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v období 
PředProdeje

SlEvy
A výhoDy

Slevy za včasný nákup až 35 %*

Záloha 990 Kč*

Parkování u letiště pro členy
Clubu Čedok ZDARMA*

Pro členy Clubu čedok 
slevy vyšší o 2 %*

*Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev a výhod uvádíme na str. 184, 187, 188 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz
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*Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev a výhod uvádíme na str. 186 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz
**jsou k dispozici ve vybraných hotelech a destinacích. 

Pobyt pro dítě až do 14 let 
ZDARMA*

Rodinné pokoje** 

FAnTAsTiCké
nABíDKy

PRo DěTi



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 Light Complex Complex Plus

Územní rozsah Evropa Celý svět

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

6 000 000
24 000

120 000

6 000 000
24 000

120 000

6 000 000
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

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

400 000
200 000

400 000
200 000

Škoda na osobních věcech
Zpoždění zavazadel

18 000 1) 18 000 1) 30 000
10 000

1)

2)

30 000
10 000

1)

2)

Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

2 000 000
1 000 000

200 000

2 000 000
1 000 000

200 000

6 000 000
3 000 000

200 000

6 000 000
3 000 000

200 000

Zmeškání odjezdu
Zpoždění odjezdu

5 000
5 000 3)

5 000
5 000 3)

Stornopoplatky
Přerušení cesty

30 000
50 000

4) 80 000
50 000

4) 50 000
50 000

4) 80 000
50 000

4)

Nevyužitá dovolená 8 000 5) 8 000 5) 16 000 6) 16 000 6)

Cena za osobu Evropa Celý svět

do 24 dní 300 Kč 590 Kč 990 Kč 490 Kč 1 090 Kč 1 290 Kč

Pokud cena zájezdu na dospělou osobu přesáhne limit uvedený u stornopoplatků varianty Complex (30, resp. 50 tis. Kč), je nutné zvolit variantu Complex Plus.

Vysvětlivky:  
1)  spoluúčast 500 Kč  2) 5 000 Kč za každých 12 hodin  3)  1 000 Kč za každých 6 hodin   
4)  spoluúčast 20 %, v případě vážných důvodů bez spoluúčasti  5)  1 000 Kč za den  6)  2 000 Kč za den 

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

100% pojištění storna 

v případě vážných důvodů!



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toto pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh a asistenční služby

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

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

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

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

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

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

Specialy*  Exkluzivně 0% spoluúčasti v případě plnění z pojištění storna. Nabídka tohoto pojištění je platná pouze do 30. 9. 2019.

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

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

100% PojišTění
SToRnA u pojištění

SPECiAl

Rozsah 01

Rozsah 03

Rozsah 07 Rozsah 09 Rozsah 09 Rozsah 10 Rozsah 11

Rozsah 06 Rozsah 04 Rozsah 05

Rozsah 02

Limity plnění v Kč
100 000 000

Limity plnění v Kč
100 000 000



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, tenerife a Gran canaria.

soUostroví a JeHo lidé
Souostroví, které leží v Atlantickém oceánu při
severozápadním pobřeží Afriky, tvoří ostrovy,
které se navzájem diametrálně liší svou atmo-
sférou i charakterem krajiny:  od zelených sub-
tropických rájů až po pouštní krajinu, od vysokých
horstev až po kultivované nížiny. Cílem turistů
jsou zejména dva největší ostrovy:  Gran Canaria
a Tenerife nabízející široké zázemí pro pobyt

u moře, noční zábavu i výlety do vnitrozemí.
V posledních letech se stále větší  popularitě těší
i ostrovy Lanzarote a Fuerteventura nabízející
relaxaci u moře v kompletně vybavených samo-
statných hotelových rezortech se službami na
bázi all inclusive. Cílem výletů jsou tři méně ci-
vilizované ostrovy La Gomera, La Palma a El Hi-
erro, které nabízejí klid a dosud nedotčené
přírodní ráje. Dříve než na ostrovy přišli první
Evropané, žili zde místní domorodci -  Guanchové,
kteří sem přišli z Afriky. Dnes zde žijí převážně
Španělé, kteří ostrovy kolonizovali od středověku.
Jejich kultura obohacená o místní a africké prvky
vytváří svérázný místní kolorit. Španělé určují

ráz převažujícího náboženství, kterým je křes-
ťanská římskokatolická víra. 

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.

ZáKladní informace
7 hlavních vulkanických ostrovů: 
Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteven-
tura, 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

KanársKé ostrovy

800 112 1126
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naŠE PoBytová MÍsta – ostrov FuErtEvEntura
ostrov fUerteventUra
Ostrov se nachází v Atlantském oceánu, jižně
od Lanzarote a východně od Gran Canaria. Kra-
jina na tomto ostrově je pouštního typu, povrch
tvoří sopečné horniny a zdejší podnebí je spíše
suché. Ostrov je proslulý svými dlouhými pí-
sečnými plážemi, kterých se tu nachází více než
150, jeden z důvodů je ten, že ze Sahary vítr
přináší písek, který napomáhá vzniku nových
pláží. Hlavním příjmem místních obyvatel je
především turistický ruch, dále rybolov, pro-
dukce místního kozího sýra, zpracování ovoce
a zeleniny. Na historické památky je tento ostrov

chudší, a ty které tu jsou, jsou duchovního rázu,
například Nuestra Senora de la Regla v Pájara.
Za návštěvu stojí městečko Betancuria, kde stojí
františkánský klášter Monasterio de San Bue-
naventura z 15. století a kostel Iglesia de Santa
Maria ze 17. století. 

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 asi
45 minut.  

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 asi 20 minut.  

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 asi 50 minut.

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

Přímé lety bez PřestuPu, Fuerteventura

Odlety: 8, 15 dní z Prahy

Pobyt Zdarma*
Hotel Kategorie strava pro dítě do str.

FUERTEVENTURA
R2 Rio Calma ***** PL 12 let 8
R2 Pajara Beach ***** AI 12 let 10
SBH Costa Calma Beach **** AI – 12
SBH Monica Beach **** AI – 14
SBH Maxorata Resort **** AI – 16
Occidental Jandia Mar ***** AI 13 let 18
R2 Bahia Playa Design **** AI – 20
Sheraton Fuerteventura
Beach ***** SN 13 let 21
Sol Beach House **** PL – 22
Melia Fuerteventura **** PL – 23

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

zahrnuje bezplatné ubytování a stravování obsažené
v základní ceně zájezdu pro dítě ubytované v jednom
pokoji se dvěma dospělými. Dítě platí jen cenu
letenky nebo jízdenky, případně je u zájezdů s vlastní
dopravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí
této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu. 
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od 17 990 Kč*

* více na str. 188

HOTEL R2 RIO CALMA
**** COSTA CALMA

Standard: AA|AAA|AAB 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 s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem a balkonem s výhledem do
zahrady; za poplatek trezor a minibar. Na vyžá-
dání a za příplatek 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

Pobyt pro
dítě do 12 let zdarma

více na str. 186

Garance
neJniŽší Ceny

Více na str. 186
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od 18 990 Kč*

* více na str. 188

HOTEL R2 PA JARA BEACH
***** COSTA CALMA

Standard: AA|AAA|AAB 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, osu-
šky 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 s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem a balkonem; za poplatek WiFi
a trezor. Na vyžádání a za příplatek pokoj s vý-
hledem na moře a rodinné pokoje až pro 4 osoby.

stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, pozdní snídaně, lehké občer-
stvení během dne, vybrané nealkoholické a al-

koholické nápoje místní výroby v časech a mís-
tech určených 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

Pobyt pro
dítě do 12 let zdarma

více na str. 186

Garance
neJniŽší Ceny

Více na str. 186
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800 112 11212

KanársKé ostrovy | FUERTEVENTURA

od 19 240 Kč*

* více na str. 188

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 s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem a balkonem nebo terasou
s výhledem do zahrady; za poplatek trezor, mi-
nibar. Na vyžádání a za příplatek pokoje s vý-
hledem 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
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800 112 11214
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od 19 740 Kč*

* více na str. 188

HOTEL SBH MONICA BEACH
**** COSTA CALMA

Standard: 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 s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (kou-
pelna, WC), klimatizací, ventilátorem, SAT/TV,
telefonem a balkonem; za poplatek trezor. Za pří-
platek pokoje s výhledem na moře a stejně vyba-
vené apartmány pro 4 osoby s obývacím pokojem,
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
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KanársKé ostrovy | FUERTEVENTURA

od 20 260 Kč*

* více na str. 188

HOTEL SBH MAxORATA RESORT
**** MORRO JABLE

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 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 s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, minichladničkou a balkonem nebo te-
rasou; za poplatek trezor. Za příplatek pokoje
s bočním 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
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od 20 270 Kč*

* více na str. 188

HOTEL OCCIDENTAL JANDíA MAR
***** MORRO JABLE

Standard: AA|AAA|AAB 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 inclu-
sive), několik barů včetně baru u bazénu, disco
bar (nápoje za poplatek), WiFi zdarma ve spo-
lečných prostorách; za poplatek internetový kou-
tek. 2 bazény (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 pop-
latek minigolf, kulečník, Spa centrum s vnitřním
bazénem (nutná koupací čepice), vířivkou, ma-
sáže, sauna, fitness centrum, v blízkosti hotelu
půjčovna jízdních kol a čtyřkolek, vodní sporty
na pláži - potápění, šnorchlování, windsurfing,
kitesurfing.

UBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem a balkonem s výhledem do
zahrady; za poplatek chladnička, trezor. Na vy-
žádání a za poplatek pokoje s výhledem ve směru
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

Pobyt pro
dítě do 13 let zdarma

více na str. 186
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KanársKé ostrovy | FUERTEVENTURA

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 ves-
nici, 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 (cca 10 EUR/vstup, bez
procedur a masáží) - masáže, kosmetické pro-
cedury, vířivky, sauna, turecké lázně, vodní sporty
- potápění, windsurfing, kitesurfing. Golfové
hřiště cca 15 km od hotelu.

UBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV, mini-
barem a balkonem nebo terasou; za poplatek
WiFi (cca 5 EUR/den, 20 EUR/týden), trezor (cca
3 EUR/den). Na vyžádání a za příplatek 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

od 18 370 Kč*

* více na str. 188
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od 23 450 Kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
dítě do 13 let zdarma

více na str. 186

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, kadeřnictví, půjčovna aut. 2
velké bazény a dětský bazén; terasa s lehátky,
slunečníky a osuškami 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 blíz-
kosti hotelu.

UBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem, balkonem nebo terasou; za
poplatek trezor a minibar. Na vyžádání a za pří-
platek pokoje s výhledem na moře a junior suite.

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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KanársKé ostrovy | FUERTEVENTURA

od 21 990 Kč*

* více na str. 188

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 pokoje typu junior suite 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 se-
rvisu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/fUe2sol.html
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HOTEL MELIA FUERTEVENTURA 
**** COSTA CALMA

Standard: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 12 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, večerní zá-
bava; za poplatek tenisový kurt, Spa centrum -
vířivka, finská a parní sauna, masáže, kosmetické
procedury; na pláži u hotelu škola windsurfingu
a kitesurfingu (externí nabídka).

UBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
2 při stýlek pro děti jsou vybaveny vlastním  pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
 klimatizací, SAT/TV, telefonem, trezorem, 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

od 22 990 Kč*

* více na str. 188
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naŠE PoBytová MÍsta – ostrov tEnEriFE
ostrov tenerife
Největší a současně nejzelenější ze sedmi ostrovů
Kanárského souostroví. Tenerife lze doporučit
především těm, kteří vedle koupání v moři pre-
ferují i překrásnou kontrastní přírodu ostrova
s dominantou nejvyšší hory na španělském
území Pico del Teide (3718 m). Jih je horký a slu-
nečný se zvláštními plážemi s tmavým pískem.
Sever je zelený a úrodný s rozmanitou flórou,
bujnými lesy a plný banánových plantáží. Střed

ostrova nabízí romantické pahorky lákající ke
trekkingu a výletům na horských kolech, typický
kanárský folklor, životní styl, víno a gastronomii.
To vše je zde k dispozici nenuceně protkáno do-
konalou strukturou vybavení a služeb. 

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. Transfer z jižního
letiště  trvá asi 60 minut. Asi 12 km odsud leží
malé městečko Adeje, jedno z nejnavštěvova-
nějších míst ostrova.

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 jižního letiště trvá asi 30
minut.

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

KanársKé ostrovy | TENERIFE
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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 asi 60 minut.

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.
Nechybí ani nabídka turistických služeb, restau-
rací, kaváren a barů. Transfer z letiště trvá asi
30 minut.

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

Přímé lety bez PřestuPu, teneriFe

Odlety: 8, 15 dní z Prahy a brna

Pobyt Zdarma*
Hotel Kategorie strava pro dítě do str.

TENERIFE
Be Live Experience La Nina ***** AI – 26
Be Live Experience La Arena **** AI 13 let 28
Barcelo Santiago **** AI – 30
Allegro Isora **** AI 13 let 32
Troya **** PL 7 let 34
Gala **** PL 7 let 35
La Siesta **** PL 7 let 36
H10 Costa Adeje Palace **** PL 7 let 37
Blue Sea Callao Garden *** AI 7 let 38
Blue Sea lagos de Cesar **** AI 7 let 39

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

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

TENERIFE | KanársKé ostrovy
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od 26 130 Kč*

* více na str. 188

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 nad 16
let) - vnitřní bazén, vířivka, sauna, turecké lázně,
masáže a kosmetické procedury, 18jamkové gol-
fové hřiště nedaleko hotelu.

UBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV (kauce na dálkové ovládání), telefonem
a balkonem, terasou nebo francouzským oknem;
za poplatek trezor a minibar. Na vyžádání a za
příplatek pokoje s výhledem na moře, na vyžá-
dání 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
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od 21 170 Kč*

* více na str. 188

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, kadeřnictví.
2 bazény (1 sezónně vyhřívaný), dětský bazén
se skluzavkou, terasa na opalování; lehátka a slu-
nečníky 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 poplatek
kulečník, tenisový kurt, fitness centrum, kosme-
tické procedury.

UBytování
Dvoulůžkové pokoje superior s možností 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 po-
koje s výhledem na moře a rodinné pokoje.

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

Pobyt pro
dítě do 13 let zdarma

více na str. 186
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od 24 560 Kč*

* více na str. 188

HOTEL BARCELO SANTIAGO
**** PUERTO DE SANTIAGO

Standard: AA|AAA|AAB 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 Reina Sofia; 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, kadeřnictví,
lékařská služba, půjčovna aut a kol. Velká sluneční
terasa s výhledem na ostrov La Gomera a útesy
Los Gigantes, 3 bazény (1 v zimě vyhřívaný),

brouzdaliště pro děti; slunečníky a lehátka u ba-
zénů zdarma, osušky za vratný depozit.

sPort a ZáBava
Tenisový kurt (v rámci all inclusive 1 h/den - ome-
zený počet míst), stolní tenis, herna, aerobic, ba-
sketbal, 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 s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV,
telefonem, chladničkou a balkonem nebo terasou
s výhledem na mořskou stranu; za poplatek trezor.
Na vyžádání a za příplatek pokoje superior.

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/tfs2Bas.html
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od 20 270 Kč*

* více na str. 188

HOTEL ALLEGRO ISORA
**** PLAYA DE LA ARENA

Standard: 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 s možností až 2 přistýlek
pro děti (rozkládací pohovka)  mají obývací pokoj
s kuchyňským koutem a ložnici, vlastní příslu-
šenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimati-
zaci, SAT/TV, telefon, ledničku a balkon nebo
terasu; za poplatek trezor. Za příplatek boční vý-
hled 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/tfs2Bav.html

Pobyt pro
dítě do 13 let zdarma

více na str. 186
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od 21 650 Kč*

* více na str. 188

HOTEL TROYA
**** COSTA ADEJE

Standard: 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 s možností až
2 přistýlek pro děti 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.

stravování
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení obědů nebo all inclusive, které zahrnuje
snídaně, obědy a večeře bufetovou formou, ob-
čerstvení během dne, nealkoholické a alkoholické

nápoje místní výroby v časech a místech urče-
ných hotelem.

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

Pobyt pro
2 děti do 7 let zdarma

více na str. 186
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HOTEL GALA
**** PLAYA DE LAS AMéRICAS

Standard: AA|AAA|AAB|AABB 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 pro-

gramy pro děti a dospělé; za poplatek kulečník,
posilovna, Spa centrum (pro osoby starší 16 let)
- sauna, pára, masáže, kosmetické procedury;
několik golfových hřišť v okolí hotelu.

UBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek pro děti 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.

stravování
Polopenze formou bufetu, možnost dokoupení
obědů nebo 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.

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

od 21 370 Kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
2 děti do 7 let zdarma

více na str. 186
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od 21 550 Kč*

* více na str. 188

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, masáže,
hydroterapie, vířivka, kosmetické procedury.
Hotel zajišťuje rezervace green fee na golfových
hřištích v okolí za speciální ceny.

UBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek pro děti jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizací, SAT/TV, WiFi, telefonem, balkonem
nebo terasou; za poplatek minibar a trezor.

stravování
Polopenze formou bufetu, možnost dokoupení
obědů nebo all inclusive, které zahrnuje snídaně,
obědy a večeře formou bufetu, odpolední občer-
stvení, nealkoholické 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

Pobyt pro
2 děti do 7 let zdarma

více na str. 186
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HOTEL H10 COSTA ADEJE PALACE
*** COSTA ADEJE

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

PoloHa
Hotel je umístěný v zahradě u místní komunikace,
cca 2,5 km od centra střediska Costa Adeje, cca
30 km od letiště; obchody, restaurace a bary cca
1 km od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace,
à la carte restaurace, barbecue, piano bar, bar
u bazénu, konferenční místnost, WiFi na recepci
zdarma; za poplatek internetová kavárna. 3 ba-
zény (1 v zimě vyhřívaný), dětské brouzdaliště,
terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

sPort a ZáBava
Stolní tenis, minigolf, posilovna, dětské hřiště

a miniclub (4-10 let), animace pro děti a dospělé;
za poplatek tenisový kurt, kulečník, Spa centrum
- krytý bazén, jacuzzi, sauna, masáže, kadeřnictví;
18jamkové golfové hřiště cca 1 km od hotelu.

UBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem a balkonem; za poplatek trezor
a minibar. Za příplatek pokoje s výhledem na
bazén a rodinné pokoje s možností 2 přistýlek.

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

formou bufetu, odpolední snack, nealkoholické
a místní alkoholické nápoje v časech a místech
určených hotelem, 1x za pobyt možnost večeře
v orientální à la carte restauraci (nutná rezervace)
a slevu na lázeňské procedury.

Pláž
Písčitá pláž s tmavým pískem se nachází cca
100 m od hotelu, lehátka a slunečníky za po -
platek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/tfs2ade.html

od 24 170 Kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
dítě do 7 let zdarma

více na str. 186
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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 s možností až 2 přistýlek pro děti
mají vlastní příslušenství (koupelna,WC), kuchyň-
ský kout, obývací pokoj, ložnici a balkon nebo
terasu; za poplatek trezor, SAT/TV. Za příplatek
stejně vybavené apartmány superior s výhledem
na bazén nebo bočním výhledem 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 pop-
latek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/tfs2cal.html

od 17 540 Kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
dítě do 7 let zdarma

více na str. 186
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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 s možností až 2 přistýlek pro děti
mají obývací pokoj a ložnici oddělenou 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

od 18 320 Kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
dítě do 7 let zdarma

více na str. 186
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naŠE PoBytová MÍsta – ostrov Gran Canaria
ostrov Gran canaria
Nejživější a třetí největší kanárský ostrov svým
návštěvníkům nabízí dech Afriky i kolorit Stře-
domoří. Zelená údolí, palmové háje, hory, skály,
pouště i proslulé duny dosahující výšky až 30
metrů, patří k jeho hlavním atrakcím. Na jihu
ostrova naleznete rekreační střediska, módní

pláže, vodní sporty a projížďky na velbloudech.
Ve vnitrozemí objevíte lesnatou krajinu a zelené
svahy, na severu pak kanárské borovice, rozma-
nitost ovoce, banánovníkové plantáže i rybářské
vesničky. Doporučujeme milovníkům aktivní do-
volené (tenis, golf, vodní sporty, horská turis-
tika).

Playa del inGlés
Hlavní a největší prázdninové středisko ostrova
situované na jeho jižním cípu v blízkosti známých
dun. Středisko překypuje denním i nočním ži-
votem. Je tvořeno souvislým pásem hotelů, apar-
thotelů, vilových čtvrtí, obchodních středisek,
diskoték i restaurací. Podél střediska probíhá
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známá přímořská promenáda, na ni navazují
nádherné písečné duny, které každou hodinu
mění svůj tvar, za nimi je široká 6 km dlouhá pí-
sečná pláž. Transfer z letiště trvá asi 45 minut.

san aGUstín 
Menší středisko, které bezprostředně navazuje
na Playa del Inglés. Má vlastní poněkud komor-
nější písčitou pláž. Středisko je zasazeno do ze-
leně romantického pahorku nad mořem. Také
zde  najdete řadu hotelů i apartmánů, a dokonce
i kasino. Transfer z letiště trvá asi 40 minut. 

masPalomas 
Turisticky nejoblíbenější část ostrova nacházející
se na jihu Gran Canarie. Zajímavostí tohoto místa
jsou písečné duny Dunas de Maspalomas, na
kterých najdete písečnou pláž 2700 m dlouhou
a 100 m širokou. Transfer z letiště trvá asi
50 minut.

meloneras
Nově se rozvíjející prázdninové středisko situ-
ované na jižním okraji Maspalomas přímo u moře
blízko známých písčitých dun.

Playa amadores
Oblíbená uměle vytvořená pláž o délce 800
metrů v jejíž blízkosti vznikají nové hotely. Je si-
tuována výhodně mezi malebnými rybářskými
přístavy Puerto Rico a Puerto Mogán.

Playa taUrito / PUerto de moGan 
Klidné, ale turisticky velmi oblíbené letovisko na

západním pobřeží ostrova. Toto místo se vyzna-
čuje nejteplejším počasím na ostrově. Jedná se
o menší zátoku s vlastní písečnou pláži a několika
hotelovými komplexy. Vzdálenost k nejkrásněj-
šímu přístavu – Puerto de Mogán, kterému se
říká kanárské Benátky, je pouhých 5 km. Transfer
z letiště trvá asi 60 minut. Nedaleko se nachází
Playa Amadores.

San AgustÕn

Las Palmas

Maspalomas
Puerto Rico

OSTROV GRAN CANARIA

Puerto de 
Mogan

Playa del Ingl…s

Atlantick› oce¡n

Přímé lety bez PřestuPu, Gran Canaria

Odlety: 8, 15 dní z Prahy

Pobyt Zdarma*
Hotel Kategorie strava pro dítě do str.

GRAN CANARIA
Occidental Margaritas **** AI 13 let 42
Mogan Princess ***** AI 13 let 43
Dunas Don Gregory **** PL – 44
Dunas Mirador **** AI 7 let 45
Abora Catarina **** AI – 46
Dunas Maspalomas Resort ***** AI 13 let 47
Lopesan Costa Meloneras ***** SN – 48
Lopesan Baobab ***** SN – 49

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

zahrnuje bezplatné ubytování a stravování obsažené
v základní ceně zájezdu pro dítě ubytované v jednom
pokoji se dvěma dospělými. Dítě platí jen cenu
letenky nebo jízdenky, případně je u zájezdů s vlastní
dopravou zcela zdarma. Další podmínky poskytnutí
této slevy uvádíme v závěru tohoto katalogu. 
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od 22 710 Kč*

* více na str. 188

HOTEL OCCIDENTAL MARGARITAS
**** PLAYA DEL INGLéS

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

PoloHa
Hotelový komplex hlavní budovy s pokoji a ve-
dlejší budovy s apartmány se nachází v tropické
zahradě, v centru Playa del Inglés, cca 5 km od
centra Maspalomas, 2 km od písečných dun
a cca 30 km od letiště; nákupní centrum cca
500 m od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace,
3 bary, konferenční místnost, WiFi ve veřejných
prostorách zdarma; za poplatek internetový kou-
tek, půjčovna aut a kol, kadeřnictví. 2 bazény
(1 sezonně vyhřívaný), 2 dětská brouzdaliště,

slunečníky a lehátka u bazénů zdarma, osušky
za vratný depozit. Za poplatek zóna pro dospělé
- balijská lehátka a vířivka.

sPort a ZáBava
Volejbal, fitness, stolní tenis, vodní pólo, multi-
funkční hřiště, posilovna, tenisový kurt (osvětlení
a vybavení za poplatek), dětské hřiště, miniclub
(4-12 let), diskotéka, animační programy pro děti
a dospělé; za poplatek kulečník, wellness cen-
trum, půjčovna kol, golfové hřiště Maspalomas
cca 1,5 km od hotelu, další golfové hřiště cca
8 km od hotelu.

