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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 za-
žijí 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 zájezdů do Španělska, na Ka-
nárské ostrovy, Madeiru a do Itálie. Ve Španělsku můžete vybírat
ze tří tradičních oblastí v čele s ostrovem Mallorca, dále pak oblí-
bené pobřeží Costa Brava nebo slunnou Andalusii. Madeira či  Ka-
nárské ostrovy, Fuerventura a Tenerife nabízejí atraktivní
dovolenou v hotelových resortech s vysokou kvalitou služeb a vy-
nikající kuchyní. Především na Madeiře pak objevíte i nádhernou
přírodu s bujnou vegetací. K tradičně nejžádanějším prázdnino-
vým cílům pak patří Itálie, která je proslulá svou vynikající ku-
chyní, nádhernými plážemi a „azurovým“ nebem. Letadlem se
s námi můžete vydat do Kalábrie nebo na ostrov Sardinie. Ti, kteří
upřednostňují cestovat po „vlastní ose“,  se mohou vydat např.
na pobřeží Jadranu do známých letovisek Bibione, Caorle či Ri-
mini. Nově představujeme v rámci pobytových katalogů i pozná-
vací zájezdy směřující do oblíbených prázdninových destinací. Na
stránkách tohoto katalogu nepřehlédněte atraktivní poznávací
zájezdy do Španělska, Itálie či na Madeiru. 

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. Tento klub se zá-
bavným programem plným her, soutěží, animací a to vše
v doprovodu česky mluvících animátorů, najdete v hotelu Barcelo
Ponent Playa na Mallorce.   

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, 208, 209 a 213 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz                      

dítě až do 16 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“, poskytneme nafukovací míč ZdARMA*

                       *Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev, výhod a dárků uvádíme na str. 208 a 213 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz

dítě až do 16 let ZcelA ZdARMA*  

Pobyt pro dítě až do 
16 let ZdARMA*   

Pobyt pro dvě děti až do
12 let ZdARMA*   



4
Platnost a podmínky pro poskytnutí jednotlivých služeb uvádíme na www.cedok.cz nebo na str. 10, 11, 204 a 205 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 Smartwings. 

 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 
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 TřídA TRAVel PluS cOMFORT

dovolená začíná již na letišti a v letadle. Cestujte ve třídě Tra-
vel Plus Comfort na letech společnosti Smartwings 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 Smartwings 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



7

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 zá-
kazníky.

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 čer-
pat již při zakoupení příštího zájezdu. Výhody pro členy Clubu Čedok nejsou
omezeny pouze na slevy při koupi zájezdu – klubovou kartu si rozhodně ne-
zapomeňte vzít i na svou dovolenou! Ve vybraných destinacích jsou pro Vás
připraveny atraktivní slevy z cen fakultativních výletů a různých služeb či nákupů.
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 kanceláře 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
součástí 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 vyčle-
něných 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

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 .

        



Španělsko – MalloRCa 
Splněný sen – to je mallorca, největší z Baleárských ostrovů, který svým návštěvníkům nabízí vše, co si mohou přát. Divoké skalnaté
pobřeží na západě ostrova, dlouhé pláže s jemným pískem na jihu a na severu, klidné a romantické zálivy ve východní části ostrova,
všudypřítomné průzračné moře, původní větrné mlýny ve vnitrozemí, turistická letoviska s různými kategoriemi hotelů, které uspokojí
i tu nejnáročnější klientelu i malé rybářské vesničky, kde se zastavil čas. k procházkám láká hlavní město Baleárských ostrovů – palma de
mallorca, jíž dominuje gotická katedrála la Seu a úzké uličky s mnoha obchůdky a restauracemi lákajícími k posezení. kdo je unaven
rušnějším prostředím kosmopolitního města, může relaxovat třeba pozorováním ptáků v přírodní rezervaci S’albufera na severu ostrova,
projížďkami na kole po četných turistických stezkách nebo při návštěvě podmořského světa v aquariu, které nadchne děti i dospělé.
mallorca zůstane už napořád ostrovem, na který nebudete moci zapomenout a na který se budete chtít vracet...

ŠpanělSko | OSTROV MAllORCA

800 112 11212

Sportovní aktivity
Příznivé klima na Mallorce nabízí široký výběr
sportovního vyžití za každého ročního období.
Na západním pobřeží ostrova se nachází pohoří
 Sierra de Tramuntana, které láká k vysokohor-
ským túrám s krásnými panoramatickými výhledy

a zajímavou středomořskou faunou a flórou.
Také mezi cyklisty je pohoří velmi oblíbené, neboť
si mohou vybrat náročnější i méně náročné trasy.
Na východě ostrova je velmi členité skalnaté po-
břeží s mnoha krápníkovými jeskyněmi. Mezi nej-
známější patří Dračí jeskyně a jeskyně Hams
u přístavního města Porto Cristo. V letním období
je tato část ostrova rájem potápěčů. Množství
potápěčských základen zajišťuje nejen kurzy pro
začátečníky, ale i ponory pro pokročilé. Sever
a jih ostrova se pyšní nejdelšími písečnými plá-
žemi, vybízejícími k vodním sportům (šlapadla,
vodní lyže, kajaky, parasailing, atd.). Povětrnostní
podmínky především na severním pobřeží v zálivu
Bahía de Alcudia jsou vhodné pro milovníky wind-
surfingu a plachtění. Nejpopulárnějším plážovým
sportem je bezesporu volejbal, který se hraje
opravdu všude. Mezi další celoroční sportovní
aktivity patří tenis, padel, squash a jízda na koni.

po koupání
Mallorca je známým zábavním turistickým cílem
ve Středomoří, takže nudit se zde návštěvník
rozhodně nebude. Centrem zábavy je hlavní
město Palma de Mallorca se čtvrtěmi plnými
barů, restaurací a diskoték. Klientům cestujícím
za zábavou doporučujeme zejména pobyty ve
střediscích Playa de Palma, Ca’n Pastilla, Torre-
nova a Magalluf. Až do ranních hodin si však
hosté mohou vyrazit i v dalších přímořských le-
toviscích, jejichž pobřežní promenády lemují
bary či diskotéky. Styl zábavy se podřizuje klien-
tele, nejčastěji německé či anglické. Rovněž hotely
nezůstávají pozadu a organizují pro své hosty
bohaté večerní  programy.

GaStronomie
Baleárská kuchyně je velmi chutná, zdravá a jejím
základem jsou především ryby, mořské plody
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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
• příznivé klima po celý rok
• rozsáhlý výběr různorodých pláží
• bohaté sportovní zázemí 
• hotely s programem All INCluSIVE
• ideální místo pro rodinou dovolenou
• široký výběr hotelů všech kategorií 

Středozemní moře
Palmanova
/Torrenova

/Magalluf

Portocolom
Calas de Mallorca

Cala d’Or

Cala Millor
Sa Coma

MALLORCA

Playa de Palma
Ca’n Pastilla

Arenal
Cala Viňas

Ca’n Picafort

Alcudia
Playa de Muro

Palma 
de Mallorca

Cala Bona

přímé lety Bez přestUpU

odlety: 8, 11, 12, 15 dní z prahy | 8, 15 dní z Brna a ostravy

základní informace

rozloha: 3 640 km2

počet obyvatel: 750 tisíc
Úřední jazyk: španělština
místní měna: euro
Časový posun v létě: žádný
Cílové letiště: Palma de Mallorca
Doba letu z prahy: 2 hodiny 20 minut

pobyt ZDarma*
Hotel kategorie Strava pro dítě do str.

Barcelo Ponent Playa        **** AI 12 let 16
Occ. Playa de Palma           ***** AI – 18 
Occidental Cala Viñas         **** AI – 19 
Ilusion Calma                       **** AI 7 let 20
Ilusion Markus Park           **** AI 7 let 21
Ilusion Moreyo                    **** Pl – 22 
BG Tonga Design                **** Pl 7 let 23 
Caballero                              **** Pl 7 let 24
Java                                        **** Pl 7 let 25
Bellevue Club                       *** AI 13 let 26 
Bellevue Belsana                 *** AI 7 let 27 
Piñero Bahia de Palma        *** AI 7 let 28
las Arenas                           **** Pl – 29
Blue Sea Gran Playa           *** AI – 30 
Blue Sea Don Jaime            *** AI – 31
Hotel Club Tropicana         *** AI – 32 
Sentido Cala Viñas              ***** AI – 33 
Iberostar Playa de Muro    ***** Pl 7 let 34
Be live Palace de Muro     ***** SN – 35 

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

platné 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 do-
pravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí této slevy uvádíme
v závěru tohoto katalogu. 

Upozornění
Na místě se platí povinná pobytová taxa v ho-
tovosti v EuR, bližší informace u prodejce.

a zelenina. Na slavnostní tabuli by neměla chybět
polévka – langustová (caldereta de langosta)
patří k nejdražším pokrmům na ostrově, avšak
chutná je i hustá rybí polévka (sopa de peix). Ve-
getariáni jistě ocení tumbet neboli zeleninový
guláš z lilků, rajčat, cibule a brambor. Mallorskou
specialitou je bílý toast (pa ambi oli) potřený oli-
vovým olejem a dužinou z rajčat, ke kterému se
podává sušená šunka (jamón serrano), olivy, sýr
či klobása. Frito mallorquín je smažené jídlo,
které se připravuje z různých druhů vnitřností
a zeleniny. Oblíbeným jídlem je selátko na rožni
(asados de lechona) nebo vepřové se zelím (lomo
con col). Hříchem by bylo neochutnat pokrmy
z ryb či mořských plodů, na které narazíte téměř
v každé restauraci. Ze sladkostí lze jmenovat
mandlové zákusky (amargos), sušenky z cukru,
skořice a citrónu (carquiyols) či nejznámější ba-

leárskou specialitu z kynutého těsta – plněný či
dutý koláč ve tvaru šnečí ulity (ensaimada). Vše
se zapíjí výborným červeným vínem či menor-
ským ginem.

nákupy
Mallorca je nepochybně obchodním rájem, ve
kterém si přijdou na své jistě všichni milovníci
nakupování. Od elegantních obchodních tříd
s luxusními butiky v hlavním městě až po malé
kamenné obchůdky ve vnitrozemí ostrova – na-
bídka je opravdu široká! Mezi typické suvenýry
ostrova patří perlové náhrdelníky, kožené zboží
z oblasti Inca, výrobky z foukaného skla či kera-
mika. Opomenuty nesmí zůstat ani překrásné
ruční výrobky z olivového dřeva, vynikající místní
olivový olej, bylinný likér Hierbas či některé z la-
hodných ostrovních červených vín.
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palmanova
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playa De palma/arenal/Can paStilla
Na východní části největšího zálivu ostrova Bahía
de Palma se nachází 8 kilometrů dlouhé turistické
letovisko, známé pod společným názvem Playa
de Palma. Jednotlivá střediska této části  zálivu
propojuje 6 kilometrů dlouhá písčitá pláž Playa
de Mallorca, palmová promenáda a turisticko-
cyklistická stezka. Tato stezka pokračuje až do
hlavního města Palma de Mallorca (cca 15 km),
snadno dostupného též pravidelnou městskou
dopravou. Palmová promenáda je rušnou tep-
nou střediska, po které neustále  proudí život
a zábava – nepřeberné množství diskoték, barů,
restaurací, hospůdek a obchůdků uspokojí i ty
nejnáročnější milovníky denní i noční zábavy.
Největší vodní park Aqualand El Arenal a pestrá
nabídka vodních sportů na pláži potěší nejen
rodiny s dětmi, ale i náročnější sportovce. Trans -
fer z letiště trvá cca 15 min. v závislosti na poloze
konkrétních hotelů.

Cala D´or
Členité pobřeží se skalnatými útesy na východ-
ním pobřeží ostrova nabízí sedm romantických
zálivů s písčitými plážemi a jeden z nejkrásnějších
jachetních přístavů v zálivu osmém. Podél tohoto
pobřeží se rozkládá luxusní a nejoblíbenější stře-
disko na východě ostrova s nabídkou obchůdků,
restaurací, diskoték a zábavních podniků. Ale je
snadné nalézt i krásu a klid přírodních rezervací
v zátokách Cala Mondragó a Cala S´Amarador.
Příznivce sportování uspokojí široká nabídka
sportovních možností – tenis, minigolf, golf, po-
tápění, jízda na koni nebo na kole. Animační pro-
gramy hotelů a dětské zábavní parky pamatují
i na nejmenší. Transfer z letiště trvá cca 60 min.
v závislosti na poloze konkrétních hotelů.

porto Colom
Velký rybářský přírodní přístav se nachází na vý-
chodním pobřeží v hlubokém zálivu mezi leto-
viskem Cala d´Or a městečkem Porto Cristo,
známým krásnými krápníkovými jeskyněmi.
Vedle staré přístavní části vyrostla u písčitého
zálivu Cala Marsal vilová čtvrť s několika hotely.
Klidná a romantická atmosféra tohoto městečka
láká k procházkám po okolí nebo k večernímu
posezení v některém z přístavních barů. Transfer
z letiště trvá cca 60 min. v závislosti na poloze
konkrétních hotelů.

palmanova/maGalluF
Moderní vzájemně propojená letoviska Palma-
nova a Magalluf se nacházejí na západní straně
největšího zálivu ostrova Bahía de Palma a jsou
skvělým výchozím bodem pro výlety do horského
masívu Sierra de Tramuntana nebo do hl. města
Palma de Mallorca. K oblíbeným zpestřením
 pobytu patří vodní park Western Water Park,
delfinárium Marineland, Casino Paladium a me-
gadiskotéka BCM. Dvě dlouhé promenády lákají
k podvečerním procházkám a posezením v okol-
ních barech. Další zábavní, nákupní a sportovní
možnosti dokonale dotvářejí atmosféru letoviska.
Transfer z letiště trvá cca 30 min. v závislosti na
poloze konkrétních hotelů. 

Calla millor/S´illot/Sa Coma/Cala
Bona
Oblíbená turistická střediska ve východní části
ostrova Mallorca leží v zálivu Cala Millor, blízko
rybářského přístavu Porto Cristo se známými
krápníkovými jeskyněmi Cuevas del Drach. V blíz-
kosti se nachází Safaripark, kam je možné se vy-
pravit místní dopravou. V zálivu je několik písčitých

pláží, podél hlavní kilometrové pláže Arenal de
Son Servera vede přímořská promenáda, která
je doslova obklopena nejrůznějšími obchody, re-
stauracemi a bary a spojuje jednotlivá střediska
v celém zálivu. K oblíbeným zábavám patří vodní
sporty, vyjížďky na koních a kolech, hraní golfu
(do vzdálenosti 15 km je 5 golfových hřišť). Vzdá-
lenost od hlavního města Palma de Mallorca je
70 km. Transfer z letiště trvá cca 60 min. v závislosti
na poloze konkrétních hotelů.

Can piCaFort/port D´alCuDia/playa De
muro
Vyhledávaná mezinárodní letoviska se nacházejí
na severním pobřeží u 8 km dlouhé písčité pláže
v zálivu Bahía de Alcudia. Nabízejí mořskou pro-
menádu, četné zábavní a nákupní možnosti a ši-
roký výběr barů a restaurací. Jsou ideální pro
dlouhé procházky, slunění a pro milovníky vod-
ních sportů. Zajímavostí je nedaleká rezervace
vodního ptactva. Transfer z letiště trvá cca 60 min.
v závislosti na poloze konkrétních hotelů.

CalaS De mallorCa
Oblíbené letovisko se nachází na východním po-
břeží ostrova mezi městečky Porto Cristo a Porto
Colom. Pobřeží je členěno množstvím roman-
tických zátok s malými plážemi, některé jsou pří-
stupné pouze lodí. Centrum letoviska je poměrně
živé a nabízí řadu barů, restaurací a obchůdků.
Vyznavači sportu ocení příležitost k jízdě na kole
nebo na koni, tenisové kurty, minigolf, hřiště,
vodní sporty i potápění. Transfer z letiště trvá
cca 60 min. 

naŠE poBYToVÁ MÍsTa
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naBÍdka VýlETů
okruH oStrovem
Celodenní výlet  s poznáním nejkrásnějších a nej-
zajímavějších míst ostrova. Jízda vlakem do města
Soller skrz horský masiv Sierra de Tramuntana
a údolím plným pomerančovníků a olivovníků,
pokračování tramvají do Port de Soller. Plavba
do zátoky Sa Calobra, individuální volno na pro-
cházku do soutěsky nebo na koupání. Odjezd
známými serpentinami, zastávka v klášteře lluc
s Černou madonou.
Cena: cca 77 EuR

DraČí JeSkyně 
Polodenní výlet do nejkrásnějších krápníkových
jeskyní s největším slaným podzemním jezerem
na světě, hudební produkce. Cestou zastávka
ve výrobní prodejně mallorských perel.
Cena: cca 47 EuR

vallDemoSa & Sa ForaDaDa
Polodenní výlet do jednoho z nejkrásnějších hor-
ských městeček Valdemosa s typickou mallor-
skou architekturou a kartuziánským klášterem,
pokračování na panoramatickou vyhlídku Sa Fo-
radada. 
Cena: cca 38 EuR

noČní palma
Večerní výlet do Palmy nabízí jedinečnou pro-
cházku historickým jádrem hlavního města os-
trova s osvětlenou katedrálou la Seu a dalšími
památkami, příjemná plavba lodí s hudbou
a drinkem.
Cena: cca 38 EuR

let BalÓnem
let horkovzdušným balónem a pohled na Mal-
lorcu z ptačí perspektivy.
Cena: cca 160 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.

valdemossa

Dračí jeskyně palma de mallorca



HOTEl BARCElO PONENT PlAYA
**** CAlA D’OR 

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

poloHa
Příjemný hotel s širokým zázemím se nachází
přímo u písčité pláže v romantickém zálivu Cala
Ferrera, cca 900 m od živého nákupního a zá-
bavního centra letoviska a cca 60 km od letiště.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, bar,
snack/music-bar, TV místnost, WiFi na recepci
zdarma; za poplatek internet, parkoviště. Bazén
s terasou na slunění, brouzdaliště pro děti; le-
hátka a slunečníky u bazénu zdarma.

Sport a ZáBava
Plážový volejbal, stolní tenis, animační programy
pro děti i dospělé, dětské hřiště; za poplatek te-
nis, minigolf, kulečník, krytý bazén, sauna, ma-
sáže a turecké lázně, na pláži půjčovna šlapadel,

škola windsurfingu a potápění. V období cca od
poloviny června do poloviny září je v hotelu
otevřen Dětský klub Čedok Hotel Transylvánie
s česky mluvícím animátorem. Bližší informace
uvádíme ve speciálním katalogu, který je vě-
nován výhradně  našemu novému klubu nebo
na www.cedok.cz

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky pro dítě jsou vybaveny vlast-
ním příslušenstvím (koupelna, WC), SAT/TV, kli-
matizací a balkonem nebo terasou; za poplatek
trezor. Na vyžádání a za příplatek pokoje s vý-
hledem na moře a prostornější rodinné pokoje.

Stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, večeře
formou bufetu, odpolední občerstvení, kávu,
čaj, nealkoholické a alkoholické nápoje místní
výroby v časech a místech určených hotelem.

pláž
Menší romantický písčitý záliv se nachází přímo
u hotelu (přístup hotelovým výtahem), další čtyři
zálivy s písčitými plážemi v docházkové vzdále-
nosti, lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/pmi2pon.html

800 112 11216

ŠpanělSko | OSTROV MAllORCA

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

od 13 870 kč*

* více na str. 213
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HOTEl OCCIDENTAl PlAYA DE PAlMA
***** PlAYA DE PAlMA

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

poloHa
Hotelový komplex se skládá z hlavní budovy
a apartmánových bungalovů a leží v krásné roz-
lehlé zahradě v klidné části živého střediska Playa
de Palma, cca 12 km od hlavního města a cca
6 km od letiště.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, bar,
bar u bazénu, konferenční sál, WiFi zdarma v pro-
storu recepce; za poplatek internet, půjčovna
kol. 2 bazény (jeden s možností zakrytí), bazén
pro děti; terasa na slunění s lehátky a slunečníky
zdarma, osušky za vratný depozit.

Sport a ZáBava
Fitness centrum, aerobic, denní animační pro-

gramy pro děti i dospělé, večerní vystoupení; za
poplatek cyklistické centrum s půjčovnou kol;
wellness centrum – sauna, turecké lázně, masáže;
vodní sporty na pláži. Bohatý noční život na při-
lehlé plážové promenádě.

uBytování
Dvoulůžkové standardní pokoje (2+0) s vlast-
ním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC) jsou vybaveny klimatizací, SAT/TV, telefonem
a balkonem nebo terasou; za poplatek trezor
a WiFi. Apartmány (junior suite) až pro 4 osoby
mají stejné vybavení, oddělenou ložnici, obývací
pokoj s rozkládací pohovkou (vhodné především
jako přistýlka pro děti), jídelní kout, kuchyň s vy-
bavením (mikrovlnná trouba, varná konvice a led-
nice), minimální obsazenost 3 osobami.

Stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, občerstvení během dne, neal-
koholické a alkoholické nápoje místní výroby
v určených barech.

pláž
Dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází cca 250 m od hotelu, lehátka
a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/pmi2palhtml

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

od 19 610 kč*

* více na str. 213
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HOTEl OCCIDENTAl CAlA VIÑAS
**** CAlA VIÑAS

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

poloHa
Moderní sedmipodlažní hotel (ex Barcelo Cala
Viñas) je umístěný v mírném kopci s krásným vý-
hledem na moře a nachází se v zátoce cca 2 km
od střediska Magalluf a cca 25 km od letiště.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtah, hlavní restaurace,
bar u bazénu, snack bar na pláži, lobby bar, ob-
chod se suvenýry, minimarket, konferenční míst-
nost, WiFi v celém hotelu; za poplatek internetový
koutek. Terasa na slunění se 2 bazény, brouz-
daliště pro děti; lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma, osušky za vratný depozit.

Sport a ZáBava
Stolní tenis, minigolf, posilovna, lukostřelba, dětské
hřiště, miniclub, bohatý animační program pro
děti i dospělé; za poplatek kulečník, vodní sporty
na pláži, moderní Spa (pro osoby starší 18 let) –
krytý bazén, vířivka, sauna, fitness, bazén se sla-
nou vodou, thalassoterapie, kosmetika, masáže.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky pro dítě jsou vybaveny vlast-
ním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, SAT/TV a balkonem nebo terasou;
za poplatek trezor a minibar. Na vyžádání a za
příplatek pokoje s výhledem na moře, superior
pokoje a rodinné pokoje až pro 4 osoby s obý-
vacím pokojem a oddělenou ložnicí.

Stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, snack, kávu, čaj, nealkoholické
a místní alkoholické nápoje v časech a místech
určených hotelem.

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

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/pmi2vin.html

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

od 16 130 kč*

* více na str. 213
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HOTEl IluSION CAlMA 
**** CAN PASTIllA 

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

poloHa
Hotel má ideální polohu v centru rušnějšího stře-
diska nedaleko plážové promenády s obchody,
restauracemi a bary, cca 4 km od letiště; zastávka
autobusu cca 100 m od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace,
bar v lobby a u bazénu; za poplatek WiFi a in-
ternetový koutek. Bazén s oddělenou částí pro
děti; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

Sport a ZáBava
Stolní tenis, šipky, animační programy pro děti

a dospělé (v hlavní sezóně); za poplatek kulečník,
wellness centrum, fitness, masáže, turecké lázně,
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, SAT/TV a balkonem nebo terasou; za
poplatek trezor. Na vyžádání a za příplatek po-
koje s výhledem na bazén.

Stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře

formou bufetu, snack 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 150 m od hotelu, přístup přes místní
komunikaci, lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/pmi2Cal.html

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

od 15 580 kč*

* více na str. 213
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HOTEl IluSION MARKuS PARK
**** CAN PICAFORT

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

poloHa
Hotel se nachází cca 200 m od centra střediska
Can Picafort, cca 50 m od obchodů, restaurací
a barů, cca 100 m od autobusové zastávky a cca
65 km od letiště. 

vyBavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, bar v lobby,
snack bar u bazénu (otevřen sezónně); za po -
pla tek WiFi ve vyznačených prostorách hotelu,
trezor na recepci, půjčovna aut a jízdních kol.
Terasa s bazénem a brouzdalištěm pro děti;
 lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

Sport a ZáBava
Za poplatek stolní tenis, fitness, wellness cen-
trum, sauna, vířivka.

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 trezor, WiFi. Na vyžádání a za příplatek
pokoje s výhledem na mořskou stranu

Stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře

formou bufetu, snack během dne, nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby v časech a mís-
tech určených hotelem. u večeře je vyžadováno
formálnější oblečení (pánové dlouhé kalhoty).

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/pmi2mar.html

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

od 14 820 kč*

* více na str. 213
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HOTEl IluSION MOREYO 
**** CAlA BONA

poloHa
Zrekonstruovaný menší hotel se skládá ze dvou
budov a nachází se v blízkosti pláže, cca 50 m
od centra střediska Cala Bona s malebným pří-
stavem a cca 70 km od letiště, autobusová za-
stávka cca 100 m od hotelu. Hotel je určený
pouze pro dospělé osoby (16+).

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtah, TV místnost, re-
staurace s terasou, bar u bazénu, WiFi v areálu
hotelu zdarma; za poplatek trezory na recepci,
půjčovna aut a kol. Terasa s bazénem a jacuzzi,
lehátka, slunečníky a osušky u bazénu zdarma.

Sport a ZáBava
Fitness, sauna; za poplatek vodní sporty na pláži,
wellness – 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, telefonem, varnou konvicí
a balkonem; za poplatek minibar, trezor. Na vy-
žádání a za příplatek pokoje s bočním výhledem
na moře, pokoje s přímým výhledem na moře
a superior pokoje. Na vyžádání bezbariérové
pokoje.

Stravování
Polopenze formou bufetu.

pláž
Písčito-oblázková pláž Cala Bona se nachází cca
50 m od hotelu, přístup promenádou, lehátka
a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/pmi2mor.html

Standard: AA|AAA Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: polopenze

od 14 990 kč*

* více na str. 213
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HOTEl BG TONGA DESIGN
**** CAN PICAFORT

poloHa
Výškový moderní hotel se nachází v zahradě,
cca 200 m od centra střediska Can Picafort a cca
60 km od letiště; autobusová zastávka v blízkosti
hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, TV místnost, hlavní
restaurace, bar v lobby a u bazénu, bar a à la
carte restaurace ve 14. patře (osoby 18+), butik,
konferenční místnost, WiFi v areálu hotelu
zdarma; za poplatek centrum s úschovnou a půj-
čovnou kol, hlídání dětí. Sluneční terasa, 2 bazény,
dětský bazén, miniaquapark; lehátka, slunečníky
a osušky u bazénu zdarma.

Sport a ZáBava
Tenisové kurty, hřiště na volejbal, házenou a ba-
sketbal, stolní tenis, dětské hřiště, klub pro děti,
animační programy; za poplatek minigolf, kuleč-
ník, vodní sporty na pláži, fitness a wellness cen-
trum – krytý bazén, vířivka, sauna, kosmetika.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizací, ventilátorem, SAT/TV, WiFi, telefonem
a balkonem; za poplatek trezor, minibar. Za pří-
platek a na vyžádání pokoje s výhledem na moře
nebo junior suite (2+0, 2+1).

Stravování
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení all inclusive, které zahrnuje snídaně,
obědy a večeře formou bufetu, odpolední ob-
čerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje
místní výroby v časech a místech určených ho-
telem, 1x za pobyt možnost večeře v à la carte
restauraci (rezervace předem nutná).

pláž
Písčitá pláž s jemným pískem se nachází cca
500 m od hotelu, přístup městskou ulicí, lehátka
a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/pmi2ton.html

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

od 16 590 kč*

* více na str. 213
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HOTEl CABAllERO
**** CAN PASTIllA

poloHa
Zrenovovaný, stylově zařízený hotel se nachází
v centru střediska, poblíž rušnější promenády
s obchody a restauracemi, cca 4 km od letiště.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, lobby
bar a bar u bazénu, TV místnost, konferenční
sál, WiFi ve společných prostorách zdarma, terasa
na slunění, bazén s oddělenou částí pro děti; le-
hátka a slunečníky u bazénu zdarma.

Sport a ZáBava
Minigolf, dětské hřiště, večerní zábava; za po -
platek wellness centrum, fitness, turecké lázně,
sauna, masáže, vodní sporty na pláži.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0) jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV a balkonem
nebo terasou; za poplatek trezor, minibar. Na
vyžádání a za příplatek standardní pokoje 2+1
nebo  junior suite s možností přistýlky.

Stravování
Polopenze bufetovým způsobem.

pláž
Písčitá pláž Playa de Palma s pozvolným vstupem
do moře se nachází cca 100 m od hotelu, přístup
přes místní komunikaci, lehátka a slunečníky za
po platek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/pmi2CaB.html

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

od 15 990 kč*

* více na str. 213
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HOTEl JAVA
**** PlAYA DE PAlMA 

poloHa
Pěkný hotel s příjemnou atmosférou se nachází
v klidnější části střediska v blízkosti obchodů, barů
a restaurací, cca 400 m od Palma Aquarium a cca
6 km od letiště, zastávka autobusu u hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, hotelová restau-
race, TV místnost; za poplatek WiFi a internet.
Terasa na slunění, bazén s oddělenou částí pro
děti; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma,
osuš ky za vratný depozit.

Sport a ZáBava
Stolní tenis, malá posilovna, miniclub (4–12 let),
denní a večerní zábava pro děti i dospělé; za
poplatek sauna, 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, SAT/TV a balkonem nebo terasou; za
poplatek trezor. Na vyžádání a za příplatek po-
koje s výhledem na mořskou stranu.

Stravování
Polopenze bufetovým způsobem s částečnou
obsluhou.

pláž
Dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází cca 80 m od hotelu, lehátka
a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/pmi2Jav.html

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 7 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: polopenze

od 15 990 kč*

* více na str. 213
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od 14 720 kč*

* více na str. 213

HOTEl BEllEVuE CluB
*** PORT D’AlCÚDIA

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

poloHa
Velmi rozlehlý komplex mnoha hotelových budov
a pavilonů je umístěný v subtropické zahradě
s mořskou lagunou, cca 5 km od centra města
Alcúdia a cca 65 km od letiště; restaurace, bary
a obchody v blízkém okolí.

vyBavení
Centrální recepce u vchodu do areálu,  bankomat,
centrální restaurace, několik barů, pizzerie, ka-
várna, obchod se suvenýry; za poplatek WiFi
a internetový koutek. 8 bazénů, bazén pro děti;
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

Sport a ZáBava
Multifunkční hřiště, stolní tenis, amfiteátr, dětské

hřiště, miniclub (4–12 let), animační programy
pro děti a dospělé; za poplatek tenisové kurty,
squash, minigolf, vodní sporty na pláži.

uBytování
Dvoulůžková studia (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybavena vlastním příslušenstvím
(koupelna, WC), SAT/TV, balkonem nebo terasou;
za poplatek trezor. Za příplatek prostornější po-
koje typu apartmán s příslušenstvím a s mož-
ností až 2 přistýlek pro děti s oddělenou ložnicí.
Úklid a výměna ručníků probíhá pouze několikrát
týdně. Pokoje nejsou klimatizované. 

Stravování
Jednodušší all inclusive zahrnuje snídaně, obědy

a večeře formou bufetu, snack, nealkoholické
a místní alkoholické nápoje v časech a místech
určených hotelem.

pláž
Nádherná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází v zálivu Alcúdia cca 800 m od
hotelu.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/pmi2Clu.html

typové foto pokoje

13/713
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Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/pmi2Bel.html

HOTEl BEllEVuE BElSANA 
*** PORTOCOlOM

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 7 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

poloHa
Hotel s krásným panoramatickým výhledem na
moře se nachází v turisticky rozvíjející se části ry-
bářské vesnice Portocolom přímo na okraji útesů
nad mořem, cca 700 m od centra, cca 60 km od
letiště; nejbližší obchody a bary ve vzdálenosti
cca 200 m od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, bar
v lobby a u bazénu, salonek; za poplatek WiFi.
Terasa na slunění s bazénem s oddělenou částí
pro děti; lehátka a slunečníky zdarma.

Sport a ZáBava
Stolní tenis, vodní pólo, jóga, aqua aerobic, mi-
niclub (4–12 let); za poplatek kulečník, tenisový
kurt s půjčovnou vybavení, půjčovna kol, vodní
sporty na pláži.

uBytování
Menší standardní dvoulůžkové pokoje (2+0,
2+1) s možností přistýlky (může být i rozkládací
gauč) jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV
a balkonem nebo terasou s výhledem na bazén
nebo do okolí; za poplatek WiFi, trezor. Za pří-
platek pokoje s výhledem na moře nebo na moř-
skou stranu.

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

pláž
Písčitá pláž v zálivu Cala Marcal s jemným pískem
a s pozvolným vstupem do moře se nachází cca
700 m od hotelu, lehátka a slunečníky za po -
pla tek.

od 12 640 kč*

* více na str. 213

77
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HOTEl PIÑERO BAHIA DE PAlMA
*** ARENAl 

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

poloHa
Hotel se nachází v rušnějším centru El Arenalu
nedaleko přístavu, cca 11 km od letiště; nákupní
centrum cca 100 m od hotelu, aquapark Aqua-
land cca 800 m od hotelu, zastávka veřejného
autobusu do Palma de Mallorca v blízkosti  hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace,
bar, TV místnost, miniclub (2–12 let); za poplatek
WiFi v prostoru recepce (omezený dosah) a in-
ternetový koutek. Terasa s bazénem a brouzda-
lištěm pro děti, lehátka a slunečníky zdarma.

Sport a ZáBava
Stolní tenis, animační programy pro dospělé
a děti, sportovní aktivity, příležitostně večerní
show a živá hudba; za poplatek kulečník a 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, SAT/TV a balkonem nebo terasou; za
poplatek trezor.

Stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, nealkoholické a alkoholické ná-
poje místní výroby.

pláž
Písčitá pláž El Arenal se nachází cca 250 m od
hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/pmi2pin.html

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

800 112 112

od 16 420 kč*

* více na str. 213

7
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HOTEl lAS ARENAS
**** CAN PASTIllA

poloHa
Zrenovovaný hotel se nachází v centru rušnějšího
střediska, u plážové promenády s obchody, re-
stauracemi a bary, cca 2 km od letiště; autobu-
sová zastávka cca 100 m od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, bar
u recepce a u bazénu, TV místnost, konferenční
místnost, WiFi zdarma; za poplatek půjčovna aut
a kol. Terasa na slunění, menší bazén s odděle-
nou částí pro děti, střešní bazén; lehátka u ba-
zénů zdarma, osušky za vratný depozit.

Sport a ZáBava
Mini tělocvična, občasná večerní zábava (v hlavní
sezóně).

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, SAT/TV, WiFi, telefonem a bal-
konem s výhledem na bazén; za poplatek trezor,
minibar (na vyžádání). Za příplatek pokoje s pří-
mým nebo s bočním výhledem na moře.

Stravování
Polopenze formou bufetu.

pláž
Dlouhá a široká písčitá pláž s pozvolným vstupem
do moře se nachází cca 50 m od hotelu, lehátka
a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/pmi2laS.html

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

od 15 970 kč*

* více na str. 213
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APARTHOTEl BluE SEA GRAN PlAYA 
*** SA COMA

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

poloHa
Hotelový komplex hlavní a vedlejší budovy je
umístěn v centru střediska Sa Coma s množstvím
obchodů, barů a restaurací, cca 75 km od letiště;
autobusová zastávka cca 50 m od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, 2 bary, TV
místnost, WiFi v lobby zdarma; za poplatek in-
ternetový koutek, půjčovna aut a kol. 2 bazény,
oddělená část pro děti; lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma.

Sport a ZáBava
Stolní tenis, šipky, dětské hřiště a herna, miniclub
(4–12 let), animační programy pro děti a dospělé;
za poplatek vodní sporty na pláži.

uBytování
Junior suite (2+0, 2+1, 2+2) s možností 2 při-
stýlek mají obývací pokoj, ložnici oddělenou
dveřmi a jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, minichladničkou a balkonem nebo te-
rasou; za poplatek trezor.

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
za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/pmi2Gra.html

od 15 800 kč*

* více na str. 213
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HOTEl BluE SEA DON JAIME
*** CAlA MIllOR

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

poloHa
Hotel je umístěn v zahradě v centru střediska
s obchody, restauracemi a bary, cca 80 km od
letiště; autobusová zastávka cca 20 m od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, bar u bazénu,
WiFi v areálu hotelu zdarma; za poplatek inter-
netový koutek, půjčovna aut a kol. Terasa na slu-
nění, velký bazén, dětský bazén; slunečníky
a lehátka u bazénu zdarma.

Sport a ZáBava
Dětské hřiště a herna.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, WC, vysoušeč vlasů na
kauci a na vyžádání na recepci), klimatizací,
SAT/TV a balkonem nebo terasou; za poplatek
WiFi, varná konvice, trezor.

Stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře for-
mou bufetu, lehké občerstvení během dne, ne-
alkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem.

pláž
Menší pláž se nachází cca 350 m od hotelu;
pěkná písčitá pláž se nachází cca 10 minut chůze
od hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/pmi2Don.html

od 13 860 kč*

* více na str. 213
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HOTEl CluB TROPICANA
*** CAlAS DE MAllORCA

poloHa
Komplex hlavní budovy a bungalovů je situován
v rozlehlé zahradě přímo u zátoky Cala Domingos,
cca 2 km od střediska Calas de Mallorca s ob-
chody a restauracemi a cca 70 km od letiště.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, bar s terasou,
bar u bazénu a u pláže, minimarket; za poplatek
WiFi (ve vyhrazených místech), půjčovna kol. Slu-
neční terasa, bazén, dětský bazén; lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma.

Sport a ZáBava
Stolní tenis, pétanque, plážový volejbal, minigolf,
dětské hřiště, miniclub, animační programy pro
děti a dospělé; za poplatek tenisové kurty, golfová
hřiště v okolí.

uBytování
Dvoulůžkové standardní pokoje (2+0) jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, WC),
stropním ventilátorem, SAT/TV, telefonem; za
poplatek trezor. Za příplatek standardní pokoje
s možností přistýlky a výhledem do zahrady.

Stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře,
lehké občerstvení během dne, vybrané nealko-
holické a alkoholické nápoje místní výroby v ča-
sech a místech určených hotelem.

pláž
Písčitá pláž se nachází přímo před areálem hotelu
(cca 100–800 m v závislosti na ubytování), slu-
nečníky a lehátka na pláži za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/pmi2tro.html

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

od 18 720 kč*

* více na str. 213



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 33

OSTROV MAllORCA | ŠpanělSko

HOTEl SENTIDO CAlA VIÑAS
***** CAlA VIÑAS

poloHa
Hotel je situován na svahu v zálivu Cala Viñas,
cca 200 m od centra střediska, cca 20 km od hlav-
ního města Palma de Mallorca a cca 25 km od
letiště; autobusová zastávka cca 100 m od hotelu.
Hotel je určený pouze pro dospělé osoby (18+).

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace,
restaurace à la carte, 2 bary, konferenční míst-
nost, WiFi v areálu hotelu zdarma, terasa na slu-
nění, bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma
(výměna za poplatek).

Sport a ZáBava
Tenisový kurt (vybavení za vratný depozit), mi-
nigolf, stolní tenis, posilovna, aqua aerobic, ani-
mační programy; za poplatek Spa centrum –
krytý bazén, sauna, pára, relaxační procedury.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
 klimatizací, SAT/TV, WiFi, telefonem, minichlad-
ničkou, setem k přípravě kávy/čaje a balkonem;
za poplatek minibar.

Stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, pozdní snídaně, odpolední ob-
čerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje
místní výroby v časech a místech určených ho-
telem.

pláž
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází v zálivu cca 200 m od hotelu, lehátka
a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/pmi2Sen.html

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

od 16 220 kč*

* více na str. 213
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HOTEl IBEROSTAR PlAYA DE MuRO 
***** PlAYA DE MuRO

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

poloHa
Hotel se nachází v zahradě přímo u pláže, cca
5 km od města Alcudia a cca 65 km od letiště.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, 3 restaurace,
2 bary, bar u bazénu, snack bar, TV místnost,
konferenční místnost, WiFi v areálu hotelu
zdarma; za poplatek půjčovna aut a kol. Terasa
na slunění, bazén, dětský bazén, krytý bazén;
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, osušky
za vratný depozit.

Sport a ZáBava
Stolní tenis, šipky, plážový volejbal, miniclub
(4–7 let), dětské hřiště, animační programy pro

děti a dospělé, příležitostné večerní programy;
za poplatek fitness, tenisové kurty, kulečník, Spa
centrum – sauna, turecká lázeň, relaxační míst-
nost, jacuzzi, kosmetické procedury.

uBytování
Dvoulůžkové standardní pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem a balkonem;
za poplatek minibar, trezor. Za příplatek pokoje
s výhledem na bazén nebo s bočním výhledem
na moře.

Stravování
Polopenze formou bufetu, možnost dokoupení

all inclusive, které zahrnuje plnou penzi formou
bufetu, 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 před hotelem, lehátka a slunečníky
za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/pmi2mur.html

od 25 890 kč*

* více na str. 213

7
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HOTEl BE lIVE COllECTION PAlACE DE MuRO
***** PlAYA DE MuRO 

poloHa
luxusní hotelový komplex s kvalitními službami
se nachází přímo u pláže v klidnější oblasti stře-
diska Playa de Muro, cca 65 km od letiště, cca
500 m od obchodů a barů, cca 5 km od Port
d´Alcúdia; autobusová zastávka cca 100 m od
hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace,
à la carte restaurace, snack bar, bar v lobby
a u bazénu, TV místnost, konferenční sál; za po-
platek WiFi ve veřejných prostorách, internet,
půjčovna aut a kol. Krytý bazén, terasa s velkým
bazénem s oddělenou částí pro děti; lehátka,
slunečníky a osušky zdarma.

Sport a ZáBava
Stolní tenis, šachy, aerobic, dětské hřiště, miniclub
(4–12 let), animační programy pro děti a dospělé;
za poplatek kulečník, squash; Spa centrum –
sauna, turecké lázně, solárium, kosmetické pro-
cedury, masáže; vodní sporty na pláži, potápěč-
ské centrum, tenisové kurty a golfový klub ve
vzdálenosti cca 7 km od hotelu.

uBytování
Dvoulůžkové pokoje deluxe (2+0, 2+1) s mož-
ností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušen-
stvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC, bidet),
klimatizací, SAT/TV, telefonem a balkonem nebo
terasou; za poplatek trezor a minibar. Na vyžá-
dání a za příplatek pokoje s bočním výhledem
na moře nebo suite.

