje – větší místnost s manželskou po-
stelí, přistýlkou a rozkládacím gaučem (minimální
obsazenost 3 osoby).

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, dopolední a odpolední snack,
odpolední kávu, čaj, dávkovač vody, nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby v časech
a místech určených hotelem.

PLáž
Písčitá pláž, při vstupu do vody místy kameny,
přístup přes místní komunikaci, lehátka a slu-
nečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/kGS2Sov.html

od XXX kč*

* více na str. 245
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HOTEL GAIA ROYAL RESORT
**** MASTICHARI

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB|AAA     Rodinný pokoj: AAA|AAAB|AAAA|AAAAB|AAABB     Dítě do: 14 let Strava: all inclusive

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR)

PoLoHa
Rozlehlý hotelový komplex několika dvoupatro-
vých pavilonů s centrálně umístěným bazénem
je situovaný v zahradě, cca 5 km od vesničky
Mastichari s obchody, bary a tavernami, cca
15 km od letiště; autobusová zastávka místní
dopravy cca 500 m od hotelu.

vyBavEní
Centrální budova s recepcí, restaurací, barem
a TV místností, 2 bary u bazénů; za poplatek
WiFi, trezor na recepci. 3 bazény s oddělenými
částmi pro děti, skluzavky pro děti; lehátka a slu-
nečníky u bazénů zdarma.

SPoRt a ZáBava
Tenisové kurty, plážový volejbal, multifunkční
hřiště, stolní tenis, dětské hřiště, miniclub
(4–12 let), animační programy; za poplatek ku-
lečník, vodní sporty na pláži. 
V období cca od poloviny června do poloviny
září je v hotelu otevřen Dětský klub Čedok
Hotel Transylvánie s česky mluvícím ani -
mátorem. Bližší informace najdete ve speci-
álním katalogu, který je věnován výhradně
našemu novému Dětskému klubu Čedok,
nebo na www.cedok.cz.

uBytování
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV a balkon
nebo terasu; za poplatek trezor. Za příplatek
prostorné rodinné apartmány až pro 5 osob
s oddělenou ložnicí se 2 lůžky a obývacím po-
kojem s dalšími 2 lůžky a možností přistýlky (3+2,
minimální obsazenost 3 osoby).

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, odpolední občerstvení – kávu,
čaj, sušenky, nealkoholické a místní alkoholické
nápoje v časech a místech určených hotelem.

PLáž
Písčitá pláž s oblázkovými úseky a pozvolným
vstupem do vody navazuje přímo na hotelový
areál, vzdálenost v závislosti na konkrétní poloze
jednotlivých pavilonů cca 100–500 m; lehátka
a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/kGS2Gai.html

800 112 112192
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od XXX kč*

* více na str. 245

14
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HOTEL BLUE LAGOON RESORT
***** LAMBI

PoLoHa
Luxusní, moderní hotelový komplex hlavní a ně-
kolika vedlejších budov se nachází cca 900 m od
centra letoviska s restauracemi a bary, cca 3 km
od centra města Kos a cca 23 km od letiště; ná-
kupní střediska cca 1,5 km od hotelu, autobusová
zastávka před hotelem.

vyBavEní
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, restau-
race à la carte, bar s terasou, bar u bazénu, piano
bar, TV místnost, konferenční centrum; za pop-
latek WiFi, internetový koutek, půjčovna kol, lé-
kařská služba. Terasa na slunění, bazén, jacuzzi,
dětský bazén; lehátka, slunečníky a osušky u ba-
zénu zdarma.

SPoRt a ZáBava
Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní
tenis, minifotbal, pétanque, plážový volejbal,
hřiště na basketbal/volejbal, minigolf, aerobic,
fitness centrum (od 16 let), miniclub, dětské
hřiště, vodní park pro děti i dospělé, denní a ve-
černí programy pro děti i pro dospělé, několikrát
týdně tématické večery (řecký večer, živá hudba,
taneční vystoupení); za poplatek kulečník, jízda
na koni, potápění, Spa centrum (od 16 let) – krytý
bazén, vířivka, sauna, pára, kosmetické proce-
dury.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)

s možností přistýlek jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizací, SAT/TV, telefonem, setem pro přípravu
kávy/ čaje a balkonem nebo terasou; za poplatek
trezor, minibar, WiFi. Za příplatek pokoje s vý-
hledem na moře, pokoje s možností 2 přistýlek
pro děti a rodinné pokoje se 2 ložnicemi.

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, pozdní kontinentální snídaně,
snacky během dne, odpolední kávu/čaj a zákusky,
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v místech a časech určených hotelem. Možnost
večeře v tematických restauracích (nutná rezer-
vace předem).

PLáž
Oblázkovo-písčitá pláž se nachází cca 75 m od
hlavní budovy, přístup přes místní komunikaci.
Lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/kGS2BLR.html

Standardní pokoj: AA|AAA|AAB|AABB     Rodinný pokoj: AAAB|AABB     Dítě do: 12 let

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

od XXX kč*

* více na str. 245

14
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HOTEL AMMOS BEACH RESORT    
**** MASTICHARI

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

PoLoHa
Hotel obklopený zelení se nachází u písčité pláže,
cca 2,5 km od centra Mastichari, cca 22 km od
města Kos a cca 7 km od letiště.

vyBavEní
Lobby, recepce, restaurace, bar u bazénu; TV
koutek, minimarket, WiFi v areálu hotelu zdarma,
parkoviště, terasa s bazénem, dětský bazén, ví-
řivka; lehátka a slunečníky zdarma, osušky za
poplatek.

SPoRt a ZáBava
Tenisový kurt (zapůjčení tenisového vybavení na
recepci), plážový volejbal, stolní tenis, dětské
hřiště.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky mají vlastní příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
SAT/TV, telefon, trezor, minichladničku, varnou
konvici a balkon nebo terasu. Za příplatek pokoje
s bočním nebo přímým výhledem na moře. Na
vyžádání rodinné pokoje (2+2).

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehké občerstvení během dne,
odpolední kávu, místní nealkoholické a alkoho-
lické nápoje místní výroby v časech a místech
určených hotelem. Hotel vyžaduje v restauraci
formální oblečení (pánové dlouhé kalhoty).

PLáž
Hotelová písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, obklopená skálami, se nachází přímo u ho-
telu, slunečníky a lehátka zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/kGS2aMM.html

od XXX kč*

* více na str. 245

14
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HOTEL KOUROS PALACE    
***** MASTICHARI

Standardní pokoj: AA|AAB|AAA     Rodinný pokoj: AA|AAB|AAA|AAAA|AAAB|AABB     Dítě do: 5 let  

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

PoLoHa
Moderní hotelový komplex hlavní budovy
a bungalovů se nachází na svahu s výhledem na
Egejské moře, sousední ostrovy a nejkrásnější
západ slunce na ostrově, cca 2,5 km od letovi-
ska, cca 22 km od města Kos a cca 7 km od le-
tiště; nákupní střediska cca 3 km, autobusová
zastávka u hotelu.

vyBavEní
Vstupní hala, recepce, výtah v hlavní budově, re-
staurace, hlavní bar, bar u bazénu, snack bar,
TV salonek, WiFi zdarma ve veřejných prosto-
rách, minimarket; za poplatek půjčovna aut, kol
a motocyklů, internetový koutek. 2 bazény,
2 bazény pro děti; lehátka a slunečníky u ba-
zénu zdarma, osušky za vratný depozit.

SPoRt a ZáBava
Stolní tenis, plážový volejbal, hřiště a herna pro
děti, celodenní animační programy pro děti i do-
spělé; za poplatek kulečník, vodní sporty na pláži.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
 klimatizací, SAT/TV, telefonem, minichladničkou,
setem na přípravu kávy/čaje, trezorem a balko-
nem nebo terasou. Za příplatek stejně vybavené
rodinné pokoje (2+2) s oddělenou ložnicí a mož-
ností 2 přistýlek (pohovka/lůžka).

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehké občerstvení během dne,

nealkoholické a vybrané alkoholické nápoje
místní výroby v časech a místech určených ho-
telem. Hotel u večeří vyžaduje formální oble-
čení (pánové dlouhé kalhoty).

PLáž
Písčitá pláž s hrubým pískem a s pozvolným
vstupem do moře se nachází cca 250 m od ho-
telu, přístup přes místní komunikaci, lehátka
a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/kGS2kou.html

Garance
neJniŽší ceny

Více na str. 249

od XXX kč*

* více na str. 245

5
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HOTEL ATLANTIS 
**** LAMBI

Standardní pokoj: AA|AAB|AAA     Rodinný pokoj: AA|AAB|AAA|AAAA|AAAB|AABB     Dítě do: 5 let

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

PoLoHa
Hotelový komplex hlavní budovy, bočních křídel
a zahradních bungalovů se nachází v udržované
zahradě v klidné turistické části města přímo
u písčité pláže, cca 2 km od centra hlavního
města Kosu a cca 20 km od letiště; taverny, re-
staurace, kavárny, bary a obchody v okolí hotelu,
autobusová zastávka cca 10 m od hotelu.

vyBavEní
Vstupní hala, recepce, restaurace, bar, taverna,
snack bar, kavárna, TV místnost, WiFi v lobby
zdarma, minimarket; za poplatek internetový

koutek, půjčovna aut, kol a motocyklů. 2 velké
bazény, dětský bazén; lehátka a slunečníky u ba-
zénů zdarma.

SPoRt a ZáBava
Animační programy, dětské hřiště, plážový vo-
lejbal; za poplatek stolní tenis, tenis s osvětlením,
kulečník, masáže.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-

matizací (centrální klimatizace zdarma v hlavní
sezóně), SAT/TV, telefonem, minichladničkou,
trezorem, balkonem nebo terasou; za poplatek
a na vyžádání dětská postýlka, WiFi. Za příplatek
stejně vybavené rodinné pokoje (2+2)  s mož-
ností 2 přistýlek (pohovka) a oddělenou ložnicí
a pokoje s výhledem na moře.

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, snack během dne, kávu a čaj,
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem.

PLáž
Písčitá pláž s oblázky a s pozvolným vstupem
do vody se nachází přímo u hotelového areálu,
slunečníky a lehátka za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/kGS2atL.html

od XXX kč*

* více na str. 245

5
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HOTEL EUROVILLAGE ACHILLEAS  
**** MASTICHARI

Standardní pokoj: AA|AAB|AAA     Rodinný pokoj: AA|AAB|AAA|AAAA|AAAB|AABB     Dítě do: 5 let

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

PoLoHa
Hotelový komplex jedno- až dvoupatrových budov
leží v krásné udržované zahradě, přímo u dlouhé
písčité pláže, cca 1,5 km od centra letoviska Mas-
tichari s tavernami a obchůdky, cca 21 km od
hlavního města Kos (hotelový bus několikrát
týdně za poplatek) a cca 10 km od letiště.

vyBavEní
Vstupní hala, recepce, restaurace, 3 bary (plážový
bar červen–září), TV místnost, minimarket, WiFi
v lobby a u bazénu zdarma; za poplatek inter-
netový koutek, půjčovna aut. Terasa s velkým

bazénem, oddělená část pro děti; lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma.

SPoRt a ZáBava
Tenisový kurt, stolní tenis, minigolf, plážový vo-
lejbal, šipky, basketbal, fitness, denní a večerní
zábavné programy, dětské hřiště, miniclub (4–12
let); za poplatek diskotéka, vodní sporty na pláži.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním
 příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),

klimatizací, SAT/TV, telefonem, trezorem, chlad-
ničkou, balkonem nebo terasou. Za příplatek
stejně vybavené rodinné pokoje (2+2) s mož-
ností 2 přistýlek a s oddělenou ložnicí a pokoje
s výhledem na moře.

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, občerstvení během dne, odpo-
lední kávu, čaj, zákusky, vybrané nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby v časech
a místech určených hotelem.

PLáž
Písčitá pláž s pozvolným, místy kamenitým, vstu-
pem do moře se nachází přímo u hotelu, lehátka
a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/kGS2EuR.html

od XXX kč*

* více na str. 245

5



Řecko – ostrov rhodos
ostrov růží, jak zní překlad jeho názvu, je největším ostrovem v souostroví  Dodekanesos, které se nachází ve Středozemním moři blízko tureckých
břehů. v našem povědomí je ostrov spojován s jedním ze sedmi divů světa – Rhodským kolosem, který ve své době patřil k zázrakům antického
stavitelského umění. ve starověku byl Rhodos zasvěcen bohu slunce Heliovi, který mu daroval svoji auru a udělal z něj jeden z nejkrásnějších
ostrovů v egejském moři. Šest tisíc let jeho osídlení znamenalo pohnuté dějiny zápasů a prolínání mnoha kultur. od dob fénického osídlení, doby
minojské a mykénské, římské, byzantské i arabské, přes rytířské řády středověku a pozdější tureckou i všechny další okupace až po dnešek
přijímal všechny vlivy a uchovával jejich stopy v památkách, které dnes ohromují všechny návštěvníky. Je zde možno najít unikátní příklady
středověké pevnostní techniky na místech někdejších antických měst, turecké stavby i komfortní moderní budovy. vše je zasazeno do krásné
přírody hornatého povrchu ostrova a jeho úrodných pobřežních nížin. každý návštěvník zde jistě prožije mimořádné chvíle.

SPoRtovní aktivity
K nejčastěji nabízeným bezmotorovým sportům
na místních plážích patří šlapadla a kajaky.
Windsurfing a stále známější kiteboarding, pod-
porované několika místními kluby i školami, se
provozují převážně na západním pobřeží os-
trova, kde neustále fouká vítr Meltémi. Rájem
 těchto sportů je nejjižnější cíp ostrova Prasonisi.

Ani nabídka motorových sportů není zanedba-
telná – paragliding, vodní lyže, vodní skútry
a jízda na nafukovacích atrakcích nejrůznějších
tvarů (banán, kruhy, flying fish atd.). Na většině
frekventovaných plážích najdete upravená
hřiště na plážový volejbal. Krásy podmořského
světa lze prozkoumat prostřednictvím několika
místních potápěčských škol, jejichž lodě kotví
v hlavním přístavu Mandraki. Příjemnou pro-
jížďku na koňském hřbetě po místní krajině či
plážích zajišťuje několik malých jezdeckých
klubů. Příjemný den je možno strávit ve vodním
parku v letovisku Faliraki, který nabízí více než

20 nejrůznějších atrakcí a skluzavek – i pro ty
nejnáročnější.

Po kouPání
večerní zábavu najdete ve všech letoviscích. Mezi
ty rušnější s velkým množstvím obchodů, restau-
rací, kaváren, barů a diskoték patří hlavní město
Rhodos, Faliraki a Lindos. většina hotelů nabízí
bohatý denní a večerní animační program. Do
tajů místních lidových tanců vás zasvětí zkušení
tanečníci na Řeckých večerech. večerní procházka
Starým Městem s příjemným posezením v některé
z kavárniček je nezapomenutelným zážitkem.
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Základní informace
Rozloha ostrova: 1 400 km2

Počet obyvatel ostrova: 120 tisíc
Úřední jazyk: řečtina
Místní měna: euro

Časový posun v létě: SELČ plus 1 hod.
Cílové letiště: Rhodos – Diagoras
Doba letu z Prahy: 2 hodiny 40 minut
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Čedok plUs
• doprava ve třídě travel Plus Comfort  za

příplatek 3 890 Kč
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění

naše tipy pro správnoU volBU
• široký výběr ubytovacích kapacit všech

kategorií
• velké množství pláží 
• slunné klima po celou sezónu
• atraktivní výlety
• bohatá sportovní nabídka

Ialyssos 

Faliraki

ALIMIA

Kolymbia

RHODOS

RhodosIxia

HALKI

Kiotari
Lardos Pefki 

Kalithea

přímé lety BeZ přestUpU

odlety: 8, 15 dní Z prahy, Brna, ostravy a pardUBic
11, 12 dní Z prahy

UpoZornění
Pobytová taxa: Dle vyhlášky místních úřadů se
platí pobytová taxa, která je splatná na místě
v hotovosti v EUR. Upozorňujeme, že zavedení
taxy a její výše může být úpravou místní vyhlá-
šky i v průběhu sezóny kdykoliv změněna. 
Aktuální ceny pobytových tax jsou uvedeny na
www.cedok.cz. 

Pobyt ZDaRMa*
Hotel kategorie Strava pro dítě do str.

Esperides Beach Family 
Resort **** AI 14 let 204
Blue Sea Beach Resort **** AI 14 let 206
Sentido Ixian Grand ***** AI – 208
Sun Beach Resort Complex **** AI 12 let 209
Sunshine Rhodos **** AI 14 let 210
Rodos Palace ***** AI 12 let 212
Kolymbia Bay Art **** AI – 213
Delfinia **** AI 15 let 214
Kolymbia Sky **** AI 12 let 216
Kolymbia Sun *** AI 16 let 218
Niriides Beach **** AI 15 let 220
Marianna Palace **** AI 12 let 221
White Dreams Resort **** AI – 222
Evi *** AI 13 let 223

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

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

GaStRonoMie
Na řeckém stole nikdy nechybí salát a mezedes
neboli předkrmy, mezi které patří keftedes (ku-
ličky z mletého masa), tyrokeftedes (sýrové ku-
ličky), pitarudia (smažené placičky z cizrny),
dolmades (vinné listy plněné rýží), gigantes (velké
dušené fazole), melindzanes (opečený lilek), ka-
lamáry, chobotnice, malé či velké krevety atd.
Za ochutnání stojí také musaka (lilkový nákyp
s bramborem a mletým masem zapečený s be-
šamelem), pasticio (zapečené těstoviny s mletým
masem), jemista (rajčata či papriky plněné rýží
a mletým masem). Dáváte-li přednost masu,
zvolte brizola (kotleta), suvlaki (maso na špízu),
gyros nebo paidakia (kousky grilovaného kozího
masa s kostí). Sladkou tečku na závěr vám při-
nese baklava, kataifi, karydopita nebo jogurt
s medem a oře chy. Místní obyvatelé nejraději
popíjejí studenou kávu frappé nebo horkou řec-
kou kávu, víno z místních vinařských společností
(Emery, Cair), ouzo nebo metaxu. 

nákuPy
Ostrov Rhodos nabízí širokou škálu nákupních
možností. Nejčastějšími suvenýry jsou výrobky
z keramiky (současná se zdobením i napodobe-
niny archeologických vykopávek), sošky z ala-
bastru, předměty z olivového dřeva, komboloj,
zlaté i stříbrné šperky, kožené výrobky či vynikající
víno a likéry.

Rhodos

kolymbia
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NAŠe PoBYtovÁ MÍstA
kolyMbia
Menší turistické středisko, kterému dominuje
cca 3 km dlouhá eukalyptová alej a nádherné
písčito-oblázkové pláže, je ideálním místem pro
klidnou dovolenou spojenou se skvělým koupá-
ním a dobrým zázemím hotelů.transfer z letiště
trvá cca 45 min. v závislosti na poloze konkrétních
hotelů.

FaliRaki
Prázdninové středisko, které nabízí svým náv-
štěvníkům krásné, písčité (v centru) a oblázkové
(na okraji) pláže, množství kaváren, barů, restau-
rací, diskoték, obchodů a aquapark. transfer
z letiště trvá cca 40 min. v závislosti na poloze
konkrétních hotelů.

ialySSoS
Najdete pouhých 8 km od města Rhodos. Je to
ideální místo nejen pro všechny vyznavače plavání,

ale také pro surfaře – jelikož je tu velmi často
dobrý vítr. vybavení lze pronajmout přímo na
místě. transfer z letiště trvá cca 15 min. v závislosti
na poloze konkrétních hotelů.

iXia
Je oblast mezi letoviskem Ialyssos a městem
Rhodos. Jedná se o úzký pás komfortních hotelů
podél pobřeží Egejského moře v severozápadní
části ostrova. Pláže jsou poměrně velké, pro-
storné a mírně se svažují do čisté, blankytné
vody. Jsou pokryty kamínky a vybaveny lehátky
se slunečníky. Samozřejmostí je servis v podobě
stánků s občerstvením, půjčovnami sportovního
náčiní a školami surfování, které jsou zde velmi
oblíbené. transfer z letiště trvá cca 20 min. v zá-
vislosti na poloze konkrétních hotelů.

Faliraki

Faliraki kolymbiakolymbia

Faliraki
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NABÍdkA výletů
Denní/veČeRní RHoDoS
Polodenní výlet do hlavního města Rhodos. Mož-
nost výběru denní nebo večerní varianty se shod-
ným programem. Návštěva přístavu Mandraki
se sochou Kolos Rhódský, který patří mezi 7 divů
světa. Přesun na Rhódskou akropoli, kde je
možné spatřit dělení dvou moří, moře Středo-
zemního a Egejského. Poslední zastávkou je staré
město, chráněné od roku 1988 UNESCEM. Indi-
viduální volno na prohlídku města a nákupy.
Cena: cca 31 EUR

linDoS 
Polodenní (dopolední) výlet do kouzelného měs-
těčka Lindos, které je nazýváno perlou ostrova
Rhodos. Dominantou tohoto krásného bílého
městečka je akropole Athény Lindské a výhled
na zátoku apoštola Pavla. Možnost projížďky na
oslíkovi, tzv. oslí taxislužba, individuální volno
na prohlídku města a nákupy. 
Cena: cca 32 EUR

oStRov Halki
Celodenní výlet lodí na jeden z ostrovů souostroví
Dodekanes s návštěvou pravoslavného kostela
Sv. Nikolase a malebného městečka. Na ostrově
vás okouzlí architektura barevných neoklasických
domů, ve kterých žili bohatí stavitelé lodí. Ostrov
se proslavil výbornou kuchyní i pohostinností
místních obyvatel. Během výletu možnost kou-
pání na krásné pláži.
Cena: cca 43 EUR

bay to bay
Celodenní výlet lodí se zastávkami na koupání
v nejkrásnějších zátokách ostrova. Návštěva
pláže traganou, vyhlášené pláže tsampika
a pláže ve Stegně s obědem (v ceně výletu)
v místní taverně. Na zpáteční cestě návštěva zá-
toky Anthonyho Quinna a pláže Kalithea s lá-
zněmi s arabskými prvky.
Cena: cca 49 EUR

tuReCko
Celodenní nákupní výlet do 18 km vzdáleného
tureckého letoviska Marmaris s možností nákupu
zlatých šperků, výrobků z kůže a kvalitního ob-
lečení na velkém bazaru. Součástí výletu je za-
stávka s výhledem na celé město a individuální
prohlídka pevnosti nebo přístavu. Individuální
volno na nákupy nebo příjemné posezení u tu-
recké kávy. v ceně výletu není zahrnuta přístavní
taxa 15 EUR/osoba, která se platí přímo před
odplutím lodi v Rhodu.
Cena: cca 50 EUR

Výlety je možné zakoupit pouze na místě.
Uvedené ceny jsou orientační a nemusí za-
hrnovat vstupy. S kompletní nabídkou výletů
Vás na místě seznámí delegát. 

turecko, Marmaris

ostrov Halki lindos Rhodos
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hOtEL ESPERIDES BEACh FAMILY RESORt
**** FALIRAKI

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

PoloHa
Komplex hlavní a dvou vedlejších budov se na-
chází v rozlehlé zahradě cca 3 km od živého cen-
tra hotelové zóny střediska Faliraki a cca 15 km
od letiště; nejbližší obchody cca 400 m a auto-
busová zastávka cca 50 od hotelu.

vybavení
vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, taverna,
kavárna, 5 barů, tv místnost, minimarket, kon-
ferenční místnost, WiFi v areálu hotelu zdarma;
za poplatek trezor na recepci a internetový kou-
tek v lobby. terasa na slunění, bazén se 2 sklu-
zavkami, dětské bazény; lehátka, slunečníky
a osušky zdarma.