UBytování
Dvoulůžkové pokoje superior v hlavní budově
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem a balkonem;
za poplatek trezor a minibar. Za příplatek apart-
mány s obývacím pokojem a oddělenou ložnicí
až pro 4 dospělé osoby.

stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
bufetovým způsobem, odpolední snack, kávu,
čaj, zákusky, nealkoholické a místní alkoholické
nápoje v časech a místech určených hotelem.
Hotel vyžaduje u večeře formální oblečení (pá-
nové dlouhé kalhoty).

Pláž
Veřejná písčitá pláž Playa del Inglés se nachází
cca 2 km od hotelu, pláž Maspalomas s pozvol-
ným vstupem do moře cca 3 km od hotelu (ho-
telový bus zdarma na obě pláže); lehátka
a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/lPa2mar.html

Pobyt pro
dítě do 13 let zdarma

více na str. 186
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od 21 650 Kč*

* více na str. 188

HOTEL MOGAN PRINCESS & BEACH CLUB
**** TAURITO

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

PoloHa
Hotelový komplex šesti budov je zasazen do
skalní terasy na útesu v klidné oblasti Taurito,
cca 4 km od centra střediska Puerto de Mogan
s obchody, bary a restauracemi (hotelový bus
zdarma) a cca 55 km od letiště.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, bary,
hlavní restaurace, restaurace na terase, 3 bary,
TV místnost, WiFi v lobby zdarma; za poplatek
internetový koutek, půjčovna aut. Bazén (v zimě
vyhřívaný), bazén s panoramatickým výhledem
na oceán určený pouze pro dospělé osoby, dět-
ský bazén; lehátka, slunečníky a osušky u bazénu
zdarma (výměna 2x za pobyt).

sPort a ZáBava
Stolní tenis, animační programy pro děti a do-
spělé, miniclub (5-12 let); za poplatek tenisový
kurt cca 1 km od hotelu, golfové hřiště cca 6 km
od hotelu, vodní sporty na pláži.

UBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, minichladničkou, varnou konvicí, telefo-
nem a balkonem nebo terasou; za poplatek tre-
zor. Za příplatek rodinný pokoj až pro 4 osoby.

stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehký snack během dne, alko-

holické a nealkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem. Hotel vy-
žaduje v restauraci u večeře formální oblečení
(pánové dlouhé kalhoty).

Pláž
Pláž Playa Taurito s tmavým pískem a oblázky
se nachází cca 1 km od hotelu (hotelový bus na
pláž zdarma několikrát denně), plážový bar Beach
Club v rámci all inclusive; lehátka a slunečníky
za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/lPa2moG.html

Pobyt pro
dítě do 13 let zdarma

více na str. 186
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od 23 690 Kč*

* více na str. 188

HOTEL DUNAS DON GREGORY
**** SAN AGUSTIN

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

PoloHa
Hotel se nachází u přímořské promenády s bary,
restauracemi a nákupním centrem, cca 3 km od
Playa del Inglés, cca 4,5 km od písečných dun
Maspalomas a cca 25 km od letiště; autobusová
zastávka cca 100 m od hotelu. Hotel pouze pro
dospělé osoby (16+).

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, bar
u bazénu, WiFi zdarma; za poplatek půjčovna
aut. Sluneční terasa s bazénem (v zimě vyhří-
vaný), infinity bazén; slunečníky a lehátka u ba-
zénu zdarma, osušky za vratný depozit, výměna
za poplatek.

sPort a ZáBava
Fitness, animační programy, živá hudba; za po -
platek wellness a Spa centrum - krytý bazén,
sauna, turecká lázeň, masáže, kosmetické pro-
cedury, relaxační místnost; vodní sporty na pláži.

UBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem, WiFi, balkonem nebo terasou;
za poplatek trezor. Za příplatek pokoje s výhle-
dem na moře a pokoje premium se stejným vy-
bavením a navíc župany, varná konvice a trezor
zdarma.

stravování
Polopenze bufetovým způsobem, možnost do-
koupení all inclusive, které zahrnuje snídaně,
obědy a večeře formou bufetu, lehké občerstvení
během dne, odpolední kávu a zákusek, nealko-
holické a alkoholické nápoje místní výroby v ča-
sech a místech určených hotelem.

Pláž
Veřejná pláž Las Burras s tmavým pískem a po-
zvolným vstupem do moře se nachází přímo
u hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/lPa2Gre.html

800 112 112

KanársKé ostrovy | GRAN CANARIA
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HOTEL DUNAS MIRADOR 
**** MASPALOMAS

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

PoloHa
Hotelový komplex několika budov je umístěn na
svahu cca 3,5 km od centra Maspalomas, cca
35 km od letiště; nákupní možnosti cca 100 m
od hotelu, autobusová zastávka cca 200 m od
hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, bankomat, výtahy, restau-
race, lobby bar, bar u bazénu; za poplatek in-
ternetová kavárna, půjčovna aut. 2 bazény
(1 v zimě vyhřívaný), brouzdaliště pro děti; slu-
nečníky a lehátka u bazénu zdarma, osušky za
po platek.

sPort a ZáBava
Stolní tenis, pétanque, šipky, aerobic, dětské
hřiště a herna, miniclub (4-12 let), diskotéka, ani-
mační programy pro děti a dospělé; za poplatek
kulečník, masáže, vodní sporty na pláži, 18jam-
kové golfové hřiště cca 3,5 km od hotelu.

UBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek pro děti jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), ven-
tilátorem, SAT/TV, telefonem, balkonem nebo
terasou; za poplatek trezor. Za příplatek pokoje
s výhledem na bazén.

stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, snack během dne, odpolední
káva, čaj a zákusek, nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby v časech a místech urče-
ných hotelem.

Pláž
Písčitá pláž Maspalomas s pozvolným vstupem
do moře se nachází cca 4 km od hotelu (několi-
krát denně hotelový bus zdarma), lehátka a slu-
nečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/lPa2mir.html

od 17 710 Kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
dítě do 7 let zdarma

více na str. 186
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od 23 720 Kč*

* více na str. 188

HOTEL ABORA CATARINA
**** PLAYA DEL INGLéS

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

PoloHa
Hotelový komplex se nachází na klidném místě
nedaleko písečných dun Maspalomas, cca 300 m
od centra střediska Playa del Inglés a cca 30 km
od letiště.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, hlavní restaurace,
bar na recepci a u bazénu, WiFi zdarma; za pop-
latek půjčovna aut, kadeřnictví. Terasa na slunění
se 3 bazény (1 sezonně vyhřívaný), 2 dětská
brouzdaliště; lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma, osušky za poplatek; střešní nudistická
terasa.

sPort a ZáBava
Stolní tenis, posilovna, aqua aerobic, dětské
hřiště, miniclub (4-12 let), denní animace; za
poplatek kulečník, golfová hřiště cca 3 km od
hotelu.

UBytování
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím (kou pel na/spr -
cha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, te-
lefonem a balkonem; za poplatek trezor, minibar.
Za příplatek stejně vybavené rodinné pokoje
s možností až 2 přistýlek pro děti (pohovka nebo
patrová postel pro dítě).

stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
bufetovým způsobem, malé občerstvení během
dne, nealkoholické a vybrané místní alkoholické
nápoje v časech a místech určených hotelem.
Hotel vyžaduje v restauraci u večeře formální
oblečení (pánové dlouhé kalhoty).

Pláž
Pěkná písčitá pláž Playa del Inglés se nachází
cca 900 m od hotelu (zdarma hotelový bus), le-
hátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/lPa2cat.html



od 23 990 Kč*

* více na str. 188

HOTEL DUNAS MASPALOMAS RESORT  
***** MELONERAS

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

PoloHa
Velký hotelový komplex bungalovů je situován
v palmové zahradě cca 900 m od centra Melo-
neras, cca 600 m od rezervace Dunas Maspalo-
mas, cca 35 km od letiště; autobusová zastávka
cca 250 m od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, 2 bary, mini-
market, parkoviště, WiFi ve veřejných prostorách
zdarma, 2 bazény, 2 dětské bazény (v zimě vy-
hřívané); lehátka a slunečníky u bazénů zdarma,
osušky za poplatek.

sPort a ZáBava
Stolní tenis, dětské hřiště, miniclub (4-12 let),
animační programy pro děti a dospělé, diskotéka;

za poplatek tenisový kurt s osvětlením, kulečník,
wellness centrum - masáže, kosmetické proce-
dury; 18jamkové hřiště cca 450 m od hotelu.

UBytování
Dvoulůžkové bungalovy s možností až 2 přistýlek
pro děti (rozkládací pohovka) mají obývací míst-
nost s vybaveným kuchyňským koutem, ložnici
oddělenou dveřmi a jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizací, SAT/TV, telefonem, chladničkou
a terasou; za poplatek trezor. Za příplatek bun-
galovy s možností ubytování 4 dospělých osob
a 2 dětí.

stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře

formou bufetu, občerstvení během dne, odpo-
lední káva, čaj a zákusky, nealkoholické a alko-
holické nápoje místní výroby v časech a místech
určených hotelem. Při večeři je vyžadováno for-
mální oblečení (pánové dlouhé kalhoty).

Pláž
Písčitá pláž Maspalomas s pozvolným vstupem
do moře se nachází cca 900 m od hotelu (něko-
likrát denně hotelový bus zdarma), lehátka a slu-
nečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/lPa2mas.html

Pobyt pro
dítě do 13 let zdarma

více na str. 186
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HOTEL LOPESAN COSTA MELONERAS RESORT SPA & CASINO
***** MELONERAS

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

PoloHa
Luxusní hotel je umístěn v nádherné palmové
zahradě v turistické oblasti Meloneras s prome-
nádou a obchody, v blízkosti nákupního centra,
cca 500 m od přírodní rezervace Dunas de Mas -
pa lomas, cca 6 km od Playa del Inglés a cca 40 km
od letiště; autobusová zastávka cca 200 m od
hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, 3 restaurace, 3 à la
carte restaurace, 5 barů, minimarket, konferenční
centrum, WiFi zdarma v lobby baru; za poplatek
půjčovna aut, parkoviště. 4 bazény (2 sezonně
vyhřívané, 1 s umělou pláží), dětské brouzdaliště,
3 vířivky, terasa pro nudisty; slunečníky a lehátka
u bazénu zdarma, osušky za poplatek.

sPort a ZáBava
Dětské hřiště, miniclub (4-12 let), minidisco, denní
a večerní animační programy; za poplatek tenisové
kurty, paddle kurty, minigolf, stolní tenis, kulečník,
kasino v hotelu, fitness, exkluzivní Spa - bazén,
solná jeskyně, lázeňské a kosmetické procedury,
masáže; golfové hřiště 2 km od hotelu.

UBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, župany, WC), klima-
tizací, telefonem, SAT/TV a balkonem nebo te-
rasou; za poplatek trezor, minibar. Na vyžádání
a za příplatek pokoje s výhledem na bazén
a stejně vybavené junior suite s možností až
2 přistýlek (rozkládací gauč) a s obývací místností
oddělenou dveřmi.

stravování
Snídaně bufetovým způsobem, možnost dokou-
pení bufetových večeří. Hotel vyžaduje v restau-
racích u večeře formální oblečení (pánové dlouhé
kalhoty).

Pláž
Písčitá pláž Maspalomas se nachází cca 200 m
od hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/lPa2mel.html

od 23 760 Kč*

* více na str. 188
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od 26 990 Kč*

* více na str. 188

HOTEL LOPESAN BAOBAB RESORT 
***** MELONERAS

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

PoloHa
Luxusní hotelový komplex, inspirovaný Afrikou,
leží v rozlehlé tropické zahradě v blízkosti pláže
a slavných písečných dun Maspalomas, u pro-
menády s mnoha restauracemi a luxusními butiky,
cca 5 km od Playa del Ingles a cca 40 km od letiště;
autobusová zastávka cca 100 m od hotelu.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, výtahy, 2 restaurace, 2 re-
staurace à la carte, 4 bary, butiky a obchody; bu-
siness centrum, konferenční místnosti, taneční
sál, WiFi v prostoru recepce zdarma; za poplatek
parkoviště, půjčovna kol a aut, hlídání dětí, ka-
deřnictví. 9 bazénů (některé vyhřívané, s umělými
plážemi), bazény s tobogány a brouzdaliště pro
děti; slunečníky a lehátka u bazénů zdarma.

sPort a ZáBava
Stolní tenis, volejbal, vodní pólo, aerobic, šipky,
fitness, pétanque, animační programy, miniclub
(4-12 let); za poplatek herna, minigolf, kulečník;
tenisové kurty; golfová hřiště Maspalomas Golf
a Lopesan Meloneras Golf 3 km od hotelu
(zdarma hotelový transport).

UBytování
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem a balkonem nebo terasou; za
poplatek trezor, minibar, WiFi. Za příplatek pokoje
s výhledem na bazén a rodinné pokoje s mož-
ností 2 přistýlek.

stravování
Snídaně bufetovým způsobem, možnost dokou-
pení bufetových večeří. Hotel vyžaduje u večeří
formální oblečení (pánové dlouhé kalhoty).

Pláž
Veřejná, písčitá pláž Maspalomas se nachází
300 m od hotelu, slunečníky a lehátka za po -
platek.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/lPa2Bao.html
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Egypt
jedna z nejstarších kolébek civilizace láká cestovatele svými fascinujícími historickými památkami, které zde stály již v době, kdy se
v jiných částech světa lidstvo teprve probouzelo. od konce 20. století však egypt láká návštěvníky také svými kvalitními písčitými plážemi
na březích rudého moře, kde doslova před očima rostou luxusní hotelové resorty a celá turistická města. tajemstvím úspěchu těchto
center jsou výborné klimatické podmínky umožňující přímořskou rekreaci a koupání po celý rok a současně i snadná dostupnost z evropy.
V neposlední řadě lákají zdejší přímořská střediska svými skvělými podmínkami pro potápění, šnorchlování a hraní golfu.

Země a její lidé 
Země pokrývá velkou část severovýchodního
cípu afrického kontinentu a do Asie zabíhá Sinaj-
ským poloostrovem. Na severu hraničí se
Středozemním mořem, na východě s Rudým
mořem, na jihu a západě jej obklopují Súdán
a Libye. Osu země tvoří úrodné údolí řeky Nilu,
který ústí širokou deltou do Středozemního
moře. Do údolí Nilu se již od starověku
soustřeďuje 98% hospodářského života země,
jehož základem je zemědělství. Ostatní části
země pokrývá kamenitá i písčitá poušť. 

 Celosvětově strategicky významným místem
v Egyptě je Suezský průplav, který je i v moderní
době nezastupitelnou tepnou námořní dopravy.
Egypt je proslulý především jednou z největších
starověkých civilizací, pyramidami, chrámy, hroby
a mumiemi. Méně známé je jeho středověké
dědictví koptského křesťanství a islámské kultury,
jejich chrámů, klášterů a mešit. V 16. století se
Egypt stal součástí Osmanské říše, její vliv oslábl
v 19. století, ve 20. století se dostal pod britskou
nadvládu a v r. 1922 vyhlásil nezávislost. Británie
si udržela vliv v zemi až do poloviny 20. století,
v r. 1953 byla vyhlášena republika.

Gastronomie 
Typická jsou nepříliš ostrá jídla ochucená
bylinkami. Oblíbeným masem je jehněčí nebo
skopové výborně upravované jako špíz, jako
kebab, mleté či sekané. V přímořských oblastech
se podávají dobře upravované ryby, například
grilovaný alexandrijský garnát a mořské plody.
Nejznámějším egyptským jídlem je falafel (tamíja),
dále plněné vinné listy a švarma. Konzumuje se

množství  exotického ovoce, zejména banány,
fíky, datle a pomeranče. Oblíbeným dezertem
je rýžový nákyp s mlékem a rozinkami, orientální
cukrovinky založené na medu a baklava -
moučník z listového těsta plněný oříšky
a medem. Z alkoholických nápojů se konzumuje
v malé míře pouze pivo, oblíbené jsou ovocné
šťávy a čaje - výborný klasický, mátový nebo ibi-
škový čaj (karkade).

PotáPění 
Jednou z hlavních atraktivit pobytu u moře v Egyptě
je možnost korálového i vrakového potápění
a šnorchlování. Rudé moře, známé nejsevernějším
výskytem korálů na naší planetě, nabízí toto ne-
zapomenutelné divadlo nejblíže k evropským
břehům. Pouhé čtyři hodiny letu Vás dělí od této
podmořské exotiky, kterou doporučujeme vy-
zkoušet každému zdravotně způsobilému
cestovateli. Naše nabídka zahrnuje širokou škálu
potápěčských programů, které lze rezervovat pře-
dem i na místě v průběhu pobytu u moře. Bližší
informace Vám podají prodejci zájezdů.
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ČedOk Plus
• česky hovořící delegát 
• doprava ve třídě Travel Plus Comfort 

příplatek 3 890 Kč
• výhodné parkování na letišti v Praze

nAše tiPy PRO sPRávnOu vOlbu
• celoroční koupání a poznávání
• nejbližší exotika – 4 hodiny letu
• široká nabídka hotelů za výhodnou cenu

Základní informace
Oficiální název: Egyptská arabská republika
Politický systém: republika
Rozloha: 1 000 000 km2

Počet obyvatel: 80 milionů
Hlavní město: Káhira
Úřední jazyk: arabština
Dorozumění: angličtina v turistických oblastech
Náboženství: islám 94%, křesťanství 6%
Místní měna: egyptská libra (EGP) = 100 piastrů
(orientační kurz 1 USD = 7 EGP, 1 Eur = 9 EGP)
Peníze s sebou: USD (v destinaci Marsa
Alam EUR), platby úvěrovými kartami běžné,
bankomaty zatím málo rozšířené
Místní čas: SEČ +1 hodina (i v době letního
času)
Elektřina: 220 V, adaptér není nutný
Vstupní formality: cestovní pas a turistické
vízum. Vízum lze zakoupit na letišti za poplatek
cca 25 USD (cena platná ke dni vydání katalogu).
Místní doprava: poměrně bezpečná a cenově
dostupná taxi, cenu by si měl cestující s řidičem
sjednat předem – dohovořit se s nimi lze
většinou anglicky.
Očkování a lékař: povinné očkování není přede-
psáno. Hygienické podmínky nejsou vždy na
středoevropské úrovni, doporučuje se cestovat
s léky proti zažívacím potížím. Turistická střediska
mají většinou své lékaře nebo zdravotníky.

Odlety: 8, 15 dní Z PRAHy, bRnA, OstRAvy
dO HuRgHAdy A mARsA AlAm

Odlety: 8, 15 dní Z PRAHy dO tAby

K¡hira

EGYPT

El Gouna

Rud… m
oře

Hurghada

Marsa
Alam

El Quseir

Luxor

Alexandrie

Sharm 
El Sheikh

Taba

Safaga (Soma Bay)
Makadi Resort
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Pobyt Zdarma*
Hotel kategorie strava pro dítě do str.

Royal Brayka Beach Resort ***** AI 14 let 54
Royal Tulip Beach Resort ***** AI 14 let 56
Jaz Lamaya Resort ***** AI 14 let 58
Jaz Grand Resta ***** AI 14 let 59
Novotel Marsa Alam ***** AI 14 let 60
Albatros Sea World Marsa Al. ***** AI 14 let 61
Radisson Blu El Quseir ***** AI 14 let 62
Future Dream Lagoon ***** AI 14 let 63
Club Calimera Akassia
Swiss Resort ***** AI 14 let 64
Three Corners 
Fayrouz Plaza Beach ***** AI 14 let 66
Three Corners
Sea Beach Resort **** AI 14 let 67
Three Corners Happy Life ***** AI 14 let 68
Flamenco Beach & Resort **** AI 14 let 69
Blue Reef Resort **** AI 14 let 70
Onatti Beach Resort **** AI 14 let 71

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

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

Marsa alaM 
našE pobytová Místa
marsa alam
Původně malá rybářská osada a přístav na
břehu Rudého moře situovaná asi 280 km jižně
od Hurghady a 250 km severně od súdánských
hranic. Protože území leží nedaleko od
obratníku Raka, jedná se již o tropickou oblast
a v zimním období jsou zde vyšší průměrné
teploty vody a vzduchu než jinde v Egyptě, které
lákají teplomilné rekreanty i v měsících lednu
a únoru. Dosud civilizací málo dotčené pobřeží
je charakteristické krásnými zálivy s písčitými
plážemi, které jsou lemovány romantickými
útesy s bohatými koloniemi korálů a pe-
strobarevných ryb. Na sever od Marsa Alam
byla vybudována nová zóna turistiky
s luxusními hotelovými komplexy s veškerou
nabídkou ubytovacích služeb, sportovních
aktivit, koupání, potápění, šnorchlování a ne-
chybějí ani exotické výlety do pouště a hor,
jízdy na velbloudech nebo klasické výlety za
památkami faraonů v údolí Nilu do Luxoru
a Karnaku. Transfer z letiště trvá asi 20-60 minut
v závislosti na poloze konkrétních hotelů.

el QUseir
Jeden z bývalých nejvýznamnějších přístavů
starobylého Egypta, jehož historie sahá až do
dob faraonů. V dnešní době je udržované
historické centrum se zbytky staré pevnosti,
kamennými domky a křivolakými uličkami
s množstvím pouličních bazarů obklopeno
dlouhou pláží s řadou hotelových komplexů.
Letovisko je vyhledávané především milovníky
vodních sportů, potápění a šnorchlování, ke
kterým má přímo ideální podmínky – průzračné
moře a bohatý podmořský život. Na své si však
přijdou i milovníci hotelového luxusu, animačních
aktivit, koupání v tyrkysovém moři a sportů na
písčitých plážích. Středisko patří ke klidnějším
lokalitám, transfer z letiště trvá cca 60 min.

nAše tiPy PRO sPRávnOu vOlbu
• přímé lety z Prahy, Brna a Ostravy
• skvělé potápění
• většina hotelů s all inclusive
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nabídka výlEtů
lUXor
Celodenní výlet do jednoho z nejvýznamnějších
míst starověkého Egypta. Odjezd v brzkých
ranních hodinách. V programu je prohlídka
nádherného chrámového komplexu v Karnaku,
návštěva parfumérie, chrámu královny Hatšepsut
a Údolí králů. Dle časových možností návštěva
alabastrové dílny. V ceně je zahrnut oběd
v restauraci v Luxoru (nápoje se hradí zvlášť)
a vstupy do památek, plavba loďkou po Nilu.
Výlet je doprovázen česky mluvícím průvodcem.
Orientační cena: 110  EUR dospělý
                                   55  EUR dítě 6-12 let

asUán 
Celodenní výlet s odjezdem v brzkých ranních
hodinách. Návštěva Asuánské přehrady, chrámu
v Philae, Nubijské vesnice, 45 minutová plavba
po Nilu. V ceně je zahrnut oběd v Nubijské
restauraci (nápoje se hradí zvlášť). Výlet je do-
provázen česky hovořícím průvodcem.
Orientační cena: 110  EUR dospělý
                                   55  EUR dítě 6-12 let

el QUseir
Odpolední výlet do 3000 let starého městečka,
vyhlídka na fotografování, návštěva přístavu,
mešity, koptského ortodoxního kostela, zastávka
v parfumerii. Zakončení výletu je v přímořské
kavárně (1 nealko nápoj v ceně) v blízkosti staré
části města. Výlet je doprovázen česky mluvícím
průvodcem.
Orientační cena:   20  EUR dospělý
                                   10  EUR dítě 6-12 let

moto safari 
Odpolední výlet čtyřkolkou do beduínské vesnice
v poušti, prohlídka a výklad o způsobu jejich
života. Návrat okolo 19:00. 
Orientační cena:   50  EUR dospělý
                                   25  EUR dítě 6-12 let

dolPHin HoUse 
Příjemný lodní výlet z přístavu v Marsa Alam pro
milovníky mořského života a šnorchlování do
chráněné přírodní rezervace Dolphin House. Za-
stávka na šnorchlování a s velkou
pravděpodobností plavání s delfíny. Oběd s ne-
alkoholickými nápoji v ceně výletu. Nutná
rezervace minimálně 2 dny před konáním výletu.
Návrat v odpoledních hodinách.
Orientační cena:   75  EUR dospělý
                                   45  EUR dítě 6-12 let

Zátoka aBo daBBaB
Příjemný, půldenní výlet k jedné z nejkrásnějších
zátok v Marsa Alam, kde se vyskytují želvy karety
a někdy i mořská kráva dugong. Šnorchlování
s instruktorem. Zátoka má pozvolný vstup do
moře. Na pláži jsou slunečníky, lehátka, sprchy
a toaleta. Návrat v odpoledních hodinách.
Orientační cena:   30  EUR dospělý
                                   15  EUR dítě 6-12 let
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od 15 170 kč*

* více na str. 188

HOTEL ROYAL BRAYKA BEACH RESORT
***** MARSA ALAM

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

PoloHa
Pěkný a rozlehlý hotelový komplex s příjemnou
atmosférou se nachází přímo u překrásného zá-
livu s písčitou pláží a ideálními podmínkami pro
potápění a šnorchlování, cca 40 km od letiště.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 2 à la
carte restaurace (nejsou součástí all inclusive),
bar v lobby, na pláži a u bazénu; za poplatek
WiFi, internetový koutek, konferenční místnost,
lékař na vyžádání, kadeřnictví, kosmetika. Terasa
s velkým bazénem (v zimě vyhřívaným), bazén
se skluzavkami a tobogánem a dětský bazén se
skluzavkou; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa
Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní
tenis, kulečník, posilovna, plážový volejbal,
miniclub, animační programy pro děti i dospělé,
šipky, boccia, diskotéka; za poplatek Spa – sauna,
masáže, kosmetické procedury; potápěčské cen-
trum s mezinárodními instruktory.

UBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
2 dětí na společné přistýlce jsou vybaveny vlast-
ním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV, mi ni chlad -
nič kou, trezorem, varnou konvicí a balkonem
nebo terasou. Na vyžádání a za příplatek pokoje
deluxe s výhledem na moře a bazén, pokoje
deluxe beach front až pro 4 osoby s výhledem

na moře a záliv, rodinný pokoj se dvěma pro-
pojenými pokoji s možností až 2 přistýlek.

straVoVání
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu,
pozdní snídani, lehké občerstvení během dne,
oběd v restauraci u pláže (nutná rezervace den
předem), snack, kávu, nealkoholické a místní
alkoholické nápoje v hotelem určených časech
a místech.

Pláž
Pěkná, 500 m dlouhá písčitá pláž, na jejímž za-
čátku je mělké moře s korály, pak hloubka na
potápění, se nachází přímo u areálu hotelu, vstup
do moře z mola; lehátka, slunečníky a osušky
zdarma. Lze využít i krásnou písčitou pláž v zálivu
s pozvolným vstupem do moře, jednu z nej-
lepších pláží v této oblasti vhodnou pro děti.

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZdARmA

Více na str. 186

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/rmf2roy.html
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HOTEL ROYAL TULIP BEACH RESORT 
***** MARSA ALAM

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

PoloHa
Velmi pěkný hotelový komplex několika budov
se nachází přímo u pláže s korálovým útesem
s ideálními podmínkami pro potápění a šnorch-
lování, cca 17 km od letiště.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 2 à la
carte restaurace, bar na recepci, u bazénu a na
pláži, obchod se suvenýry; za poplatek WiFi na
recepci. 4 velké bazény pro dospělé (2 v zimě
vyhřívané), dětský bazén, aquapark pro děti i do-
spělé; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa
Aquapark, plážový volejbal, šipky, boccia, di-
skotéka, miniclub (4-12 let), dětské hřiště,

animační programy pro děti i dospělé; za
poplatek kulečník, tenisový kurt, wellness cen-
trum - sauna, vířivka, pára, masáže.

UBytoVání
Dvoulůžkové superior pokoje s možností až 2
přistýlek pro děti mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
SAT/TV, trezor a balkon nebo terasu; za poplatek
minibar. Na vyžádání a za příplatek pokoje s vý-
hledem na moře nebo prostornější rodinné
pokoje až pro 4 osoby.

straVoVání
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým
způsobem, snack během dne, kávu, čaj, ne-
alkoholické a alkoholické nápoje místní výroby

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

Pláž
Téměř 1 km dlouhá písčito-oblázková pláž se na-
chází přímo u hotelu, vstup do moře z mola (do-
poručujeme boty do vody). Korálový útes začíná
v blízkosti pobřeží, otevřené moře je vzdáleno
asi 700 m od břehu; vhodné pro potápění,
šnorchlování a také pro kite a windsurfing;
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

od 14 600 kč*

* více na str. 188

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/rmf2tUl.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186
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od 18 100 kč*

* více na str. 188

HOTEL JAZ LAMAYA RESORT
***** MARSA ALAM

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

PoloHa
Hotelový resort je součástí komplexu pěti hotelů,
které se nacházejí v oblasti Madinat Coraya,
v soukromém zálivu s možností potápění
a šnorchlování, cca 7 km od letiště.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, bankomat, hlavní
restaurace, lobby bar, bar u bazénu, stánky
s občerstvením, bar na pláži; za poplatek Shisha
bar, WiFi a vysokorychlostní připojení na internet,
obchody, půjčovna aut, lékárna, konferenční cen-
trum (některé služby jsou nabízeny v sousedních
hotelech). 3 bazény (2 v zimě vyhřívané), dětský
bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa
Plážový volejbal, fotbal, lukostřelba, stolní tenis,

vodní gymnastika, aerobic, dětský klub, hřiště,
denní a večerní animační programy, diskotéka;
za poplatek fitness, wellness centrum, squash,
osvětlený tenisový kurt a potápěčské centrum
(některé služby jsou nabízeny v sousedních se-
sterských hotelech), aquapark Aqua Coraya cen-
trum - 13 skluzavek/tobogánů pro děti i dospělé
cca 200 m od hotelu.

UBytoVání
Dvoulůžkové superior pokoje jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, WC, vysoušeč
vlasů), klimatizací, telefonem, SAT/TV, trezorem,
chladničkou, varnou konvicí, balkonem nebo
terasou s výhledem do zahrady. Za příplatek
rodinné pokoje s výhledem na moře (část s při-
stýlkami oddělena závěsem) a rodinné pokoje
deluxe (část s přistýlkami oddělena posuvnými
dveřmi) s možností až 2 přistýlek.

straVoVání
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
bufetovou formou, odpolední občerstvení, ne-
alkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem, denně
láhev vody na pokoji.

Pláž
Písčitá pláž s mírným vstupem do vody (u břehu
je korál, doporučujeme obuv do vody) a molem
se nachází u komplexu, vhodné pro potápění
a šnorchlování; lehátka, slunečníky a osušky
zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/rmf2lam.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186
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HOTEL JAZ GRAND RESTA
***** MARSA ALAM

Standard: AA|AAA|AAB  Rodinný pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: all inclusive

PoloHa
Rozlehlý hotelový komplex hlavní budovy
a dvoupodlažních vilek v núbijském stylu se na-
chází přímo u pláže v klidnější oblasti s ideálními
podmínkami pro potápění a šnorchlování, cca
10 km od letiště.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 3 à la
carte restaurace, bar v lobby, u bazénu a na pláži
(součást all inclusive), WiFi na recepci zdarma;
za poplatek internetový koutek, obchod se
suvenýry, lékařská služba. Terasa na slunění
s velkým panoramatickým bazénem, menším
(v zimě vyhřívaným) a bazénem pro děti; lehátka,
slunečníky a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa
Stolní tenis, posilovna, plážový volejbal, dětské
hřiště a herna, miniclub, animační programy pro
děti i dospělé, diskotéka; za poplatek kulečník,
tenisový kurt, wellness centrum - sauna, masáže.

UBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
2 dětí na společné přistýlce jsou vybaveny vlast-
ním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV, trezorem,
varnou konvicí, balkonem nebo terasou; za
poplatek minibar. Na vyžádání a za příplatek
prostornější rodinné pokoje až pro 4 osoby
a pokoje s výhledem na moře nebo bazén.

straVoVání
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým

způsobem, odpolední občerstvení, zmrzlinu, ne-
alkoholické a místní alkoholické nápoje v časech
a místech určených hotelem. 1x za pobyt
možnost večeře v à la carte restauraci (nutná
rezervace předem).

Pláž
Písčitá pláž se nachází přímo u hotelu, na začátku
s menší lagunou na koupání (doporučujeme
obuv do vody), vstup do moře z mola u sou sed -
ního hotelu Resta Reef, lehátka, slunečníky a osu-
šky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/rmf2Gra.html

od 18 500 kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186
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od 15 840 kč*

* více na str. 188

HOTEL NOVOTEL MARSA ALAM
***** MARSA ALAM

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

PoloHa
Pěkný hotelový komplex několika budov se na-
chází přímo u pláže s korálovým útesem v oblasti
s ideálními podmínkami pro potápění a šnorch-
lování, cca 40 km od letiště.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, à la
carte restaurace (není součástí all inclusive), bar
v lobby, u bazénu a na pláži, WiFi v areálu hotelu
zdarma, obchod se suvenýry; za poplatek
internet. 3 velké bazény pro dospělé (1 v zimě
vyhřívaný) a dětský bazén; lehátka, slunečníky
a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa
Plážový volejbal, vodní gymnastika, aerobic, dět-

ské hřiště, miniclub (4-12 let), animační programy
pro děti a dospělé; za poplatek potápěčské cen-
trum, Spa centrum – krytý bazén, sauna, jacuzzi,
fitness, masáže.

UBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek pro děti mají vlastní příslušenství
(koupelna, WC, vysoušeč vlasů), klimatizaci,
telefon, SAT/TV, trezor, varnou konvici a balkon
nebo terasu; za poplatek minibar. Na vyžádání
a za příplatek pokoje s výhledem na mořskou
stranu nebo na moře. Na vyžádání bezbariérové
pokoje.

straVoVání
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým

způsobem, odpolední snack, kávu, čaj, ne-
alkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem. 1x za
pobyt možnost večeře v à la carte restauraci
(nutná rezervace předem).

Pláž
Dlouhá písčitá pláž se nachází přímo u hotelu,
vstup do moře z mola (doporučujeme obuv do
vody). U břehu je korálový útes, pak otevřené
moře na koupání; vhodné pro potápění a šnorch-
lování; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/rmf2noV.html

Pobyt pro
2 děti do 14 let ZdARmA

Více na str. 186
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od 18 980 kč*

* více na str. 188

HOTEL ALBATROS SEA WORLD MARSA ALAM
***** EL QUSEIR

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

PoloHa
Nově otevřený luxusní hotelový komplex hlavní
budovy a několika pavilonů je umístěný v zahradě
v klidné oblasti, přímo u pláže, cca 20 km od
centra El Quseir a 60 km od letiště.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 4 te -
matické restaurace, 5 barů včetně baru u bazénu
a na pláži, několik obchodů, parkoviště, WiFi
zdarma; za poplatek lékařská služba na vyžádání,
lékárna. Bazénový komplex více než 10 bazénů
(z toho 5 v zimě vyhřívaných), 2 dětské bazény,
aquapark - skluzavky pro děti i dospělé; lehátka,
slunečníky a osušky zdarma. 

sPort a ZáBaVa
Tenisový kurt (osvětlení a vybavení za poplatek),
posilovna, šipky, boccia, minigolf, volejbal, fotbal,
vodní aerobic, vodní pólo, dětské hřiště, miniclub
(4-12 let), animační programy pro děti a dospělé;
za poplatek Spa centrum - 3 kryté bazény, vířivka,
sauna, parní lázeň, turecká lázeň, masáže.

UBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek pro děti jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, minibarem
(doplňován denně vodou a nealko nápoji),
varnou konvicí a balkonem nebo terasou. Za pří-
platek pokoje s výhledem na moře a prostornější
rodinné pokoje - 2 místnosti oddělené posuvnými
dveřmi.

straVoVání
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, pozdní snídaně a večeře,
odpolední občerstvení, nealkoholické a místní
alkoholické nápoje v časech a místech určených
hotelem.

Pláž
Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem do
moře přes korálový útes (doporučujeme
ochrannou obuv) se nachází přímo u hotelu;
lehátka, slunečníky a osušky zdarma; plážový
bar v rámci all inclusive.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/rmf2aQU.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186
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HOTEL RADISSON BLU EL QUSEIR
***** EL QUSEIR

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

PoloHa
Hotelový komplex postavený v typickém núbij-
ském stylu se nachází v rozlehlé zahradě cca
5 km od historického centra přístavního města
El Quseir a cca 70 km od letiště.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní
restaurace, 3 à la carte restaurace, bar v lobby
a na pláži, snack bar, obchody, konferenční
centrum, terasa, WiFi ve veřejných prostorách
hotelu zdarma, 2 bazény (1 v zimě vyhřívaný),
brouzdaliště pro děti; slunečníky a lehátka
zdarma, osušky za vratný depozit.

sPort a ZáBaVa
Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), plážový
volejbal, fotbal, stolní tenis, šachy, dětské hřiště

a herna pro děti, miniclub (4-12 let), animace
pro děti a dospělé, fitness; za poplatek kulečník,
wellness centrum se saunou, jacuzzi a parní
lázní, masáže, vodní sporty na pláži.

UBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek pro děti jsou vybavené vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
 klimatizací, SAT/TV, telefonem, trezorem
a balkonem nebo terasou; za poplatek minibar.
Na vyžádání a za příplatek pokoje s výhledem
na moře a rodinné pokoje - dvě oddělené
místnosti s možností až 3 přistýlek pro děti.

straVoVání
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu
v hlavní restauraci, pozdní snídani, občerstvení

v baru u bazénu, nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby ve vyznačených časech
a barech.

Pláž
Hotelová písčito-oblázková pláž s mírným, místy
kamenitým vstupem do moře (doporučujeme
obuv do vody) se nachází přímo před hotelovým
areálem, vstup do moře také z mola; slunečníky
a lehátka zdarma, plážové osušky za vratný
depozit.

od 17 640 kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/rmf2rad.html
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od 15 600 kč*

* více na str. 188

HOTEL FUTURE DREAM LAGOON
***** MARSA ALAM

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

PoloHa
Hotelový komplex tvoří 6 dvoupatrových budov
umístěných v rozlehlé palmové zahradě, cca
90 km od letiště.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, směnárna, restaurace
s terasou, lobby bar, bar u bazénu a na pláži,
obchody se suvenýry; za poplatek WiFi. 5 bazénů
(1 v zimní sezóně vyhřívaný), dětský bazén;
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa
Plážový volejbal, animační programy pro děti
a dospělé, šipky, boccia, dětské hřiště; za poplatek
potápěčské centrum.

UBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek pro děti mají klimatizaci, vlastní pří-
slušenství (koupelna, WC, vysoušeč vlasů), SAT/TV,
telefon, trezor, balkon nebo terasu; za poplatek
minibar.

straVoVání
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovou
formou, pozdní snídaně, odpolední občerstvení,
alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem.

Pláž
Hotelová písčitá pláž s pozvolným, místy
kamenitým, vstupem do moře (doporučujeme

obuv do vody) se nachází přímo u hotelu; lehátka
a slunečníky zdarma, plážový bar v rámci all in-
clusive.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/rmf2fUt.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186
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od 17 280 kč*

* více na str. 188

HOTEL CLUB CALIMERA AKASSIA SWISS RESORT
***** MARSA ALAM

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

PoloHa
Rozlehlý hotelový komplex několika budov se
nachází přímo u pláže v oblasti s ideálními pod-
mínkami pro potápění a šnorchlování, cca 36 km
od letiště.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 3 res -
taurace à la carte (nejsou součástí all inclusive),
bar v lobby, u bazénů a na pláži, WiFi na recepci
zdarma, obchody se suvenýry, 3 velké bazény
pro dospělé (1 v zimě vyhřívaný), dětský bazén;
velký aquapark s několika bazény, 12 tobogánů
pro dospělé a 6 tobogánů a skluzavek pro děti,
bazén s umělými vlnami (pro klienty hotelu vstup
zdarma); lehátka, slunečníky a osušky u bazénu
zdarma. 

sPort a ZáBaVa
Stolní tenis, posilovna, šipky, lukostřelba, plá -
žový volejbal, dětské hřiště, miniclub (3–9 let
a 10–12 let), animační programy pro děti a do-
spělé, dis kotéka; za poplatek kulečník, tenisové
kurty, well ness, vířivka, sauna, masáže, potápění.

UBytoVání
Prostorné standardní pokoje s možností až 2 dětí
na společném rozkládacím sofa jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV, varnou
konvicí, trezorem a balkonem nebo terasou; za
poplatek minibar. Na vyžádání a za příplatek
pokoje s výhledem na moře, prostornější rodinné
pokoje až pro 4 osoby a bezbariérové pokoje.

straVoVání
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým
způsobem, snack, kávu, čaj, nealkoholické a alko -
holické nápoje místní výroby v hotelem určených
časech a místech.

Pláž
Písčito-oblázková pláž se nachází přímo u hotelu,
vstup do moře z mola, zpočátku je mělké moře
s korály (doporučujeme obuv do vody), pak začíná
otevřené moře na koupání; vhodné pro potápění
a šnorchlování); lehátka, slunečníky a osušky na
pláži zdarma. 

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/rmf2cal.html
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HOTEL THREE CORNERS FAYROUZ PLAZA 
***** MARSA ALAM

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

PoloHa
Pěkný hotelový komplex několika budov se na-
chází přímo u pláže s korálovým útesem v oblasti
s ideálními podmínkami pro potápění a šnorch-
lování, cca 6 km od letiště.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 2 res -
taurace à la carte, bar v lobby, u bazénu a na pláži,
WiFi na recepci zdarma, obchod se suvenýry; za
poplatek internet. Velký bazén složený ze dvou
částí pro dospělé (v zimě část vyhřívaná) a dětský
bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa
Stolní tenis, fitness, plážový volejbal, dětské hřiště,
miniclub (4-12 let), animační programy pro děti

a dospělé, diskotéka; za poplatek kulečník, sauna,
jacuzzi, masáže, potápěčské centrum. 

UBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, WC, vysoušeč vlasů), klimatizací,
SAT/TV, trezorem, varnou konvicí a balkonem
nebo terasou; za poplatek minibar. Na vyžádání
a za příplatek prostornější rodinné pokoje
s možností až 2 přistýlek pro děti.

straVoVání
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým
způsobem, občerstvení během dne, kávu, čaj,
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v místech a časech určených hotelem. 1x za

pobyt možnost večeře v restaurace à la carte
(rezervace předem nutná).

Pláž
1 km dlouhá písčitá pláž s relaxační klidnou částí
se nachází přímo u hotelu, vstup do moře z mola.
Korálový útes začíná v blízkosti pobřeží (do-
poručujeme obuv do vody), pak otevřené moře
na koupání; vhodné pro potápění a šnorchlování;
lehátka, slunečníky a osušky zdarma. 

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/rmf2fay.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186

od 17 480 kč*

* více na str. 188
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HOTEL THREE CORNERS SEA BEACH RESORT
**** MARSA ALAM

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

PoloHa
Pěkný a rozlehlý hotelový komplex s příjemnou
atmosférou postavený v moderním arabském
stylu se nachází přímo u pláže, v klidnější oblasti
s ideálními podmínkami pro potápění a šnorch-
lování, cca 3 km od letiště.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, bar
v lobby, u bazénu a na pláži, pub, WiFi na recepci
zdarma, obchůdky se suvenýry, nedaleko hotelu
směnárna; za poplatek internetový koutek.
Terasa na slunění se 3 velkými bazény (1 v zimě
vyhřívaný), dětský bazén se skluzavkou, aquapark
se 4 skluzavkami a tobogány pro děti i dospělé,
bazén s vodními atrakcemi pro děti (v zimě vy-
hřívaný); slunečníky, lehátka a osušky u bazénu
zdarma.

sPort a ZáBaVa
Stolní tenis, posilovna, plážový volejbal, šipky,
aerobic, animační programy pro děti a dospělé,
dětské hřiště, miniclub (4-12 let); za poplatek
kulečník, sauna, pára, masáže, potápěčské cen-
trum.

UBytoVání
Menší dvoulůžkové standardní pokoje s možností
přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
telefonem, SAT/TV, trezorem a balkonem nebo
terasou; za poplatek minibar. Za příplatek
rodinné pokoje s možností až 2 přistýlek pro
děti.

straVoVání
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým

způsobem, občerstvení během dne, kávu, čaj,
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem.

Pláž
Dlouhá písčitá pláž se nachází přímo u hotelu,
na začátku je mělké moře s korály (doporučujeme
obuv do vody), pak hloubka na potápění a šnorch-
lování, přístup k otevřenému moři z mola; lehátka,
slunečníky a osušky zdarma.

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186

od 13 870 kč*

* více na str. 188

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/rmf2tri.html
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od 14 060 kč*

* více na str. 188

HOTEL THREE CORNERS HAPPY LIFE RESORT
***** MARSA ALAM

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

PoloHa
Pěkný a rozlehlý hotelový komplex s příjemnou
atmosférou se nachází přímo u pláže v klidnější
oblasti s ideálními podmínkami pro potápění,
cca 25 km od letiště.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, hotelová restaurace, 1 à la
carte restaurace, bar na recepci, u bazénu a na
pláži, WiFi připojení na recepci zdarma, obchod
se suvenýry, dětský klub a hřiště; za poplatek
lékařská služba. Velký bazén s tobogánem
a skluzavkou (v zimě vyhřívaný) a dětský bazén,
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa
Stolní tenis, posilovna, volejbal, animační pro-
gramy pro děti a dospělé, diskotéka; za poplatek

kulečník, tenisový kurt, sauna, masáže, potápěč-
ské centrum.

UBytoVání
Standardní pokoje s možností až 2 dětí na
společné přistýlce jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, telefonem, SAT/TV, trezorem,
balkonem nebo terasou; za poplatek minibar.
Na vyžádání a za příplatek rodinné pokoje
s možností až 2 přistýlek.

straVoVání
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
bufetovým způsobem, pozdní snídaně, občer-
stvení během dne, zmrzlinu pro děti, kávu, čaj,
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem. 1x za

pobyt možnost večeře v à la carte restauraci
(nutná rezervace předem).

Pláž
200 m dlouhá písčitá pláž se nachází přímo
u hotelu, vstup do moře z mola (doporučujeme
obuv do vody), vhodné pro potápění a šnorch-
lování (korálové útesy v blízkosti); lehátka,
slunečníky a osušky zdarma.

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/rmf2HaP.html
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HOTEL FLAMENCO BEACH & RESORT
**** EL QUISER

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

PoloHa
Komplex dvou hotelových budov je situován
v pěkné zahradě, cca 7 km od městečka El Quseir
a cca 65 km od letiště.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, 2 hlavní restaurace,
restaurace à la carte (není součástí all inclusive),
3 bary, minimarket; za poplatek WiFi, internetový
koutek. 2 bazény, 2 dětské bazény; lehátka,
slunečníky a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa
Tenisový kurt (osvětlení za poplatek), stolní tenis,
plážový volejbal, vodní pólo, aerobic, dětské
hřiště, miniclub, animační programy; za poplatek

kulečník, fitness, vodní sporty, potápěčské cen-
trum, Spa centrum - sauna, jacuzzi, masáže.

UBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek pro děti jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, SAT/TV, telefonem, trezorem,
balkonem nebo terasou; za poplatek minibar.
Za příplatek rodinné pokoje.

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.

Pláž
Hotelová písčito-oblázková pláž s mírným, místy
kamenitým, vstupem do moře (doporučujeme
obuv do vody) se nachází přímo před hotelovým
areálem, přístup do moře také z mola; slunečníky,
lehátka a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/rmf2fla.html

od 14 240 kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186
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HOTEL BLUE REEF RESORT
**** MARSA ALAM

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

PoloHa
Hotelový komplex s nádechem arabské archi -
tektury se nachází přímo u pláže, v oblasti
s ideálními podmínkami pro potápění a šnorch-
lování, cca 40 km od hotelu; minimarket v blízkosti
hotelu.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, rybí à la
carte restaurace (není součástí all inclusive), bar
na recepci, u bazénu a na pláži, obchod se
suvenýry; za poplatek internet, kadeřnictví. Velký
bazén pro dospělé (v zimě vyhřívaný) a dětský
bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa
Stolní tenis, posilovna, plážový volejbal, dětské

hřiště, večerní animace pro dospělé, diskotéka;
za poplatek kulečník, sauna, masáže, potápěčské
centrum.

UBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností
ubytování až 2 dětí na společné přistýlce jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV,
trezorem a balkonem nebo terasou; za poplatek
minibar. Na vyžádání a za příplatek pokoje s vý-
hledem na mořskou stranu, rodinné pokoje
s možností až 2 přistýlek nebo propojené pokoje.

straVoVání
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
bufetovým způsobem, snack během dne, kávu,

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

Pláž
Písčito-oblázková pláž se nachází přímo u hotelu,
vstup do moře přes korálový útes (doporučujeme
obuv do vody), vhodné pro potápění a šnorch-
lování; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

od 14 250 kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/rmf2BlU.html
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HOTEL ONATTI BEACH RESORT
**** MARSA ALAM

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

PoloHa
Částečně zrekonstruovaný hotel v núbijském
stylu se nachází v klidné oblasti, přímo u pláže
a cca 50 km od letiště.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace,
tematická restaurace (není součástí all inclusive),
4 bary včetně baru na pláži, obchod; za poplatek
připojení k internetu, lékař. 3 bazény (1 v zimě
vyhřívaný), dětský bazén, 2 dětské skluzavky;
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa
Plážový volejbal, fotbal, stolní tenis, boccia, dětské
hřiště a herna pro děti, miniclub, animace pro
děti i dospělé, diskotéka; za poplatek tenisový

kurt, kulečník, potápěčské centrum, wellness cen-
trum - sauna, pára, vířivka, kosmetické procedury.

UBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až 2 při-
stýlek pro děti jsou vybaveny vlastním příslušen-
stvím (sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem, minichladničkou a balkonem
nebo terasou. Za příplatek pokoje s výhledem na
bazén a pokoje s výhledem na moře.

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

Pláž
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře přes
korálový útes se nachází přímo u hotelu (do-
poručujeme obuv do vody), přístup i po mole.
U břehu korálový útes, pak otevřené moře ke
koupání; vhodné pro potápění a šnorchlování;
lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový
bar v rámci all inclusive.

od 13 990 kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/rmf2ona.html
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Pobyt Zdarma*
Hotel kategorie strava pro dítě do str.

Strand Taba Heights Beach
& Golf Resort ***** AI 14 let  74
Mosaique Beach Resort ***** AI 14 let 76
The Bayview Resort ***** AI 14 let 78
El Wekala Aqua Park Resort **** AI 14 let 80

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

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

taba 
našE pobytová Místa
taBa HeiGHts
Atraktivní oblast na severu Sinajského poloo-
strova Taba začíná u severozápadního cípu Akab-
ského zálivu a doporučujeme ji nejen pro
vyznavače potápění a šnorchlování, ale i pro
odpočinek a koupání nejen pro rodiny s dětmi.
Jedná se o asi 70 km dlouhou oblast, která se
táhne od izraelských hranic přes středisko Taba,
které leží v těsném sousedství Izraele, téměř po
středisko Nuweiba, z jedné strany lemovanou
Akabským zálivem a z druhé strany je obklopena
panoramaty místního pohoří.
Malebné celoroční letoviskoTaba Heights, si tuo -
va né ideálně na jednom z nejkrásnějších míst
Sinajského poloostrova, které kromě nádherné
pláže a průzračného moře bohatého na pod-
mořský život s nádhernými korály na dosah
nabízí také zázemí luxusních hotelů, bezplatnou
dopravu místními mikrobusy do nákupního cen-
tra, na golfové hřiště a do potápěčského centra. 
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nabídka výlEtů
mojžíŠoVa Hora a cHrám sV. kateŘiny
Ve večerních hodinách odjezd autokarem
k Mojžíšově hoře, náročnější noční výstup (cca
6 km a 750 schodů) na Mojžíšovu horu (2285 m
nad mořem) a pozorování východu slunce. Po
návratů z hory následuje snídaně a prohlídka
kláštera svaté Kateřiny, návrat zpět do Taby.

jerUZalém (iZrael)
Časně ráno odjezd autokarem na hranici
s Izraelem, po vyřízení celních formalit po-
kračování přes poušť Negev k Mrtvému moři,
krátká zastávka. Pokračování do Jeruzaléma
a prohlídka města – Olivetská hora, Zeď nářků,
Křížová cesta, Chrám Božího hrobu, Golgota,
Betlém – Chrám narození Páně. Návrat do Taby. 

Petra (jordánsko) 
Ráno odjezd autokarem do přístavu v Tabě,
plavba lodí do přístavu Akaba a dále autokarem
do nejznámějšího místa v Jordánsku - skalního
města Petra. Prohlídka kaňonu a skalního města,
oběd v místní restauraci. Odpoledne odjezd zpět
do přístavu Akaba, návrat lodí zpět do Taby. 

kláŠter sV. kateŘiny a daHaB
Návštěva kláštera sv. Kateřiny na úpatí Mojžíšovy
hory a bývalé beduínské vesnice s romantickou
atmosférou na přímořské promenádě
s kavárnami, restauracemi a řadou menších ob-
chůdků (s obědem). 

klášter sv. kateřinyjeruzalém

mojžíšova hora

klášter sv. kateřiny a mojžíšova hora

Petra

Výlety lze zakoupit na místě u delegáta a konají
se s česky mluvícím průvodcem při minimálním
počtu 16 osob.
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od 13 680 kč*

* více na str. 188

HOTEL STRAND TABA HEIGHTS BEACH & GOLF RESORT 
***** TABA

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

PoloHa
Hotelový komplex několika budov je umístěný
v exotické zahradě přímo u pláže, cca 20 km od
centra Taby a cca 30 km od letiště; před recepcí
zastávka místních mikrobusů, které zdarma jezdí
na nejdůležitější místa v resortu Taba Heights
(potápěčské centrum, golfové hřiště, nákupní
centrum).

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, směnárna, výtahy, hlavní
restaurace, à la carte restaurace a vodní dýmka
(nejsou součástí all inclusive), 2 bary, bar na pláži,
konferenční místnost, obchodní pasáž; za pří-
platek WiFi, půjčovna aut. 2 bazény (částečně
v zimě vyhřívané), 2 dětské bazény, krytý bazén

(vstup od 16 let); lehátka, slunečníky a osušky
zdarma.

sPort a ZáBaVa
Stolní tenis, plážový volejbal, šipky, aerobic, dět-
ské hřiště a herna, denní a večerní animační pro-
gramy pro děti a dospělé; za příplatek tenisové
kurty, squash, kulečník, posilovna, potápěčské
centrum, Spa centrum - sauna, pára, vířivka,
masáže; v blízkosti golfové hřiště.

UBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek pro děti jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, varnou

konvicí, trezorem a balkonem nebo terasou; za
po platek minibar. Za příplatek pokoje s výhledem
na bazén a na moře; na vyžádání pokoje pro
vozíčkáře.

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

Pláž
Dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo u hotelu, lehátka,
slunečníky, osušky a plážový bar zdarma.
V blízkosti krásné korálové útesy vhodné pro
potápění a šnorchlování (doporučujeme obuv
do vody), přístup k otevřenému moři možný
i z mola u hotelu Mosaique.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/tcP2str.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 75

TABA | eGyPt



800 112 11276

eGyPt | TABA

od 14 440 kč*

* více na str. 188

HOTEL MOSAIQUE BEACH RESORT TABA HEIGHTS
***** TABA

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

PoloHa
Luxusní hotelový komplex s příjemnou atmo-
sférou a kvalitními službami se nachází v klidnější
oblasti resortu Taba Heights, cca 20 km od centra
Taby a cca 30 km od letiště; před recepcí zastávka
místních mikrobusů, které zdarma jezdí na nej-
důležitější místa v resortu (potápěčské centrum,
golfové hřiště, nákupní centrum).

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, směnárna, výtahy, 2 hlavní
restaurace, à la carte restaurace (není součástí
all inclusive), 2 bary, konferenční místnosti; za
příplatek WiFi, internetová kavárna. Terasa se
3 ba zény (1 v zimě vyhřívaný, 1 s mořskou vodou),

2 dětská brouzdaliště; lehátka, slunečníky a osuš -
ky zdarma.

sPort a ZáBaVa
Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní
tenis, plážový volejbal, minifotbal, fitness, vodní
aerobic, dětská herna a hřiště, miniclub (6-12 let),
denní a večerní animace; za poplatek kulečník,
snooker, vodní sporty na pláži, potápěčské cen-
trum, Spa centrum - krytý bazén, vířivka, sauna,
turecké lázně, masáže; v blízkosti 18jamkové
golfové hřiště.

UBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až

2 přistýlek pro děti jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, trezorem
a balkonem nebo terasou; za poplatek minibar.
Za příplatek pokoje s výhledem na bazén a na
moře.

straVoVání
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, pozdní snídaně, odpolední občer-
stvení, nealkoholické a alkoholické nápoje místní
výroby v časech a místech určených hotelem.

Pláž
Dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo u hotelu, lehátka,
slunečníky a osušky zdarma. V blízkosti krásné
korálové útesy (doporučujeme obuv do vody),
vhodné pro potápění a šnorchlování, přístup
k otevřenému moři možný i z mola.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/tcP2sof.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186
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od 15 200 kč*

* více na str. 188

HOTEL THE BAYVIEW RESORT TABA HEIGHTS
***** TABA

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

PoloHa
Hotelový komplex je umístěn ve velké zahradě
přímo u pláže, cca 20 km od centra Taby a cca
30 km od letiště; před recepcí zastávka místních
mikrobusů, které zdarma jezdí na nejdůležitější
místa v resortu Taba Heights (potápěčské cen-
trum, golfové hřiště, nákupní centrum).

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, směnárna, výtahy, hlavní
restaurace, 2 à la carte restaurace, 2 bary, plážový
bar, bar s vodní dýmkou (není součástí all in-
clusive), konferenční místnosti, WiFi; za poplatek
kadeřnictví. Terasa na slunění s bazény (1 v zimě
vyhřívaný), dětské brouzdaliště se skluzavkou;
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa
Stolní tenis, volejbal, šipky, fitness, vířivka, aerobic,

dětské hřiště a herna pro děti, denní a večerní
animační programy; za poplatek tenisové kurty
s osvětlením, kulečník, potápěčské centrum, Spa
centrum - parní lázeň, masáže, aromaterapie,
kosmetické procedury; v blízkosti hotelu
18jamkové golfové hřiště.

UBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek pro děti jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, trezorem,
varnou konvicí, minibarem (doplňován denně
vodou) a balkonem nebo terasou. Za příplatek
pokoje s výhledem na bazén a na moře.

straVoVání
Ultra all inclusive (24 h) zahrnuje snídaně, obědy
a večeře  formou bufetu, pozdní snídaně,

odpolední a večerní občerstvení, nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby (24 h) v časech
a místech určených hotelem. 1x za pobyt
možnost večeře v à la carte restauraci (nutná
rezervace předem).

Pláž
Dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo u hotelu, lehátka,
slunečníky, osušky a plážový bar zdarma.
V blízkosti jsou krásné korálové útesy (do-
poručujeme obuv do vody), vhodné pro potápění
a šnorchlování, přístup k otevřenému moři je
možný i z mola u hotelu Mosaique.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/tcP2Bay.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186
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od 12 890 kč*

* více na str. 188

HOTEL EL WEKALA AQUA PARK RESORT  
**** TABA

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

PoloHa
Hotelový komplex 5 budov je situován na kopci
s krásným výhledem na záliv, v centru střediska,
cca 20 km od centra Taby a cca 35 km od letiště;
v blízkosti hotelu zastávka místních mikrobusů,
které zdarma jezdí na nejdůležitější místa resortu
Taba Heights (potápěčské centrum, golfové
hřiště, nákupní centrum).

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, výtah, směnárna, hlavní
restaurace, restaurace à la carte (není součástí
all inclusive), 2 bary, snack-bar na pláži (ne-
alkoholické nápoje, občerstvení), vodní dýmka
(není součástí all inclusive), obchod se suvenýry,
konferenční místnost, WiFi zdarma, terasa

s bazénem (sezónně vyhřívaný), vodní skluzavky,
dětské brouzdaliště, bazén na pláži; lehátka,
slunečníky a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa
Stolní tenis, šipky, plážový volejbal, aerobic,
posilovna, dětské hřiště, miniclub (3-12 let),
animační programy, 1x týdně zábavní program;
za poplatek kulečník, masáže, potápěčské cen-
trum a vodní sporty na pláži.

UBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek pro děti jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, SAT/TV, telefonem, trezorem,

balkonem nebo terasou; na vyžádání a za
poplatek minibar. Za příplatek pokoje s výhledem
na bazén.

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

Pláž
Hotelová písčito-oblázková pláž s pozvolným
vstupem do moře se nachází cca 2 km od hotelu,
doprava hotelovým busem zdarma (cca každých
30 min), lehátka a slunečníky zdarma, bar
a bazén u pláže. V blízkosti krásné korálové útesy
(doporučujeme obuv do vody), vhodné pro
potápění a šnorchlování.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/tcP2Wak.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186
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HUrGHada
Hurghada je moderní turistická oblast u Rudého
moře proslavená krásnými písčitými plážemi,
celoročním slunečním svitem, křišťálově čistou
vodou s bohatým podmořským životem, rájem
surfařů poháněných po hladině mírným vánkem
i potápěčů, kteří nacházejí podmořské útesy
a vody plné pestrobarevných ryb. Od začátku
osmdesátých let zde vyrostlo turistické středisko
mezinárodní pověsti. Je to vlastně souvislý
dvacetikilometrový pás hotelových komplexů,
který se stále rozrůstá a nabízí široké možnosti
potápění, surfování, i řadu pozemních sportů –
tenisové kurty či squash. V centru staré Hurghady
mohou zájemci najít koptský kostel blízko mešity,
bazar vedle butiku se špičkovou módou, arab-
skou kavárnu i luxusní restauraci. Doplní-li se
tato nabídka hlubokými zážitky při výletech ke
starověkým památkám dávných říší faraónů,
není možné přát si lepší dovolenou. Cca 20 km
jižně od Hurghady se nachází nová atraktivní
oblast Sahl Hasheesh, která nabízí výborné pod-
mínky pro potápění a šnorchlování.

makadi Bay
Atraktivní oblast Makadi Bay leží v zálivu Makadi
asi 30 km jižně od centra Hurghady. Nachází se
zde několik velkých a luxusních hotelových kom-
plexů, které se vyznačují bohatou nabídkou
kvalitních služeb a uspokojí náročnější klienty.
Tuto oblast doporučujeme i pro vyznavače
potápění a šnorchlování. Do Hurghady jezdí
několikrát denně hotelové autobusy. Transfer
z letiště trvá asi 30 minut.

Pobyt Zdarma*
Hotel kategorie strava pro dítě do str.

Stella Di Mare Beach & Spa ***** AI 14 let 84
Desert Rose ***** AI 13 let 86
Samra Bay Resort **** AI 12 let 88
Albatros Palace Resort ***** AI 14 let 89
Albatros White Beach ***** AI 14 let 90
Albatros Sea World/Aqua Park **** AI 14 let 92
Jungle Aqua Park **** AI 14 let 93
Ali Baba Palace **** AI 14 let 94
Aladdin Beach Resort **** AI 14 let 96
Sea Gull **** AI 13 let 98
Three Corners Sunny Beach **** AI 14 let 100
Coral Beach **** AI 14 let 101
Jaz Aquamarine ***** AI 13 let 102
Tropitel Sahl Hasheesh ***** AI 14 let 103
Imperial Shams Abu Soma R. ***** AI 14 let 104
Steigenberger Al Dau Beach R. ***** AI 13 let 105

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

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

Hurghada soma Bay

el GounaHurghada

hurghada 
našE pobytová Místa
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nabídka výlEtů
lUXor
Celodenní výlet do jednoho z nejvýznamnějších
míst starověkého Egypta. Odjezd v brzkých
ranních hodinách. V programu je prohlídka
nádherného chrámového komplexu v Karnaku,
návštěva parfumérie, chrámu královny Hatšepsut
a Údolí králů. Dle časových možností návštěva
alabastrové dílny. V ceně je zahrnut oběd
v restauraci v Luxoru a vstupy do památek
(nápoje se hradí zvlášť). Výlet je doprovázen česky
mluvícím průvodcem při min. počtu 16 osob.
Orientační cena: 105 USD dospělý,

55 USD dítě 6-12 let 

káHira
Časně ráno odjezd autokarem do Káhiry, náv-
štěva Egyptského muzea, pyramid v Gíze a Sfingy,
oběd, následuje prohlídka výrobny papyru
a parfémů. V podvečerních hodinách odjezd
autokarem zpět do Hurghady. V ceně je zahrnut
oběd v restauraci a vstupy do památek. 
Orientační cena: 105 USD dospělý

55 USD dítě 6-12 let 

káHira – 2 dny
1. den: Časně ráno odjezd autokarem do Káhiry,
návštěva Egyptského muzea, pyramid v Gíze
a Sfingy, oběd, následuje prohlídka továrny na
výrobu papyru a parfémů, návštěva bazaru Khan
El Khalily, nocleh v hotelu.

2. den: Snídaně, návštěva pyramid v Sakkaře,
dílna koberců, oběd, Citadela, Alabastrová mešita.
V podvečerních hodinách odjezd autokarem zpět
do Hurghady. V ceně je zahrnut oběd v restauraci
a vstupy do památek. 
Orientační cena: 175 USD dospělý

90 USD dítě 6-12 let 

GiftUn – koUPání a ŠnorcHloVání
Celodenní výlet lodí na ostrov Giftun s možností
koupání v Rudém moři a dvěma zastávkami na
šnorchlování u korálových útesů. V ceně výletu
je oběd a jeden nápoj na lodi. Možnost zapůjčení
výbavy na šnorchování zdarma. 
Orientační cena: 35 USD dospělý

18 USD dítě 6-12 let 

motosafari
Polodenní výlet na čtyřkolkách do pouště
k beduínům, prohlídka beduínské vesnice a pro-
jížďka na velbloudech. V ceně výletu je občer-
stvení. Každá osoba má svoji čtyřkolku (není
nutný řidičský průkaz). 
Orientační cena: 50 USD 

Výlety pro děti do 6 let jsou zdarma. 
Výlety lze zakoupit na místě u delegáta, výlety
do Luxoru a Káhiry se konají s česky mluvícím
průvodcem při minimálním počtu 16 osob.

Gíza – pyramidy a sfinga
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HOTEL STELLA DI MARE BEACH & SPA   
***** HURGHADA

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

PoloHa
Rozlehlý hotelový resort se nachází přímo na
soukromé písčité pláži poblíž nádherného
korálového útesu v zálivu Makadi, cca 30 km
jižně od letiště v Hurghadě a cca 40 km od centra
Hurghady s obchody, restauracemi a kavárnami
(hotelový bus za poplatek).

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 2 res -
taurace à la carte, restaurace na pláži, několik
barů, WiFi připojení ve veřejných prostorách
zdarma. 2 bazény (1 v zimě vyhřívaný), dětské
bazény, relaxační bazén; lehátka, slunečníky
a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa
Fitness, stolní tenis, miniclub, animační programy
pro děti a dospělé, diskotéka; za poplatek
kulečník, tenisové kurty, minigolf, potápěčské
centrum, wellness centrum - sauna, masáže,
kosmetické ošetření.

UBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky pro 1 dospělou osobu nebo 2 děti jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, trezorem
a balkonem nebo terasou; za poplatek minibar.
Za příplatek pokoje s výhledem na bazén nebo
na moře a rodinné pokoje s oddělenou ložnicí.

straVoVání
All inclusive zahrnuje snídaně, pozdní snídaně,

obědy a večeře formou bufetu, možnost lehčího
oběda v restauraci na pláži, odpolední občer-
stvení, nealkoholické a alkoholické nápoje místní
výroby v časech a místech určených hotelem,
láhev vody denně na pokoji. 1x za pobyt možnost
večeře v restauraci à la carte.

Pláž
Pěkná písčitá pláž se nachází přímo u hotelu,
přístup přístup do moře a přímo ke korálům po
380 m dlouhém mole; lehátka, slunečníky a osuš -
ky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/HrG2ste.html

od 14 830 kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186
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od 15 620 kč*

* více na str. 188

HOTEL DESERT ROSE RESORT
***** HURGHADA

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

PoloHa
Rozlehlý hotelový komplex s příjemnou atmo-
sférou se nachází v jižní části Hurghady v klidnější
oblasti přímo u pláže, cca 16 km od centra
Hurghady s obchody a restauracemi (hotelový
bus za poplatek), cca 13 km od letiště; malé ob-
chodní centrum cca 200 m od hotelu.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní
restaurace, 2 à la carte restaurace, bary u bazénů
a na pláži, WiFi zdarma, obchod se suvenýry,
konferenční sál; za poplatek internet, kadeřnictví,
lékařská služba. 3 velké bazény (1 v zimě vy-
hřívaný, 1 relaxační pouze pro dospělé osoby

a 1 pro sportovní účely), dětský bazén, aquapark
se 6 tobogány a skluzavkami; lehátka, slunečníky
a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa
Posilovna, stolní tenis, plážový volejbal, tenisové
kurty (osvětlení za příplatek), dětské hřiště,
animační programy pro děti a dospělé, diskotéka;
za poplatek kulečník, potápěčské centrum, vodní
sporty, wellness - sauna, masáže.

UBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností
ubytování až 2 dětí na společné přistýlce jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-

soušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem,
trezorem, balkonem nebo terasou s výhledem
do okolí; za poplatek minibar. Na vyžádání a za
příplatek pokoje s výhledem na bazén a pokoje
Deluxe Club s výhledem na mořskou lagunu.

straVoVání
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým
způsobem s bohatým výběrem jídel, pozdní
večeře, občerstvení během dne, nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby v časech
a místech určených hotelem.

Pláž
Pěkná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, vhodná pro děti, se nachází na konci
hotelového komplexu. Písčité dno a mělké moře
s lagunou se táhne cca 800 m od břehu, pak za-
číná otevřené moře, v blízkosti jsou korálové
útesy, vhodné pro potápění a šnorchlování;
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/HrG2des.html

Pobyt pro
dítě do 13 let ZdARmA

Více na str. 186
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od 15 340 kč*

* více na str. 188

HOTEL SAMRA BAY RESORT
**** HURGHADA

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

PoloHa
Šestipodlažní hotel se nachází na promenádě
s obchody a restauracemi, přímo u pláže, cca
8 km od centra a cca 5 km od letiště Hurghada.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, směnárna, bankomat,
výtahy, hlavní restaurace, 2 restaurace à la
carte, 5 barů, konferenční místnost, nákupní
arkáda, WiFi ve společných prostorách zdarma;
za poplatek a na vyžádání lékařská služba.
Terasa na slunění, 3 bazény (1 v zimě vyhřívaný),
dětský bazén; lehátka, slunečníky a osušky
zdarma.

sPort a ZáBaVa
Stolní tenis, fitness, volejbal, šipky, aqua aerobic,
vodní pólo, dětské hřiště, miniclub (4-12 let),
animační programy pro děti a dospělé; za

poplatek kulečník, Spa centrum - sauna, vířivka,
turecká lázeň, masáže, kadeřník.

UBytoVání
Dvoulůžkové standardní pokoje s možností až
2 přistýlek pro děti jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, setem na
přípravu kávy/čaje a balkonem nebo terasou
s výhledem na bazén, do zahrady nebo na moře;
za poplatek minibar (doplňován denně vodou
zdarma), trezor. Za příplatek stejně vybavené
junior suite s obývací místností a ložnicí s vý-
hledem na bazén, do zahrady nebo na pro-
menádu.

straVoVání
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, pozdní snídaně, pozdní večeře,

odpolední občerstvení, nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby v místech
a časech určených hotelem. 1x za pobyt možnost
večeře v à la carte restauraci (rezervace předem
nutná). Hotel vyžaduje v restauracích formální
oblečení (pánové dlouhé kalhoty).

Pláž
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází přímo před hotelem, u pláže přírodní
laguna vhodná pro děti, lehátka a slunečníky
zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/HrG2sam.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZdARmA

Více na str. 186
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od 16 550 kč*

* více na str. 188

HOTEL ALBATROS PALACE RESORT 
***** HURGHADA

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

PoloHa
Luxusní rozlehlý hotelový komplex s kvalitními
službami postavený v moderním marockém stylu
se nachází v klidnější oblasti a přímo u pláže,
cca 8 km od centra Hurghady (hotelový bus za
poplatek) a cca 10 km od letiště; u hotelu se na-
chází marína.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, bankomat, několik
restaurací, bar v lobby, u bazénů a na pláži,
kavárna, obchůdky se suvenýry; za poplatek
WiFi, internetový koutek, lékařská služba. Velký
členitý bazén, jacuzzi (v zimě vyhřívaná), dětský
bazén se skluzavkami a vodními atrakcemi;
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa
Tenisový kurt (osvětlení za poplatek), stolní tenis,
plážový volejbal, fitness, miniclub, animační pro-
gramy pro děti a dospělé; za poplatek kulečník,
půjčovna kol, vodní sporty, potápěčské cen trum,
Spa centrum - sauna, jacuzzi, masáže, kosmetické
procedury.

UBytoVání
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV,
trezorem a balkonem nebo terasou; za poplatek
minibar. Za příplatek pokoje s výhledem na moře.

straVoVání
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovou
formou s bohatým výběrem jídel v několika
restauracích, občerstvení, kávu, palačinky a zmrz-
linu, nealkoholické a alkoholické nápoje místní
výroby  v hotelem určených časech a místech.