Stravování
Snídaně, možnost dokoupení večeří bufetovým
způsobem s bohatým výběrem jídel, cooking
show. Hotel v restauracích vyžaduje formální
oblečení (pánové dlouhé kalhoty).

pláž
Přímo před hotelem se nachází krásná dlouhá
pláž se světlým pískem a pozvolným vstupem
do moře vhodným pro děti, lehátka a slunečníky
za poplatek.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/pmi2paC.html

Deluxe pokoje: AA|AAB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: snídaně

od 29 520 kč*

* více na str. 213



Španělsko – CosTa BRaVa
katalánsko má ve Španělsku určité výsadní postavení, k němuž patří i vlastní jazyk. Je to nejrozvinutější oblast země, tvarem tvořící
trojúhelník mezi Francií, andorrou a středozemním mořem. Jedna z nejhezčích částí katalánského pobřeží se táhne od francouzských
hranic až k Barceloně, jeho pobřežní oblasti jsou porostlé středomořskou vegetací a rodí se v nich vynikající ovoce i víno. Jméno Costa
Brava, což znamená Divoké pobřeží, je oprávněné pro drsnou krásu borovicemi porostlých skalisek, spadajících přímo do vody, mezi
kterými jsou rozeseta letoviska, která vznikla z malých městeček u zlatých pláží uprostřed bohaté středomořské vegetace. Historické
části malebných městeček jsou jako vystřiženy z obrazů starých malířů. ale je zde i současné umění, reprezentované picassem a Dalím,
Gaudím a miróem. na pobřeží Costa Brava, na kterém se mj. nacházejí střediska tossa de  mar, lloret de mar a Blanes, navazuje Costa del
maresme (mořské pobřeží) se středisky malgrat de mar/santa susanna, pineda de mar a Calella.

sportovní aktivity
Letoviska na pobřeží Costa Brava jsou správným
tipem pro aktivní dovolenou. Pláže  ve střediscích
Lloret de Mar, Malgrat de Mar nebo Calella jsou
doslova posety nabídkou nejrůznějších vodních
sportů a radovánek. Vodní lyže, motorové skútry,

jízda na banánu, kitesurfing, windsurfing a pa-
rasailing jsou pouhým zlomkem celkové nabídky.
Adre nalinovým zážitkem je zcela určitě i návštěva
vodního parku Water World. Na své si přijdou
i milovníci tenisu, plážového volejbalu či jízdy na
in-line bruslích. 

po koupání 
Hosté se jistě pobaví u animačních programů
pořádaných v jednotlivých hotelových  komple-
xech včetně večerních show, nebo se mohou
sami vydat na pobřežní promenádu lemovanou
nesčetnými obchody, stánky se suvenýry či rych-
lým občerstvením. Některé restaurace či bary
pořádají večery s ukázkou typického španělského
tance flamenca. Mekkou všech milovníků noč-
ního života je středisko Lloret de Mar. V dalších
větších střediscích jako jsou Blanes, Malgrat de
Mar a Calella však najdete rovněž množství dis -
ko ték a nočních barů, které jsou otevřeny až do
brzkých ranních hodin. 

Gastronomie
Během pobytu na pobřeží Costa Brava by měl
každý návštěvník ochutnat typický katalánský
pokrm, kterým je tzv. paella. Základem je rýže
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základní informace
rozloha: 505 000 km2

počet obyvatel: 45 milionů
Úřední jazyk: španělština (katalánština)
místní měna: euro
Časový posun: žádný
Cílové letiště: Gerona, Barcelona
Doba letu z prahy: 2 hodiny 10 minut

Čedok plUs
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort

za příplatek 3 890 Kč
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu

naše tipy pro správnoU volbU
• široké písečné pláže 
• ideální místo pro rodinnou dovolenou
• atraktivní poloha nedaleko Barcelony
• bohatý noční život a zábava

Barcelona

Pineda de Mar
Callela

Lloret de Mar

Gerona

Malgrat de Mar
Santa Susanna

přímé lety bez přestUpU

zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní z prahy

pobyt ZDarma*
Hotel kategorie strava pro dítě do str.

Santa Monica *** AI 12 let 40
Caprici **** PL 12 let 41
Mercury **** PL 14 let 42
Caprici Verd ***** PL 13 let 43 
Maripins **** AI – 44 
Papi **** PL 11 let 45 
Alhambra **** PL 11 let 46 
Amaraigua **** AI – 47 
Tropic Park **** PL – 48 
Sirius **** PL – 49
Mariner **** AI 13 let  50
Alegría Fenals *** AI – 51
Rosa Nautica *** PL 12 let 52
Sorra Daurada **** PL – 53
Taurus Aquapark Resort **** PL – 54
Tahiti Playa **** PL – 55
Reymar Playa *** PL 10 let 56 
Riviera **** PL 12 let 56 
Aqua Onabrava ***** PL – 57

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

platné 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 do-
pravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí této slevy uvádíme
v závěru tohoto katalogu. 

Upozornění
Na místě se platí povinná pobytová taxa v ho-
tovosti v EuR, bližší informace u prodejce.

a různá koření, které doplní maso (paella con
carne) či mořské plody (paella con mariscos).
Součástí lokální středomořské kuchyně jsou také
vynikající jídla z mořských plodů a ryb, které do-
plňuje krém utřený z česneku a olivového oleje
alioli. Známá a velice oblíbená je sušená šunka
„jamón serrano“. Tradičním dezertem je vaječný
krém s karamelem crema catalana. Národním
nápojem je víno, které se konzumuje při každé
příležitosti a v každou dobu. Doporučit lze vína
z oblasti Penedés. Známá je rovněž sangría, v Ka-
talánsku sangría de cava – nápoj ze sektu, vína,
ovoce a ovocných šťáv.

nákupy
Milovníci nakupování jistě ocení bohatou na-
bídku místních obchodů s nejrůznějším sorti-
mentem za přijatelné ceny. Návštěvníci by si
neměli nechat ujít ani návštěvu některého
z místních tradičních týdenních trhů. Za většími
nákupy se lze vypravit do nedaleké Barcelony.
Jako typický suvenýr lze doporučit různá místní
vína – bílá, růžová či červená, katalánské šumivé
víno – cava, sladká dezertní vína jako je Mos-
catel, olivové oleje a další produkty z oliv, ko-
žené zboží a šperky.
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naŠE poBYToVÁ MÍsTa
llo ret De mar 
Jedno z nejoblíbenějších a turisticky atraktivních
letovisek na po bře ží lá ká k po by tu turisty z celé
Evropy. Nachází se 70 km severně od Barcelony
a je zasazeno do mírně zvlněné kra ji ny, kte rá
u mo ře vy tvá ří mís ty malebné zátoky se ska-
lami. Krásná pobřežní promenáda s palmami
vede kolem dlouhé pláže. Centrum města tvoří
hlavní třída s mnoha turistickými atrakcemi
a večerními programy. Zájemci zde najdou i bo -
ha té mož nos ti  zába vy  v ba rech, ka vár nách
a dis ko té kách či mož nos ti ná ku pů v množ ství
ma lých ob chůd ků. Nedaleko je možno navštívit
aquapark Water World. Nepřeberné jsou mož-
nosti sportovního vyžití (tenis, jízda na vodních
lyžích, parasailing). Transfer z letiště trvá cca
40–60 min.

mal Grat De mar, san ta su san na
V poslední době stále oblíbenější místa zejména
pro rodiny s dětmi, je vzdálené cca 50 km od Bar-
celony a chráněné pohořím Montenegre, s ně-
kolikakilometrovou členitou pláží lemovanou

krásnou pobřežní promenádou s ob chůd ky,  ba ry
a restauracemi. Městem probíhá železniční trať
ve směru Blanes – Barcelona.  Mari ne  land, který
se nachází v sousedním středisku Palafolls, má
vel ké kouz lo zvláš tě pro dě ti. Měs teč ko a je ho
oko lí má co nabídnout i milovníkům historie a pro-
cházek. Transfer z letiště trvá cca 50 min.

pi ne Da De mar
Čistá pláž s jemným pískem, azurová voda a stře-
domořská vegetace daly vzniknout tomuto krás-
nému a klidnému středisku cca 45 km severně
od Barcelony s několika novými hotely postave-
nými podél pobřežní promenády či v ho te lo vé
zás tav bě. Po dél po bře ží prochází železniční trať
ve směru Blanes – Barcelona. Centrum městečka
tvoří uličky s obchody, restauracemi a kavárnami.
Transfer z letiště trvá cca 60 min.

Calella
Malebné městečko s půvabnou historickou
částí i moderní hotelovou zástavbou se nachází
na úpatí pohoří Montenegre, necelých 40 km

severovýchodně od Barcelony. Má velmi dlou-
hou a širokou pláž zakončenou několika mini
plážemi mezi skalami. Jedná se o živější leto-
visko s množstvím restaurací, barů, obchůdků
se zbožím všeho druhu, nočních klubů a disko-
ték a kde lze provozovat veškeré druhy vodních
sportů. Podél pobřeží prochází železniční trať
ve směru Blanes – Barcelona. Transfer z letiště
trvá cca 70 min. v závislosti na poloze konkrét-
ních hotelů.

lloret de mar lloret de mar-Fenals – pláž

san ta su san na Calella
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naBÍdka VýlETů
BarCelona 
Celodenní výlet autokarem do katalánské me-
tropole zahrnuje prohlídku exteriéru chrámu
Sagrada Familia od architekta Antonia Gaudího,
procházku po pěší zóně Las Ramblas, gotickou
čtvrť, park Cuitadela, Španělské náměstí, přístav.
Volný čas k nákupům nebo k návštěvě jednoho
z největších akvárií v Evropě. 
Cena: cca 42 EuR

BarCelona a veČerní Fontány
Odpoledně-večerní výlet autokarem do katalánské
metropole. Prohlídka exteriéru chrámu Sagrada
Familia od architekta Antonia Gaudího, panora-
matická projížďka po Barceloně, fotbalový stadión
Camp Nou, přístav, procházka po pěší zóně Las
Ramblas, ve volném čase možnost návštěvy bar-
celonského akvária a nádherného představení
barevně osvětlených fontán s hudbou, návrat do
hotelu v nočních hodinách. 
Cena: cca 42 EuR

montserrat
Celodenní výlet autokarem do proslulého be-
nediktinského kláštera v podivuhodném pohoří,
dostupného moderní lanovkou (ozubenou dra-
hou), kde sídlí hudební konzervatoř s chlapec-
kým sborem Escolania. Možnost návštěvy
baziliky se světoznámou Černou madonou, pat-
ronkou Katalánska.
Cena: cca 52 EuR

tossa De mar
Prohlídka romantického letoviska Tossa de Mar
nad krásným zálivem s písčitou pláží, návštěva
botanické zahrady, možnost koupání nebo ho-
dinové plavby podél pobřeží Costa Brava.
Cena: cca 39 EuR

Water WorlD
Vodní park uprostřed přírody se spoustou zábavy
pro děti i dospělé – tobogány, bazény s umělými
vlnami, vodní horské dráhy, raftová řeka, dětský
ostrov s rodinnou lagunou. 
Cena: cca 35 EuR

marinelanD
Vodní park se zoologickou zahradou a mj. s před-
stavením delfínů, papoušků a lachtanů. 
Cena: cca 29 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. 

marineland tossa de mar

montserrat Barcelona

Barcelona
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HOTEL SANTA MONICA
*** CALELLA

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

poloHa
Příjemný hotel se nachází v centru střediska Ca-
lella; obchody, bary a restaurace v okolí hotelu,
autobusová zastávka cca 200 m od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, snack
bar, bar u bazénu, WiFi v lobby zdarma (omezený
dosah); za poplatek internetový koutek. Terasa
s bazénem, dětské brouzdaliště; lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma.

sport a ZáBava
Stolní tenis, denní animační programy pro děti
a dospělé, večerní zábavný program; za poplatek
kulečník, vodní sporty na pláži.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2)
s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem a balkonem; za poplatek trezor.
Na vyžádání a za příplatek pokoje s výhledem na
moře.

stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře

formou bufetu, snack mezi jídly, nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby v časech
a místech určených hotelem.

pláŽ
Dlouhá a široká pláž s hrubozrnným pískem
a stupňovitým vstupem do moře se nachází cca
350 m od hotelu, přístup podchodem pod lokální
tratí, lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Gro2mon.html

od 15 200 kč*

* více na str. 213
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HOTEL CAPRICI
**** SANTA SuSANNA

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

poloHa
Pěkný samostatně stojící hotel se nachází přímo
na pláži v klidnější části střediska na konci krásné
pobřežní promenády s restauracemi a obchůdky,
cca 15 min pěší chůze od centra. K hotelu je
nutno dojít podchodem pod tratí, autobus k ho-
telu nezajíždí.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, bar
v lobby, bar u bazénu, WiFi zdarma na recepci;
za poplatek internet. Terasa s bazénem, brouz-
daliště pro děti; lehátka zdarma.

sport a ZáBava
Posilovna, malé dětské hřiště, miniclub, animační
programy; za poplatek kulečník, stolní tenis.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) možností až 2 přistýlek pro děti jsou vyba-
veny vlastním příslušenstvím (koupelna, WC),
klimatizací, telefonem, SAT/TV a balkonem; za
poplatek trezor, WiFi. Na pokoji jsou umístěna
dvě široká lůžka pro 2–4 osoby.

stravování
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení light all inclusive (plná penze s nápoji,
víno a voda k hlavním jídlům).

pláŽ
Více než 5 km dlouhá pláž s hrubozrnným pískem
a stupňovitým vstupem do moře se nachází
přímo před hotelem, lehátka a slunečníky za
poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Gro2Cap.html

LIGH
T

od 15 400 kč*

* více na str. 213
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poloHa
Pěkný hotel s příjemnou atmosférou se nachází
v klidnější části moderní hotelové zástavby, na
konci pobřežní promenády s restauracemi, ob-
chůdky a bary.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, bankomat, výtahy, restau-
race, bar v lobby a u bazénu, TV místnost, WiFi
zdarma na recepci, konferenční místnost; za
poplatek internet, parkoviště. Venkovní terasa
na slunění s bazénem, dětský bazén; lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma.

sport a ZáBava
Posilovna, dětská herna, animační programy pro
děti a dospělé (červenec–srpen); za poplatek
stolní tenis, kulečník.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizací, telefonem, SAT/TV a balkonem; za
poplatek trezor a chladnička. Na vyžádání a za
příplatek rodinné pokoje až pro 4 osoby.

stravování
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení all inclusive, které zahrnuje plnou penzi,
nealkoholické a místní alkoholické nápoje, kávu,
snack.

pláŽ
Dlouhá a široká pláž s hrubozrnným pískem
a stupňovitým vstupem do moře se nachází cca
100 m od hotelu, přístup podchodem pod lokální
tratí, lehátka a slunečníky za poplatek.

800 112 11242
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HOTEL MERCuRy
**** SANTA SuSANNA

Standard: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AA|AAB|AAA|AAAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Gro2mer.html

od 13 600 kč*

* více na str. 213

14
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HOTEL CAPRICI VERD
***** SANTA SuSANNA

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

poloHa
Velmi pěkný hotelový komplex s příjemnou atmo-
sférou a kvalitními službami se nachází v klidnější
části moderní hotelové zástavby, přímo u po-
břežní promenády s obchody, restauracemi
a bary.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, bankomat, výtahy, bar na
recepci a u bazénu, restaurace, TV místnost, WiFi
v areálu hotelu zdarma; za po platek internet,
parkoviště. Terasa s velkým bazénem, dětské
brouzdaliště, venkovní jacuzzi; lehátka a sluneč-
níky zdarma.

sport a ZáBava
Dětské hřiště, animační programy pro děti a do-
spělé, wellness s krytým bazénem a jacuzzi; za
poplatek stolní tenis, kulečník, sauna, vodní
sporty na pláži.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem
a balkonem; za poplatek chladnička, trezor. Na
pokoji jsou umístěna dvě široká lůžka pro 2–4
osoby. Na vyžádání a za příplatek prostornější
rodinné pokoje až pro 4 osoby.

stravování
Polopenze bufetovým způsobem s bohatým vý-
běrem jídel, možnost dokoupení all inclusive,
které zahrnuje plnou penzi, nealkoholické a místní
alkoholické nápoje, snack, kávu.

pláŽ
Pláž s hrubozrnným pískem a stupňovitým vstu-
pem do moře se nachází cca 100 m od hotelu,
přístup podchodem pod lokální tratí, lehátka
a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Gro2ver.html

od 16 770 kč*

* více na str. 213
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Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Gro2mar.html

HOTEL MARIPINS
**** MALGRAT DE MAR

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

poloHa
Moderní hotel se nachází přímo na pobřežní
promenádě, v okolí jsou obchody, restaurace,
kavárny a bary, asi 10 minut chůze od historic-
kého centra.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, bar,
TV místnost, WiFi zdarma na recepci; za poplatek
internet. Terasa s bazénem, dětský bazén; le-
hátka a slunečníky u bazénu zdarma.

sport a ZáBava
Stolní tenis, miniclub, animační programy pro
děti i dospělé; za poplatek kulečník.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností 2 přistýlek jsou vybaveny vlast-
ním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, SAT/TV a balkonem; za poplatek
trezor.

stravování
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým
způsobem, nealkoholické a místní alkoholické
nápoje, snack, kávu v časech a místech určených
hotelem.

pláŽ
Více než 5 km dlouhá pláž s hrubozrnným pískem
a stupňovitým vstupem do moře se nachází cca
80 m od hotelu, přístup podchodem pod lokální
tratí, lehátka a slunečníky za poplatek.

od 19 000 kč*

* více na str. 213
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HOTEL PAPI
**** MALGRAT DE MAR

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

poloHa
Částečně zrenovovaný hotel, vhodný pro rodiny
s dětmi, se nachází v první linii přímo u dlouhé
promenády s obchody, restauracemi a bary.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, bar, místnost
s TV, miniclub, WiFi zdarma na recepci; za pop-
latek internet. Terasa s bazénem, dětský bazén,
vířivka, bazén s vodními atrakcemi pro děti; le-
hátka a slunečníky u bazénu zdarma.

sport a ZáBava
Bazén s vodními atrakcemi pro děti, animační pro-
gramy pro děti i dospělé; za poplatek kulečník.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek pro děti s vlastním
příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů na vy-
žádání na recepci, WC), klimatizací, telefonem,
SAT/TV a balkonem; za poplatek trezor, chlad-
nička (dle možnosti).

stravování
Polopenze bufetovým způsobem s bohatým
výběrem jídel ve výborné kvalitě, možnost
 výběru oběda nebo večeře, možnost dokoupení
obědů nebo open bar, který zahrnuje limitované
množství vody a vína k večeři a vybrané nápoje
v hotelovém baru v čase 16:00–23:00 hodin

(pivo, víno, sangría, nealko nápoje, voda, čaj,
káva, zmrzlina).

pláŽ
Více než 5 km dlouhá pláž s hrubozrnným pískem
a stupňovitým vstupem do moře se nachází cca
100 m od hotelu, přístup podchodem pod lokální
tratí, lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Gro2pap.html

od 13 090 kč*

* více na str. 213

11 11
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HOTEL ALHAMBRA
**** SANTA SuSANNA

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

poloHa
Hotelový komplex dvou budov s výhodnou po-
lohou se nachází přímo u pobřežní promenády
s obchody, bary a restauracemi.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, bar
v lobby a u bazénu, TV místnost; za poplatek
WiFi v prostoru recepce, internetový koutek. Te-
rasa na slunění s bazénem, dětské brouzdaliště;
lehátka a slunečníky zdarma.

sport a ZáBava
Posilovna, dětské hřiště, večerní zábava s hudbou
a tancem; za poplatek stolní tenis, kulečník,
sauna.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, WC),
klimatizací, SAT/TV, telefonem a balkonem nebo
terasou; za poplatek trezor a chladnička.

stravování
Polopenze, možnost dokoupení light all inclusive,
které zahrnuje plnou penzi formou bufetu, limi-
tované množství vody a vína k obědu a večeři.

pláŽ
Dlouhá, široká pláž s hrubozrnným pískem
a stupňovitým vstupem do moře se nachází cca
100 m od hotelu, přístup podchodem pod lokální
železniční tratí, lehátka a slunečníky na pláži za
po platek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Gro2alH.html

LIGH
T

od 14 430 kč*

* více na str. 213
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COSTA BRAVA | Španělsko

HOTEL AMARAIGuA
**** MALGRAT DE MAR 

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

poloHa
Menší dvoupatrový hotel s výhodnou polohou
přímo na pláži a cca 15 minut chůze od centra
střediska po promenádě s obchody, restauracemi
a bary (podchodem pod lokální tratí). Hotel je
určený pouze pro dospělé osoby (16+).

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtah, bar v hotelu i u ba-
zénu, restaurace, TV místnost; za poplatek in-
ternet. V hotelové zahradě se nachází menší
terasa s bazénem a lehátky zdarma.

sport a ZáBava
Posilovna, sauna, animace; za poplatek kulečník.

uBytování
Menší standardní dvoulůžkové pokoje (2+0,
2+1) s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, telefonem, SAT/TV a balkonem; za
poplatek trezor. Za příplatek pokoje s výhledem
na moře.

stravování
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým
způsobem, nealkoholické a místní alkoholické
nápoje, kávu, snack v časech a místech určených
hotelem.

pláŽ
Pěkná, dlouhá pláž s hrubozrnným pískem a stup-
ňovitým vstupem do moře se nachází přímo u ho-
telu, z hotelové zahrady je přímý vchod na pláž,
lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Gro2ama.html

od 16 450 kč*

* více na str. 213



HOTEL TROPIC PARK
**** MALGRAT DE MAR 

Superior: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 11 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

poloHa
Pěkný zrenovovaný hotel s příjemnou atmosfé-
rou se nachází přímo na pobřežní promenádě
s obchody, restauracemi, kavárnami a bary.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, WiFi
zdarma na recepci; za poplatek internet, parko-
viště. 2 bazény, z toho 1 na střešní terase, dětské
brouzdaliště; lehátka a slunečníky u bazénů
zdarma, osušky za vratný depozit.

sport a ZáBava
Menší posilovna, miniclub, animace; za poplatek
kulečník, sauna.

uBytování
Dvoulůžkové superior pokoje (2+0, 2+1, 2+2)
s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem a bal-
konem nebo terasou; za poplatek trezor, chlad-
nička a WiFi.

stravování
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-

koupení all inclusive, které zahrnuje plnou penzi,
nealkoholické a místní alkoholické nápoje, od-
polední snack.

pláŽ
Dlouhá pláž s hrubozrnným pískem a stupňovi-
tým vstupem do moře se nachází cca 50 m od
hotelu, přístup podchodem pod lokální tratí, le-
hátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Gro2tro.html

800 112 11248

Španělsko | COSTA BRAVA

od 17 160 kč*

* více na str. 213



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 49

COSTA BRAVA | Španělsko

HOTEL SIRIuS
**** SANTA SuSANNA 

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

poloHa
Pěkný hotel s příjemnou atmosférou a výhodnou
polohou se nachází přímo u pobřežní promenády
s obchody, bary a restauracemi.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, bar
v lobby a u bazénu, minimarket; za poplatek WiFi
v prostoru recepce a internetový koutek. Terasa
s bazénem; lehátka a slunečníky zdarma, osušky
za vratný depozit.

sport a ZáBava
Stolní tenis, fitness; za poplatek kulečník, sauna,
vířivka.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2)
s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, chlad-
ničkou a balkonem nebo terasou; za poplatek
trezor a minibar. Za příplatek superior pokoje.

stravování
Polopenze formou bufetu, možnost dokoupení
obědů.

pláŽ
Dlouhá a široká pláž s hrubozrnným pískem
a stup ňo vitým vstupem do moře se nachází cca
150 m od hotelu, přístup podchodem pod lokální
tratí, lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Gro2sir.html

od 14 820 kč*

* více na str. 213



800 112 11250

Španělsko | COSTA BRAVA

HOTEL MARINER
**** LLORET DE MAR

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

poloHa
Částečně zrenovovaný hotel se nachází v atrak-
tivní části střediska Lloret de Mar, v blízkosti
pláže a centra s obchody, restauracemi a bary.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, bar, TV místnost,
konferenční místnost; za poplatek WiFi na re-
cepci, internet. Terasa s bazénem s oddělenou
částí pro děti; lehátka u bazénu zdarma, osušky
za poplatek.

sport a ZáBava
Animace pro dospělé; za poplatek kulečník.

uBytování
Menší standardní dvoulůžkové pokoje (2+0,
2+1) s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, telefonem, SAT/TV a balkonem; za
poplatek minibar, trezor, dětská postýlka.

stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, nealkoholické a místní alkoho-
lické nápoje, kávu, snack v časech a místech ur-
čených hotelem.

pláŽ
Dlouhá pláž s hrubozrnným pískem a stupňovi-
tým vstupem do moře se nachází cca 80 m od
hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Gro2mrn.html

od 17 160 kč*

* více na str. 213

13
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COSTA BRAVA | Španělsko

HOTEL ALEGRíA FENALS 
*** LLORET DE MAR

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

poloHa
Pěkný hotel je umístěn v klidné zahradní čtvrti
v části Fenals cca 15 minut chůze od centra
města, obchody se suvenýry, menší supermarket,
bary a restaurace v okolí hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, bar, ka-
várna, TV místnost; za poplatek WiFi na recepci,
internet. Terasa s menším bazénem s oddělenou
částí pro děti; lehátka na slunění zdarma.

sport a ZáBava
Animace; za poplatek kulečník.

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 trezor.

stravování
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým
způsobem, nealkoholické a místní alkoholické
nápoje, kávu, snack v časech a místech určených
hotelem.

pláŽ
Pláž s hrubozrnným pískem a stupňovitým vstu-
pem do moře se nachází cca 100 m od hotelu,
lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Gro2ale.html

od 17 990 kč*

* více na str. 213



800 112 11252

Španělsko | COSTA BRAVA

HOTEL ROSA NAuTICA
*** MALGRAT DE MAR 

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

poloHa
Příjemný hotel se nachází v první linii na začátku
pobřežní promenády s obchody, bary a restaura-
cemi, cca 5 minut chůze od historického centra.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, bar, TV
místnost, WiFi v lobby; za poplatek parkoviště,
půjčovna kol. Terasa s bazénem, bazén pro děti;
lehátka u bazénu zdarma.

sport a ZáBava
Animační programy, miniclub.

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, balkonem nebo
terasou; za poplatek trezor, minibar, dětská
 postýlka. Na vyžádání a za příplatek superior
pokoje.

stravování
Polopenze formou bufetu.

pláŽ
Dlouhá a široká pláž s hrubozrnným pískem
a stupňovitým vstupem do moře se nachází cca
50 m od hotelu, přístup podchodem pod lokální
tratí, lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Gro2nau.html

od 14 400 kč*

* více na str. 213
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COSTA BRAVA | Španělsko

HOTEL SORRA DAuRADA
**** MALGRAT DE MAR

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

poloHa
Pěkný částečně zrenovovaný hotelový komplex
s příjemnou atmosférou se nachází přímo na
pobřežní promenádě s obchody, restauracemi
a bary, cca 5 minut chůze od centra střediska.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, hotelová restau-
race, bar, TV místnost, WiFi zdarma na recepci;
za poplatek internet. Velká terasa s bazénem,
dětský bazén, aquapark se skluzavkami a vod-
ními atrakcemi pro děti; lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma.

sport a ZáBava
Stolní tenis, animační programy pro děti i do-
spělé; za poplatek kulečník.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů k zapůjčení na recepci, WC),
klimatizací, SAT/TV, telefonem a balkonem; za
poplatek trezor.

stravování
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení all inclusive, které zahrnuje snídaně,
obědy a večeře formou bufetu, snack, nealko-

holické a alkoholické nápoje místní výroby v ča-
sech a místech určených hotelem.

pláŽ
Dlouhá a široká pláž s hrubozrnným pískem
a stupňovitým vstupem do moře se nachází cca
50 m od hotelu, přístup podchodem pod lokální
tratí, lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Gro2sor.html

od 14 900 kč*

* více na str. 213



HOTEL TAuRuS AquAPARK RESORT
**** PINEDA DE MAR

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

poloHa
Velký hotelový bezbariérový komplex s příjem-
nou atmosférou a kvalitními službami se nachází
v klidnější části a v první linii od pláže, cca
15 minut pěší chůze od centra. Hotel je bez ba -
rié ro vý.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, 2 bary, TV
místnost, WiFi v prostoru recepce zdarma; za
poplatek internet, možnost použití žehličky
a pračky, obchod se suvenýry. Terasa se 3 bazény,
2 dětské bazény, aquapark pro děti i dospělé,
krytý bazén, vířivka;lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma.

sport a ZáBava
Animační programy pro děti a dospělé; za po -
platek kulečník, tenisové kurty, stolní tenis, mi-
nigolf a půjčovna kol.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek pro děti, jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací (v hlavní sezóně),
telefonem, SAT/TV a balkonem; za poplatek tre-
zor, minibar. Většina pokojů má výhled na bazén
nebo na moře, jednolůžkové a čtyřlůžkové pokoje
nemají balkon. Za příplatek pokoje s výhledem
na moře.

stravování
Polopenze bufetovým způsobem s bohatým vý-
běrem jídel, možnost obědů nebo all inclusive,
které zahrnuje plnou penzi, nealkoholické
a místní alkoholické nápoje, kávu, snack, zmrzlinu
v časech a místech určených hotelem.

pláŽ
Více než 4 km dlouhá pláž s hrubo zrnným pískem
a stupňovitým vstupem do moře se nachází cca
50 m před hotelem, přístup podchodem pod lo-
kální tratí, lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Gro2tau.html

800 112 11254

Španělsko | COSTA BRAVA

od 16 560 kč*

* více na str. 213



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 55

COSTA BRAVA | Španělsko

HOTEL TAHITI PLAyA
**** SANTA SuSANNA

Standard: AA|AAA|AAB Superior: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 7 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

poloHa
Pěkný, velký hotelový komplex se nachází přímo
na pláži, cca 10 minut chůze od centra s obchody,
restauracemi a bary (podchodem pod lokální
tratí).

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, bar u bazénu, re-
staurace, TV místnost, minimarket; za poplatek
internet a WiFi. Terasa s panoramatickým bazé-
nem, dětský bazén, jacuzzi; lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma.

sport a ZáBava
Animační programy pro děti i dospělé; za po -
platek stolní tenis, kulečník.

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 chladnička a trezor. Za příplatek superior
pokoje (2+0, 2+1, 2+2) s výhledem na bazén
s možností až 2 přistýlek pro děti nebo s výhledem
na moře (2+0).

stravování
Polopenze bufetovým způsobem.

pláŽ
Pláž s hrubozrnným pískem a stupňovitým vstu-
pem do moře se nachází přímo u hotelu, lehátka
a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Gro2taH.html

od 16 050 kč*

* více na str. 213



800 112 11256

Španělsko | COSTA BRAVA

HOTEL REyMAR PLAyA
*** MALGRAT DE MAR

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 10 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

poloHa
Pěkný hotel rodinného typu se nachází přímo
na pobřežní promenádě s obchody, restaura-
cemi, kavárnami a bary.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, bar,
TV místnost; za poplatek internet a WiFi na re-
cepci. Bazén s oddělenou částí pro děti, terasa;
lehátka u bazénu zdarma.

sport a ZáBava
Animační programy; za poplatek kulečník,  tenisový

kurt, minigolf, squash a posilovna v blízkosti
 hotelu.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2)
s možností až 2 přistýlek pro děti s vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, WC), klimatizací, SAT/TV,
telefonem a a balkonem; za poplatek trezor.

stravování
Polopenze bufetovým způsobem s možností vý-
běru oběda nebo večeře, možnost dokoupení
obědů.

pláŽ
Více než 5 km dlouhá pláž s hrubozrnným pískem
a stupňovitým vstupem do moře se nachází cca
50 m od hotelu, přístup podchodem pod lokální
tratí, lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Gro2rey.html

HOTEL HOTEL RIVIERA 
**** SANTA SuSANNA

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

poloHa
Pěkný a oblíbený hotel je situován přímo na
hlavní promenádě s restauracemi, bary, kavár-
nami a obchody.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, bar, TV
místnost; za poplatek WiFi v lobby. Terasa na
slunění, bazén, dětský bazén; lehátka a sluneč-
níky u bazénu zdarma.

sport a ZáBava
Příležitostná večerní zábava, dětský koutek; za
poplatek kulečník, menší fitness – posilovna,
sauna.

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 nebo
terasou; za poplatek trezor.

stravování
Polopenze formou bufetu, možnost dokoupení
all inclusive, které 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
Dlouhá a široká pláž s hrubozrnným pískem
a stupňovitým vstupem do moře se nachází cca
100 m od hotelu, přístup podchodem pod lokální
tratí, lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Gro2riv.html

od 13 200 kč*

* více na str. 213

od 15 430 kč*

* více na str. 213

10
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COSTA BRAVA | Španělsko

HOTEL AquA ONABRAVA
***** SANTA SuSANNA

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

poloHa
Hotelový komplex s příjemnou atmosférou se
nachází v klidnější části moderní hotelové zá-
stavby, přímo u pobřežní promenády s obchůdky,
restauracemi a bary. Hotel je vhodný i pro ná-
ročnější klienty.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, kavárna;
za poplatek WiFi, internetový koutek, půjčovna
aut. Velký bazén s terasou, dětský bazén; lehátka
a slunečníky za poplatek, osušky za vratný de-
pozit.

sport a ZáBava
Herna a hřiště pro děti, miniclub, animační pro-
gramy pro děti a dospělé; za poplatek stolní
tenis, kulečník, fitness, Spa centrum – krytý
bazén, jacuzzi, sauna, masáže, kosmetické pro-
cedury.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV
a balkonem; za poplatek minibar a trezor. V po-
koji je umístěno jedno nebo dvě široká lůžka pro
2–4 osoby. Na vyžádání a za příplatek rodinné
pokoje a junior suite až pro 4 osoby.

stravování
Polopenze bufetovým způsobem s bohatým vý-
běrem jídel a ve výborné kvalitě, možnost do-
koupení obědů.

pláŽ
Pláž s hrubozrnným pískem se nachází cca 150 m
od hotelu, přístup podchodem pod lokální tratí,
lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Gro2ona.html

od 16 130 kč*

* více na str. 213



Jižní Španělsko – andalusie
Flamenco, kastaněty, tklivé kytarové balady, sněhobílé malebné vesničky uhnízděné vysoko v kopcích, býčí zápasy, téměř každý den
v některé vesnici fiesta, lenivé dny proložené siestou a bouřlivé večery s vínem a tancem, to je andalusie tak, jak ji zná snad každý
z literatury či filmu. Dnešní skutečnost lze snad jen doplnit o krásné dlouhé pláže, moře s průzračnou vodou, atraktivní památky, kvalitní
ubytování, stovky prosluněných dní a teplých večerů, pestrou nabídku zábavy, množství restaurací s vyhlášenou španělskou kuchyní,
barů s nabídkou světoznámých vín, diskoték a služby na úrovni nejlepších světových letovisek. v neposlední řadě je velkým magnetem
v andalusii atraktivní nabídka výletů do historie, za horskými panoramaty nebo na proslulou pevnost Gibraltar.

sportovní aktivity
na plážích jsou k dispozici různé druhy nemoto-
rizovaných vodních sportů jako jsou  šlapadla a ka-
jaky. na místa vhodná pro klasický surfing,
windsurfing a kitesurfing se dojíždí na Tarifu cca
150 km. Z motorizovaných sportů nabízejí některé
pláže  paragliding a jízdu na vodních skútrech. na
pláži je možno si zahrát plážový volejbal. Andalusie

si upevňuje postavení největší golfové oblasti v ev-
ropě – je zde více než 40 kvalitních golfových hřišť,
nejlepší jsou v okolí Marbelly. 

po koupání
Téměř všechny hotely nabízejí bohaté  animační
programy pro děti i dospělé, které se pořádají
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pobyt ZDarma*
Hotel kategorie strava pro dítě do str.

san Fermin *** Pl 7 let 62 
Puente Real **** Ai – 63
Palmasol *** Pl 7 let 64
ViK Gran Costa del sol **** Pl/Ai 7 let 65 
Balmoral *** Pl 7 let 66
Bali *** Pl 13 let 67
lago Rojo **** Pl – 68 
Pez espada **** Pl – 69 
Occidental Fuengirola **** sn – 70 
sol don Pedro **** Pl – 71
sol Principe **** Ai – 72
sol don Pablo **** Pl – 73 
Fuengirola Park **** Pl 13 let 74 
Amaragua ***** sn – 75

sn = snídaně, Pl = polopenze, Ai = all inclusive
* Pobyt ZdARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje bez-

platné 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 do-
pravou zcela zdarma. další podmínky poskytnutí této slevy uvádíme
v závěru tohoto katalogu. 
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základní infOrmace
rozloha: 505 000 km2

počet obyvatel: 45 milionů
Úřední jazyk: španělština
místní měna: euro

Časový posun v létě: žádný
Cílové letiště: Malaga
Doba letu z prahy: 3 hodiny 10 minut

ČedOk Plus
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort

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

naše tiPy PrO sPrávnOu vOlbu
• krásné dlouhé písčité pláže 
• atraktivní památky v okolí 
• slunné klima po celou sezónu
• hotely s programem All inClusiVe
• golfový ráj evropy
• široká nabídka výletů 

Valencia

Granada
Sevilla

Benalmadena

Fuengirola

Torremolinos

Mijas
Marbella

Gibraltar

Cordoba

Malaga

Přímé lety bez PřestuPu

Odlety: 8, 11, 12, 15 dní z Prahy

uvnitř hotelových areálů.  Klienti  ubytovaní ve
středisku Torremolinos  a Benal ma dena Costa
mohou docházet nebo dojíždět do známého pří-
stavu Puerto Marina. Tento sportovní přístav na-
bízí nejrůznější obchody, bary, restaurace, noční
kluby, diskotéky a také podmořské akvárium sea
life. Fuengirola je další známé přímořské leto-
visko. Zde se nacházejí obchody, restaurace,
kluby a Zoo v africkém stylu. V přímořském le-
tovisku Marbella lze  navštívit starou rybářskou
část nebo centrum, kde se  nachází široká škála
rybích  restaurací a obchodů. Cca 8 km od centra
Marbelly leží přístav milionářů Puerto Banús
s luxusními obchody, restauracemi a kluby. 

Gastronomie
Typickými restauracemi pro ochutnání čerstvých
ryb a mořských plodů jsou plážové restaurace
tzv. „chiringuita“. Zde můžete ochutnat čerstvé
sardinky připravované na dřevěném uhlí, paellu
(pokrm z rýže,  mořských plodů, kuřecího masa
a zeleniny), různé druhy mušlí, krevety, chobot-
nice atd. Oblíbeným pokrmem jsou tzv. „tapas“,
jsou to různé jednohubky nebo menší porce
z masa, ryb, mořských plodů a zeleniny. nejzná-
mější tapou je Boqua del mar, salát z mořských
plodů a zeleniny nebo albondigas, masové ku-
ličky v tomatové omáčce. Vše se zapíjí kvalitním
červeným andaluzským vínem nebo kapkou la-
hodného sherry.

nákupy
Andalusie je proslavená výborným a kvalitním
panenským olivovým olejem tzv. Virgen extra,
který je lisován za studena. V typických anda-
luzských vesničkách najdete obchůdky s kůží,
např. peněženky, pásky, kabelky, klobouky a ob-
chůdky s keramikou, která je velmi pestrá. Po-
užívají se motivy květin a oliv, vždy vyobrazené
na žlutém podkladu. navíc každé přímořské le-
tovisko má své nákupní centrum, kde se můžete
oddat nákupní  horečce.
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naŠe poBYToVÁ MísTa
torremolinos
Atraktivní a turisty vyhledávané letovisko s krás-
nými písčitými plážemi, moderními hotely, re-
stauracemi a bary ve čtvrti Torre s možnostmi
noční zábavy a  rybářskou čtvrtí la Carihuela,
která umožňuje pohled na život místních oby-
vatel. Podél  pobřeží vede krásná pěší promenáda
s obchůdky, restauracemi a bary, která  spojuje
Torremolinos se sousední Benalmadenou.
 samozřejmostí je bohatá nabídka zábavných
a sportovních aktivit včetně aquaparku Aqua-
land, parku s krokodýly a i představení flamenca.
Turistika je zde díky báječným klimatickým pod-
mínkám téměř celoroční. nachází se v blízkosti
Malagy a transfer z letiště trvá cca 20 min.

BenalmaDena Costa
středisko vzdálené asi 3 km od centra Torremo-
linos s ním téměř splývá. Jsou zde dvě velké
pláže a několik menších pláží s roztroušenými
skalisky. Bylo vystavěno jako součást horské ves-

ničky Benalmadena Pueblo, vzdálené od pobřeží
asi 2 km. Je zde atraktivní přístaviště Puerto Ma-
rina s kotvícími jachtami, obchody, restauracemi,
zábavným parkem Tivoli World, kasinem, noč-
ními kluby, ale také golfová hřiště a široká na-
bídka vodních sportů. Z vesničky Benalmadena
Pueb lo je krásný rozhled nejen na pobřeží, ale
i na pohoří sierra nevada. Trans fer z letiště trvá
cca 30 min.

FuenGirola
Moderní turistické městečko s množstvím re-
staurací, barů, obchůdků a s přístavištěm pro
jachty, kde lze najít typicky uvolněnou atmosféru
letní Andalusie a dlouhou promenádu vedoucí
podél písčitých pláží. Transfer z letiště trvá cca
40 min.