SPoRt a Zábava
Šipky, stolní tenis, minigolf, plážový volejbal, dět-
ské hřiště a herna pro děti, miniclub (4–14 let),
dětské kino, v sezóně animační programy; za
poplatek tenisové kurty s osvětlením, kulečník,
vodní sporty na pláži. 
V období cca od poloviny června do poloviny
září je v hotelu otevřen Dětský klub Čedok
Hotel Transylvánie s česky mluvícím animá-
torem. Bližší informace uvádíme ve speciálním
katalogu, který je věnován výhradně našemu
novému klubu nebo na www.cedok.cz

ubytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-

slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizací, SAt/tv, telefonem a balkonem; za pop-
latek WiFi, chladnička. Za příplatek pokoje
s výhledem na moře a stejně vybavené rodinné
pokoje (2+2) s možností 2 přistýlek (místo s pa-
landou, oddělené opticky nebo posuvnými
dveřmi), za poplatek trezor.

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, pozdní kontinentální snídaně,
lehké občerstvení během dne, kávu, čaj, zmrzlinu,
nealkoholické a vybrané alkoholické nápoje
místní výroby v místech a časech určených ho-
telem. hotel v restauraci vyžaduje formální ob-
lečení (pánové dlouhé kalhoty).

Pláž
veřejná písčito-oblázková pláž Faliraki, oceněná
Modrou vlajkou, s pozvolným vstupem do moře
se nachází cca 50 m od areálu hotelu; lehátka,
slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/RHo2eSP.html

od XXX kč*

* více na str. 245
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hOtEL A BUNGALOvY BLUE SEA BEACh RESORt
**** FALIRAKI

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

PoloHa
hotelový komplex tvořený třemi hlavními budo-
vami **** a částí annex **** (hlavní budovy
umístěné přes hlavní komunikaci) se nachází
v hotelové zóně cca 2 km od centra střediska
Faliraki a cca 12 km od letiště; obchody, restau-
race a bary cca 50 m od hotelu, autobusová za-
stávka cca 30 m od hotelu.

vybavení
vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace,
lobby bar, bar u bazénu a na pláži, minimarket,
konferenční místnost, WiFi v areálu hotelu
zdarma; za poplatek internetový koutek. 2 ba-
zény, 2 dětské bazény; slunečníky, lehátka a osu-
šky u bazénu zdarma.

v části annex ****+: recepce, bazén, WiFi při-
pojení, klienti využívají všechny služby hlavního
hotelového areálu.

SPoRt a Zábava
tenisový kurt, squash, basketbalové a fotbalové
hřiště, plážový volejbal, stolní tenis, dětské hřiště
a herna, miniclub, animační programy pro děti
a dospělé, wellness centrum – sauna, vířivka,
posilovna; za poplatek kulečník, krytý bazén.

ubytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) (****, umístěné ve vedlejší budově v části
annex přes místní hlavní komunikaci) s možností
až 2 přistýlek pro děti (palanda) mají vlastní pří-

slušenství (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizaci, SAt/tv, WiFi, chladničku, telefon,
trezor a balkon. Za příplatek stejně vybavené
pokoje superior umístěné v hlavních třech bu-
dovách hotelové části Blue Sea Beach Resort
s výhledem do zahrady a do okolí; nebo pokoje
superior s výhledem na moře.

StRavování
Ultra all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a ve-
čeře formou bufetu, lehké občerstvení během
dne, kávu, čaj, nealkoholické a vybrané alkoho-
lické nápoje místní výroby v místech a časech
určených hotelem.

Pláž
veřejná písčitá pláž Faliraki s pozvolným vstupem
do moře, oceněná certifikátem Modrá vlajka, se
nachází přímo u hotelu (cca 50 m od recepce;
pokoje ve vedlejší části cca 150 m, v závislosti
na ubytování), přístup přes areál hotelu, nebo
přes silnici; slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/RHo2bSb.html

od XXX kč*

* více na str. 245
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hOtEL SENtIDO IxIAN GRAND 
***** IxIA

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

PoloHa
Luxusní hotelový komplex hlavní budovy a za-
hradního křídla se nachází přímo u moře, cca
1 km od živého centra střediska Ixia s bary, re-
stauracemi a obchody, cca 6 km od Rhodosu
a cca 9 km od letiště. hotel je určený pouze pro
dospělé osoby (16+).

vybavení
vstupní hala, recepce, hlavní restaurace s tera-
sou, à la carte restaurace, lobby bar, snack bar,
WiFi areálu hotelu zdarma, minimarket, 2 bazény
(1 s mořskou vodou); lehátka, slunečníky a osušky
zdarma.

SPoRt a Zábava
Posilovna, aqua aerobic, animační programy, zá-
bavné večery s živou hudbou; za poplatek vodní
sporty na pláži (cca 850 m od hotelu).

ubytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizací, SAt/tv, DvD, telefonem, trezorem,
balkonem nebo terasou s výhledem do okolí
nebo do zahrady; za poplatek minibar.

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehké občerstvení během dne,

kávu, nealkoholické a alkoholické nápoje domácí
výroby v místech a časech určených hotelem.
hotel vyžaduje v restauracích formální oblečení
(pánové dlouhé kalhoty).

Pláž
Oblázkovo-kamenitá pláž se nachází přímo u ho-
telu, přístup z hotelové zahrady, lehátka a slu-
nečníky na pláži zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/RHo2Sen.html

od XXX kč*

* více na str. 245
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hOtEL SUN BEACh RESORt COMPLEx
**** IALYSSOS

Standard: AA|AAB|AAA Rodinný pokoj: AA|AAB|AABB|AAAB|AAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) 8, 15 dní (BRQ, OSR, PED) Strava: polopenze

PoloHa
hotelový komplex několika částí rozmístěných
přímo u pláže nebo přes místní komunikaci se
nachází v turistické zóně, cca 200 m od centra
letoviska Ialyssos, cca 7 km od města Rhodos
a cca 8 km od letiště; autobusová zastávka cca
500 m od hotelu.

vybavení
vstupní hala, recepce, restaurace, bar, bar u ba-
zénu, minimarket se suvenýry; za poplatek WiFi,
půjčovna kol. terasa s bazénem, dětský bazén,
vodní skluzavka pro děti; lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma, osušky za poplatek.

SPoRt a Zábava
Stolní tenis, tenisový kurt, minigolf, plážový vo-
lejbal, aqua aerobic, taneční hodiny, lukostřelba,
fitness, miniclub, dětská herna a hřiště, animační
programy; za poplatek potápění.

ubytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klima-
tizací (1. 6. – 30. 9. zdarma, jinak za poplatek),
SAt/tv, telefonem, chladničkou, trezorem, balko-
nem nebo terasou; za poplatek WiFi. Na vyžádání
a za příplatek rodinné pokoje (2+2) s možností
2 přistýlek a pokoje superior s přehrávačem
CD/DvD, župany a setem pro přípravu kávy a čaje.

StRavování
Polopenze formou bufetu, možnost dokoupení
all inclusive.

Pláž
Písčitá pláž s oblázky se nachází přímo u areálu
hotelu (v některých místech je doporučena obuv
do vody), lehátka a slunečníky na pláži za pop-
latek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/RHo2SbR.html

od XXX kč*

* více na str. 245

12
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ŘeCko | OStROv RhODOS

hOtEL SUNShINE RhODOS 
**** IALYSSOS

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

PoloHa
hotel se nachází cca 250 m od centra letoviska
Ialyssos, cca 9 km od historického centra města
Rhodos a cca 10 km od letiště; restaurace, bary
a nákupní možnosti cca 200 m od hotelu.

vybavení
vstupní hala, recepce, 2 restaurace, taverna, bar
u bazénu, WiFi v areálu hotelu zdarma, bazén,
dětský bazén s vodními skluzavkami; lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma, osušky za vratný
depozit.

SPoRt a Zábava
tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, šipky, vodní
pólo, aqua aerobic, dětský klub, animační pro-

gramy, 2x týdně večerní představení, řecký večer;
za poplatek kulečník, vodní sporty na pláži, služby
wellness centra.

ubytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci
(zdarma v období cca 1. 6. – 30. 9.), SAt/tv, te-
lefon, chladničku, trezor, balkon nebo terasu. 
Za příplatek pokoje s výhledem na moře.

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, kontinentální brzké a pozdní sní-
daně, lehké občerstvení během dne, kávu, čaj,

nealkoholické a vybrané alkoholické nápoje
místní výroby v místech a časech určených ho-
telem.

Pláž
Písčito-oblázková pláž přímo u hotelu, lehátka
a slunečníky na pláži zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/RHo2SHi.html

od XXX kč*

* více na str. 245

14
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hOtEL RhODOS PALACE
***** IxIA

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

PoloHa
velmi elegantní, luxusní hotelový komplex je si-
tuován cca 150 m od centra letoviska Ixia, cca
3 km od historického centra a cca 11 km od le-
tiště; nákupní možnosti a zábava přímo v resortu
nebo v okolí.

vybavení
vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace,
stylové à la carte restaurace (nejsou součástí all
inclusive), lobby bar, snack bar u bazénu, ka-
várna, společenská místnost s tv, konferenční
centrum, WiFi zdarma; za poplatek internetový
koutek, půjčovna aut, služby lékaře. terasa na

opalování, 2 bazény, dětský bazén, krytý bazén;
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, osušky
za vratný depozit.

SPoRt a Zábava
tenisové kurty (osvětlení a vybavení za poplatek),
herna a hřiště pro děti, miniclub (4–12 let), ho-
telové animace; za poplatek fitness centrum,
vodní sporty na pláži, Spa centrum – sauna, ja-
cuzzi, masáže.

ubytování
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky situované ve výškové budově jsou vyba-

veny vlastním příslušenstvím (koupelna vysoušeč
vlasů, WC), klimatizací, SAt/tv, rádiem, telefonem,
trezorem a balkonem nebo terasou; za poplatek
minibar, WiFi, dětská postýlka. Za příplatek po-
koje s výhledem na moře. Za příplatek a na vy-
žádání rodinné pokoje.

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
 formou bohatého bufetu, nealkoholické a alko-
holické nápoje místní výroby v místech a časech
určených hotelem. hotel vyžaduje v restauracích
formální oblečení (pánové dlouhé kalhoty).

Pláž
Dlouhá písčitá pláž (místy s oblázky a kamínky)
s pozvolným vstupem do moře se nachází cca
50 m od hotelového areálu, přístup podchodem
pod místní komunikací, lehátka a slunečníky za
poplatek.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/RHo2RHo.html

od XXX kč*

* více na str. 245
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hOtEL KOLYMBIA BAY ARt  
**** KOLYMBIA

Dvoulůžkový pokoj: A|AA|AAA Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) 8, 15 dní (BRQ, OSR, PED) Strava: all inclusive 

PoloHa
hotel je situován nedaleko hlavní třídy s restau-
racemi, bary a obchody, cca 30 km od letiště;
autobusová zastávka v blízkosti hotelu. hotel je
určený pouze pro dospělé osoby (16+).

vybavení
vstupní hala, recepce, restaurace (bufetová i s ob-
sluhou), snack bar u bazénu, minimarket, WiFi
v areálu hotelu zdarma, terasa na slunění, bazén;
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, osušky
za vratný depozit.

SPoRt a Zábava
Za poplatek wellness centrum – relaxační pro-
gramy, masáže, hammam. v rámci pobytu zdarma

jeden revitalizační program v Mini Spa „Royal tre-
atment“ – 60 min. parní lázeň a tropická sprcha
včetně relaxační hudby.

ubytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, SAt/tv, telefonem, rychlovarnou
konvicí, trezorem a balkonem nebo terasou; za
poplatek minibar. Za příplatek pokoje s výhledem
na moře.

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehké občerstvení během dne,

kávu, čaj, nealkoholické nápoje a vybrané alko-
holické nápoje místní výroby v místech a časech
určených hotelem.

Pláž
Oblázková pláž se nachází cca 100 m od hotelu,
písčitá pláž cca 250 m od hotelu; lehátka a slu-
nečníky na pláži za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/RHo2aRt.html

od XXX kč*

* více na str. 245
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ŘeCko | OStROv RhODOS

hOtEL DELFINIA
**** KOLYMBIA

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

PoloHa
hotelový komplex 4 dvoupatrových a několika
přízemních budov se nachází na klidném místě,
v menší zahradě cca 500 m od centra letoviska
s obchody, restauracemi a bary a cca 25 km od
letiště; autobusová zastávka cca 30 m od ho-
telu.

vybavení
vstupní hala, recepce, restaurace, snack bar
u bazénu, minimarket, WiFi v lobby zdarma, te-
rasa s bazénem, dětský bazén s malou skluzav-
kou; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

SPoRt a Zábava
Minigolf, stolní tenis, dětský koutek, jednoduchý

hotelový animační program; za poplatek vodní
sporty na pláži.

ubytování
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2) s možností
až 2 přistýlek pro děti (rozkládací lůžko nebo pa-
landa) mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAt/tv, telefon,
chladničku a terasu nebo balkon; za poplatek tre-
zor. většina pokojů je umístěna v zapuštěném
přízemí, pokoje v patře dle aktuální dostupnosti.

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehké občerstvení během dne,
kávu, čaj, nealkoholické nápoje, pivo a víno místní

výroby v místech a časech určených hotelem.

Pláž
veřejná písčito-oblázková pláž se nachází cca
350 m od hotelu, přístup na pláž uličkou mezi
banánovníky podél hotelu Alfa, lehátka a slu-
nečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/RHo2Del.html

od XXX kč*

* více na str. 245
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hOtEL KOLYMBIA SKY
**** KOLYMBIA

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

PoloHa
Komorní hotelový komplex tří budov je umístěný
v krásné zahradě cca 1,5 km od centra letoviska
s nabídkou restaurací, barů a obchodů a cca
30 km od letiště.

vybavení
vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, bar
u bazénu, obchod se suvenýry, WiFi v prostoru
recepce zdarma, bazén, dětský bazén; lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma, osušky za vratný
depozit.

SPoRt a Zábava
Stolní tenis, šipky, dětské hřiště, miniclub, za
poplatek tenisový kurt, vodní sporty na pláži.

V období cca od poloviny června do poloviny
září je v hotelu otevřen Dětský klub Čedok
Hotel Transylvánie s česky mluvícím animá-
torem. Bližší informace uvádíme ve speciálním
katalogu, který je věnován výhradně našemu
novému klubu, nebo na www.cedok.cz

ubytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů/na vyžá-
dání na recepci, WC), klimatizací (cca od poloviny
června do poloviny září zdarma, mimo sezónu
za poplatek), tv, telefonem, WiFi, trezorem a bal-
konem nebo terasou. Za příplatek pokoje s pri-
vátním bazénem a pokoje v přízemí s možností
až 2 přistýlek pro děti (palanda).

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehké občerstvení během dne,
odpolední kávu a čaj, zmrzlinu pro děti, nealko-
holické nápoje a vybrané alkoholické nápoje
místní výroby v časech a místech určených ho-
telem.

Pláž
Písčito-oblázková pláž se nachází cca 150 m od
hotelu, přístup přes místní komunikaci; lehátka
a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/RHo2Sky.html

od XXX kč*

* více na str. 245
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hOtEL KOLYMBIA SUN
*** KOLYMBIA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB|AABBB|AAABB|AAAAB     Dítě do: 16 let

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) 8, 15 dní (BRQ, OSR, PED) Strava: all inclusive

PoloHa
Rodinný hotel s přátelskou atmosférou se na-
chází v centru oblíbeného letoviska Kolymbia
s řadou obchodů, barů a restaurací, cca 30 km
od letiště.

vybavení
vstupní hala, recepce, restaurace, snack bar, bar
u bazénu, tv koutek, WiFi v areálu hotelu zdarma;
za poplatek internetový koutek. Bazén s oddě-
lenou částí pro děti, slunečníky a lehátka u ba-
zénu zdarma, osušky za vratný depozit.

SPoRt a Zábava
volejbal, minifotbal, dětské hřiště, stolní tenis;
za poplatek vodní sporty na pláži. 
V období cca od poloviny června do poloviny
září bude v hotelu otevřen Dětský klub Čedok
Hotel Transylvánie s česky mluvícím animá-
torem. Bližší informace uvádíme ve speciálním
katalogu, který je věnován výhradně našemu
novému klubu, nebo na www.cedok.cz.

ubytování
Jednoduše zařízené dvoulůžkové pokoje (2+0,
2+1, 2+2, 2+3) s možností až 3 přistýlek pro děti

(palanda nebo přistýlka) jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, SAt/tv, telefonem, trezorem, chlad-
ničkou a balkonem nebo terasou. Pokoje s při-
stýlkami mají stejnou velikost jako pokoje
dvoulůžkové, některé mohou být umístěny v bun-
galovech.

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehké odpolední občerstvení,
nealkoholické a vybrané alkoholické nápoje
místní výroby v časech a místech určených ho-
telem.

Pláž
Písčito-oblázková pláž, oceněná Modrou vlajkou,
se nachází cca 250 m od hotelu, další dvě pláže
do 400 m od hotelu; lehátka a slunečníky za po -
platek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/RHo2Sun.html

od XXX kč*

* více na str. 245
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hOtEL NIRIIDES BEACh
**** KOLYMBIA

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

PoloHa
hotelový komplex 3 třípodlažních budov je umís-
těn v menší zahradě, cca 200 m od centra leto-
viska Kolymbia s obchody, bary a tavernami a cca
25 km od letiště; autobusová zastávka cca 200 m
od hotelu.

vybavení
vstupní hala, recepce, restaurace, lobby bar, bar
u bazénu, WiFi ve veřejných prostorách zdarma;
za poplatek internetový koutek, trezor na recepci.
terasa na slunění, bazén, dětský bazén; lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma, osušky za poplatek
a vratný depozit.

SPoRt a Zábava
Dětské hřiště, stolní tenis; za poplatek tenisový
kurt, kulečník, vodní sporty na pláži.

ubytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizací (15. 6. – 15. 9. zdarma, jinak za poplatek),
SAt/tv, WiFi, telefonem, chladničkou a balkonem
nebo terasou. Za příplatek stejně vybavené ro-
dinné pokoje (2+2) s možností až 2 přistýlek pro
děti (2 místnosti oddělené posuvnými dveřmi).

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, nealkoholické a vybrané alkoho-
lické nápoje místní výroby v místech a časech ur-
čených hotelem.

Pláž
Písčito-oblázková pláž se nachází cca 500 m od
hotelu, přístup po ulici, lehátka a slunečníky za
poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/RHo2niR.html

od XXX kč*

* více na str. 245
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hOtEL MARIANNA PALACE
**** KOLYMBIA

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

PoloHa
Příjemný hotelový komplex hlavní a 2 vedlejších
budov umístěný v klidné zahradě, cca 800 m od
centra letoviska Kolymbia s bary, tavernami a ob-
chody, cca 30 km od Rhodosu a Lindosu a cca
26 km od letiště.

vybavení
vstupní hala, recepce, restaurace, bar u bazénu,
minimarket; za poplatek WiFi, internetová ka-
várna, trezor. Bazén, dětský bazén; lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma, osušky za vratný
depozit.

SPoRt a Zábava
tenisový kurt, stolní tenis, malé fitness; za pop-
latek kulečník, vodní sporty na pláži.

ubytování
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací (15. 6. –
15. 9. zdarma), SAt/tv, telefonem, chladničkou
a balkonem nebo terasou. trezor za poplatek na
recepci. Za příplatek superior pokoje (2+0).

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehké odpolední občerstvení,

kávu, čaj, nealkoholické nápoje a vybrané alko-
holické nápoje místní výroby v místech a časech
určených hotelem.

Pláž
Písčito-oblázková pláž se nachází cca 600 m od
hotelu, 3x denně hotelový bus na pláž (kromě
neděle, 15. 6. – 15. 9.), lehátka a slunečníky na
pláži za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/RHo2MaR.html

od XXX kč*

* více na str. 245
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ŘeCko | OStROv RhODOS

hOtEL WhItE DREAMS RESORt
**** FALIRAKI

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) 8, 15 dní (BRQ, OSR, PED) Strava: all inclusive 

PoloHa
Moderní hotelový komplex 2 budov se nachází
na kopci Profitis Amos, cca 1 km od centra Fali-
raki, u místní komunikace, cca 2,3 km od Anthony
Quinn Bay, cca 5 km od vodního parku, cca
7,5 km od Kallithea Springs, cca 13 km od města
Rhodos a cca 18 km od letiště Rhodos; autobu-
sová zastávka cca 1,2 km od hotelu. hotel je ur-
čený pouze pro dospělé osoby (16+).

vybavení
vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, bar
u bazénu, tv místnost, minimarket, internetový
koutek na recepci, WiFi zdarma, bazén; sluneč-
níky a lehátka u bazénu zdarma, osušky za vratný
depozit.