Pláž
Pěkná, dlouhá písčitá pláž s korály se nachází
na konci areálu, vstup do moře z dlouhého mola,
oblast je vhodná i pro potápění a šnorchlování;
lehátka, slunečníky a osušky na pláži zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/HrG2alB.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186
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eGyPt | HURGHADA

HOTEL ALBATROS WHITE BEACH
***** HURGHADA

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

PoloHa
Moderní a luxusní hotelový komplex tří budov,
postavený na dvaceti akrech písčité pláže, leží
cca 6 km od centra Hurghady a cca 2 km od
letiště; nákupní možnosti, kavárny a restaurace
cca 5 minut od hotelu.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, několik restaurací a barů
včetně baru na pláži a u bazénu, WiFi ve veřej -
ných prostorách zdarma, konferenční centrum,
obchod se suvenýry, lékárna, nákupní pasáž,
2 bazény (1 v zimě vyhřívaný), 4 dětské bazény
(v zimě vyhřívané) se skluzavkami; lehátka,
slunečníky a osušky u bazénu zdarma. Hotel je
vhodný pro hendikepované osoby, na pláž je

možný přístup na vozíčku a u bazénu jsou madla
pro snadný vstup.

sPort a ZáBaVa
Multifunkční hřiště, volejbalové hřiště, stolní
tenis, minigolf, šipky, aerobic, vodní aerobic, tělo-
cvična, miniclub, dětské hřiště, animační pro-
gramy pro děti a dospělé; za poplatek kulečník,
Spa centrum, vodní sporty na pláži.

UBytoVání
Dvoulůžkové standardní pokoje s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon,
minibar (voda a nealko nápoje), trezor, balkon
nebo terasu. Za příplatek pokoje s výhledem na

moře a junior suite s možností až 2 přistýlek pro
děti (větší pokoj s obývací částí a vířivkou
v koupelně). Na vyžádání bezbariérové pokoje.

straVoVání
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
bufetovou formou, brzkou a pozdní snídani, do-
polední a odpolední občerstvení, zmrzlinu,
palačinky, nealkoholické a alkoholické nápoje
místní výroby v časech a místech určených
hotelem. 1x za pobyt možnost večeře v à la carte
restauraci (nutná rezervace).

Pláž
Písčitá pláž s mírným vstupem do vody a molem
(doporučujeme obuv do vody) se nachází přímo
u areálu hotelu, vhodné pro potápění a šnorch-
lování; lehátka, matrace, slunečníky a osušky
zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/HrG2WHi.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186

od 16 900 kč*

* více na str. 188
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od 14 350 kč*

* více na str. 188

HOTEL ALBATROS SEA WORLD / ALBATROS AQUA PARK
**** HURGHADA

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

PoloHa
Dva samostatné vedle sebe stojící hotelové kom-
plexy postavené v moderním egyptském stylu
s příjemnou atmosférou se nacházejí v klidnější
oblasti, cca 700 m od pláže, cca 10 km od centra
Hurghady (hotelový bus za poplatek) a cca 5 km
od letiště.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, směnárna, bankomat,
hlavní restaurace, 2 à la carte restaurace, ka vár -
na, několik barů, WiFi na recepci zdarma, obchod
se suvenýry; za poplatek trezor na recepci.
V areálu hotelů celkem 9 bazénů (2 v zimě vy-
hřívané, 1 s mořskými vlnami), 2 dětské bazény

a bazén se 4 tobogány; slunečníky, lehátka
a osuš ky zdarma.

sPort a ZáBaVa
Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní
tenis, minigolf, animační programy pro děti a do-
spělé, miniclub; za poplatek kulečník, fitness,
vodní sporty, potápěčské centrum, wellness -
sauna, masáže, jacuzzi; za poplatek možnost
návštěvy nedalekého vodního parku Jungle Aqua
Park včetně all inclusive a transferu z/do hotelu,
pro děti do 6 let vstup zdarma.

UBytoVání
Dvoulůžkové standardní pokoje s možností

ubytování až 2 dětí na společné přistýlce jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna,
WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV, balkonem
nebo terasou; za poplatek minibar. Na vyžádání
rodinné pokoje s oddělenou ložnicí nebo pro-
pojené pokoje. Ubytování je zajištěno v hotelu
Sea World nebo v hotelu Aqua Park.

straVoVání
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu,
občerstvení během dne, kávu, čaj, zmrzlinu pro
děti, nealkoholické a alkoholické nápoje místní
výroby  v hotelem určených časech a místech.

Pláž
Klienti využívají písčitou pláž hotelu Beach Alba-
tros Resort, která se nachází cca 700 m od hotelu
(každých 30 min zdarma hotelový bus), lehátka,
slunečníky a osušky zdarma. V blízkosti břehu
se nachází korálový útes.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/HrG2aQU.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186
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HOTEL JUNGLE AQUA PARK
**** HURGHADA

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

PoloHa
Rozlehlý hotelový komplex s jedním z největších
vodních parků v Hurghadě leží v krásné zahradě
cca 700 m od pláže, cca 25 km od centra
Hurghady (denně hotelový bus za poplatek) a cca
15 km od letiště.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, směnárna, bankomat,
6 restaurací, 10 barů v areálu hotelu a bar na
pláži, WiFi v lobby zdarma; za poplatek inter -
netový koutek, obchody se suvenýry, lékařská
služba. Velký aquapark – 16 venkovních bazénů
pro děti i dospělé (některé z nich v zimě vy-
hřívané), 35 tobogánů a skluzavek různých druhů
a další vodní atrakce; lehátka, slunečníky a osušky
zdarma.

sPort a ZáBaVa
Aquapark, stolní tenis, minigolf, tenisový kurt
(osvětlení za poplatek), aerobic, šachy, fotbal,
dětské hřiště, miniclub (4-12 let), animační pro-
gramy pro děti a dospělé; za poplatek kulečník,
fitness, potápěčské centrum, vodní sporty na
pláži, Spa centrum - vířivka, masáže, sauna.

UBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek pro děti (může být palanda) mají
vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon, trezor, balkon
nebo terasu; za poplatek minibar.

straVoVání
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, pozdní snídaně, snack, zmrzlinu,

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

Pláž
Dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře u hotelu Dana Beach Resort se nachází
cca 700 m od hotelu (každých 30 minut zdarma
hotelový bus); lehátka, slunečníky a osušky
zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/HrG2jUn.html

od 16 210 kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186
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od 14 690 kč*

* více na str. 188

HOTEL ALI BABA PALACE
**** HURGHADA

Standard: AA|AAA|AAB|AABB    Rodinný pokoj: AA|AAA|AAB|AAAB|AAABB|AABB Dítě do: 14 let

Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

PoloHa
Pěkný rozlehlý hotelový komplex s příjemnou
atmosférou je postavený v moderním egyptském
stylu přímo u pláže, cca 20 minut jízdy od centra
Hurghady s obchody a restauracemi, cca 12 km
od letiště.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, bankomat, trezor na
recepci, hlavní restaurace, 3 à la carte restaurace,
bar v lobby, u bazénů a na pláži, konferenční sál,
obchod se suvenýry; za poplatek internetový
koutek, WiFi v lobby za poplatek, kavárna, lékař-
ská služba. Terasa se 2 velkými bazény (1 v zimě
vyhřívaný), dětský bazén, neomezený vstup do
aquaparku (jednoho z největších v Hurghadě) -

6 tobogánů a skluzavek pro dospělé, 8 vodních
atrakcí pro děti; lehátka, slunečníky a osušky
u bazénu zdarma.

sPort a ZáBaVa
Neomezený vstup do aquaparku, tenisové kurty
(osvětlení a vybavení za poplatek), stolní tenis,
minigolf, hřiště, kuželky, fitness, animační pro-
gramy pro děti a dospělé, diskotéka, dětské hřiště,
miniclub (4-12 let); za poplatek kulečník, bowling,
kluziště na bruslení, windsurfing, potápěčské
centrum, Spa - sauna, jacuzzi, masáže.

UBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky pro dospělého nebo s možností ubytování

až 2 dětí na společné přistýlce mají vlastní pří-
slušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizaci, telefon, SAT/TV, minichladničku,
balkon nebo terasu. Na vyžádání a za příplatek
stejně vybavené rodinné pokoje až pro 4 osoby
s oddělenou ložnicí nebo pokoje deluxe s těmito
benefity: WiFi v lobby zdarma, nápoje 24 h
v lobby baru, vodní dýmka, 30 minut bruslení
denně, 1 hra bowlingu/týden, 2 l nealkoholických
nápojů/pokoj. Na vyžádání bezbariérové pokoje.

straVoVání
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým
způsobem, pozdní snídani, odpolední občer-
stvení, snack, kávu, čaj, pozdní večeři, ne-
alkoholické a místní alkoholické nápoje v časech
a místech určených hotelem.

Pláž
Dlouhá, pěkná písčitá pláž s pozvolným vstupem
do moře, vhodná pro děti, se nachází přímo
u hotelu, přístup k otevřenému moři z mola,
vhodné pro potápění a šnorchlování; lehátka,
slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/HrG2ali.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186
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od 14 350 kč*

* více na str. 188

HOTEL ALADDIN BEACH RESORT
**** HURGHADA

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

PoloHa
Rozlehlý hotelový komplex leží v udržované za-
hradě přímo u pláže, cca 16 km od centra
Hurghady, cca 8 km od letiště; nejbližší obchody
cca 500 m od hotelu.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, trezor na recepci zdarma,
hlavní restaurace, 3 à la carte restaurace,
restaurace na pláži, 6 barů; za poplatek WiFi
v lobby, lékařská služba, vodní dýmka, obchody.
2 bazény (1 v zimě vyhřívaný) s oddělenou částí
pro děti; terasa na slunění, lehátka, slunečníky
a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa
Tenisový kurt, stolní tenis, plážový volejbal, ba-
sketbal, vodní pólo, šipky, aerobik, pétanque,

dětské hřiště, miniclub (4-12 let), animační pro-
gramy pro děti a dospělé, 1x za pobyt vstup do
aquaparku v sousedním hotelu Ali Baba Palace
zdarma; za poplatek kulečník, vodní sporty na
pláži, wellness centrum - turecká lázeň, pára,
vířivka, masáže.

UBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky pro dospělého nebo ubytování až 2 dětí
na společné přistýlce mají vlastní příslušenství
(koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizaci, SAT/TV, telefon, minibar (doplňován
denně vodou) a balkon nebo terasu. Za příplatek
prostornější rodinné pokoje.

straVoVání
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře

formou bufetu, odpolední snack, odpolední kávu,
čaj a zákusek, nealkoholické a místní alkoholické
nápoje v časech a místech určených hotelem.
Možnost večeře v restauracích à la carte (nutná
rezervace a formální oblečení).

Pláž
Pěkná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, vhodná pro děti, se nachází přímo
u hotelu, přístup k otevřenému moři z mola,
vhodné pro potápění a šnorchlování - korálový
útes v blízkosti, lehátka, slunečníky a osušky
zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/HrG2ala.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186
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HOTEL SEA GULL
**** HURGHADA

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

PoloHa
Velký hotelový komplex s typickým egyptským
koloritem se skládá ze staré a nové části, z nichž
každá má samostatnou recepci, restauraci
a budovu s pokoji, a nachází se přímo u pláže,
na hlavní třídě centra Hurghady s nabídkou ob-
chůdků, kaváren a restaurací, cca 10 km od
letiště.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, lobby bar, restaurace,
2 à la carte restaurace, pub, snack bar, bar
u bazénu a na pláži, konferenční místnost; za
poplatek internet, WiFi, lékařská služba. V jedné
části areálu třístupňový komplex 2 bazénů a dět-
ského brouzdaliště, v další části hotelu nový

bazén s oddělenou částí pro děti (v zimě vy-
hřívaný), aquapark se skluzavkami, tobogány
a vodními atrakcemi (v zimě vyhřívaný);
slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa
Aquapark, fitness, stolní tenis, vodní pólo, aero-
bic, dětské hřiště a herna, miniclub (2-14 let),
animační programy, diskotéka; za poplatek
kulečník, tenisový kurt, squash, potápěčské cen-
trum s kvalifikovanými mezinárodními in-
struktory, Spa - sauna, jacuzzi, pára, masáže.

UBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek pro děti jsou vybaveny vlastním pří-

slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, SAT/TV, telefonem, trezorem
a balkonem nebo terasou, některé pokoje mají
francouzská okna; za poplatek minibar. Na vy-
žádání a za příplatek pokoje s výhledem na moře,
propojené pokoje, suite a rodinné pokoje až pro
4 osoby (prostornější, s francouzským oknem).

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

Pláž
Dvě písčité pláže se nacházejí přímo u hotelu,
slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/HrG2sea.html

Pobyt pro
dítě do 13 let ZdARmA

Více na str. 186

od 13 850 kč*

* více na str. 188
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HOTEL THREE CORNERS SUNNY BEACH 
**** HURGHADA

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

PoloHa
Hotelový komplex několika budov se nachází
přímo u pláže, cca 20 km od centra Hurghady
s možností nákupů a večerní zábavy, cca 8 km
od letoviska El Gouna a cca 24 km od letiště.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, několik restaurací, 3 bary,
minimarket, obchod se suvenýry; za poplatek
lékárna, WiFi, kadeřnictví. 3 bazény (1 v zimě vy-
hřívaný), vodní park s bazénem a skluzavkami
pro děti i dospělé; lehátka, slunečníky a osušky
u bazénu zdarma.

sPort a ZáBaVa
Plážový volejbal, stolní tenis, šipky, aerobic, vodní
pólo, aqua aerobic, minigolf, dětské hřiště,
miniclub pro děti do 4 let (s rodiči) a pro děti 
4-12 let, animace pro děti i dospělé; za poplatek

potápěčské a vodní centrum na pláži – šnorch-
lování, surfování a další vodní sporty, Spa cen-
trum - masáže, sauna, pára.

UBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
telefonem, minichladničkou, SAT/TV, trezorem
a balkonem nebo terasou. Na vyžádání a za pří-
platek rodinný pokoj s možností až 2 přistýlek
pro děti (1 větší pokoj, přistýlka nebo sofa).

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

Pláž
Písčito-oblázková pláž se nachází přímo u hotelu,
vstup do vody z mola (doporučujeme obuv do
vody); lehátka, matrace, slunečníky a osušky
zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/HrG2tri.html

od 13 840 kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186
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od 13 260 kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186

HOTEL CORAL BEACH
**** HURGHADA

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

PoloHa
Pěkný rozlehlý hotelový komplex přízemních
vilek se nachází v klidnějším prostředí přímo
u dlouhé pláže s krásnými korály, cca 15 km od
centra Hurghady s obchody,  restauracemi
a kavárnami (hotelový bus za poplatek) a cca
20 km od letiště.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 3 à la
carte restaurace, bar v lobby, u bazénu a na pláži,
kavárna, obchod se suvenýry; za poplatek
internet. Terasa se 2 bazény, dětský bazén;
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa
Stolní tenis, animační programy pro děti a do-
spělé, diskotéka, dětské hřiště; za poplatek
tenisové kurty, squash, kulečník, centrum
vodních sportů (šnorchlování, windsurfing)
a potápěčské centrum.

UBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností
ubytování až 2 dětí na společné přistýlce jsou
umístěny v přízemních vilkách a jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizací, telefonem, trezorem,
SAT/TV, minibarem a terasou. Za příplatek pokoje
s výhledem na moře a rodinné pokoje.

straVoVání
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu,
odpolední občerstvení a zmrzlinu, kávu, čaj, ne-
alkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem.

Pláž
Krásná 1200 m dlouhá pláž s hrubozrnným pí-
skem se nachází přímo u hotelu, dvě krásné
laguny s pozvolným vstupem do moře, pak korá -
lový útes vhodný pro šnorchlování a potápění;
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/HrG2cor.html
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od 17 150 kč*

* více na str. 188

HOTEL JAZ AQUAMARINE
***** HURGHADA

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

PoloHa
Velmi pěkný a rozlehlý hotelový komplex tří
budov s příjemnou atmosférou a kvalitními
službami je postavený v moderním egyptském
stylu a nachází se přímo u pláže v klidnější oblasti
jižní části Hurghady, cca 20 km od centra
Hurghady s obchody a restauracemi a cca 18 km
od letiště.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 4 res -
taurace à la carte (nejsou součástí all inclusive),
5 barů, terasa s výhledem na bazén, konferenční
sál, WiFi v lobby; za poplatek internetový koutek,
obchody se suvenýry, minimarket, lékařská
služba. Soustava několika bazénů (některé v zimě

vyhřívané), dětské brouzdaliště, skluzavky
a tobogány; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa
Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), aqua aero-
bic, volejbal, vodní pólo, stolní tenis, fitness, dět-
ské hřiště a miniclub (3-14 let), diskotéka (nápoje
po půlnoci za poplatek), animační programy pro
děti i dospělé; za poplatek vodní sporty -
windsurfing, kitesurfing, šnorchlování.

UBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky pro dítě jsou vybaveny vlastním příslušen-
stvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
trezorem, telefonem, SAT/TV, varnou konvicí

a balkonem nebo terasou; za poplatek minibar.
Za příplatek pokoje superior s možností přistýlky
(na vyžádání a za příplatek výhled na moře)
a rodinné pokoje s možností až 2 přistýlek pro
děti.

straVoVání
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
bufetovou formou, pozdní snídaně, občerstvení
během dne, místní nealkoholické a alkoholické
nápoje v časech a místech určených hotelem,
denně láhev vody na pokoji.

Pláž
Písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo u hotelu, písčité dno
a mělké moře se táhne až k hraně korálového
útesu cca 800 m od břehu, za nímž začíná otevřené
moře (doporučujeme obuv do vody), vhodné pro
potápění a šnorchlování; lehátka, slunečníky a osu-
šky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/HrG2iBe.html

Pobyt pro
dítě do 13 let ZdARmA

Více na str. 186
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HOTEL TROPITEL SAHL HASHEESH
***** HURGHADA

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

PoloHa
Pěkný rozlehlý hotelový komplex s příjemnou
atmosférou a kvalitními službami se nachází
v poměrně nové a klidnější turistické oblasti Sahl
Hasheesh, cca 30 km jižně od centra Hurghady
(hotelový bus za poplatek) a cca 25 km od letiště.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní res -
taurace, 3 à la carte restaurace (nejsou součástí
all inclusive), bar v lobby, u bazénů a na pláži,
WiFi v areálu hotelu, konferenční sál; za poplatek
internet, obchody, lékařská služba. 3 bazény
(1 v zimě vyhřívaný), krytý bazén a dětský bazén,
skluzavky; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa
Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní
tenis, posilovna, venkovní jacuzzi, volejbal,
půjčovna kol (2 h/pokoj/týden), animační pro-
gramy pro děti i dospělé, dětské hřiště, miniclub
(4-12 let); za poplatek kulečník, vodní sporty
a potápěčské centrum na pláži, wellness centrum
- sauna, masáže.

UBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
2 dětí na společné přistýlce jsou vybaveny vlast-
ním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV, trezorem
a balkonem nebo terasou; za poplatek minibar.

Za příplatek pokoje deluxe s výhledem na moře
a pokoje superior.

straVoVání
All inclusive (24 h) zahrnuje plnou penzi formou
bufetu, snack, pozdní snídaně, zmrzlinu,
odpolední kávu, čaj, nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby v časech a místech určených
hotelem.

Pláž
Dlouhá písčitá pláž se nachází přímo u hotelu,
mělké moře s oblázky se táhne až k hraně
korálového útesu cca 150 m od břehu, za ním
začíná otevřené moře (doporučujeme obuv do
vody), vhodné pro potápění a šnorchlování;
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/HrG2tro.html

od 17 740 kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186
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Pobyt pro
dítě do 14 let ZdARmA

Více na str. 186

HOTEL IMPERIAL SHAMS ABU SOMA RESORT
***** HURGHADA

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

PoloHa
Hotel v moderním stylu se nachází v klidnější
oblasti a přímo u pláže, cca 3 km od přístavu
Safaga, 55 km jižně od Hurghady a cca 50 km
od letiště.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, směnárna, výtah, hlavní
restaurace, 2 à la carte restaurace, kavárna, bar
v lobby, u bazénu a na pláži, obchod se suvenýry,
konferenční sál; za poplatek WiFi, internetový
koutek. Terasa se 3 bazény (1 v zimě vyhřívaný),
dětský bazén; lehátka, slunečníky a osušky
zdarma.

sPort a ZáBaVa
Stolní tenis, posilovna, plážový volejbal, minigolf,

tenisový kurt (osvětlení za poplatek), squash,
animační programy pro děti a dospělé, dětský
koutek, diskotéka, 15 min sauny a 15 min
masáže/pobyt; za poplatek kulečník, centrum
vodních sportů a potápění, wellness - sauna,
masáže, jacuzzi; golfové hřiště nedaleko od
hotelu.

UBytoVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
2 dětí na společné přistýlce jsou vybaveny vlast-
ním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV, trezorem
a balkonem nebo terasou; za poplatek minibar,
WiFi. Na vyžádání a za poplatek rodinné pokoje
až pro 5 osob.

straVoVání
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, odpolední občerstvení, kávu, čaj,
zmrzlinu, nealkoholické nápoje (24 h) a místní
alkoholické nápoje v časech a místech určených
hotelem.

Pláž
Dlouhá písčitá pláž s pozvolným písčitým
vstupem do moře se nachází přímo u hotelu,
cca 120 m mělčina, pak hloubka na potápění;
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/HrG2imP.html

od 15 120 kč*

* více na str. 188
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HOTEL STEIGENBERGER AL DAU BEACH RESORT
***** HURGHADA

Deluxe pokoje: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AA|AAA|AAB|AABB Dítě do: 13 let

Zájezdy: 8, 15 dní (PRG, BRQ, OSR) Strava: all inclusive

PoloHa
Luxusní a rozlehlý hotelový komplex s příjemnou
atmosférou a  kva litními službami se nachází pří -
mo u pláže, cca 8 km od centra Hurghady (hote -
lový bus 3x týdně zdarma) a cca 5 km od letiště.
V blízkosti hotelu je marína.

VyBaVení
Vstupní hala, recepce, směnárna, výtahy, hlavní
hotelová restaurace, několik restaurací à la carte,
bary v lobby, u bazénu a na pláži, kavárna, WiFi
v areálu hotelu zdarma, konferenční sály; za
poplatek internet, obchody se suvenýry,
kadeřnictví,  lékařská služba. Jeden z největších
bazénů v Hurghadě (v zimě vyhřívaný) a dětský
bazén; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

sPort a ZáBaVa
Stolní tenis, fitness, plážový volejbal, dětské
hřiště, miniclub, animační programy, diskotéka;
za poplatek kulečník, centrum vodních sportů
na pláži, potápěčské centrum, moderní thalasso-
a welness centrum - sauna, jacuzzi, masáže, krytý
bazén se slanou vodou, kosmetické ošetření;
9jamkové golfové hřiště a tenisové kurty
v blízkosti hotelu.

UBytoVání
Dvoulůžkové pokoje deluxe s možností přistýlky
mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizaci, telefon, SAT/TV, trezor,
WiFi, balkon nebo terasu; za poplatek minibar.
Na vyžádání a za příplatek rodinné pokoje až
pro 4 osoby a junior suite.

straVoVání
All inclusive (24 h) zahrnuje snídaně, obědy
a večeře bufetovým způsobem s bohatým vý-
běrem jídel, brzkou a pozdní snídani, odpolední
snack, zmrzlinu, kávu, čaj, zákusky, nealkoholické
a místní a vybrané importované alkoholické
nápoje v časech a místech určených hotelem.

Pláž
Pěkná 400 m dlouhá písčitá pláž s pozvolným
vstupem do moře se nachází přímo u hotelu,
vhodné i pro potápění a šnorchlování, lehátka,
slunečníky a osušky na pláži zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/HrG2sBe.html

Pobyt pro
dítě do 13 let ZdARmA

Více na str. 186

od 24 140 kč*

* více na str. 188



SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Tam, kde byste ještě před  půlstoletím našli jenom sedm ospalých rybářských vesniček  se dnes vypínají honosná obchodní města
v americkém stylu. Díky rozsáhlým ložiskům „černého zlata“ patří Emiráty k nejbohatším a nejmodernějším státům světa. Každý
návštěvník je  fascinován nekonečnou řadou kontrastů. Na jedné straně nejrychleji se vyvíjející město světa Dubaj s přepychem nákladně
zavlažovaných zelených ploch, sedmihvězdičkových hotelů a nákupních rájů v gigantických hypermarketech. Na druhé straně kolorit
tradičních orientálních bazarů, fascinující  pouštní příroda s oázami, pomalý život beduínů,  karavany velbloudů a paláce z pohádek tisíce
a jedné noci. Turisty však láká  i skvělé koupání na kvalitních písčitých plážích s garancí skutečně slunných dní bez deště a nepřebernou
nabídkou vodních sportů i rybolovu.