Cala De miJas
Původní andaluská vesnička s obílenými zdmi
se v místě u pobřeží proměnila v příjemné turis-

tické letovisko s krásnou pláží s nabídkou vodních
sportů, menším vodním parkem a s možností
posezení v restauraci či cukrárně v centru. Pů-
vodní Mijas si zachoval poklidnou atmosféru a ar-
chitekturu bílých domků zdobených květinami.
Transfer z letiště trvá cca 40 min. 

torremolinos Benalmadena Costa

Fuengirola mijas

Jižní Španělsko | AndAlusie

mijas
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naBídka VýleTů

Granada alcazar

sevilla ronda

GibraltarGranaDa
Výlet do města Granada, nahlédnutí do sídelního
paláce Alhambry (není možná celková prohlídka,
pouze palác Karla V. a hlavní nádvoří), návrat
zpět do města, krátká návštěva Královské kaple
s hrobkou katolických králů Ferdinanda Aragon-
ského, isabely Kastilské a jejich dcery Johany
 Šílené.
Cena: cca 65 euR

GiBraltar
Celodenní výlet do britské kolonie, projížďka na
skálu Gibraltaru se zastávkou na europa Pointu,
odkud lze při dobré viditelnosti zahlédnout
Afriku, návštěva jeskyně san Miguel a přírodní
rezervace opic, volno s možností procházky měs-
tem nebo na nákupy. 
Cena: cca 60 euR

ronDa
Výlet do jednoho z nejhezčích míst v Andalusii
– město nad skalní průrvou, kterou překlenuje
proslulý most Puente nuevo, s okouzlujícím

 výhledem, jednou z nejstarších býčích arén
v zemi, krásnými zákoutími a půvabnými ob-
chůdky. na zpáteční cestě zastávka ve vesničce
setenil de las Bodegas.
Cena: cca 50 euR

sevilla
Výlet do nejhonosnějšího města Andalusie s pro-
hlídkou starého města a třetí největší gotické
katedrály s hrobkou Kryštofa Kolumba. indivi-
duální volno, možnost návštěvy královského Al-
cazaru, jednoho z míst, kde se točil film Hra
o trůny. 
Cena: cca 75 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. 
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HOTel sAn FeRMin
*** BenAlMAdenA COsTA

standard: AA|AAA|AAB     dítě do: 11 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) strava: polopenze

poloHa
Hotelový komplex dvou budov se nachází v mír-
ném svahu, v pěkné rozlehlé zahradě cca 800 m
od centra Benalmadeny s obchody a restaura-
cemi, cca 700 m od přístavu Puerto Marina se
spoustou obchůdků, restaurací a barů, a cca
10 km od letiště.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, bar
u recepce a u bazénu, WiFi zdarma na recepci
a v baru; za poplatek internet na recepci. Bazén,
dětské brouzdaliště; slunečníky, lehátka a osušky
za poplatek.

sport a ZáBava
Hřiště pro děti, třikrát týdně večerní animace
(např. flamenco, živá hudba); za poplatek kuleč-
ník, herna.

uBytování
Menší standardní dvoulůžkové pokoje (2+0,
2+1) s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, sAT/TV, telefonem a balkonem; za
poplatek trezor.

stravování
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení obědů.

pláž
Pěkná písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře
se nachází cca 500 m od hotelu, lehátka a slu-
nečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/aGp2san.html

LIGH
T

od 14 350 kč*

* více na str. 213
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HOTel PuenTe ReAl
**** TORReMOlinOs

standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB     dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) strava: all inclusive

poloHa
Větší hotelový komplex s příjemnou atmosférou
se skládá ze dvou budov a nachází se v klidnější
části Playamar v první linii u pláže a dlouhé po-
břežní promenády s plážovými restauracemi
a bary, cca 2,5 km od centra střediska, cca 1,5 km
od obchodního centra san Miguel a cca 5 km od
letiště.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, bar
u bazénu a na recepci, WiFi v prostoru recepce
zdarma; za poplatek internet. 2 bazény s velkou
terasou, dětský bazén; lehátka a slunečníky
zdarma.

sport a ZáBava
stolní tenis, miniclub, dětské hřiště, animační
programy pro děti a dospělé, diskotéka; za po -
platek kulečník, tenisový kurt, golfové hřiště ne-
daleko od hotelu.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací (v hlavní sezóně),
sAT/TV, telefonem, chladničkou a balkonem; za
poplatek trezor. na vyžádání a za příplatek po-
koje s výhledem na moře a prostornější rodinné
pokoje.

stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
bufetovým způsobem, nealkoholické a alkoho-
lické nápoje místní výroby, kávu, snack, zmrzlinu
v časech a místech určených hotelem.

pláž
Pěkná, široká a dlouhá písčitá pláž s pozvolným
vstupem do moře se nachází přímo před hote-
lem, přístup přes silnici a pobřežní promenádu,
lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/aGp2pue.html

od 19 630 kč*

* více na str. 213



800 112 11264

Španělsko | AndAlusie

HOTel PAlMAsOl
**** BenAlMAdenA COsTA

standard: AA|AAA|AAB|AABB     dítě do: 11 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) strava: polopenze

poloHa
Pěkný hotel s příjemnou atmosférou je umístěn
v krásné zahradě a nachází se nedaleko přístavu
Puerto Marina, které je centrem turistického
dění v této oblasti se spoustou obchodů, restau-
rací, barů a kaváren, cca 12 km od letiště.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, bar
na recepci a u bazénu, konferenční sál, obchod
se suvenýry; za poplatek internet a WiFi. Bazén
s terasou na slunění, jacuzzi; lehátka a slunečníky
zdarma.

sport a ZáBava
Menší posilovna, sauna, krytý bazén, animace;
za poplatek stolní tenis, kulečník.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, telefonem, sAT/TV
a balkonem; za poplatek trezor. V pokoji mohou
být umístěna dvě široká lůžka pro 2–4 osoby.
na vyžádání a za příplatek pokoje s výhledem
na bazén a junior suite.

stravování
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení obědů nebo all inclusive, které zahrnuje
plnou penzi, nealkoholické a místní alkoholické
nápoje, snack.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/aGp2pal.html

od 16 230 kč*

* více na str. 213

7
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poloHa
Hotel je umístěný přímo u pláže, cca 500 m od
centra Cala de Mijas s obchody a restauracemi
a cca 37 km od letiště. Aquapark Mijas a Fuen-
girola Zoo cca 8 km a autobusová zastávka cca
500 m od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace,
lobby bar, bar u bazénu, TV místnost, obchod
se suvenýry, WiFi zdarma v areálu hotelu; za
poplatek chill out zóna (v hlavní sezóně), lékařská
služba na vyžádání. Bazén s terasou na slunění;
lehátka a slunečníky zdarma, osušky za vratný
depozit.

sport a ZáBava
stolní tenis, plážový volejbal, animace pro děti
i dospělé; za poplatek kulečník, vodní sporty na
pláži. nedaleko od hotelu se nachází několik gol-
fových hřišť (cca 5 km od hotelu).

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC),  klimatizací, telefonem, sAT/TV,
chladničkou a balkonem; za poplatek trezor. Vět-
šina pokojů má boční výhled na moře. na vyžá-
dání a za příplatek prostornější rodinné pokoje.

stravování
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení all inclusive, které zahrnuje plnou penzi
bufetovým způsobem, nealkoholické a místní
alkoholické nápoje, zmrzlinu a občerstvení v ča-
sech a místech určených hotelem.

pláž
Veřejná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo před hotelem, přímý vstup
z hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.

HOTel ViK GRAn COsTA del sOl
**** CAlA de MiJAs

standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB     dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) strava: polopenze

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/aGp2vik.html

od 14 820 kč*

* více na str. 213

7
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HOTel BAlMORAl
*** BenAlMAdenA COsTA

standard: AA|AAA|AAB     dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) strava: polopenze

poloHa
Hotel s příjemnou atmosférou se nachází neda-
leko pláže, cca 20 minut chůze od rušnějšího
centra Benalmadeny se sportovním přístavem
Puerto Marina a cca 10 km od letiště; obchody,
restaurace a autobusová zastávka cca 50 m od
hotelu. Oficiální kategorie hotelu je **, hotelovým
vybavením a službami odpovídá ***.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, bar
u bazénu, TV místnost, WiFi zdarma v celém ho-
telu; za poplatek internet, parkoviště. Terasa
s bazénem, dětský bazén; lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma.

sport a ZáBava
Animační programy; za poplatek stolní tenis,
šipky, kulečník.

uBytování
Menší standardní dvoulůžkové pokoje (2+0,
2+1) s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (koupelna, WC), klimatizací,
sAT/TV, telefonem a balkonem; za poplatek tre-
zor. na vyžádání a za příplatek pokoje s výhle-
dem na moře.

stravování
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení obědů.

pláž
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 50 m od hotelu, přístup přes pobřež -
ní promenádu a silnici, lehátka a slunečníky za
poplatek.

Oficiální klasifikace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/aGp2Blm.html

od 15 200 kč*

* více na str. 213
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HOTel BAli
*** BenAlMAdenA COsTA

standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB     dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) strava: polopenze

poloHa
Větší hotelový komplex dvou budov s příjemnou
atmosférou se nachází v mírném kopci a má
atraktivní umístění nedaleko přístavu Puerto
Marina, který je centrem turistického dění se
spoustou obchůdků, restaurací a barů, cca 10 km
od letiště.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, bar
u bazénu a v lobby, kavárna, TV místnost, WiFi
zdarma v celém hotelu; za poplatek internetový
koutek. Velká terasa se 2 bazény, dětský bazén
s vodními atrakcemi; lehátka a slunečníky
zdarma.

sport a ZáBava
stolní tenis, dětské hřiště, dětský koutek, ani-
mační programy pro děti a dospělé; za poplatek
kulečník, minigolf, golfová hřiště v okolí hotelu.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, sAT/TV, telefonem
a balkonem; za poplatek trezor. na vyžádání a za
příplatek junior suite.

stravování
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení obědů nebo all inclusive, které zahrnuje
plnou penzi, nealkoholické a místní alkoholické
nápoje, kávu, snack, zmrzlinu pro děti.

pláž
Pěkná písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře
se nachází cca 300 m od hotelu, lehátka a slu-
nečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/aGp2Bal.html

LIGH
T

od 15 580 kč*

* více na str. 213
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HOTel lAGO ROJO
**** TORReMOlinOs

Junior suite: AA|AAA Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) strava: polopenze

poloHa
Hotel s příjemnou atmosférou, kvalitními služ-
bami a velice dobrým umístěním v atraktivní
čtvrti Carihuela se nachází cca 50 m od pláže
a promenády s obchůdky, restauracemi a kavár-
nami, cca 400 m od rušnějšího obchodního cen-
tra a cca 10 km od letiště. Hotel je určený pouze
pro dospělé osoby (18+).

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, snack
bar, TV místnost; za poplatek WiFi a internetový
koutek. Bazén s menší terasou, terasa na slunění
s jacuzzi na střeše hotelu; lehátka zdarma.

sport a ZáBava
Animace; za poplatek stolní tenis, kulečník.

uBytování
Junior suite (2+0, 2+1) s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, telefonem, sAT/TV
a balkonem; za poplatek trezor, chladnička.

stravování
Polopenze bufetovým způsobem s bohatým vý-
běrem jídel, možnost dokoupení obědů.

pláž
Pěkná a dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem
do moře se nachází cca 50 m od hotelu, přístup
přes pobřežní promenádu, lehátka a slunečníky
za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/aGp2laG.html

od 17 990 kč*

* více na str. 213
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HOTel PeZ esPAdA
**** TORReMOlinOs

standard: AA|AAA|AAB     dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) strava: polopenze

poloHa
Větší hotelový komplex s příjemnou atmosférou
se nachází v klidnější části střediska v oblasti Ca-
rihuela přímo u pláže a dlouhé promenády s ob-
chůdky, restauracemi a plážovými bary, cca 2 km
od obchodního centra, cca 700 m od přístavu
Puerto Marina a cca 10 km od letiště.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, bar na
recepci a u bazénu, konferenční sál, WiFi zdarma
v prostoru recepce; za poplatek internetový kou-
tek. Terasa na slunění, 2 bazény, dětský bazén,
krytý bazén; lehátka a slunečníky zdarma, osušky
za vratný depozit.

sport a ZáBava
Animační programy pro děti i dospělé; za po -
platek minigolf, sauna, masáže.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
 klimatizací, telefonem, sAT/TV a balkonem s vý-
hledem do zahrady nebo do okolí; za poplatek
chladnička, trezor. na vyžádání a za příplatek
pokoje s výhledem na bazén.

stravování
Polopenze bufetovým způsobem s bohatým vý-
běrem jídel.

pláž
Pěkná, široká a dlouhá písčitá pláž s pozvolným
vstupem do moře se nachází přímo před hote-
lem, přístup přes pobřežní promenádu, lehátka
a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/aGp2peZ.html

od 19 240 kč*

* více na str. 213
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Španělsko | AndAlusie

800 112 112

HOTel OCCidenTAl FuenGiROlA 
**** FuenGiROlA

superior: AA     Junior suite: AA|AAA|AAB     dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) strava: snídaně

poloHa
Zrenovovaný hotel se nachází blízko pláže, pro-
menády a centra oblíbeného střediska s obchody,
restauracemi a bary, cca 20 km od letiště.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, snack-
bar, lobby bar, WiFi v areálu hotelu zdarma, te-
rasa na slunění s bazénem; lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma, osušky za vratný depozit.

sport a ZáBava
Za poplatek v okolí střediska 24 golfových hřišť
různých úrovní.

uBytování
Dvoulůžkové superior pokoje (2+0) jsou vyba -
veny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizací, sAT/TV, WiFi, telefo nem
a balkonem; za poplatek trezor, minibar. Za pří-
platek pokoje s výhledem na moře a pokoje
 junior suite (2+1).

stravování
snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
 večeří.

pláž
dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází cca 50 m od hotelu, přístup
přes místní komunikaci, lehátka a slunečníky za
poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/aGp2oFu.html

od 19 440 kč*

* více na str. 213
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HOTel sOl dOn PedRO LIGH
T

**** TORReMOlinOs

standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB     dítě do: 11 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní strava: polopenze

poloHa
Hotelový komplex tří hotelů je situován u pobřežní
promenády s obchody, bary a restauracemi, cca
800 m od centra Torremolinos, cca 5 km od Be-
nalmadeny a 7 km od letiště; v blízkosti se nachází
zábavní park Tivoli, aquapark Aqualand, auto-
busová zastávka cca 20 m od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, bar
s živou hudbou (příležitostně), 2 bary u bazénů,
konferenční místnost, terasa s výhledem do velké
zahrady, WiFi ve vymezených místech; za po pla -
tek internetový koutek, kadeřnictví. V areálu cel-
kem 6 bazénů, brouzdaliště pro děti, krytý bazén,
vířivka; lehátka a slunečníky u bazénů zdarma,
osušky za vratný depozit.

sport a ZáBava
Víceúčelové hřiště, posilovna, dětské hřiště, mi-
niclub (5–12 let), animační programy pro děti
a dospělé; za poplatek tenisový kurt, vodní sporty
na pláži, spa centrum v sousedním hotelu –
sauna, vířivka, turecká lázeň, fyzioterapie, ma-
sáže.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek pro děti  jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, sAT/TV, telefonem
a balkonem; za poplatek minibar, trezor. Za pří-
platek pokoje s výhledem na bazén; jednolůžkové
pokoje jsou bez balkonu.

stravování
Polopenze bufetovým způsobem, možnost dokou-
pení obědů nebo all inclusive, které zahrnuje plnou
penzi, snack, nealkoholické a místní alkoholické
nápoje  v časech a místech určených hotelem.

pláž
Veřejná písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře
se nachází 50 m od hotelu, přístup přes ulici a pro-
menádu, slunečníky a lehátka za po platek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/aGp2peD.html

od 17 620 kč*

* více na str. 213



800 112 11272
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HOTel sOl PRinCiPe
**** TORReMOlinOs

standard: AA|AAA|AAB     Rodinný pokoj: AA|AAA|AAB|AABB     dítě do: 11 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) strava: all inclusive

poloHa
Větší hotelový komplex dvou budov se nachází
v první linii u pobřežní promenády, v zóně Playa-
mar, cca 1,5 km od rušnějšího centra střediska
a cca 10 km od letiště; obchody, restaurace a bary
cca 200 m od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, bankomat, restau-
race, 4 bary, minimarket, konferenční centrum,
WiFi zdarma; za poplatek internetový koutek,
kadeřnictví. 2 bazény, dětský bazén a brouzda-
liště; terasa s lehátky a slunečníky zdarma.

sport a ZáBava
Fitness, dětské hřiště, dobře vybavený miniclub,
animační programy pro děti a dospělé; za po -
platek kulečník, vybrané atrakce pro děti, spa
centrum – sauna, jacuzzi, 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, telefonem a balkonem; za
poplatek minichladnička, trezor. Za příplatek ro-
dinné pokoje s možností 2 přistýlek pro děti
(2 oddělené místnosti).

stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, snack, nealkoholické a místní al-
koholické nápoje v časech a místech určených
hotelem.

pláž
Široká a dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem
do moře se nachází v bezprostřední blízkosti ho-
telu, přístup přes silnici a pobřežní promenádu;
lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/aGp2sol.html

800 112 112

od 23 590 kč*

* více na str. 213
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HOTel sOl dOn PABlO
**** TORReMOlinOs

standard: AA|AAA|AAB     dítě do: 11 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) strava: polopenze

poloHa
Hotel je součástí velkého hotelového komplexu
a nachází se v zahradě přímo u pobřežní pro-
menády s obchody, bary a restauracemi, cca
800 m od centra střediska a cca 7 km od letiště,
v blízkosti hotelu je autobusová zastávka.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, 2 restaurace,
v areálu komplexu 6 barů včetně baru u bazénu,
obchody se suvenýry, TV sál, konferenční cen-
trum, WiFi zdarma na recepci; za poplatek inter-
net. V celém komplexu se nachází 6 bazénů,
3 bazény pro děti; slunečníky a lehátka u bazénů
zdarma, osušky za vratný depozit.

sport a ZáBava
Multifunkční hřiště, posilovna, stolní tenis, jóga,
dětské hřiště, miniclub (5–12 let), animační pro-
gramy pro děti a dospělé; za poplatek tenisový
kurt, spa centrum v sousedním hotelu – turecké
lázně, sauna, vířivka, masáže; v blízkosti hotelu
plážový volejbal, minigolf, půjčovna jízdních kol,
cca 1,5 km od hotelu golfové hřiště.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizací, telefonem, sAT/TV a balkonem; za
poplatek trezor, minibar.

stravování
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení all inclusive, které zahrnuje plnou penzi,
nealkoholické a místní alkoholické nápoje, snack,
kávu, čaj v časech a místech určených hotelem.

pláž
Pěkná, široká veřejná písčitá pláž s pozvolným
vstupem do moře se nachází cca 20 m od hotelu,
přístup přes ulici a promenádu, slunečníky a le-
hátka za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/aGp2paB.html

od 21 590 kč*

* více na str. 213
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HOTel FuenGiROlA PARK
**** FuenGiROlA

standard: AA|AAA|AAB     dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) strava: polopenze

poloHa
Hotelový komplex dvou budov se nachází cca
150 m od pláže a promenády, na kterou lze dojít
přes místní komunikaci, a cca 25 km od letiště,
nedaleko hotelu jsou obchody, restaurace a bary.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, bar,
snack bar, TV místnost, obchod se suvenýry, WiFi
na recepci zdarma; za poplatek internet. V za-
hradě velká terasa s bazénem, dětský bazén, le-
hátka a slunečníky u bazénu zdarma.

sport a ZáBava
Animační programy pro děti i dospělé; za po pla -
tek stolní tenis, kulečník, tenisový kurt.

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 trezor, chladnička. na vyžádání a za pří-
platek pokoje až pro 4 osoby (palanda pro děti).

stravování
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení all inclusive, které zahrnuje plnou penzi,

nealkoholické a místní alkoholické nápoje,
snack.

pláž
Pěkná, široká a dlouhá písčitá pláž s pozvolným
vstupem do moře se nachází cca 150 m od ho-
telu, přístup přes místní komunikaci, lehátka
a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/aGp2Fue.html

od 16 720 kč*

* více na str. 213

13
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HOTel AMARAGuA
***** TORReMOlinOs

standard: AA|AAA|AAB     dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní (PRG) strava: polopenze

poloHa
Pěkný moderní hotelový komplex dvou navzájem
propojených budov s příjemnou atmosférou,
kvalitními službami a pěknou zahradou se na-
chází v klidné části střediska v atraktivní oblasti
Carihuela, přímo u pláže a promenády s ob-
chůdky, restauracemi a bary, cca 2 km od ob-
chodního centra a cca 11 km od letiště. Hotel je
vhodný i pro náročnější klienty.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, restaurace
à la carte, bar, kavárna, WiFi zdarma; za poplatek
internet, parkoviště. Velký bazén s terasou na
opalování, dětský bazén; lehátka, slunečníky
a osušky zdarma.

sport a ZáBava
Večery s živou hudbou, relaxační a lázeňské spa
centrum – krytý vyhřívaný bazén, jacuzzi, sauna,
posilovna; za poplatek masáže a konzultace s od-
borným lékařem; golfové hřiště cca 5 km od ho-
telu.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s mož-
ností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, sAT/TV
a balkonem; za poplatek minibar, trezor. Většina
pokojů má přímý nebo boční výhled na mořskou
stranu, část pokojů má výhled do okolí. na vyžádání
a za příplatek pokoje s garantovaným bočním vý-
hledem na moře, propojené pokoje nebo suite.

stravování
Polopenze formou bufetu s bohatým výběrem
jídel.

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/aGp2ama.html

od 20 730 kč*

* více na str. 213



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

Po KoUPánÍ
Ve večerním a nočním životě Kanárských ostrovů
se nezapře španělský vliv. V turistických centrech
je k dispozici rozsáhlá nabídka nočních barů,
klubů a diskoték s živou hudbou a tancem. Ši-
rokou nabídku animace nabízejí svým hostům
i velké hotelové komplexy. K dispozici je výběr
folklorních i mezinárodních show. Na hlavních
ostrovech jsou k dispozici i aquaparky, zoologické
a botanické zahrady.

sPortovnÍ aKvItIty
Vzhledem k mimořádně příznivému klimatu jsou
na ostrovech po celý rok skvělé podmínky pro
sportování. Tím hlavním jsou především vodní
aktivity, ale i nabídka jiných sportů je bohatá.
Řadu golfových hřišť a klubů najdete na Tenerife,
jako jsou Amarilla Golf, Costa Golf Adeje, Golf
Las Américas a další. Většinou jde o 18jamková
hřiště mistrovské třídy. V každém letovisku si lze
bez problémů zapůjčit horská kola, hotely nabí-
zejí tenisové kurty a kromě Fuerteventury ostrovy
skýtají vynikající podmínky pro pěší turistiku,
zvláště vděčná je túra na Mount Teide na Tene-
rife. Z vodních sportů lze provozovat přístrojové
potápění, windsurfing a surfing. 

GastronoMIE
Kanárská kuchyně je ovlivněna kuchyní španěl-
skou a středomořskou, jejímž základem je zele-
nina, ryby, mořské plody, olivový olej, česnek
a sklenka červeného vína denně. Strava je tedy
obecně velmi zdravá a opravdu dobrá. Specialitou

jsou místní brambory ve slupce vařené v mořské
vodě (papas arrugadas). Z ryb jsou nejoblíbenější
makrela, mečoun, mořská štika, z mořských plodů
chobotnice a sépie. Běžná masa jsou králičí, jeh-
něčí, kůzlečí a kuře. Typickým ochucovadlem jsou
pikantní omáčky mojo rojo (z chilli a papriky)
a mojo verde (navíc z petržele a koriandru).
Během dne nebo večer k vínu se nabízejí malé
chuťovky tapas, např. sušené rybičky, smažené
kousky ryb, mušle, olivy, kozí sýr, kuličky z mletého
masa apod. Oblíbeným moučníkem je žloutkový
krém bienmesabe, pudink leche asada a turrón
de gofio z mandlí, medu a fíků.  Z alkoholických
nápojů se konzumuje především místní víno,
pivo, sangría, španělský sekt cava, dezertní vína,
banánový likér a medový rum (ron mielo). Na
každém ostrově se vyrábí jiný druh kozího sýra,
který určitě stojí za ochutnání. 

náKUPy
Oblíbenými suvenýry jsou nekonvenční oblečení,
stříbrné šperky a originální bižuterie např. z po-
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ZáKLaDnÍ InForMacE
7 hlavních vulkanických ostrovů: 
Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerte-
ventura, Gomera, La Palma, El Hierro
Rozloha souostroví: 7 273 km2

Počet obyvatel souostroví: 2 miliony
Nejvyšší hora: Pico del Teide (3 718 m n. m.)
Úřední jazyk: španělština
Místní měna: euro
Časový posun: SEČ (SELČ) mínus 2 hod.
Doba letu z Prahy: 4–5 hodin
Cílové letiště: Puerto del Rosario / Fuerte-
ventura, Reina Sofia / Tenerife

KanársKé ostrovy
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ČedOk Plus
• česky hovořící delegát 
• stálé klima po celou sezónu 
• hotely s programem ALL INCLUSIVE 
• vhodné pro milovníky golfu 

naše tiPy PrO sPrávnOu vOlBu
• příjemné klima po celý rok
• rychle dostupná exotika
• bez výrazného časového posunu
• koupání, wellness, sport

Caleta de Fuste

Morro Jable

OSTROV FUERTEVENTURA

Costa Calma

Tarajalejo

OSTROV TENERIFE

Santa Cruz 
de Tenerife

Playa de la Arena
Puerto de Santiago

Callao Salveje

Costa Adeje

Playa de las 
Am…ricas

Atlantick› oce¡n

lodrahokamu olivínu, kožené zboží, ručně vyrá-
běná keramika, košíky z palmového listí, ruční
výšivky, krajky a ubrusy provedené technikou
calado (dírkované vyšívání). Originální jsou se-
mena exotických rostlin, sazeničky aloe nebo
juky. Spolehlivým dárkem jsou olivy v nejrůzněj-
ších nálevech, omáčky mojo rojo a mojo verde,
místní vína a kozí sýry z Fuerteventury. Kanárské
ostrovy jsou zónou volného obchodu, takže lze
využít výhodných cen elektroniky, alkoholu, kos-
metiky a parfémů, koženého zboží a šperků.

Přímé lety Bez PřestuPu, fuerteventura

Odlety: 8, 15 dní z Prahy

Přímé lety Bez PřestuPu, tenerife

Odlety: 8, 15 dní z Prahy a Brna
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Fuerteventura – naŠe PoBytová MÍsta
costa caLMa
Atraktivní středisko v jihovýchodní části ostrova
nabízí překrásné pláže se světlým pískem a moře
s průzračnou vodou, lemované hotely a prome-
nádou s mnoha obchody, restauracemi a bary.
Na nedaleké pláži Playa de Sotavento si přijdou
na své milovníci vodních sportů (windsurfing,
kitesurfing). Díky neustále vanoucím větrům je
zde příjemné klima. Costa Calma je ideálním
místem pro rodinnou dovolenou s možným vy-
užitím vodních sportů. Transfer z letiště trvá cca
45 min.  

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

Morro JaBLE
Velice atraktivní středisko nabízí několik kilometrů
dlouhých písčitých pláží, promenádu se spoustou
obchodů, barů, restaurací a diskoték a uspokojí
i náročnější klienty. Nachází se cca 100 km od
letiště směrem na jih ostrova. V tomto malebném
městečku lze vyzkoušet vodní sporty (windsur-
fing, vyjížďky na katamaránech, kajak). Místní
přístavní zdi jsou jako stvořené pro rybaření.
Transfer z letiště trvá cca 50 min.

taraJaLEJo
Malá rybářská vesnička, kde byl postaven jediný
hotel, má předpoklady pro strávení velmi klidné
dovolené. Nabízí dlouhou přírodní pláž s černým
pískem, prakticky bez plážového servisu, možnost
vodních sportů v hotelu. Za zábavou a nákupy
je možno dojet do střediska Costa Calma, kam
vede pravidelné autobusové spojení. Transfer
z letiště trvá cca 40 min.   

costa calma caleta de Fuste

Morro Jable tarajalejo

Pobyt ZDarMa*
Hotel Kategorie strava pro dítě do str.

FUERTEVENTURA
R2 Pajara Beach **** AI 7 let 80
R2 Rio Calma ***** PL 12 let 82
Occidental Jandia Mar ***** AI 13 let 84
SBH Costa Calma Beach **** AI – 86
SBH Monica Beach **** AI – 88
SBH Maxorata Resort **** AI – 90
R2 Bahia Playa Design **** AI – 92
Sheraton Fuerteventura
Beach ***** SN 13 let 93
Sol Beach House **** AI – 94
Melia Fuerteventura **** AI – 95

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

platné 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 do-
pravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí této slevy uvádíme
v závěru tohoto katalogu. 
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naBÍdKa výletů
oKrUH ostrovEM
Celodenní výlet, návštěva starobylého městečka
Pájara ve středu ostrova s kostelem Nuestra Se-
ňora de la Regla, pokračování do bývalého hlav-
ního města ostrova Betancuria, zastávka na
místní kozí farmě s ochutnávkou typických pro-
duktů (sýry, zavařeniny, alkohol…) a zastávka ve
výrobně produktů z aloe vera. Po obědě pokra-
čování  do města Corralejo, zastávka na píseč-
ných dunách a projížďka národním parkem
Natural de las Dunas de Corralejo.
Cena: cca 50 EUR

oasIs ParK
Návštěva největšího botanického a zoo parku
na Kanárských ostrovech s vystoupením papouš -
ků, lachtanů, hadů, krokodýlů aj. 
Cena: cca 35 EUR

ostrov LanZarotE
Celodenní výlet na sousední ostrov Lanzarote,
zhlédnutí jižního lávového pobřeží a Las Salinas
del Janubio, pokračování do města Uga a Los
Hervideros. Projížďka sopečnou krajinou národ-
ního parku Timanfaya. Ukázka pěstování vinné
révy v La Geria s ochutnávkou vína. Návštěva
přírodní jeskyně Los Jameos del Aqua a výhled

na Valle de las Mil Palmeras. V ceně výletu je za-
hrnutý oběd.
Cena: cca 85 EUR

LODNÍ VÝLETY
Přibližně čtyřhodinová plavba katamaránem podél
pobřeží s možností plavání v otevřeném moři.
Cena: cca 60 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. 

Lanzarote – timanfaya Betancuria
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HOTEL R2 PA JARA BEACH
**** COSTA CALMA

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

PoLoHa
Velmi pěkný hotel se nachází na jihovýchodním
pobřeží cca 1,5 km od střediska Costa Calma
a 70 km od letiště; nejbližší obchůdky cca 30 m,
větší obchodní centrum cca 2 km od hotelu. 

vyBavEnÍ
Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, bary,
WiFi v lobby zdarma; za poplatek internet, půj-
čovna aut. 3 bazény v hotelové zahradě (1 se
slanou vodou, 1 v zimních měsících vyhřívaný),
dětský bazén; lehátka a slunečníky zdarma, osuš -
ky za vratný depozit. 

sPort a ZáBava
Animační programy pro dospělé a děti, posilovna,
víceúčelové hřiště, stolní tenis, aerobic, miniclub

(4–12 let); za poplatek tenisové kurty, windsur-
fingové kurzy, Spa a wellness centrum – krytý
bazén, hydromasáže, sauna, pára, masáže, kos-
metické 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 WiFi a trezor. Na vyžádání a za příplatek
pokoj s výhledem na moře a rodinné pokoje až
pro 4 osoby.

stravovánÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, pozdní snídaně, lehké občerstvení

během dne, vybrané nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby v časech a místech urče-
ných hotelem. Hotel vyžaduje u večeře formální
oblečení (pánové dlouhé kalhoty). 

PLáž
Menší písčitá pláž bez plážového servisu s pří-
stupem po schodech se nachází v zátoce se ská-
lami v blízkosti hotelu. Další veřejné pláže 400 m
a 500 m od hotelu, lehátka a slunečníky za po -
platek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FUE2PaJ.html

od 21 050 Kč*

* více na str. 213

7
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HOTEL R2 RIO CALMA
***** COSTA CALMA

Standard: AA|AAA|AAB Rodinné pokoje: AA|AAB|AAA|AABB|AAAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

PoLoHa
Hotel se nachází na jihovýchodním pobřeží cca
800 m od centra střediska Costa Calma, cca 1,5 km
od nákupního centra a cca 60 km od letiště.

vyBavEnÍ
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, několik
barů, obchody, WiFi na recepci zdarma; za po -
platek internet, půjčovna aut. 2 bazény (1 v zim-
ních měsících vyhřívaný, 1 s mořskou vodou),
dětský bazén; terasa s lehátky a slunečníky
zdarma, osušky za vratný depozit a výměna za
poplatek. 

sPort a ZáBava
Multifunkční hřiště, volejbal, posilovna, dětské
hřiště, miniclub (4–12 let), animační programy;
za poplatek tenisové kurty, minigolf, relaxační
Spa centrum – malý krytý bazén, sauna, vířivka,
masáže, kosmetické procedury.

UBytovánÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním
 příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, SAT/TV, telefonem a balkonem s vý-
hledem do zahrady; za poplatek trezor a minibar.
Na vyžádání a za příplatek pokoje s výhledem
na moře a rodinné pokoje až pro 4 osoby.

stravovánÍ
Polopenze bufetovým způsobem s bohatým vý-
běrem jídel, možnost dokoupení obědů. Hotel
vyžaduje u večeře formální oblečení (pánové
dlouhé kalhoty).

PLáž
Dlouhá písčitá pláž se nachází cca 15 minut chůze
od hotelu, lehátka za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FUE2rIo.html

800 112 11282
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od 19 760 Kč*

* více na str. 213

12
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HOTEL OCCIDENTAL JANDíA MAR
***** MORRO JABLE

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

PoLoHa
Velmi pěkný hotelový komplex se nachází v mír-
ném kopci v letovisku Morro Jable, ve čtvrti Jandía,
na začátku hlavní promenády, cca 2 km od centra
s obchody, restauracemi, bary a hotely a cca
80 km od letiště.

vyBavEnÍ
Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace,
à la carte restaurace (nejsou součástí all inclusive),
několik barů včetně baru u bazénu, disco bar
(nápoje za poplatek), WiFi zdarma ve společných
prostorách; za poplatek internetový koutek. 2 ba-
zény (1 sezónně vyhřívaný), dětský bazén; terasa
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, osušky
za vratný depozit, výměna za poplatek.

sPort a ZáBava
Víceúčelové hřiště, dětské hřiště, miniclub (4–12 let),

animační programy pro děti a dospělé; za poplatek
minigolf, kulečník, Spa centrum s vnitřním bazé-
nem (nutná koupací čepice), vířivkou, masáže,
sauna, fitness centrum, v blízkosti hotelu půjčovna
jízdních kol a čtyřkolek, vodní sporty na pláži –
potápění, šnorchlování, windsurfing, kitesurfing.

UBytovánÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním
 příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, SAT/TV, telefonem a balkonem s vý-
hledem do zahrady; za poplatek chladnička, tre-
zor. Na vyžádání a za poplatek pokoje s výhledem
na moře (může být i boční) a rodinné pokoje
až pro 4 osoby s oddělenou ložnicí.

stravovánÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře

bufetovým způsobem, snack, vybrané nealko-
holické a místní alkoholické nápoje v časech
a místech určených hotelem. V restauraci je u ve-
čeře vyžadováno formální oblečení (pánové
dlouhé kalhoty).

PLáž
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře, oce-
něna certifikátem Modrá vlajka, se nachází cca
300 m od hotelu, přístup areálem hotelu, po ulici
nebo podchodem (zdarma hotelový bus něko-
likrát denně), lehátka a slunečníky na pláži za
poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FUE2BJa.html

800 112 11284
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od 21 550 Kč*

* více na str. 213
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HOTEL SBH COSTA CALMA BEACH
**** COSTA CALMA

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

PoLoHa
Rozlehlý hotelový komplex čtyř budov se nachází
přímo u pláže a v mírném svahu, cca 400 m od
centra střediska Costa Calma a cca 70 km od le-
tiště; malé nákupní centrum, restaurace a bary
v blízkosti hotelu, autobusová zastávka cca 350 m
od hotelu.

vyBavEnÍ
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, několik
barů včetně baru u bazénů, minimarket, konfe-
renční místnost; za poplatek WiFi ve vstupní hale,
internetová kavárna, půjčovna kol a aut. 3 velké
bazény (1 sezónně vyhřívaný), 2 dětská brouz-
daliště; terasa s lehátky a slunečníky zdarma,
osušky za vratný depozit, výměna za poplatek.

sPort a ZáBava
Posilovna, tenisové kurty, stolní tenis, vířivka,
sauna, miniclub, dětské hřiště, několikrát týdně
animační programy pro děti a dospělé; za po -
pla tek škola windsurfingu a potápění.

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 nebo
terasou s výhledem do zahrady; za poplatek tre-
zor, minibar. Na vyžádání a za příplatek pokoje
s výhledem na moře a apartmány až pro 4 osoby
s oddělenou ložnicí.

stravovánÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře

formou bufetu, odpolední lehké občerstvení,
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem. Hotel vy-
žaduje v restauraci u večeře formální oblečení
(pánové dlouhé kalhoty).

PLáž
Hotelová pláž přímo u hotelu navazuje na ve-
řejnou pláž Playa Sotavento se světlým pískem,
jednu z nejkrásnějších pláží na ostrově (u hotelu
je skalnaté pobřeží s malými kamínky), lehátka
a slunečníky na hotelové pláži zdarma, na veřejné
pláži za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FUE2ccB.html

800 112 11286

KanársKé ostrovy | FUERTEVENTURA

od 21 270 Kč*

* více na str. 213
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HOTEL SBH MONICA BEACH
**** COSTA CALMA

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

PoLoHa
Oblíbený a vyhledávaný hotel s výhodnou po-
lohou přímo u pláže se nachází cca 200 m od
centra střediska Costa Calma s bary, restaura-
cemi a obchody, cca 70 km od letiště.

vyBavEnÍ
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, à la
carte restaurace, několik barů, společenská míst-
nost, minimarket; za poplatek WiFi, internetový
koutek, půjčovna kol a aut. 2 velké bazény (1 se-
zonně vyhřívaný), 2 skluzavky pro děti a dospělé,
2 dětská brouzdaliště; lehátka a slunečníky u ba-
zénu zdarma, osušky za vratný depozit.

sPort a ZáBava
Tenisové kurty (vybavení za poplatek), volejbal,
stolní tenis, miniclub, dětské hřiště, několikrát
týdně animační programy a večerní zábava; za
poplatek kulečník, posilovna, sauna a masáže;
škola windsurfingu a potápění nedaleko hotelu
(externí nabídka).

UBytovánÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s mož-
ností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušen-
stvím (koupelna, WC), klimatizací, ventilátorem,
SAT/TV, telefonem a balkonem; za poplatek trezor.
Za příplatek pokoje s výhledem na moře a stejně
vybavené apartmány pro 4 osoby s obývacím po-
kojem, ložnicí a vybaveným kuchyňským koutem.

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

PLáž
Veřejná písčitá pláž se nachází přímo u hotelu;
slunečníky a lehátka za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FUE2Mon.html

800 112 11288

KanársKé ostrovy | FUERTEVENTURA

od 21 940 Kč*

* více na str. 213
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HOTEL SBH MAxORATA RESORT
**** MORRO JABLE

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

PoLoHa
Zrenovovaný hotelový komplex hlavní budovy
a několika vedlejších budov se nachází u hlavní
promenády v klidné okrajové části Jandía, cca
4 km od centra střediska a cca 80 km od letiště;
obchody, bary a restaurace v blízkosti, autobu-
sová zastávka cca 250 m od hotelu.

vyBavEnÍ
Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace,
tematická restaurace (není součástí all inclusive),
bar, bar u bazénu, TV místnost, minimarket; za
poplatek WiFi, internetový koutek, půjčovna kol
a aut. 3 bazény (1 v zimě vyhřívaný), dětské
brouzdaliště; lehátka a slunečníky u bazénů
zdarma, osušky za vratný depozit.

sPort a ZáBava
Tenisový kurt (osvětlení a vybavení za poplatek),
stolní tenis, posilovna, dětské vodní hřiště, mi-
niclub, několikrát týdně animační programy pro
děti a dospělé, večerní zábavní programy; za
poplatek kulečník, wellness centrum (pro osoby
18+) – vířivka, sauna, masáže a kosmetické pro-
cedury; v blízkosti škola windsurfingu a potápění
(externí nabídka).

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 a balkonem
nebo terasou; za poplatek trezor. Za příplatek
pokoje s výhledem na moře a stejně vybavené
rodinné pokoje s možností až 2 přistýlek pro

děti, obývacím pokojem a ložnicí oddělenou
dveřmi.

stravovánÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře,
lehké odpolední občerstvení, nealkoholické a al-
koholické místní nápoje v časech a místech ur-
čených hotelem.

PLáž
Veřejná písčitá pláž se nachází cca 350 m od ho-
telu, přístup přes ulici nebo podchodem, lehátka
a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FUE2MaX.html

800 112 11290

KanársKé ostrovy | FUERTEVENTURA

od 21 940 Kč*

* více na str. 213
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HOTEL R2 BAHIA PLAYA DESIGN
**** TARAJALEJO

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

PoLoHa
Moderní hotel se nachází cca 200 m od centra
městečka Tarajalejo, v klidné malé rybářské vesnici,
přímo u moře s pobřežní promenádou, cca 100 m
od autobusové zastávky a cca 50 km od letiště.
Hotel je určený pouze pro dospělé osoby (18+).

vyBavEnÍ
Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace,
několik barů, společenská místnost, WiFi zdarma
v lobby, malá zahrada, parkoviště; za poplatek
internetový koutek, půjčovna kol a aut. 2 bazény

(1 sezónně vyhřívaný), terasa s lehátky a sluneč-
níky zdarma, osušky na kauci).

sPort a ZáBava
Stolní tenis, posilovna s výhledem na oceán, di-
skotéka, animační programy; za poplatek kuleč-
ník, dobře vybavené Spa – masáže, kosmetické
procedury, vířivky, sauna, turecké lázně; vodní
sporty – potápění, windsurfing, kitesurfing. Gol-
fové hřiště cca 15 km od hotelu.

UBytovánÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0) jsou
 vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna,
 vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, telefonem,
SAT/TV, minibarem a balkonem nebo terasou;
za poplatek WiFi, trezor. Na vyžádání a za pří-
platek pokoje s výhledem na moře.

stravovánÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, občerstvení během dne, kávu,
čaj, vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje
místní výroby v časech a místech určených ho-
telem. Hotel vyžaduje u večeře formální oblečení
(pánové dlouhé kalhoty).

PLáž
Veřejná přírodní pláž s tmavým pískem a kameny
se nachází před hotelem, bez plážového servisu.
Další pláž Playa de Sotavento s bílým pískem,
nejkrásnější na ostrově, oceněná certifikátem
Modrá vlajka cca 15 km od hotelu (veřejná do-
prava), lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FUE2BaH.html

800 112 11292

KanársKé ostrovy | FUERTEVENTURA

od 19 750 Kč*

* více na str. 213



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

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

PoLoHa
Velmi pěkný hotelový komplex se nachází cca
1 km od centra střediska Caleta de Fuste s ob-
chody, restauracemi a bary a cca 8 km od letiště.

vyBavEnÍ
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 3 à la
carte restaurace, bar na recepci a u bazénu, WiFi
zdarma na recepci, konferenční sál; za poplatek
internetový koutek, půjčovna aut. 2 velké bazény
a dětský bazén; terasa s lehátky, slunečníky a osu-
škami zdarma.

sPort a ZáBava
Víceúčelové hřiště, minigolf, posilovna, plážový
volejbal, dětské hřiště a miniclub, animace pro

děti i dospělé; za poplatek tenisový kurt, proná-
jem kol, Thalasso Spa – krytý bazén, vířivka,
sauna, masáže, kosmetické procedury, možnost
vodních sportů na pláži, 18jamkové golfové hřiště
v blízkosti 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, telefonem, balkonem nebo
terasou; za poplatek trezor a minibar. Na vyžá-
dání a za příplatek pokoje s výhledem na moře,
junior suite a rodinné pokoje až pro 4 osoby.

stravovánÍ
Snídaně, možnost dokoupení obědů a večeří.
Hotel vyžaduje u večeře formální oblečení (pá-
nové dlouhé kalhoty).

PLáž
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází před hotelem, lehátka a slunečníky za
poplatek.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/FUE2sHE.html
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* více na str. 213
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HOTEL SOL BEACH HOUSE 
**** COSTA CALMA

Junior suite: AA|AAA Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

PoLoHa
Hotel se nachází na klidném místě, přímo u pláže,
ve společné zahradě hotelu Meliá Fuerteventura,
cca 4 km od letoviska Costa Calma s restauracemi
a nákupními možnostmi a cca 70 km od letiště.
Hotel je určený pouze pro dospělé osoby (16+).

vyBavEnÍ
Vstupní hala, recepce, restaurace, bar, WiFi v areálu
hotelu zdarma; za poplatek půjčovna aut. Terasa
s bazénem; lehátka a slunečníky zdarma.

sPort a ZáBava
V sousedním hotelu Meliá: posilovna, plážový
volejbal, denní sportovní aktivity, večerní zábava;

za poplatek tenisový kurt, Spa centrum – vířivka,
finská a parní sauna, masáže, kosmetické pro-
cedury; na pláži poblíž hotelu škola windsurfingu
a kitesurfingu (externí nabídka).

UBytovánÍ
Dvoulůžkové junior suite (2+0, 2+1) s možností
přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem, setem na přípravu kávy/čaje,
trezorem a balkonem nebo terasou s výhledem
na moře; za poplatek minibar. Za příplatek po-
koje junior suite s privátní zahrádkou s lehátky
a výhledem do zahrady a na moře.

stravovánÍ
Polopenze formou bufetu.

PLáž
Krásná pláž Playa Barca, která je součástí slavné
pláže Sotavento, obklopená přírodní rezervací,
s jemným pískem a mírným vstupem do moře
se nachází přímo u hotelu, bez plážového servisu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FUE2soL.html

800 112 11294

KanársKé ostrovy | FUERTEVENTURA

od 25 560 Kč*

* více na str. 213



HOTEL MELIA FUERTEVENTURA 
**** COSTA CALMA

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

PoLoHa
Moderní hotelový komplex hlavní budovy a čtyř
vedlejších budov je situován v tropické zahradě
u pohádkové pláže se zlatým pískem, cca 4 km
od střediska Costa Calma, cca 20 km od Morro
Jable a cca 75 km od letiště; autobusová zastávka
v blízkosti hotelu.

vyBavEnÍ
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, restau-
race à la carte, 3 bary, konferenční místnost, WiFi
ve společných prostorách zdarma, parkoviště,
minimarket; za poplatek internetový koutek, půj-
čovna kol a aut. Velký bazén s mořskou vodou,
2 sladkovodní bazény (1 sezónně vyhřívaný), dět-
ské brouzdaliště; lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma, osušky za vratný depozit.

sPort a ZáBava
Stolní tenis, posilovna, herna, dětské hřiště, ho-
rolezecká stěna, zip-line, miniclub (5–12 let),
denní sportovní aktivity pro děti a dospělé, ve-
černí zábava; za poplatek tenisový kurt, Spa cen-
trum – vířivka, finská a parní sauna, masáže,
kosmetické procedury; na pláži u hotelu škola
windsurfingu a kitesurfingu (externí nabídka).

UBytovánÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2)
s možností až 2 při stýlek pro děti jsou vybaveny
vlastním  příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC),  klimatizací, SAT/TV, telefonem, trezo-
rem, chlad ničkou a terasou. Za příplatek pokoje
s výhledem na moře nebo pokoje s výhledem na
lagunu.

stravovánÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení all inclusive, které zahrnuje snídaně,
obědy a večeře formou bufetu, snack během
dne, nealkoholické a místní alkoholické nápoje
v časech a místech určených hotelem. Hotel vy-
žaduje v restauraci u večeře formální oblečení
(pánové dlouhé kalhoty).

PLáž
Krásná pláž Playa Barca, která je součástí slavné
pláže Sotavento, obklopená přírodní rezervací,
s jemným pískem a mírným vstupem do moře
se nachází přímo před hotelem, bez plážového
servisu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FUE2MEL.html
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teneriFe – naŠe PoBytová MÍsta
PLaya DE La arEna
Menší klidnější středisko obklopené kulisou vy-
sokých hor u jedné z nejkrásnějších černých pláží
ostrova. Rozkládá se v bezprostřední blízkosti
 strmých  vysokých útesů Los Gigantes prakticky
na dosah přístavu  Santiago de Tenerife u vstupu
do horských partií hory Teide. Asi 12 km odsud
leží malé městečko Adeje, jedno z nejnavštěvo-
vanějších míst ostrova. Transfer z letiště  trvá cca
60 min.

PLaya DE Las aMérIcas
Hlavní rušné středisko ostrova Tenerife s nej-
větším komplexem pláží. Příjemné mikroklima
garantuje slunečné počasí i v době, kdy se jiné
 části ostrova halí do mlhy. Středisko překypuje
množstvím hotelů, barů, restaurací a obchodů.
Vhodné pro milovníky koupání v moři a vodních
sportů. Transfer z letiště trvá cca 30 min.

costa aDEJE
Rychle se rozvíjející nové turistické středisko na-
vazující na západní okraj hlavního ostrovního pří-
mořského letoviska Playa de las Américas.

PUErto DE santIaGo
Letovisko Puerto De Santiago tvoří spolu se stře-
disky Playa La Arena a Los Gigantes jednu velkou
rekreační zónu na západním pobřeží Tenerife.
Původně rybářská vesnička se časem proměnila
v živé turistické letovisko nabízející pro Tenerife
typickou tmavou pláž, řadu malebných zátok,
krásný výhled na bizarní skalní útvary sahající
až do výšky 800 m s případným názvem Los Gi-
gantes, nejlepší mikroklimatické podmínky na
ostrově a samozřejmě i rozvinutou turistickou
infrastrukturu, moderní hotely, obchody, restau-
race a bary. Vzhledem k hornatému terénu není
toto středisko vhodné pro osoby s pohybovými
obtížemi ani pro rodiny s dětmi v kočárcích.
Transfer z letiště trvá cca 60 min.

caLLao saLva JE
Letovisko, které nepatří mezi velká a rušná stře-
diska, dosud nabízí klidné prostředí, příjemnou
atmosféru, turistické stezky s romantickými vy-
hlídkami, divoké pobřeží Atlantiku i krásnou pláž
Playa Ajabo s tmavým vulkanickým pískem. Ne-
chybí ani nabídka turistických služeb, restaurací,
kaváren a barů. Transfer z letiště trvá cca 30 min.

Puerto de santiago Playa de las américas

costa adeje Playa de la arena

Pobyt ZDarMa*
Hotel Kategorie strava pro dítě do str.

TENERIFE
Be Live Experience La Arena ***** AI 12 let 98
Barcelo Santiago **** AI – 100
Allegro Isora **** AI 13 let 102
Blue Sea Callao Garden *** AI 7 let 104
Blue Sea Lagos de Cesar *** AI 7 let 105
Gala **** PL 7 let 106
La Siesta **** PL 7 let 107
Troya **** PL 7 let 108
Be Live Experience La Niña ***** AI – 109

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

platné 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 do-
pravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí této slevy uvádíme
v závěru tohoto katalogu. 
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naBÍdKa výletů
Gran toUr tEnErIFE sUr
Krásný celodenní výlet na nejvyšší horu Španěl-
ska Pico del Teide (3 718 m n. m.) s obědem
a ochutnávkou místních specialit, zastávky na
těch nejkrásnějších místech, např. u nejstaršího
dračince na světě.
Cena: cca 57 EUR

Loro ParK
Celodenní vstupenka na nejslavnější atrakci na
ostrově se čtyřmi show – lachtani, delfíni, ko-
satky a papoušci.
Cena: cca 58 EUR

JEEP saFarI La GoMEra
Celodenní výlet na nedaleký „Kolumbův ostrov“
La Gomera, skvělý zážitek, jízda jeepem 4x4
fantastickou přírodou, seznámení s „pískacím“
jazykem El Silbo aj. Cena zahrnuje oběd.
Cena: cca 95 EUR

KataMarán
Plavba podél západního pobřeží Tenerife je vy-
nikající příležitostí pro pozorování velryb a del-
fínů v jejich přirozeném prostředí. Zastávka
v jedné ze zátok na koupání a oběd. 
Cena: cca 55 EUR

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

Loro ParkPico del teide

Pico del teide La Gomera
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HOTEL BE LIVE ExPERIENCE PLAYA LA ARENA 
***** PUERTO DE SANTIAGO

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

PoLoHa
Hotel je situován na západním pobřeží nedaleko
útesů Los Gigantes, v krásné zahradě s výhledem
na moře, cca 500 m od centra střediska Puerto
de Santiago a cca 40 km od letiště; autobusová
zastávka cca 50 m od hotelu.

vyBavEnÍ
Vstupní hala, recepce, výtahy, 2 restaurace, TV
místnost, WiFi v prostoru recepce zdarma, ob-
chod se suvenýry, konferenční místnosti; za po -
pla tek internetový koutek, parkoviště. 2 bazény
(1 sezónně vyhřívaný), dětský bazén se skluzav-
kou, terasa na opalování; lehátka a slunečníky
zdarma, osušky za vratný depozit.

sPort a ZáBava
Pétanque, minigolf, hřiště na volejbal, stolní
tenis, lukostřelba, herna, dětské hřiště, miniclub
(4–12 let), animace pro děti a dospělé; za pop-
latek kulečník, tenisový kurt, fitness centrum,
kosmetické procedury.

UBytovánÍ
Dvoulůžkové pokoje superior (2+0, 2+1) s mož-
ností přistýlky mají vlastní příslušenství (koupelna,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon,
chladničku a balkon nebo terasu; za poplatek
trezor, varná konvice, žehlička. Na vyžádání a za
příplatek pokoje s přímým nebo bočním výhle-
dem na moře.

stravovánÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře

formou bufetu, občerstvení během dne, kávu,
čaj, nealkoholické a místní alkoholické nápoje
v hotelem určených časech a místech. Hotel vy-
žaduje u večeře formální oblečení (pánové
dlouhé kalhoty).

PLáž
Pláž Playa de la Arena s tmavým sopečným pí-
skem a pozvolným vstupem do moře se nachází
cca 100 m od hotelu, přístup přes silnici, sluneč-
níky a lehátka za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/tFs2arE.html

od 21 940 Kč*

* více na str. 213
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HOTEL BARCELO SANTIAGO
**** PUERTO DE SANTIAGO

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

PoLoHa
Hotelový komplex se zajímavou architekturou
se nachází v blízkosti slavných útesů Los Gigantes
v západní části ostrova, v turistickém městečku
Puerto de Santiago, v blízkosti obchodů, restau-
rací a barů, cca 30 km od Playa de las Americas,
cca 45 km od letiště; zastávka místní dopravy
500 m od hotelu.

vyBavEnÍ
Vstupní hala, recepce, bankomat, WiFi v lobby
zdarma (30 min/den), výtahy, hlavní restaurace,
à la carte restaurace, 4 bary, butik, konferenční
sál; za poplatek internetový koutek, lékařská
služba, půjčovna aut a kol. Velká sluneční terasa
s výhledem na ostrov La Gomera a útesy Los Gi-
gantes, 3 bazény (1 v zimě vyhřívaný), brouzda-
liště pro děti; slunečníky a lehátka u bazénů
zdarma, osušky za vratný depozit.

sPort a ZáBava
Tenisový kurt (v rámci all inclusive 1 h/den –
omezený počet míst), stolní tenis, herna, aerobic,
basketbal, volejbal, aqua aerobic, dětské hřiště,
miniclub (4–12 let), animace pro děti i dospělé,
večery s živou hudbou; za poplatek kulečník,
Spa, vodní sporty v blízkosti hotelu.

UBytovánÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním
 příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, SAT/TV, telefonem, chladničkou a bal-
konem nebo terasou; za poplatek trezor. Na vy-
žádání a za příplatek pokoje s výhledem na moře
a junior suite až pro 4 osoby.

stravovánÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým
způsobem, dopolední a odpolední občerstvení,
příležitostné tematické večeře, nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby v hotelem
určených časech a místech.

PLáž
Písčito-kamenitá pláž Puerto de Santiago se na-
chází cca 200 m od hotelu, slunečníky a lehátka
za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/tFs2san.html

800 112 112100

KanársKé ostrovy | TENERIFE

od 24 880 Kč*

* více na str. 213
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HOTEL ALLEGRO ISORA
**** PLAYA DE LA ARENA

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

PoLoHa
Hotelový komplex je umístěný ve velké zahradě
s bujnou vegetací a leží v západní části ostrova
v centru městečka Playa de la Arena, cca 45 km
od letiště; zastávka místní dopravy u hotelu.

vyBavEnÍ
Vstupní hala, recepce, bankomat, výtahy, hlavní
restaurace, bar v lobby a u bazénu, WiFi zdarma;
za poplatek půjčovna aut. Terasy v různých úrov-
ních se 3 bazény (1 v zimě vyhřívaný, 1 se sklu-
zavkou), dětské brouzdaliště; lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma, osušky za vratný depozit, vý-
měna za poplatek.

sPort a ZáBava
Tenisový kurt (v rámci all inclusive 1h/den, k dis-
pozici dle volných míst, nutná rezervace), stolní
tenis, hřiště na minifotbal, volejbal, posilovna,
dětské hřiště, miniclub (4–12 let); za poplatek
wellness centrum – masáže a kosmetické pro-
cedury, vířivka, sauna.

UBytovánÍ
Dvoulůžkové apartmány (2+0, 2+1, 2+2) s mož-
ností až 2 přistýlek pro děti (rozkládací pohovka)
mají obývací pokoj s kuchyňským koutem a ložnici,
vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon, ledničku a balkon
nebo terasu; za poplatek trezor. Za příplatek po-
koje s přímým nebo bočním výhledem na moře.

stravovánÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, příležitostné tematické večeře,
občerstvení během dne, nealkoholické a alko-
holické nápoje místní výroby v časech a místech
určených hotelem.

PLáž
Veřejná pláž Playa de la Arena s tmavým pískem
se nachází cca 500 m od hotelu, slunečníky a le-
hátka za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/tFs2Iso.html

800 112 112102

KanársKé ostrovy | TENERIFE

od 20 930 Kč*

* více na str. 213
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HOTEL BLUE SEA CALLAO GARDEN
*** CALLAO SALVAJE

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

PoLoHa
Apartmánový komplex ve středomořském stylu
je umístěn v udržované zahradě na jihozápadním
pobřeží ostrova, cca 500 m od střediska Callao
Salvaje s obchody a restauracemi a cca 30 km
od letiště; zastávka místní dopravy 400 m od ho-
telu. Vzhledem k umístění ve svahu a členitosti
terénu nedoporučujeme osobám se sníženou
pohyblivostí.

vyBavEnÍ
Vstupní hala, recepce, restaurace, bar u bazénu,
WiFi v prostoru recepce zdarma (omezený
dosah); za poplatek půjčovna aut a kol. 4 bazény,
vyhrazená část pro děti; lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma.

sPort a ZáBava
Stolní tenis, herna, šipky, squash, vodní pólo,
plážový volejbal, dětské hřiště, animační pro-
gramy pro dospělé a děti; za poplatek tenisový
kurt, minigolf.

UBytovánÍ
Apartmány (2+0, 2+1, 2+2) s možností až 2 při-
stýlek pro děti mají vlastní příslušenství (kou-
pelna,WC), kuchyňský kout, obývací pokoj, ložnici
a balkon nebo terasu; za poplatek trezor, SAT/TV.
Za příplatek stejně vybavené apartmány supe-
rior s výhledem na bazén nebo bočním výhle-
dem na oceán.

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

PLáž
Tmavá písčito-kamenitá pláž se nachází cca
600 m od hotelu, lehátka a slunečníky za po -
platek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/tFs2caL.html

800 112 112104

KanársKé ostrovy | TENERIFE

od 18 560 Kč*

* více na str. 213

7



HOTEL BLUE SEA LAGOS DE CESAR
**** PUERTO DE SANTIAGO

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

PoLoHa
Hotel se nachází cca 300 m od centra střediska,
cca 150 m od prvních obchodů a restaurací a cca
45 km od letiště.

vyBavEnÍ
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, 2 bary,
WiFi v prostoru recepce zdarma; za poplatek in-
ternetový koutek, půjčovna aut, lékař na vyžá-
dání. Terasa na slunění s bazénem a dětským
brouzdalištěm; lehátka a slunečníky zdarma,
osušky za vratný depozit.

sPort a ZáBava
Stolní tenis, posilovna, animační program, živá
hudba; za poplatek kulečník.

UBytovánÍ
Junior suite (2+0, 2+1, 2+2) s možností až 2 při-
stýlek pro děti mají obývací pokoj a ložnici od-
dělenou dveřmi, vlastní příslušenství (koupelna,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, telefon a balkon;
za poplatek WiFi, SAT/TV, trezor a minibar.

stravovánÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, občerstvení během dne, neal-
koholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem.

PLáž
Písčitá pláž Playa de la Arena s tmavým vulka-
nickým pískem a pozvolným vstupem do moře
se nachází cca 450 m od hotelu, přístup na pláž
přes silnici, slunečníky a lehátka za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/tFs2LaG.html
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od 19 350 Kč*

* více na str. 213

7



HOTEL GALA
**** PLAYA DE LAS AMéRICAS

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

PoLoHa
Třípatrový hotel je umístěn v rušnější části stře-
diska v blízkosti mnoha atrakcí, cca 15 km od le-
tiště; zastávka místní dopravy cca 800 m od
hotelu.

vyBavEnÍ
Vstupní hala, recepce, výtahy, 2 restaurace,
3 bary, TV místnost, WiFi v areálu hotelu zdarma,
konferenční sál; za poplatek internetový koutek,
půjčovna aut. 2 bazény (1 v zimě vyhřívaný), dět-
ský bazén v miniclubu; lehátka a slunečníky u ba-
zénu zdarma, osušky za poplatek.

sPort a ZáBava
Stolní tenis, pétanque, fitness, herna, dětská herna,
dětský miniclub (4–12 let), animační programy

pro děti a dospělé; za poplatek kulečník, posi-
lovna, Spa centrum (pro osoby starší 16 let) –
sauna, pára, masáže, kosmetické procedury; ně-
kolik golfových hřišť v okolí 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, WiFi, telefonem a balkonem
nebo terasou; za poplatek minibar a trezor. Na
vyžádání a za příplatek rodinné pokoje až pro
4 osoby.

stravovánÍ
Polopenze formou bufetu, možnost dokoupení
all inclusive, které 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 pláž s tmavým pískem a pozvolným vstu-
pem do moře se nachází cca 500 m od hotelu,
lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/tFs2GaL.html

800 112 112106

KanársKé ostrovy | TENERIFE

od 21 980 Kč*

* více na str. 213

7



HOTEL LA SIESTA 
**** PLAYA DE LAS AMéRICAS

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

PoLoHa
Třípatrový hotel leží na jižním pobřeží ostrova,
cca 100 m od centra letoviska s nabídkou ob-
chodů, restaurací a kaváren, v blízkosti atrakcí
ostrova (Siam Park, Los Cristianos, Las Aguilas
Jungle) a cca 19 km od letiště.

vyBavEnÍ
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, 3 bary,
TV místnost, WiFi v areálu hotelu zdarma, kon-
ferenční centrum; za poplatek internetový kou-
tek. Bazén (v zimě vyhřívaný) a brouzdaliště pro
děti; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

sPort a ZáBava
Stolní tenis, pétanque, lukostřelba, vodní pólo,
volejbal, basketbal, dětské hřiště a herna, mi-
niclub (4–9 let), animační programy pro děti a do-
spělé; za poplatek tenisové kurty, kulečník,
posilovna, Spa – krytý bazén, sauna, pára, ma-
sáže, hydroterapie, vířivka, kosmetické procedury.
Hotel zajišťuje rezervace green fee na golfových
hřištích v okolí za speciální ceny.

UBytovánÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2)
s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, SAT/TV, WiFi, telefonem, balko-
nem nebo terasou; za poplatek minibar a trezor.

stravovánÍ
Polopenze formou bufetu, možnost dokoupení
all inclusive, které zahrnuje snídaně, obědy a ve-
čeře formou bufetu, odpolední občerstvení, ne-
alkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem.

PLáž
Písčitá pláž se světlým pískem Playa de las Ame-
ricas s pozvolným vstupem do moře se nachází
cca 200 m od hotelu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/tFs2sIE.html
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od 21 170 Kč*

* více na str. 213

7



HOTEL TROYA
**** COSTA ADEJE

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

PoLoHa
Hotel leží v blízkosti centra střediska Costa Adeje
s mnoha obchody a restauracemi, cca 1 km od
zábavního Siam parku a cca 17 km od letiště;
zastávka místní dopravy cca 200 m od hotelu.

vyBavEnÍ
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, bar
v lobby a u bazénu, WiFi v areálu hotelu zdarma,
konferenční místnost; za poplatek půjčovna aut.
Velký bazén s vyhrazenou částí pro děti; lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma, osušky za vratný
depozit.

sPort a ZáBava
Herna pro děti a dětské hřiště Magic Park; za

poplatek tenisový kurt, squash, stolní tenis, mi-
nigolf, kulečník, Spa centrum – krytý bazén se
slanou vodou, fitness, sauna, masáže, kosmetické
procedury.

UBytovánÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
SAT/TV, WiFi, telefon a balkon; za poplatek trezor
a minibar. Na vyžádání a za příplatek rodinné
pokoje až pro 4 osoby.

stravovánÍ
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení all inclusive, které zahrnuje snídaně,

obědy a večeře bufetovou formou, občerstvení
během dne, nealkoholické a alkoholické nápoje
místní výroby v časech a místech určených ho-
telem.

PLáž
Veřejná písčito-oblázková pláž s pozvolným vstu-
pem do moře se nachází cca 50 m od hotelu, le-
hátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/tFs2tro.html

800 112 112108

KanársKé ostrovy | TENERIFE

od 22 350 Kč*

* více na str. 213

7
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HOTEL BE LIVE ExPERIENCE LA NIÑA
***** COSTA ADEJE

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

PoLoHa
Hotel se nachází v centru módního letoviska
Costa Adeje na jižním pobřeží ostrova, v blízkosti
obchodů, barů a restaurací, cca 500 m od pří-
stavu Puerto Colón a cca 20 km od letiště; auto-
busová zastávka cca 500 m od hotelu.

vyBavEnÍ
Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace,
à la carte restaurace, 2 bary, WiFi zdarma, kon-
ferenční místnost; za poplatek internetový kou-
tek, obchody, půjčovna aut a kol. 2 bazény
(1 v zimě vyhřívaný), bazén pro děti; lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma, osušky za vratný
depozit.

sPort a ZáBava
Stolní tenis, squash s půjčovnou vybavení, luko-
střelba, fitness, dětská herna, miniclub (4–7 let),
animační programy pro děti a dospělé, večerní
show; za poplatek kulečník, Spa (osoby 16+) –
vnitřní bazén, vířivka, sauna, turecké lázně, ma-
sáže a kosmetické procedury, 18jamkové golfové
hřiště nedaleko 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 (kauce na dálkové ovládání),
telefonem a balkonem, terasou nebo francouz-
ským oknem; za poplatek trezor a minibar. Na
vyžádání a za příplatek pokoje s výhledem na
moře, na vyžádání bezbariérové pokoje.

stravovánÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým
způsobem, občerstvení během dne, nealkoho-
lické a alkoholické nápoje místní výroby v hote-
lem určených časech a místech.

PLáž
Veřejná písčitá pláž s tmavým pískem a pozvol-
ným vstupem do moře se nachází cca 300 m od
hotelu, slunečníky a lehátka za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/tFs2nIn.html

od 23 480 Kč*

* více na str. 213



OstrOv Madeira
Madeira je vzdá le ná 545 km od po bře ží afri ky a 978 km od por tu gal ska. rtuť tep lo mě ru do sa hu je 20 °C v zi mě, v lé tě je prů měr ná tep lo ta
vzdu chu cca 24 °C. tep lo ta vo dy se po hy bu je od 17 °C v zi mě po 23°C v lé tě. na Ma dei ře se vy sky tu je uni kát ní fló ra: na 700 dru hů kvě te ny,
ka pra din, růz né dru hy ja lov ce a vav ří nu. ni kde jin de ne uvi dí te v ta ko vém množ ství kvést or chi de je, li lie, mag no lie, azal ky. pří ro da vás na
Ma dei ře ob klo pu je do slo va na kaž dém kro ku. Ma dei ra je rá jem pro vy zna va če tu ris ti ky. nád her né sce né rie se před vá mi ob je ví ve vnit ro -
ze mí v ho rách. Z nej vyš ších vr cho lů ost ro va pi co ruivo a pi co do ariei ro je ne za po me nu tel né sle do vat vý chod slun ce. na bí zí se vám mož nost
vy zkou šet pa rag li ding, hor ská ko la, jíz du na ko ni či te nis. Ostrov má dvě gol fo vá hřiš tě. san to da ser ra je umís tě no v le se, té měř 700 m
nad mo řem a pra vi del ně hos tí vý znam né evrop ské tur na je. dru hé hřiš tě by lo ote vře no v ro ce 1993, pou hých 15 min. jíz dy od hl. měs ta
Fun cha lu. sa mo zřej mos tí pro Ma dei ru je ne pře ber né množ ství vod ních spor tů  např. vod ní ly že, surf, po tá pě ní, vod ní skútr, vod ní ba nán...
vý bor né jsou i pod mín ky pro ry bo lov.

spOrtOvní aktivity 
Většina hotelů na Madeiře nabízí sportovní vyžití
v podobě volejbalu, tenisu, případně možnosti
pronájmu jízdních kol. Z vodních sportů zde do-
minuje vodní lyžování či surfing. Pro zájemce je

možné zajistit hlubinný rybolov. Obě golfová
hřiště jsou snadno dosažitelná ze všech nabíze-
ných hotelů. Specialitou a hlavní atrakcí ostrova
jsou tzv. levády. Jedná se o unikátní zavlažovací
systém vybudovaný v 16. století, který tvoří úzké
kanály, akvadukty, tunely a přepady. Podél těchto
kanálů je vybudována hustá síť stezek, která láká
k unikátním procházkám uprostřed nádherné
přírody. Horský terén, příznivé klima a věčně ze-
lená příroda nabízejí ideální podmínky pro hor-
skou turistiku. Z nepřeberné palety výletů
doporučujeme zejména výstup na nejvyšší vrchol
ostrova Pico Ruivo, který lze zdolat 7 kilometro-
vým pochodem z hory Pico do Arieiro. Madeira
je oblíbená také potápěči, ideálním místem pro
potápění s přístroji je podmořská rezervace
u města Garajau.

pO kOupání 
Některé hotely nabízejí večerní vyžití formou
animací. Jedná se především o hotely mimo Fun-
chal. Ve Funchalu se nabízí mnoho zábavy v sa-
motném městě. Kromě romantických procházek
úzkými uličkami je zde k dispozici i spousta re-
staurací a barů, které lákají k příjemnému po-
sezení.

GastrOnOMie 
Výborná místní kuchyně je zajímavou kombinací
portugalské kuchyně s místními specialitami. Na
jídelníčku nesmí chybět madeirský nekvašený
chléb podávaný s česnekem a polévka. Ryby
a korýši tvoří většinou  hlavních chod – oblíbená
je zvláštní úhořovitá ryba espada a steaky z tu-
ňáka. Typické je i hovězí připravované jako špíz

OstrOv Madeira
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pobyt ZdarMa*
Hotel kategorie strava pro dítě do str.

Montemar Palace **** PL 14 let 114
Estalagem Do Mar *** PL 14 let 116
Rocamar/Royal Orchid ***** PL 7 let 117
Duas Torres **** SN 14 let 118
Hotelový komplex Dorisol *** PL 6 let 119
Madeira Panoramico **** PL 6 let 120
Allegro Madeira **** PL – 121 
Four Views Oasis **** PL 13 let 122
Four Views Baia **** PL 7 let 123
Pestana Ocean Bay **** AI – 124
Pestana Carlton ***** SN 12 let 124
Terrace Mar **** SN 13 let 126
Castanheiro ***** PL 13 let 127
Girassol **** SN 12 let 128
Do Campo **** PL 13 let 129 
Savoy Palace ***** SN 12 let 130
Savoy Calheta Beach **** AI – 131

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

platné 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 do-
pravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí této slevy uvádíme
v závěru tohoto katalogu. 
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na vavřínové větvičce nebo vep řové na víně
a česneku. Jako dezert je oblíbený karamel
a zvláštní exotické ovoce anonas (tzv. lahvovník),
které pochází z jižní Ameriky. Vyhledávanou spe-
cialitou je pravý madeirský medový koláč a svě-
toznámé madeirské víno, které je také vděčným
suvenýrem.

nákupy 
Proslulé květinové trhy nabízejí překrásné an-
turie, orchideje a strelitzie, které vám zabalí na
cestu letadlem do speciálních krabic, takže
snadno přečkají cestu a dlouho vydrží. Mezi další
suvenýry patří ručně vyráběná keramika, koší-
kářské zboží, typické slaměné klobouky, boty
z jemné kozí kůže a textilní výrobky zejména
krajky a výšivky. 

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
• věčně zelený ostrov plný květin
• výlety do nádherné přírody
• možnost pěší turistiky 
• trvale svěží jarní podnebí
• kombinace koupání a poznávání

 

MADEIRA

Atlantický oceán

Santa Cruz

Sao Vicente

Calheta

Ponta Delgada

Ribeira Brava

Canical

Funchal
Canico do Baixo

Přímé lety beZ PřestuPu

odlety: 8, 15 dní Z Prahy

Základní informace
rozloha ostrova: 750 km2

počet obyvatel souostroví: 245 tisíc
Úřední jazyk: portugalština
Místní měna: euro
Časový posun v létě: SELČ mínus 1 hod.
Cílové letiště: Funchal
doba letu z prahy: 4 hodiny 30 minut
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NaŠe POBYtOvÁ MÍsta
FunCHal
Malebné přístavní město, chráněné sopečnými
úbočími,  se nachází v jihovýchodní části ostrova.
Funchal je hlavním a zároveň největším městem
Madeiry. Jeho úzké dlážděné uličky zdobí histo-
rické domy s balkony, zatímco na strmých svazích
nad městem jsou rozesety bílé vilky. Historické
centrum města disponuje několika významnými
památkami, mezi které patří například katedrála
Sé z 15. století nebo pevnost Palácio de Sao Lou-
renco ze 16. století. Kromě památek a muzeí na-
bízí Funchal veškeré zázemí moderního města.
K dispozici jsou nákupní centra, obchody, tržnice,
restaurace, bary a tzv. lido, tj. veřejné koupaliště
v podobě kamenité pláže a betonových teras se
schůdky a žebříky usnadňujícími vstup do moře.
Na samém okraji hotelové zóny, která se roz-
prostírá v západní části Funchalu, najdeme rov-
něž známou oblázkovou pláž Praia Formosa.
Transfer z letiště trvá cca 25 min. 

CaniCO dO BaixO 
Kdysi malá vesnička, kde si převážně zámožní
cizinci pořizovali svá prázdninová sídla, se
během několika let stala rezidenčním centrem
plným krásných vilek a kvalitních hotelů. Canico
do Baixo nabízí klidnou dovolenou v menším
středisku plném zeleně, kde zábava a vyžití
mimo hotely je pouze v omezené míře. Centrum

s několika obchůdky a restauracemi je od po-
břeží vzdáleno cca 3 kilometry. Pokud však za-
toužíte po společnosti a nočním životě, můžete
se vydat  do nedalekého Funchalu, kam se taxí-
kem dostanete za cca 10 minut. Transfer z le-
tiště trvá cca 15 min.

santa CruZ 
Menší vesnička s typickou ostrovní atmosférou,
kde je k dispozici malé centrum s několika ob-
chůdky, se nachází cca 10 kilometrů od Funchalu
a v bezprostřední blízkosti letiště. Transfer z le-
tiště trvá cca 5 min. 

CalHeta
Původní vesnice v jihozápadní části ostrova, ležící
pod prudkými svahy hor, byla přebudována na
letovisko s vyhledávaným přístavem, restaura-
cemi, bary a především s uměle vytvořenou pís-
čitou pláží. Je ideálním místem pro pěší výlety
a je možno provozovat také rybolov, nebo se
zúčastnit výprav za pozorováním velryb a delfínů.
Calheta leží cca 40 km od Funchalu. Transfer
z letiště trvá cca 50 min. 

saO viCente
Městečko s původním charakterem a atmosférou
se nachází na severním pobřeží ostrova cca
35 km od Funchalu. V centru, které je dále ve

vnitrozemí, najdete kostelík, obchůdky a restau-
race, v okolí lákají turisty především jeskyně
vzniklé při výbuchu sopky, Vulkanologické mu-
zeum nebo Vavřínový les. Za nočním životem
lze dojet do živého Funchalu. Transfer z letiště
trvá cca 50 min.

pOnta delGada
Vesnička se nachází na divokém severním po-
břeží, obklopeném z jedné strany Atlantikem
a z druhé vysokými horami s terasovitými políčky
a lesy. V okolí se nachází několik pláží s černým
pískem nebo oblázky různých velikostí, v poslední
době byl vybudován komplex bazénů s mořskou
vodou. Posedět můžete v místních restauracích
a kavárnách, nákupy pořídíte v místních obcho-
dech, za zábavou se lze vydat do Funchalu. Trans-
fer z letiště trvá cca 50 min.

riBeira Brava
Půvabné městečko leží na jižním pobřeží ostrova,
jen asi 10 minut jízdy od Funchalu. V okolí se na-
chází mnoho vyhlídek do vnitrozemí a na oceán,
síť různě náročných vycházkových tras a přede-
vším pěkná písčitá pláž s kamínky a poměrně
prudkým sestupem do moře. Městečko nabízí
i dostatek zábavních a sportovních příležitostí
a kompletní turistickou infrastrukturu. Transfer
z letiště trvá cca 40 min. 

santa Cruz Funchal

Canico do Baixo Calheta

OstrOv Madeira
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NaBÍdka výletů
vÝCHOdní OkruH OstrOveM
Vyjížďka na třetí nejvyšší horu Madeiry, Pico do
Aieiro, se skvostnými výhledy na okolní masívy
a údolí. Pokračování lesní krajinou do Ribeiro
Frio, procházka kolem levady na vyhlídku Balcoes.
Přesun na severní pobřeží do Santany s typickými
domečky s doškovými střechami. Tradiční ma-
deirský oběd. Návštěva Porto da Cruz a ochut-
návka místního rumu, na závěr nejvýchodnější
mys ostrova Ponta de Sao Lourenco s jeho je-
dinečnou krajinou.
Cena: cca 56 EUR

Západní OkruH OstrOveM
Odjezd do rybářské vesničky Camara de Lobos,
procházka přístavem. Pokračování divokým údo-
lím řeky Ribeira Brava, průsmykem Encumeada
na náhorní plošinu Paúl de Serra. Zastávka ve
Fanalu ve vavřínovém lese. Pokračování do Porto
Moniz s lávovými jezírky (možnost koupání), ty-
pický madeirský oběd. Na zpáteční cestě zastávka
u vodopádu Nevěstin závoj, nádherné výhledy
na severní pobřeží a zastávka u útesu Cabo Girao
s prosklenou plošinou.
Cena: cca 59 EUR

MOnte a ÚdOlí JeptiŠek
Vyjížďka do hor na vyhlídku Eira do Serrado do
hlubokého Údolí jeptišek. Pokračování na Monte
s návštěvou tropické zahrady a jízda na tradičních
proutěných saních.
Cena: 65 EUR

FunCHal
Polodenní výlet zahrnuje vyhlídku v parku sv. Ka-
teřiny, procházku ke katedrále Sé, radniční ná-
městí, degustaci madeirského vína ve vinařství
Blandy, tržnici, staré město, botanickou zahradu
se spoustou květin a úžasné vyhlídky na celý
Funchal.
Cena: 40 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. 

santana

ribeiro Frio



800 112 112114

OstrOv Madeira

HOTEL MONTEMAR PALACE
**** PONTA DELGADA 

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

pOlOHa
Větší hotelový komplex se nachází na severním
pobřeží, v zahradě na útesu s pěkným výhledem
na oceán, cca 500 m od centra klidného města
Ponta Delgada s několika obchody a bary, cca
60 km od letiště.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, 2 bary,
WiFi zdarma; za poplatek půjčovna aut. Terasa
s bazénem, dětský bazén, krytý bazén; lehátka
zdarma, slunečníky a osušky za vratný depozit.

spOrt a ZáBava
Stolní tenis, dětské hřiště, občasná večerní zá-
bava; za poplatek kulečník, squash, golfové mi-
nihřiště, sauna, turecké lázně, vířivka.

uBytOvání
Dvoulůžkové standardní pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem
a balkonem; za poplatek trezor a minibar.

stravOvání
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení all inclusive, které zahrnuje snídaně,
obědy a večeře, nealkoholické a alkoholické ná-
poje místní výroby v časech a místech určených
hotelem.

pláž
Koupaliště Complexo Balnear da Ponta Delgada
s bazénem a vstupem do oceánu se nachází cca
500 m od hotelu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FnC2MOn.html

od 15 960 kč*

* více na str. 213

14
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HOTEL ESTALAGEM DO MAR
*** SAO VICENTE 

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

pOlOHa
Hotel umístěný na pozadí vysokých hor s výhle-
dem na oceán se nachází na severním pobřeží,
cca 800 m od městečka Sao Vicente s několika
obchody a bary, cca 35 km od Funchalu a cca
50 km od letiště; autobusová zastávka před ho-
telem.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, 2 bary, kon-
ferenční místnost; za poplatek WiFi v lobby.
Bazén, dětské brouzdaliště, krytý bazén; lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma, osušky za vratný
depozit.

spOrt a ZáBava
Tenisový kurt, stolní tenis, šipky, kulečník, fitness,
sauna, vířivka, malé dětské hřiště.

uBytOvání
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem
a balkonem nebo terasou; za poplatek trezor.

stravOvání
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení polopenze plus (voda, víno, pivo a ne-
alkoholické nápoje u večeře).

pláž
Hotel leží přímo u kamenitého pobřeží, bez plá-
žového servisu.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FnC2est.html

od 16 340 kč*

* více na str. 213
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HOTEL ROCAMAR/ROyAL ORCHID
***** CANICO DO BAIxO

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

pOlOHa
Oblíbený hotelový komplex dvou budov je situ-
ován na útesech nad hladinou oceánu cca 2,5 km
od centra střediska Canico do Baixo, cca 11 km
od Funchalu (hotelový minibus) a cca 9 km od
letiště; nejbližší minimarket cca 300 m od hotelu.
Vzhledem k členitému terénu nedoporučujeme
osobám s omezenou schopností pohybu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtah, 2 restaurace, bar,
snack bar, TV místnost, konferenční sál, WiFi
v prostorách recepce a v lobby; za poplatek in-
ternetový koutek. Terasa na slunění, bazén, dět-
ské brouzdaliště, sezonně otevřený přírodní
bazén s mořskou vodou; lehátka, slunečníky
a osušky u bazénu zdarma.

spOrt a ZáBava
Krytý vyhřívaný bazén, vířivka, sauna, parní lázeň,
posilovna; za poplatek solárium, masáže, potá-
pěčské centrum, v blízkosti hotelu golfové hřiště.

uBytOvání
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
SAT/TV, klimatizací, telefonem, některé pokoje
mají balkon; za poplatek minibar, trezor. Na vy-
žádání a za příplatek pokoje s výhledem na oceán
a studia s výhledem na oceán. Ubytování je za-
jištěno v rámci hotelového komplexu v hotelu
Royal Orchid nebo v hotelu Rocamar.

stravOvání
Polopenze bufetovým způsobem, možnost dokou -
pení all inclusive, které zahrnuje snídaně, obědy

a večeře formou bufetu, občerstvení během dne,
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem.

pláž
Z terasy pod hotelem, kam je přístup výtahem
nebo po schodech, je přímý vstup do moře po
žebříku; na terase jsou k dispozici lehátka. Ve-
řejná kamenitá pláž Reis Magos se nachází cca
800 m od hotelu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FnC2rOC.html

Bazén u hotelu royal Orchidpokoj v hotelu roca Mar

od 16 780 kč*

* více na str. 213

7
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HOTEL DUAS TORRES
**** FUNCHAL

Studio: AA|AAA|AAB|AABB     Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: snídaně

pOlOHa
Hotelový komplex dvou výškových budov je si-
tuován na skále přímo nad mořem v hotelové
části Funchalu, cca 4 km od jeho centra a cca
23 km od letiště; obchody, bary a restaurace cca
200 m od hotelu, autobusová zastávka cca 100 m
od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, 2 bary,
terasa s výhledem na moře, WiFi na recepci
zdarma; za poplatek trezor na recepci, půjčovna
aut a kol. Bazén s oddělenou částí pro děti, ví-
řivka; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

spOrt a ZáBava
Za poplatek tenisový kurt s osvětlením.

uBytOvání
Dvoulůžková studia (2+0, 2+1, 2+2) s možností
až 2 přistýlek pro děti (rozkládací pohovka) mají
vlastní příslušenství (koupelna/sprcha, vysoušeč
vlasů, WC), kuchyňský kout s lednicí, dvouvaři-
čem, základním nádobím a mikrovlnou troubou,
klimatizaci, SAT/TV, telefon a balkon; za poplatek
trezor, kávovar. Na vyžádání a za příplatek pokoje
s bočním nebo přímým výhledem na moře.

stravOvání
Snídaně bufetovým způsobem, možnost dokou-
pení večeří.

pláž
Přímo pod hotelem se nachází veřejné koupaliště
(vstup za poplatek) – vstup do vody z betonové
terasy po schodech, vzdálenost od hotelu cca
10 minut chůze. Koupaliště Ponta Gorda (vstup
za poplatek) s umělými terasami, 2 bazény s moř-
skou vodou a dětským bazénem se skluzavkou
se nachází cca 700 m od hotelu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FnC2dua.html

od 17 090 kč*

* více na str. 213

14
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HOTELOVý KOMPLEx DORISOL
*** FUNCHAL

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

pOlOHa
Hotelový komplex dvou samostatných hotelů,
Dorisol Estrelicia a Dorisol Buganvilia, se nachází
v klidné oblasti cca 2 km od centra Funchalu
s mnoha obchody a bary a cca 23 km od letiště;
autobusová zastávka cca 100 m od hotelu. Klienti
mohou být ubytování v hotelu Dorisol Estrelicia
nebo Dorisol Buganvilia.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, re-
staurace à la carte, bar u recepce a u bazénu,
WiFi v areálu hotelu zdarma (omezený dosah),
obchod se suvenýry. 2 bazény, dětské brouzda-
liště, vnitřní bazén; slunečníky a lehátka u bazénů
zdarma, osušky za vratný depozit.

spOrt a ZáBava
Stolní tenis, kulečník, posilovna, dětské hřiště;
za poplatek tenisový kurt, wellness centrum –
sauna, jacuzzi, masáže; 18jamkové golfové hřiště
cca 10 km od hotelu.

uBytOvání
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s mož-
ností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušen-
stvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), SAT/TV,
telefonem a balkonem; za poplatek trezor.

stravOvání
Polopenze bufetovou formou, možnost dokou-
pení all inclusive (obědy, snacky a nápoje jsou
podávány ve vedlejším hotelu Mimosa).

pláž
V oblasti Funchalu se nachází několik kamenitých
pláží, cca 600 m od hotelu se nachází koupaliště
Ponta Gorda s terasou a několika bazény s moř-
skou vodou a tobogán u bazénu pro děti (za
poplatek).

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FnC2dOr.html

od 17 480 kč*

* více na str. 213
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HOTEL MADEIRA PANORAMICO
**** FUNCHAL

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

pOlOHa
Pěkný hotel s příjemnou atmosférou a krásným
výhledem na oceán je umístěn na kopci cca 3 km
od centra hlavního města Funchal (hotelový bus
zdarma několikrát denně, kromě neděle), cca
22 km od letiště; obchody a restaurace cca 500 m
od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, re-
staurace à la carte, bar na recepci a u bazénu;
WiFi zdarma, internet za poplatek . Terasa s ba-
zénem, krytý bazén; lehátka, slunečníky a osušky
u bazénu zdarma.

spOrt a ZáBava
Stolní tenis, animační program pro dospělé,
1x týdně folklorní večer; za poplatek tenisový
kurt, posilovna, kulečník, wellness centrum – ví-
řivka, turecké lázně, sauna, masáže.

uBytOvání
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem
a balkonem nebo terasou; za poplatek trezor,
minibar. Na vyžádání a za příplatek pokoje s vý-
hledem na moře.

stravOvání
Polopenze formou bufetu.

pláž
V oblasti Funchalu se nachází několik kamenitých
pláží, cca 2 km od hotelu se nachází koupaliště
Ponta Gorda s terasou a několika bazény s moř-
skou vodou a bazény pro děti (za poplatek).

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FnC2Mad.html

od 20 880 kč*

* více na str. 213
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HOTEL ALLEGRO MADEIRA
**** FUNCHAL

Standard: AA|AAA     Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

pOlOHa
Hotel je situován v oblasti Lido, poblíž hlavní tu-
ristické třídy, promenády a parku; cca 1 km od
jednoho z největších nákupních center s restau-
racemi a obchody, cca 21 km od letiště. Hotel je
určen pouze pro dospělé osoby (18+).