SPoRt a Zábava
Možnost zábavy v centru Faliraki.

ubytování
Dvoulůžkové superior pokoje (2+0, 2+1) s mož-
ností přistýlky (pohovka) jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, SAt/tv, telefonem, chladničkou, se-
tem k přípravě kávy/čaje, balkonem nebo tera-
sou; za poplatek trezor.

StRavování
All inclusive zahrnuje kontinentální snídaně,
obědy a večeře, odpolední občerstvení, nealko-
holické a vybrané alkoholické nápoje místní vý-
roby v místech a časech určených hotelem;
importované alkoholické nápoje a whisky za

poplatek. hotel vyžaduje v restauraci formální
oblečení (pánové dlouhé kalhoty).

Pláž
veřejná písčitá a klidná pláž Kathara s pozvolným
vstupem do moře, oceněná certifikátem Modrá
vlajka, se nachází cca 850 m od hotelu, přístup
po místní komunikaci, slunečníky a lehátka za
poplatek; veřejná písčitá nudistická pláž, jediná
na Rhodosu, se nachází cca 1,2 km, přístup místní
silnicí, slunečníky a lehátka za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/RHo2WHi.html

od XXX kč*

* více na str. 245
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OStROv RhODOS | ŘeCko

hOtEL EvI
*** FALIRAKI

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

PoloHa
hotel leží v zahradě cca 800 m od centra letoviska
Faliraki, v blízkosti taveren, obchodů, restaurací
a barů, cca 3 km od aquaparku Faliraki, cca 6 km
od golfového hřiště, cca 14 km od města Rhodos
a cca 18 km od letiště; autobusová zastávka cca
500 m od hotelu

vybavení
vstupní hala, recepce, restaurace, bar u bazénu,
lobby bar, tv koutek; za poplatek WiFi v lobby, in-
ternetový koutek, trezor na recepci. 2 bazény,
brouzdaliště pro děti; slunečníky a lehátka u ba-
zénu zdarma.

SPoRt a Zábava
Stolní tenis, volejbal, houpačky pro děti; za po -
platek kulečník, vodní sporty na pláži.

ubytování
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, WC), klimatizací, telefonem, chlad-
ničkou a balkonem nebo terasou.

StRavování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehké občerstvení během dne,
nealkoholické a vybrané alkoholické nápoje

místní výroby v místech a časech určených ho-
telem.

Pláž
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 800 m od hotelu, přístup po místní
komunikaci přes město, slunečníky a lehátka na
pláži za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/RHo2evi.html

od XXX kč*

* více na str. 245
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Albánie
exotická krása na vás čeká v dosud neobjevené středomořské destinaci, která se v posledních letech stává stále více oblíbenou mezi
turisty celého světa – v albánii. pobřeží delší než 400 kilometrů je omýváno vlnami Jaderského a Jónského moře a bělostné pláže snesou
i ta nejpřísnější měřítka. Zvyšující se kvalita služeb, zlepšující se infrastruktura a příznivé ceny jsou zárukou pro kvalitní dovolenou pro
každého. albánie se pyšní nejenom krásným přímořím, ale i krásnými horami, spoustou přírodních zajímavostí i historicky zajímavými
místy. to vše spolu s tradiční pohostinností albánců, vynikající balkánskou kuchyní a možnostmi zábavy utváří nádhernou mozaiku, která
je zárukou nezapomenutelné dovolené.

Sportovní aktivity
Na plážích jsou k dispozici nejrůznější druhy mo-
torizovaných i nemotorizovaných vodních sportů
a radovánek. Patří k nim vodní skútry,  parasa-
iling, jízda na banánu, šlapadla či kajaky. Milovníci
plážového volejbalu naleznou několik hřišť a v po-
sledních letech se do Albánie stále častěji vydávají
milovníci potápění.

po koupání
Dürres (Drač) je nejdůležitějším centrem cestovního
ruchu a je druhým největším městem v Albánii.
Hotely, restaurace, bary či kavárny lemují pobřežní
promenádu, a tak se stává ideálním cílem večerních
vycházek, které lze spojit s příjemným posezením
u výborné kávy nebo národního nápoje rakije. Al-
bánie je zemí bohatou na historické památky, roz-
hodně stojí za to navštívit Berat – „město tisíce
oken“, které se nachází na úbočí hory Tomorr, Gji-
rokastru – „město stříbrných střech“ se starou pev-
ností a starobylou atmosférou, Kruju – historický
hradní komplex pověstného Skanderbega a Apol-
lonii s ruinami starověkého města. 

GaStronomie
Albánská kuchyně  je chutná a zdravá, ovlivněná
kuchyní řeckou, bulharskou, černohorskou i tu-
reckou. Typické je používání olivového oleje, čes-
neku a bylinek, sýrů, lilku, paprik a zelí. Na pobřeží
jsou typické mořské ryby a mořské plody (mušle,

chobotnice a sépie). Jako předkrm se nabízejí kuřecí
játra, různě upravený lilek nebo pórek, dolma (pl-
něný vinný list) nebo nakládaná kapusta. Vynikající
jsou zeleninové saláty s balkánským sýrem. Gyros
se podává v chlebové placce pita s dresinkem tzat-
ziki. V částečně muslimské zemi překvapí podávání
vepřového, slavnostním jídlem je pečená kachna.
Preferovaným dezertem je čerstvé ovoce, ovoce
v medu nebo xupa (pudink s vlašskými ořechy). 

nákupy
Nejlepším suvenýrem jsou originální rukodělné
výrobky. Na tržištích, bazarech i v kamenných
obchodech se nabízejí mj. ručně tkané koberce,
předměty a filigrán ze stříbra nebo mědi, dřevo-
řezby a výrobky ze dřeva a kůže, keramika, výšivky,
antikvity i místní kroje, nechybí pohlednice, sklá-
dačky, skleničky, těžítka a trička s albánskými
motivy nebo albánskou vlajkou. Vítaným dárkem
může být i místní med, koňak Skanderbeg, rakije,
či alabastrové popelníčky ve tvaru bunkru. 
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ČedOk Plus
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort 

za příplatek 3 890 Kč
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění
• výhodné parkování na letišti v Praze

naše tiPy PrO sPrávnOu vOlbu
• rušné město na pobřeží Jaderského moře
• dlouhá široká písčitá pláž
• největší starověký amfiteátr na Balkáně
• rozmanitá příroda
• milí a pohostinní lidé 
• levně na místě

Jaderské
moře

 

ŘECKO

MAKEDONIE

S

ALBÁNIE

Tirana
Durres
Golem

Přímé lety bez PřestuPu

Odlety: 8, 15 dní z Prahy

ZáklaDní informaCe
rozloha: 28 748 km²
počet obyvatel: 2,8 milionu
Úřední jazyk: albánština
místní měna: albánský lek

Časový posun v létě: žádný
Cílové letiště: Tirana
Doba letu z prahy: 2 hodiny 5 minut

albánie
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pobyt ZDarma*
Hotel kategorie Strava pro dítě do str.

Grand Blue Fafa ***** AI 12 let 228
Fafa Meli Premium ***** AI 12 let 229
Meli Holidays **** AI 12 let 230 
Sandy Beach ***** AI 12 let 231 

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

bezplatné ubytování a stravování obsažené v základní ceně
zájezdu pro dítě ubytované v jednom pokoji se dvěma dospělými.
Dítě platí jen cenu letenky nebo jízdenky, případně je u zájezdů
s vlastní dopravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí této
slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu. 
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nAŠe PObYTOVá MÍSTA
DürreS
Rekreační středisko na Jadranu s mnoha bary
a restauracemi, známé pro jeho přístav a římské
památky. Veřejné pláže s mírným vstupem do
moře s oddělenými částmi a plážovým servisem
pro hotelové hosty zdarma, vodní sporty na pláži.
Transfer z letiště trvá cca 35 min. v závislosti na
poloze konkrétních hotelů.

Golem
Rychle se rozvíjející, původně malá turistická
vesnice s pěknou pláží navazuje na sousední
Dürres, se kterým je spojena MHD. Široká písčitá
pláž obklopena zelení. Transfer z letiště trvá cca
45 min. závislosti na poloze konkrétních hotelů.

Dürres

Golem Dürres

albánie

Dürres

promenáda Dürres–Golem
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nAbÍdkA VýleTů
berat
Výlet do jednoho z nejstarších albánských měst,
zapsaného na seznamu světového dědictví
UNESCO. Díky bílým oknům, která vypadají jako
postavená na sobě, je město nazvané „městem
tisíce oken“ a je považovaného za nejhezčí město
Albánie. 
Cena: cca 35 EUR

DürreS
Prohlídka nejstaršího města Albánie založeného
řeckými osadníky s velmi bohatou historií, pev-
ností, benátskou věží, římským amfiteátrem a ar-
cheologickým muzeem. Součástí výletu je
i návštěva a degustace v největší výrobně koňaku
v Albánii. 
Cena: cca 25 EUR

oHriD
Výlet do historicky velmi významného města na
břehu Ohridského jezera s kulturními památkami
ze všech historických období.
Cena: cca 50 EUR

tirana a kruJa
Výlet do města a pevnosti Kruja, rodiště albán-
ského národního hrdiny Skandenbega. Pokra-
čování do Tirany s mešitou Ethem Bey, věží
s hodinami z r. 1830, parlamentem, univerzitou
Matky Terezy a známým „Bunk art“. 
Cena: cca 35 EUR

Jeep Safari
Jízda jeepy do nejkrásnějších míst v okolí Dürres
– malebné útesy s vyhlídkami a údolí s tradičními
albánskými vesnicemi.
Cena: cca 70 EUR

Výlety je možné zakoupit pouze na místě.
Uvedené ceny jsou orientační a nemusí za-
hrnovat vstupy. S kompletní nabídkou výletů
Vás na místě seznámí delegát. 

ohridské jezero

kruja tirana

berat
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HOTEL GRAND BLUE FAFA
***** GOLEM

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

poloHa
Moderní hotelový komplex dvou budov je umís-
těný přímo u pláže, cca 15 km od města Dürres
a 40 km od letiště; nejbližší obchody a bary cca
100 m od hotelu, autobusová zastávka cca
200 m.

vybavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, restaurace à la
carte, lobby bar, konferenční centrum, WiFi
v areálu hotelu zdarma, parkoviště, terasa s ba-
zénem, brouzdaliště s vodním hřištěm pro děti;
lehátka a slunečníky zdarma.

ubytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna/
sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV,
WiFi, chladničkou, trezorem a balkonem.

Stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, odpolední občerstvení, nealko-
holické a alkoholické nápoje místní výroby v ča-
sech a místech určených hotelem.

pláŽ
Veřejná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo před hotelem, přístup
přes promenádu, lehátka a slunečníky na vyhra-
zené hotelové části zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/tia2blu.html

od 16 100 kč*

* více na str. 245
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HOTEL FAFA MELI PREMIUM
***** GOLEM

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

poloHa
Šestipodlažní hotel v Premium kvalitě je umístěn
v zahradě přímo na písčité hotelové pláži, cca
2 km od centra střediska a cca 40 km od letiště
v Tiraně; autobusová zastávka cca 1,5 km od ho-
telu, nejbližší obchody a restaurace 50 m.

vybavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, 3 bary,
parkoviště, WiFi v lobby zdarma, bazén s terasou
na slunění; lehátka a slunečníky zdarma.

Sport a Zábava
Dětský koutek, za poplatek fitness, vodní sporty
na pláži.

ubytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky (rozkládací křeslo) jsou
 vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, chladnič-
kou, trezorem a balkonem nebo terasou. Za
příplatek pokoje s výhledem na moře.

Stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře,
odpolední občerstvení, alkoholické a nealkoho-
lické nápoje místní výroby v časech a místech
určených hotelem.

pláŽ
Hotelová písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo u hotelu, slunečníky a le-
hátka zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/tia2fme.html

od 15 620 kč*

* více na str. 245
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HOTEL MELI HOLIDAYS
**** GOLEM

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

poloHa
Hotel se nachází cca 500 m od centra malebného
města Golem, známého širokými písčitými plá-
žemi, cca 40 km od letiště v Tiraně, nejbližší ob-
chody a bary cca 50 m od hotelu, autobusová
zastávka cca 1,2 km od hotelu.

vybavení
Vstupní hala, recepce, trezor na recepci, výtah,
restaurace, bar u bazénu a u pláže, WiFi ve ve-
řejných prostorách zdarma, bazén s vyhrazenou
částí pro děti; lehátka a slunečníky zdarma.

Sport a Zábava
Za poplatek vodní sporty na pláži.

ubytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek (rozkládací křeslo)
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV,
chladničkou a mají boční výhled na moře.

Stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, odpolední snack, nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby v časech
a místech určených hotelem.

pláŽ
Veřejná písčitá pláž Golem Beach s pozvolným
vstupem do moře se nachází přímo u hotelu,
na vyhrazené hotelové části lehátka a slunečníky
zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/tia2mel.html

od 14 430 kč*

* více na str. 245
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HOTEL SANDY BEACH
***** GOLEM

Deluxe: AA|AAA|AAB|AABB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: premium all inclusive

poloHa
Hotelový areál se čtyřmi budovami v menší za-
hradě se nachází ve středisku Golem, cca 8 km
od centra letoviska Dürres a cca 40 km od letiště
v Tiraně, obchody a bary cca 50 m od hotelu,
autobusová zastávka cca 900 m.

vybavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, 2 bary, WiFi
zdarma, hlavní bazén s dětskou částí, bazén pro
dospělé, krytý bazén; lehátka a slunečníky u ba-
zénu zdarma.

Sport a Zábava
Stolní tenis, miniclub, dětské hřiště; za poplatek
vodní sporty na pláži.

ubytování
Dvoulůžkové pokoje deluxe (2+0, 2+1, 2+2)
s možností až 2 přistýlek (rozkládací pohovka,
2. přistýlka možná jen pro dítě) mají vlastní pří-
slušenství (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon. Některé pokoje
bez balkonu; za poplatek minibar. Za příplatek
prostornější junior suite (2+0, 2+1, 2+2) se stej-
ným vybavením.

Stravování
Premium all inclusive zahrnuje plnou penzi for-
mou bufetu, lehký snack během dne, nealkoho-
lické a alkoholické nápoje místní výroby a vybrané
značkové alkoholické nápoje v časech a místech
určených hotelem.

pláŽ
Veřejná písčitá pláž se nachází cca 100 m od ho-
telu, slunečníky a lehátka na pláži zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/tia2San.html

od 15 540 kč*

* více na str. 245

12
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alBánie | POzNáVACÍ zá Jezdy

Program zájezDu:
1. den: Odlet z Prahy do Tirany, transfer do ho-
telu. Ubytování, volný čas, večeře.
2. den: Po snídani, odjezd do města Kruje. Na-
leznete tu věhlasnou skalní pevnost, vybudova-
nou na přelomu 5. a 6. století. Uvnitř pevnosti
se nachází  skanderbegovo muzeum a starý ob-
novený orientální trh. dále odjezd a návštěva
pravoslavného kláštera ardenica na pahorcích
středoalbánského kraje myzeque. další návště-
vou jsou ruiny antického města apolonie.  Návrat
do hotelu, večeře.  
3. den: ranní odjezd do Vlory, jež je začátkem
Albánské riviery. Vlora stojí za zastávku přede-
vším kvůli monumentálnímu pomníku nezávi-
slosti Albánie, která byla v roce 1912 vyhlášena
právě zde. krátká procházka po městě. Transfer
do přístavu a plavba na Karaburun, kde budete
mít čas na odpočinek a koupání. během plavby
spatříte nejen jeskyni piráta Haxhi Aliu, ale i os-

trov sazan, který je znám pro jedinečnou faunu.
možnost zakoupení oběda během plavby za pří-
platek. Návrat do hotelu, večeře.
4. den: Návštěva kláštera Panny marie, jež se
nachází v blízkost laguny Narta. U kláštera je
ještě kostel Panny marie, ve kterém se 15. srpna
každoročně koná křesťanská pouť. Prohlídka
pevnosti ali Pasha, odkud máte krásný výhled
na pobřeží. Prohlídka a individuální volno v le-
tovisku Saranda. Ubytování a večeře v hotelu.
5. den: zastávka a prohlídka byzantského kláš-
tera u mesopotam. Prohlídka archeologického
naleziště Butrinti. Uvidíte tu pozůstatky římských
lázní, baziliky, paláce Tří mušlí či městských hra-
deb. další zastávkou je Syri i Kaltër (modré
oko), výjimečně silný krasový pramen vyvěrající
nedaleko města Gjirokastër. křišťálově čistá
voda zde tvoří kruhové jezírko, ze kterého vytéká
řeka bistrica. Volno. Návrat do hotelu, večeře. 
6. den: Návštěva kamenného města gjirokaster,

město postavené na svazích lemujících údolí
řeky drin. Jeho hradby pocházejí ze 3. století
a jeho opevněné stavby, z nichž většina byla po-
stavena v 17. a 18. století, vynesly městu zápis
na seznam světového dědictví UNesCO v roce
2005. další zastávkou je vinařství Cobo, kde
vás majitelé provedou a vysvětlí proces pěstování
vína v Albánii s následující degustací. Ubytování
a večeře v hotelu. 
7. den: ranní odjezd do beratu, města tisíce
a jednoho okna. Berat je oblíbeným cílem turistů
pro svoji romantickou polohu na řece Osum
mezi horami i pro řadu historických památek.
dominantou města je mohutná pevnost nad
městem ze 14. století, ve které se nachází staré
městečko s úzkými uličkami a dalšími památ-
kami. z pevnosti je krásný pohled na město,
řeku s kamenným mostem i na nedaleké hory.
Odpoledne prohlídka Tirany. 
8. den: individuální program, odlet do Prahy.

Tirana | Ardenica | Ostrov karaburun | saranda | butrinti | siry i kalter | berat

| NezNámé krásy AlbáNie | 8 dNÍ
Berat

Kruja

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“ str. 146–158.
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POzNáVACÍ zá Jezdy | alBánie

Termíny
5.6. – 12.6. 2020

19.6. – 26.6. 2020
3.7. – 10.7. 2020

17.7. – 24.7. 2020

31.7. – 7.8. 2020
14.8. – 21.8. 2020
28.8. – 4.9. 2020
11.9. – 18.9. 2020

Cena zahrnuje
• 7 noclehů v hotelech *** s polopenzí 
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery dle programu na místě
• česky mluvící průvodce

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• spropitné (místní personál, řidič, průvodce)
• stravovaní, jež není uvedeno v programu
• povinné poplatky splatné na místě u prů-

vodce: vstupy do památek, místní průvodci,
pobytové taxy – 125 euro

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 kč
• oběd během plavby na ostrov karaburun –

10 euro

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 20 osob. změna programu, či pří-
padná změna pořadí jednotlivých výletů dle
aktuální situace vyhrazena. 

ALB°NIE

MAKEDONIE

Mesopotam
Porto Palermo

Syri i Kalter

Gjirokastra

Butrinti

Vlora
Berat

Cobo

Kruja

Tirana

Fier
Ardenica

Saranda

Zvernec

Karaburun

 

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/TIA2ALB.html

| NezNámé krásy AlbáNie | 8 dNÍ

Saranda

Tirana

od 16 200 Kč*
* více na str. 357

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“ str. 146–158.
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alBánie | Černá Hora | CHorVaTSKo | POzNáVACÍ zá Jezdy

Program zájezDu:
1. den: Odlet z Prahy do Tirany, transfer do ho-
telu. Ubytování, volný čas, večeře.
2. den: Po snídani prohlídka Tirany. V centru
města stojí velké skanderbegovo náměstí s jeho
sochou a historická edhem beyova mešita ze
17. století. Návštěva muzea Bunkart 2, jež je
věnovaný obětem komunismu. Odjezd do Be-
ratu, města tisíce a jednoho okna. dominantou
města je mohutná pevnost nad městem ze
14. století, ve které se nachází staré městečko
s úzkými uličkami a dalšími památkami. Návštěva
pevnosti beratu a muzea albánského mistra
Onufriho, kde se dochovaly nádherné ikony.
Ubytování v hotelu, večeře. 
3. den: starobylé město Drač je jedním z nej-
starších albánských měst, které vás okamžitě
upoutá svou pohnutou historií. Jednou z nej-
krásnějších a největších památek města je nej-
větší římský amfiteátr, naleznete zde i stále
funkční římské lázně. Odjezd do města Kruje.

Naleznete tu věhlasnou skalní pevnost, vybu-
dovanou na přelomu 5. a 6. století. Uvnitř pev-
nosti se nachází  skanderbegovo muzeum a starý
obnovený orientální trh. Volný čas v letovisku
Pláž shengjin.  Ve městě Shkodër, navštívíte
pevnost rozafa.  Ubytování a večeře v hotelu. 
4. den: Panoramatická prohlídka hlavního města
Černé Hory, Podgorica. Nedaleko hlavního měs-
ta se nachází vodopád Černohorská niagara,
který navštívíme. Návštěva bývalého hlavního
města Cetinje a malebného městečka budva.
Ubytování a večeře v hotelu. 
5. den: starobylé město Kotor se nachází v zálivu
boka kotorská a už od roku 1979 figuruje na
seznamu světového kulturního dědictví UNesCO.
Prohlídka města. za zmínku stojí pevnost sv. Jana
(Tvrdjava sv. ivan) z 15. století a palác Grbon ja.
Na Náměstí zbraní si můžete prohlédnout úžas-
nou románskou katedrálu sv. Tryfóna se stříbr-
ným relikviářem ze 16. století a ciboriem ze
14. století či kostel sv. lukáše, jenž pochází

z 12. století, nebo románský kostel Panny marie
z roku 1221. Ubytování a večeře v hotelu. 
6. den: Po snídani odjezd do Dubrovníku. Vět-
šina zdejších památek jsou zapsané na seznamu
UNesCO. staré město se skládá téměř výhradně
z historicky významných budov, z nichž některé
se datují až do středověku a reprezentují ro-
mánskou, renesanční a barokní architekturu.
individuální program. Fakultativně za příplatek:
Vyhlídková plavba na ostrov Okrum. Návrat do
hotelu, večeře. 
7. den: ranní odjezd do města ulcinj.  město
má dlouhou námořní tradicí, která dosáhla vrcho-
lu v 17. až 19. století. kromě starobylých památek
a zachovalé přírody sem návštěvníky lákají hlavně
ideální podmínky pro letní pobyt u moře. Uby-
tování v hotelu, večeře. 
8. den: Tirana, individuální program, odlet do
Prahy. 