Ideální počasí s příjemnou teplotou panuje
v zimním období od září do května. Letní ex-
trémně vysoké teploty zmírňuje příjemný větřík,
který vane na pobřeží prakticky nepřetržitě. Vý-
hodou oblasti je trvale slunné počasí prakticky
bez deště s průměrně 355 slunnými dny v roce.
Popsané klima nelze v konkrétním termínu zá-
jezdu garantovat.

NÁKuPY
Hypermoderní nákupní střediska i tradiční bazary
tvoří skutečné nákupní ráje s úplným sorti mentem
veškerého myslitelného zboží. Koupíte zde ze-
jména zlaté šperky, oblečení luxusních značek,
obuv, kabelky a další kožedělné výrobky, kosmetiku
a elektrotechniku. Od konce prosince do konce
ledna probíhá známý Dubai Shopping Festival,
v jehož průběhu lze využít výhodných slev.

ZEMĚ A JEJÍ LIDÉ
Začátkem 20. století udělal nález ropy a plynu
v některých emirátech z těchto pouštních oblastí
kvetoucí zelený ráj. Federace sedmi emirátů, z nichž
se stát skládá, má rozdílnou úroveň, závislou na
využívání ropných ložisek. Najdete zde jedno z nej -
mo der nějších měst na zemi s bohatým nočním
životem, ale také pomalý a prostý život v poušti.
Země situovaná na březích Perského zálivu v se-
verovýchodním cípu Arabského poloostrova

a sousedící se Saudskou Arábií a Ománem je
tvořena nížinou pokrytou písečnou i kamenitou
pouští bez řek zhruba na úrovni obratníku Raka.
Přes malou rozlohu emirátů a jejich rozdílné rysy
je možno zaznamenat jako jednotící prvek
vstřícnost jejich obyvatel k cizincům. Asi polovina
obyvatel má arabský a íránský původ, druhou
polovinu tvoří jihoasijské a východoasijské
národnosti. Jenom 20 % z nich má občanství státu.

GASTRONOMIE
Díky kosmopolitnímu charakteru turistických
center zde nalezneme ten nejbohatší výběr všech
významných světových kuchyní. V tradičních
stravovacích zařízeních se představuje i místní ku-
chyně, je pestrá, využívá bohatství místních pro-
duktů a řídí se náboženskými příkazy. Zpracovává
především skopové maso, obiloviny (kuskus)
a zeleninu. Velmi známé jsou cukrářské výrobky.
Nabídka alkoholu je omezena na hotely, speciální
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NABídKA výlETů

ČedOk plus
• česky hovořící delegát 
• přímé lety Praha - Dubaj

naše tipy prO správnOu vOlBu
• krátká letová vzdálenost
• příjemná teplota vody i v zimě
• minimum deště, maximum slunce
• ideální pro zimní dovolenou a nákupy

Persk› z¡liv

Fujairah
Ajman

Umm Al Quwain

Ras Al Khaimah

Sharjah

Dubaj
Abu Dhabi

S.A.E.

SAUDSKÁ ARÁBIE

KATAR

OMÁN

IRÁN

pŘÍMÉ lety BeZ pŘestupu
Odlety: 8 dnÍ Z prahy

ZÁKLADNÍ INFORMAcE
Oficiální název: Spojené arabské emiráty
Politický systém: federace s dělbou
pravomocí mezi vládu a jednotlivé emiráty
Rozloha: 83 600 km2

Počet obyvatel: 7,5 milionů 
Hlavní  město: Abu Dhabi 
Úřední jazyk: arabština
Další  jazyky: perština, hindu, urdština
Dorozumění: anglicky
Náboženství: 94 % islám, menšina hinduisté
Měna: SAE dirham (AED) = 100 filů (1,- USD =
3,7 AED)
Peníze s sebou: USD, platby úvěrovými
kartami běžné, bankomaty k dispozici
Místní čas: SEČ +3 hod (letní čas SEČ + 2 hod.)
Elektřina: 220 V, adaptér není nutný
vstupní formality: cestovní pas
Doprava: kvalitní autobusová doprava a taxi. 
Očkování a lékař: povinné očkování není přede-
psáno. Výskyt nakažlivých chorob velmi omezený,
vysoká úroveň hygieny. Převažují soukromé kliniky
a specializovaná privátní zdravotnická zařízení
na světové úrovni. Zdravotní rizika a aktuálně do-
poručované očkování (ochranu) konzultujte pro-
sím před cestou s hygienickou stanicí či odborným
lékařem.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
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bary a diskotéky určené cizincům a liší se i místně
mezi emiráty. Dubai Food Festival, který probíhá
v únoru, je příležitostí ochutnat gurmánská jídla
kuchyní celého světa za skvělé ceny.

JEEP DESERT SAFARI
Výlet terénními vozy za hranice města do pouště,
sjíždění písečných dun a během krátkých za-
stávek při západu slunce fotografování ne-
konečné pouště. Po setmění čeká příjemně
strávený večer v beduínské osadě pod otevřeným
nebem, kde je možno ochutnat vodní dýmku,
nechat si namalovat na kůži ornament hennou,
vyzkoušet si tradiční oblečení, svézt se na vel-
bloudovi, připojit se tancem k vystoupení břišní
tanečnice a vychutnat si večeři formou bufetu
při posezení na arabských polštářích kolem
tradičních nízkých stolků. 

DNEŠNÍ DuBAJ cITY TOuR
Celodenní okružní jízda zahrnuje dubajský záliv
Creek, rozdělující Dubaj na dvě části, plavbu přes
záliv vodním taxi abra, zastávku na tradičním
trhu s kořením a látkami, možnost nákupu na
neopomenutelném trhu se zlatem. Následuje
projížďka turistickou oblastí Jumeirah, zastávka
u mešity Jumeirah Mosque a na pláži s vyhlídkou
na luxusní hotel Burj Al Arab a palmový ostrov.
Pokračování po ulici Sheikh Zayed Road
lemované mrakodrapy, zastávka v největším
nákupním centru Dubai Mall s obrovským
akváriem, zpívající a tančící vodní fontánou pod
nejvyšší věží světa Burj Khalifa (výlet nezahrnuje
oběd).

HISTORIcKÁ DuBAJ
Polodenní výlet zahrnuje prohlídku muzea za-
měřeného na místní tradiční zaměstnání, pro-
cházku částí Bastakia, procházku podél zálivu do
Herritage Village s velbloudím muzeem a islám-
ského centra. Následuje plavba loďkou abra,
možnost nákupu na trhu s kořením a se zlatem.

Hotel Kategorie Strava str.

Dukes The Palm ***** SN 108
Wyndham Dubai Marina **** SN 109
Lou Lou A Beach Resort **** SN 110
Occidental Sharjah Grand **** SN 111
Wyndham Garden Ajman Corniche **** SN 112
Ajman Hotel ***** SN 113
Umm Al Quwain *** SN 114
The Cove Rotana Resort ***** SN 115
Rixos Bab Al Bahr ***** AI 116
Al Hamra Village & Residence **** SN 117
Fujairah Rotana Resort & Spa ***** SN 118
Le Meridien Al Aqah Beach Resort ***** SN 119
Radisson Blu Resort Fujairah ***** SN 120
Rixos Saadiyat Abu Dhabi ***** AI 121

SN = snídaně, AI = all inclusive

uPOZORNĚNÍ
Na místě se platí povinná pobytová taxa
cca 20-40 AED/pokoj/noc.

RÁMcOvý PROGRAM ZÁJEZDů
1. den: Odlet z Prahy do Dubaje, transfer do
vybraného hotelu.
2.-7. den: Pobyt ve vybraném hotelu, volno
s možností fakultativních výletů.
8. den: Odlet z Dubaje zpět do Prahy.
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | DUBAJ

od 34 990 Kč*

* více na str. 188

HOTEL DUKES THE PALM
***** DUBAJ – PALM JUMEIRAH

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

POLOHA
Moderní hotel je situován přímo u pláže na Palm
Jumeirah, cca 10 km od nákupního centra Mall
of the Emirates (hotelový minibus zdarma) a cca
35 km od letiště; restaurace, bary a obchody cca
500 m od hotelu.

vYBAvENÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, výtah, 3 res -
taurace, 3 bary, kavárna, konferenční míst nos -
ti, WiFi v lobby zdarma, terasa s bazénem, bazén
pro děti, krytý bazén; lehátka, slunečníky a osušky
zdarma.

SPORT A ZÁBAvA
Fitness centrum, dětský klub; za poplatek vodní
sporty na pláži.

uBYTOvÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
(pohovka nebo rozkládací lůžko) jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, WiFi, telefonem,
trezorem, setem na přípravu kávy a čaje. Možnost
1 dítěte do 5 let na sdíleném lůžku s rodiči za
cenu letenky. Za příplatek prostornější pokoje
superior s balkonem.

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

PLÁž
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází přímo u hotelu, lehátka a slunečníky na
hotelové pláži zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/DXB2DuK.html

Pobyt pro
dítě do 5 let ZdarMa

více na str. 186
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DUBAJ | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

HOTEL WyNDHAM DUBAI MARINA
**** DUBAJ

Superior: AA|AAB          Junior suite: AA|AAB          Dítě do: 12 let Zájezdy: 8 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Moderní výškový hotel se nachází ve čtvrti Dubai
Marina, cca 1,5 km od stanice metra, cca 13 km
od nákupního centra Mall of the Emirates a cca
35 km od letiště; nákupní možnosti cca 150 m
od hotelu.

vYBAvENÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, bankomat, vý-
tahy, 2 restaurace, bar, kavárna, konferenční
místnost, WiFi v areálu hotelu zdarma, střešní
terasa s bazénem; lehátka a slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAvA
Fitness centrum; za poplatek wellness centrum
- sauna, pára, masáže.

uBYTOvÁNÍ
Dvoulůžkové superior pokoje jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem,
trezorem, setem na přípravu kávy/čaje; za
poplatek minibar. Možnost 1 dítěte do 6 let na
sdíleném lůžku s rodiči za cenu letenky. Za pří-
platek prostornější junior suite.

STRAvOvÁNÍ
Snídaně, možnost dokoupení polopenze a plné
penze.

PLÁž
Veřejná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází cca 2 km od hotelu (hotelový
minibus), lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/DXB2WYN.html

od 23 990 Kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
dítě do 6 let ZdarMa

více na str. 186
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | SHARJAH

HOTEL LOU LOU A BEACH RESORT
**** SHARJAH

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

POLOHA
Oblíbený plážový hotel je situován na pobřeží
Al Khan v emirátu Sharjah, cca 3 km od centra
města s tržištěm, cca 10 km od centra Sharjah
a cca 20 km od letiště v Dubaji.

vYBAvENÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní
restaurace, venkovní restaurace, kavárna, arkáda
s několika obchody, business centrum, WiFi
v lobby zdarma; za poplatek parkoviště. Bazén
s kontrolovanou teplotou a s oddělenou částí
pro děti, vířivka; lehátka, slunečníky a osušky
zdarma.

SPORT A ZÁBAvA
Plážový volejbal, badminton, šipky, fitness, sauna,
vířivka; za poplatek kulečník, vodní sporty na
pláži, wellness - masáže, léčebné procedury;
zdarma hotelový bus do měst Sharjah a Dubaj
(2x denně).

uBYTOvÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, WiFi
a trezorem; za poplatek minibar (bez alkoholu).
Možnost 1 dítěte do 4 let na sdíleném lůžku
s rodiči za cenu letenky. Za příplatek pokoje na
mořskou stranu.

STRAvOvÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem, možnost do-
koupení večeří nebo obědů. V hotelu se ne-
podává alkohol.

PLÁž
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází přímo u hotelu, lehátka a slunečníky na
pláži zdarma.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/DXB2LOu.html

od 15 990 Kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
dítě do 4 let ZdarMa

více na str. 186
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SHARJAH | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

HOTEL OCCIDENTAL SHARJAH GRAND
**** SHARJAH

Deluxe: AA|AAB          Junior suite: AA|AAB|AAA|AABB          Dítě do: 12 let Zájezdy: 8 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Moderní hotel je situován přímo u pláže, cca
2 km od místního trhu, cca 4 km od nákupních
center a cca 15 km od letiště Dubaj; nejbližší
restaurace a supermarkety cca 100 m od hotelu.

vYBAvENÍ
Vstupní hala, recepce, výtah, hlavní restaurace,
restaurace à la carte, kavárna, konferenční
místnosti, WiFi v areálu hotelu zdarma; za
poplatek parkoviště. Vyhřívaný bazén se
skluzavkou, dětský bazén; lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAvA
Tenisové kurty, plážový volejbal, dětská herna
a hřiště; za poplatek fitness, wellness centrum
- sauna, masáže, solárium.

uBYTOvÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro
dítě jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem, trezorem a balkonem; za
poplatek minibar (nealkoholické nápoje). Za pří-
platek pokoje s výhledem na moře a junior suity
s přistýlkami pro 2 děti.

STRAvOvÁNÍ
Snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
polopenze, plné penze nebo all inclusive. V hotelu
se nepodávají alkoholické nápoje.

PLÁž
Písčitá pláž se nachází přímo před hotelem, pří-
stup přes bazénovou část.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/DXB2OSG.html

od 20 490 Kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
dítě do 5 let ZdarMa

více na str. 186
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | A JMAN

od 18 990 Kč*

* více na str. 188

HOTEL WyNDHAM GARDEN A JMAN CORNICHE
**** AJMAN

Standard: AA|AAB          Junior suite: AA|AAB|AAA|AABB          Dítě do: 12 let Zájezdy: 8 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Moderní výškový hotel s panoramatickým vý-
hledem na Arabský záliv je situován v klidné části
města, cca 500 m od centra a cca 30 km od letiště
Dubaj.

vYBAvENÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, výtah, 2 res -
tau ra ce, bar u bazénu, kavárna, konferenční
místnost, parkoviště, terasa s bazénem, dětský
bazén; lehátka, slunečníky a osušky u bazénu
zdarma.

SPORT A ZÁBAvA
Dětský klub, fitness; za poplatek Spa centrum -
sauna, pára, vířivka, masáže.

uBYTOvÁNÍ
Dvoulůžkové standardní pokoje jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, WiFi, trezorem,
setem k přípravě kávy/čaje. Za příplatek junior
suite.

STRAvOvÁNÍ
Snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
polopenze, plné penze nebo all inclusive, které
zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu,
nealkoholické nápoje v časech a místech
určených hotelem.  V hotelu se nepodávají
alkoholické nápoje.

PLÁž
Hotelová písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází cca 200 m před hotelem, přístup
přes místní komunikaci, lehátka a slunečníky
zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/DXB2GAc.html

Pobyt pro
2 děti do 6 let ZdarMa

více na str. 186
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AJMAN | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

od 24 990 Kč*

* více na str. 188

A JMAN HOTEL
***** AJMAN

Standard: AA|AAB          Deluxe suite: AA|AAB          Dítě do: 13 let Zájezdy: 8 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Hotel je umístěn na klidnějším místě v zahradě,
přímo u krásné pláže, cca 5 km od centra
s nákupními možnostmi a cca 25 km od letiště
Dubaj.

vYBAvENÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní
restaurace, několik à la carte restaurací, 6 barů,
nákupní pasáž, konferenční místnost, WiFi
v areálu hotelu zdarma; za poplatek půjčovna
aut.  Terasa na opalování, bazén, dětský bazén;
lehátka a slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAvA
Plážový volejbal, fitness, dětské hřiště, miniclub;
za poplatek tenisové kurty, bowling, vodní sporty
na pláži, wellness a Spa centrum, 18jamkové
hřiště cca 10 min jízdy od hotelu. Několikrát
denně doprava do Dubaje a Sharjah.

uBYTOvÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky pro
dítě (rozkládací lůžko) jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, SAT/TV, WiFi, trezorem, balkonem;
za poplatek minibar. Možnost jednoho dítěte
do 6 let na sdíleném lůžku s rodiči za cenu
letenky. Za příplatek pokoje deluxe.

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

PLÁž
Krásná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo před areálem hotelu,
lehátka a slunečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/DXB2AJN.html

Pobyt pro
dítě do 6 let ZdarMa

více na str. 186
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | UMM AL QUWAIN

HOTEL UMM AL QUWAIN 
*** UMM AL QUWAIN

Studio: AA|AAB                    Dítě do: 12 let Zájezdy: 8 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Menší hotelový komplex několika vilek je
umístěný v zahradě, přímo u písčité pláže, cca
7 km od centra emirátu Umm Al Quwain a cca
50 km od letiště.

vYBAvENÍ
Vstupní hala, recepce, trezor na recepci,
restaurace, bar, kavárna, WiFi v lobby zdarma,
obchod s alkoholickými nápoji; za poplatek
půjčovna aut. Bazén s oddělenou částí pro děti;
lehátka a slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAvA
Plážový volejbal; za poplatek vodní sporty na
pláži, několikrát týdně doprava do obchodního
centra v Dubaji.

uBYTOvÁNÍ
Dvoulůžková studia s možností přistýlky mají
obývací místnost a samostatnou ložnici, vlastní
příslušenství (koupelna, WC), SAT/TV, klimatizaci
a terasu s výhledem na moře nebo do zahrady;
za poplatek minibar, WiFi. Část studií je zrekon-
struována.

STRAvOvÁNÍ
Snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
polopenze nebo all inclusive.

PLÁž
Krásná písčitá pláž se nachází přímo před
hotelem, lehátka a slunečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/DXB2ALQ.html

od 23 990 Kč*

* více na str. 188
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RAS AL KHAIMAH | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

od 23 990 Kč*

* více na str. 188

HOTEL THE COVE ROTANA RESORT 
***** RAS AL KHAIMAH

Classic: AA|AAB                    Dítě do: 12 let Zájezdy: 8 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Rozlehlý hotelový komplex hlavní budovy a vil
terasovitě postavených v arabském stylu leží
u 600 m dlouhé nedotčené pláže u Perského zá-
livu, cca 8 km od Ras Al Khaimah a cca 100 km
od letiště v Dubaji.

vYBAvENÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, bankomat,
hlavní restaurace, tematické restaurace, lobby
lounge, bary u bazénů, obchod se suvenýry,
konferenční centrum, WiFi ve veřejných pro-
storách zdarma; za poplatek půjčovna aut, hlídání
dětí. 2 bazény, brouzdaliště pro děti; lehátka,
slunečníky a osušky u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAvA
Stolní tenis, badminton, šipky, aqua aerobic,
jacuzzi, dětské hřiště; za poplatek Spa centrum
- sauna, pára, turecké lázně, masáže, kosmetické
procedury, na pláži vodní sporty, potápění,
šnorchlování.

uBYTOvÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje classic s možností přistýlky
(pouze na vyžádání) jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, župan,
WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, žehličkou,
varnou konvicí, trezorem, balkonem nebo
terasou; za poplatek minibar. Možnost 1 dítěte
do 12 let na sdíleném lůžku s rodiči za cenu
letenky.

STRAvOvÁNÍ
Snídaně, možnost dokoupení polopenze, plné
penze nebo all inclusive, které zahrnuje plnou
penzi formou bufetu, vybrané nealkoholické
a alko ho lické nápoje místní výroby v časech
a místech určených hotelem.

PLÁž
Hotelová písčitá pláž se vstupem do moře po
kamenných schodech se nachází přímo před
hotelem (max. 300 m od ubytování), přístup přes
hotelový areál nebo elektrickým vozíkem; lehátka
a slunečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/DXB2cOR.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZdarMa

více na str. 186



800 112 112116

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | RAS AL KHAIMAH

od 35 990 Kč*

* více na str. 188

HOTEL RIxOS BAB AL BAHR
***** RAS AL KHAIMAH

Deluxe: AA|AAB|AAA                    Dítě do: 14 let Zájezdy: 8 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Luxusní hotelový komplex několika budov se za-
jímavou architekturou je situován přímo u pláže,
v blízkosti místní komunikace, cca 30 km od cen-
tra Ras Al Khaimah a cca 70 km od letiště
v Dubaji; nákupní možnosti cca 4 km od hotelu
(hotelový bus zdarma).

vYBAvENÍ
Vstupní hala, recepce, výtahy, směnárna, 5 res -
taurací (bufetové i s obsluhou), 6 barů včetně
baru na pláži, obchod se suvenýry, butik,
konferenční centrum, WiFi ve společných pro-
storách zdarma, 3 bazény (1 pouze pro dospělé),
bazén pro děti se skluzavkami; lehátka,
slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAvA
Tenisové kurty (osvětlení a vybavení za poplatek),

stolní tenis, plážový volejbal, basketbal, vodní
pólo, aerobic, pilates, brišní tance, dětské hřiště,
miniclub (4-12 let), klub pro teenagery, animační
programy pro děti i dospělé, občasná zábavní
představení; za poplatek vodní sporty a potápěč-
ské centrum PADI na pláži, Spa centrum - sauna,
hammam, masáže, kosmetické procedury.

uBYTOvÁNÍ
Dvoulůžkové deluxe pokoje s možností přistýlky
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV,
minichladničkou, trezorem, setem k přípravě
kávy/čaje. Za příplatek pokoje s výhledem na
moře.

STRAvOvÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, občerstvení během dne a v noci,

nealkoholické a vybrané importované alkoholické
nápoje v časech a místech určených hotelem.
1x za pobyt možnost večeře v à la carte restauraci
(nutná rezervace a vhodné oblečení).

PLÁž
Hotelová písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo u hotelu, lehátka,
slunečníky a osušky zdarma, bar all inclusive na
pláži.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/DXB2BAB.html

Pobyt pro
dítě do 14 let ZdarMa

více na str. 186
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RAS AL KHAIMAH | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

od 26 990 Kč*

* více na str. 188

HOTEL AL HAMRA VILLAGE & RESIDENCE
**** RAS AL KHAIMAH

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

POLOHA
Hotelový komplex je umístěn mezi krásnou pláží
a golfovým hřištěm, cca 25 km od centra Ras Al
Khaimah, cca 80 km od letiště v Dubaji.

vYBAvENÍ
Samostatná vstupní hala s recepcí, hlavní
bufetová restaurace, anglický pub, kavárna, bar,
konferenční místnost, golfový a plážový klub; za
poplatek WiFi. Bazén, terasa na opalování;
lehátka a slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAvA
Posilovna, plážový volejbal, tenisové kurty; za
poplatek wellness - sauna, masáže, vodní sporty

na pláži, golf; 2 x týdně doprava do nákupního
centra Dubai Mall.

uBYTOvÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje situované v areálu
moderních arabských vilek mají vlastní příslušen-
ství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
SAT/TV, trezor, balkon nebo otevřenou terasu
s výhledem do areálu. Za příplatek junior suite
v části Residence s možností přistýlky, možnost
dítěte do 6 let na sdíleném lůžku s rodiči za cenu
letenky.

STRAvOvÁNÍ
Snídaně, možnost dokoupení polopenze nebo
all inclusive, které zahrnuje plnou penzi formou
bufetu, vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby v časech a místech
určených hotelem.

PLÁž
Nádherná písčitá pláž se nachází cca 300 m od
hotelu (v závislosti na ubytování), lehátka
a slunečníky na pláži zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/DXB2ALH.html

Pokoj standard Část village

Pobyt pro
dítě do 6 let ZdarMa

více na str. 186
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | FUJAIRAH

od 22 990 Kč*

* více na str. 188

HOTEL FUJAIRAH ROTANA RESORT & SPA
***** FUJAIRAH

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

POLOHA
Elegantní hotelový komplex hlavní a několika
vedlejších budov je situován v krásné palmové
zahradě, přímo u pláže pod pohořím Hajar, cca
45 km od Fujairah a cca 150 km od letiště
v Dubaji.

vYBAvENÍ
Vstupní hala, recepce, výtah, směnárna, hlavní
restaurace, restaurace à la carte (není součástí
all inclusive), 3 bary, kavárna, obchod se suvenýry,
konferenční místnosti, WiFi v lobby zdarma; za
poplatek půjčovna aut, lékař na vyžádání. Terasa
s bazénem, dětský bazén, malá skluzavka;
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAvA
Tenisové kurty (osvětlení a vybavení za poplatek),
stolní tenis, plážový volejbal, posilovna, miniclub
(4-12 let); za poplatek squash, vodní sporty na pláži,
luxusní Spa centrum - sauna, parní lázeň, kos me -
tic ké procedury, masáže, zábaly, aku punk tu ra.

uBYTOvÁNÍ
Dvoulůžkové standardní pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem, trezorem, varnou konvicí
a balkonem nebo terasou; za poplatek minibar.

STRAvOvÁNÍ
Snídaně formou bufetu, možnost dokoupení

polopenze, plné penze nebo all inclusive, které
zahrnuje plnou penzi formou bufetu, místní
alkoholické nápoje k obědu a večeři, ne-
alkoholické nápoje v časech a místech určených
hotelem.