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtah, 2 restaurace, kavárna,
panoramatický střešní bar, bar u bazénu, spole-
čenská místnost, WiFi v areálu hotelu zdarma; za
poplatek půjčovna kol, parkoviště. Terasa na slu-
nění s bazénem; slunečníky, lehátka a osušky
u bazénu zdarma.

spOrt a ZáBava
Za poplatek fitness a wellness centrum – solá-
rium, sauna, turecká lázeň, 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, SAT/TV, telefonem, trezorem, balkonem
nebo terasou; za poplatek minibar. Za příplatek
dvoulůžkové pokoje s výhledem na moře; za pří-
platek a na vyžádání prostornější junior suite.

stravOvání
Polopenze formou bufetu.

pláž
Kamenitá pláž Praia Formosa, místy s hrubým
černým pískem, se nachází cca 4 km od hotelu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FnC2all.html

od 19 270 kč*

* více na str. 213
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HOTEL FOUR VIEWS OASIS
**** CANICO DO BAIxO

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

pOlOHa
Pěkný hotel s příjemnou atmosférou se nachází
v klidnější oblasti a na promenádě, cca 3 km od
centra střediska Canico, cca 12 km od Funchalu
(hotelový bus zdarma několikrát denně kromě
neděle) a cca 11 km od letiště; veřejná autobu-
sová zastávka cca 20 m od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, re-
staurace à la carte, bar na recepci a snack bar
u bazénu, konferenční místnost, WiFi zdarma;
za poplatek internet. Bazén s terasou na slunění,
dětský bazén, krytý bazén; lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma.

spOrt a ZáBava
Stolní tenis, dětské hřiště a herna; za poplatek
potápěčská škola, Spa – sauna, turecká lázeň,
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, SAT/TV, telefonem a balkonem nebo
terasou; za poplatek trezor, minibar. Na vyžádání
a za příplatek pokoje s výhledem na moře
a studia s kuchyňským koutem, bočním výhle-
dem na moře a s možností až 2 přistýlek.

stravOvání
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení obědů.

pláž
Veřejná kamenitá pláž se nachází cca 150 m od
hotelu, přístup po promenádě nebo po místní
komunikaci.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FnC2Oas.html

od 19 870 kč*

* více na str. 213
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HOTEL FOUR VIEWS BAIA
**** FUNCHAL

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

pOlOHa
Nejnovější hotel skupiny Four Views s příjemnou
atmosférou a kvalitními službami se nachází na
kopci nad silnicí, cca 500 m od centra Funchalu
(hotelový bus několikrát denně zdarma kromě
neděle a svátků, nutná rezervace) a cca 21 km
od letiště; zastávka veřejné dopravy cca 200 m
od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, bar
na recepci, snack bar u bazénu, konferenční
místnost, obchod se suvenýry, WiFi zdarma; za
po platek internetový koutek. Bazén, terasa na
slunění, dětské brouzdaliště; lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma.

spOrt a ZáBava
Stolní tenis, stolní fotbal, animační programy
a taneční večery pro dospělé; za poplatek Spa
centrum – krytý bazén, hydromasáž, sauna, ma-
sáže.

uBytOvání
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klima-
tizací, SAT/TV a balkonem nebo terasou; za
poplatek trezor, minibar. Na vyžádání a za pří-
platek pokoje s výhledem na moře a studia s mož-
ností přistýlky a kuchyňským koutem s lednicí.

stravOvání
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení obědů.

pláž
V oblasti Funchalu se nachází několik kamenitých
pláží, cca 2 km od hotelu se nachází koupaliště
Ponta Gorda s umělými terasami a několika ba-
zény s mořskou vodou a bazény pro děti.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FnC2Bai.html

od 20 590 kč*

* více na str. 213
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HOTEL PESTANA OCEAN BAy
**** FUNCHAL

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

pOlOHa
Výborně situovaný hotel leží nad jednou z nej-
lepších pláží na ostrově Praia Formosa, cca 5 km
od historického centra Funchalu (hotelový bus)
a cca 24 km od letiště.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, bar
s živou hudbou, bar u bazénu, konferenční míst-
nost, parkoviště, WiFi v lobby zdarma; za pop-
latek trezor na recepci. 2 bazény s oddělenou
částí pro děti; lehátka zdarma, slunečníky za
poplatek.

spOrt a ZáBava
Stolní tenis, herna; za poplatek kulečník, fitness
centrum, wellness centrum – jacuzzi, sauna,

 masáže; golfové hřiště Palheiro Golf (cca 15 km)
a Santo da Serra Golf (cca 30 km).

uBytOvání
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0) jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, WC),
kuchyňským koutem se základním vybavením,
SAT/TV, rádiem, telefonem a balkonem s výhle-
dem na oceán. Na vyžádání a za příplatek pokoje
superior (2+0) nebo prostornější junior suite
(2+0, 2+1) s možností přistýlky.

stravOvání
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, nealkoholické a alkoholické ná-
poje místní výroby, kávu, čaj v časech a místech
určených hotelem.

pláž
Přímo před hotelem se nachází nádherná
 oblázkovo-písčitá pláž Praia Formosa, která je
jednou z nejhezčích pláží na Madeiře. Na tuto
známou pláž navazuje další pláž s vulkanickým
pískem.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FnC2pOB.html

od 22 720 kč*

* více na str. 213
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HOTEL PESTANA CARLTON
***** FUNCHAL

Standard: AA     Rodinný pokoj: AA|AAA|AAB|AABB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: snídaně

pOlOHa
Jeden z nejluxusnějších hotelů na Madeiře je vy-
stavěn v zahradě přímo nad mořem, cca 1,5 km
od historického centra města a cca 20 km od le-
tiště; veřejná autobusová zastávka cca 100 m
od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace,
restaurace à la carte, bar, snack bar, konferenční
místnosti, obchod se suvenýry, WiFi zdarma, in-
ternetový koutek za poplatek, kadeřník. 2 bazény
se slanou vodou, dětské brouzdaliště, krytý bazén;
slunečníky a lehátka u bazénů zdarma.

spOrt a ZáBava
Tenisový kurt (vybavení za poplatek), stolní tenis,
dětské hřiště, kulečník, minigolf, živá hudba ně-
kolikrát týdně; za poplatek wellness centrum –
sauna, vířivka, turecké lázně, fitness, masáže, lé-
čebné a kosmetické procedury, golfové hřiště
nedaleko hotelu, potápěčské centrum.

uBytOvání
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0) jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, rádiem, telefonem,
trezorem a balkonem nebo terasou; za příplatek
minibar, varná konvice, WiFi. Na vyžádání a za pří-
platek pokoje s výhledem na bazén, na moře nebo
prostornější rodinné pokoje až pro 4 osoby.

stravOvání
Snídaně bufetovým způsobem, možnost dokou-
pení večeří střídavě výběrem z menu nebo bu-
fetovým způsobem.

pláž
Hotel se nachází na útesu přímo nad mořem,
k dispozici je betonová terasa, na které je umístěn
jeden z bazénů, z terasy je přímý vstup do moře
po žebřících.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FnC2peC.html

od 22 200 kč*

* více na str. 213
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HOTEL TERRACE MAR
**** FUNCHAL

Studio: AA|AAA|AAB     Apartmán: AA|AAB|AAA|AABB|AAAB     Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: snídaně

pOlOHa
Hotel se nachází v oblíbené části hlavního města
Funchal, cca 2 km od centra s obchody a restau-
racemi, cca 24 km od letiště a několik minut
chůze od pláže.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, bar,
WiFi ve veřejných prostorách zdarma; za poplatek
parkoviště. Střešní bazén s terasou a s venkovní
vířivkou; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

spOrt a ZáBava
Za poplatek sauna, masáže a jacuzzi; cca 1 km od
hotelu se nachází Casino, cca 10 km golfové hřiště.

uBytOvání
Dvoulůžková studia (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky (sofa) jsou vybavena vlastním příslušen-
stvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem, trezorem, kuchyňským kou-
tem s ledničkou, mikrovlnnou troubou a balko-
nem nebo terasou; za příplatek minibar. Na
vyžádání a za příplatek prostornější apartmány
až pro 4 osoby.

stravOvání
Snídaně bufetovým způsobem, možnost dokou-
pení servírovaných večeří.

pláž
V oblasti Funchalu se nachází několik kamenitých
pláží, cca 600 m od hotelu se nachází koupaliště
Ponta Gorda s terasou a několika bazény s moř-
skou vodou a tobogán u bazénu pro děti (za
poplatek).

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FnC2ter.html

od 16 420 kč*

* více na str. 213

13



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 127

OstrOv Madeira

HOTEL CASTANHEIRO LIGH
T

***** FUNCHAL

Standard: AA   Junior suite: AA|AAA|AAB|AABB     Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: polopenze

pOlOHa
Pěkný stylový hotel se skládá z pěti propojených
budov a nachází se v historickém centru hlavního
města Funchal s obchody a restauracemi,
cca 500 m od přístavu, cca 3 km od botanické
zahrady a cca 18 km od letiště.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, restau-
race à la carte, 2 bary, konferenční místnost, WiFi
zdarma na recepci; za poplatek parkoviště. Infi-
nity bazén na střeše hotelu, krytý bazén; lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma.

spOrt a ZáBava
Posilovna; za poplatek Spa centrum – sauna,

 turecké lázně, relaxační zóna, masáže, cca 10 km
od hotelu 18jamkové golfové hřiště.

uBytOvání
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0) jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem
a menším balkonem; za poplatek WiFi, trezor,
minibar. Na vyžádání a za příplatek pokoje de-
luxe (2+1) s možností přistýlky nebo junior suite
(2+2) s možností až 2 přistýlek pro děti.

stravOvání
Polopenze zahrnuje snídaně formou bufetu, ve-
čeře servírované, možnost dokoupení light all
inclusive, které zahrnuje plnou penzi (obědy

a večeře servírované), omezené množství nápojů
k hlavním jídlům.

pláž
Barreirinha – umělé terasy na opalování, dětský
bazén s mořskou vodou, přístup do oceánu po
schodech, slunečníky a lehátka za poplatek, cca
1,5 km od hotelu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FnC2Cas.html

od 20 990 kč*

* více na str. 213
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HOTEL GIRASSOL
**** FUNCHAL

Junior suite: AA|AAA|AAB|AABB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: snídaně

pOlOHa
Vyhledávaný hotel leží v udržované zahradě v ho-
telové části Funchalu, cca 2 km od historického
centra, 500 m od pobřežní promenády a cca
18 km od letiště; nejbližší obchody, restaurace
a autobusová zastávka cca 100 m od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, bar,
snack bar, skotská hospoda, WiFi v lobby zdarma;
za poplatek internetový koutek. 2 bazény s te-
rasou na opalování, dětské brouzdaliště; sluneč-
níky a lehátka u bazénu zdarma.

spOrt a ZáBava
Stolní tenis, 1x týdně živá hudba a folklorní před-
stavení; za poplatek kulečník, sauna, fitness, ma-
sáže.

uBytOvání
Junior suity (2+0, 2+1, 2+2) až pro 4 osoby mají
obývací pokoj s rozkládací pohovkou a ložnici,
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna,
vysoušeč vlasů, WC), SAT/TV, telefonem balkonem
a stropním ventilátorem v ložnici; za poplatek
minibar, trezor. Na vyžádání a za příplatek pokoje
s výhledem na moře.

stravOvání
Snídaně bufetovým způsobem, možnost dokou-
pení večeří formou bufetu nebo all inclusive.

pláž
Kamenitá pláž s betonovou terasou a betonovým
molem do moře je vzdálena cca 10 minut, pláž
Praia Formosa leží cca 2,5 kilometru od hotelu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FnC2Gir.html

od 17 760 kč*

* více na str. 213
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HOTEL DO CAMPO
**** RIBEIRA BRAVA

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

pOlOHa
Menší hotel se nachází v klidné oblasti na útesu
s výhledem na vavřínové lesy a Atlantský oceán,
cca 1,5 km od střediska Ribeira Brava a 35 km
od letiště ve Funchalu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, bar, te-
rasa, WiFi v areálu hotelu zdarma; za poplatek
půjčovna aut. Terasa na slunění, bazén; lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma.

spOrt a ZáBava
Za poplatek posilovna, wellness centrum – vířivka,
sauna, parní lázeň, 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, telefonem a balkonem; za
poplatek trezor.

stravOvání
Polopenze bufetovým způsobem.

pláž
Veřejná skalnatá pláž se nachází cca 2 km od
hotelu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FnC2CaM.html

od 15 740 kč*

* více na str. 213
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HOTEL SAVOy PALACE
***** FUNCHAL

Standard: AA    Standard bazén/moře: AA|AAB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: snídaně

pOlOHa
Moderní hotel s krásnou polohou a nádherným
výhledem na oceán leží v hotelové čtvrti, u místní
komunikace, cca 3 km od centra Funchalu a cca
22 km od letiště; autobusová zastávka cca 20 m
od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace,
restaurace u bazénu, 2 restaurace à la carte,
5 barů, konferenční centrum, WiFi v areálu hotelu
zdarma, bazén, bazén pro dospělé na střeše
s výhledem na oceán; lehátka a slunečníky u ba-
zénu zdarma.

spOrt a ZáBava
Herna, animace pro děti a dospělé, diskotéka,
živá hudba; za poplatek Spa centrum – masáže,
relaxační programy, sauna, pára, vířivka, vyhří-
vaný krytý bazén, kosmetické procedury.

uBytOvání
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, pro
osoby 18+) jsou vybaveny vlastním příslušen-
stvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), SAT/TV,
WiFi, telefonem, setem k přípravě kávy/čaje a bal-
konem s výhledem na město; za poplatek mini-
bar, trezor. Na vyžádání a za příplatek pokoje
s možností přistýlky a s výhledem do zahrady
nebo na moře.

stravOvání
Snídaně formou bufetu, možnost dokoupení ve-
čeří nebo plné penze.

pláž
Veřejná kamenitá pláž Praia Formosa se strmým
vstupem do moře se nachází cca 5 km od hotelu,
bez plážového servisu.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FnC2pal.html

od 26 130 kč*

* více na str. 213
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OstrOv Madeira

HOTEL SAVOy CALHETA BEACH
**** CALHETA

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

pOlOHa
Hotel rodinného typu se nachází v klidné oblasti
mezi majestátními horami a písčitou pláží Cal-
heta, cca 2,5 km od centra města Calheta, cca
33 km od Funchalu (hotelový bus za poplatek)
a cca 50 km od letiště; několik místních obchodů
a barů cca 20 m od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace,
à la carte rybí restaurace, 3 bary, konferenční
místnost, terasa s výhledem na pláže, WiFi
zdarma; za poplatek parkoviště, půjčovna aut.
Bazén, dětské brouzdaliště, krytý vyhřívaný
bazén; slunečníky, lehátka a osušky u bazénu
zdarma.

spOrt a ZáBava
Posilovna, plážový volejbal, plážový fotbal, stolní
tenis, kulečník, dětské hřiště, animační programy
pro dospělé a pro děti u bazénu, večer živá
hudba v baru; za poplatek vodní sporty, potápění,
windsurfing, Spa centrum – sauna, turecké lázně,
vířivka, procedury s produkty na bázi mořských
řas, masáže.

uBytOvání
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
SAT/TV, telefon a balkon; za poplatek trezor, mi-
nibar. Na vyžádání a za příplatek pokoje s vý-
hledem na moře nebo rodinné pokoje (2+1).

stravOvání
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu,
snack v odpoledních hodinách, nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby ve vyznače-
ném baru.

pláž
Veřejná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází cca 10 m od hotelu, slunečníky,
lehátka a matrace za poplatek; bar na pláži (ote-
vřeno v hlavní sezóně).

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/FnC2sav.html

od 23 100 kč*

* více na str. 213



ItálIe – ostrov sardInIe
„evropský karibik“ – ostrov s nejkrásnějšími plážemi ve Středomoří leží západně od pobřeží itálie na dohled břehům francouzského ostrova
korsiky. má rozmanitý povrch od horstev protkaných četnými kaňony a dosahujících výše našich krkonoš až po náhorní plošiny a nížiny.
Z prehistorického osídlení se zachovaly četné kultovní stavby, zhlédnout lze též antické vykopávky i řadu středověkých památek. Současný
život ostrova láká svými typickými, civilizací dosud nedotčenými horskými i rybářskými vesničkami. Skutečným skvostem ostrova jsou
ovšem duhové zálivy s plážemi pokrytými běloskvoucím pískem. není jiného místa ve Středomoří, kde byste našli tak překrásné koupání
s vodou přecházející všemi odstíny od azurově modré až po temně zelenou.

itálie | OSTROV SARdINIe
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Sportovní aktivity
Sardinie skýtá neomezené možnosti pro aktivní
strávení dovolené. Sportem číslo jedna, s více
než třicetiletou tradicí, je golf. Mírné podnebí
a dostatek slunečných dní zaručuje ideální pod-
mínky pro provozování golfu během celého
roku, o čemž se můžete přesvědčit v některém
z výborně vybavených golfových klubů – např.
Pevero Golf Club na severu, Is Arenas na západě

či Is Molas na jihu. Milovníci bohatého podmoř-
ského života, potápění a vodních sportů si při-
jdou na své ve všech částech ostrova, jmenujme
alespoň město Alghero a jeho Korálovou riviéru,
pobřeží regionu Oristano, které je rájem surfařů,
lokality Costa Paradiso, Stintino či Cala Gonone.
Téměř v každém městečku najdete půjčovny vy-
bavení na vodní sporty a agentury nabízející
sportovní vyžití. Sardinie nabízí nezapomenu-
telné zážitky i milovníkům jízdy na koních, trek-
kingu, horolezectví nebo cyklistiky.

po koupání
Zábavních možností je na Sardinii široké spek-
trum. Mnohé hotely nabízejí klientům denní i ve-
černí animační programy pro dospělé i děti,
fakultativní výlety a hudební večery. Kdo se chce
bavit individuálně, nejvíce možností najde ve vět-
ších turistických centrech, kde jsou rozmanité
bary, restaurace, diskotéky a noční kluby – na se-
veru jmenujme proslulou oblast Costa Smeralda,

letoviska Porto Rotondo a Porto Cervo, město
Olbia, na západě města Alghero s jedinečnou
katalánskou atmosférou či Oristano. 

GaStronomie
V sardinské kuchyni se mísí nejrůznější vlivy, ať
již kuchyně italské, španělské nebo místních tra-
dic. Typický je sardinský chléb, lišící se dle jed-
notlivých částí ostrova. Nejznámější je zřejmě
pane carasau, tenké těsto kulatého tvaru, pečené
v troubě a jeho varianta rozpečená se solí a oli-
vovým olejem – pane guttiau. Ve zdejší kuchyni
se vždy jedná o pokrmy založené na čerstvých
místních produktech. Nejčastěji se jedná o variace
těstovin, např. tradiční těstovinové kuličky „gno -
cchi“ – v rajčatové omáčce s čerstvou klobásou
a místním ovčím sýrem pecorino, nebo bram-
borové kuličky zvané „fregula“ podávané na nej-
různější způsoby, nejčastěji s plody moře nebo
klobásou a rajčaty. Původní kuchyně vychází
z agropasteveckých tradic, což dokládá obliba
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pobyt ZDarma*
Hotel kategorie Strava pro dítě do str.

Santo Stefano Clubviaggi  **** AI – 136
Blu Laconia **** LAI 12 let 138
Blu Resort & Morisco Baja **** LAI 12 let 139
San Paolo **** LAI 16 let 140
IGV Club Santa Clara  **** LAI 12 let 141

LAI = light all inclusive
* Pobyt ZdARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje bez-

platné 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 do-
pravou zcela zdarma. další podmínky poskytnutí této slevy uvádíme
v závěru tohoto katalogu. 
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základní informace
rozloha ostrova: 24 090 km2

počet obyvatel ostrova: 1 675 tisíc
Úřední jazyk: italština
místní měna: euro
Časový posun v létě: není
Cílové letiště: Olbia
Doba letu z prahy: 2 hodiny 15 minut

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
• krásné pláže a azurové moře
• 300 slunečných dní v roce
• vynikající kuchyně a vína
• bohatá historie počínající již 

v období neolitu

SARDINIE

Olbia

CannigionePalau

Porto San Paolo

ostrov Santo Stefano

odlety: 8, 15 dní z prahy

Upozornění
V Itálii je nutné při vstupu do bazénů používat
koupací čepici. Toto nařízení se týká i hotelových
bazénů, nejen veřejných.
Většina veřejných pláží je zpoplatněna.
Na místě se hradí povinná pobytová taxa splatná
na místě v hotovosti v eUR. Výše taxy může být
v průběhu sezóny kdykoliv změněna, aktuální in-
formace obdržíte vždy po příjezdu do ubytova-
cího zařízení. 
V některých hotelech se na místě skládá vratná
kauce platební kartou nebo v hotovosti.

masitých pokrmů, většinou skopových a vepřo-
vých (porceddu) pečení na ohni. Med a mandle
jsou častou součástí moučníků, z nichž můžete
ochutnat například bianchittos či caschettes. Ur-
čitě nezapomeňte ochutnat místní výborná vína
– např. červené Cannonau, Monica di Cagliari
nebo bílé Vermentino di Gallura, které se výborně
hodí k pokrmům z plodů moře a rybám.

nákupy
Nejlepší nákupní možnosti skýtají větší  sardinská
města. Zde najdete široké  spektrum obchůdků
od butiků s tradiční italskou módou, přes turis-
tické suvenýry až po kulinářské lahůdky a typické
místní produkty. Určitě si ne nech te ujít tradiční
místní trhy, které téměř v každém městečku na-
bízejí čerstvé ovoce, zeleninu, plody moře a další

delikatesy a zajímavosti. K tradičním suvenýrům
ze Sardinie patří kromě vína a gastronomických
delikates také ručně vyráběná a barevné zdobená
keramika, tkané ubrusy, dečky a koberce, nože,
košíky a šperky (např. v oblasti Alghera proslulé
šperky z místního korálu). 
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naŠe PoBYtová MÍsta
CanniGione
Původně malá rybářská vesnička na severním
pobřeží ostrova se proměnila v rušné turistické
centrum s bohatou nabídkou sportovních a zá-
bavních aktivit. díky své poloze a členitosti pobřeží
je letovisko dobře chráněno před nepříznivými
povětrnostními podmínkami. Nachází se zde
hlavní městská pláž a několik dalších malých pís-
čitých pláží s průzračným mořem. Transfer z le-
tiště trvá cca 50 min. v závislosti na poloze
konkrétních hotelů. 

porto San paolo
Na východním pobřeží Sardinie se rozkládá pří-
jemné lázeňské městečko a přístav Porto San
Paolo. Městečko leží na malé vyvýšenině a táhne
se podél pobřeží Costa dorada. Odtud se náv-
štěvníkům naskýtá krásný výhled na protější os-
trov Tavolara, ze kterého je do Porto San Paolo
zajištěna pravidelná lodní doprava. Původní ry-
bářská vesnice se postupem času s rozvojem
turistického ruchu na ostrově proměnila v klidné
prázdninové středisko poskytující návštěvníkům
dostatečné zázemí. Jednotlivá ubytovací zařízení

byla vystavěna mezi žulovými skalami v souladu
s okolní přírodou. Každý hotel nebo apartmán
je obklopen pečlivě udržovanou zahradou. Trans-
fer z letiště trvá cca 20 min. v závislosti na poloze
konkrétních hotelů.

palau 
Živé přímořské městečko s přístavem na sever-
ním pobřeží naproti ostrovu La Maddalena uspo-
kojí jak příznivce klidné dovolené, tak milovníky
sportovních aktivit, které nabízejí dobře vyba-
vené hotely. Je možné provozovat také jachting,

jízdu na kole, pěší turistiku a v okolí se nachází
několik golfových hřišť. Transfer z letiště trvá
cca 70 min. v závislosti na poloze konkrétních
hotelů. 

oStrov Santo SteFano
Okouzlující ostrov s jediným hotelovým rezortem
se nachází u severního pobřeží Sardinie a splňuje
podmínky pro relaxační dovolenou mimo civili-
zaci. V hotelu však naleznete i podmínky pro
sportovní a zábavní aktivity. Transfer z letiště
trvá cca 90 min.

palau

Cannigione porto San paolo

Santo Stefano
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naBÍdka výletů
korSika
Celodenní výlet autokarem a trajektem zahrnuje
plavbu podél pobřeží francouzského ostrova
Korsika a návštěvu středověkého městečka Bo-
nifacio s prohlídkou jeho historického centra. 
Cena: cca 110 eUR

la maDDalena 
Celodenní výlet lodí na nejkrásnější ostrovy sou-
ostroví – Spargi, Maddalena a Santa Maria, mož-
nost koupání v jedné z nádherných zátok. Na
lodi se podává oběd s typickými italskými těs-
tovinami.  
Cena: cca 90 eUR

CoSta SmeralDa 
Polodenní autokarový výlet do letovisek Porto
Cervo, Baia Sardinia, kde tráví svou dovolenou
slavné osobnosti ze světa módy a filmu, příleži-
tost k nákupům v různých módních buticích,
koupání na pláži. 
Cena: cca 65 eUR

BarBaGia
Celodenní výlet do „srdce Sardinie“ – Barbagia.
Návštěva městečka Orgosolo a muzea masek
v Mamoiada v oblasti Nuoro. Výlet zahrnuje oběd
s pastýři v horách s ochutnávkou některých ty-
pických sardinských specialit. 
Cena: cca 100 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.

Bonifacio

Spargi porto Cervo

porto Cervoorgosolo
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HOTeL SANTO STeFANO CLUBVIAGGI
**** OSTROV SANTO STeFANO

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

poloHa
Hotelový komplex hlavní a několika menších bu-
dov je umístěn ve velké zahradě na ostrově Santo
Stefano, cca 45 km od letiště do přístavu Palao
a cca 15 min transfer lodí.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, restau-
race s obsluhou, bar, WiFi v lobby a v baru zdarma,
sluneční terasa.

Sport a ZáBava
Tenisové kurty, hřiště na minifotbal, plážový vo-
lejbal, miniclub (5–12 let), několikrát týdně ani-
mační programy pro děti a dospělé v italštině,

večerní zábava; za poplatek potápění, wellness
centrum – sauna, masáže, kosmetické procedury.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, WC), klimatizací, TV, tre-
zorem; za poplatek a na vyžádání minibar, dětská
postýlka. Za příplatek pokoje s výhledem na
moře a rodinné pokoje (2+2) (propojené stan-
dardní pokoje).

Stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy, večeře for-
mou bufetu, nealkoholické a alkoholické  nápoje

místní výroby v časech a místech určených ho-
telem. Za poplatek možnost obědů a večeří v re-
stauraci s obsluhou (nutná rezervace předem).

pláŽ
Hotelová písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází v klidné zátoce u areálu hotelu,
cca 50–400 m v závislosti na ubytování; sluneč-
níky, lehátka a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/olB2Ste.html

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

od 17 550 kč*

* více na str. 213
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HOTeL BLU LACONIA LIGH
T

**** CANNIGIONe

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

poloHa
Stylový hotelový komplex se nachází v zálivu
Golfo di Arzachena, cca 2 km od centra živého
typického městečka Cannigione s restauracemi,
obchůdky a turistickým přístavem, cca 15 km
od známého letoviska Porto Cervo a cca 30 km
od letiště, zastávka autobusu 20 m od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, lobby bar, TV
místnost, parkoviště, obchod, WiFi v lobby
zdarma. Bazén, bazén pro děti; slunečníky a le-
hátka u bazénu zdarma.

Sport a ZáBava
Víceúčelové hřiště, dětské hřiště, herna pro děti,
miniclub (4–12 let), v období od června do po-
loviny září výběr aktivit na povinnou klubovou

kartu (pro klienty Čedoku zdarma) – hry a turnaje,
kurzy aerobiku a plavání, fotbal; za poplatek
k dispozici potápěčská centra na pláži, prestižní
Il Pevero Golf Club s 18jamkovým hřištěm ne-
daleko hotelu.

uBytování
Dvoulůžkové standardní pokoje (2+0, 2+1,
2+2), umístěné v hlavní budově nebo v bunga-
lovech, s možností až 2 přistýlek (palanda) jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem,
trezorem; za poplatek minibar.

Stravování
Light all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a ve-
čeře formou bufetu, k obědu a večeři voda a víno.

pláŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře je
vzdálená cca 50 m od hotelu. další písčitá pláž
Spiaggia Bianca se nachází cca 2 km od hotelu
(červen–září hotelový vláček); lehátka a sluneč-
níky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/olB2laC.html

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

od 18 170 kč*

* více na str. 213
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HOTeL BLU ReSORT MORISCO & BA JA    LIGH
T

**** CANNIGIONe

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

poloHa
Hotelový komplex dvou budov, Morisco a Baja,
se nachází v centru Cannigione di Arzachena
s malým přístavem, bary, restauracemi a ob-
chody, cca 16 km od Porto Cervo a 35 km od le-
tiště, autobusová zastávka 100 m od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, několik
barů, TV místnost, parkoviště. WiFi v lobby
zdarma. Bazén v části Morisco, jacuzzi, bazén
pro děti, bazén v části Baja; lehátka a slunečníky
u bazénů zdarma, osušky za poplatek a vratný
depozit.

Sport a ZáBava
Víceúčelové hřiště (tenis, volejbal, fotbal), posilovna

(v části Baja), dětské hřiště, miniclub (4–12 let),
italské animační programy pro děti i dospělé
(15.6.–15.9.);  za poplatek wellness centrum (v části
Baja) – sauna, turecké lázně, masáže, kosmetické
procedury; vodní sporty na pláži – potápění, sur-
fování, plachtění.

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, trezorem.

Stravování
Light all inclusive zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, k obědu a večeři voda
a víno. Možnost doplatku na all inclusive, které

zahrnuje navíc vybrané místní alkoholické a ne-
alkoholické nápoje, kávu, čaj, cappuccino v baru
v budově Morisco.

pláŽ
Veřejná písčitá pláž Cannigione s pozvolným
vstupem do moře se nachází cca 400 m od ho-
telu, písčitá pláž Spiaggia Bianca s pozvolným
vstupem do moře je vzdálena cca 5 km od hotelu
(hotelový vláček za poplatek); slunečníky a le-
hátka na plážích za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/olB2mor.html

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

od 16 980 kč*

* více na str. 213
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HOTeL SAN PAOLO LIGH
T

**** PORTO SAN PAOLO

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

poloHa
Malý a útulný hotel leží pouhých 250 m od centra
Porto San Paolo s bary, restauracemi a obchody,
cca 14 km od letiště, autobusová zastávka cca
800 m od hotelu. Autobusový transfer nezajíždí
až k hotelu, nutno dojít cca 200 m se zavazadly
pěšky.

vyBavení
Lobby, recepce, trezor na recepci, restaurace
s terasou a výhledem na moře, bar, WiFi zdarma
v lobby a na zahradě.

Sport a ZáBava
Za poplatek tenisový kurt, stolní tenis, potápění
cca 300 m od hotelu, ve středisku půjčovna kol,
nafukovacích člunů, plachetnic, zařízení pro

surfování, v blízkosti 9jamkové golfové hřiště
Puntaldia.

uBytování
Jednoduše zařízené 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, telefo-
nem; za poplatek minibar. Za příplatek pokoje
s balkonem a výhledem na moře.

Stravování
Light all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a ve-
čeře bufetovou formou nebo servírované (v zá-
vislosti na obsazenosti hotelu), k obědu a večeři
víno a vybrané nealkoholické nápoje.

pláŽ
Užší písčitá pláž, místy se skalami, se nachází
přímo u hotelu, plážový servis v hotelové zahradě
u pláže zdarma. V blízkosti hotelu se nachází ně-
kolik dalších pláží, mj. v Porto San Paolo a Porto
Taverna.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/olB2San.html

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB dítě do: 16 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: light all inclusive

od 20 000 kč*

* více na str. 213
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HOTeL IGV CLUB SANTA CLARA LIGH
T

**** PALAU

Standard: AA|AAA|AAB dítě do: 7 let Zájezdy: 8, 15 dní (PRG) Strava: light all inclusive

poloHa
Hotelový komplex nízkých, terasovitě umístěných
budov je situován v zahradě, cca 8 km od stře-
diska Palau a cca 45 km od letiště Olbia.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, 2 bary, parko-
viště; za poplatek půjčovna aut. 2 bazény spojené
kaskádou, dětský bazén; lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma, osušky za poplatek.

Sport a ZáBava
Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní tenis,
aqua aerobic, lukostřelba, fitness, windsurfing,
miniclub (3–11 let), v sezoně denní a večerní

 animační programy; za poplatek potápění, well -
ness centrum.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizací, TV, telefonem a trezorem; za poplatek
a na vyžádání minibar, dětská postýlka.

Stravování
Light all inclusive zahrnuje plnou penzi a nápoje
k hlavnímu jídlu (místní víno, voda). K dispozici
místnost s ohřívači pro přípravu dětských jídel.

pláŽ
Písčitá pláž s mírnou svažitostí dna, vhodná i pro
děti, se nachází cca 350 m od areálu hotelu (bez-
platná golfová vozítka); lehátka a slunečníky
zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/olB2iGv.html

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

od 27 060 kč*

* více na str. 213



ItálIe – KalábrIe
průzračně čisté moře, panenské pláže a nedotčená příroda kalábrie láká stále více cestovatelů díky svým nádherným plážím a svéráznému
koloritu místního života, který není dosud stále ještě narušen vpádem turistického průmyslu. nejjižnější část apeninského poloostrova
se vyznačuje krásnou přírodou a převážně hornatou krajinou, jež má většinou zemědělský ráz a velmi málo průmyslu. na severu, kterému
védodí mocné masívy monte pollino, sousedí s regionem Basilicata, na západě je omývána tyrhénským mořem a na východě mořem
Jónským. původně obývali tuto zemi staří Řekové, Římané, Byzantinci a normanové, dnes jsou vesnice, které jakoby byly zapomenuty
v čase, obydleny prostými lidmi. překvapením pro návštěvníky, vydajících se do vnitrozemí, budou zcela jistě široká pásma lesů a jedinečné
pohledy z horských vrcholků na tyrhénské a Jónské moře. kalábrie nabízí celkem 780 kilometrů pobřeží nedotčených pláží a osamocených
zátok, které z ní dělají ráj pro milovníky slunce. Snad nejvyhlášenějším místem je Capo vaticano, kde se snoubí moře všech odstínů modré
barvy se skalisky vystupujícími přímo z vody a bělostnými písečnými plážemi v jednotlivých zátokách. romantickou atmosféru tohoto
místa ještě podtrhuje úchvatná podívaná na nedaleké liparské ostrovy se stále činnou sopkou Stromboli. naproti tomu pobřeží Jónského
moře nabízí svým návštěvníkům široké písčitooblázkové pláže s průzračně čistou vodou. Hlavním městem regionu je město Catanzaro,
které bylo bohužel silně poničeno za druhé světové války, nicméně dnes je plně se rozvíjejícím průmyslovým centrem kalábrie. Za návštěvu
určitě stojí romantické městečko tropea, rozkládající se na útesu nad mořem, jež přímo vybízí k procházkám ve svých úzkých uličkách
plných suvenýrů a místních specialit a jemuž vévodí normanská katedrála z 11. století, či reggio di Calabria se svým muzeem museo
nazionale della magna Grecia.

Sportovní aktivity
Pobyt v Kalábrii lze spojit s aktivním odpočinkem.
Téměř všechny turistické lokality nabízejí zázemí
k provozování vodních sportů. Příznivé podmínky
zde naleznou především milovníci podmořského
života. V Kalábrii lze absolvovat i kurzy potápění
s následnými ponory ve vybraných lokalitách. 

po koupání
Kromě animačních programů, organizovaných
jednotlivými ubytovacími kapacitami, se lze vy-
pravit na některý ze zajímavých výletů, které

uvádíme na následujících stranách tohoto kata-
logu. Za návštěvu také určitě stojí některé z míst-
ních městeček se svou osobitou atmosférou.

GaStronomie
Vzhledem k dlouhému pobřeží jsou základem
zdejší gastronomie především plody moře. Nic-
méně chudší hornatá krajina ve vnitrozemí dala
podnět k tomu, že se do místní kuchyně dostalo
téměř vše, co bylo poživatelné, jako např. houby,
kaštany a další produkty, často zakonzervované
nebo přinejmenším nasolené či uzené. Základem
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Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)

25 25

28 28
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Čedok plUs
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort

za příplatek 3 890 Kč
• česky hovořící asistence v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění
• výhodné parkování u letiště v Praze

naše tipy pro správnoU volbU
• krásné pláže
• romantická a klidná dovolená
• možnost zajímavých fakultativních výletů

ISCHIA

SICÍLIE

Tyrhénské moře

Lamezia
Terme

Tropea

Ricadi

Briatico
Zambrone

Capo Vaticano -
Santa Domenica

Parghelia

odlety: 8, 15 dní z prahy

ZáklaDní informaCe
rozloha: 15 081 km2

počet obyvatel: 2 milióny
Úřední jazyk: italština
místní měna: euro
Časový posun: žádný
Cílové letiště: lamezia Terme
Doba letu z prahy: 2 hodiny 5 minut

Kalábrie| itálie
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Upozornění
V itálii je nutné při vstupu do bazénů používat
koupací čepici. Toto nařízení se týká i hotelo-
vých bazénů, nejen veřejných.
Většina veřejných pláží je zpoplatněna.
Na místě se hradí povinná pobytová taxa
splatná na místě v hotovosti v eUr. Výše taxy
může být v průběhu sezóny kdykoliv změněna,
aktuální informace obdržíte po příjezdu do
ubytovacího zařízení. 
V některých hotelech se na místě skládá vratná
kauce platební kartou nebo v hotovosti.

pobyt ZDarma*
Hotel kategorie Strava pro dítě do str.

rosette resort **** lai 13 let 146
San Giuseppe **** lai 9 let 147
Sole Mare **** Pl 12 let 148
rez. la Conchiglia Village **** lai 8 let 149
rez. le Playe *** Pl 12 let 150
bV borgo Del Principe **** lai 13 let 151
bV Kalafiorita *** lai 13 let 152
la Pineta Petto bianco *** Pl 13 let 153
Orizzonte blu di Tropea *** Pl 12 let 154

Pl = polopenze, lai = light all inclusive
* Pobyt ZDarMa pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje bez-

platné 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 do-
pravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí této slevy uvádíme
v závěru tohoto katalogu. 

místní kuchyně jsou pikantní peperoncini (fefe-
ronky), jenž jsou přidávány téměř do všech po-
krmů. Oblíbené jsou všechny druhy těstovin
a pizza, zde zvaná pitta. Za  ochutnávku také určitě
stojí nduja – místní pikantní specialita z vepřového
masa, které zde jinak spíše výjimečným pokr-
mem. Nduja se používá jako pomazánka na pe-
čivo či jako přísada do polévek, na těstoviny či
zeleninu. Kalábrie nabízí i mnoho vynikajících
sýrů, jako např. Pecorino di Monte Poro. Ze slad-
kostí vyniká zmrzlina Tartuffo, připomínající lanýž.
Jedná se o čokoládovo oříškovou zmrzlinovou
kouli s oříškem uvnitř. Z místních vín, které jsou
vynikající, vyniká Ciro, prvotřídní je z vinařství
 librandi. 

nákupy
Při návštěvě jednotlivých městeček a míst mohou
návštěvníci zakoupit přímo od výrobce místní
domácí vína, olivový olej, italský destilát z jadérek
a slupek hroznů grappu, jemný citrónový likér
limoncello, vynikající sušená rajčata, různé druhy
sušených bylinek v čele s místním oregánem,
zdejší velmi sladkou červenou cibuli či nejrůznější
druhy konzervovaných pochutin.
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NaŠe PObYtOVá MÍSta
Capo vatiCano/Santa DomeniCa
Nádherná přírodní oblast proslavená krásnými
písčitými plážemi, skalnatými útesy a křišťálovým
mořem. Capo Vaticano je obklopeno rozmanitou
zelení a poskytuje romantický výhled na liparské
ostrovy a z některých míst až na Sicílii. Santa Do-
menica je součástí pobřeží Capo Vaticano s nej-
známější pláží baia di riaci charakteristická
majestátní skálou, ideálním místem pro potápění.
Transfer z letiště trvá cca 60 min.

tropea
Historické město plné památek z 11. století, jež
je lemováno úzkými uličkami. Pobřeží je vyhle-
dáváno kvůli křišťálovému moři a plážím s bílým
 pískem. Město nabízí zábavní podniky a restau-
race podávající tamní speciality. Transfer z letiště
trvá cca 60 minut.

BriatiCo
briatico se nachází jen pár kilometrů od Tropey
a svým návštěvníkům nabízí krásné písčité pláže,
které se střídají se skalnatými úseky, i dostatek
večerní zábavy. Transfer z letiště trvá cca 40 min.
v závislosti na poloze konkrétních hotelů.

riCaDi
Malé město se nachází v blízkosti středisek Tropea
a Capo Vaticano. Z bývalé zemědělské oblasti vy-
hlášené pěstováním proslulé červené cibule se
díky krásným písčitým plážím obklopených skalami
a průzračným mořem stalo vyhledávané letovisko
s nabídkou hotelů, restaurací, obchodů, zábavních
podniků a sportovních příležitostí. Místo slouží
také jako výchozí bod k návštěvě a poznávání okol-
ních městeček, nádherných pláží i kalábrijské po-
hostinnosti. Transfer z letiště trvá cca 60 min.
v závislosti na poloze konkrétních hotelů. 

parGHelia
letovisko, sousedící se známějším střediskem
Tropea, nabízí klidnější a uvolněnější atmosféru,
historické památky, příjemné podnebí a skvělé
podmínky pro vodní aktivity jako potápění, plach-
tění a surfování. rodiny ocení krásné písčité pláže
s pozvolným vstupem do moře. Další možnosti
zábavy a nákupů jsou v 3 km vzdáleném středisku
Tropea. Transfer z letiště trvá cca 60 min. v závi-
slosti na poloze konkrétních hotelů.

ZamBrone
Menší letovisko ležící v zálivu Golfo di Sant´eufemia
asi 5 km od malebného městečka Tropea. Nabízí
několik kilometrů dlouhou členitou pláž s bělo-
stným pískem a azurovým mořem, která patří
k nejkrásnějším plážím itálie. Klidnou lokalitu ocení
příznivci slunce, moře a koupání a vyznavači rela-
xační dovolené. Transfer z letiště trvá cca 50 min. 

Capo vaticano

itálie | JiŽNÍ iTálie | Kalábrie

ZambroneBriatico
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NabÍdKa Výletů
StromBoli By niGHt
lodní výlet s pozorováním pobřeží s bílými domky,
černými lávovými plážemi a především erupcí
lávy (každých 15 min), která následně stéká do
moře. Možnost koupání.
Cena: cca 60 eUr

liparSkÉ oStrovy
Oblíbený celodenní lodní výlet s návštěvou třech
ostrovů – Vulcano, lipari a Stromboli. Okružní
jízda s nádherným výhledem na nezvyklou
a přesto okouzlující krajinu, pozorování probíhající
sopečné činnosti a možnost koupele v bahenním
sirném jezírku.
Cena: cca 80 eUr

tropea piCante
Polodenní výlet do vyhlášeného městečka na
skále spojený s degustací typické kalábrijské ku-
chyně, která se vyznačuje pálivými a zároveň slad-
kými chutěmi, a s možností koupání na krásné
pláži.  
Cena: cca 35 eUr

SiCílie – taormina
Celodenní výlet na Sicílii do proslulého městečka
s antickým divadlem a výhledem na majestátní
sopku etnu. Procházka historickým centrem, volný
čas na nákupy a ochutnávku sicilské kuchyně.
Cena: cca 80 eUr

taormina

Stromboli

lipari

Uvedené ceny jsou orientační a nemusí zahrnovat vstupy. S kompletní nabídkou výletů Vás
na místě seznámí delegát.
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Oficiální klasifikace: ****

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Suf2roS.html

HOTel rOSeTTe reSOrT
**** ParGHelia

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

poloHa
rozlehlý hotelový komplex leží na útesu u pobřeží
Tyrhénského moře, v klidném městečku Parghelia,
cca 3 km od centra města Tropea s obchody, re-
stauracemi a bary a cca 55 km od letiště, nejbližší
obchody a restaurace cca 1 km od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, bar, bar
na pláži, terasa s výhledem na moře a hory, WiFi
ve veřejných prostorách zdarma (omezený roz-
sah); za poplatek parkoviště. bazén, dětský bazén;
slunečníky a lehátka u bazénu zdarma (omezený
počet), osušky za poplatek a vratný depozit.

Sport a ZáBava
Tenisový kurt (osvětlení za poplatek), volejbalové

hřiště, dětské hřiště, miniclub v italském jazyce
(6–12 let), diskotéka na pláži, amfiteátr, hry, aqua
aerobic; za poplatek půjčovna kol (omezený počet).