Tirana | berat | drač | shkoder | Podgorica | Cetinje | kotor | dubrovník | Ulcinj

| CesTA PO JAdrANském PObřežÍ | 8 dNÍ
Dubrovník

Černá Hora Tirana

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“ str. 146–158.
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POzNáVACÍ zá Jezdy | alBánie | Černá Hora | CHorVaTSKo

Termíny
12.6. – 19.6. 2020
10.7. – 17.7. 2020

7.8. – 14.8. 2020
4.9. – 11.9. 2020

Cena zahrnuje
• 7 noclehů v hotelech *** s polopenzí 
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery dle programu na místě
• česky mluvící průvodce 

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• spropitné (místní personál, řidič, průvodce)
• stravovaní, jež není uvedeno v programu
• povinné poplatky splatné na místě u prů-

vodce: vstupy do památek, místní průvodci,
pobytové taxy – 130 euro

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 490 kč
• plavba kolem dubrovníku na ostov lokrum

12 euro (minimální počet účastníků: 15)

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 20 osob. změna programu, či pří-
padná změna pořadí jednotlivých výletů dle
aktuální situace vyhrazena. 
Pro překročení kosovské hranice, je třeba mít
platný cestovní pas. 
konzervativní oblečení je nutné pro návštěvy
náboženských budov.

ÏERN° HORA

ALB°NIE

Kotor
Podgorica

Cetinje

Budva

Ulcinj Szkodra

Shengjini

Kruja

Durrës Tirana

Berat

Dubrovnik

Kruja

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/TIA2DUB.html

| CesTA PO JAdrANském PObřežÍ | 8 dNÍ

od 14 800 Kč*
* více na str. 357

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“ str. 146–158.
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alBánie | KoSoVo | maKeDonie | POzNáVACÍ zá Jezdy

Program zájezDu:
1. den: Odlet z Prahy do Tirany, transfer do ho-
telu. Ubytování, volný čas, večeře.
2. den: Po snídani prohlídka Tirany. V centru
města stojí velké skanderbegovo náměstí s jeho
sochou a historická edhem beyova mešita ze
17. století. Návštěva muzea Bunkart 2, jež je
věnovaný obětem komunismu. Odjezd do města
Kruje. Naleznete tu věhlasnou skalní pevnost,
vybudovanou na přelomu 5. a 6. století. Uvnitř
pevnosti se nachází  skanderbegovo muzeum
a starý obnovený orientální trh. Ubytování a ve-
čeře v hotelu. 
3. den: ranní odjezd do Kosova a zastávka
v možná nejkrásnějším městu kosova, Prizren.
zachovalo se tu největší množství tradičních os-
manských domků s balkony přečnívajícími do
úzkých dlážděných uliček. Turecko se však při-
pomíná i v místní kuchyni a Turečtina je zde
i jedním z oficiálních jazyků. Procházka po městě.
další zastávkou je Klášter Visoki Dečani. Odjezd

do hlavních města kosova, Prištiny. Prohlídka
města. Ubytování v hotelu, večeře. 
4. den: První zastávkou je Klášter v gračanici.
V současnosti je chrám duchovním centrem
srbů na území kosova. Je to fungující pravoslavný
chrám, ve kterém žijí a pracují jeptišky (malba
ikon, zemědělství, šití, ...) Odjezd do hlavního
města makedonie, Skopje. Toto město spojuje
mnohé kultury. Najdete tu, jak prvky islámu, ži-
dovství, tak pravoslaví. Ve městě společně žijí
makedonci, Albánci, Turci i romové. Prohlídka
města. Odjezd do hotelu. Ubytování a večeře. 
5. den: individuální volno nebo fakultativně za
příplatek. „Výlet na ochridské jezero“ s pro-
hlídkou kostela sv. sofie, kde se nachází krásné
fresky sv. Cyrila a sv. metoděje, 90minutová, vy-
hlídková plavba po jezeře a dále návštěva kláš-
tera svatého Nauma. Tradiční, balkánský oběd.
Návrat do hotelu, večeře. 
6. den: Cestou zpět do Albánie, krátká zastávka
ve městě elbasan a dále návštěva beratu, města

tisíce a jednoho okna. Berat je oblíbeným cílem
turistů pro svoji romantickou polohu na řece
Osum mezi horami i pro řadu historických pa-
mátek. dominantou města je mohutná pevnost
nad městem ze 14. století, ve které se nachází
staré městečko s úzkými uličkami a dalšími pa-
mátkami. z pevnosti je krásný pohled na město,
řeku s kamenným mostem i na nedaleké hory.
Ubytování a večeře v hotelu. 
7. den: ranní prohlídka pevnosti beratu a muzea
albánského mistra Onufriho, kde se dochovaly
nádherné ikony. starobylé město Drač je jedním
z nejstarších albánských měst, které vás okamžitě
upoutá svou pohnutou historií. Naleznete zde
velké množství kouzelných starých budov i po-
zůstatky římských památek. Jednou z nejkrás-
nějších a největších památek města je největší
římský amfiteátr, naleznete zde i stále funkční
římské lázně.
8. den: individuální program, odlet do Prahy.

Tirana | kruja | Prizen | klášter Visoki dečani | Priština | skopje | Ochridske Jezero | elbasan | berat | drač

| bAlkáNské dObrOdrUžsTVÍ | 8 dNÍ
ochridské jezero

Skopje

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“ str. 146–158.
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POzNáVACÍ zá Jezdy | alBánie | KoSoVo | maKeDonie

Termíny
26.6. – 3.7. 2020
24.7. – 31.7. 2020
21.8. – 28.8. 2020

Cena zahrnuje
• 7 noclehů v hotelech *** s polopenzí 
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery dle programu na místě
• česky mluvící průvodce

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů
• spropitné (místní personál, řidič, průvodce)
• stravovaní, jež není uvedeno v programu
• povinné poplatky splatné na místě u prů-

vodce: vstupy do památek, místní průvodci,
pobytové taxy – 95 euro

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 4 990 kč
• plavba po Ochridském jezeře – 49 euro

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

informace
minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 20 osob. změna programu, či pří-
padná změna pořadí jednotlivých výletů dle
aktuální situace vyhrazena. 
Pro překročení kosovské hranice, je třeba mít
platný cestovní pas. 
konzervativní oblečení je nutné pro návštěvy
náboženských budov.

 

ALB°NIE

MAKEDONIE
Kruja

DurrÀs Tirana

Berat

Elbasan

Kl¡�ter
Sv. Nauma

Ohrid

Skopje

KOSOVO

Prizren

Monastyr
Visoki DeÌani

Prisztina Monastyr
GraÌanica

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/TIA2KOS.html

| bAlkáNské dObrOdrUžsTVÍ | 8 dNÍ

od 16 600 Kč*
* více na str. 357

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“ str. 146–158.
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Cestujte ve třídě Travel Plus Comfort v letadlech společnosti Travel Service*
Za příplatek 3 890 Kč získáte tento jedinečný komfort:
Bohatší catering na velkém platě (předkrm, teplé jídlo, dezert, kanapky, káva nebo čaj) s výběrem alkoholických a nealkoholických
nápojů, salónek na letišti v PRG, OSR, BRQ, podhlavníky TPC, deka a polštář, welcome drink, zvýšená péče posádky, volná váha za-
psaných zavazadel na 23 kg. Výběr prioritních míst za příplatek.

* Platí pro vybrané lety Smartwings při rezervaci současně s leteckým zájezdem Čedoku do vyčerpání kapacity vyčleněných míst.

Zdarma lze přepravovat zapsané zavazadlo až do váhy 23 kg / 1 kus + 8 kg kabinové zavazadlo na osobu. Povolenou váhu
si lze za malý příplatek samozřejmě navýšit, a to až do 32 kg/1 kus, anebo si připlatit za další celé zavazadlo opět až do
23 kg. Váhy zavazadel nelze v rámci spolucestujících slučovat.

Catering na palubě: Zpříjemněte si lety se Smartwings zakoupením vybraného jídla. Např. teplý oběd s předkrmem a nápojem za
460 Kč/os./1 směr letu. Na celé spektrum nabídky jídel se zeptejte u našich prodejců nebo objednávejte na online.

Výběr prioritních míst v letadle*
Pokud rádi sedíte v přední části letadla, preferujete místo u okna nebo požadujete více místa na nohy na exitových sedačkách u nou-
zových východů, vyberte si za poplatek konkrétní sedadlo v letadle na cestě tam i zpět. Na výběr máte dva typy sedaček:

• Premium Seats (1. až 6. řada a exitové řady) cena 700 Kč v jednom směru letu
• Standard Seats (všechny ostatní řady) cena 400 Kč v jednom směru letu letu

* Platí pro vybrané lety Smartwings při rezervaci současně s leteckým zájezdem Čedoku do vyčerpání kapacity vyčleněných míst.

Bulharsko - Burgas                                                      PRG                    7, 10, 11, 14                                           ÚT, PÁ                    červen - září
Bulharsko - Burgas                                                      BRQ                   7, 10, 11, 14                                           ÚT, PÁ                    červen - září
Bulharsko - Burgas                                                      OSR                    7, 10, 11, 14                                           ÚT, PÁ                    červen - září
Bulharsko - Burgas                                                      PED                    7, 14                                                        PÁ                           červen - září
Bulharsko - Varna                                                        PRG                    7, 10, 11, 14                                           ÚT, PÁ                    červen - září
Bulharsko - Varna                                                        BRQ                   7, 10, 11, 14                                           ÚT, PÁ                    červen - září
Bulharsko - Varna                                                        OSR                    7, 10, 11, 14                                           ÚT, PÁ                    červen - září
Řecko - Rhodos                                                             PRG                    7, 10, 11, 14                                           PO, PÁ                    květen - říjen
Řecko - Rhodos                                                             BRQ                   7, 14                                                        PO                          červen - říjen
Řecko - Rhodos                                                             OSR                    7, 14                                                        PO                          červen - říjen
Řecko - Rhodos                                                             PED                    7, 14                                                        PO                          červen - říjen
Řecko - Kos                                                                    PRG                    7, 10, 11, 14                                           ÚT, PÁ                    květen - říjen
Řecko - Kos                                                                    BRQ                   7, 10, 11, 14                                           ÚT, PÁ                    květen - říjen
Řecko - Kos                                                                    OSR                    7, 10, 11, 14                                           ÚT, PÁ                    květen - říjen
Řecko - Kréta (Heraklion)                                          PRG                    7, 10, 11, 14                                           ST, NE                    květen - říjen
Řecko - Kréta (Heraklion)                                          BRQ                   7, 10, 11, 14                                           ST, NE                    květen - říjen
Řecko - Kréta (Heraklion)                                          OSR                    7, 10, 11, 14                                           ST, NE                    květen - říjen
Řecko - Kréta (Heraklion)                                          PED                    7, 14                                                        ST                           červen - září
Řecko - Kréta (Chania)                                                PRG                    7, 10, 11, 14                                           ČT, NE                    květen - říjen
Řecko - Korfu                                                                 PRG                    7, 14                                                        ÚT                          červen - říjen
Řecko - Korfu                                                                 BRQ                   7, 14                                                        ÚT                          červen - říjen
Řecko - Korfu                                                                 OSR                    7, 14                                                        ÚT                          červen - říjen
Řecko - Zakynthos                                                       PRG                    7, 14                                                        ÚT                          červen - říjen
Řecko - Zakynthos                                                       BRQ                   7, 14                                                        ÚT                          červen - říjen
Řecko - Zakynthos                                                       OSR                    7, 14                                                        ÚT                          červen - říjen
Řecko - Thassos                                                            PRG                    7, 14                                                        PO                          červen - září
Albánie - Tirana                                                            PRG                    7, 14                                                        SO                          červen - září

Destinace (letiště) Odlet z  Délka zájezdu (počet noclehů) Odletové dny Období letů v létě 2020

Pro lepší přehled a orientaci při vyhledávání termínů jednotlivých zájezdů do destinací nabízených v tomto katalogu níže
v tabulce uvádíme přehled odletových letišť, možnou délku zájezdů, přehled letových dnů a období, ve kterém se zájezdy
uskutečňují. 

PRG = Praha, BRQ  = Brno, OSR = Ostrava, PED = Pardubice

Přehled letů

Uvedené informace jsou platné ke dni uzávěrky tohoto katalogu. Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu.



Parkujte pod střechou
a přímo u terminálu
na Letišti Praha

Objednávejte na pobočkách,
telefonicky či e-mailem. Více info
na www.cedok.cz/dalsi-sluzby

   

SMARTPA
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FANTASTiCké NABíDky 
PRO DĚTI

DÍTĚ ZCELA ZDARMA
Při zakoupení leteckého zájezdu do 31. 3. 2020, jehož sou-

částí je ubytování označené v tomto katalogu symbolem „DÍTĚ
ZCELA ZDARMA“, poskytneme pro jedno dítě, které splňuje vě-
kové podmínky uvedené v daném symbolu na vybrané odlety
v květnu, červnu, září a říjnu, ubytované na 1. přistýlce v pokoji
s nejméně dvěma dospělými osobami zájezd zcela 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 (vyjma druhého dítěte na přistýlce, za
které se hradí pevná dětská cena). Výčet termínů, na které lze tuto
slevu využit najdete na webových stránkách www.cedok.cz (za
tímto účelem doporučujeme využít webovou adresu jednotlivých
hotelů nebo QR kód) nebo Vám jej ochotně sdělí Váš prodejce zá-
jezdů cestovní kanceláře Čedok. Tato nabídka platí do vyčerpání
kapacity vyčleněné pro tuto akci, nejdéle však do 31. 3. 2020.

POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Je-li v tomto katalogu ubytovací zařízení označeno symbo-

lem „POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA“, může se leteckého zájezdu,
jehož součástí bude toto ubytování, zúčastnit jedno dítě, které
splňuje věkové podmínky uvedené v daném symbolu, ubytované
na 1. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými osobami, jen
za pevnou dětskou cenu, a navíc další osoby ubytované ve spo-
lečném pokoji mohou čerpat slevu za včasný nákup, jejíž ak-
tuální výše je uvedena na webových stránkách
www.cedok.cz. Pevná dětská cena zahrnuje jen cenu letenky
a doplňkových služeb. Pobyt, tedy ubytování a stravování, má
dítě ZDARMA. Výši pevných dětských cen uvádíme v nabídce zá-

jezdů na webových stránkách www.cedok.cz (za tímto účelem
doporučujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů nebo
QR kód) nebo Vám ji ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní
kanceláře Čedok. Z pevných dětských cen se neposkytuje sleva
za včasný nákup. Tato nabídka platí jen do vyprodání takto ozna-
čených kapacit.
U zájezdů s vlastní dopravou, jejichž součástí je ubytování v uby-
tovacím zařízení označeném v tomto katalogu symbolem „POBYT
PRO DÍTĚ ZDARMA“, poskytujeme pro jedno dítě, které splňuje
věkové podmínky uvedené v daném symbolu, ubytované na 1.
přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými osobami pobyt,
tedy ubytování a stravování, ZDARMA, a navíc další osoby ubyto-
vané ve společném pokoji čerpají slevu za včasný nákup, jejíž
aktuální výše je uvedena na webových stránkách www.cedok.cz.

POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
Je-li v tomto katalogu ubytovací zařízení označeno symbo-

lem „POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA“, mohou se leteckého zá-
jezdu, jehož součástí bude toto ubytování, zúčastnit dvě děti,
které  splňují věkové podmínky uvedené v daném symbolu, uby-
tované na 1. a 2. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými
osobami, a to každé jen za pevnou dětskou cenu, a navíc další
osoby uby tované ve společném pokoji mohou čerpat slevu za
včasný nákup, jejíž aktuální výše je uvedena na webových strán-
kách www.cedok.cz. Pevná dětská cena zahrnuje jen cenu le-
tenky a doplňkových služeb. Pobyt, tedy ubytování a stravování,
mají děti ZDARMA. Výši pevných dětských cen uvádíme v nabídce
zájezdů na webových stránkách www.cedok.cz (za tímto účelem
doporučujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů nebo
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GARANCE nEjnIžšÍ CEnY
a ZMěNA ZÁ JEZDU ZDARMA

QR kód) nebo Vám ji ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní
kanceláře Čedok. Z pevných dětských cen se neposkytuje sleva
za včasný nákup. Tato nabídka platí jen do vyprodání označených
kapacit.
U zájezdů s vlastní dopravou, jejichž součástí je ubytování v uby-
tovacím zařízení označeném v tomto katalogu symbolem „POBYT
PRO 2 DĚTI ZDARMA“, poskytujeme pro děti, které splňují věkové
podmínky uvedené v daném symbolu, ubytované na 1. a 2. při-
stýlce 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.

GARAnCE nEjnIžšÍ CEnY
U zájezdů, jejichž součástí je ubytování v ubytovacích zaří-

zeních označených tímto symbolem, jsme o naší cenové výhod-
nosti přesvědčeni natolik, že pokud by takto označený zájezd byl
v Čedoku skutečně dražší, než katalogová cena, příp. katalogová
cena snížená o slevu za včasný nákup shodného zájezdu jiné ces-
tovní kanceláře, snížíme Vám cenu zájezdu na katalogovou cenu,
příp. katalogovou cenu sníženou o slevu za včasný nákup této
jiné cestovní kanceláře. Pro nárokování této slevy stačí doložit
shodnost zájezdů v následujících parametrech:
– ubytovací zařízení (např. stejný hotel, stejný penzion atd.),
– termín a délka zájezdu, druh a kvalita dopravy, datum, čas a od-

jezdové 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 kan-
celáří; nevztahuje se na žádné jiné speciální či zvláštní nabídky,
na nabídky publikované mimo hlavní katalogy ani na nabídky
typu „last minute“ atd.

ZMĚnA ZájEZDu ZDARMA
V případě, že dojde k zakoupení leteckého pobytového zájezdu,
jehož součástí bude ubytování uvedené v tomto katalogu, do
31. 3. 2020, může klient jedenkrát bezplatně změnit svůj zájezd
nejpozději 14 dnů před odletem za následujících podmínek:
– nesmí se změnit počet cestujících osob ani nesmí dojít ke

změně jednotlivých účastníků,
– odlet na nový zájezd musí být realizován ve stejném ka len dář -

ním týdnu, jako byl odlet na zájezd původní,
– nový zájezd musí být minimálně ve stejné ceně jako zájezd pů-

vodní,
– nový zájezd musí mít minimálně stejnou délku jako zájezd pů-

vodní,
– na nový zájezd již nelze uplatnit žádné slevy,
– nově vybraný zájezd je účtován v katalogových (základních) ce-

nách, rozdíl v ceně je zákazník povinen uhradit v okamžiku
změny smlouvy o zájezdu.



Prodej

800 112 112242

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

Osobní informace a rezervace 
Na 77 našich prodejních místech nebo u našich autorizovaných
prodejců. Seznam poboček CK Čedok, Čedok Partnerů a autorizo-
vaných prodejců včetně kontaktů naleznete v závěru tohoto kata-
logu nebo na www.cedok.cz.

Telefonické informace a rezervace 
Na modré bezplatné lince Čedok 800 112 112 nebo na 
221 447 777. Telefonní čísla jsou Vám k dispozici od pondělí do ne-
děle od 8:00 do 21:00 hod. 

Písemné informace a rezervace 
E-mailem: info@cedok.cz 
Dopisem na adrese: 
Čedok a.s., rezervace zájezdů, Na Najmanské 915, 710 00, Ostrava 

Kde a jak získáte informace o aktuální ceně vybraného zájezdu?

Dlouhodobým cílem naší cestovní kanceláře je nabízet Vám, našim zákazníkům, vždy ty nejvýhodnější cenové podmínky. Abychom mohli
flexibilně reagovat na speciální nabídky ze strany našich dodavatelů a tyto výhody v reálném čase promítnout do konečné ceny zájezdů,
není součástí tohoto  katalogu tištěny ceník. Aktuální ceny jednotlivých zájezdů uvádíme na webových stránkách www.cedok.cz. V rámci
tohoto katalogu je u každého hotelu uvedena jeho webová stránka a QR kód, jejichž pomocí získáte všechny potřebné informace včetně
aktuálních cen a slev rychle a pohodlně buď ve svém počítači, nebo mobilním telefonu. Aktuální cenovou nabídku Vám také rádi připraví
naši zkušení prodejci na některém z prodejních míst Čedoku nebo Čedok Partneři či autorizovaní prodejci. Seznam prodejních míst CK
Čedok, Čedok Partnerů a autorizovaných prodejců uvádíme na závěrečných stránkách tohoto katalogu. V případě osobní návštěvy ně-
kterého z prodejních míst CK Čedok, Čedok Partnera nebo vybraného autorizovaného prodejce Vám bude vypracována nejvýhodnější
cenová nabídka na Vámi vybraný zájezd, případně Vám naši prodejci vytisknou aktuální ceník na Vámi vybraný zájezd. 

facebook.com/ck.cedok instagram.com/ckcedok#mujcedok
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OBSAh, ROZSAh A DAlší PODMíNky POSkyTOVÁNí SlUžEB | InformaCe

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 přípa-
dech, kdy je doprava organizována v pozdních nočních
hodinách, příp. časných ranních hodinách.

obsaditelnost pokojů
- dospělá osoba - dítě

V katalogu uvádíme u jednotlivých ubytovacích kapacit
informaci o variantách obsaditelnosti jednotlivých
pokojů. Pokud je v daném hotelu k dispozici více typů
pokojů, je uváděn zpravidla nejčastěji využívaný typ
pokoje. Větší postavička znamená dospělou osobu,
menší pak dítě do věkového limitu uvedeném v ceníku.
Uvedené možnosti obsazení jsou výčtem možných vari-
ant obsaditelnosti standardního typu pokoje. V popisu
ubytovacích jednotek u jednotlivých hotelů jsou pro
lepší orientaci uvedeny základní možnosti obsazenosti
pokojů zkratkami typu 2+0, 2+1 či 2+2. První číslovka
znamená maximální počet pevných lůžek, druhá pak
maximální počet přistýlek v pokoji. Uvedené zkratky
mají jen informativní charakter. Přesnou konfiguraci
jednotlivých pokojů včetně možnosti ubytování dětí
atd. najdete na www.cedok,.cz u jednotlivých hotelů. 