PLÁž
Hotelová písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo u areálu hotelu, přístup
přes hotelovou zahradu, slunečníky, lehátka
a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/DXB2FuJ.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZdarMa

více na str. 186
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FUJAIRAH | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

HOTEL LE MERIDIEN AL AQAH BEACH RESORT
***** AL AQAH

Superior: AA|AAB|AAA|AABB                    Dítě do: 12 let Zájezdy: 8 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOHA
Moderní a luxusní hotel se nachází přímo u pláže
na úpatí pohoří Hajar, v klidné oblasti Al Aqah,
cca 45 km od centra města Fuajairah a cca
150 km od letiště v Dubaji.

vYBAvENÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, výtahy, hlavní
restaurace, 3 à la carte restaurace (nejsou
součástí all inclusive), 4 bary, obchod se suvenýry,
konferenční místnosti, WiFi a internetová kavárna
zdarma; za poplatek půjčovna aut. Terasa
s bazénem (sezonně vyhřívaný), dětský bazén
se skluzavkou; lehátka, slunečníky a osušky
zdarma.

SPORT A ZÁBAvA
Tenisové kurty (osvětlení a vybavení za poplatek),
stolní tenis, posilovna, fitness centrum, minigolf,
kulečník, dětské hřiště, dětské kluby; za poplatek
squash, vodní sporty na pláži, Spa centrum -
sauna, vířivka, masáže, kosmetické procedury.

uBYTOvÁNÍ
Dvoulůžkové superior pokoje s možností 1 při-
stýlky pro dospělou osobu nebo 2 děti jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, tre zo -
rem, varnou konvicí, balkonem; za poplatek
minibar.

STRAvOvÁNÍ
Snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
polopenze nebo all inclusive, které zahrnuje
snídaně, obědy a večeře formou bufetu, místní
nealkoholické a vybrané alkoholické nápoje místní
výroby v časech a místech určených hotelem.

PLÁž
Hotelová písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo u areálu hotelu, lehátka,
slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/DXB2MER.html

od 31 490 Kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
dítě do 12 let ZdarMa

více na str. 186
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY | FUJAIRAH

od 24 990 Kč*

* více na str. 188

HOTEL RADISSON BLU RESORT FUJAIRAH
***** FUJAIRAH

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

POLOHA
Moderní hotelový komplex tří budov je umístěný
přímo u jedné z nejdelších soukromých pláží na
východním pobřeží, cca 60 km od Fujairah a cca
135 km od letiště v Dubaji.

vYBAvENÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní
restaurace, 2 à la carte restaurace, 4 bary, malá
nákupní galerie, konferenční místnost, WiFi
v areálu hotelu zdarma, 3 bazény, 2 dětské
bazény; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAvA
Plážový volejbal, fitness, miniclub (4-11 let); za
poplatek potápěčné centrum, Spa centrum -

krytý bazén, sauna, vířivka, masáže, kosmetické
procedury.

uBYTOvÁNÍ
Dvoulůžkové superior pokoje s možností přistýlky
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV,
telefonem, trezorem, varnou konvicí a balkonem
nebo terasou s výhledem na mořskou stranu;
za poplatek minibar.

STRAvOvÁNÍ
Snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
polopenze, plné penze nebo all inclusive, které
zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu,
nealkoholické nápoje a nealkoholické nápoje

místní výroby v časech a místech určených
hotelem.

PLÁž
500 m dlouhá hotelová písčitá pláž s pozvolným
vstupem do moře se nachází přímo před
hotelem, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/DXB2RAD.html

Pobyt pro
dítě do 12 let ZdarMa

více na str. 186
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ABU DHABI | SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

HOTEL RIxOS SAADIyAT ABU DHABI
***** ABU DHABI

Deluxe: AA|AAB|AAA|AABB                    Dítě do: 14 let Zájezdy: 8 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOHA
Luxusní hotelový komplex hlavní budovy a vil je
situován přímo u písčité pláže na ostrově
Saadyiat, cca 20 km od zábavního parku yas
Waterworld a Ferrari World, cca 20 km od centra
Abu Dhabi a cca 150 km od letiště Dubai.

vYBAvENÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, výtahy, hlavní
restaurace, 5 à la carte restaurací, 2 bary,
konferenční místnosti, obchody, WiFi v lobby
zdarma, terasa s bazénem, dětský bazén
a aquapark, bazén s umělými vlnami; lehátka,
slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAvA
Tenisové kurty, fitness, miniclub (2-12 let), zábavní
programy, sauna, pára; za poplatek vodní sporty
na pláži, golfové hřiště (cca 4 km od hotelu), Spa
centrum - turecké lázně, masáže, kosmetické
procedury, kadeřnictví, barber shop.

uBYTOvÁNÍ
Dvoulůžkové deluxe pokoje jsou vybaveny vlast-
ním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, SAT/TV, WiFi, telefonem,
minibarem (pivo a nealko nápoje) a balkonem
nebo terasou. Možnost až dvou dětí do 6 let na
sdíleném lůžku s rodiči za cenu letenky. Za pří-
platek pokoje s výhledem na moře a pokoje pre-
mium s přímým vstupem do bazénu.

STRAvOvÁNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, půlnoční občerstvení, vybrané
alkoholické a nealkoholické nápoje v časech
a místech určených hotelem. Možnost večeře
v restauracích à la carte (rezervace předem
nutná).

PLÁž
Krásná písčitá pláž se nachází přímo u hotelu,
lehátka a slunečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/DXB2RIS.html

od 43 990 Kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
2 děti do 6 let ZdarMa

více na str. 186



Maledivy
palmy, osamělé pláže a průzračné vody oceánu chráněné korálovými útesy -  to je přímořský
svět malediv.  Zdejší teplé a prosvětlené vody jsou bohaté na kyslík, což vytváří ideální
podmínky pro život korálů, kteří vytvořili a vytvářejí  zdejší ostrovy – atoly. na maledivách vás
čeká skutečný ráj –  čisté moře, zářivě bílé pláže, tropická vegetace, fantastický podmořský
svět a přátelští lidé. ostrovy jsou ideálním místem pro prožití klidné dovolené daleko od
uspěchaného života a přímo fantastickým cílem pro milovníky potápění či šnorchlování. 

maledivy

800 112 112122

sportovní aktivity
Všechny resorty nabízí širokou škálu sportovního
vyžití. Na plážích jsou k dispozici veškeré

motorové i nemotorové vodní sporty jako
katamarán, windsurfing, šlapadla, plachetnice,
kajaky, vodní lyžování, paragliding, jízda na
vodních skútrech či na banánu a na fu ko va cích
kolech za motorovým člunem. Na souši lze hrát
plážový volejbal, kulečník, šachy, šipky
a v některých resortech je k dispozici tenisový
kurt a hřiště na squash, badminton, košíkovou
a dokonce i golf. 

po koupání …
Společenská zábava po koupání se odehrává
v barech a restauracích  jednotlivých resortů
a soustřeďuje se na posezení v baru nebo
restauraci při ochutnávce  místních gastro no -
mic kých specialit. K dispozici jsou i společenské
hry, šachy a šipky. Oblíbenou večerní zábavou
je i squash nebo tenis na uměle osvětleném
kurtu. Vyhledávané jsou lázeňské služby včetně
stále žádanějších léčebných procedur ajurvédy.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

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

2929 2929292929 29
30 30

31

27 27 27 27 27 27 27 27 27
28 28 28

31

Po celý rok zde panují vyrovnané tropické  teploty
vzduchu i vody, převažuje vysoká vlhkost vzduchu
a neustále vane osvěžující větřík. Jihozápadní
monzun přináší od května do října krátké a vydatné
dešťové přeháňky zatímco severovýchodní
monzun vane od prosince do dubna a předurčuje
suché slunečné počasí. Popsané klima nelze v kon-
krétním termínu zájezdu garantovat.

Šnorchlování
Objevte novou dimenzi plavání s ploutvemi,
brýlemi a šnorchlem. Tato expedice na lodi dhoni
Vám umožní zavítat na neobydlený ostrov ideální
pro šnorchlování.  Pokud nemáte vybavení na
šnorchlování, můžete si ho zapůjčit.

výlet člunem 
s proskleným dnem
Prohlédněte si podmořský svět aniž byste se
namočili. Hodinová okružní jízda lodí s pro-
skleným dnem kolem ostrova. Nezapomeňte si
vzít s sebou Váš fotoaparát!

metropole male
Polodenní výlet z resortu Paradise Island směřuje
do hlavního města Malediv – Male. Kuriózní je
jeho umístění – jeden  ostrov, jedno malé město!
Během hodinové prohlídky můžete shlédnout
rybí a ovocný trh,   islámské centrum, sultánův
park a několik mešit. Ta největší a rovněž jediná
přístupná pro veřejnost vítá návštěvníky Male
z dálky svou zlatou kopulí. V Male je spousta ob-
chůdků se suvenýry.

Nabídka
výletů
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Indický oceán

Základní informace
oficiální název: Maledivská republika 
politický systém: republika
rozloha: 298 km2 (včetně mořské plochy 90 000 km2)
Počet obyvatel: 393 tisíc
Hlavní město: Male
Úřední jazyk: dhivehi (dialekt sinhálštiny) 
Dorozumění: angličtina (široce rozšířena)
Náboženství: sunnitský islám
Místní měna: Maledivská ruffiya (MVR) (7 MVR = 1 USD)
Peníze s sebou: USD, platby úvěrovými kartami běžné
Místní čas: SEČ + 4 hodiny 
(při letním času + 3 hodiny)   
Elektřina: 230 V, adaptér nutný 
Vstupní formality: cestovní pas, zákaz dovozu alkoholických nápojů 
Místní doprava: k dopravě z letiště v Male do resortů se využívá alternativně  motorová loď
nebo hydroplán V rámci severního a jižního atolu je možno také pronajmout si lodní taxi - ty
mají různou velikost a vzhled v závislosti na místě.  
Očkování a lékař: očkování není povinné a na ostrovech je velmi zdravé prostředí. Zdravotní
problémy vznikají většinou jen při úrazech nebo úžehu/úpalu. Většina turistických středisek má své
lékaře nebo ošetřovatelku V Male je moderní nemocnice. Zdravotní rizika a aktuálně doporučované
očkování (ochranu) konzultujte prosím před cestou s hygienickou stanicí či odborným lékařem.

maledivy

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 123

rámcový program ZájeZdů
1. den: Odlet z Prahy do Male (s přestupem). 
2. den: Přílet do Male, transfer lodí nebo
letadlem do vybraného resortu, nocleh. 
3.-8. den: Pobyt u moře ve zvoleném resortu,
individuální volno. 
9. den: Transfer na letiště a odlet do Prahy
(s přestupem).
10. den: Přílet do Prahy.
Počet dní může být upraven podle aktuálního
letového řádu, přičemž rozsah služeb (počet
noclehů) zůstává nezměněn.

hotel kategorie strava str.

Holiday Island **** SAI 124
Sun Island ***** SAI 125
Paradise Island ***** SAI 126
Sandies Bathala Resort **** AI 127

AI = all inclusive, SAI = soft all inclusive

Čedok plus
• česky hovořící delegát
• výhodná cena cestovního pojištění 
• výhodné parkování u letiště

naše tipy pro správnou volbu
• romantická a klidná dovolená
• nabídka vodních sportů a rybaření
• skutečný ráj pro milovníky potápění

pohodlné dálkové lety
s přestupem
odlety: 10 dní z prahy
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maledivy

od 39 990 kč*
* více na str. 188

HOTEl HOlIDAy ISlAND RESORT & SPA SOFT

**** JIžNí ARI ATOl

Superior Beach bungalov: AA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní Strava: soft all inclusive

poloha
Komplex přízemních bungalovů se nachází
v palmové zahradě na ostrově Dhiffushi, transfer
z letiště v Male hydroplánem (cca 20 min).

vybavení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace,
restaurace à la carte, 2 bary, obchod se suvenýry,
konferenční sál, WiFi ve společných prostorách
zdarma.

sport a Zábava
Plážový volejbal, 1x týdně živá hudba, před-
stavení, karaoke, diskotéka, kajaky, šnorchlování;
za poplatek ternisové kurty, squash, malá
posilovna, šipky, stolní tenis, katamaran, loď
s proskleným dnem, parasailing, potápěčské

centrum, Spa centrum - sauna, vířivka, pára,
aromaterapie, kosmetické procedury.

ubytování
Dvoulůžkové superior plážové bungalovy jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem,
minibarem (denně doplňován nealko nápoji)
a terasou.

stravování
Soft all inclusive zahrnuje snídaně, obědy
a večeře formou bufetu, limitované množství
vody, nealko nápoje nebo piva k hlavním jídlům.
Možnost dokoupení all inclusive, které zahrnuje
navíc lehký odpolední snack, nealkoholické a vy-
brané místní alkoholické nápoje v časech

a místech určených hotelem, tenisový kurt,
squash, basketbal, stolní tenis, posilovnu, šipky,
saunu, vířivku a parní lázeň ve Spa, 1x za pobyt
noční rybolov.

pláž
Hotelová pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází přímo u hotelu, slunečníky, lehátka
a osuš ky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/mle2hol.html
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maledivy

HOTEl SUN ISlAND RESORT & SPA SOFT

***** JIžNí ARI ATOl

Standard Beach bungalov: AA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní Strava: soft all inclusive

poloha
luxusní komplex přízemních bungalovů se na-
chází na ostrově Nalaguraidhoo, transfer z letiště
hydroplánem (cca 20 min).

vybavení
Vstupní hala, recepce, 2 hlavní restaurace (podle
druhu ubytování), 3 à la carte restaurace,
kavárna, 5 barů vč. baru u bazénu a na pláži,
obchod se suvenýry, kosmetikou, klenotnictví,
konferenční sál, WiFi zdarma, bazén s vyhrazenou
částí pro děti; slunečníky, lehátka a osušky
zdarma.

sport a Zábava
Jednou týdně živá hudba, představení a karaoke,
kajaky, šnorchlování; za poplatek tenisové kurty
s vybavením, kulečník, stolní tenis, fotbal, šipky,

košíková, squash, motorové vodní sporty,
potápěčské centrum PADI, Spa centrum - sauna,
vířivka, pára, ajurvéda, kosmetické procedury.

ubytování
Dvoulůžkové standardní plážové bungalovy
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC,
venkovní sprcha), klimatizací, SAT/TV, telefonem,
minibarem (doplňován denně vodou) a terasou.
Za příplatek stejně vybavené superior bungalovy
s výhledem na moře nebo vodní bungalovy.

stravování
Soft all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu s limitovaným množstvím vody,
nealko nápojů nebo místního piva k hlavním
jídlům. Možnost dokoupení all inclusive, které

navíc zahrnuje lehký odpolední snack, alkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby v časech
a místech určených hotelem, tenisové kurty, vy-
brané sporty, saunu, vířivku a páru ve Spa.

pláž
Hotelová písčitá pláž se nachází přímo u hotelu,
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/mle2sun.html

od 39 990 kč*
* více na str. 188
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maledivy

od 40 690 kč*
* více na str. 188

HOTEl PARADISE ISlAND RESORT & SPA SOFT

***** SEVERNí ATOl MAlE

Beach bungalov: AA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní Strava: soft all inclusive

poloha
Hotelový komplex vil je situován na severním
atolu Male, na ostrově lankanfinolhu, cca 10 km
od letiště Male, transfer rychlolodí cca 20 min.

vybavení
Vstupní hala, recepce, 2 hlavní restaurace
(rozděleno podle typu ubytování), 3 à la carte
restaurace, bar, obchod se suvenýry; za poplatek
WiFi ve veřejných prostorách. Terasa s bazénem,
dětský bazén; lehátka a slunečníky zdarma.

sport a Zábava
Kajaky, šlapadla, šnorchlování; za poplatek
fitness, hřiště na volejbal, fotbal a basketbal,
squash, kulečník, vodní sporty na pláži; potápěč-
ské centrum PADI, Spa centrum - masáže, oše-
třující procedury.

ubytování
Dvoulůžkové pokoje typu Beach bungalow
s možností přistýlky pro dítě jsou vybaveny vlast-
ním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, ventilátorem, SAT/TV, trezorem
a terasou. Za příplatek stejně vybavené vodní
bungalovy, navíc s župany, setem na přípravu
kávy/čaje a minibarem (denně doplňován vodou
a nealko nápoji).

stravování
Soft all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, limitované množství vody, ne-
alkoholických nápojů nebo piva k hlavním jídlům.
Možnost dokoupení all inclusive, které navíc za-
hrnuje odpolední občerstvení, nealkoholické
a místní alkoholické nápoje v časech a místech

určených hotelem, tenisový kurt, squash,
volejbalové a fotbalové hřiště, fitness, kulečník,
saunu, parní lázeň a vířivku ve Spa.

pláž
Hotelová pláž s bílým pískem a mírným vstupem
do moře se nachází bezprostředně u hotelu,
lehátka a slunečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/mle2par.html
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maledivy

HOTEl SANDIES BATHAlA RESORT
**** JIžNí ARI ATOl

Beach bungalov: AA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní Strava: all inclusive

poloha
Zrenovovaný hotelový komplex přízemních
bungalovů a vil se nachází v krásné tropické za-
hradě na ostrově Bathala, transfer z letiště Male
hydroplánem cca 20 min.

vybavení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace,
restaurace à la carte, obchod se suvenýry, WiFi
v areálu hotelu zdarma, bazén; slunečníky,
lehátka a osušky zdarma. 

sport a Zábava
Plážový volejbal, šnorchlování; za poplatek
katamarán, potápění, Spa centrum - ajurvéda,
kosmetické procedury.

ubytování
Dvoulůžkové plážové bungalovy s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC, venkovní
sprcha), klimatizací, stropním ventilátorem,
SAT/TV, telefonem, minibarem (doplňován denně
vodou) a terasou s přímým vstupem na pláž. Za
příplatek stejně vybavené vodní bungalovy
s odděleným obývacím prostorem, setem k pří-
pravě kávy/čaje a přímým vstupem do moře
(možno ubytovat děti od 8 let).

stravování
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře,
občerstvení během dne, nealkoholické nápoje
a alkoholické nápoje v časech a místech určených

hotelem. Za poplatek možnost večeře v plážovém
grilu.

pláž
Hotelová písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo u hotelu, přístup přes
hotelový areál; slunečníky, lehátka a osušky
zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/mle2bat.html

od 52 690 kč*
* více na str. 188



ostrov ZanZibar
Zanzibar – vysněný ostrov z pohádek tisíce a jedné noci. Při vyslovení tohoto jména se vybaví vůně exotických koření, které jsou zde
domovem, a od středověku nejvýznamnějším artiklem obchodu mezi Orientem a Západem. 85 km dlouhý a 30 km široký ostrov leží na
jižní polokouli jen 6 stupňů pod rovníkem asi 40 kilometrů od břehů východní afriky. Je tvořen hlavním ostrovem s téměř neznámým
jménem Unguja, hornatým ostrovem Pemba, odkud pochází africký čarodějnický kult, a dalšími asi 50 ostrůvky. Prvním evropanem, který
ostrov spatřil, byl asi portugalský mořeplavec Vasco da Gama. V té době byl ostrov již po staletí po vlivem arabských obchodníků, kteří
sem přijížděli na svých dřevěných lodích poháněných monzunovými větry. Ostrov se jim tak zalíbil, že sem ománští vládci na mnoho let
přesunuli své sídlo ze Šťastné arábie. Ostatně sultanátem zůstal Zanzibar až do roku 1964. i proto zde dodnes převažuje muslimská
populace, která se mísí se zdejší africkou kulturou obohacenou o indické prvky. Metropoli ostrova tvoří proslulé kamenné město, jehož
křivolaké uličky jsou nyní pod ochranou UneSCO. Zde napsaly dějiny své stinné stránky. dvě stě let tu kvetl obchod s otroky na největším
otrokářském tržišti světa.

Tropické klima, trvale teplé. Nejstálejší počasí pa-
nuje v období leden až březen. Nejteplejší mě-
síce s malým počtem srážek jsou říjen až březen.
Naopak období od května do listopadu je pova-
žováno za chladnější s  proměnlivým počasím
a vyšším počtem srážek, které mají charakter

každodenních přeháněk střídaných slunečními
úseky. Teplota moře neklesá pod 24 °C, vlhkost
vzduchu je relativně vysoká.  Popsané klima
nelze v konkrétním termínu garantovat. 

ZanZibaR dneS
Vedle produkce vzácných koření se dnes ostrov
stává cílem zejména evropských turistů, kteří
hledají poslední dosud nedotčené přírodní ráje.
Toto označení si ostrov skutečně zaslouží, pro-
tože má snad nejkrásnější pláže východní
Afriky. Mnozí cestovatelé potvrzují, že nikde
jinde na světě snad neviděli tak jemný bílý písek
a skutečně azurovou barvu vody jako na
Zanzibaru. Přírodním rájem jsou i okolní os-
trůvky. Není proto divu, že na jeden z nich jezdí
i slavný Bill Gates.

PROč na ZanZibaR?
V porovnání s jinými exotickými cíli má pobyt na
Zanzibaru výhodu kratší letové vzdálenosti
z Evropy bez nutnosti adaptace na jiné časové
pásmo, protože časový posun nepřesahuje dvě
hodiny. Druhou výhodou je možnost kombi-
nace pobytu na překrásných plážích s výlety ať
již za šnorchlováním k bohatým korálovým úte-
sům, na okolní exotické ostrovy nebo na safari
na blízké africké pevnině. Specifikou ostrova je
i nedotčenost místního života turistickým prů-
myslem. Komfort a luxus hledejte uvnitř hote-
lových areálů. Za jejich hranicemi se nachází
afro-muslimský kolorit a tradiční způsob života
s jeho specifiky.I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
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sport a Zábava

Čedok Plus
• česky hovořící delegát 
• výhodné parkování na letišti v Praze
• výhodná cena cestovního pojištění

naše tiPy Pro sPrávnou volbu
• nádherné pláže s jemným pískem
• kombinace: koupání a výlety
• bez únavného časového posunu
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SPORTOVní akTiViTy
Na Zanzibaru se nabízí sportovní vyžití přede-
vším ve spojení s mořem. Oblíbené jsou lodní
výlety kombinované s koupáním v pobřežních
lagunách, případně rybolovem. Šíře nabídky zá-
bavy v jednotlivých hotelech je závislá na jejich
kategorii. Ve většině případů je v rámci hotelo-
vých areálů k dispozici plážový volejbal, fotbal,
stolní tenis, některé hotely nabízejí i tenis.
Hotelová i plážová centra vodních sportů lákají
klienty na kajaky, windsurfing či šnorchlování.
K oblíbeným aktivitám patří jízda na koni nebo
na horském kole. Některé luxusní hotely mají
vlastní animační programy.

POTáPění
Zanzibar patří k nejlepším potápěčským oblas-
tem na světě. Lze se tu buď naučit potápět

nebo se v potápění zdokonalit. Kurzy  probíhají
podle mezinárodního systému PADI, lze zde zí-
skat celosvětově platný certifikát. Pro zkušené
potápěče se nabízí potápění okolo lodních
vraků, v noci nebo v mořských proudech.
Potápěčskou výbavu lze zapůjčit na místě.
Místní korálový útes je jeden z druhově nejbo-
hatších na světě. Na severu Unguji se potápí
z lodí a šnorchlování je nejlepší při odlivu.
Vyhledávané lokality jsou také západně od
Kendwy a útesy kolem ostrova Mnemba (vý-
chodně od Zanzibaru, národní park).

PO kOUPání...
Zábava na Zanzibaru je organizována přede-
vším v rámci hotelových areálů. Mimo samotné
objekty hotelů, s výjimkou fakultativních výletů,
je minimální možnost zábavy.

Hotel kategorie Strava str.

Neptune Pwani Beach ***** AI 130
Melia Zanzibar ***** AI 132
Diamonds La Gemma Dell Est ***** AI 134
Sultan Sands Island Resort **** AI 135 
Uroa Bay Beach Resort **** PL 136
Royal Zanzibar Beach Resort ***** AI 138 
Kiwengwa Beach Resort **** AI 139 
Zanzibar Qeen **** PL 140
Sandies Baobab Beach **** AI 141
Maraiki Bungalows **** PL 142
Sea View Lodge **** PL 143

AI = all inclusive, PL = polopenze

Pohodlné dálkové lety 
s PřestuPem
odlety: 10 dní z Prahy

Základní infORMaCe

Oficiální název: Zanzibar (správní oblast
Sjednocené republiky Tanzanie) 
Politický systém: republika
Rozloha: 1 658 km2

Počet obyvatel: 800 000
Hlavní město: Zanzibar (Stone City) 
Úřední jazyk: svahilština, arabština, angličtina
dorozumění: anglicky 
náboženství: 99% islám 
Místní měna: Tanzanský šilink (TZS, cca
2240,- TZS = 1,- USD)
Peníze s sebou: USD, Euro je téměř neznámé,
bankomaty jsou k dispozici sporadicky, platby
kartami jen v turistických zařízeních. 
Místní čas: SEČ+2 hodiny (při letním času 
+ 1 hodina) 
elektřina: 220 V, adaptér nutný
Vstupní formality: cestovní pas s minimální
platností 6 měsíců od data vstupu, vyplnění
vstupní karty a poplatek cca 50,- USD 
Místní doprava: místní silnice nejsou plně as-
faltované, transfery do jednotlivých hotelů
jsou zajišťovány minibusy (tzv. matatu) 
Očkování a lékař: na Zanzibar je doporučeno
očkování proti žluté zimnici, dále se doporu-
čuje očkování nebo jiná ochrana proti malárii
či žloutence typu A i B. Na ostrově nejsou kva-
litní nemocniční zařízení. Větší úrazy či zá-
važná onemocnění jsou na místě obtížně
řešitelná, nejbližší kvalitní nemocnice je v Dar
es Salaamu (cca 30 minut letadlem). Zdravotní
rizika a aktuálně doporučované očkování
(ochranu) konzultujte prosím před cestou
s hygienickou stanicí či odborným lékařem.