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimati-
zací, SaT/TV, telefonem, trezorem a většina pokojů
balkonem nebo terasou; za poplatek WiFi, mini-
bar, dětská postýlka (na vyžádání).

Stravování
light all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a ve-
čeře formou bufetu; k hlavním jídlům neome-
zená konzumace vody, vína, nealkoholických
nápojů; neomezená konzumace nealkoholických

nápojů místní výroby a místního vína a piva
v baru u bazénu a v plážovém baru.

pláž
Písčito-oblázková, místy i kamenitá, pláž se na-
chází cca 200 m od hotelu (doporučujeme
ochrannou obuv), přístup hotelovou cestou nebo
bezplatným hotelovým shuttle busem; slunečníky
a lehátka zdarma (omezený počet), osušky za
poplatek a vratný depozit; plážový bar v rámci
all inclusive.

od 16 940 Kč*

* více na str. 213
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HOTel VillaGGiO liDO SaN GiUSePPe 
**** briaTiCO

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB     Dítě do: 9 let Zájezdy: 8, 15 dní (PrG) Strava: light all inclusive

poloHa
Villaggio, skládající se z centrální části s pokoji
typu Turchese u pláže a z depandance s pokoji
typu Smeraldo umístěné na 30metrovém útesu,
se nachází cca 2,5 km od střediska briatico, cca
15 km od Tropey s bary, restauracemi a rušným
nočním životem a cca 43 km od letiště.

vyBavení
recepce, restaurace s výhledem na moře, plážový
bar, WiFi zdarma ve veřejných prostorách, ho-
telový bus po areálu hotelu (frekvenci určuje ve-
dení hotelu); za poplatek půjčovna kol, parkoviště.
bazén s dětskou částí; lehátka u bazénu zdarma,
osušky za poplatek.

Sport a ZáBava
Dětský koutek, miniclub a animační programy
(červenec–srpen), plážový volejbal; za poplatek
kurzy potápění.

uBytování
Dvoulůžkové pokoje Smeraldo (2+0, 2+1, 2+2)
s možností 2 přistýlek (i palanda) jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizací, SaT/TV, telefonem, některé
pokoje balkonem nebo společnou terasou; za
poplatek minibar, trezor, minichladnička, dětská
postýlka. Za příplatek a na vyžádání pokoje Tur-
chese (2+0, 2+1, 2+2) se stejným vybavením
a umístěním v bezprostřední blízkosti pláže.

Stravování
light all inclusive zahrnuje snídaně formou kon-
tinentálního bufetu, obědy a večeře výběrem
z menu, k obědu a k večeři omezené množství
vína a vody.

pláž
Pláž s bílým pískem a pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo u dolní části hotelu a cca
300 m od horní části Smeraldo, plážový servis
(slunečník, 2 plážová křesílka) zdarma, osušky
za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Suf2San.html

od 18 870 Kč*

* více na str. 213
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HOTel SOle Mare 
**** CaPO VaTiCaNO

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PrG) Strava: polopenze

poloHa
Hotel ve stylu turistické vesničky leží v zahradě
cca 2 km od centra městečka San Nicola di ricadi
v zátoce baia del Tonto, cca 8 km od města Tro-
pea a 70 km od letiště.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, trezor na recepci, restau-
race, hlavní a plážový bar, minimarket, parkoviště;
za poplatek WiFi. 3 vzájemně propojené bazény;
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma (omezený
počet).

Sport a ZáBava
Víceúčelové sportovní hřiště, volejbal, dětské
hřiště, amfiteátr, miniclub v italském jazyce; za
poplatek vodní sporty na pláži (v sezóně).

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek pro děti mají vlastní
příslušenství (kou pel na/spr cha, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizaci, SaT/TV, telefon, malou chlad-
ničku a balkon nebo terasu; za po platek trezor,
dětská postýlka (na vyžádání).

Stravování
Polopenze bufetovým způsobem. Možnost do-
koupení plné penze.

pláž
Krásná soukromá písčito-oblázková pláž s po-
zvolným vstupem do moře se nachází cca 50 m
od hotelu. Dno je místy kamenité (doporučujeme
obuv do vody), lehátka a slunečníky zdarma
(omezený počet).

Oficiální klasifikace: ****

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Suf2Sol.html

od 15 960 Kč*

* více na str. 213
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reZiDeNCe la CONCHiGlia VillaGe 
**** CaPO VaTiCaNO

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

poloHa
Hotelový komplex hlavní budovy, bungalovů
a depandance leží ve velké zahradě se středo-
mořskou vegetací cca 1 km od centra Capo Va-
ticano, 10 km od střediska Tropea s restauracemi,
bary a obchody a cca 70 km od letiště, nejbližší
obchody a bary cca 300 m od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, trezor na recepci, restau-
race, 2 bary, WiFi ve veřejných prostorách zdarma;
za poplatek půjčovna kol. bazén s terasou na
slunění, brouzdaliště pro děti; lehátka a sluneč-
níky u bazénu zdarma.

Sport a ZáBava
Stolní tenis, hřiště, dětské hřiště; za poplatek
posilovna, sauna, vodní sporty na pláži.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, SaT/TV, mini chlad -
nič kou, varnou konvicí, trezorem a balkonem
nebo terasou. Za příplatek prostornější pokoje
deluxe (2+0, 2+1, 2+2), umístěné v nových bu-
dovách okolo bazénu s výhledem na bazén nebo
na moře.

Stravování
light all inclusive formou plné penze zahrnuje
kontinentální snídaně, obědy a večeře kombinace
servírovaných pokrmů a bufetu, voda a sklenka
vína k obědu a večeři.

pláž
Písčitá pláž, místy s drobným štěrkem, se nachází
cca 700 m od villaggia (15 minut chůze), plážový
servis (1 slunečník a 2 plážová křesílka) zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Suf2Con.html

od 18 090 Kč*

* více na str. 213
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reSiDeNCe le PlaYe 
*** SaNTa DOMeNiCa

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní (PrG) Strava: polopenze

poloHa
Dvoupatrový hotel je situován na útesu nad pís-
čitými plážemi, cca 1 km od centra střediska, cca
5 km od letoviska Tropea s restauracemi, bary
a rušným nočním životem (hotelový bus za po -
platek) a cca 60 km od letiště; supermarket v blíz-
kosti hotelu. Vzhledem k poloze nedoporučujeme
osobám se sníženou pohyblivosti.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, trezor na recepci, restau-
race, restaurace à la carte, bar, TV místnost, WiFi
v lobby a u bazénu zdarma (omezený dosah),
terasa, bazén s oddělenou částí pro děti; lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma.

Sport a ZáBava
Multifunkční hřiště (osvětlení za poplatek), stolní
tenis, dětské hřiště, miniclub (2–12 let), animační
programy pro děti i dospělé (červenec–srpen).

uBytování
Apartmány (2+2) mají vlastní příslušenství (kou -
pel na/spr cha, vysoušeč vlasů, WC), vybavený ku-
chyňský kout s vařičem a chladničkou, klimatizaci,
TV, telefon a balkon nebo terasu.

Stravování
Polopenze bufetovým způsobem.

pláž
Písčitá pláž, lemovaná skalami, se nachází pod
hotelem, přístup po strmé stezce; další písčitá
pláž Formicoli se nachází cca 1 km od hotelu
(hotelový bus zdarma, intervaly stanovuje hotel),
lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Suf2lep.html

800 112 112150

itálie | Kalábrie

od 14 040 Kč*

* více na str. 213
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HOTel bV bOrGO Del PriNCiPe
**** ZaMbrONe

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

poloHa
Hotelový komplex patrových pavilonů je situován
v zahradě přímo u pláže, cca 4 km od centra
střediska Zambrone a cca 50 km od letiště.

vyBavení
recepce, restaurace, bar, bar u bazénu, WiFi
v prostoru recepce zdarma, parkoviště, v zahradě
bazén s oddělenou částí pro děti; lehátka a slu-
nečníky zdarma.

Sport a ZáBava
Stolní tenis, fotbal, dětské hřiště, v hlavní sezóně
miniclub; za poplatek vodní sporty na pláži.

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, tre-
zorem, balkonem nebo terasou; za poplatek mi-
nibar, dětská postýlka.

Stravování
light all inclusive formou plné penze s vybranými
nápoji k hlavním jídlům, možnost dokoupení
all inclusive, které zahrnuje navíc alkoholické
a nealkoholické nápoje místní výroby, kávu, čaj
a plážové osušky zdarma.

pláž
Písčito-oblázková pláž s příkřejším vstupem do
moře se nachází u areálu hotelu (cca 400 m od
ubytování), 1 slunečník a 2 lehátka/pokoj zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Suf2Bor.html

od 20 230 Kč*

* více na str. 213
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HOTel bV KalaFiOriTa reSOrT
**** ZaMbrONe

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

poloHa
Komplex bungalovů se nachází ve velké svažité
zahradě nedaleko pláže, cca 4 km od centra měs-
tečka Zambrone a cca 50 km od letiště.

vyBavení
recepce, restaurace, bar, bar u bazénu, amfiteátr,
WiFi ve společných prostorách zdarma, terasa
s bazénem; lehátka a slunečníky zdarma.

Sport a ZáBava
Multifunkční hřiště, plážový volejbal, dětské hřiště;
v hlavní sezóně zábavní programy, mini club; za
poplatek tenisový kurt, vodní sporty na pláži.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek pro děti jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (kou pel na/spr -
cha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SaT/TV,
telefonem, trezorem; za poplatek minibar, dětská
postýlka. Na vyžádání a za příplatek pokoje de-
luxe (2+0) v horní části areálu s relaxační zónou.

Stravování
light all inclusive zahrnuje plnou penzi s vybra-
nými nápoji k hlavním jídlům.

pláž
Písčito-oblázková pláž se nachází cca 200 m od
hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Suf2kal.html

800 112 112152

itálie | Kalábrie

od 20 590 Kč*

* více na str. 213
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HOTel la PiNeTa PeTTO biaNCO
**** riCaDi

Standard: AA apartmán: AAA|AAB|AAAA|AAAB|AABB Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 15 dní (PrG) Strava: polopenze

poloHa
Hotelový komplex hlavní budovy a pavilonů je
umístěn v zahradě, v klidné lokalitě na kopci nad
zálivem Santa Maria, cca 3 km od ricardi, 12 km
od Tropey a cca 70 km od letiště.

vyBavení
recepce, restaurace, bar, TV koutek, WiFi ve spo-
lečných prostorách zdarma, parkoviště, terasa
s bazénem; lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma.

Sport a ZáBava
Tenisový kurt (osvětlení za poplatek), stolní tenis,
dětské hřiště; v hlavní sezóně miniclub, animační
programy; za poplatek půjčovna kol, vodní sporty
na pláži.

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0) v hote-
lové části jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, TV,
telefonem, trezorem a balkonem nebo terasou;
za poplatek minibar.
Apartmány (3+1, 3+3) pro 4–6 osob mají navíc
oddělenou ložnici a obývací místnost s kuchyň-
ským koutem a chladničkou.

Stravování
Polopenze zahrnuje snídaně formou kontinen-
tálního bufetu, večeře servírované s výběrem
z menu.

pláž
Písčitá pláž se nachází cca 600 m od hotelu (ho-
telový bus zdarma v hotelem určených časech),
1 slunečník a 2 lehátka/apartmán zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Suf2pin.html

od 15 600 Kč*

* více na str. 213
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HOTel OriZZONTe blU Di TrOPea
*** TrOPea

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

poloHa
Hotel je umístěný ve svahu nad městem Tropea
s krásným výhledem, cca 4,5 km od letoviska
s bary, restauracemi, obchody a živým nočním
životem (hotelový bus zdarma) a cca 60 km od
letiště.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, bar
u bazénu, TV místnost, WiFi v prostoru recepce
zdarma, terasa s bazénem, brouzdaliště pro děti;
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, osušky
za poplatek.

Sport a ZáBava
Stolní tenis, rotoped, několik posilovacích strojů,
malá sauna (otevřená v závislosti na obsazenosti
hotelu).

uBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (koupelna, WC), klimatizací,
SaT/TV, telefonem a balkonem nebo terasou; za
poplatek trezor, dětská postýlka (na vyžádání).

Stravování
Polopenze bufetovým způsobem nebo servíro-
vaná, limitované množství vody k večeři.

pláž
Veřejná písčito-oblázková pláž Tropea s pozvol-
ným vstupem do moře se nachází cca 1,5 km
od hotelu (hotelový bus zdarma), lehátka a slu-
nečníky zdarma (omezený počet).

Oficiální klasifikace: ***

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Suf2ori.html

od 13 090 Kč*

* více na str. 213
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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



iTáLiE | ToSkáNSká & LIgURSká RIVIéRA

800 112 112156

naŠe PoBYtová MÍsta
ToSkáNSká riviéra
albinia, Marina Di Montalto, Pescia romana
Jižní Toskánsko splňuje dokonale představy
o pravém italském venkově. Vinice, olivové háje,

kopce porostlé cypřiši, renesanční vily a ka-
menná venkovská stavení. Albinia leží na rovi-
naté části pobřeží s několika písčitými plážemi,
milovníci skal dají přednost sousednímu členi-
tému Argentariu. 

LigurSká riviéra
FiNaLE LigurE
Finale Ligure se rozkládá nedaleko města Savona
ve středu severoitalského regionu Ligurie. Jeho
klidné podnebí z něj dělá jednu z nejkrásnějších
perel Ligurie.  Jak už to bývá téměř u všech ligur-
ských letovisek, i Finale Ligure je úzký pás obydlené
zóny obklopené zelenými pahorky. Místo bylo
obydleno již v době paleolitu, na což tu stále exis-
tují historické památky, ale město vám připomene
i středověk a vliv Benátské republiky. 

VI VII VIII IX X

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)
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20
22 23

20

21

17

Důležité upozornění
V Itálii je nutné při vstupu do bazénů používat
koupací čepici. Toto nařízení se týká i hotelových
bazénů, nejen veřejných.
Většina veřejných pláží je zpoplatněna.
Na místě se hradí povinná pobytová taxa splatná
na místě v hotovosti v EUR. Výše taxy může být
v průběhu sezóny kdykoliv změněna, aktuální in-
formace obdržíte po příjezdu do ubytovacího za-
řízení. 
U některých apartmánů je nutné hradit povinný
závěrečný úklid. 
Ve většině apartmánů se na místě skládá vratná
kauce v hotovosti, platební kartou, nebo jejím
prostřednictvím formou předautorizace. 
Bližší informace obdržíte u prodejce nebo na
www.cedok.cz

ItálIe – toskánská & lIgurská rIvIéra
Toskánsko je kraj proslulý unikátní historií, uměleckými skvosty, působivými scenériemi zvlněné krajiny a také vysokou gastronomií
a lahodným vínem. Navštivte města plná renesančních pokladů a také malebný toskánský venkov s nedozírnými vinicemi střeženými
vysokými cypřiši. Ligurie se nachází na severozápadě země a pobřeží Ligurského moře patří k nejmalebnějším oblastem Středomoří. Nabízí
úchvatné scenérie skalnatých svahů spadajícím do moře, divoké vegetace, písčitých i kamenitých pláží, ale také původní malebná
městečka a mnoho antických i středověkých památek.
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naBÍdka výletů
CiNquETErrE
Malá městečka obklopená vinicemi, jež jsou za-
psána na seznamu Světového dědictví UNESCo.

PiSa
Známá toskánská metropole s mnoha památ-
kami v čele se slavnou šikmou věží.

FLorENCiE
Město, jež je považováno za kolébku renesance,
s mnoha světoznámými památkami.

Carrara
Menší městečko proslulé svými bílými mramo-
rovými lomy, v nichž hledal materiál pro svá díla
i slavný Michelangelo.

SiENa
okouzlující historické město zapsané na se-
znamu Světového dědictví UNESCo.

PříroDNí LázNě SaTurNia
Horké prameny, vyvěrající z vulkanického krá-
teru, tvoří cca 500metrové území s jednotlivými
jezírky.

oSTrov gigLio
ostrov je díky svému podmořskému životu vy-
hledávaným místem všech potápěčů.

Nabídka výletů je pouze orientační, výlety je
možné zakoupit pouze na místě.

ČeDok plus
• pečlivý výběr pěkných středisek
• k vybraným kapacitám možnost

 autokarové dopravy
• snadná dostupnost z ČR

naše tipy pro správnou volbu
• koupání a poznávání
• vynikající kuchyně a vyhlášená vína
• bohatá historie již od dob Etrusků

Albinia
Marina di Montalto

Lazio -
Pescia Romana

ITÁLIE

Řím

Ligurské
moře

ITÁLIE

Ligurské moře

JanovFinale Ligure

zájezDy: 8, 15 Dní 

ToSkáNSká riviéra

LigurSká riviéra

Pisa

Cinqueterre

Hotel kategorie Strava str.

Villaggio California Camping Village *** BS 158
Villaggio Argentario *** BS 159
Villaggio Club degli Amici *** BS 160
Hotel Corallo *** PL 161

PL = polopenze, BS = bez stravování
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VILLAggIo CALIFoRNIA CAMPINg VILLAgE
*** LAZIo – MARINA DI MoNTALTo

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

PoLoHa
Rozlehlý areál, obklopený zelení piniových hájů
a olivovníků, se nachází přímo u písčité pláže,
na pomezí italských regionů Toskánsko a Lazio.

vybavENí
Recepce, restaurace/pizzerie, bar, možnost gri-
lování, amfiteátr, obchod, vyhrazené parkoviště;
za poplatek prádelna, WiFi. Bazén, hydromasážní
koutek, bazén pro děti se skluzavkou; terasa na
slunění s lehátky.

SPorT a zábava
Aerobic, lukostřelba, tenisové kurty, basketbal,
fotbal, stolní tenis, animační programy, nemo-
torizované vodní sporty na pláži – šlapadla,

kanoe, plážový volejbal. Speciální ceny pro jízdy
na koních, rybaření, potápění, výlety do etruských
nekropolí Tarquinie a Vulci, ochutnávky typických
místních produktů a vín.

ubyTováNí
Apartmány typu bilo pro 4 osoby: ložnice s man-
želskou postelí, obývací pokoj se 2 oddělenými
lůžky. 
Trilo pro 6 osob má navíc další ložnici se 2 od-
dělenými lůžky. 
Všechny apartmány mají vlastní příslušenství
(koupelna, WC), menší kuchyňský kout, klimati-
zaci a terasu; za poplatek a na vyžádání dětská
postýlka, ložní a koupelnové prádlo.

STravováNí
Bez stravování, na místě možnost dokoupení
polopenze či plné penze.

PLáž
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se na-
chází přímo u areálu; lehátka, slunečníky zdarma.

iNForMaCE
Pobyty bez delegáta.

oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XiT2CaL.html

od 10 200 kč*

* více na str. 213
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VILLAggIo ARgENTARIo
*** ALBINIA

Apartmán: A – AAAA Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

PoLoHa
Velmi pěkné středisko, obklopené stoletými pi-
niemi, se nachází přímo u krásné písčité pláže
v romantické oblasti Argentaria, mezi ostrovy
giglio, giannutri a Montecristo.

vybavENí
Recepce, bankomat, 3 restaurace, možnost gri-
lování, amfiteátr, obchod, vyhrazené parkoviště,
WiFi zdarma; za poplatek prádelna. olympijský
bazén, vířivka, dětský bazén; lehátka a slunečníky
k dispozici.

SPorT a zábava
Volejbal, fotbal, stolní tenis, plážový volejbal,
denní a večerní animační programy (tematické
večery, karaoke, letní kino), nemotorizované
vodní sporty na pláži (šlapadla, kanoe), mini club,

juniorclub, dětské hřiště; za poplatek lekce po-
tápění, možnosti projížďky na koních v národ-
ním parku orbetello, zajímavé výlety do
blízkého i vzdálenějšího okolí (přírodní termální
lázně Saturnia, farma La Parrina).

ubyTováNí
Apartmány bilo Giannutri pro 4 osoby nebo
větší apartmány typu bilo gIgLIo pro 4 osoby se
skládají z ložnice s manželskou postelí a obýva-
cího pokoje se 2 oddělenými lůžky či rozkládacím
gaučem a jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, WC), menším kuchyňským koutem,
klimatizací, TV a menší terasou; za poplatek a na
vyžádání dětská postýlka, ložní a koupelnové
prádlo. Apartmány Giglio mají navíc vysoušeč
vlasů, telefon, ložní a koupelnové prádlo.

STravováNí
Bez stravování. Na místě možnost dokoupení
polopenze či plné penze.

PLáž
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází přímo u villaggia; lehátka a slunečníky
zdarma.

iNForMaCE
Pobyty bez delegáta.

oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XiT2Tar.html

od 10 200 kč*

* více na str. 213
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VILLAggIo CLUB DEgLI AMICI
*** LAZIo – PESCIA RoMANA

Apartmán: A – AAAA Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

PoLoHa
Menší areál, obklopený přírodou, se nachází na
pomezí italských regionů Toskánska a Lazia, jen
několik kilometrů od vyhlášených kulturních
a historických městeček, od pláže je oddělen
pouze piniovým porostem.

vybavENí
Recepce, restaurace/pizzerie, bar, možnost gri-
lování, amfiteátr, obchod, vyhrazené parkoviště
WiFi zdarma; za poplatek prádelna.

SPorT a zábava
Fotbal, volejbal, basketbal, tenisové kurty, stolní
tenis, kulečník, nemotorizované vodní sporty na

pláži (šlapadla, kánoe), dětské hřiště, animační
programy a tematické večery (v hlavní sezoně);
speciální ceny na potápění, lekce plachtění, ry-
baření, výlety do etruských nekropolí (Tarquinia
a Vulci), ochutnávky typicky místních produktů
a vín.

ubyTováNí
Apartmány bilo pro 4 osoby: ložnice s manžel-
skou postelí, obývací pokoj se 2 oddělenými lůžky
nebo rozkládacím dvoulůžkem a jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, WC), menším
kuchyňským koutem, klimatizací a menší terasou;
za poplatek a na vyžádání ložní a koupelnové
prádlo.

STravováNí
Bez stravování. Na místě možnost dokoupení
polopenze či plné penze.

PLáž
Písčitá pláž je oddělena od villaggia pouze pi -
nio vým porostem; lehátka, slunečníky zdarma.

iNForMaCE
Pobyty bez delegáta.

oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XiT2DEg.html

od 9 500 kč*

* více na str. 213
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HoTEL CoRALLo
*** FINALE LIgURE

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

PoLoHa
Hotel se nachází ve středisku Finale Ligure, cca
800 metrů od centra střediska.

vybavENí
Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, bar,
společenská místnost s TV, WiFi připojení, ve-
řejné parkoviště (počet míst omezen); za popla-
tek garážové stání.

SPorT a zábava
Menší posilovna, zapůjčení jízdních kol (ome-
zený počet); za poplatek pronájem tenisových
kurtů ve vzdálenosti cca 500 m, golfové hřiště
garlenda cca 39 km od hotelu.

ubyTováNí
P2M balkon – pokoj s manželskou postelí, vlastní
příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizace, SAT/TV, telefon, trezor, balkon s bočním
nebo přímým výhledem na moře. Na vyžádání
a za příplatek pokoje s možností až 2 přistýlek
pro děti (palanda).

STravováNí
Snídaně formou kontinentálního bufetu, večeře
– salátový bufet, servírovaný teplý předkrm
a hlavní jídlo s přílohou, dezert.

PLáž
Pláž s hrubším pískem a oblázky se nachází cca
50 m od hotelu.

iNForMaCE
Pobyty bez delegáta.

oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XiT2Cor.html

od 7 500 kč*

* více na str. 213



ITÁlIE – SEVErNÍ JAdrAN
V posledních letech se turistická střediska Severního Jadranu, táhnoucí se od terstu až po anconu, stávají opět populárními mezi
návštěvníky z celé evropy. Snadná dostupnost, velmi dobrá infrastruktura i široká nabídka ubytování v nejrůznějších cenových relacích
jsou ideální kombinací ke strávení příjemné dovolené. Moderní střediska jako Bibione, Caorle či Fano s písečnými plážemi s pozvolným
vstupem do vody a nabídkou nejrůznějších sportovních a vodních radovánek nabízejí vhodné zázemí pro rodinnou dovolenou. Pobřežní
promenády jsou lemovány obchody a restauracemi s výbornou italskou kuchyní, které vévodí těstoviny na sto způsobů. návštěvníci však
nejsou odkázáni pouze na odpočinek a lenošení na pláži. oblast Severního Jadranu se totiž pyšní i kulturní a historickou tradicí.
nejnavštěvovanějším místem, které by si řádný návštěvník neměl nechat ujít, jsou romantické Benátky se svými kanály a gondolami.
Milovníci umění mohou také obdivovat starobylé památky a muzea s bohatými sbírkami v ravenně, rimini či Modeně. atraktivní variantou
jednodenních výletů je návštěva italských Dolomitů, které nabízejí nepřeberné možnosti pěších túr ve vysokohorské přírodě s využitím
rozsáhlé sítě lanovek.  Mnozí návštěvníci věnují jeden nebo více dnů ze své dovolené návštěvě nedalekého Slovinska s jeho mondéními
lázněmi Portorož a chovem koní v lipici. Dovolená zde se jednoduše vyplatí.

itálie | SeVerNí JAdrAN
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
BiBione
Českými návštěvníky trvale oblíbené středisko,
vzdálené pouhých 100 km od Benátek. Ploché
pobřeží s krásnými plážemi je obklopeno zelení,
v níž je vybudována řada hotelů a apartmánových
domů, jež jsou promíseny s hustou sítí obchodů
a restaurací. Sportovně založení klienti mohou
využít kvalitních cyklostezek. Vzdálenost z Prahy
činí 760 km (cca 10 hodin jízdy).

Caorle
Letovisko Caorle leží na severním pobřeží Jadranu,
70 km jihovýchodně od Benátek. Mimo dlouhých
písčitých pláží s pozvolným vstupem do moře je
Caorle známé pro své 2000 let staré historické cen-
trum, jež bývá často označováno za „malé Benátky“.
Caorle je vyhlášeným rybářským městem a nabízí
tak velké množství výborných rybích restaurací.
Navštívit lze také oblíbený vodní park Acquafollie.
Vzdálenost z Prahy činí 780 km (cca 10 hodin jízdy).
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roSolina Mare
Středisko ležící v deltě řeky Pád (chráněné území),
70 km jižně od Benátek. Vhodné pro  klienty, kteří
vyhledávají klidnou dovolenou s dobrou úrovní
služeb. Vhodné jako výchozí bod k mnoha výletům
do okolí (Benátky, Chioggia, Padova, ravenna,
Ferrara). Vzdálenost z Prahy činí 880 km (cca
14 hodin jízdy).

riMini
Známé lázeňské město ležící na břehu moře v ji-
hovýchodním cípu Pádské nížiny s téměř 20 km
dlouhými písčitými plážemi. Při výletech do okolí
je nejvíce navštěvován 25 km vzdálený městský
stát San Marino. Vzdálenost z Prahy je 1 050 km
(cca 16 hodin jízdy).

BenátKY
Autokarový a lodní výlet do Benátek, panora-
matická projížďka po kanále Giudecca se zastáv-
kou na ostrově San Giorgio Maggiore, návštěva
dílny na stavbu a opravy gondol, procházka po
Benátkách s průvodcem, individuální volno. 
Cena: cca 34 eUr

BenátKY a oStroVY MUrano,
BUrano a torCello
Panoramatická projížďka Benátkami se zastávkou
na náměstí San Marco, odpoledne přesun na
ostrovy Murano, Burano a Torcello, prohlídka
jednoho z posledních „suchých doků“.
Cena: cca 37 eUr

KoUPánÍ V BenátSKÉ laGUnĚ
Odpolední výlet do benátské laguny s koupáním
u ostrova Saline, panoramatická plavba s občer-
stvením kolem otrovů Murano, Burano, San Mi-
chele, La Certosa, Le Vignole, Lido a S. erasmo.
Cena: cca 40 eUr

Nabídka výletů je pouze orientační, výlety je
možné zakoupit pouze na místě.

Čedok plUs
• česky hovořící delegát ve většině cílů

 zájezdů

naše tipy pro správnoU volbU
• krátká dojezdová vzdálenost z Čr
• výlety do Benátek, Verony, Padovy

doprava aUtokarem
• k vybraným hotelům označených symbolem

je organizována doprava autokarem. 
• přehled nástupních míst autokarových

 zájezdů na str. 207

Řím

Bibione
Benátky

Rosolina Mare

Rimini

ITÁLIE Ancona

Caorle

NABÍdkA VýlETů

dopravní informace
• Vzdálenost z Prahy: 730–1 200 km
• doba jízdy z Prahy: 11–18 hod.

zájezdy: 8, 15 dní | 10 dní

Upozornění
V Itálii je nutné při vstupu do bazénů používat
koupací čepici. Toto nařízení se týká i hotelo-
vých bazénů, nejen veřejných.
Většina veřejných pláží je zpoplatněna.
Na místě se hradí povinná pobytová taxa
splatná na místě v hotovosti v eUr. Výše taxy
může být v průběhu sezóny kdykoliv změněna,
aktuální informace obdržíte po příjezdu do
ubytovacího zařízení. 
U některých apartmánů je nutné hradit povinný
závěrečný úklid. 
Ve většině apartmánů se na místě skládá vratná
kauce v hotovosti, platební kartou, nebo jejím
prostřednictvím formou předautorizace. 
Bližší informace obdržíte u prodejce nebo na
www.cedok.cz

Hotel Kategorie Strava str.

Villaggio Al Girasoli *** BS 164
rezidence Itaca *** BS 165
Atollo, Biloba, Carina a Landora ** BS 166
Villaggio Lido del Sole *** BS 167
Apartmánové domy Girasole *** BS 168
Villaggio Tivoli *** BS 168
Villaggio Michelangelo/San Siro *** BS 169
Villaggio Ai Faggi **** BS 169
rezidence robina *** BS 170
Villaggio la Quercia *** BS 170
Villaggio Ai Pini *** BS 171
Villaggio Ai Ginepri  *** BS 172
Hotel Maregolf *** SN 173
Villaggio Luna *** BS 174
rezidence roberta *** BS 175
Villaggio Solmare *** BS 176
Hotel Sole *** PL 177
Hotel Blumen *** PL 178
Hotel Giorgeti Palace *** PL 179

BS = bez stravování, SN = snídaně, PL = polopenze

Burano
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VILLAGGIO AI GIrASOLI
*** BIBIONe

Apatmán: A – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Komplex jednopatrových řadových vilek je situován
v části Bibione – Terme, cca 700 m od centra.

VYBaVenÍ
Vyhrazené parkoviště (1 vyhrazené garážové par-
kovací stání/apartmán), bazén s lehátky a slu-
nečníky, dětský bazének.

SPort a ZáBaVa
dětské hřiště, plážový volejbal; v blízkosti hotelu
za poplatek tenis, minigolf, trampolína, půjčovna
kol, dětská hřiště, vodní sporty na pláži, v širším
okolí diskotéka, rozsáhlý vodní park Aquasplash,
lunapark, Pohádkový svět Gulliverlandia, trh
a koncerty.

UBYtoVánÍ
Bilo pro 5 osob: v přízemí obývací pokoj s ku-
chyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, předzahrádka; v patře ložnice s man-
želskou postelí a 1 samostatným lůžkem, příslu-
šenstvím a balkonem.
Trilo pro 6 osob: v přízemí obývací pokoj s ku-
chyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
1 osobu, příslušenstvím (WC a umyvadlo), před-
zahrádka; v patře ložnice s manželskou postelí
a 1 samostatným lůžkem, ložnice se 2 samostat-
nými lůžky a zpravidla balkon.
Všechny apartmány jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, SAT/TV, trezorem a kávovarem;
za příplatek a na vyžádání ložní a koupelnové
prádlo a dětská postýlka.

StraVoVánÍ
Bez stravování.

PláŽ
Široká písčitá pláž ve vzdálenosti 500 m od apart-
mánů, možnost příplatku za plážový servis (1 slu-
nečník, lehátko a plážové křeslo).

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2aGi.html

od 6 200 kč*

* více na str. 213



rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 165

SeVerNí JAdrAN | itálie

reZIdeNCe ITACA
*** BIBIONe

Apartmán: A – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

PoloHa
rezidence se nachází cca 200 m od centra stře-
diska a přímo u pláže.

VYBaVenÍ
Výtah, 1 vyhrazené kryté nebo venkovní parko-
vací stání/apartmán (další parkování ve vzdále-
nosti cca 300 m), bazén, dětské brouzdaliště,
střešní sluneční terasa s lehátky a výhledem na
moře.

SPort a ZáBaVa
Za poplatek vodní sporty na pláži.

UBYtoVánÍ
Mono pro 2–4 osoby: obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a 2 rozkládacími gauči (nebo vy-
souvací lůžko) pro 2 osoby. 
Bilo až pro 6 osob: obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem (nebo vysouvací
lůžko) pro 2 osoby, ložnice s manželskou postelí
a palandou. 
Všechny apartmány mají vlastní příslušenství
(koupelna/sprcha, WC), SAT/TV, trezor a balkon;
za poplatek a na vyžádání klimatizace, dětská
postýlka.

StraVoVánÍ
Bez stravování.

PláŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do vody se
nachází přímo před rezidencí.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2ita.html

od 5 700 kč*

* více na str. 213
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APArTMáNy ATOLLO, BILOBA, CArINA A LANdOrA
** BIBIONe

Apartmán: A – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Téměř identické sousedící domy situované na
okraji Bibione v klidné vilové čtvrti Lido dei Pini,
cca 800 m od centra.

VYBaVenÍ
Výtah, zpravidla 1 parkovací stání/apartmán.

SPort a ZáBaVa
Ve středisku je nepřeberné množství restaurací,
kaváren, cukráren; za poplatek půjčovny kol, aut
a motocyklů, diskotéky, lunapark, tenisové kurty,
vodní sporty na pláži, aquapark v nedalekém
Lignanu.

UBYtoVánÍ
Mono pro 3–4 osoby: obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem, rozkládacím gaučem pro 2 osoby
a dalším rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby
(vysouvací lůžko nebo palanda). 
Bilo pro 4–5 osob: ložnice s manželskou postelí
a případně 1 lůžkem či přistýlkou, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 1 nebo 2 osoby (vysouvací lůžko); některé
apartmány jsou dvoupodlažní, v patře ložnice.
Trilo pro 6 osob: ložnice s manželskou postelí,
menší ložnice se 2 samostatnými lůžky či palan-
dou, obývací pokoj s rozkládacím gaučem (nebo
vysouvacím lůžkem) pro 2 osoby, samostatná
kuchyňka či kuchyňský kout v rámci obývacího
pokoje; některé apartmány jsou dvoupodlažní,
v patře ložnice a příslušenství.

Apartmány mají vlastní příslušenství (koupelna/
sprcha, WC), balkon, terasu nebo předzahrádku,
některé TV; za příplatek klimatizace.

StraVoVánÍ
Bez stravování.

PláŽ
Veřejná široká písčitá pláž se nachází cca 50 m
od apartmánů, možnost příplatku za plážový
 servis, (1 slunečník, lehátko a plážové křeslo).
Nedaleko též pláž přístupná i se psy.

Oficiální klasifikace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2ato.html

od 4 800 kč*

* více na str. 213
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VILLAGGIO LIdO deL SOLe
*** BIBIONe

Apatmán: A – AAAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

PoloHa
dva sousední komplexy sestávající z jednopa-
trových vil (dvoupodlažní apartmány, označení
VIL) a dvoupatrových rezidencí (jednopodlažní
apartmány) jsou situovány v rozlehlé zahradě
v západní části Bibione, cca 1 km od centra.

VYBaVenÍ
recepce, výtah (jen v rezidencích), barbecue,1 vy-
hrazené parkovací stání/apartmán, WiFi v okolí
recepce zdarma; za poplatek prádelna. Bazén s ví-
řivkou, dětské brouzdaliště; lehátka a slunečníky.

SPort a ZáBaVa
dětské hřiště, plážový volejbal; v blízkosti za
 po platek tenis, vodní sporty na pláži, minigolf,
trampolína, půjčovna kol, dětská hřiště. V širším

okolí diskotéka, rozsáhlý vodní park Aquasplash,
lunapark, Pohádkový svět Gulliverlandia, trh
a koncerty.

UBYtoVánÍ
Bilo pro 5 osob: ložnice s manželskou postelí
a samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby
(nebo vysouvací lůžko).
Bilo pro 5 osob (VIL): v přízemí obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, předzahrádka; v patře ložnice s man-
želskou postelí a 1 samostatným lůžkem. 
Apartmány trilo pro 7 osob: ložnice s manžel-
skou postelí a samostatným lůžkem, ložnice se
2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby. 

Apartmány mají vlastní příslušenství (koupelna/
sprcha, WC), klimatizaci, SAT/TV, trezor a balkon
nebo terasu nebo předzahrádku.

StraVoVánÍ
Bez stravování.

PláŽ
Široká písčitá pláž ve vzdálenosti 600 m od apart-
mánů, možnost příplatku za plážový servis (1 slu-
nečník, lehátko a plážové křeslo).

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2lDS.html

od 5 800 kč*

* více na str. 213
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Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2Gir.html

VILLAGGIO TIVOLI
*** BIBIONe

Apartmán: A – AAAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

PoloHa
rozsáhlý komplex přízemních a dvoupodlažních
řadových vilek se nachází cca 250 m od centra
Bibione a 550 m od pláže.

VYBaVenÍ
1 vyhrazené parkovací stání/apartmán (další par-
kování v blízkosti), 2 bazény, dětské brouzda-
liště.

SPort a ZáBaVa
dětské hřiště, dětský animační program Mini
Orange v českém jazyce.

UBYtoVánÍ
Mono 4: obývací pokoj s kuchyňským koutem
a 2 rozkládacími gauči pro 2 osoby. 
Bilo 5: 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samo-
statným lůžkem či palandou, obývací pokoj s ku-
chyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
1 či 2 osoby. 
Trilo 6/7: v přízemí obývací pokoj s rozkládacím
gaučem (nebo vysouvací lůžko) pro 2 osoby, sa-
mostatný kuchyňský kout či kuchyňský kout
v rámci obývacího pokoje, terasa a předzahrádka;
v patře 1 ložnice s manželskou postelí a případně
1 samostatným lůžkem, 1 ložnice se 2 samostat-
nými lůžky, příslušenství. 

Všechny apartmány mají vlastní příslušenství
(koupelna/sprcha, WC), menší terasu nebo před-
zahrádku; většina apartmánů má TV, mikrovln-
nou troubu a venkovní krb.

StraVoVánÍ
Bez stravování.

PláŽ
Písčitá pláž se nachází cca 550 m od komplexu.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2tiV.html

800 112 112800 112 112

APArTMáNOVÉ dOMy GIrASOLe 
*** BIBIONe

Apartmán: A – AAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Komplex několika apartmánových domů se na-
chází v první linii od pláže, cca 400 m od centra
střediska s obchody a restauracemi.

VYBaVenÍ
Zpravidla výtah (ve 3 domech nabízející typy trilo
5 a trilo 6), 1 vyhrazené parkovací stání/apartmán
(další parkování ve vzdálenosti 300 m), malá
technická místnost (komora) v přízemí.

SPort a ZáBaVa
Za poplatek vodní sporty na pláži; bary, restau-
race a večerní zábava v nedalekém centru stře-
diska.

UBYtoVánÍ
Trilo 5: 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s ku-
chyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
1 osobu, 2x terasa.
Trilo 6: 1 ložnice s manželskou postelí a zpravidla
1 samostatným lůžkem, 1 ložnice se 2 či 3 sa-
mostatnými lůžky či palandou a 1 samostatným
lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, 2x terasa. 
Quadrilo 7: 1 ložnice s manželskou postelí, 1 lož-
nice se 2 samostatnými lůžky, 1 menší ložnice
s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, 2x terasa,
1x balkon. 

Všechny apartmány mají vlastní příslušenství
(koupelna/sprcha, WC); za poplatek klimatizace.

StraVoVánÍ
Bez stravování.

PláŽ
Pláž se nachází cca 30 m od komplexu, plážový
servis za poplatek.

od 4 500 kč*

* více na str. 213

od 4 800 kč*

* více na str. 213



VILLAGGIO MICHeLANGeLO/SAN SIrO
*** BIBIONe

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

PoloHa
rozsáhlý komplex dvoupodlažních řadových vilek
s několika bazény (Michelangelo) a sousední
menší komplex jedno- a dvoupodlažních řado-
vých vilek s jedním bazénem (San Siro) se nachází
cca 450 m od centra Bibione.

VYBaVenÍ
dětské hřiště (Michelangelo), 1 vyhrazené par-
kovací stání/apartmán (další parkování v blíz-
kosti); za poplatek WiFi (Michelangelo). Terasa
na opalování, bazény, dětské bazény (v provozu
cca od 15. 6. – 15. 9.).

SPort a ZáBaVa
Cyklistické trasy pro celou rodinu na kola i brusle;
za poplatek půjčovna kol.

UBYtoVánÍ
Mono 4: obývací pokoj s kuchyňským koutem
a 2 rozkládacími gauči (nebo výsuvnými lůžky)
pro 2 osoby nebo 1 rozkládacím gaučem (nebo
výsuvným lůžkem) a palandou; v části San Siro.
Bilo 3/4/5: obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem (nebo výsuvným lůžkem)
pro 1–2 osoby, 1 ložnice s manželskou postelí
a případně 1 samostatným lůžkem; většina v části
San Siro, bilo 5 výhradně.
V nabídce jsou i apartmány Trio 5/6/7.

StraVoVánÍ
Bez stravování, možnost dokoupení večeří (hlavní
chod výběrem z menu, zeleninový salát, 0,5 l
vody nebo 0,25 nealko nápoje nebo vína).

PláŽ
Písčitá pláž se nachází cca 700 m od apartmánů,
možnost příplatku za plážový servis (1 slunečník,
lehátko a plážové křeslo).

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2MiC.html

VILLAGGIO AI FAGGI
**** CAOrLe – ALTANeA

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Menší rezidenční komplex nadstandardní kvality
je umístěn v zeleni, v těsném sousedství golfo-
vého hřiště, cca 250 m od centra Altanea, cca
6 km od aquaparku Aquafollie a 6 km od centra
Caorle.

VYBaVenÍ
dětské hřiště, barbecue, 1 vyhrazené venkovní
nebo garážové parkovací stání/apartmán (další
parkování v blízkosti), WiFi zdarma, bazén, dětské
brouzdaliště, lehátka a slunečníky u bazénu.

SPort a ZáBaVa
V okolí velké množství cyklostezek vhodných

pro celou rodinu na kolo i brusle, golfové hřiště
v těsném sousedství.

UBYtoVánÍ
Trilo 6: v přízemí obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby;
v 1. patře ložnice s manželskou postelí, ložnice
se 2 samostatnými lůžky.
Apartmány mají 2x vlastní příslušenství (koupel-
na/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV,
kávovar, trezor, terasu, předzahrádku a balkon;
za poplatek dětská postýlka, ložní prádlo.

StraVoVánÍ
Bez stravování.

PláŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 500 m od villaggia, možnost příplatku
za plážový servis (1 slunečník, 2 lehátka). K do-
pravě na pláž je k dispozici lokální motorový vlá-
ček zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2FaG.html
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* více na str. 213

od 8 900 kč*
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VILLAGGIO LA QUerCIA
*** CAOrLe – ALTANeA

Apartmán: A – AAAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Komplex vybudovaný po stranách velkého ob-
chodního centra v části Altanea, cca 6 km od
centra Caorle. Jižní část se skládá z mezonetových
bytů situovaných do vilek (V), severní část je tvo-
řena mezonetovými apartmány a apartmány ve
třípodlažní rezidenci.

VYBaVenÍ
Obchodní centrum, WiFi, 1 vyhrazené venkovní
nebo garážové parkovací stání/apartmán, bazén
na střeše, sluneční terasa s lehátky a slunečníky,
dětský bazén.