Ubytování
Pro Vaši spokojenost  je nabídka ubytovacích kapacit
v každém cíli cesty co nejpestřejší  – od apartmánů až
po luxusní hotely – tak, aby odpovídala Vašim před-
stavám 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 uvá-
děna 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 stře-
doevropského 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 hotelích, což nachází své vyjádření v cenách
zájezdů. Vysvětlení vlastní  stupnice kvality služeb je
uvedeno níže.
Přestože naši pracovníci při nákupu ubytovacích kapacit
důkladně prohlédnou ubytovací objekty, v dané třídě
apartmánů či hotelů se snaží vybírat to nejlepší a v kata-
logu 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 ubyto-
vání 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 garan-
tovat v každém případě bezprostřední návaznost uby-
tování na Váš příjezd nebo odjezd.

• dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým
nočním životem. Proto jsou některá turistická středi-

ska přesycena zábavními podniky – bary, vinárnami,
diskotékami a nočními kluby, jejichž provoz je obvykle
hlučný. V ubytovacích objektech nemůže naše Ck zajis-
tit absolutní klid.

• ačkoliv se turistické destinace snaží ve většině případů
provádět veškerou údržbu a stavební činnost v uby-
tovacích 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 pohy-
bem hlodavců, koček, psů, či dalších živočichů v dané
lokalitě. Případnou reklamaci je vždy třeba uplatnit
ihned v místě pobytu.

• ve většině hotelů je možné si pronajmout hotelový
trezor. Využijte této možnosti k úschově Vašich ces-
tovních dokladů, peněz a cenností. V opačném pří-
padě Vám doporučujeme rozdělit uvedené věci
a uschovávat je na více místech. Předejdete tak pří-
padným 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 ostro-
vech, může být voda tekoucí z vodovodů slaná.
Výjimečně může docházet i k problémům se zásobo-
váním 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 pro-
storách, 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 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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podmínky, způsobující vyšší kondenzaci vnitřní vlh-
kosti. 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 stan-
dardu 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 oddělena sprchovým koutem. 

• přistýlka nemusí být vždy pevné lůžko, ale např. roz-
kládací 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 for-
mou 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 neobsa-
zené lůžko. V praxi to znamená, že jednolůžkový
pokoj a dvoulůžkový pokoj s doplatkem na neobsa-
zené lůžko jsou zcela rovnocenné a prodávají se za
stejnou cenu. konkrétní přidělení příslušného typu
pokoje záleží výhradně na možnostech ubytovacího
zařízení. Standardní jednolůžkový pokoj je vždy men-
ších rozměrů.

• pokoje, které jsou situovány na mořskou stranu,
nemusejí však mít i výhled na moře. Uvedená chara-
kteristika 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 kli-
matizace a zásobování vodou. 

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

dovoleno chodit do hotelové restaurace v plážovém
oblečení či krátkých kalhotách. Doporučujeme for-
málnější oblečení.

• fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu
jsou ilustrační, proto nemusí vždy zcela přesně kore-
spondovat s pokojem, který je klientovi na místě při-
dělen. Přidělování konkrétních ubytovacích kapacit,
provádí zásadně provozovatel ubytovacího zařízení.

Plážové služby
Pláže jsou zpravidla veřejné, přístupné i místnímu oby-
vatelstvu. Nelze vyloučit sezónní výskyt mořských trav
(chaluh) a medůz. Počet lehátek a slunečníků nemusí
pokrývat celou kapacitu hotelu. Použití lehátek a slu-
nečníků může být podmíněno poplatkem, stejně jako
využití sportovišť či zapůjčení sportovního 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 používané pojmy znamenají: 
• kontinentální snídaně – většinou opakující se

nabídka – káva nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo,
džem 

• kontinentální snídaně zesílená (rozšířená) – má roz-
sah kontinentální snídaně rozšířený o plátek sýra nebo
salámu, popř. vejce

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

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

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

• all inclusive – celodenní stravování (tj. plná penze,
někdy i další občerstvení) včetně nápojů zahrnuto
v ceně. konkrétní rozsah stravování se řídí pravidly,
která stanoví ubytovací zařízení. Pestrost a četnost
stravování odpovídá kategorii ubytovacího zařízení.
Je třeba počítat, že čerpání stravovacích služeb pro-
bíhá 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 ome-
zen. Dochází-li v odletový den k uvolnění pokojů v poled-
ních 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 cha-
rakterem se spíše podobá plné penzi. V některých pří-
padech 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 ubytova-
cího 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 čer-
pání služeb začínat až večer po příjezdu a končit již ráno
odjezdového dne. Bufetový způsob a stravování s obslu-
hou jsou cenově rovnocenné.

doprava
Protože celkový dojem z Vaší dovolené nepochybně
ovlivní kvalita dopravy, věnovali jsme v přípravě sezóny
zvýšenou pozornost výběru smluvních dopravců.
letecká přeprava je zajištěna formou charterových
letů nebo na pravidelných linkách prověřených letec-
kých společností. V důsledku denního vytížení letových
tras i techniky linkovým provozem se charterové lety
v Evropě realizují převážně v nočních hodinách. V sou-
ladu s platnými mezinárodními předpisy a dohodami
nemůže naše cestovní kancelář ovlivnit případné změny
letecké společnosti, typu letadla, letového řádu a trasy
(včetně mezipřistání). V některých případech nastávají
změny jen několik hodin před odletem. Délka trvání
zájezdu vychází z platného letového řádu v době zpra-
cování katalogu. letecký dopravce je oprávněn
v důsledku povětrnostních, technických, nebo jiných
vlivů nezávislých na vůli dopravce přepravu odložit, zru-
šit nebo předčasně ukončit. Váhový limit pro leteckou
přepravu zavazadel je odlišný dle jednotlivých dopravců.
Váhový limit pro daný zájezd Vám sdělí prodejce, pří-
padně bude uveden v cestovních informacích.
Případná nadváha je zpoplatněna dle aktuálních ceníků
leteckých společností. informace na vyžádání sdělí pro-
dejci zájezdů. Na většině letů je občerstvení na palubách
letadel nabízeno zpravidla za poplatek. Cestující je platí
přímo v letadle palubnímu personálu.
autokarovou přepravu na letiště v Praze zajišťujeme
buď vlastními autokary, nebo dopravními prostředky
osvědčených autobusových společností a rovněž využí-
váme i nabídky autokarové dopravy jiných Ck. Naše Ck
používá na svých cestách autokary v dálkové úpravě,
která obvykle zahrnuje video a nabídku teplých a stu-
dených nápojů. Do vzdálenějších míst pak i klimatizaci
a WC. Všechna místa v autokaru mají stejnou hodnotu
a nelze požadovat slevu z ceny při přidělení místa
v autokaru, které klientovi nevyhovuje. Při přidělování
míst v autokarech se snažíme vyhovět individuálním

přáním klientů s tím, že přednost při výběru sedadel
mají klienti, kteří se na zájezd přihlásí dříve.
V případě nízkého zájmu o dopravu svozem do centrál-
ního 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 dele-
gát, 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.

Průvodci
Všechny poznávací zájezdy Čedoku, není-li uve-
deno jinak, mají svého průvodce. Jsme si vědomi
toho, že kvalita průvodců významně působí na spo-
kojenost klientů; proto je pečlivě vybíráme a příle-
žitost v sezóně dostanou jen ti nejlepší. S těmi se
také setkáte v průběhu své dovolené.

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 kata-
logu. kromě tohoto Vám náš střediskový delegát bude
nápomocen při výběru z nabídky místních poskytova-
telů s tím, že tyto výlety jsou obvykle doprovázeny
místními průvodci s cizojazyčným výkladem. Totéž se
týká i půjčování aut. Při zakoupení výletů a pronájmu
aut od místních poskytovatelů služeb vzniká smluvní
vztah přímo mezi klientem a poskytovatelem těchto
služeb. Čedok neodpovídá za případné vady služeb,
které si klient zakoupí v destinaci od místních posky-
tovatelů služeb. 

Prohlídky a výklad
Není-li výslovně v itineráři poznávacích zájezdů uve-
deno, že program obsahuje prohlídku s místním
průvodcem, pak doprovodný průvodce Čedoku po-
dává výklad zpravidla jen v autokaru (řada států za-
kazuje průvodcům Ck provádět tuto průvodcovskou
činnost bez místního živnostenského povolení).
konkrétní prohlídky jednotlivých lokalit po výstupu
z autokaru (např. archeologických areálů, zahrad,
prostranství před významnými stavbami, interiérů
kostelů, muzeí, památkových objektů apod.) probíhají
individuálně bez přímého průvodcovského výkladu.

Ceny služeb
Základní cena je cena uvedená na webových stránkách
www.cedok.cz u konkrétního zájezdu. Tato cena neza-
hrnuje fakultativní služby, nepovinné příplatky a pří-
padné 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/návratu do vlasti. Není-li u leteckých zájezdů
uvedeno jinak, děti ve věku do 2 let, které nečerpají
žádné služby, hradí pouze poplatek 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.

Slevy za včasný nákup – pobytové zájezdy
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
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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 poskytu-
jeme procentní sazbou ze základní ceny zájezdu
(nevztahuje se na fakultativní příplatky).  Slevy nelze
navzájem sčítat, ani je kombinovat s jinými slevami
(použít současně). Slevu ve výši až 35 % poskytujeme
na vybrané zájezdy a termíny do odvolání nejpozději
však do 31. 12. 2019. 

Slevy za včasný nákup – poznávací zájezdy
Aktuální slevy za včasný nákup uvádíme na webových
stránkách www.cedok.cz u jednotlivých zájezdů (za
tímto účelem doporučujeme využít webovou adresu
jednotlivých zájezdů 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 o zájezdu a ubytovací
jednotky (pokoj či apartmán). Slevy za včasný nákup
poskytujeme procentní sazbou ze základní ceny zájezdu
(nevztahuje se na fakultativní služby a příplatky). Slevy
za včasný nákup nejsou poskytovány u zájezdů s reali-
zací v září až listopadu 2019. Slevy nelze navzájem sčí-
tat, ani je kombinovat s jinými slevami (použít
současně). Slevu ve výši až 15% poskytujeme na
vybrané zájezdy a termíny do odvolání, nejpozději však
do 31.12.2019

Snížená záloha – pobytové zájezdy
Při zakoupení pobytového zájezdu z tohoto katalogu
do 31.3.2020 nabízíme možnost úhrady snížené zálohy
ve výši 990,- kč na osobu při uzavření smlouvy
o zájezdu. Další záloha ve výši 30 % z ceny zájezdu je
splatná do 30 kalendářních dnů, případně může klient
zaplatit pouze zálohu ve výši 30% z ceny zájezdu při
uzavření smlouvy o zájezdu. Doplatek je splatný nej-
později 60 dní před zahájením zájezdu. Ustanovení
Všeobecných smluvních podmínek cestovní kanceláře
Čedok a.s. (dále jen „VSP“) o splatnosti celkové ceny
zájezdu nejsou touto nabídkou dotčena. Nabídka platí
do odvolání nejpozději však do 31.3.2020.

Snížená záloha – poznávací zájezdy
Při zakoupení poznávacího zájezdu nejpozději do
29.2.2020 nabízíme možnost úhrady snížené zálohy
ve výši 30 % ceny zájezdu na osobu při uzavření
smlouvy o zájezdu. Doplatek je splatný nejpozději
60 dní před zahájením zájezdu. Ustanovení Vše-
obecných smluvních podmínek cestovní kanceláře
Čedok a.s. (dále jen „VSP“) o splatnosti celkové ceny
zájezdu nejsou touto nabídkou dotčena. Nabídka
platí do odvolání, nejpozději však do 29.2.2020.

dárky zdarma 
ke každému leteckému pobytovému zájezdu z tohoto
katalogu,  zakoupenému do 31.12.2019, kterého se
zúčastní dítě čerpající výhody akce Pobyt pro 1 dítě
ZDARMA a Dítě ZCElA ZDARMA, poskytneme zdarma
dárek  v podobě nafukovacího míče. Na jeden objed-
naný pokoj lze poskytnout maximálně jeden nafukovací
míč. Nabídka se nevztahuje na infanty cestující bez
nároku na služby ani na děti hradící cenu pro dospělé.
Dárek  bude předán současně s odbavením zájezdu,
tj. cca 1 týden před odletem. Tato nabídka platí do
vyčerpání zásob, nejpozději však do 31.12.2019. 

Cena od * – pobytové zájezdy 
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 (nejlev-

nější 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 září a říjnu 2019. Pokud je daný
hotel nabízený s více druhy doprav (např. s vlastní
dopravou, autokarovou dopravou nebo leteckou dopra-
vou) 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 charakter návrhu na uza-
vření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.         

Cena od * – poznávací zájezdy
Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových
relací jednotlivých programů publikovaných
v tomto katalogu jsou u jednotlivých zájezdů uvá-
děny symboly ve žlutém rámečku s „cenou od…“,
např. 14  920 kč*. Jedná se vždy o nejnižší cenu
v rámci nabízené sezóny (nejlevnější termín) a délky
zájezdu (ten nejratší zájezd), poníženou o slevu za
včasný nákup, platnou při zakoupení zájezdu nej-
později do 31.10.2019. Může se proto stát, že po
tomto datu nebude možné zájezd za takto uvede-
nou cenu zakoupit. Tyto cenové údaje slouží pouze
pro snazší porovnání jednotlivých zájezdů a nemají
charakter návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu
§ 1732 občanského zákoníku. Aktuální ceny všech
zájezdů uvádíme na www.cedok.cz

Pasové a vízové formality 
pro držitele českých pasů
Udělení víz spadá do kompetence příslušných zastupi-
telských úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový
poplatek propadá a Ck tento poplatek nevrací. Rovněž
tak nemůže refundovat cenu zájezdu, pokud klient stor-
nuje zájezd z titulu neudělení vstupního víza, popřípadě
je-li z určité země vyhoštěn. Podmínky pro udělení
a platnost víz se mohou během roku měnit a konzulární
úřad není povinen nás o tom informovat.
Doporučujeme proto ověřit si potřebné informace vždy
předem na www.mzv.cz a na konkrétním zastupitel-
ském úřadě. Občanům třetího státu, kteří mají vízovou
povinnost, doporučujeme, aby si veškeré informace
týkající se vízové povinnosti a důležité skutečnosti s tím
spojené zjistili ještě před zakoupením zájezdu. Pokud
si takový klient neopatří víza pro cílové nebo tranzitní
země a je ze zájezdu vyloučen, nese veškeré náklady
za storno zájezdu. V případě neudělení víza platí
Všeobecné smluvní podmínky Čedoku a.s.
Upozorňujeme na to, že vycestovat mimo EU je možné
pouze s platným pasem, nikoliv na občanský průkaz,
a to, ani když ho cílová země akceptuje. Podmínky
vstupních a vízových formalit do zemí uvedených
v tomto katalogu najdete na www.mzv.cz.

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 obča-
nem 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 neza-
ručuje jejich udělení. Udělení víz spadá do kompe-
tence 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 udě-

lení a platnost víz se mohou během roku měnit a kon-
zulární úřady nejsou povinny nás o tom informovat. 

očkování a 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 objed-
návka byla autorizována a návštěva naší pobočky je pro
Vás časově náročná, můžete si jej objednat na našich
internetových stránkách www.cedok.cz a zaplatit svou
platební kartou zabezpečenou platbou online nebo
můžete cenu zájezdu uhradit bankovním převodem na
naše účty, jejichž čísla Vám sdělíme při potvrzení objed-
návky 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 pra-
covníci naší rezervační centrály. 
Specifickou formu úhrady tvoří hodnotové poukázky,
které vydává Čedok samostatně nebo ve spolupráci se
svými smluvními partnery. Podmínky úhrady těmito
poukázkami jsou uvedeny přímo na každé poukázce.
Poukázky nejsou směnitelné za finanční hotovost.

dodatečná přání zákazníků
k požadavkům klienta na ubytování nebo dopravu, které
klient uvádí při objednávce zájezdu, se Čedok snaží při-
hlížet 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 podmín-
kách. Zbývající část ceny zájezdu hradí zákazník vždy
přímo Čedoku, a to kterýmkoliv z výše uvedených způ-
sobů placení. Zákazník má právo i při platbě zálohy
uhradit tuto částku přímo Čedoku a nikoli obchodnímu
zástupci, avšak tato platba musí být realizována v době
rezervace služeb tj. ještě před uzavřením vlastní
smlouvy o zájezdu. k tomuto opatření Čedok přistoupil
z důvodu posílení jistoty všech klientů, že jejich finanční
prostředky budou sloužit výhradně k úhradě jimi zakou-
pených služeb.

různé
Při posuzování reklamací postupujeme vždy v souladu
se Všeobecnými smluvními podmínkami
a Reklamačním řádem, které jsou vydány v souladu
s občanským zákoníkem (přičemž plné texty těchto
dokumentů jsou klientům k dispozici na všech poboč-
kách Ck, na webu www.cedok.cz i v každém katalogu),
a vycházíme z principu účelnosti, tj. zda služby umožňují
plnit hlavní předpokládaný účel zájezdu, který lze spra-
vedlivě očekávat, např. odpočinek u moře. Na subjek-
tivní hodnocení významu jednotlivých komponentů
služeb klientem nelze bohužel brát zřetel. Stejně nemů-
žeme zohledňovat ani subjektivní hodnocení jakosti
služeb a prostředí.

Výhrada změny podmínek
Nabídku v tomto katalogu připravujeme se značným
předstihem. V době mezi vydáním katalogu a realizací
zájezdu proto mohou nastat nové okolnosti, které mají
vliv na podmínky realizace zájezdu. Naše cestovní kan-
celář 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 8. 7. 2019. Údaje uvedené v tomto
katalogu jsou platné ke dni uzávěrky, tj. k 31. 7. 2019.
Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu. Tiskové chyby
jsou vyhrazeny. katalog je platný do 31. 12. 2020. 

Přehled symbolů používaných v tomto katalogu
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ÚVODnÍ uSTAnOVEnÍ
Cestovní kancelář Čedok a.s., se sídlem Na příkopě 857/18,1.
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“):

jako pořadatel (§ 2523 zákona č. 89/2012 Sb., občanskýa)
zákoník dále jen OZ) nabízí a prodává zájezdy (§1b zá-
kona č. 159/199 Sb. o některých podmínkách podnikání
a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
dále jen ZCR) na základě smlouvy o zájezdu.  Při uzavření
smlouvy o zájezdu či bezprostředně po jejím uzavření
vydá Čedok zákazníkovi Potvrzení o zájezdu v textové
podobě (§ 2525 a násl. OZ). Je-li smlouva vyhotovena
v písemné formě, nahradí její stejnopis Potvrzení o zá-
jezdu, a obsahuje všechny zákonem stanovené náleži-
tosti pro Potvrzení o zájezdu.
nabízí a prodává pobyty, tj. ubytování, jehož součástí jeb)
příp. i stravování, nebo ubytování spolu s další jednou
nebo více službami cestovního ruchu nepředstavující vý-
znamnou ani podstatnou část pobytu (§ 1a ZCR), které
nejsou zájezdem, ani spojenými cestovními službami
(dále jen „pobyt“), a to na základě smlouvy o zajištění
pobytu.  Při uzavření smlouvy o zajištění pobytu či bez-
prostředně po jejím uzavření Čedok vydá zákazníkovi
příslušný doklad o zakoupení pobytu v textové podobě
(potvrzení o zajištění pobytu/voucher/poukaz apod. 
Je-li smlouva o zajištění pobytu vyhotovena v písemné
formě, obsahuje všechny smluvními stranami dohod-
nuté podmínky a vzájemná práva a povinnosti.
zprostředkovává výběr alespoň dvou typů služeb cestov-c)
ního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu, které ne-
jsou 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 případech Čedok a.s. vydá
zákazníkovi příslušné doklady o zakoupení každé jednot-
livé služby u příslušného poskytovatele (voucher, do-
pravní ceninu apod.).
zprostředkovává prodej některého z typů služeb cestov-d)
ního ruchu (§1a ZCR), nebo soubor jednoho typu služeb
s další jednou nebo více službami cestovního ruchu,
které nepředstavují významnou část ceny dané kombi-
nace a ani nejsou podstatnou částí takového souboru,
a které nejsou zájezdem, ani pobytem a ani spojenými
cestovními službami (dále jen „jiná služba CR“).
V těchto případech Čedok a.s. vydá zákazníkovi příslušný
doklad o zakoupení služby u příslušného poskytovatele
služby (dopravní ceninu, vstupenku, voucher apod.). 