SPort a ZáBaVa
V okolí za poplatek vodní park, tenis, golf, jízda

na koních, půjčovna kol a kolečkových bruslí,
cyklistická stezka, diskotéka, zábavní park, atle-
tické dráhy, minigolf a další.

UBYtoVánÍ
Bilo 5V: v přízemí obývací pokoj s kuchyňským kou-
tem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, v patře lož-
nice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem.
Trilo 7V: v přízemí obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
v patře ložnice s manželskou postelí a samostat-
ným lůžkem, ložnice se 2 samostatnými lůžky. 
Všechny apartmány mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV,
trezor, kávovar, balkon, předzahrádku a terasu;
za poplatek a na vyžádání dětská postýlka.

StraVoVánÍ
Bez stravování.

PláŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře,
vhodným i pro neplavce, se nachází cca 600 m
od rezidence, možnost příplatku za plážový servis
(1 slunečník, lehátko, plážové křesílko). K dopravě
na pláž je k dispozici lokální motorový vláček
zdarma.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2laQ.html

reZIdeNCe rOBINIA
*** CAOrLe – ALTANeA

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Nedávno postavená rezidence v blízkosti ob-
chodního centra cca 250 m od centra střediska
a cca 6 km od centra Caorle.

VYBaVenÍ
1 vyhrazené venkovní parkovací stání/apartmán
(další parkování v blízkosti), WiFi.

SPort a ZáBaVa
dětské hřiště; v okolí za poplatek vodní park,
tenis, golf, jízda na koních, půjčovna kol a koleč-
kových bruslí, cyklistická stezka, diskotéka, zá-
bavní park, atletické dráhy, minigolf a další.

UBYtoVánÍ
Bilo 4: ložnice s manželskou postelí (u mezonetu
v patře), obývací pokoj s rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, kuchyňský kout. 
Trilo 6: třílůžková ložnice, ložnice pro 1–2 osoby
(u mezonetu obě ložnice v patře), obývací pokoj
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, kuchyňský
kout (u mezonetu 2. koupelna v patře). 
Všechny apartmány mají vlastní příslušenství
(koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimati-
zaci, trezor, kávovar a balkon nebo terasu nebo
předzahrádku; za příplatek a na vyžádání dětská
postýlka.

StraVoVánÍ
Bez stravování.

PláŽ
dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, vhodným i pro neplavce, se nachází cca
350 m od rezidence, možnost příplatku za plá-
žový servis (1 slunečník, lehátko a plážové křeslo).

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2rBi.html

od 4 300 kč*

* více na str. 213

od 6 400 kč*

* více na str. 213
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VILLAGGIO AI PINI
*** CAOrLe – ALTANeA

Apartmán: A – AAAAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

PoloHa
rozsáhlý rekreační komplex dvoupodlažních
apartmánů v rámci řadových vilek (označení V),
dvoupodlažních apartmánů v rámci třípodlažních
rezidencí (označení Z) a jednopodlažních apart-
mánů v rámci tří- a čtyřpodlažních rezidencí
(označení r) se nachází cca 200 m od centra Al-
tanea a cca 6 km od centra Caorle.

VYBaVenÍ
restaurace/pizzerie s barem, 1 vyhrazené par-
kovací stání/apartmán (další parkování v blíz-
kosti), WiFi, 2x barbecue; za poplatek prádelna,
půjčovna kol. Velký bazén s lehátky a slunečníky,
dětský bazén.

SPort a ZáBaVa
dětské hřiště, dětský zábavní klub – animace
v českém jazyce (14. 6. – 6. 9.); v okolí za poplatek

vodní park, tenis, golf, jízda na koních, půjčovna
kol a kolečkových bruslí, cyklistická stezka, dis -
kotéka, zábavní park, atletické dráhy, minigolf
a další.

UBYtoVánÍ
Bilo 5R: 1 ložnice s manželskou postelí a 1 sa-
mostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby. 
Bilo 5Z/bilo 5V: v přízemí obývací pokoj s ku-
chyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, terasa a předzahrádka; v patře 1 ložnice
s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem.
Trilo 7R: 1 ložnice s manželskou postelí a 1 sa-
mostatným lůžkem, 1 ložnice se 2 samostatnými
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby.
Trilo 8R: 2 ložnice s manželskou postelí a 1 sa-
mostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským

koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby. 
Všechny apartmány mají vlastní příslušenství
(koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
balkon, SAT/TV, trezor, mikrovlnnou troubu, ká-
vovar a balkon nebo terasu nebo předzahrádku;
za příplatek a na vyžádání dětská postýlka.

StraVoVánÍ
Bez stravování.

PláŽ
Široké písčité pláže ve vzdálenosti cca 200 m,
možnost příplatku za plážový servis (1 slunečník,
lehátko a plážové křeslo), k dopravě na pláž je

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2aiP.html

od 6 900 kč*

* více na str. 213
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VILLAGGIO AI GINePrI
*** CAOrLe – ALTANeA

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Komplex dvoupodlažních apartmánů v rámci řa-
dových vilek (V) a jednopodlažních apartmánů
v rámci 3 třípodlažních rezidencí (r) kolem ba-
zénu a prostoru s parkovou úpravou se nachází
cca 100 m od centra střediska, cca 5,5 km od
Caorle a cca 600 m od pláže.

VYBaVenÍ
Výtah v rezidenci, barbecue, WiFi, 1 vyhrazené
venkovní parkovací stání/apartmán V a venkovní
nebo garážové stání/apartmán r, bazén se slu-
nečníky a lehátky, dětský bazén.

SPort a ZáBaVa
dětské hřiště; v okolí za poplatek vodní park
Aquafollie, tenis, jízda na koních, půjčovna kol
a kolečkových bruslí, cyklistická stezka, diskotéka,
zábavní park, atletické dráhy, minigolf, wind surfing,

basketbal, volejbal, fotbal, tradiční trhy (každou
sobotu v historické části Caorle).

UBYtoVánÍ
Bilo 4R: ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gau-
čem pro 2 osoby. 
Trilo 6V: v přízemí obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, pří-
slušenství (jen umyvadlo a WC), předzahrádka;
v patře ložnice s manželskou postelí, ložnice se
2 samostatnými lůžky. 
Trilo 7R: 1 ložnice s manželskou postelí a 1 sa-
mostatným lůžkem, 1 ložnice se 2 samostatnými
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby. 
Všechny apartmány mají vlastní příslušenství
(koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimati-
zaci, SAT/TV, trezor, mikrovlnnou troubu, kávovar,

balkon nebo terasu nebo předzahrádku; za pří-
platek a na vyžádání dětská postýlka.

StraVoVánÍ
Bez stravování.

PláŽ
Široké písčité pláže ve vzdálenosti 600 m od
apartmánů, možnost příplatku za plážový servis
(1 slunečník, lehátko, plážové křeslo). K dopravě
na pláž je k dispozici lokální motorový vláček
zdarma.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2Gin.html

od 6 300 kč*

* více na str. 213
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HOTeL MAreGOLF
**** CAOrLe – ALTANeA

Standard: A|AA|AAA|AAAA|AABB|AAAB     dítě do: 7/13 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: snídaně

PoloHa
Hotel se nachází v těsném sousedství golfového
hřiště, cca 200 m od centra střediska, cca 6 km
od centra Caorle a 180 m od pláže.

VYBaVenÍ
Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, 2 bary,
společenská místnost, WiFi, vyhrazené parko-
viště; za poplatek garážové stání. Bazén s vířiv-
kou, dětský bazén, sluneční terasa s lehátky
a slunečníky.

SPort a ZáBaVa
dětské hřiště, miniclub (v hlavní sezóně); za po -
platek relaxační a masážní centrum, 18jamkové
golfové hřiště, v širším okolí vodní park  Aquafollie,

tenis, jízda na koních, půjčovna kol a kolečkových
bruslí, cyklistická stezka, diskotéka, zábavní park
a další.

UBYtoVánÍ
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2) s možností
2 přistýlek jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací (na
vyžádání), SAT/TV, trezorem, minichladničkou
a balkonem. Za příplatek pokoje s výhledem na
mořskou stranu nebo golfové hřiště. Pokoje typu
mansarda mají velmi malý balkon bez výhledu.

StraVoVánÍ
Snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
obědů a večeří bufetovou formou s limitovaným

množstvím minerální vody (od 9. 9. mohou být
obědy a večeře servírované).

PláŽ
Široké písčité pláže ve vzdálenosti cca 180 m od
hotelu, plážový servis (slunečník, lehátko a plážové
křeslo/pokoj) zdarma. K dopravě na pláž je k dis-
pozici lokální motorový vláček zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2Mar.html

od 9 900 kč*

* více na str. 213
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VILLAGGIO LUNA
*** CAOrLe

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Komplex dvoupodlažních apartmánů (V) v rámci
řadových vilek a jednopodlažních apartmánů
(r) v rámci čtyřpatrové budovy se nachází cca
2 km od centra Caorle a 150 m od pláže.

VYBaVenÍ
restaurace/pizzerie s barem, výtah (jen u čtyř-
patrové budovy), WiFi u bazénu, 1 vyhrazené
venkovní či garážové parkovací stání/apartmán
(další parkovací místa v blízkosti), bazén, dětský
bazén, lehátka a slunečníky.

SPort a ZáBaVa
dětské hřiště, obchody a restaurace v nedalekém
centru; za poplatek vodní sporty na pláži.

UBYtoVánÍ
Mono 4R: obývací pokoj s kuchyňským koutem,
rozkládacím gaučem pro 2 osoby, rozkládacím
křeslem pro 1 osobu a skříňovým lůžkem pro
1 osobu. 
Bilo 4R: 1 ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gau-
čem pro 2 osoby. 
Bilo 5V: v přízemí obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby;
v patře 1 ložnice s manželskou postelí a 1 sa-
mostatným lůžkem. 
Trilo 6V: v přízemí obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby;
v patře 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky. 

Všechny apartmány jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna/sprcha, WC), klimatizací,
SAT/TV, trezorem, balkonem nebo terasou nebo
předzahrádkou.

StraVoVánÍ
Bez stravování.

PláŽ
Široká písčitá pláž se nachází cca 150 m od vil-
laggia, možnost příplatku za plážový servis.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2lUn.html

od 4 700 kč*

* více na str. 213
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reZIdeNCe rOBerTA
*** CAOrLe

Apartmán: AA – AAAAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Moderní rezidence se nachází cca 400 m od cen-
tra Caorle a cca 200 m od pláže.

VYBaVenÍ
1 parkovací místo/apartmán, výtah; za poplatek
WiFi. Bazén, dětský bazén, sluneční terasa s le-
hátky.

SPort a ZáBaVa
Nedaleko tenisové kurty, možnosti další zábavy
v nedalekém centru střediska.

UBYtoVánÍ
Bilo 5: ložnice s manželskou postelí a samostatné
lůžko, obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem,
kuchyňský kout, vlastní příslušenství (koupelna/
sprcha, WC), klimatizace, SAT/TV, trezor, mi-
krovlnná trouba, pračka a balkon nebo terasa;
za poplatek a na vyžádání ložní prádlo, dětská
postýlka.

StraVoVánÍ
Bez stravování.

PláŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 200 m od rezidence, plážový servis
(1 slunečník, lehátko, plážové křeslo/apartmán)
zdarma.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2roB.html

od 7 800 kč*

* více na str. 213
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VILLAGGIO SOLMAre
**** rOSOLINA MAre

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

PoloHa
rezidenční komplex jednopatrových řadových
vilek se nachází cca 250 m od centra střediska
a 700 m od moře.

VYBaVenÍ
Vyhrazené parkoviště, bazén, dětský bazén; slu-
nečníky a lehátka u bazénu za poplatek.

SPort a ZáBaVa
Ve středisku za poplatek tenis, plážový volejbal,
vodní sporty na pláži, minigolf, golf, diskotéka,
dětské parky, malý vodní park s tobogánem na
pláži, koncerty, botanická zahrada.

UBYtoVánÍ
Bilo 4: ložnice s manželskou postelí a případně
samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 či
2 osoby. 
Trilo 6: ložnice s manželskou postelí, ložnice se
2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby. 
Trilo 4: 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s ku-
chyňským koutem. 
Quadrilo 8: v 1. patře 1 ložnice s manželskou po-
stelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a roz-
kládacím gaučem pro 1 osobu; v 2. patře 1 ložnice
s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro
1 osobu, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky. 

Všechny apartmány mají vlastní příslušenství
(koupelna/sprcha, WC; v quadrilu 2x), TV, mi-
krovlnnou troubu, kávovar, balkon nebo malou
terasu.

StraVoVánÍ
Bez stravování.

PláŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře je
vzdálena 700 m od villaggia.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2SlM.html

od 4 100 kč*

* více na str. 213
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HOTeL SOLe
*** rOSOLINA MAre

Standard: A|AA|AAA|AAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

PoloHa
Hotel se nachází přímo v centru rosolina Mare,
na hlavní třídě vedoucí na pláž.

VYBaVenÍ
Vstupní hala, recepce, výtah, klimatizovaná re-
staurace, bar s terasou, TV místnost, vyhrazené
parkoviště (počet míst omezen, další parkování
v blízkosti); za poplatek WiFi.

SPort a ZáBaVa
Plážové sporty na pláži; za poplatek v okolí hotelu
tenisové kurty, půjčovna jízdních kol, zvýhodněný
vstup do bazénového komplexu u pláže.

UBYtoVánÍ
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2) s možností
2 přistýlek jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, WC), TV, telefonem a balkonem; za
poplatek klimatizace.

StraVoVánÍ
Polopenze zahrnuje snídaně formou kontinen-
tálního bufetu, večeře výběrem z menu, dezert,
1/4 l vína a vody.

PláŽ
dlouhá široká písčitá pláž s pozvolným vstupem
do moře se nachází cca 350 m od hotelu, mož-
nost příplatku za plážový servis (1 slunečník, le-
hátko a plážové křeslo).

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2Sol.html

od 6 400 kč*

* více na str. 213
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HOTeL BLUMeN
*** rIMINI – VISerBA

Standard: A|AA|AAA|AAAA|AABB|AAAB     dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

PoloHa
Hotel se nachází cca 400 m od centra přímořské
části Viserba a cca 5 km od centra rimini.

VYBaVenÍ
Vstupní hala, výtah, recepce, restaurace, bar, TV
místnost, terasa s posezením; za poplatek WiFi,
parkoviště (počet míst omezen).

SPort a ZáBaVa
Za poplatek vodní sporty na pláži, denní i večerní
zábava v centru střediska, možnost výletů do
okolí, návštěva San Marina apod.

UBYtoVánÍ
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2) s možností
až 2 přistýlek (palanda) mají vlastní příslušenství
(koupelna/ sprcha, WC), SAT/TV, telefon a zpra-
vidla balkon (na vyžádání); za poplatek klimati-
zace, minibar, WiFi.

StraVoVánÍ
Polopenze zahrnuje snídaně formou kontinen-
tálního bufetu, večeře výběrem z menu, dezert,
salátový bufet, 1/2 l vody.

PláŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází přímo před hotelem, možnost příplatku
za plážový servis (1 slunečník, lehátko, plážové
křeslo).

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2BlU.html

od 8 900 kč*

* více na str. 213



rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 179

SeVerNí JAdrAN | itálie

HOTeL GIOrGeTTI PALACe
*** rIMINI – BeLLArIA

dvoulůžkový pokoj: A|AA|AAA|AAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

PoloHa
Menší hotel se nachází v těsné blízkosti pláže,
cca 2 km od centra Bellarie a cca 16 km od centra
rimini.

VYBaVenÍ
Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, bar,
trezor na recepci, WiFi v lobby zdarma; za po -
platek parkovací stání.

SPort a ZáBaVa
Za poplatek vodní sporty na pláži (externí na-
bídka).

UBYtoVánÍ
Dvoulůžkové pokoje P2/3/4 (2+0, 2+1, 2+2)
s možností až 2 přistýlek (rozkládací lůžko nebo
palanda) jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), SAT/TV, WiFi, te-
lefonem, trezorem a balkonem nebo terasou;
za poplatek klimatizace.

StraVoVánÍ
Polopenze zahrnuje snídaně formou kontinen-
tálního bufetu, večeře zpravidla servírované vý-
běrem z menu, salátový bufet, ovoce nebo dezert.

PláŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 20 m od hotelu, přístup přes pro-
menádu.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2Gio.html

od 11 900 kč*

* více na str. 213
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NaŠe PoBYtová mÍSta
SIlvI MArInA
Přímořské letovisko situované asi 15 km severně
od Pesary a 220 km od Říma (možnost výletů).
Městečko s historickou částí a dlouhou pěší pro-
menádou s obchůdky a restauracemi. Pláž je
pokryta jemným pískem, moře má mírnou sva-
žitost a je vhodné zejména pro děti. Vzdálenost
z Prahy je 1 300 km (cca 16–19 hodin jízdy).

PIneTo
Pineto je známé zejména pro svůj bujný piniový
háj, který odděluje písečnou pláž od jeho centra
s množstvím restaurací, kaváren a obchodů.
Vzdálenost z Prahy je 1 300 km (cca 15–18 hodin
jízdy).

VI VII VIII IX X

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

23

28
30

31

19

22
24

26

27

24

Dopravní informace
• vzdálenost z Prahy: 1 250–1 300 km
• doba jízdy z Prahy: 15–19 hod. 

ItálIe – Palmová rIvIéra
Gar gan ské po ho ří, vy bí ha jí cí 65 km do Ja der ské ho mo ře ja ko ostru ha, chrá ní pod svý mi sva hy pře krás nou ob last Itá lie – Pal mo vou  ri vié ru.
Krás né plá že, kte ré rá mu je stře do moř ská ve ge ta ce, bo ro vi co vé po ros ty a pal mo vé pro me ná dy při spí va jí k pří jem né mu od po čin ku a opa -
lo vá ní u křiš ťá lo vě průz rač né ho mo ře. Atraktivní název získala oblast díky uměle vysázenému pásu palem, který lemuje promenády
jednotlivých středisek táhnoucích se podél široké písčité pláže v délce asi 30 km.

Hotel Kategorie Strava str.

Apartmány IN Silvi Marina *** BS 182
Rezidence Leonardo/Green Marine *** BS 183
Rezidence Green Bay *** BS 184
Rezidence Med Resort *** BS 185

BS = bez stravování

Řím – Fontána di Trevi
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NaBÍdka výletů
oFFIdA
Polodenní výlet do města Offida, proslulého
svými krajkami a dobrým vínem.
Cena: cca 18 EUR

ŘíM A vATIKÁn
Celodenní výlet s odborným průvodcem.
Cena: cca 18 EUR

GrAn SASSo
Celodenní výlet k nejvyšší hoře ve střední Itálii
(2 912 m n. m.).
Cena: cca 18 EUR

vodní PArK ondAblu
Celodenní výlet do zábavního parku.
Cena: cca 18 EUR

JeSKyně FrASASSI
Polodenní výlet. Prohlídka trvá cca 1,5 hodiny.
Cena: cca 18 EUR

ASColI PICeno
Polodenní výlet do města „sta věží“.
Cena: cca 18 EUR

loreTo
Polodenní výlet na světoznámé poutní místo.
Cena: cca 18 EUR

Výlety je možné zakoupit pouze na místě.
Uvedené ceny jsou pouze orientační a ne-
musí zahrnovat vstupy

ČeDok plus
• výhodná poloha apartmánů
• hotely s bazény blízko pláže 

naše tipy pro správnou volbu
• slunné mikroklima, široké písčité pláže
• blízko do Říma i Apenin

Doprava autokarem
• k vybraným hotelům označených symbolem

je organizována doprava autokarem. 
• přehled nástupních míst autokarových

 zájezdů na str. 207

Silvi Marina
Pineto

Řím

Jaderské moře

 

zájezDy: 8, 15 Dní | 10 Dní

Ascoli Piceno

upozornění
V Itálii je nutné při vstupu do bazénů používat koupací čepici. Toto nařízení se týká i hotelových
bazénů, nejen veřejných. Většina veřejných pláží je zpoplatněna.
Na místě se hradí povinná pobytová taxa splatná na místě v hotovosti v EUR. Výše taxy může
být v průběhu sezóny kdykoliv změněna, aktuální informace obdržíte po příjezdu do ubytovacího
zařízení. 
U některých apartmánů je nutné hradit povinný závěrečný úklid. 
Ve většině apartmánů se na místě skládá vratná kauce v hotovosti, platební kartou, nebo jejím
prostřednictvím formou předautorizace. 
Bližší informace obdržíte u prodejce nebo na www.cedok.cz
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APARTMÁNY IN SILVI MARINA 
*** SILVI MARINA

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

PoloHA
Pěkně a funkčně zařízené apartmány situované
v jedno- až třípatrových rezidenčních domech
se nacházejí v živějším centru nebo v klidnější
části, v docházkové vzdálenosti od centra leto-
viska.

SPorT A ZÁbAvA
Řada obchůdků, restaurací a barů v okolí; za
poplatek vodní sporty na pláži.

ubyTovÁní
Mono 2/3: 1 obytná místnost s kuchyňským kou-
tem a dvoulůžkovou pohovkou nebo manželským
lůžkem, možnost přistýlky pouze pro dítě.

Bilo 4/5: obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou, 1 ložnice
s manželským lůžkem, možnost přistýlky pouze
pro dítě.
Trilo 6/7: obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou, 1 ložnice
s manželským lůžkem, 1 pokoj se 2 lůžky nebo
palandou, možnost přistýlky pouze pro dítě.
Všechny apartmány mají vlastní příslušenství
(koupelna, WC), balkon nebo terasu; na vyžádání
TV a pračka (omezený počet); za poplatek a na
vyžádání dětská postýlka, ložní a koupelnové
prádlo.

STrAvovÁní
Bez stravování.

PlÁŽ
Apartmány se nacházejí do 200 m od písčité pláže
s pozvolným vstupem do moře, plážový servis
zdarma do 30. 6. a od 2. 9., jinak za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XIT2InS.html

od 6 900 kč*

cena za apartmán * více na str. 213
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REZIDENCE LEONARDO / GREEN MARINE
*** SILVI MARINA

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

PoloHA
Velmi oblíbené rezidenční komplexy dvoupatro-
vých budov se nacházejí přímo u pláže v krásné
palmové zahradě ve vzdálenosti cca 500 m od
centra – rezidence Leonardo, cca 1 km – rezi-
dence Green Marine.

vybAvení
Za poplatek garáže.

SPorT A ZÁbAvA
V blízkosti se nachází řada obchodů, barů a re-
staurací; za poplatek tenisové kurty, fotbalové
hřiště, vodní sporty na pláži.

ubyTovÁní
Mono 2: 1 obytná místnost s kuchyňským kou-
tem a dvoulůžkovou pohovkou nebo manžel-
ským lůžkem.
Bilo 4: obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou, 1 ložnice
s manželským lůžkem. 
Trilo 6: obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou, 1 ložnice
s manželským lůžkem, 1 pokoj se 2 lůžky. 
Všechny apartmány mají vlastní příslušenství (kou-
pelna, WC), balkon nebo terasu; na vyžádání TV
a pračku (omezený počet); za poplatek a na vyžádání
ložní a koupelnové prádlo, dětská postýlka.

STrAvovÁní
Bez stravování.

PlÁŽ
Obě rezidence se nacházejí přímo u písčité pláže
s pozvolným vstupem do moře, slunečníky a le-
hátka za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XIT2leo.html

od 6 900 kč*

cena za apartmán * více na str. 213
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REZIDENCE GREEN BAY
*** PINETO

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

PoloHA
Moderní hotelový komplex se nachází na klid-
ném místě s krásným výhledem na moře na
okraji letoviska Pineto, cca 3 km od centra; nej-
bližší obchod cca 500 m, supermarket 2 km od
hotelu.

vybAvení
Parkoviště (omezený počet); za poplatek garáže
(omezený počet), pračka. Bazén (v provozu dle
počasí, zpravidla od poloviny června do polo-
viny září), sluneční terasa.

SPorT A ZÁbAvA
Řada obchůdků a restaurací v centru města
a okolí; za poplatek vodní sporty na pláži.

ubyTovÁní
Bilo 2/4: obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou, ložnice
s manželským lůžkem.
Trilo 4/6: má navíc pokoj s palandou.
Všechny moderně zařízené apartmány mají
vlastní příslušenství, TV a balkon se zahradním
nábytkem; za poplatek klimatizace, dětská po-
stýlka, ložní a koupelnové prádlo.

STrAvovÁní
Bez stravování.

PlÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se na-
chází cca 200 m od rezidence, plážový servis (1 slu-
nečník, 2 plážová křesílka/apartmán) zdarma.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XIT2Gre.html

od 8 200 kč*

cena za apartmán * více na str. 213
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MED RESORT
*** PINETO

Apartmán: AA – AAAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

PoloHA
Pěkný rezidenční komplex tří částí, Micaene, My-
conos a Samos, se nachází v zahradě nedaleko
písčité pláže v jižní části letoviska Pineto, cca
50 m od centra. V blízkosti komplexu vede že-
lezniční trať, která však nemá velký rušivý vliv.

vybAvení
V každé rezidenci vlastní bazén (v provozu dle
počasí, zpravidla od června do poloviny září); za
poplatek parkoviště a garáž, v blízkosti restaurace
a bar.

SPorT A ZÁbAvA
Řada obchůdků a restaurací v centru města
a okolí; za poplatek vodní sporty na pláži.

ubyTovÁní
Bilo 2/4: obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou, samostat-
ná ložnice s manželskou postelí.
Trilo 4/6: má navíc pokoj se 2 lůžky.
Všechny pěkně a vkusně zařízené apartmány
mají vlastní příslušenství (koupelna, WC), TV,
pračku, balkon nebo zahrádku; za poplatek a na
vyžádání klimatizace, ložní a koupelnové prádlo,
dětská postýlka. Všechny apartmány typu Trilo
jsou dvoupatrové. V části Myconos a Samos jsou
pouze apartmány typu Bilo, v Micaene typy Bilo
a Trilo.

STrAvovÁní
Bez stravování.

PlÁŽ
Dlouhá písčitá pláž se nachází 50 m od rezidencí
Micaene a Myconos a 200 m od rezidence Sa-
mos; plážový servis (1 slunečník a 2 plážová kře-
sílka/apartmán) zdarma.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XIT2Med.html

rezidence Micaene

rezidence Samos rezidence Myconos

od 8 700 kč*

cena za apartmán * více na str. 213



NAŠe POBYtOVÉ MÍStO
SAn MEnAIO
Malé středisko jež je obklopeno pahorky pokry-
tými piniovými lesíky. Ve středisku je 6 km dlouhá
pláž o šíři cca 50 metrů s jemným bílým pískem.
Vzdálenost z Prahy je 1 500 km, doba jízdy asi
18 až 20 hodin. 

V VI VII VIII IX X

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)
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Dopravní informace
• Vzdálenost z Prahy: 1 500–2 000 km
• Doba jízdy z Prahy: 18–26 hod.

ItálIe – GARGANO

ItálIE | GARGANO

800 112 112186

Oblast jižní Itálie se v posledních letech dostává do popředí zájmu cestovatelů z celé Evropy. Oproti více komerční severní části Itálie si ta
jižní uchovává i v dnešních dnech  typický italský kolorit podtržený krásnými přírodními scenériemi a průzračným mořem. Jednou
z nejjižnějších a nejexotičtějších oblastí Itálie, kde jsou dodnes silně cítit tradice, folklor a pravá středomořská atmosféra je Apulie.
V severní části leží hornatý poloostrov Gargano a jižní část tvoří malebný poloostrov Salento. Gargano nabízí svým návštěvníkům kvalitní
služby téměř ve všem, na co si návštěvník během své dovolené vzpomene. Milovníci dávné historie si nenechají ujít návštěvu bájných
Pompejí či starobylých městeček ve vnitrozemí, které ukrývají četné architektonické skvosty. Jednoduše řečeno, na jihu návštěvník pozná
tu pravou Itálii. 



ČeDok plus
• ve vybraných místech česky hovořící delegát

naše tipy pro správnou volbu
• vynikající klimatické podmínky
• romantická a klidná dovolená
• divoké nedotčené pláže
• skvělé výlety: Pompeje, Capri, Sicílie, Vesuv,

Neapol, Amalfi
• slunné počasí i na okrajích sezóny
• možnost pěší turistiky v horách

Doprava autokarem
• k vybraným hotelům označených symbolem

je organizována doprava autokarem. 
• přehled nástupních míst autokarových

 zájezdů na str. 207

Jadranské moře

KAMPÁNIE

BASILICATA

APULIE

KALÁBRIE

 

Tyrhénské
moře

San Menaio

zájezDy: 8, 15 Dní | 10 Dní

upozornění
V Itálii je nutné při vstupu do bazénů používat
koupací čepici. Toto nařízení se týká i hotelo-
vých bazénů, nejen veřejných.
Většina veřejných pláží je zpoplatněna.
Na místě se hradí povinná pobytová taxa
splatná na místě v hotovosti v EUR. Výše taxy
může být v průběhu sezóny kdykoliv změ-
něna, aktuální informace obdržíte po příjezdu
do ubytovacího zařízení. 
U některých apartmánů je nutné hradit po-
vinný závěrečný úklid. 
Ve většině apartmánů se na místě skládá
vratná kauce v hotovosti, platební kartou,
nebo jejím prostřednictvím formou předauto-
rizace. 
Bližší informace obdržíte u prodejce nebo na
www.cedok.cz

MOŘSKÉ JESKYnĚ
Polodenní plavba otevřenou lodí kolem po-
břeží s pozorováním mořských jeskyní.
Cena: cca 20 EUR

VESUV A POMPEJE
Celodenní výlet k antickému městu pohřbe-
nému v popelu při výbuchu sopky Vesuv.
Cena: cca 40 EUR

OStROVY tREMItI
Celodenní výlet určený především vyznava-
čům potápění a šnorchlování.
Cena: cca 40 EUR

Nabídka výletů je pouze orientační, výlety
je možné zakoupit pouze na místě.

NABÍdkA Výletů

GARGANO | ItálIE
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Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Hotel a Rezidence *** BS/PP 12 let 188
Marechiaro 
Hotel Pineta *** PP 7 let 189

PP = plná penze, BS = bez stravování
* 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 uvá-
díme v závěru tohoto katalogu. 

Pompeje

tremiti
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HOTEL A REZIDENCE MARECHIARO
*** SAN MENAIO

Apartmán: AAA–AAAAAAAA     Standard: AA|AAA|AAAB     Dítě do: 7 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování/plná penze

POlOHA
Hotel a rezidence se nacházejí přímo u pláže,
cca 600 m od centra střediska.

VYbAVEní
Recepce, výtahy, lobby s TV, restaurace, pizzerie
na pláži, disco bar, parkoviště (cca 350 m od ho-
telu); za poplatek prádelna, 2 vířivky, WiFi, půj-
čovna jízdních kol.

SPORt A ZábAVA
Stolní tenis, plážový volejbal, beach tenis, ani-
mační programy (v hlavní sezóně), malé dětské
hřiště; za poplatek vodní sporty na pláži.

UbYtOVání
Hotelové dvoulůžkové pokoje s možností 2 při-
stýlek (rozkládací gauč) jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, SAT/TV, trezorem, minichladničkou,
některé balkonem; za poplatek WiFi.
Bilo 4/5: ložnice s manželskou postelí a případně
1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a rozkládacím gaučem (nebo pa-
landou) pro 2 osoby a s francouzským oknem
(typ A) nebo balkonem (typ B).
Trilo 7/8: má navíc ložnici se 3 lůžky.
Všechny apartmány mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), SAT/TV, trezor;
za poplatek WiFi, ložní a koupelnové prádlo.

StRAVOVání
Rezidence: bez stravování.
Hotel: plná penze – snídaně formou kontinen-
tálního bufetu, obědy a večeře servírované s vý-
běrem z menu a 0,5 l vody; pro děti dle věku
dětské či juniorské menu.

Pláž
Hotelová písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo u rezidence, přes místní
komunikaci; plážový servis (1 slunečník, 2 lehát-
ka/pokoj/apartmán) zdarma.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XIt2MCH.html

Hotelový pokoj

od 4 800 kč*

cena za apartmán * více na str. 213

7



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 189

GARGANO | ItálIE

HOTEL PINETA
*** SAN MENAIO

Standard: AA|AAA|AABB     Dítě do: 7 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: plná penze

POlOHA
Hotelový komplex hlavní budovy a depandance
(oddělené komunikací) je situován v blízkosti pi-
niového háje, cca 50 m od centra střediska.

VYbAVEní
Recepce, výtah v hlavní budově, lobby s TV, re-
staurace, bar, vyhrazená parkovací místa (ome-
zený počet, další parkování cca 150 m), WiFi
zdarma, v prostoru depandance bazén s vířivkou,
terasa s lehátky a slunečníky.

SPORt A ZábAVA
Tenisový kurt (cca 150 m od hotelu); za poplatek
půjčovna jízdních kol.

UbYtOVání
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2) s možností
2 přistýlek (i atypický gauč rozkládací na palandu)
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (kou pel -
na/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, WiFi, telefonem, trezorem, minichlad-
ničkou a balkonem; za poplatek a na vyžádání
dětská postýlka.

StRAVOVání
Plná penze zahrnuje snídaně formou kontinen-
tálního bufetu, obědy a večeře servírované s vý-
běrem z menu a 0,5 l vody; pro děti dle věku
dětské či juniorské menu.

Pláž
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází cca 250 m od hotelu; soukromá pláž
s plážovým servisem cca 350 m.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XIt2PIn.html

od 5 800 kč*

* více na str. 213

7
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marbella gibraltar

alhambra

Program zájezDu:
1. den: odlet z prahy do malagy, transfer do
střediska na pobřeží Costa del Sol, ubytování,
večeře a nocleh.
2. den: po snídani odjezd na polodenní výlet
do hlavního města provincie malaga – krásné
historické a moderní město, kde si mj.  prohlédnete
středověkou pevnost Gibralfaro, hradby alcazaba,
zbytky římského divadla, katedrálu, náměstí plaza
de Merced (rodiště malíře picassa), procházka
městem, návrat do hotelu, volno s možností kou-

pání, večeře a nocleh.
3. den: snídaně, odjezd na prohlídku města
 granada –  katedrála, Královská kaple, uličky
albaicínu, odpoledne fakultativní možnost
 prohlídky arabského sídelního paláce alhambra
se zahradami Generalife, volno, večeře a nocleh
nedaleko Granady. po večeři individuální možnost
 návštěvy představení flamenca.
4. den: snídaně, krátká zastávka v městečku
Baena – možnost návštěvy továrny na výrobu
olivového oleje (prohlídka trvá asi hodinu). pře-

jezd do Córdoby – prohlídka města (mešita, ex-
teriéry alcázaru, židovská čtvrť, typické „květi-
nové“ ulice s arabskými patii), pokračování do
města Sevilla, volno, ubytování a večeře.
5. den: snídaně, Sevilla – prohlídka města (ka-
tedrála, la Giralda, Zlatá věž, čtvrť santa Cruz
s typickými patii, maurský palác alcázar), po-
kračování do jerezu – krátká prohlídka městečka
(chrám san Miguel, staré město) a možnost
návštěvy starých bodeg (vinný  sklípek), kde zraje
a podává se tradiční víno neopakovatelné chuti

Malaga | Granada | Baena | Córdoba | sevilla | jerez | Cádiz | ronda | Costa del sol | Gibraltar | Marbella

| Krásy jižního ŠpanělsKa (putování andalusií) | 8 dní 2019

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“.
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Cordoba

ronda

„sherry“, ubytování v hotelu, večeře a nocleh. 
6. den: po snídani odjezd k prohlídce Cádizu –
okružní jízda starým městem po obvodu opev-
nění, dle možností krátká prohlídka města (stará
a nová katedrála, věž tavira, brána tierra). po-
kračování přes městečko arcos de la Frontera,
kdy cestou míjíte bílé vesničky, do města ronda
– prohlídka jednoho z nejpůsobivějších míst an-
dalusie, malebné „bílé vesnice“, místa ve skalní
rozsedlině, arabský a středověký most, chrámy
a paláce, býčí aréna. odjezd zpět na pobřeží
 Costa del Sol, ubytování, večeře a nocleh.

7. den: po snídani odjezd na celodenní výlet na
gibraltar – prohlídka britské kolonie, mj. pro-
cházka městem, nákupy na pěší zóně a možnost
výletu místními minibusy na skály Gibraltaru.
následuje  návrat zpět přes luxusní středisko
marbella – prohlídka města a atraktivního pří-
stavu Puerto Banús, příjezd na pobřeží  Costa
del Sol, večeře a nocleh.
8. den: snídaně, volno v závislosti na letovém
řádu, možnost koupání, transfer na letiště
 malaga a odlet zpět do prahy.

Termíny 
25.5. – 1.6. 2020
15.6. – 22.6. 2020
29.6. – 6.7. 2020
13.7. – 20.7. 2020

7.9. – 14.9. 2020
21.9. – 28.9. 2020

Cena zahrnuje
• 7 ubytování v hotelu *** v pokojích s pří-

slušenstvím dle programu 
• 7 polopenzí dle programu
• leteckou  přepravu  praha-Malaga-praha

včetně tax a příplatků 
• transfery do/z hotelu na letiště 
• dopravu luxusním autokarem během pro-

gramu zájezdu
• prohlídky dle programu (bez vstupů)
• česky mluvící průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 sb.

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 5 690 Kč

Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 10–11.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 25 osob.
vstupy do objektů a památek při prohlídkách
nejsou součástí ceny.
prohlídka a vstupné do alhambry a zahrad
Generalife (lze zakoupit na místě u průvodce
nebo před odjezdem u prodejce), orientační
cena je cca 45 eur.
doporučujeme počítat s částkou cca 100 eur
na vstupy. 
pro vstup na Gibraltar doporučujeme platný
cestovní pas.
Změna programu dle aktuální situace vyhra-
zena.

 

ŠPANĚLSKO

Granada
Córdoba

Sevilla

Gibraltar Marbella
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Jerez
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| Krásy jižního ŠpanělsKa (putování andalusií) | 8 dní

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/AGP2109.html

od 19 990 Kč*
* více na str. 213

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“.
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Program zájezDu:
1. den: odlet z prahy do malagy, transfer do
střediska na pobřeží Costa del Sol, ubytování,
večeře a nocleh.
2. den: snídaně, volno s možností koupání a od-
počinku. Možnost individuálního výletu např.
do romantického městečka mijas, kde můžete
mj. obdivovat bílé domečky, posedět v útulné
kavárničce, zakoupit si některý ze suvenýrů
v místním obchůdku nebo navštívit nedalekou

botanickou zahradu, večeře a nocleh v hotelu.
3. den: po snídani odjezd na celodenní výlet
na gibraltar – prohlídka britské kolonie,
 nejjižnějšího místa evropského kontinentu.
na programu je mj. krátká prohlídka města, ná-
sleduje projížďka místními minibusy na skály
Gibraltaru, při které si můžete prohlédnout celé
město i jeho okolí z vyhlídkové terasy a dále
navštívit jeskyni san Miguel a obdivovat pří-
rodní rezervaci opiček. po skončení projížďky je

volno s možností procházky městem, posezení
v některé z mnoha restaurací nebo výhodné ná-
kupy na obchodní třídě. odjezd zpět v odpoled-
ních hodinách, večeře a nocleh v hotelu.
4. den: snídaně, volno s možností koupání a od-
počinku. Možnost individuálního výletu do hlav-
ního města provincie malaga – krásné historické
a moderní město, kde si mj. můžete prohlédnout
středověkou pevnost Gibralfaro, hradby alca-
zaba, zbytky římského divadla, katedrálu, ná-

Malaga | Gibraltar | Granada | sevilla 

| perly andalusie s poByteM u MoŘe | 8 dní 2019

Sevilla flamenco

malaga Tapas

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“.
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městí plaza de Merced (rodiště malíře picassa)
a projít se městem, večeře a nocleh v hotelu. 
5. den: po snídani odjezd na celodenní výlet
Sevilla – prohlídka města (mj. katedrála, la Gi-
ralda, Zlatá věž, čtvrť santa Cruz s typickými
patii, maurský palác alcázar), odpoledne volno
s možností procházky městem, večeře a nocleh.
6. den: snídaně, volno s možností koupání a od-
počinku, večeře a nocleh v hotelu. 

7. den: po snídani odjezd na celodenní výlet do
granady, prohlídka města, mj. katedrála, Králov-
ská kaple, uličky albaicínu, odpoledne prohlídka
arabského sídelního paláce alhambra se zahra-
dami Generalife, návrat zpět do hotelu, večeře
a nocleh. 
8. den: snídaně, volno v závislosti na letovém
řádu, možnost koupání, transfer na letiště  malaga
a odlet zpět do prahy. 

Termíny
8.6. – 15.6. 2020

22.6. – 29.6. 2020
6.7. – 13.7. 2020

20.7. – 27.7. 2020
27.7. – 3.8. 2020

3.8. – 10.8. 2020

10.8. – 17.8. 2020
17.8. – 24. 8. 2020
24.8. – 31.8. 2020
31.8. – 7.9. 2020
14.9. – 21.9. 2020

Cena zahrnuje
• 7 ubytování v hotelu *** v pokojích s pří-

slušenstvím dle programu 
• 7 polopenzí dle programu
• leteckou  přepravu  praha–Malaga–praha

včetně tax a příplatků 
• transfery do/z hotelu na letiště 
• dopravu luxusním autokarem během 

výletů
• výlety Granada, Gibraltar a sevilla včetně

prohlídky dle programu (bez vstupů)
• česky mluvící průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 sb.

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 7 490 Kč

Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 10–11.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 25 osob.
vstupy do objektů a památek při prohlídkách
nejsou součástí ceny. 
doporučujeme počítat s částkou cca 50 eur
na vstupy. 
pro vstup na Gibraltar doporučujeme platný
cestovní pas.
Změna programu dle aktuální situace vyhra-
zena.
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ŠPANĚLSKO

Madrid

Granada
Sevilla

Gibraltar

Malaga (Costa del Sol)

| perly andalusie s poByteM u MoŘe | 8 dní
gibraltar

alhambra

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/AGP2110.html

od 20 490 Kč*
* více na str. 213

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“.
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Program zájezDu:
1. den: odlet z prahy do Barcelony, ubytování
v hotelu, veřeře.
2. den: individuální volno.
3. den: snídaně, celodenní výlet do katalánské
metropole Barcelony – prohlídka města (mj. Go-
tická čtvrť s katedrálou sv. eulálie, pěší zóna las
ramblas, vrch Montjuic, památky architekta an-
tonia Gaudího, exteriéry svě to zná mého chrámu
sagrada Familia, domy la pedrera a Casa Batlló,
park Güell), volno s možností návštěvy mořského
akvária, návrat zpět do hotelu,  večeře a nocleh.
4. den: snídaně, volno s možností koupání nebo
zakoupení fakultativních výletů (mj. výlet  lodí
po pobřeží, botanická zahrada, Marineland), ve-
čeře a nocleh.