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře2.
Čedok a.s. (dále je „VSP“) upravují práva a povinnosti smluv-
ních stran ze:

smlouvy o zájezdu a)
smlouvy o zajištění pobytub)
smlouvy o zprostředkování prodeje spojených cestov-c)
ních služeb
smlouvy o zprostředkování prodeje jiné služby CRd)

Čedok před uzavřením smlouvy o zájezdu, nebo před tím,3.
než zákazník učiní závaznou objednávku, nebo před uzavře-
ním smlouvy na službu, která je součástí SCS, informuje zá-
kazníka, k jaké smlouvě jeho komunikace s Čedokem
směřuje, a předá mu příslušný formulář v souladu s vyhlá-
škou č. 122/2018 Sb. o vzorech formulářů pro jednotlivé
typy zájezdů a spojených cestovních služeb, který obsahuje
informaci, zda se jedná o zájezd nebo SCS a informaci
o právní ochraně zákazníka.
Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře4.
Čedok a.s. (dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí smlouvy
o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) nebo smlouvy o zajištění po-
bytu, nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a ces-
tovní kanceláří Čedok a.s.

ČáST A – ZájEZD A POBYT
Článek I – VZnIK SMLuVnÍHO VZTAHu PŘEDMĚT A OBSAH

SMLOuVY
V případě zájezdů vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem1.
a Čedokem uzavřením smlouvy o zájezdu. Obsah této
smlouvy je dále určen též těmito VSP, které jsou i součástí
katalogu a zveřejněny též na https://www.cedok.cz/ob-
chodni-podminky/ , popisem zájezdu v katalogu, případně
v jiném nabídkovém materiálu včetně jejich online verzí na
https://www.cedok.cz/ odkazem na kód produktu uvedeném
ve smlouvě o zájezdu (Potvrzení o zájezdu), dále i podmín-
kami poskytování služeb, které vysvětlují a doplňují některé
údaje k poskytovaným službám uvedenými v katalogu (in-
formace – obsah, rozsah a další podmínky poskytování slu-
žeb), a na https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/
(Důležité informace a podmínky pro účast na zájezdu/po-
bytu), přepravními podmínkami příslušných dopravců zve-
řejněnými na https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/
příp. i speciálními podmínkami přiloženými ke smlouvě o zá-
jezdu (Potvrzení o zájezdu) jako nedílná součást. 
V případě uzavření smlouvy o zájezdu Čedok odpovídá za
řádné poskytnutí všech sjednaných služeb cestovního ruchu
a je povinen poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Zá-
kazník může vůči Čedoku uplatnit veškerá práva, pro něj vy-
plývající z právních předpisů 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.
V případě pobytů vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem2.
a Čedokem uzavřením smlouvy o zajištění pobytu. Obsah
této smlouvy je dále určen též těmito VSP, které jsou sou-
částí katalogu a zveřejněny též na https://www.cedok.cz/ob-
chodni-podminky/, popisem pobytu v katalogu, příp. v jiném
nabídkovém materiálu včetně jejich online verzích na
https://www.cedok.cz/  odkazem na kód produktu uvede-
ném ve smlouvě o zajištění pobytu, dále i podmínkami po-
skytování služeb, které vysvětlují a doplňují některé údaje

k poskytovaným službám uvedenými v katalogu (informace
– obsah, rozsah a další podmínky poskytování služeb), a na
https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/ (Důležité infor-
mace a podmínky pro účast na zájezdu/pobytu) příp. i spe-
ciálními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její
nedílná součást. 
V případě uzavření smlouvy o zajištění pobytu Čedok odpo-
vídá za řádné poskytnutí služeb a zákazník může vůči Če-
doku 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 spoje-
ných cestovních služeb.
Ubytování, které je obsahem smlouvy o zájezdu pořádaném3.
Čedokem nebo smlouvy o zajištění pobytu, je vždy v sou-
ladu s právními předpisy státu, ve kterém je poskytováno.
Jsou-li ve smlouvě o zájezdu nebo ve smlouvě o zajištění po-4.
bytu sjednány podmínky odlišně od ustanovení VSP nebo
jiných podmínek uvedených v odst. 1 a 2, mají odchylná
ujednání v takové smlouvě přednost před zněním VSP nebo
jiných podmínek uvedených v odst. 1 a 2. Čedok si vyhrazuje
právo měnit před uzavřením smlouvy o zájezdu a smlouvy
o zajištění pobytu podrobné vymezení zájezdu a pobytu.
Délka zájezdu je vyjádřena počtem dní. Podle právních5.
předpisů ČR i EU je za začátek zájezdu považován okamžik
zahájení první služby a za konec zájezdu ukončení poskyt-
nutí služby. Zájezd začíná ten kalendářní den, kdy Čedok po-
skytl první službu (např. odbavení na letišti, nástup do
autobusu při transferu na letiště, nástup do autobusu při
autobusové dopravě, ubytování v případě zájezdů bez do-
pravy, 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 ukončení zájezdu or-
ganizováno v pozdních nočních hodinách, příp. časných ran-
ních hodinách. Délka pobytu, v případě zajištění ubytování
jako jedné služby cestovního ruchu, která není součástí zá-
jezdu ani spojených cestovních služeb je vyjádřena počtem
nocí.
V případě, že ve smlouvě o zájezdu či smlouvě o zajištění6.
pobytu je uvedeno, že se jedná o zájezd či pobyt „na vyžá-
dání“, pak se smlouva v takovém případě sjednává s rozva-
zovací podmínkou dle § 548 odst. 2 OZ. Rozvazovací
podmínka je splněna v případě, jestliže sjednaný zájezd či
pobyt není k dispozici z důvodu vyčerpání či neexistence (i)
ubytovacích kapacit, (ii) přepravních kapacit, (iii) jiné služby
podstatné a významné pro realizaci zájezdu či pobytu. V pří-
padě naplnění rozvazovací podmínky Čedok oznámí zá kaz -
ní ko vi zánik smluvního vztahu nejpozději do 7 dnů od
uzavření 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.
Není-li v popisu zájezdu/pobytu nebo ve smlouvě uvedeno7.
jinak, nejsou zájezdy nebo pobyty vhodné pro osoby s ome-
zenou schopností pohybu.
Není-li v popisu zájezdu/pobytu nebo ve smlouvě uvedeno8.
jinak, jsou služby delegáta, resp. průvodce poskytovány
v českém nebo slovenském jazyce.
Podpisem smlouvy o zájezdu/pobytu, resp. převzetím Po-9.
tvrzení o zájezdu/zajištění pobytu a potvrzením závazné ob-
jednávky v online rezervačním systému (podle typu smlouvy
a zemi čerpání služeb) zákazník osvědčuje, že před uzavře-
ním smlouvy:

byl řádně informován o podmínkách, rozsahu a obsahua)
poskytovaných služeb a seznámil se se všemi charakte-
ristickými a hlavními náležitostmi poskytovaných služeb,
mu byly poskytnuty na příslušném formuláři informaceb)
o zájezdu, že se na zákazníky vztahují veškerá práva EU
týkající se zájezdů a odpovídající právní ochrana pro pří-
pad úpadku cestovní kanceláře,
se seznámil a převzal Všeobecné smluvní podmínky ces-c)
tovní kanceláře Čedok a.s.,
byl informován o zpracování osobních údajů a poučend)
o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zá-
kazníků cestovní kanceláře Čedok a.s.,
mu byl předán doklad o pojištění cestovní kancelářee)
Čedok a.s. pro případ úpadku vystavený pojistitelem,
mu byly poskytnuty informace o pasových a vízovýchf)
požadavcích pro cestu a přibližných lhůtách pro jejich
vyřízení a dále i o tom, jaké zdravotní doklady jsou příp.
na cestu a pobyt vyžadovány,
příp. převzal pojistné podmínky pro cestovní pojištěníg)
a pro krytí nákladů spojených se stornem zájezdu/po-
bytu.

Článek II – CEnOVÉ A PLATEBnÍ PODMÍnKY
Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zaháje-1.
ním a cenu pobytu před nastoupením na pobyt. Za zapla-
cení 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 ne-
bude ve smlouvě uvedeno jinak, takto:

u zájezdu a pobytu je zákazník povinen při vzniku smluv-a)
ního vztahu uhradit zálohu ve výši 50 % sjednané ceny, 
doplatek ceny zájezdu nebo pobytu je zákazník povinenb)
uhradit nejpozději 60 dnů před zahájením zájezdu nebo
nástupu na pobyt; 

V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 60
dnů před zahájením zájezdu nebo nástupu na pobyt je zá-
kazník (postupitel) 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. 
V případě úhrady ceny nebo části ceny zájezdu nebo pobytu2.
formou poukázky (poukazu) Čedoku nebo jiné poukázky
(poukazu) Čedokem přijímané zákazník (poukazník) i Čedok
(poukázaný) postupují v souladu s podmínkami pro jejich

uplatnění a přijímání stanovenými poukazatelem (vydava-
telem) takové poukázky (poukazu). Poukázky (poukazy) lze
uplatnit pouze v provozovně Čedoku a v plné nominální
hodnotě a nelze je směnit za peníze a to ani v případě od-
stoupení 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
K základním právům zákazníka patří zejména:1.

právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacenýcha)
služeb ve smlouvě o zájezdu či smlouvě o zajištění po-
bytu,
právo vyžadovat od Čedoku informace o všech skuteč-b)
nostech, které jsou mu známy a které se dotýkají sjed-
naných a zaplacených služeb ve smlouvě o zájezdu či
smlouvě o zajištění pobytu,
právo být seznámen s případnými změnami sjednanýchc)
služeb,
právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest,d)
které jsou obsahem smlouvy o zájezdu nebo smlouvy
o zajištění pobytu, příp. dalších dokumentů před nepo-
volanými osobami,
právo na doručení dalších podrobných a pro zákazníkae)
důležitých údajů o všech skutečnostech, které jsou Če-
doku známy, pokud nejsou obsaženy již ve smlouvě
o zájezdu nebo v katalogu a na https://www.cedok.cz,
nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu, a pokud to vy-
žadují okolnosti, i na předání letenky, poukazu/voucheru
k ubytování, dokladu nutného pro poskytnutí fakultativ-
ních výletů, pronájmu motorového vozidla apod. nebo
jiného dokladu, jehož je pro uskutečnění zájezdu dle
smlouvy o zájezdu 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,
právo postoupit smlouvu o zájezdu, splňuje-li třetíf)
osoba podmínky účasti na zájezdu, a písemně Čedoku
oznámit, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba
uvedená v oznámení.  V případě, že zákazník právo na
změnu v osobě účastníka zájezdu chce uplatnit, je povi-
nen dodržet postup a podmínky dle odst. 2 písm. l) to-
hoto článku.

K základním povinnostem zákazníka patří zejména:2.
poskytnout Čedoku součinnost, která je potřebná k řád-a)
nému zabezpečení a poskytnutí služeb, především prav-
divě a úplně uvádět Čedokem požadované údaje ve
smlouvě vč. jakýchkoliv změn takových údajů a předložit
další doklady k žádosti o udělení víz,
zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletiléb)
osoby a souhlas zákonných zástupců s doprovodem
třetí osobou, obdobně zajistit doprovod a dohled osob,
jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že zá-c)
kazník starší 15 let a mladší 18 let hodlá uzavřít smlouvu
na služby čerpané v zahraničí,
v případě, že stát, kam cestuje nezletilá osoba, vyžadujed)
písemné potvrzení a souhlas zákonných zástupců s vy-
cestováním (informace lze zjistit na webových stránkách
MZV ČR v rubrice věnované konkrétnímu státu), zajistit
takový doklad zákonných zástupců nezletilého s úředně
ověřeným podpisem,
převzít od Čedoku doklady potřebné pro čerpání služebe)
a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu,
odjezdu, pobytu apod.) se všemi požadovanými doklady,
mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup dof)
příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad
vydaný státem, jehož uvedl, že je občanem, víza, doklad
o zdravotním pojištění, souhlas zákonných zástupců
s vycestováním nezletilého pokud je vyžadováno apod.);
příslušníci jiných států než států EhP jsou povinni se in-
formovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů
zemí, kam cestují a potřebná víza si zajistit, 
splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti přig)
cestách do zemí, pro které jsou stanoveny zdravotnic-
kými předpisy, mít příslušná lékařská potvrzení a dopo-
ručení pro cesty požadovaná zejména leteckými
dopravci,
řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné Čedokem ur-h)
čené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat
předpisy platné v navštívené zemi, vč. předpisů do-
pravců a ubytovatelů,
počínat si za všech okolností tak, aby předcházel vznikui)
škody na zdraví a majetku nebo jiné újmy své, ostatních
zákazníků, poskytovatelům služeb nebo Čedoku a uhra-
dit případnou škodu a újmu, kterou způsobil,
zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatníchj)
zákazníků, dodržovat pravidla slušného chování, hygi-
eny,
ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v leteckék)
přepravě uplatnit bez zbytečného odkladu přímo u do-
pravce,
zaplatit v případě opravy jména, příjmení, data narozeníl)
a jiných osobních údajů nebo opravy kontaktních údajů
(adresy, e-mailu, telefonu apod.) u zájezdu a pobytu v za-
hraničí (mimo Slovenska) poplatek ve výši 200,- kč na
osobu a u zájezdu a pobytu v tuzemsku a na Slovensku
poplatek ve výši 100,- kč na osobu.
v případě, že zákazník (postupitel) využije svého právam)
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 pro-
dejci, u kterého uzavřel smlouvu o zájezdu, a k ozná-
mení 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 zájezdu.
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Oznámení je včasné, je-li Čedoku doručeno alespoň
sedm dnů před zahájením zájezdu.
V případě změny v osobě zákazníka zájezdu dle tohoto
ustanovení jsou postupitel a postupník zavázáni spo-
lečně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě
nákladů, které Čedoku v souvislosti se změnou zákaz -
níka vzniknou.

K povinnostem zákazníka, který uzavřel smlouvu ve3.
prospěch třetích osob (§ 1767 OZ) dále patří zejména:

odpovědnost jako spoludlužníka za splnění závazkůa)
všech osob, v jejichž prospěch smlouvu uzavřel, vč.
včasné úhrady ceny zájezdu nebo pobytu a předání
všech potřebných informací včetně dokumentů v text -
ové podobě, které obdržel, zejména pak tyto VSP, doklad
o pojištění Čedoku pro případ úpadku apod.,
seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu s Čedokemb)
uzavřel, s těmito VSP, jakož i s dalšími informacemi, které
mu byly poskytnuty, nebo obdržel před uzavřením
smlouvy, nebo na které je odkazováno v těchto VSP,
nebo které od Čedoku obdrží v době platnosti smlouvy,
zejména je pak informovat o podmínkách, rozsahu, ob-
sahu a kvalitě služeb, o všech charakteristických a hlav-
ních náležitostech služeb, právech a povinnostech
zákazníků Čedoku, o pasových a vízových požadavcích
pro cestu a pobyt, o tom jaké zdravotní doklady jsou na
cestu a pobyt vyžadovány, o zpracovávání osobních
údajů zákazníků Čedoku a jejich právech v souvislosti
s ochranou osobních údajů zákazníků Čedoku, o po jist -
ných podmínkách na cestu a pobyt, apod., 
v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zá-c)
jezd, seznámit a předat všem účastníkům zájezdu do-
klad pojišťovny o pojištění záruky pro případ úpadku
Čedoku, 
zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povin-d)
nosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost
a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník.

Článek IV – POVInnOSTI A PRáVA ČEDOKu
k právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku iii1.
se vztahují odpovídající povinnosti a práva Čedoku.
Čedok odpovídá za řádné poskytnutí všech ve smlouvě o zá-2.
jezdu nebo smlouvě o zajištění pobytu sjednaných služeb
cestovního ruchu a v případě zájezdu má povinnost poskyt-
nout zákazníkovi pomoc v nesnázích.
Čedok je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka3.
o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které
jsou pro zákazníka důležité a které jsou Čedoku známy.

Článek V – ZRušEnÍ A ZMĚnY DOHODnuTÝCH SLužEB
Zrušení dohodnutých služeb1.

Čedok je oprávněn zrušit zájezd před jeho zahájením,a)
pokud počet osob přihlášených na zájezd je nižší než 35
účastníků, pokud není v popisu zájezdu, resp. ve
smlouvě o zájezdu uvedeno jinak, a zrušení zájezdu
oznámí zákazníkovi 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.
Čedok je oprávněn zrušit zájezd před jeho zahájením,b)
nebo pobyt před jeho nástupem, jestliže mu k plnění zá-
vazku 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.

Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu2.
a nástupu na pobyt

Čedok si vyhrazuje právo k provedení nepodstatnýcha)
změn ve svých smluvních závazcích vyplývajících ze
smlouvy o zájezdu. Údaje o změně je Čedok povinen
oznámit zákazníkovi v textové podobě jasným a srozu-
mitelným způsobem. Nepodstatné změny nezakládají
zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy o zájezdu.
Nutí-li vnější okolnosti Čedok před zahájením zájezdub)
změnit některou z hlavních náležitostí smlouvy o zá-
jezdu (§ 2527 OZ), nebo nemůže-li splnit zvláštní poža-
davky 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 od-
stoupit, aniž by musel hradit odstupné. Spolu s návrhem
na změnu závazků vyplývajících ze smlouvy o zájezdu
oznámí Čedok zákazníkovi jasným, srozumitelným a zře-
telným způsobem a bez zbytečného odkladu v textové
podobě (i) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu;
(ii) lhůtu, v níž může zákazník od smlouvy odstoupit,
která nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před za-
hájením zájezdu; (iii) důsledky pro zákazníka, neod-
stoupí-li včas od smlouvy; (iv) údaje o případném
náhradním zájezdu a jeho ceně. Pokud zákazník ve lhůtě
stanovené Čedokem od smlouvy o zájezdu dle tohoto
ustanovení neodstoupí, platí, že zákazník se změnou zá-
vazků souhlasí. V případě, že v důsledku změny smlouvy
o zájezdu dle tohoto ustanovení dojde ke snížení jakosti
nebo nákladů zájezdu, má zákazník právo na přiměře-
nou slevu. 
Je-li Čedok nucen z objektivních důvodů před nástupemc)
na pobytu změnit podmínky smlouvy o zajištění pobytu
ustanovení odst. 2 tohoto článku obdobně.

Změny smluvních podmínek ze strany zákazníka3.
V případě, že zákazník uplatní své právo na změnua)
v osobě účastníka zájezdu (postoupí smlouvu o zájezdu)
dle článku iii odst. 1 písm. f) postupem dle článku iii
odst. 2 písm. k) této části VSP, Čedok provede změnu
smlouvy o zájezdu. Zákazník (postupitel) a nový zákazník
(postupník) jsou pak zavázáni společně a nerozdílně

k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které Če-
doku v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.
Ostatní změny smluvních podmínek (jako např. změnab)
termínu zájezdu/pobytu, zkrácení či prodloužení zá-
jezdu/pobytu, změna hotelu apod.) jsou posuzovány
jako odstoupení od smlouvy a uzavření nové smlouvy,
tzn., že Čedoku vzniká právo na odstupné a zákazník je
povinen zaplatit odstupné dle článku Vi těchto VSP. 
V případě storna (odstoupení od smlouvy) jedné osobyc)
ve dvoulůžkovém pokoji, je zbývající osoba povinna
uhradit příplatek za jednolůžkový pokoj (neobsazené
lůžko). V případě storna (odstoupení od smlouvy) jedné
osoby na pevném lůžku ve dvoulůžkovém pokoji s při-
stýlkou, je cestující osoba původně ubytovaná na při-
stýlce povinna uhradit rozdíl v ceně mezi pevným
lůžkem a přistýlkou.

Článek VI – ODSTOuPEnÍ OD SMLOuVY A ODSTuPnÉ (STOR-
nOPOPLATKY)

Čedok je oprávněn před zahájením zájezdu nebo nástupu1.
na pobyt od smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o zajištění po-
bytu odstoupit z důvodu

zrušení zájezdu nebo zrušení pobytu dle článku V, odst.a)
1 VSP, nebo
poruší-li zákazník svou povinnost vyplývající ze smlouvy. b)

Oznámení o odstoupení od smlouvy doručí Čedok zákazní-
kovi. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doru-
čení oznámení.
Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením2.
zájezdu nebo nástupu na pobyt

bez uvedení důvodu,a)
nesouhlasí-li se změnou závazků vyplývající ze smlouvyb)
dle článku V, odst. 2 VSP,
z důvodů porušení povinností Čedoku, vyplývajících zec)
smlouvy,
v případě smlouvy o zájezdu dále také, jestliže v místěd)
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 po-
bytu.

Oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí Če-
doku, popřípadě prodejci, u kterého zájezd nebo pobyt za-
koupil. V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení,
adresu, číslo smlouvy. Odstoupení od smlouvy může zákaz -
ník rovněž sepsat v prodejním místě, kde zájezd nebo pobyt
zakoupil. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem do-
ručení oznámení.
Dojde-li k odstoupení od smlouvy dle ustanovení odst. 13.
písm. a) a odst. 2 písm. b), c) nebo d) tohoto článku VSP je
Čedok povinen bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od od-
stoupení, 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.
V případě odstoupení zákazníka od smlouvy dle ustanovení4.
odst. 2 písm. a) tohoto článku VSP nebo odstoupí-li Čedok
od smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem sta-
novené smlouvou a VSP, je zákazník povinen zaplatit Če-
doku odstupné ve výši stanovené v odstavci 5, pokud není
ve smlouvě uvedeno jinak.
Výše odstupného při odstoupení od smlouvy před nástu-5.
pem na zájezd nebo nástupu na pobyt je stanovena na
osobu vč. dětí. U dětí, které se účastní zájezdu nebo pobytu
dle smlouvy zcela zdarma, odstupné není Čedokem uplat-
ňováno.
5.1.   Odstupné u zahraničních zájezdů, pobytů a u lod-

ních zájezdů je stanoveno ve výši skutečně
vzniklých nákladů spojených se zrušením zájezdu
nebo pobytu, nejméně však:

         v případě odstoupení od smlouvy nejpozději
60. den před zahájením zájezdu/nástupua)
na pobyt 1.500,- kč na osobu,
59. až 29. den před zahájením zájezdu/nástupub)
na pobyt 30 % sjednané ceny,
28. až 15. den před zahájením zájezdu/nástupu c)
na pobyt 50 % sjednané ceny,
14. až 6. den před zahájením zájezdu/nástupu d)
na pobyt 80 % sjednané ceny,
5 a méně dní před zahájením zájezdu/nástupu e)
na pobyt 100 % sjednané ceny.