5. den: po snídani odjezd na celodenní výlet na
horský klášter montserrat – nejvýznamnější
poutní místo Katalánska, během kterého na -
vštívíte jeden z nejproslulejších benediktinských
klášterů, ve kterém sídlí hudební  konzervatoř,
jejíž dětský chlapecký sbor escolania má velkou
tradici. Můžete si mj. prohlédnout katedrálu,
Křížovou cestu, svatou jeskyni nebo baziliku, ve
které je uložena Černá madona, patronka Ka-
talánska, a dále ochutnat některý z místních li-
kérů. návrat do hotelu, večeře a nocleh. 
6. den: snídaně, volno a koupání, možnost ná -
vštěvy večerního představení flamenca, večeře
a nocleh.
7. den: individuální volno nebo fakultativně za
příplatek celodenní výlet; dopoledne krátká za-

stávka ve středověkém městečku Besalú s ro-
mánskými kostely, náměstím plaza Mayor a ba-
zilikou. pokračování do města Figueres, kde lze
navštívit Muzeum salvadora dalího (teatro-Mu-
seo dalí), druhé nejnavštěvovanější španělské
muzeum. odpoledne pokračování do gerony,
historického centra Katalánska s jednou z nej-
zachovalejších středověkých židovských čtvrtí,
kouzelnými středověkými hradbami a krásnými
románskými kostely, prohlídka města (mj. ka-
tedrála, arabské lázně, staré město). návrat zpět
do hotelu, večeře a nocleh.
8. den: snídaně, volno na pobřeží v závislosti
na letovém řádu, transfer na letiště Barcelona
a odlet do prahy.

| Krásy KatalánsKa s poByteM u MoŘe | 8 dní

Costa Brava | Barcelona | Montserrat | Besalú | Figueres | Gerona

montserrat

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“.
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| Krásy KatalánsKa s poByteM u MoŘe | 8 dní

Termíny
3.6. – 10.6. 2020

17.6. – 24.6. 2020
24.6. – 1.7. 2020

1.7. – 8.7. 2020
8.7. – 15.7. 2020

15.7. – 22.7. 2020

29.7. – 5.8. 2020
5.8. – 12.8. 2020

12.8. – 19.8. 2020
19.8. – 26.8. 2020

2.9. – 9.9. 2020
16.9. – 23.9. 2020

Cena zahrnuje
• 7 noclehů v hotelu *** s polopenzí dle pro-

gramu 
• leteckou dopravu praha – Barcelona – pra-

ha v turistické třídě včetně tax a příplatků
• transfery dle programu 
• prohlídky dle programu (bez vstupů) 
• česky mluvící průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 sb. 

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 590 Kč

Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 10–11.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zá-
jezdu je 20 osob.
vstupy do objektů a památek při prohlídkách
nejsou součástí ceny. doporučujeme počítat
s částkou cca 60 eur.

Středozemní
moře

FRANCIE

 

ŠPANĚLSKO

Barcelona

Costa Brava

Montserrat

Besalú

Figueres

Gerona

Las ramblas Barcelona

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/BCN2AZU.html

od 14 490 Kč*
* více na str. 213

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“.
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| severní ŠpanělsKo a svatojaKuBsKá Cesta | 8 dní

Program zájezDu:
1. den: odlet z prahy do Barcelony, transfer
do hotelu. ubytování, volný čas, večeře.
2. den: po snídani prohlídka Barcelony. pro-
cházka gotickou čtvtí a po las ramblas. indivi-
duální volno. odjezd do Pamplony, kde se
každoročně konají býčí zápasy. ubytování v ho-
telu, večeře. 
3. den: ranní odjezd do přístavního města San
Sebastian, kde naleznete budovy od baroka a no-
vogotiku až po secesi a futurismus. Zastávka na
pláži Itzurun,  kde se natáčely některé scény ze
seriálu hry o trůny. odjezd do Bilbaa. Bilbao je
hlavní město autonomní provincie Baskicko. Úzké
uličky, galerie a muzea umění, koncerty všech žá-
nrů, fotbalové zápasy, pouliční trhy, malé obchůdky,
restaurace a kavárničky, to vše nabízí Bilbao. pro-
hlídka města. ubytování v hotelu, večeře. 
4. den: odjezd do města Santender. největší
atrakcí jsou nádherné pláže. těch je třináct. nej-
proslulejší el sardinero lemuje promenáda, jedna
z nejkrásnějších ve Španělsku. Cesta do města

oviedo vede hornatou oblastí aturie. Krajina,
která je díky dostatečným srážkám zelená i v létě,
je jednou z nejkrásnějších z celého Španělska.
Cestou míjíte i národní park picos de europa.
poklidnou přírodu kolem ovieda doplňují raně
románské kostely. prohlídka města, jemuž do-
minuje katedrála san salvador.  dále projížďka
kolem pobřeží Galicie, kde míjíme malé, rybářské
vesničky. ubytování v hotelu a večeře. 
5. den: první zastávkou je Lugo s nejlépe do-
chovaným římským vojenským opevněním, které
ve světě nemá konkurenci. největší atrakcí tohoto
poznávacího zájezdu je jistě Santiago de Com-
postella. Město je jedním z nejdůležitějších
poutních míst na světě a mnoho poutníků sem
přichází, aby navštívili hrob svatého jakuba star-
šího v místní katedrále. historické centrum za-
psané na seznamu unesCo je opravdu unikátní,
protože na rozdíl od jiných měst zde prakticky
nenaleznete žádné obchody a další zařízení na-
rušující jedinečný dojem z místních památek.
ubytování v hotelu, večeře. 

6. den: prohlídka města Leon, jež leží v poměrně
vysoké nadmořské výšce – 837 metrů nad mo-
řem. leon má dodnes význam také z hlediska
křesťanské liturgie, neboť se jedná o poslední
zastávku na svatojakubské cestě ke katedrále.
prohlídka města. další zastávkou je Burgos.
Město je známé svým velkým počtem nádher-
ných památek – katedrála Burgos, klášter las
huelgas reales nebo Cartuja de Miraflores. Měs-
tem je také jedním ze zastávek při svatojakubské
pouti. ubytování v hotelu, večeře. 
7. den: odjezd a prohlídka města zaragoza.
nejvýznamnější náboženskou stavbou v Zara-
goze je Bazilika del pilar. podle pověsti ji nechal
postavit svatý jakub. prohlídka města. Úžasnou
ukázkou arabské architektury je palác aljafería,
dále se ve městě nachází části římského opev-
nění, římský amfiteátr nebo lázně. individuální
volno. ubytování v hotelu, večeře. 
8. den: individuální volno. transfer na letiště.
odlet do prahy. 

Barcelona | pamplona | san sebestian | pláž itzurun | Bilbao | santender | ovieda | lugo | santiago de Compostella
Burgos | Zaragoza

Santiago de Compostella

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“.
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| severní ŠpanělsKo a svatojaKuBsKá Cesta | 8 dní

Termíny
10.6. – 17.6. 2020
22.7. – 29.7. 2020

9.9. – 16.9. 2020

Cena zahrnuje
• 7 noclehů v hotelech *** s polopenzí 
• stravování dle programu zájezdu
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery dle programu na místě
• česky mluvící průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 sb.

Cena nezahrnuje 
• stravovaní, jež není uvedeno v programu
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 490 Kč
• povinné poplatky splatné na místě u prů-

vodce: vstupy do památek, místní průvodci,
pobytové taxy 130 eur

Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 10–11.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 20 osob. Změna programu, či pří-
padná změna pořadí jednotlivých výletů dle
aktuální situace vyhrazena.

Středozemní
moře
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ŠPANĚLSKO

Barcelona

San Sebastián

Pampeluna

Santander

León
Burgos

Santiago
de Compostela

Zumaia

BilbaoOviedoLugo

Saragossa

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/BCN2SVJ.html

od 21 490 Kč*
* více na str. 213

San Sebestian

Bilbao Burgos

zaragoza

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“.
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Program zájezDu:
1. den: odlet z prahy do Funchalu, transfer do
hotelu ve Funchalu, nocleh.
2. den: snídaně, polodenní prohlídka Fun-
chalu, hlavního města ostrova. prohlídka kos-
tela santa Catarina, katedrály sé z 15. století,
radničního náměstí, degustace madeirského
vína ve vinařství oliveiras, návštěva místní trž-
nice s pestrou nabídkou místního ovoce, zele-
niny a ryb, procházka  starým městem. odjezd
do Botanické zahrady (vstupné v ceně. odpo-
ledne možnost výletu za delfíny a velrybami
motorovými čluny na otevřené moře (fakulta-
tivně za příplatek). nocleh ve Funchalu.
3. den: snídaně. odjezd do rybářské osady
Câmara de Lobos, procházka přístavem a košt
ovocného likéru poncha. poté zamíříme divokým
údolím řeky ribeira Brava přes průsmyk encu-
meada na náhorní plošinu Paúl da Serra. Za-
stávka ve Fanalu, kde se naskytne možnost
spatřit nejstarší vavříny ostrova. návštěva měs-
tečka Porto moniz, kde bude dostatek času na
oběd i úžasné koupání ve skalních jezírcích. při
návratu zastávka u vodopádu véu da noiva. na
závěr dne vystoupáme vinařskými a banánovými
plantážemi na prosklenou plošinu 580 m vyso-
kého mysu Cabo girão. nocleh ve Funchalu.
4. den: snídaně, odjezd na druhou nejvyšší
horu ostrova, Pico do arieiro do nadmořské
výšky 1818 metrů, odkud se otevírá úchvatný
 výhled na nejvyšší horu pico ruivo a okolní
 horské masivy a údolí. pokračování do ribeiro
Frio, kde se nachází sádky pstruhů. Možnost
procházky podél zdejší levády na vyhlídku Bal-

cones. odpoledne odjezd do Santany  proslulé
typickými domky s doškovými střechami. náv-
štěva malebné vesnice Porto da Cruz. návrat
zpět do Funchalu. 
5. den: odjezd na vyhlídku eira do Serrado
s  nádherným výhledem do hlubokého Údolí
jeptišek. pokračování horskou silnicí lemovanou
mohutnými eukalypty do Funchalu, do jeho re-
zidenční čtvrti monte, rozprostírající se na
svahu nad samotným městem. prohlídka za-
hrad a kostela, kde je pochován poslední rakou-
ský císař Karel i. návrat do Funchalu na
proslulých proutěných saních, tzv. toboggan
(světoznámá atrakce, vstupné v ceně). odpo-
ledne volno. nocleh ve Funchalu.
6. den: snídaně, volno ve Funchalu. Možnost
plavby podél pobřeží ostrova replikou Kolum-
bovy lodi santa Maria na nedaleký ostrov porto
santo, který nabízí koupání na fantastické pí-
sečné pláži. nocleh ve Funchalu.
7. den: snídaně, celodenní pěší túra. odjezd na
plošinu Paúl da Serra. odtud se vydáme na
pěší túru údolím rabacal podél dvou tzv. levád
s několika vodopády, jenž nás zavede k 25 pra-
menům. Čekají nás úchvatná panoramata na
okolní štíty a údolí a také 800 m dlouhá cesta
 tunelem. tato túra bude trvat cca 4 hodiny (cca
12,5 kilometru). Zastávka v městečku Calheta
s nádhernou písečnou pláží. Možnost  koupání
nebo ochutnávka místního rumu a medového
koláče v továrně na zpracování cukrové třtiny.
návrat do Funchalu, nocleh. 
8. den: snídaně, transfer na letiště a odlet zpět
do prahy.

| velKÝ oKruh Madeirou | 8 dní 2019

Termíny
6.5. – 13.5. 2020

20.5. – 27.5. 2020
27.5. – 3.6. 2020
10.6. – 17.6. 2020
17.6. – 24.6. 2020
24.6. – 1.7. 2020

8.7. – 15.7. 2020
15.7. – 22.7. 2020
22.7. – 29.7. 2020
29.7. – 5.8. 2020

5. 8. – 12.8. 2020
12. 8. – 19.8. 2020
19. 8. – 26.8. 2020
26. 8. – 2.9. 2020

9. 9. – 16.9. 2020
16. 9. – 23.9. 2020
30. 9. – 7.10. 2020

7.10. – 14. 7. 2020
14.10. – 21.10. 2020

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků
• transfery a dopravu po trase
• 7 noclehů se snídaní v hotelu ***
• vstupy dle programu, česky mluvící

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

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 6 490 Kč

Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 10–11.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič)

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zá-
jezdu je 14 osob. 
Změna programu, respektive změna pořadí
jednotlivých výletů dle aktuální situace vy-
hrazena. 
ubytování po celou dobu je zajištěno ve Fun-
chalu v hotelu ***.

Atlantický oceán

MADEIRA

Ponta do Sol
Ribeira
Brava

Rabacal

Calheta

Paúl da
Serra

Porto Moniz

Ponta
do Pargo

Santana

Pico de Ariero

Rib. Frio

Funchal

Monte
Santa Cruz

Machico

Funchal | Câmara de lobos | porto Moniz | pico do arieiro | santana | Monte
paúl da serra

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/FNC2154.html

od 23 800 Kč*
* více na str. 213

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“.
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| turistiKa a Koupání na MadeiŘe | 8 dní

Program zájezDu:
1. den: odlet z prahy do Funchalu, transfer do
hotelu ve Funchalu, nocleh. 
2. den: snídaně. výjezd na náhorní plošinu Paúl
da Serra s mnoha vyhlídkami na severní i jižní
pobřeží Madeiry. přejezd do oblasti Porto moniz.
první seznámení s „levádou“ – nenáročná pro-
cházka údolím ribeira da janela, nejdelší řeky
ostrova, s výhledy na okolní terasovitá políčka.
Zpestřením trasy je desetiminutový průchod tu-
nelem. po turistice následuje koupání v lávových
jezírcích rybářské vesničky porto Moniz. nocleh. 
Nadmořská výška: 400 m Čas: 3 hod.
Převýšení: zanedbatelné
3. den: snídaně. odjezd na severovýchodní mys
ostrova. Ze zátoky Baia d’abra podnikneme ne-
náročnou túru napříč vyprahlým poloostrovem,
fascinující pohledy na okolní ostrovy Desertas
a Porto Santo. seznámíme se s odlišnou tváří
Madeiry – polopouštní a pouštní florou a faunou
a roztodivnými  geologickými útvary. Za osvěže-
ním se po túře vydáme na některou z místních
pláží. nocleh. 
Čas: 3 hod. Převýšení: 340 m
4. den: snídaně. Začneme jednoduchým výstu-
pem z plošiny achada do Teixeira na nejvyšší
horu ostrova Pico ruivo (1862 m). po zdolání
vrcholu nás čeká několik přechodů hlavního hře-
bene, čímž se nám otevřou výhledy na celý os-
trov. několika výstupy a sestupy dojdeme až
k průsmyku encumeada. program zakončíme
ochutnávkou místního typického koktejlu poncha
v proslulém baru (za poplatek). nocleh. 

Čas: 8 hod. Délka: cca 14 km
Převýšení: 530 m při výstupu, 1100 m při se-
stupu
5. den: snídaně, volno ve Funchalu s možností
účasti na některém z fakultativních výletů. 
6. den: vysoké útesy Madeiry nenabízí mnoho
pobřežních stezek, ale jedna, lehce adrenalinová,
se zde přece jen najde. ve stráních nad měs-
tečkem machico se napojíme na canicalskou
levádu a zanedlouho začneme zlehka stoupat
do sedla Boca do risco. odtud již vede udržo-
vaná pěšina po skalních útesech směrem k Porto
da Cruz. některá místa zde jsou velmi expono-
vaná, což není vhodné pro lidi trpící závratěmi.
tuto fantastickou túru zakončíme degustací
rumu (za poplatek) a koupáním v divokém
oceánu nebo v mořském bazénu. nocleh. 
Čas: 4 hod.
Převýšení: 150 m při výstupu, 360 m při sestupu
7. den: snídaně. Calderao Verde – jedna z nej-
krásnějších levád na ostrově, v nadmořské výšce
880 m, vede bujnou vegetací vavřínů a skýtá
překrásné výhledy do údolí. Zde zažijete Madeiru
takovou, jakou ji objevili první přistěhovalci. Ces-
tou procházíme několik tunelů, baterka je nut-
ností! našim cílem je „zelený kotel“, do kterého
padá 100 m vodopád, pod kterým se mohou
případní otužilci vykoupat. nocleh. 
Čas: 4,5 hod. Délka: cca 12 km
Převýšení: zanedbatelné
8. den: snídaně, transfer na letiště a odlet do
prahy. 

Termíny
13.5. – 20.5. 2020            

3.6. – 10.6. 2020
1.7. – 8.7. 2020
2.9. – 9.9. 2020

23.9. – 30.9. 2020       

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery a dopravu po trase 
• 7 noclehů se snídaní v hotelu ***
• výlety dle programu 
• průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 sb. 

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 6 490 Kč

Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 10–11.

Cena nezahrnuje
• spropitné (místní personál, průvodce, řidič) 

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 14 osob. 
Povinné vybavení: baterka 
Doporučené vybavení: pohodlná sportovní
obuv, oblečení vhodné pro trekking v přírodě,
trekové hole, nepromokavá bunda/pláš-
těnka, batoh, pokrývka hlavy. 
v  případě nepříznivého počasí lze pořadí
výletů změnit. 
ubytování po celou dobu je zajištěno ve
Funchalu v hotelu ***.

Atlantický oceán

MADEIRA

Paúl da Serra

Porto Moniz

Ribeira 
de Janela

Porto da Cruz

Pico 
de Ariero

Achada do Teixeira

Calderao
Verde

Funchal

Machico
Baia d’Abra

ribeira da janela | porto Moniz | sao lourenco | pico ruivo
horské sedlo encumeada | porto da Cruz | Calderao verde 

rezervujte na: 
www.cedok.cz/dovolena/FNC2155.html

od 24 300 Kč*
* více na str. 213

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“.
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PROGRAM ZÁ JEZDU:
1. den: odlet z prahy do lamezia terme, transfer
do hotelu. ubytování, volný čas, večeře.
2. den: po snídani odjezd do města matera.
toto jedinečné místo připomíná labyrint z ka-
menných domů, příkrých schodišť a úzkých uli-
ček. Městská část sassi di Matera je plná jeskyní.
své domy si tu místní obyvatelé tesali přímo do
skály z vápencového tufu, zdvihající se nad při-
rozeným kaňonem řeky Graviny. dále navštívíte
jedinečné místo alberobello. Město je známo
především díky své unikátní architektuře – zdejší
domky jsou postavené v tzv. stylu trulli. ubyto-
vání a večeře v hotelu. 
3. den: ranní odjezd do Lecce. lecce je barokní
metropole a perla jižní itálie. uvidíte tu barokní
paláce, kostely i římský amfiteátr. prohlídka měs-
ta a návštěva Baziliky santa Croce. další zastáv-
kou je otranto, město na poloostrově salento.

v katedrále z roku 1088 se nachází největší pod-
lahová mozaika v celé itálii. vstoupit se dá do
podzemní mramorové krypty nebo do kostnice.
ubytování a večeře v hotelu. 
4. den: prohlídka hlavního města apulie – Bari.
prohlídka historického centra a návštěva baziliky
svatého Mikuláše, jež je patronem města. v kryp-
tě baziliky jsou umístěny ostatky svatého Miku-
láše a je vyhledávaným místem poutníků. San
giovanni rotondo je umístěné na poloostrově
Gargano. ubytování a večeře v hotelu. 
5. den: individuální volno nebo fakultativně za
přípatek plavba lodí podél pobřeží gargana.
Během plavby můžete obdivovat krásné pobřeží,
skalnaté útvary, krasové jeskyně a malebné
pláže. návštěva živého letoviska Gargána, Vieste.
Budete tu mít čas se projít historickým centrem
s malými bílými domečky vystavěnými na skále.
návrat do hotelu, večeře. 

6. den: odjezd do Neapole, jež je hlavním měs-
tem kraje Kampánie, která leží přímo na svahu
činné sopky vesuv. prohlídka hradu sv. eliáše.
lanovkou vyjedete na vyhlídku, odkud máte
nádherný výhled nejen na město, ale i na celý
neapolský záliv. prohlídka starého města. návrat
do hotelu a večeře.  
7. den: po snídani návštěva Pompejí. Město
bylo zasypáno při výbuchu vesuvu roku 79 a zů-
stalo tak zakonzervováno do dnešních dnů. při
procházce města vás překvapí domy vyzdobené
freskami a nádhernými podlahovými mozaikami,
chrámy, divadla, lázně, ale také taverny, pekárny
či veřejné záchodky. odjezd do Kalábrie. uby-
tování a večeře. 
8. den: individuální volno, transfer na letiště.
odlet do prahy. 

Matera | alberobello | lecce | otranto | Bari | Gargano | neapol | pompeje

| itálie na podpatKu | 8 dní

ItálIe | poZnávaCí Zá jeZdy

Gargano

Matera

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“.
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termíny
4.6. – 11. 6. 2020

18.6. – 25. 6. 2020
10.9. – 17. 9. 2020
24.9. – 1.10. 2020

Cena zahrnuje
• 7 noclehů v hotelech *** s polopenzí 
• stravování dle programu zájezdu
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery dle programu na místě
• česky mluvící průvodce  

Cena nezahrnuje
• stravovaní, jež není uvedeno v programu
• povinné poplatky splatné na místě u prů-

vodce: vstupy do památek, místní průvodci,
pobytová taxa – 150 eur

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 Kč
• plavba na Gargano – 30 eur

Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 10–11.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zá-
jezdu je 20 osob. Změna programu, či pří-
padná změna pořadí jednotlivých výletů dle
aktuální situace vyhrazena. 

 

ITÁLIE

Otranto

Lecce
Matera

Neapol
Pompeje

AlberobelloBari

Gargano

Vieste

San Giovanni
Rotondo

 

 

poZnávaCí Zá jeZdy | ItálIe

Pompeje

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/SUF2PUl.html

| itálie na podpatKu | 8 dní

Bari

Alberobello – foto trulli

Neapol

od 15 990 Kč*
* více na str. 213

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“.
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PROGRAM ZÁ JEZDU:
1. den: odlet z prahy do lamezia terme, transfer
do hotelu. ubytování, volný čas, večeře.
2. den: po snídani odjezd do přístavu scalea,
výlet lodí na ostrov Dino, jež je proslulý svými
krásnými podmořskými jeskyněmi. nejznámější
z nich je modrá jeskyně a Lví jeskyně, které
během plavby navštívíte. odpoledne prohlídka
přístavního městečka Paola. individuální volno.
návrat do hotelu, večeře. 
3. den: po snídani, návštěva města Pizzo, které
se nachází na příkré skalnaté plošině nad zálivem
Golfo di sant´eufemia. prohlídka města a ná-
sledující odjezd do Tropey.  toto městečko s pe-
strou minulostí okouzlí rovněž milovníky
památek. obdiv si zaslouží středověké kostely,
majestátní vily i měšťanské domy. individuální
volno nebo fakultativně za příplatek: „prohlídka
města tropea“. návrat do hotelu, večeře. 
4. den: odjezd časně ráno do přístavu a cesta

trajektem na Sicílii. prvně je prohlídka města
Taormína, jejíž uličky, malebná zákoutí a scho-
vána náměstí vás jistě nadchnout. návštěva Řec-
kého amfiteátru s výhledem na etnu! volno
a dále přejezd do Katánie, které leží v těsné
blízkosti sopky etny. sopka poznamenala dějiny
města i jeho vzhled, historické centrum Katánie
je postavené z tmavého lávového kamene. uby-
tování v hotelu, večeře. 
5. den: návštěva města Syrakusy, prohlídka
historického centra, na náměstí piazza del du-
omo se nachází barokní katedrála a radnice.
Z Řecké divadlo, které je vytesané do skály, máte
nádherný výhled na pobřeží a na moře. odpo-
ledne odjezd do Nota. Barokní město noto pů-
sobí až pohádkově. nejvýraznější stavbou města
je katedrála dokončená kolem roku 1770. návrat
do hotelu, večeře. 
6. den: individuální volno nebo fakultativně za
příplatek: „plavba po liparských ostrovech“ –

ostrov vulcano s pouhými 400 obyvateli je téměř
nedotčený civilizací. jako všechny Liparské os-
trovy, je i tento vulkanického původu. najdete
tu exotickou přírodu, vyhlášené bahenní sirné
jezírko s léčivými účinky, polovyhaslý, 391 m vy-
soký dýmající kráter a mnoho jiných fumarol,
tajemné útvary v „Údolí příšer“ atd. individuální
volno. odjezd zpět na Sicílii. večeře v hotelu. 
7. den: ranní odjezd trajektem zpět na do Kalá-
brie. prohlídka města reggio Calabria. prohlídka
historického centra, návštěva národního Muzea,
aragonského hradu.  hlavní promenádu města
tvoří ulice Corso Garibaldi. ta je známá díky ne-
přebernému množství obchůdků, restaurací.
další zastávkou je malebná, rybářská vesnička
Scilla. její dominantou je mohutná skála upro-
střed, na jejímž vrcholku se tyčí starověký hrad
ruffo (Castello ruffo). ubytování v hotelu, večeře. 
7. den: individuální volno, transfer na letiště.
odlet do prahy. 

lamezia terme | dino | paola | pizzo | tropea | taormína | Katánie | syrakusy | liparské ostrovy | reggio Calabria | scilla

| na ŠpiČCe Boty itálie – KaláBrie a siCílie | 7 dní

ItálIe | poZnávaCí Zá jeZdy

800 112 112

liparské ostrovy

Katánie Salento

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“.
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termíny
11.6. – 18.6. 2020
25.6. – 2.7. 2020

3.9. – 10.9. 2020
17.9. – 24.9. 2020

Cena zahrnuje
• 7 noclehů v hotelech *** 
• stravování dle programu zájezdu, 7x snída-

ně, 6x večeře
• leteckou dopravu v turistické třídě včetně

tax a příplatků 
• transfery dle programu na místě
• česky mluvící průvodce  
• turistickou daň 1–3 eura/os./den

Cena nezahrnuje
• stravovaní, jež není uvedeno v programu
• povinné poplatky splatné na místě u prů-

vodce: vstupy do památek, místní průvodci,
pobytová taxa – 160 eur

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 3 990 Kč
• prohlídka měasta tropea – 35 eur
• plavba na liparské ostrovy – 75 eur

Cestovní pojištění
více informací a cena viz str. 10–11.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zá-
jezdu je 20 osob. Změna programu, či pří-
padná změna pořadí jednotlivých výletů dle
aktuální situace vyhrazena. 

 
SICÍLIE

Capri

ITÁLIE

Calabria

Liparské
ostrovy

Scilla
Tropeo

Pizzo

Paola
Dino

Taormina
Katania
Syrakusy
Noto

 

 

poZnávaCí Zá jeZdy | ItálIe

www.cedok.cz

tropea

rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/SUF2YCY.html

| na ŠpiČCe Boty itálie – KaláBrie a siCílie | 7 dní

od 15 990 Kč*
* více na str. 213

Noto

taormina

taormina

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“.



PŘEHLED LETŮ

800 112 112204

Španělsko – Mallorca                                                  PRG                    7, 10, 11, 14                                           ST, NE                    duben–říjen

Španělsko – Mallorca                                                  BRQ                   7, 14                                                        NE                          květen–září

Španělsko – Mallorca                                                  OSR                    7, 14                                                        NE                          květen–září

Španělsko – Andalusie (AGP)                                    PRG                    7, 10, 11, 14                                           PO, PÁ                    květen–říjen

Španělsko – Costa Brava                                            PRG                    7, 10, 11, 14                                           ST, SO                    červen–říjen

Španělsko – Costa Dorada                                         PRG                    7, 14                                                        ST                           červen–září

Kanárské os. – Fuerteventura                                  PRG                    7, 14                                                        ČT                           duben–říjen

Kanárské os. – Tenerife                                              PRG                    7, 14                                                        PO                          duben–říjen

Kanárské os. – Tenerife                                              BRQ                   7, 14                                                        PO                          červen–říjen

Portugalsko – Madeira                                               PRG                    7, 14                                                        ST                           květen–říjen

Itálie – Lamezia Terme                                               PRG                    7, 10, 11, 14                                           PO, ČT                    červen–říjen

Itálie – Sardinie                                                             PRG                    7, 14                                                        ST                           červen–říjen

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

Cestujte ve třídě Travel Plus Comfort v letadlech společnosti Smartwings*
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 sedadel je za příplatek.

* Platí pro vybrané lety Smartwings při rezervaci současně s leteckým zájezdem Čedoku do vyčerpání kapacity vyčleněných míst. Neplatí
pro lety na Kanárské ostrovy.

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 sedadel 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.
Prioritní sedadla v letadle není možné zakoupit na letech na Kanárské ostrovy.

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

  



PŘEDTIŠTĚNÉ DÁRKOVÉ POUKAZY
V kterékoliv pobočce cestovní kanceláře Čedok můžete zakoupit dárkové poukazy v hodnotě 
500, 1000, 2000 nebo 5000 Kč. Těmito poukazy můžete uhradit část nebo celou hodnotu zájez-
du a jiné služby z nabídky Čedoku. Tyto poukázky jsou přenosné, lze je využít i k nákupu zájezdů 
v poslední minutě nebo současně s jakoukoliv slevou.
 
INDIVIDUÁLNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY
Na základě Vaší objednávky Vám připravíme dárkové poukazy „na míru“. Tyto poukazy nabízejí 
možnost volby hodnoty včetně Vámi stanoveného textu. Poukazy mají charakter darovacího 
dopisu a  lze je opatřit logem nebo jménem, případně i  dalšími náležitostmi dle individuální 
dohody.
 
EXTERNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY
Na všech pobočkách cestovní kanceláře Čedok můžete uplatnit dárkové poukázky Sodexo, 
Le Chéque Déjeuner, EDENRED a další, za předem stanovených podmínek.

DÁRKOVÉ POUKAZY

        



ITÁLIE – severní jadran – BiBione, caorle, rosolina
mare
Autokarovou dopravu nabízíme k vybraným hotelům označeným
ikonou autokaru publikovaným na 164 až 177 tohoto katalogu.

Nástupní místa a cena svozu po ČR:
    0 Kč / os.   Benešov, České Budějovice, Praha, Tábor
150 Kč / os.   Beroun (čerpací stanice ÖMV na dálnici D5), Kladno,

Slaný, Dobříš, Příbram
200 Kč / os.   Chomutov, Kolín, Louny, Mladá Boleslav, Ostrava,

Plzeň, Poděbrady, Rokycany, Brno, Mikulov, Olo-
mouc

280 Kč / os.   Hradec Králové, Cheb, Jablonec nad Nisou, Karlovy
Vary, Liberec, Most, Pardubice, Sokolov, Teplice, Ústí
nad Labem

Minimální počet pro realizaci svozu: 4 osoby
Časový harmonogram–odjezd z ČR v pátek v odpoledních či ve-
černích hodinách (např. Praha v 19.30), příjezd do pobytového
místa v sobotu zpravidla mezi 8. a 12. hodinou, odjezd z pobyto-
vého místa následující sobotu zpravidla mezi 17. a 21. hodinou,
návrat do ČR v neděli v ranních či dopoledních hodinách (Praha
zpravidla mezi 6. a 9. hodinou)
Přesné časy odjezdů do Itálie budou vždy potvrzeny v úte -
rý/ve středu před pátečním odjezdem tzn. cca 1–2 dny před
odjezdem).

ITÁLIE – rimini
Autokarovou dopravu nabízíme k vybraným hotelům označeným
ikonou autokaru publikovaným na 178 až 179 tohoto katalogu.

Nástupní místa a cena svozu po ČR:
    0 Kč / os.   Beroun (čerpací stanice ÖMV na dálnici D5), Plzeň,

Praha, Rozvadov
150 Kč / os.   Benešov
200 Kč / os.   České Budějovice, Chomutov, Kolín, Mladá Boleslav,

Tábor, Brno
280 Kč / os.   Hradec Králové, Cheb, Jablonec nad Nisou, Karlovy

Vary, Liberec, Most, Pardubice, Sokolov, Teplice, Ústí
nad Labem

Minimální počet pro realizaci svozu: 4 osoby
Časový harmonogram–odjezd z ČR v pátek v odpoledních ho-
dinách (např. Praha ve 14.30), příjezd do pobytového místa v so-
botu zpravidla mezi 8. a 12. hodinou, odjezd z pobytového místa
následující sobotu zpravidla mezi 16. a 20. hodinou, návrat do
ČR v neděli v dopoledních či odpoledních hodinách (Praha zpra-
vidla mezi 8. a 12. hodinou)
Přesné časy odjezdů do Itálie budou vždy potvrzeny v úte -
rý/ve středu před pátečním odjezdem tzn. cca 1–2 dny před
odjezdem).

ITÁLIE – Palmová riviéra
Autokarovou dopravu nabízíme k vybraným hotelům označeným
ikonou autokaru publikovaným na 182 až 185 tohoto katalogu.

Hlavní nástupní místo: Praha.
Svozové trasy z ostatních nástupních míst za příplatek: Beroun
(250), Hradec Králové (350), Chomutov (250), Jablonec nad Nisou
(350), Jihlava (250), Karlovy Vary (400), Kolín (250), Liberec (250),
Mladá Boleslav (200), Most (250), Olomouc (250), Ostrava (250), Par-
dubice (250), Plzeň (200), Poděbrady (250), Prostějov (150), Teplice
(350), Turnov (250), Ústí nad Labem (250), Vyškov (150).
Minimální počet pro realizaci svozu: 6 osob

Časový harmonogram–odjezd z ČR je vždy v pátek v poledních
hodinách. Příjezd do Itálie v sobotu v ranních/dopoledních hodi-
nách. První a poslední den pobytu (sobota) neslouží k rekreaci,
ale k dopravě klientů tam a zpět.
Odjezdy z jiných než základních nástupních míst jsou řešeny svo-
zem klientů (osobní auto, tranzit, veřejná linková doprava). Stejně
je řešen rozvoz klientů do jednotlivých výstupních míst. Trasy
svozů a rozvozů mohou být při některých odjezdech vzájemně
kombinovány. 
Přesné časy odjezdů do Itálie budou vždy potvrzeny
v úterý/ve středu před pátečním odjezdem tzn. cca 1–2 dny
před odjezdem).

ITÁLIE – jižní itálie – GarGáno
Autokarovou dopravu nabízíme k vybraným hotelům označeným
ikonou autokaru publikovaným na 188 až 189 tohoto katalogu.

Nástupní místa a cena svozu po ČR:
    0 Kč / os.   Beroun (čerpací stanice ÖMV na dálnici D5), Plzeň,

Praha, Rozvadov
150 Kč / os.   Benešov
200 Kč / os.   České Budějovice, Chomutov, Kolín, Mladá Boleslav,

Poděbrady, Tábor, Brno
280 Kč / os.   Hradec Králové, Cheb, Jablonec nad Nisou, Karlovy

Vary, Liberec, Most, Pardubice, Sokolov, Teplice, ,
Ústí nad Labem

Minimální počet pro realizaci svozu: 4 osoby
Časový harmonogram–odjezd z ČR v pátek v poledních hodi-
nách (např. Praha v 11.30), příjezd do pobytového místa v sobotu
zpravidla mezi 7. a 10. hodinou, odjezd z pobytového místa ná-
sledující sobotu zpravidla mezi 14. a 18. hodinou, návrat do ČR
v neděli v poledních či odpoledních hodinách (Praha zpravidla
mezi 12. a 15. hodinou)
Přesné časy odjezdů do Itálie budou vždy potvrzeny
v úterý/ve středu před pátečním odjezdem tzn. cca 1–2 dny
před odjezdem).

doPlŇující inFormace k doPravĚ – itálie:
Autobusová doprava je v letní sezóně 2020 je zajišťována exter-
ními dopravci. 
Příprava zasedacího pořádku v autobuse je plně v kompetenci
cestovní kanceláře, která samozřejmě přihlíží k Vašim konkrétním
požadavkům, ale přesně požadovaná místa nemůže garantovat.

Všichni účastníci autobusové dopravy jsou z bezpečnostních dů-
vodů povinni dbát pokynů řidičů či technického průvodce, pokud
je v autobusu přítomen.
Svozové trasy jsou zajištěny při min. počtu 4 klientů (v případě
méně než 4 klientů, možnost přesunutí do jiného nástupního
místa, vrácení svozového příplatku).
Každá osoba může přepravit 1 příruční zavazadlo o hmotnosti 
5 kg a 1 zavazadlo do 20 kg v zavazadlovém prostoru, zavazadlo
navíc po dohodě (za příplatek).

Dále upozorňujeme, že cestovní kancelář negarantuje hlídání za-
vazadel před ubytováním v příjezdový den a po ukončení ubyto-
vání v odjezdový den, a že trasa autobusu nemusí být vždy zcela
shodná s doporučenými trasami z ČR vypsanými vždy na úvodní
stránce každého střediska, u kterého je autobusová doprava na-
bízena. V průběhu cesty jsou, cca po každých 3 až 4 hodinách
jízdy, prováděny povinné bezpečnostní přestávky. Naší snahou
je co nejbližší příjezd k dané ubytovací kapacitě, avšak, logicky,
vždy dle dopravních možností pro autobus.

Přehled odjezdových míst našich autokarových zájezdů
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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 po-
koji 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 zájezdů cestovní kanceláře Čedok. Tato na-
bídka platí do vyčerpání kapacity vyčleněné pro tuto akci, nej-
déle 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 slu-
žeb. Pobyt, tedy ubytování a stravování, má dítě ZDARMA. Výši
pevných dětských cen uvádíme v nabídce zájezdů na webových

stránkách www.cedok.cz (za tímto účelem doporučujeme využít
webovou adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód) nebo Vám ji
ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kanceláře Čedok.
Z pevných dětských cen se neposkytuje sleva za včasný nákup.
Tato nabídka platí jen do vyprodání takto označených kapacit.
U zájezdů s  vlastní dopravou, jejichž součástí je ubytování
v ubytovacím zařízení označeném v tomto katalogu symbolem
„POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA“, poskytujeme pro jedno dítě, které
splňuje věkové podmínky uvedené v daném symbolu, ubyto-
vané na 1. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými oso-
bami 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. 

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 ubytované 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
QR kód) nebo Vám ji ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní
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GARANCE NEjNIžŠÍ CENY
a ZMěNA ZÁ JEZDU ZDARMA

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 ubytovacím zařízení označeném v tomto katalogu symbolem
„POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA“, poskytujeme pro děti, které spl-
ňují věkové podmínky uvedené v daném symbolu, ubytované
na 1. a 2. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými oso-
bami 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.
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Prodej

800 112 112210

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
některého z prodejních míst CK Čedok, Čedok Partnera nebo vybraného autorizovaného prodejce Vám bude vypracována nejvýhodnější
cenová nabídka na Vámi vybraný zájezd, případně Vám naši prodejci vytisknou aktuální ceník na Vámi vybraný zájezd. 

facebook.com/ck.cedok instagram.com/ckcedok#mujcedok
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délka a rozsah zájezdu
Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní. Do
celkového počtu dní trvání zájezdů jsou zahrnuty i dny
určené pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v pří-
padech, kdy je doprava organizována v pozdních noč-
ních 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 předsta-
vám a finančním možnostem. Vzhledem k tomu, že vní-
mání kvality i označování kategorie ubytování  se mohou
v jednotlivých  zemích výrazně lišit, užívá Čedok pro
hodnocení ubytovacích zařízení jak vlastní stupnici kva-
lity služeb, tak i oficiální klasifikaci. V případě, že ubyto-
vací kapacita nemá oficiální klasifikaci v rámce dané
destinace, je příslušná ubytovací kapacita uváděna
v tomto katalogu taktéž bez oficiální klasifikace. Vlastní
stupnice  kvality služeb hotelů a apartmánů vyjadřuje
pouze názor Čedoku na kvalitu ubytování tak, jak se jeví
z hlediska standardu požadavků středoevropského ces-
tovatele. Upozorňujeme,  že kvalita ubytování v apart-
mánech 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 pří-
padů provádět veškerou údržbu a stavební činnost
v ubytovacích zařízeních či blízko nich mimo hlavní
sezonu, může v místě pobytu v jakékoliv době dochá-
zet ke stavební či jiné technické činnosti. Na tuto sku-
tečnost nemá CK Čedok žádný vliv a nemůže ji nijak
ovlivnit. 

• konkrétní klimatické podmínky v oblasti jsou spojeny
s existencí různé fauny. Neovlivnitelnou nepříjemnou
skutečností, se kterou se můžete v určitých obdobích
při ubytování v některých 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.

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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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, 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 pří-
platek. 

• 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 neobsazené
lůžko. V praxi to znamená, že jednolůžkový pokoj
a dvoulůžkový pokoj s doplatkem na neobsazené
lůžko jsou zcela rovnocenné a prodávají se za stejnou
cenu. Konkrétní přidělení příslušného typu pokoje
záleží výhradně na možnostech ubytovacího zařízení.
Standardní jednolůžkový pokoj je vždy menších roz-
měrů.

• 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 palu-
bách 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 cen-
trálního 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.) pro-
bíhají 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



OBSAH, ROZSAH A DALší PODMíNKy POSKyTOVÁNí SLUžEB | inFormace

www.cedok.cz 213

nemají nárok na místo v dopravním prostředku.
Nabídky „v poslední minutě“, „speciální nabídky“,
mohou uvádět cenu nižší, než je cena uvedená v kata-
logu.

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 jednot-
livých hotelů nebo QR kód) nebo Vám je ochotně sdělí
Váš prodejce zájezdů cestovní kanceláře Čedok. sleva
pro členy clubu Čedok platí pro klienty, kteří jsou drži-
teli členské karty Clubu Čedok, a jejich doprovod v rámci
jedné smlouvy a ubytovací jednotky (pokoj či apart-
mán). Slevy za včasný nákup poskytujeme procentní
sazbou ze základní ceny zájezdu (nevztahuje se na
fakultativní příplatky).  Slevy nelze navzájem sčítat, ani
je kombinovat s jinými slevami (použít současně). Slevu
ve výši až 35 % poskytujeme na vybrané zájezdy a ter-
míny 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 60 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
dopravou) je vždy uvedena cena nejlevnější varianty.
Může se proto stát, že po tomto datu již nebude
možné zakoupit zájezd za takto uvedenou cenu. Tyto
cenové údaje slouží pouze pro snazší porovnávání jed-
notlivých ubytovacích zařízení a nemají charakter
návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občan-
ského 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 kompetence
příslušných zastupitelských úřadů. Není-li vízum klien-

tovi uděleno, vízový poplatek propadá a CK nemůže
jeho hodnotu vracet. Rovněž tak CK nemůže vracet
cenu zájezdu, pokud klient neobdrží vstupní víza, popří-
padě je-li ze státu destinace vyhoštěn, nebo není-li do
státu destinace vpuštěn. Podmínky pro udělení a plat-
nost víz se mohou během roku měnit a konzulární
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 širo-
kým spektrem. Pokud jste si již vybrali svůj zájezd, Vaše
objednávka byla autorizována a návštěva naší pobočky
je pro Vás časově náročná, můžete si jej objednat na
našich internetových stránkách www.cedok.cz a zaplatit
svou platební kartou zabezpečenou platbou online
nebo můžete cenu zájezdu uhradit bankovním převo-
dem na naše účty, jejichž čísla Vám sdělíme při
potvrzení objednávky nebo bezhotovostně také na
základě vystavené faktury. Při osobní návštěvě pobočky
jsou možné jak hotovostní platby, tak platby platebními
kartami. Bližší informace Vám podá každá pobočka naší
CK nebo pracovníci naší 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 přihlížet a dle svých možností se jim snaží vyho-
vět.

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 zá-
koníkem (přičemž plné texty těchto dokumentů jsou
klientům k dispozici na všech pobočkách CK, na webu
www.cedok.cz i v každém katalogu), a vycházíme z prin-
cipu účelnosti, tj. zda služby umožňují plnit hlavní před-
pokládaný účel zájezdu, který lze spravedlivě očekávat,
např. odpočinek u moře. Na subjektivní hodnocení vý-
znamu jednotlivých komponentů služeb klientem nelze
bohužel brát zřetel. Stejně nemůžeme 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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Golf
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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, zapla -
cené a Čedokem zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi
nárok na vrácení zaplacené ceny ani na slevu z ceny.
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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.

dtP: Magnus I s.r.o. | tisk: oRtIS drukarnia Sp. z o.o. | Foto: © fotky & foto, Allphoto images, dr. eva Loucká, Mirek Frank, iStock, Shutterstock, archiv Čedoku | © 2019 Čedok a.s., veškerá práva vyhrazena.

Uvítáme vaše připomínky k tomuto katalogu.
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