5.2.   Odstupné u zájezdů a pobytů v tuzemsku a na Slo-
vensku, je stanoveno ve výši skutečně vzniklých
nákladů spojených se zrušením zájezdu nebo po-
bytu, nejméně však:

         v případě, odstoupení od smlouvy nejpozději
30. den před zahájením zájezdu/nástupua)
na pobyt 200,- kč za osobu,
29. až 20 den před zahájením zájezdu/nástupub)
na pobyt 10 % sjednané ceny,
19. až 15. den před zahájením zájezdu/nástupuc)
na pobyt 30 % sjednané ceny,
14. až 7. den před zahájením zájezdu/nástupud)
na pobyt 70 % sjednané ceny,
6. až 4. den před zahájením zájezdu/nástupue)
na pobyt 80 % sjednané ceny,
3 a méně dní před zahájením zájezdu/nástupuf)
na pobyt 100 % sjednané ceny.

5.3.   Stornopoplatky za fakultativní služby
         V případě, že zákazník stornuje pouze některou z fa-

kultativních služeb, činí stornopoplatek 100% ceny ob-
jednané fakultativní služby, pokud nebude dohodnuto
jinak.

Sjednanou cenou se pro účely výpočtu odstupného rozumí6.
celková cena zájezdu/pobytu včetně ceny všech zákazníkem
zakoupených fakultativních služeb.
Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Če-7.
doku a smluvně sjednané nebo právním předpisem stano-

vené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům slu-
žeb.
Nenastoupí-li zákazník na zájezd/pobyt bez předchozího od-8.
stoupení od smlouvy nebo nemůže-li pokračovat v zájezdu,
či čerpání jednotlivých služeb cestovního ruchu z důvodu,
že nesplnil některou z povinností dle čl. iii odst. 2 písm. f)
a g) VSP, hradí 100 % sjednané ceny.
Čedok má právo započíst na úhradu odstupného uhrazené9.
zálohy nebo zaplacenou cenu. V případě, že odstupné je
vyšší než zaplacená záloha, je zákazník povinen rozdíl uhra-
dit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování.
V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka platí10.
pro výpočet odstupného den, kdy nastaly účinky odstou-
pení. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Čedoku je
rozhodným dnem pro výpočet odstupného den zrušení zá-
jezdu v rezervačním systému Čedoku.
V případech, kdy cenu, příp. část ceny zájezdu/pobytu11.
zákaz ník 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 A ODPOVĚDnOST
ZA šKODu A ÚjMu

Zákazník je za všech okolností povinen se počínat tak, aby1.
předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků,
Čedoku a jeho obchodních partnerů. 
Čedok odpovídá za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do2.
zájezdu/pobytu a v případě zájezdu má Čedok povinnost
poskytnout zákazníkovi pomoc v případě nesnází.
Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb3.
poskytovaných Čedokem dle smlouvy o zájezdu nebo
smlouvy o zajištění pobytu musí být učiněno vážně, určitě
a srozumitelně.
Zájezd/pobyt má vadu, není-li některá ze služeb cestovního4.
ruchu zahrnutá do zájezdu/pobytu poskytována v souladu
se smlouvou o zájezdu nebo smlouvou o zajištění pobytu.
V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých slu-5.
žeb, jež byly sjednány ve smlouvě o zájezdu nebo smlouvě
o zajištění pobytu s Čedokem, vzniká zákazníkovi právo
z vadného plnění smlouvy (na reklamaci). Způsob uplatnění
reklamace, postup vyřizování reklamace, 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 zprostřed-
kovala, a rovněž i na https://www.cedok.cz/obchodni-pod-
minky/. 
Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve6.
smlouvě o zájezdu nebo smlouvě o zajištění pobytu, má zá-
kazník 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 reklamace zákazník poža-
duje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,
případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Má-li zájezd/pobyt vadu, je zákazník povinen ji vytknout Če-7.
doku včas bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu ta-
kové vady dozví, nejlépe přímo v místě poskytování služby
u průvodce Čedoku nebo jiného Čedokem pověřeného zá-
stupce, aby mohla být sjednána okamžitá náprava. Uplat-
nění reklamace může zákazník provést v jakékoliv formě
s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného
způsobu vyřízení reklamace. Průvodce zájezdu nebo jiný Če-
dokem pověřený zástupce je povinen sepsat se zákazníkem
reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí
reklamace.
Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k ře-8.
šení reklamace.  V případech, kdy zákazník čerpá služby bez
přítomnosti průvodce Čedoku či jiného Čedokem pověře-
ného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník po-
vinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči
dodavatelům /poskytovatelům služeb v tuzemsku či v za-
hraničí.
Má-li zájezd/pobyt vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného9.
odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přimě-
řené rozsahu a trvání vady. Promlčecí lhůta pro právo záka-
zníka na slevu v důsledku vady zájezdu je dva roky. 
V případě vady zájezdu má zákazník právo určit přiměřenou10.
lhůtu k odstranění vady, ledaže Čedok odmítne odstranit
vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. 
Čedok odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo11.
odstranění vady zájezdu vyžaduje nepřiměřené náklady
s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených služeb ces-
tovního ruchu. Neodstraní-li Čedok vadu zájezdu ve lhůtě
dle odst. 10 tohoto článku VSP, má zákazník právo odstranit
vadu zájezdu sám a požadovat náhradu nezbytných ná-
kladů. Jde-li o podstatnou vadu zájezdu, může zákazník od-
stoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného.
Vyskytnou-li se po odjezdu zájezdu podstatné vady zájezdu,12.
nabídne Čedok bez dodatečných nákladů pro zákazníka
vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší ja-
kosti, než jaká byla sjednána ve Smlouvě o zájezdu, aby zá-
jezd mohl pokračovat. To platí i v případech, kdy je návrat
zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjedna-
ným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší ja-
kosti, než je stanoveno smlouvou o zájezdu, poskytne
Čedok přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované ná-
hradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné
s tím, co bylo ve smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo není-li
poskytnutá sleva přiměřená. 
Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek13.
není závislý na vůli, činnosti a postupu Čedoku (vyšší moc)
nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž zá-
kladě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, za-
placené a Čedokem zabezpečené služby, nevzniká
zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny ani na slevu
z ceny.



VšeobeCné SmlUVní PodmínKy CeStoVní KanCeláře ČedoK a.S.

800 112 112248

Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána,14.
omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti
ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí Čedok
škodu jen do výše tohoto omezení. Promlčecí lhůta pro
právo zákazníka na náhradu škody vzniklé v důsledku poru-
šení povinností Čedokem ze smlouvy o zájezdu je dva roky.
Čedok neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkem, třetí
osobou, která není spojena s poskytováním služeb v rámci
zájezdu, nebo mimořádnou nepředvídatelnou nebo ne-
odvratitelnou okolností vzniklou nezávisle na vůli Čedoku.  

ČáST B - ZPROSTŘEDKOVánÍ PRODEjE SPOjEnÝCH CESTOV-
nÍCH SLužEB

Tyto VSP se přiměřeně použijí, pokud není stanoveno jinak,1.
i na zprostředkování spojených cestovních služeb.
V případě zprostředkování spojené cestovní služby2.
vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem uzavře-
ním smlouvy o zprostředkování spojených cestovních slu-
žeb, tj. smlouvy vedoucí k zakoupení alespoň dvou různých
typů služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo po-
bytu, které nejsou zájezdem a na jejichž poskytnutí jsou zá-
kazníkem uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými
poskytovateli služeb, jestliže zákazník

při jedné návštěvě nebo kontaktu s prodejním místema)
Čedoku (při fyzické přítomnosti smluvních stran nebo
online) si prostřednictvím prodejního místa Čedoku pro-
vede samostatný výběr a samostatnou platbu každé jed-
notlivé služby cestovního ruchu, nebo
prostřednictvím Čedoku uzavře smlouvu o poskytnutíb)
služby cestovního ruchu a do 24 hodin po obdržení po-
tvrzení o zakoupení první služby, uzavře na základě cí-
lené činnosti Čedoku a prostřednictvím Čedoku
smlouvu o poskytnutí alespoň jedné další služby cestov-
ního ruchu od jiného poskytovatele služeb.

V těchto případech se na zákazníka nebudou vztahovat3.
práva přiznaná zákazníkům, kteří sjednali zájezd dle platných
předpisů Evropské unie a ZCR. Čedok proto neponese odpo-
vědnost za řádné poskytnutí jednotlivých služeb, tj. za vady
zprostředkovaných služeb ani za vzniklé škody. Čedok proto
není povinen přijímat a vyřizovat reklamace vad zprostřed-
kovaných služeb zahrnutých ve SCS a v případě pro blé mů se
zákazník musí obrátit na příslušného poskytovatele služby.
Práva a povinnosti zákazníka z jednotlivých zprostředkova-
ných smluv upravují smlouvy s jednotlivými poskytovateli
a jejich obchodní podmínky.
Pro případ zprostředkování spojené cestovní služby má4.
Čedok, jak vyžaduje právo Evropské unie zajištěnu ochranu
za účelem vrácení ceny, kterou zákazník zaplatil přímo Če-
doku za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu jeho
úpadku. Tímto však nevyplývá právo na vrácení ceny za
službu poskytovanou jiným poskytovatelem v případě jeho
úpadku. Čedok nemá zajištěnu ochranu za účelem vrácení
ceny, kterou zákazník zaplatil za služby, které nebyly poskyt-
nuty z důvodu jeho úpadku, pokud byla platba zákazníkem
poukázána přímo na účet poskytovatele služby a Čedok je
nepřijal.
Před uzavřením smlouvy o zprostředkování spojených ces-5.
tovních služeb Čedok (i) zákazníka informuje o podmínkách,
obsahu, rozsahu a ceně služeb cestovního ruchu zahrnu-
tých v SCS, (ii) informuje 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 případ
jeho úpadku.
Není-li dohodnuto jinak, je smlouva o zprostředkování SCS6.
sjednána bezúplatně a platby, které Čedok od zákazníka ob-
drží, jsou platbami přijatými ve prospěch poskytovatelů jed-
notlivých služeb.

ČáST C - ZPROSTŘEDKOVánÍ PRODEjE jInÝCH SLužEB
Tyto VSP se přiměřeně použijí, pokud není stanoveno jinak,1.
i na zprostředkování prodeje jiných služeb cestovního
ruchu.
V případě zprostředkování jiných služeb CR vzniká2.
smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem uzavřením
smlouvy o zprostředkování jiných služeb cestovního ruchu,
tj. smlouvy vedoucí ke sjednání smlouvy o nákupu jednotli-
vých služeb CR zákazníkem přímo s poskytovatelem takové
služby nebo prostřednictvím dalších zprostředkovatelů ta-
kových služeb cestovního ruchu (např. Amadeus apod.),
které nejsou zájezdem ani SCS. 
V těchto případech se na zákazníka nebudou vztahovat3.
práva přiznaná zákazníkům, kteří sjednali zájezd nebo
smlouvu o zprostředkování SCS dle platných předpisů
Evrop ské unie a ZCR. Čedok proto neponese odpovědnost
za řádné poskytnutí jednotlivých služeb, tj. za vady zpro-
středkovaných služeb ani za vzniklé škody. Čedok proto není
povinen přijímat a vyřizovat reklamace vad takto zprostřed-
kovaných služeb a v případě problémů se zákazník musí
 obrátit na příslušného poskytovatele služby. Práva a povin-
nosti zákazníka z jednotlivých zprostředkovaných smluv
upravují smlouvy s jednotlivými poskytovateli a jejich ob-
chodní podmínky.
Zprostředkování jiných služeb CR je Čedokem zpravidla zpo-4.
platněno, o výši poplatku je zákazník informován před uza-
vřením smlouvy o zprostředkování jiných služeb CR. Platby,
které Čedok od zákazníka obdrží, jsou platbami přijatými ve
prospěch poskytovatelů jednotlivých služeb.

ČáST D – OSTATnÍ, SPOLEČná A ZáVĚREČná uSTAnOVEnÍ
Článek I – OCHRAnA ZáKAZnÍKA PRO PŘÍPAD ÚPADKu ČE-
DOKu A POjIšTĚnÍ

Čedok, jako pořadatel zájezdů, má sjednáno pojištění zá-1.
ruky pro případ úpadku dle ZCR, na základě kterého vzniká
zákazníkovi, s nímž Čedok uzavřel smlouvu o zájezdu, právo
na plnění v případě pojistné události, kdy budou zákazníkovi

vráceny uskutečněné platby za služby, které nebyly poskyt-
nuty z důvodu úpadku, a kdy bude zákazníkovi zajištěna re-
patriace, pokud je součástí zájezdu doprava.
Čedok, jako zprostředkující spojené cestovní služby, má2.
sjednáno pojištění záruky pro případ úpadku dle ZCR, na zá-
kladě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případě
pojistné události, kdy budou zákazníkovi vráceny veškeré
platby, které od zákazníka Čedok obdržel.  
Součástí zájezdů/pobytů, spojených cestovních služeb a ji-3.
ných služeb cestovního ruchu Čedoku není pojištění zákaz -
níka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že
zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením
od smlouvy.
Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt4.

včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady
v souvislosti s odstoupením od smlouvy, prostřednictvím
Čedoku. Čedok na vyžádání zákazníka takovéto pojištění při
uzavírání smlouvy zprostředkuje.

Článek II – ZPRACOVánÍ OSOBnÍCH ÚDAjů ZáKAZnÍKů (Zá-
KOnnÉ ZPRACOVánÍ)

Zákazník bere na vědomí, že Čedok je oprávněn zpracovávat1.
osobní údaje svých zákazníků v odpovídajícím rozsahu, je-
jichž zpracování je nezbytné pro účely splnění smlouvy uza-
vřené s Čedokem v souladu se smlouvou a za účelem plnění
zákonných povinností Čedoku z takového smluvního vztahu
vyplývajících.
k uvedenému účelu Čedok zpracovává osobní údaje, které2.
jsou uvedeny ve smlouvě v rozsahu zejména: (i) identifikač-
ních údajů, tj. zpravidla titul, jméno, příjmení, datum naro-
zení, 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), email, telefonní číslo; (iii)
fakturačních údajů, tj. zpravidla bankovní spojení, údaje
o platbách. 
Správcem osobních údajů zákazníka je společnost Čedok a.s.,3.
se sídlem Na příkopě 857/18, Nové Město, 111 35 Praha 1,
Česká republika, iČO 601 92  755, zapsaná v obchodním
 rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.
zn. B 2263.
Zpracovávání osobních údajů je prováděno jak manuálně,4.
tak automatizovaně v elektronické formě v informačních
sys témech Čedoku, jako jsou iT aplikace, software apod.
Osobní údaje jsou zpracovávány vybranými zaměstnanci
Čedoku a smluvně pověřenými zpracovateli.
Pro účely zpracovávaní má k osobním údajům zákazníka pří-5.
stup Čedok jako správce, jeho zaměstnanci a dále také Če-
dokem smluvně pověření zpracovatelé, a to především
poskytovatelé iT služeb, obchodní zástupci/zprostředkova-
telé Čedoku, kteří se zákazníkem uzavírají smlouvy jménem
a na účet Čedoku, smluvní dodavatelé služeb, kteří zpro-
středkovávají zajištění služeb u přímých poskytovatelů slu-
žeb cestovního ruchu (ubytovacích, stravovacích,
dopravních apod.).
Osobní údaje zákazníka zpracovávané Čedokem pro účely6.
splnění smlouvy, a to zpravidla v rozsahu titul, jméno, pří-
jmení, pohlaví, věk či datum narození, číslo cestovního do-
kladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země,
státní občanství, telefonní kontakt, jsou vedle smluvně po-
věřených zpracovatelů poskytovány v nezbytném rozsahu
také přímým dodavatelům jednotlivých služeb, zejména
ubytovacím zařízením, dopravcům, delegátům, průvodcům,
animátorům apod. Pokud jsou služby poskytovány dodava-
teli mimo země Evropského hospodářského prostoru,
budou nezbytné osobní údaje předány i do třetí země. Na
žádost zákazníka poskytne Čedok informace o tom, zda
existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně
dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osob-
ních údajů při předání osobních údajů do třetí země.
Zákazník bere na vědomí, že Čedok je oprávněn uchovávat,7.
zpracovávat a předávat osobní údaje uvedené ve smlouvě
i po ukončení smlouvy za účelem plnění právních povin-
ností, a to v rozsahu a za podmínek pro účely stanovené pří-
slušnými obecně závaznými platnými právními předpisy.
Zákazník bere na vědomí, že Čedok je oprávněn uchovávat8.
a zpracovávat osobní údaje i po ukončení smlouvy nezbytné
pro účely oprávněných zájmů Čedoku. Osobní údaje v roz-
sahu titul, jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa,
email a telefonní číslo tak Čedok zpracovává zejména:

za účelem rozvoje a zkvalitňování poskytovaných služeb,a)
vytváření nezávislé recenze služeb získáváním informací
o hodnocení poskytnutých služeb a spokojenosti zá kaz -
ní ků;
za účelem přímého marketingu, zejména pro zasíláníb)
obchodních sdělení formou emailových zpráv, zpráv za-
sílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního
čísla (SMS, MMS) a v neposlední řadě písemnou formou
prostřednictvím poštovních služeb nebo formou telefo-
nického volání. Zákazník má právo kdykoliv vznést ná-
mitku proti zasílání takových obchodních sdělení a to na
adresu sídla společnosti Čedok a.s., nebo emailem na
adresu 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 prostřednictvím telefonního čísla na telefonní
číslo, ze kterého bylo sdělení zasláno. V takovém případě
Čedok nebude dále obchodní sdělení zasílat, ani jinak
zpracovávat osobní údaje zákazníka pro účely přímého
marketingu.

Osobní údaje svých zákazníků Čedok jako správce zpraco-9.
vává po dobu trvání uzavřené smlouvy k zajištění jejího spl-
nění. Po ukončení smluvního vztahu zejména pro
vypořádání veškerých závazků plynoucích a souvisejících

s uzavřenou smlouvou Čedok uchovává osobní údaje zá kaz -
níků po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností
správce a k zajištění oprávněných zájmů správce. Doba
uchovávání osobních údajů zákazníků Čedoku je dána
obecně závaznými právními předpisy upravující zejména re-
klamační lhůty, promlčecí lhůty k uplatnění nároků smluv-
ních stran, lhůty pro archivaci dokumentů apod.
Ustanovení o zpracovávání osobních údajů zákazníků dle10.
ustanovení tohoto článku VSP se přiměřeně uplatní i na fy-
zické osoby, v jejichž prospěch zákazník smlouvu s Čedokem
uzavřel. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve pro-
spěch třetích osob podle § 1767 OZ, uzavřením smlouvy po-
tvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí osobních údajů těchto
třetích osob, a to na základě smluvního či jiného zastoupení.
Při zpracovávání osobních údajů může subjekt nositel osob-11.
ních údajů uplatnit následující práva:

Právo na informace o zpracování osobních údajůa)
informace o zpracovávání osobních údajů poskytuje
Čedok svým zákazníkům v těchto VSP, příp. ve Speciál-
ních smluvních podmínkách, pokud jsou součástí
smlouvy, a dále pak v informacích o zpracovávání osob-
ních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou
osobních údajů zákazníků cestovní kanceláře Čedok a.s.,
které jsou k dispozici ve všech provozovnách Čedoku
i zpřístupněny na https://www.cedok.cz/ochrana-osob-
nich-udaju/ . 
Právo na přístup k osobním údajůmb)
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 zpraco-
vávány, (iii) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým
osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) pláno-
vanou 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 zá kaz -
ní ka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku
proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u do-
zorového úřadu; (vii) skutečnost, zda dochází k automa-
tizovanému rozhodování, včetně profilování; (viii)
informace a záruky v případě předávání osobních údajů
do třetích zemí. Zákazník má právo na poskytnutí kopií
zpracovávaných osobních údajů.
Právo na opravu osobních údajů, pokud zákazník popírác)
jejich správnost.
Právo na výmaz (právo být zapomenut)d)
V některých zákonem stanovených případech je Čedok
povinen osobní údaje zákazníka na jeho pokyn vymazat.
každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vy-
hodnocení, neboť Čedok má právní povinnost či opráv-
něný zájem si osobní údaje ponechat.
Právo na omezení zpracováníe)
Zákazník má právo, aby Čedok omezil zpracovávání jeho
osobních 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 ne-
požádá 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) zákazník
vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů,
a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody
Čedoku převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.
Právo na přenositelnost údajůf)
Zákazník má právo získat své osobní údaje, které Čedok
zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném
a strojově čitelném 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 automa-
tizovaně. Pokud si zákazník bude přát a bude-li to tech-
nicky možné, předá osobní údaje zákazníka jinému
správci Čedok.
Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranug)
osobních údajů
Zákazník má právo se kdykoliv obrátit s podnětem či stíž-
ností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový
orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se síd-
lem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111,
internetová adresa https://www.uoou.cz.

Článek III – ZáVĚREČná uSTAnOVEnÍ
Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly1.
vzniknout ze smlouvy uzavřené s Čedokem nebo v souvi-
slosti s takovou smlouvou, je právo ČR, kterým se řídí i tato
smlouva.
V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992  Sb., o ochraně spo-2.
třebitele, Čedok informuje zákazníka o možnosti řešit pří-
padné spory vyplývající ze smluv uzavřených s Čedokem
prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebi-
telských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sí -
dlem štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová
adresa http://www.coi.cz.
Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet a je3.
spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít plat-
formu pro řešení sporu online. Podrobnější informace
o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na
http://ec.europa.eu/odr. 
Tyto VSP nabývají účinnosti dnem 2. 9. 2019. Dnem nabytí4.
účinnosti těchto VSP pozbývají účinnost VSP ze dne
1. 7. 2018. Těmito VSP se řídí práva a povinnosti vzniklé ode
dne nabytí jejich účinnosti.
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aš: AŠSKÁ CA, Hlavní 2747, 354526980; BenešOv: ADVENTURE PLUS, Masarykovo náměstí 102, 317728443; BeROUn: CA LINGUA TOUR, Husovo nám. 78,
311625804; Bílina: A JA TOUR, Želivského 53/5, 417535874; BílOvec: MUSIL a partneři, Slezské náměstí 21/33, 511119983; BlanSKO: AIKO TOUR,
Svitavská 1, 516418629; S-TOUR BLANSKO, Rožmitálova 14, 516417035; BOSKOvice: SLUNCE A SNÍH, Růžové náměstí 3, 605454249; BRanDýS naD
laBem: PAO, Komenského náměstí 1267/7, 326902848; BRnO: INVIA.CZ, a. s., Cejl 105/107, 533111533; DUKER, Kobližná 18, 542212041; STUDENT AGENCY
K.S., Náměstí Svobody 17, 542424242; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a. s., Veselá 199/5, 800656630;  BŘeclav: JUNIOR, 17.listopadu 1a, 777339117; BySTŘice
pOD hOSTýnem: KYŠÁKOVÁ, Dolní 1567, 573378193; ČáSlav: EL-TOUR, Nám. J. Žižky z Trocnova 172, 327314469; ČeláKOvice: KADLECOVÁ, Masarykova
780, 608303903; ČeSKá lípa: ANETATOUR, Moskevská 81, 487525619; ČeSKÉ BUDějOvice: BOHEMIA TRAVEL, Hradební 31, 387318731; CLUBTOUR
GROUP, U Černé Věže 18, 386353055; ROSLO, Nám.Přemysla Otakara II. 84/24, 386355932; ČeRvený KOSTelec: SUR, Havlíčkova 654, 498100657; ČeSKý
BROD: ČESKOBRODSKÁ CA, Náměstí Arnošta z Pardubic 46, 321622651; ČeSKý Těšín: VITALITA TRAVEL, Hlavní třída 31, 558711804; DěČín: CK DEZKA
DĚČÍN, Prokopa Holého 808/8, 412532111; JATOUR, Masarykovo náměstí 190/17, 412516313; DOmažlice: SUNNY.CZ, Náměstí Míru 129, 721177828; DvůR
KRálOvÉ naD laBem: MENCLOVÁ CA, Palackého 106, 499629139; FRenšTáT pOD RaDhOšTěm: DALIBOR TOURS, Horní 26, 556836534; FRýDeK -
míSTeK: SLUNÍČKO, Nádražní 1100, 558629104; FRýDlanT naD OSTRavicí: Svatava BAČÁKOVÁ, Spořitelní 1062, 558679170; havíŘOv: MARIA TOUR,
Dlouhá tř. 13, 596811039; LETEM SVĚTEM, Dlouhá třída 29, 596812615; havlíČKův BROD: ADA TOUR, Havlíčkovo náměstí 56, 569428464; M TOUR, Dolní
227, 569420347; hlinSKO: HELLA, Dvořákovo nábřeží 292, 721024496; hODOnín: LIDO, Nár. Třída 4, 518342867; hOlice: ATLANTIS, Palackého 251, tel:
466682229; hORažďOvice: Ciao…, cestovní kancelář, s. r. o., Mírové náměstí 15, 376511999; hOSTinnÉ: ORCHIDEA, Náměstí 38, 720962602; hOSTOmice:
Cestovní agentura IvTravel, Slunečná 548, 728068000; hRaDec KRálOvÉ: B&K  TOUR, Komenského 249, 495408198; KAMI TOUR, Švehlova 463,
495580252; VERANA.CZ, Třída ČSA 239, tel: 495581026; hRanice: VIA TOUR, Svatoplukova 79, 581601293; hUmpOlec: ADORES, s. r. o., Nerudova 185,
565533296; HLINÍK, Svatopluka Čecha 656, 608222933; hUSTOpeČe: IDEAL, Dukelské nám. 1, 519413027; cheB: LEVOROVÁ, Svobody 31, 723974484;
chlUmec naD ciDlinOU: CHLUMECKÁ CA, Klicperovo náměstí 11, 495485764; chOceň: MAUNA KEA, Tyršovo náměstí 298, 606076097; VS TOURS,
Kollárova 1045, 465471588; chRUDim: JAKUBÍKOVÁ, Filištínská 28, 469638788; AGENTURA ŠŤEPÁNKA, s. r. o., Břetislavova 61, 469622768; jaBlOnec
naD niSOU: CA LUPINO TOUR, Liberecká 1, 603801305; INDIVINDI, Jiráskova 9, 483306627; LAGUNA CA, Dolní Náměstí 594/14, 483315465; jaROměŘ:
M-TOUR, Náměstí 16, tel: 491812400; jeSeníK: MONDI-TOUR, Palackého 1333/1, 584409423; jiČín: FARSKÁ, Valdštejnovo náměstí 88, 493538818;
SPORTCENTRUM, Valdštejnovo náměstí 2, 493531977; ZÁ JEZDY JIČÍN, s. r. o., Židovská 68, 493525696; jihlava: AC TOUR, Palackého 51, 567300069;
V2 TRAVEL, Divadelní 19, tel: 723257770; jílOvÉ U pRahy: AGENTURA 97, Chotouň 97, 241951214; jinDŘichův hRaDec: HRONOVÁ, Růžová 40/II,
384321649; KaRviná: RELAX-TOUR, Žižkova 2379 - poliklinika, tel: 602790099; KDyně: CAMPANA, Náměstí 131, 379311272; KlaDnO: MONTY, Italská
2316, 311215900; STELLA, Kleinerova 1471, 312245270; ALKA, Italská 2369, 312682349, WTC Concept, Nám. starosty Pavla 10, 312240285; KlášTeRec
naD OhŘí: CILINDR, Petlerská 416, 774643330; Prima travels, U Potoka 527, 777728280; KlaTOvy: JAROŠÍK, Nám. Míru 64/I, 376310279; KOlín: CESTA
Spa, Legerova 432, 321712313; ROJA TOUR, Rubešova 61, 321623292; KOpŘivnice: IMPULS, Štefánikova 570, 556808780; KOSTelec naD ORlicí:
TANUS, s. r. o., Dukelských hrdinů 900, 494323493; KRalOvice: ANDRIAS Tour, Nám. Osvobození 35, 373317180; KRalUpy naD vlTavOU: ABACA,
Jungmannova 89, 326550480; ELIXA, Jungmannova 75, tel: 312244353; KRnOv: MORAVIA, Hlavní náměstí 32, 605721400; KROměŘíž: CK Tina, Farní 95, tel:
573342244; FRČIME, 1. Máje 281, 776372463 lanšKROUn: TREFA, Hradební 316, 465635473; lány: BOČKOVÁ, Lesní 362, 313502150; leDeČ naD
SáZavOU: NONA, Husovo náměstí 139, 569731087; leTOhRaD: SUPERPOBYTY, Orlice 168, 734475747; DAVYTOUR, Václavské nám. 53, tel: 721163860;
liBeRec: Veronika PEŠKOVÁ, Strakonická 321/34, 773644507; CAMPANATOUR, Pražská 7, tel: 485105060; lipníK naD BeČvOU: GTOUR group, 28. října
602, 581771503; liTOmyšl: LA PLAYA, Bělidla 1058, 605161873; liTOvel: BAVI, Náměstí Přemysla Otakara 754, 585371076; liTvínOv: JORDAN, 9. května
2041, 476732453; lOUny: DANATOUR, Pražská 898, 415655906; IVA, Žatecká 146, 415652848; TAM I ZPĚT, Vrchlického 781, 415652086; lySá naD laBem:
EVENTOUR, Masarykova 209, 325551595; maRiánSKÉ láZně: TOUR CENTRUM, Poštovní 160, 354626528; mělníK: ASTRA TOUR, Náměstí Míru 4,
603142023; GALATOUR, Nám. Karla IV. 3359, 739030389; milevSKO: NEAN TOUR, Riegrova 145, 382521089; VLTAVA, Husovo nám. 189, tel: 382526139;
SUCHANOVÁ, Masarykova 585, tel: 382526633; mOST: ASPEN TOUR, Radniční 1/2, 476000027; A-TURIST, Budovatelů 2375, 476700470; náchOD: A -
Z TRAVEL, Palackého 20, 491423688; neRaTOvice: NEON TRAVEL, 28. října 1403, 733193991; nOvÉ měSTO naD meTUjí: CIS - cestovní
agentura, T.G.Masaryka 69, 491471073; nOvÉ STRašecí: ALLEGRO, Čsl. armády 172, 313573700; nOvý ByDžOv: SKY WAY, 28. října 1644, 495491206;
nýŘany: RODATOUR, Benešova 745, 377932266; OlOmOUc: BOHEMIAN FANTASY, Tř. Kosmonautů 1288/1, 585222557; OpOČnO: MARIN, Nádražní 167,
494667848; ORlOvá - lUTyně: SUN TRAVEL, F. S. Tůmy 1200, 597603619; OSTRava: AGENTURA Hana, Čs. Legií 3058/7, 596120694; CK HB TOUR,
Francouzská 6167, 596913030; LUMIS, Teslova 1129/2 b, 603984297; KRUPIC TRAVEL, Alšovo nám. 691/4, 737557430; OSTROv naD OhŘí: LEMON TOURS,
Hlavní třída 982, 353615255; paRDUBice: Agentura HaK, Smilova 308, 466610234; pelhŘimOv: KOTRČOVÁ, Růžová 82, 565323102; plZeň: DUNA, Riegrova
10, 377226319; SUNSET TRAVEL, Skupova 24, 377478648; IDEÁLNÍ ZÁ JEZDY, Pražská 6, 377224953; ELI TOURS, Na Roudné 276/19, tel: 603472442;
pODBOŘany: AZURO, Přátelství 411, 415722454; pODěBRaDy: IVANKA, Havlíčkova 53, 606893670; pRaha 1:  Dovolenkování.cz, Na Příkopě 23,
732402202; INVIA.CZ, a. s., Václavské náměstí 58, 226000622; Agentura ZÁ JEZDY.CZ,a.s., Jindřišská 941/24, 565656761; pRaha 3: SUPERZÁ JEZDY.CZ,
Chrudimská 2a, 272743981; pRaha 4: Cestovní kancelář FISCHER, a. s., Na Strži 65/1702, 596915232; NUBIS,  Arkalycká 757, 222365747; pRaha 5: Levné
zájezdy, Zborovská 1204/10, 270005170; pRaha 6: LAST.CZ, V Podbabě 118/25, 227222277; pRaha 7: ESO-travel, Korunovační 22, 233377711-15; pRaha 8:
TRAVEL PORTAL, Karolínská 650/1, 234121121; pRaha 10: Gala-travel, Švehlova 1391/32, 271752362; GLOBUS TRAVEL, Rubensova 2238/4, 274775062;
pRachaTice: OCEAN CZ, Zvolenská 30, 388318746; pŘelOUČ: HOLIDAY TIP, Perštýnské náměstí 181, 774075755; pŘíBRam: CA SÁRA, Plzeňská 77,
734594466; Lucie Travel, spol. s r. o., Václavské náměstí 144, 318630837; RaKOvníK: CK KONTAKT, Husovo nám. 2347, 605276053; ROKycany: BOHEMIA
TRANS,  J. Knihy 177/I, 371725346; ŠKODA AVIA TOUR, Palackého 15, 371728777; INEX, Masarykovo nám. 215, 371722579; ROUDnice naD laBem:
1.CESTOVNÍ, Jungmannova 1033, 602260782; H-TOUR, Alej 17. listopadu 812, 416815590; ROUSinOv: GRAND TRAVEL, Sušilovo nám. 425/48, 517371868;
ŘíČany: BENONI, 17. listopadu 243/15, 323604365; SeDlČany: FRIEDOVÁ, Nám. T.G.M. 165, 735889444; SOBěSlav: EVA, Náměstí Republiky 57, 777245568;
SOKOlOv: F&K TRAVEL, Staré náměstí 37, 352623319; M SPORT, Nám. Budovatelů 1407, 733537287; L'UBICA, Staré náměstí 23, tel: 353605322; STaRá
BOleSlav: BOHEMIA, Třebízského 1733, 608051562; STRaKOnice: CIAO…, cestovní kancelář, U Sv. Markéty 58, 383323450; STRAKOTOUR, Palackého
náměstí 86, 383321964; SUšice: TEMPO TOURS, Náměstí Svobody 6, 376528389; SviTavy: PALMA, Nám. Míru 89, 461541000; šTeRnBeRK: BARTOŇKOVÁ,
ČSA 7, 585013470; šTěTí: Štětská cestovní agentura, Krátká 64, 416810605; šUmpeRK: Cestovní agentura ISTRIA, Hlavní třída 18, 583216703; TáBOR:
COMETT PLUS, 9. května 1989, 381256079; D - TOUR, 9.května 2886, 381251725; TachOv: ČERNÝ, K. H. Borovského 520, 374725707; TanvalD:
BEZVACESTOVÁNÍ.CZ, Krkonošská 90, 608027703; Teplice: ASSIST- your way, U Nemocnice 3064, 417532820; TEP TOUR, Masarykova třída 652/18,
417577738; Teplická rekrea, Masarykova 536/5, 417530857; TRUTnOv: GOJMI-TOUR, Bulharská 61, 499818364; TŘeBíČ: ADRIATIC TOUR, Smila Osovského
42/6, 568840340; ANCLA TOUR, Soukupova 14/77, 724310752; LOSTRIS, Karlovo náměstí 33, 607527233; TŘinec: BESKYD-EURO, Palackého 397, 558997200;
Týnec naD SáZavOU: GLOBUS, Jílovská 504, 317701888; UheRSKý BROD: DALIMA, Moravská 83, 572637026; ÚSTí naD laBem: K-TOUR, Mírové
náměstí 99/23, 475213003; ÚSTí naD ORlicí: Agentura CAM, M.R. Štefánika 234, 465527696; valašSKÉ meZiŘíČí: VALAŠKA, Mostní 99, 571611211; LAST
MINUTE, Mostní 98/8, 571610111; vlašim: YVETTA CA, Riegrova 1828, 317847132; vRchlaBí: Vrchlabská CK, Krkonošská 203, 499421131; vSeTín:
VS TRAVEL, Nám. Svobody 1321, 571437721; vyšKOv: COLUMBUS, Masarykovo nám. 4, 517333255; SWISS SERVICE, Masarykovo náměstí 42, 517333300;
ZaSTávKa U BRna: Lenka Havlátová, Zakřany 157, 734695161; ZnOjmO: JINÁ, Hakenova 25, 515227147; žaTec: JAROTOUR, Nám. Svobody 42, 415710236;
PALMERA, Obránců Mírů 1924, 415710031; DÁMSKÝ KLUB, Volyňských Čechů 3198, 774944656



pRODejní míSTa cK ČeDOK

pOBOČKy cK ČeDOK ČeDOK paRTneR
cK ČeDOK BRnO
Nádražní 10/654
602 00 brno-město
542 321 267
cedok-brno@cedok.cz

cK ČeDOK BRnO
Otevřeno 7 dní v týdnu
Nákupní centrum olympia
U dálnice 777
664 42 Modřice
543 250 509; 543 250 549
cedok-brno-olympia@cedok.cz

cK ČeDOK BRnO
Otevřeno 7 dní v týdnu
Globus brno
Hradecká 40
621 00 brno
724 626 833
cedok-brno-globus@cedok.cz

cK ČeDOK ČeSKÉ BUDějOvice
nám. Přemysla otakara II. 39
370 01 České budějovice
387 202 859; 387 202 860
cedok-cbudejovice@cedok.cz

cK ČeDOK FRýDeK - míSTeK
j. V. Sládka 34
738 01 Frýdek-Místek
558 434 877; 558 431 472
cedok-frydek-mistek@cedok.cz

cK ČeDOK hRaDec KRálOvÉ
Otevřeno 7 dní v týdnu
oC Futurum
brněnská 1825/23A
500 09 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;

476 704 560
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, 724 626 772
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 Plzeň Plaza
Radčická 2
301 00 Plzeň 3
724 626 906, 221 447 226
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“ Můs-
tek
110 00 Praha 1
224 224 461
cedok-mustek@cedok.cz

cK ČeDOK pRaha
Otevřeno 7 dní v týdnu
oC Chodov
Roztylská 2321/19
148 00 Praha 4
272 075 000
cedok-chodov@cedok.cz

cK ČeDOK pRaha
Otevřeno 7 dní v týdnu
Centrum Arkády Pankrác
Na Pankráci 1727/86
140 00 Praha 4
241 411 363
cedok-pankrac@cedok.cz

cK ČeDOK pRaha
Otevřeno 7 dní v týdnu
Metropole zličín
Řevnická 121/1
155 21 Praha 5 – zličín
226 082 237; 226 082 410
cedok-zlicin@cedok.cz

cK ČeDOK pRaha
Otevřeno 7 dní v týdnu
Centrum Nový Smíchov
Plzeňská 233/8
150 00 Praha 5
257 941 551; 257 941 552
cedok-smichov@cedok.cz

cK ČeDOK pRaha
Otevřeno 7 dní v týdnu
obchodní centrum 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 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,

724 626 911
cedok-teplice@cedok.cz

cK ČeDOK ÚSTí naD laBem
Hrnčířská 57/10
400 01 Ústí n. L. - 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

BenešOvSKá ca
Pražská 1696/2, 256 01 benešov
317 723 491
info@benesovskaca.cz

ca ČaS
Havlíčkova 7
266 01 beroun
311 625 762
Cas.ca@seznam.cz

ca GOTTlieBeROvá
Nám. T. G. Masaryka 172
470 01 Česká Lípa 
487 823 155
gottlieberova@tiscali.cz 

ca GlOBTOUR Dobříš
Pražská 1752
263 01 dobříš
Tel: 318 520 059
ca.dobris1@seznam.cz

ca Bene
Msgre. b. Staška 66
344 01 domažlice
379 722 266
ca.bene.domazlice@iol.cz 

aGenTURa KliKni.cZ S.R.O.
Nádražní 1088
738 01 Frýdek-Místek
773 673 083
info@klikniacestuj.cz

TOUR Těšín, S.R.O.
Hlavní třída 71
736 01 Havířov
596 811 740
tourtesin1@seznam.cz 

ca BBS hlinSKO
Adámkova 237
539 01 Hlinsko
Tel: 469 311 433
cestovka@bbshlinsko.cz

ca cimea TRavel
Mírové náměstí 5/5
748 01 Hlučín
595 042 240, 605 545 387
cimeatravel@seznam.cz

ca lavia
Palackého 3996
430 01 Chomutov 
792 405 105
cedok@calavia.cz 

ca SeDláKOvá lenKa
E. Floriánové 2
466 01 jablonec nad Nisou
483 320 976
Ck.jablonec@seznam.cz

ca alFa
Valdštejnovo nám. 99
506 01 jičín 
493 531 536
alfajicin@iol.cz 

ca haDRavOvá irena
Panská 136/1
377 01 jindřichův Hradec 
384 361 099
irena.hadravova@cedokpartnerjh.cz

ca mK – TOUR
Kpt. jaroše 510
432 01 Kadaň 
474 342 727
mktour@atlas.cz 

ca TOp TOUR
Karola Sliwky 128/14
733 01 Karviná
tel: 596 311 748
catoptour@seznam.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

cK aGenTURa FOX, S. R. O.
záhumenní 1152
742 21 Kopřivnice
556 808 250, 607 888 833
prodejna@ckfox.cz

ca eUROcenTRUm
Tyršova 880
517 41 Kostelec nad orlicí 
494 323 878
eurocentrum@eurocentrum.cz 

KUTnOhORSKá ca
Palackého náměstí 330
284 01 Kutná Hora 
327 512 331
kca@atlas.cz

ca jeDeme.cZ
Komenského mám. 113
271 01 Nové Strašecí
775 091 483
info@ca-jedeme.cz

ca lm TOUR – Kellerová
Gen. Hlaďo 22, 741 11 Nový jičín 
556 701 598, 720 101 648
Ludmila.kellerova@seznam.cz 

ca lm TOUR – Gillar
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 

ca ježOvá
Masarykova třída 1325
735 14 orlová-Lutyně, 
596 516 387, 774 122 768
jezova@jezova.cz

ca vmv TOUR
Svobody 1680, (třída Míru 110)
530 02 Pardubice
732 410 912
info@vmvtour.cz

Čpa maKlÉŘi S.R.O.
Újezd 4012/10
796 01 Prostějov
582 332 691
j.hepnar@cpam.cz

ca amima
Trávnická 2 (st.poliklinika)
796 01 Prostějov
582 330 654, 776 330 654 
info@amima.cz

ca annaSTa
28. října 146, 535 01 Přelouč
605 155 054
ckannasta@cmail.cz

cK SOUČeK S.R.O.
Palackého 20, 750 02 Přerov
581 706 050
provck@soucek.cz 

cK ajv pŘíBRam
Žežická 599, 261 01 Příbram
318 692 712
ajv@ajvpribram.cz

ca RaKOvníK
Nádražní 4, 269 01 Rakovník
722 928 467
carakovnik@gmail.com

ca eUROcenTRUm
Svatohavelská 66
516 01 Rychnov nad Kněžnou
494 532 949
eurocentrum@eurocentrum.cz

ca KD TOUR
Krále jiřího z Poděbrad 626
252 30 Řevnice
777 885 760
Petr.kaderabek@kdtour.cz

ca viTaTUR
Masarykovo náměstí 138/13
274 01 Slaný
608 339 918
vitatur@cavitatur.cz

ca SUn TOUR
Mladotické nábřeží 848 
763 21 Slavičín
Tel. 577 341 994
info@casuntour.cz

ca aTlaS S.R.O.
M. R. Štefánika 318/1
787 01 Šumperk
TEL: 774 140 752
caatlas@caatlas.cz

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 

ca mOje ceSTa
Masarykovo nám. 34
686 01 Uherské Hradiště
572 550 420
zajezdy@mojecesta.cz

ca pRaDěD
Valová 268/2
789 01 zábřeh
 583 455 596, 583 411 083
ckpraded@ckpraded.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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© 2019 Čedok a.s., veškerá práva vyhrazena. Uvítáme vaše připomínky k tomuto katalogu.
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