RáMCOVý PROGRaM ZáJeZdů
1. den: Odlet na Zanzibar (s přestupem). 
2. den: Přílet na Zanzibar, transfer do vybraného hotelu, nocleh
3.–8. den: Pobyt ve vybraném hotelu, individuální volno s možností fakultativních výletů.
9. den: Transfer na letiště a odlet zpět do Prahy (s přestupem).
10. den: Přílet do Prahy.
Počet dní může být upraven podle aktuálního letového řádu, přičemž rozsah služeb (počet noc-
lehů) zůstává nezměněn.
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* více na str. 188

HOTEL NEPTUNE PWANI BEACH RESORT AND SPA
***** KIWENGWA

Deluxe garden: AA|AAA|AAB                    Dítě do: 13 let Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: all inclusive

POlOHa
Luxusní a elegantní hotelový komplex se na-
chází částečně v mírném svahu, na východním
pobřeží ostrova, cca 1 km od vesničky Pwani
Mchangani, cca 5 km od vesnice Kiwengwa
a cca 50 km od letiště.

VybaVení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 4 à la
carte restaurace, snack bar, 2 bary u bazénu,
bar na pláži, butik se šperky a oblečením, WiFi
v lobby zdarma, terasa na slunění, 2 bazény
s vyhrazenou částí pro děti; lehátka, slunečníky
a osušky zdarma.

SPORT a ZábaVa
Vybrané vodní sporty, vodní pólo, stolní tenis,
šipky, kulečník, dětské hřiště, miniclub (3-13 let),

sportovně rekreační animace; za poplatek mo-
torizované vodní sporty, windsurfing, Spa cen-
trum - vířivka, sauna, pára, masáže, kosmetické
procedury.

UbyTOVání
Dvoulůžkové pokoje deluxe garden s možností
přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem, trezorem, rychlovarnou kon-
vicí, balkonem nebo terasou s výhledem do za-
hrady; za poplatek minibar. Za příplatek stejně
vybavené pokoje Master suite beach front
s obývacím pokojem a ložnicí, vířivkou, umís-
těné téměř na břehu oceánu.

STRaVOVání
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře

bufetovou formou, odpolední občerstvení, ne-
alkoholické a místní alkoholické nápoje v časech
a místech určených hotelem. Možnost večeří
v některé z à la carte restaurací (nutná rezer-
vace předem).

Pláž
Dlouhá veřejná Kiwengwa Beach s jemným
bílým pískem a pozvolným vstupem do moře se
nachází přímo u hotelu, cca 250 m od recepce,
přístup přes hotelovou zahradu, slunečníky, le-
hátka a osušky na vyhrazené hotelové pláži
zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/ZnZ2neP.html

Pobyt pro
dítě do 13 let zdarma

Více na str. 186

Pokoj deluxe garden
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od 48 990 Kč*

* více na str. 188

HOTEL MELIA ZANZIBAR
***** KIWENGWA

Standard: AA|AAA|AAB                    Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: all inclusive

POlOHa
Luxusní hotelový komplex 10 pavilonů se na-
chází na severovýchodním pobřeží, cca 2 km od
vesničky Kiwengwa a cca 50 km od letiště.

VybaVení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 4 à la
carte restaurace, 4 bary, obchod se suvenýry,
konferenční místnost, WiFi v areálu hotelu
zdarma; za poplatek hlídání dětí. Bazén s oddě-
lenou částí pro děti; lehátka, slunečníky a osuš -
ky zdarma.

SPORT a ZábaVa
Tenisový kurt, stolní tenis, plážový volejbal, po-
silovna, kajaky, miniclub pro děti  (4-12 let), te-
enagers club (13-17 let); za poplatek Spa
centrum - bazén, masáže, kosmetické proce-
dury.

UbyTOVání
Dvoulůžkové pokoje standard garden s mož-
ností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslu-
šenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, SAT/TV, telefonem, setem k přípravě
kávy a čaje, trezorem a terasou s výhledem do
zahrady; za poplatek minibar. 

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

Pláž
Hotelová písčitá pláž Gabi se nachází cca 1 km
od hotelu, přístup přes zahradu a cestu, hote-
lová doprava, slunečníky, lehátka a plážové osu-
šky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/ZnZ2Mel.html

Pobyt pro
dítě do 12 let zdarma

Více na str. 186
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od 49 990 Kč*

* více na str. 188

HOTEL DIAMONDS LA GEMMA DELL´EST
***** KENDWA

Villa Club: AA          Deluxe: AA|AAA|AAB          Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: all inclusive

POlOHa
Luxusní a stylový komplex hlavní budovy a ně-
kolika patrových bloků je situován v krásné roz-
lehlé zahradě, přímo u pláže, cca 53 km od
letiště.

VybaVení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 2 re-
staurace à la carte (nejsou součástí all inclu-
sive), lobby bar, bar u bazénu a na mole,
kavárna, butik se suvenýry, konferenční cen-
trum, WiFi ve společných prostorách zdarma,
bazén s mořskou vodou s oddělenou částí pro
děti; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT a ZábaVa
Stolní tenis, tenisový kurt (osvětlení a vybavení
za poplatek), posilovna, plážový volejbal, aqua

aerobic, vybrané vodní sporty; za poplatek
vodní sporty na pláži, potápěčské centrum
PADI, Spa centrum - turecké lázně, hydrotera-
pie, masáže, kosmetické procedury.

UbyTOVání
Dvoulůžkový pokoj villa club má obývací pokoj
společný s dalšími pokoji, ložnici a je vybaven
vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, stopním ventilá-
torem, SAT/TV, WiFi, telefonem, varnou konvicí,
trezorem, minibarem (nealko, voda, místní pivo)
a balkonem nebo terasou. Na vyžádání a za pří-
platek pokoje deluxe ocean view s možností při-
stýlky .

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
Krásná pláž Nungwi s jemným bílým pískem
a pozvolným vstupem do moře se nachází
přímo u areálu hotelu (cca 400 m od recepce),
přístup přes hotelovou zahradu, dřevěné molo
s barem, lehátka a slunečníky v zahradě přilehlé
k pláži.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/ZnZ2GeM.html

Pobyt pro
dítě do 14 let zdarma

Více na str. 186



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 135

OSTROV ZanZibaR

od 38 490 Kč*

* více na str. 188

HOTEL SULTAN SANDS ISLAND RESORT 
**** KIWENGWA

Standard: AA                                                  Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: all inclusive

POlOHa
Hotel v africkém stylu je umístěn v krásné tro-
pické zahradě na bílé písčité pláži Kiwengwa,
cca 50 km od letiště. Hotel sousedí s hotelovým
resortem Blue Bay, jehož zařízení mohou klienti
částečně využívat.

VybaVení
Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní restau-
race, à la carte restaurace (není součástí all in-
clusive), 3 bary; za poplatek hlídání dětí, lékař
na telefonu, business centrum, internet a ob-
chod. Bazén, bazén pro děti; lehátka, slunečníky
a osušky zdarma.

SPORT a ZábaVa
V sousedním hotelu Blue Bay stolní tenis, plá-
žový volejbal; za poplatek tenisový kurt, kuleč-
ník, vodní sporty, Spa centrum.

UbyTOVání
Dvoulůžkové pokoje mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, ven-
tilátor, moskytiéru, SAT/TV, telefon, šatnu, tre-
zor, výhled do zahrady; za poplatek minibar. 

STRaVOVání
All inclusive formou bufetu zahrnuje snídaně,
obědy a večeře formou bufetu, odpolední kávu,
čaj, sušenky a zákusky, nealkoholické a alkoho-
lické nápoje místní výroby v časech a místech
určených hotelem.

Pláž
Kiwengwa Beach s jemným bílým pískem a po-
zvolným vstupem do moře, přímo u hotelu
uměle vytvořená pláž, kde jsou lehátka a osušky
zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/ZnZ2SUl.html
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HOTEL UROA BAY BEACH RESORT
**** UROA

Standard: AA|AAA|AAB                    Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: polopenze

POlOHa
Hotelový komplex hlavní budovy a několika
bungalovů se nachází na východním pobřeží os-
trova cca 42 km od letiště.

VybaVení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, lobby bar
a bar u pláže, konferenční centrum, WiFi ve spo-
lečných prostorách hotelu zdarma; za poplatek
lékařská služba. 2 bazény, bazén pro děti; lehátka,
slunečníky a osušky zdarma.

SPORT a ZábaVa
Tenisový kurt (osvětlení za poplatek), stolní tenis,
hřiště na minifotbal, volejbal; za poplatek well -
ness centrum - masáže, kosmetické procedury.

UbyTOVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, moskytiérou, telefonem, trezorem, chlad-
ničkou a balkonem s výhledem do zahrady. Za
příplatek pokoje s výhledem na moře a stejně vy-
bavené rodinné pokoje až pro 4 osoby.

STRaVOVání
Polopenze formou bufetu, možnost dokoupení
all inclusive, které zahrnuje plnou penzi formou
bufetu, odpolední kávu a čaj, nealkoholické a al-
koholické nápoje místní výroby v časech a mís-
tech určených hotelem.

Pláž
Veřejná pláž Uroa s jemným bílým pískem a po-
zvolným vstupem do moře se nachází přímo
u hotelu (doporučujeme obuv do vody), přístup
přes hotelovou zahradu a po schodech, na od-
dělené části umělá hotelová pláž, slunečníky, le-
hátka a slunečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/ZnZ2URO.html

Pobyt pro
dítě do 14 let zdarma

Více na str. 186
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HOTEL ROYAL ZANZIBAR BEACH RESORT
***** NUNGWI

Superior: AA|AAA|AAB                    Dítě do: 13 let Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: all inclusive

POlOHa
Exkluzivní hotelový komplex několika budov se
nachází v tropické zahradě, u krásné pláže na
severozápadním pobřeží ostrova v klidné ves-
nici Nungwi, cca 58 km od letiště.

VybaVení
Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní restau-
race, restaurace à la carte, 4 bary, butiky, WiFi
zdarma; za poplatek hlídání dětí. Komplex 4 ba-
zénů, vířivka, brouzdaliště pro děti; lehátka, slu-
nečníky a osušky zdarma.

SPORT a ZábaVa
Stolní tenis, fitness centrum plážový volejbal,
šipky, miniclub (4-12 let), animační programy
pro děti a dospělé; za poplatek masáže, potá-
pěčské centrum (PADI), mořský rybolov.

UbyTOVání
Dvoulůžkové superior pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, ven-
tilátorem, SAT/TV, telefonem, rychlovarnou kon-
vicí, trezorem a balkonem nebo terasou. Za
příplatek stejně vybavené junior suite, navíc se
župany a výhledem na moře.

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

Pláž
Krásná pláž Nungwi s bílým pískem a pozvol-
ným vstupem do moře se nachází přímo u ho-
telu, lehátka a slunečníky na vyhrazené
hotelové části zdarma.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/ZnZ2ROy.html

Pobyt pro
dítě do 13 let zdarma

Více na str. 186



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 139

OSTROV ZanZibaR

HOTEL KIWENGWA BEACH RESORT
**** KIWENGWA

Standard: AA|AAA|AAB                    Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: all inclusive

POlOHa
Hotelový komplex několika budov a bungalovů
postavených v místním stylu se nachází
v krásné tropické zahradě, cca 1 km od vesnice
Kiwengwa a cca 50 km od letiště.

VybaVení
Vstupní hala, recepce, hlavní recepce, 2 à la
carte restaurace (nejsou součástí all inclusive),
lobby bar, bar u bazénu, butik se suvenýry,
šperky a oděvy, WiFi v lobby zdarma, bazén
s oddělenou částí pro děti; slunečníky, lehátka
a osušky zdarma.

SPORT a ZábaVa
Tenisový kurt s půjčovnou vybavení, plážový vo-
lejbal, posilovna, animační programy; za popla-

tek vodní sporty na pláži (kitesurfing), potápěč-
ské centrum.

UbyTOVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, TV,
moskytiérou, chladničkou, trezorem, balkonem
nebo terasou s výhledem do zahrady; za pop-
latek WiFi. Za příplatek pokoje s výhledem na
moře a suity s možností až 2 přistýlek pro děti,
varnou konvicí a venkovní vířivkou.

STRaVOVání
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, odpolední kávu, čaj, nealkoho-
lické a alkoholické nápoje místní výroby v mís-

tech a časech určených hotelem. 1x možnost
večeře v jedné z à la carte restaurací (nápoje za
poplatek).

Pláž
Kiwengwa Beach s bílým jemným pískem a po-
zvolným vstupem do moře se nachází cca
100 m od recepce, přístup hotelovou zahradou,
slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/ZnZ2kiW.html

od 31 990 Kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
dítě do 14 let zdarma

Více na str. 186
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HOTEL ZANZIBAR QUEEN 
**** MATEMWE

Standard: AA|AAA|AAB                    Dítě do: 13 let Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: polopenze

POlOHa
Menší hotelový komplex je umístěný v severo-
západní části ostrova, cca 1 km od centra
Matemwe, cca 50 km od Stone Town a cca
55 km od letiště; nejbližší obchody a bary cca
1 km od hotelu. V hotelu jsou schody a rozdíly
v úrovni terénu, nedoporučujeme osobám se
sníženou pohyblivostí.

VybaVení
Vstupní hala, recepce, 2 restaurace, bar, butik
se suvenýry, WiFi v areálu hotelu zdarma,
bazén; slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

SPORT a ZábaVa
Volejbal, badminton, šipky; za poplatek potá-
pění, šnorchlování, kitesurfing, masáže.

UbyTOVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
WiFi, chladničkou, trezorem, setem k přípravě
kávy/čaje, balkonem s výhledem do zahrady; za
poplatek minibar. Za příplatek pokoje s výhle-
dem na moře.

STRaVOVání
Polopenze formou bufetu s částečnou obslu-
hou, možnost dokoupení all inclusive, které za-

hrnuje snídaně, obědy a večeře, nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby v časech
a místech určených hotelem.

Pláž
Krásná pláž Matemwe s jemným bílým pískem
a pozvolným vstupem do moře se nachází přímo
před hotelovým areálem, přístup přes zahradu
a po schodech, slunečníky, lehátka a osuš ky
zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/ZnZ2QUe.html

Pobyt pro
dítě do 5 let zdarma

Více na str. 186
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HOTEL SANDIES BAOBAB BEACH
**** KENDWA

Standard: AA          Junior suite: AA|AAA|AAB          Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: all inclusive

POlOHa
Zrenovovaný hotelový komplex hlavní budovy
a bungalovů je situován v zahradě nad pláží
Nungwi, cca 6 km od střediska Kendwa a cca
55 km od letiště.

VybaVení
Vstupní hala, recepce, TV koutek, hlavní restau-
race, restaurace à la carte (není zahrnuta v all
inclusive), bar u bazénu, WiFi v lobby zdarma,
bazén; lehátka a osušky zdarma.

SPORT a ZábaVa
Stolní tenis, kulečník, aerobic, plážový volejbal
a fotbal, večerní zábavné programy; za poplatek
šnorchlování, potápění, vodní sporty na pláži,
Spa centrum - masáže.

UbyTOVání
Standardní dvoulůžkové pokoje garden jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, stropním
ventilátorem, telefonem a trezorem. Na vyžá-
dání a za příplatek prostornější junior suite se
stejným vybavením, navíc TV a možnost při-
stýlky.

STRaVOVání
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehké občerstvení během dne,
nealkoholické a vybrané alkoholické nápoje
místní výroby v časech a místech určených ho-
telem.

Pláž
Pláž Nungwi s jemným bílým pískem se nachází
přímo pod areálem hotelu, přístup po scho-
dech, lehátka a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/ZnZ2baO.html

od 38 490 Kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
dítě do 14 let zdarma

Více na str. 186
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* více na str. 188

HOTEL MARAFIKI BUNGALOWS
**** KIWENGWA

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

POlOHa
Malý butikový resort tradičních bungalovů
s prvky místní architektury, je situován na klid-
ném místě přímo u pláže, cca 5 km od vesnice
Kiwengwa a cca 50 km od letiště; nejbližší ob-
chody cca 4 km od hotelu.

VybaVení
Vstupní hala, recepce, restaurace, terasa s ba-
zénem, dětský bazén; slunečníky a lehátka u ba-
zénu zdarma.

SPORT a ZábaVa
Jízdní kola, kajaky; za poplatek masáže.

UbyTOVání
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek
pro děti jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(umyvadlo je součástí pokoje, venkovní sprcha
se zástěnou, uzavřené WC), moskytiérou, chlad-
ničkou, trezorem a terasou. Za příplatek pokoje
s výhledem na moře nebo rodinné pokoje.

STRaVOVání
Polopenze formou bufetu.

Pláž
Písčitá pláž se nachází přímo u hotelu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/ZnZ2MaR.html
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HOTEL SEA VIEW LODGE
**** JAMBIANI

Standard: AA|AAA|AAB|AABB                    Dítě do: 13 let Zájezdy: 10 dní (PRG) Strava: polopenze

POlOHa
Komplex bungalovů je umístěn v tropické za-
hradě, přímo u pláže, cca 500 m od městečka
Jambiani, cca 55 km od Stone Town a cca 50 km
od letiště.

VybaVení
Vstupní hala, recepce, TV koutek, restaurace,
plážový bar, butik, WiFi zdarma, bazén, vířivka;
lehátka a osušky zdarma.

SPORT a ZábaVa
Za poplatek masáže.

UbyTOVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek pro děti  jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizací, WiFi, trezorem a terasou; za příplatek
minibar.

STRaVOVání
Polopenze zahrnuje snídaně a večeře formou
bufetu s částečnou obsluhou, možnost dokou-
pení plné penze Plus s limitovaným množstvím
nealkoholického nápoje nebo vody k obědům.

Pláž
Veřejná písčitá pláž se nachází přímo u hotelu,
lehátka, slunečníky a osušky na vyhrazené ho-
telové pláži zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/ZnZ2Sea.html

od 28 990 Kč*

* více na str. 188



MADAGASKAR – NOSY BE
Nosy Be – ostrov na konci světa, nezapomenutelné výhledy, písčité pláže, křišťálově čistý Indický oceán a divoká příroda, to je pouze úvod
do kouzelného světa. Nechte se pozvat na místo, kde život plyne „mora mora“ – to je bez spěchu a bez stresu. ostrov leží severovýchodně
od madagaskaru a jeho jméno znamená jednoduše velký ostrov. pohádkově krásné pláže a nádherná příroda uspokojí milovníky tropické
dovolené. jsou zde exkluzivní hotely, možnost potápění, šnorchlování, poznávání dalších blízkých ostrovů, nebo lze jednoduše vychutnávat
slunce a oceán. Hlavním městem ostrova je živé Hell-ville s kavárnami, restauracemi a obchody. pokladem Nosy Be jsou báječné tropické
pláže. Nejznámější jsou pláže ambatoloaka, madirokely a andilana. v době přílivu, které se pravidelně opakují, mohou být pláže zaplaveny
vodou. ve vnitrozemí ostrova voní plantáže kávy, vanilky, kakaa, skořice, ylang-ylangu a koření, proto je jeho dalším jménem ostrov vůní.

Klima ostrova je tropické, ovlivňované východními
pasáty a nadmořskou výškou. Nejvíce srážek (přes
3000 mm) spadne ročně na návětrném východ-
ním pobřeží, ve srážkovém stínu na západě a ji-
hozápadě ostrova cca 500 mm srážek. Roční
teploty se pohybují od 20°C v chladnějším období
po 27°C v období teplejším. V zásadě zde vládnou
dvě roční období: doba dešťů od listopadu do

dubna a období sucha od května do října. Po-
psané klima nelze v konkrétním termínu zájezdu
garantovat. 
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Rámcový pRogRam zájezdů
1. den: Odlet z Prahy na Nosy Be s technickým
mezipřistáním.
2. den: Přílet na Nosy Be, transfer do vybra-
ného hotelu, ubytování a nocleh.
3.-8. den: Pobyt ve vybraném hotelu, indivi-
duální volno s možností fakultativních výletů.
9. den: Transfer na letiště a odlet do Prahy
s technickým mezipřistáním.
10. den: Přílet do Prahy.   

Počet dní může být upraven podle aktuálního
letového řádu, přičemž rozsah služeb (počet
noclehů) zůstává nezměněn. 

Hotel Kategorie Strava str.
Andilana Beach Resort **** AI 146

Royal Beach ***** AI 148 
Palm Beach Resort and Spa **** AI 149 
Vanila and Spa **** SAI 150
Orangea **** AI 151

AI = all inclusive, SAI = soft all inclusive



NABíDKA výlEtů

Čedok Plus
• česky hovořící delegát 
• výhodné parkování na letišti v Praze
• výhodná cena cestovního pojištění

naše tiPy Pro sPrávnou volbu
• nádherné pláže s jemným pískem
• bez únavného časového posunu
• nedotčená tropická příroda

Andilana

Ambatoloaka

Ambondrona

Hell-Ville

NOSY BE
NOSY

SAKATIA

oSTRov madagaSKaR
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TŘI oSTRovY
Výlet na „ostrov lemurů“ – Nosy Komba, „malý
ostrov“ – Nosy Tanikely a na Nosy Sakatia proslulý
smaragdovou barvou oceánu.

NoSY IRaNja 
Ostrov s nádhernou pláží, přírodní rezervace, která
je domovem mořských želv a palmových krabů.

NoSY faNIHY
Jeden z nejzáhadnějších ostrovů, obklopený křišťá-
lově čistou vodou a ideální místo pro šnorchlování.

ISlaNd ToUR
Nejkrásnější místa Nosy Be: Malgašský strom –
místo modliteb, Hell-Ville – hlavní město ostrova,
Lemuria Land – zoologická zahrada, Mont Passot
– nejvyšší hora ostrova, koupání na pláži Andi-
lana. 

výleT ČTYŘKolKamI
Příležitost k poznání vesniček i pěkných pláží.

TReKKINg Na moNT paSSoT
Výprava na nejvyšší horu Nosy Be.

záKladNí INfoRmace

oficiální název: Madagaskarská republika
Politický systém: republika
Rozloha: 587 041 km2

Počet obyvatel: 26 milionů
Hlavní město: Antananarivo
Úřední jazyk: malgašština, francouzština
Náboženství: křesťanství (cca 50% obyvatel)
a animistická náboženství
Místní měna: malgašské ariary (MGA) (1 EUR
= 4200 MGA)
Peníze s sebou: EUR, nejlépe v nízkých nomi-
nálních hodnotách
Místní čas: SEČ + 2 hodiny
Elektřina: 220 V
Vstupní formality: pro vstup na Madagaskar
je nutný cestovní pas (platný 6 měsíců po ná-
vratu) se 3 volnými stránkami + turistické vízum,
které lze získat po příletu na letišti za poplatek
cca 35 EUR po vyplnění vízového formuláře
a imigrační karty.
Očkování a lékař: povinné očkování není pře -
de psá no. Zdravotní rizika a aktuálně doporučo-
vané očkování (ochranu) konzultujte před cestou
s hygienickou stanicí nebo odborným lékařem.  

Přímé dálkové lety 
bez PřestuPu
odlety: 10 dní z Prahy
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od 40 560 Kč*

* více na str. 188

HOTEL ANDILANA BEACH RESORT
**** ANDILANA

Standard: AA|AAB                    Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní Strava: all inclusive

poloHa
Stylový a elegantní hotelový komplex se nachází
v rozsáhlé tropické zahradě mezi dvěma plážemi
v oblasti Andilana, cca 20 km od města Amba-
toloaka s obchody, bary a restauracemi, cca
30 km od letiště Nosy Be.

vYBaveNí
Vstupní hala, recepce, směnárna, 2 restaurace,
lobby bar, bar na pláži, obchod se suvenýry, kon-
ferenční místnost, WiFi ve společných prostorách
zdarma, terasa s bazénem; slunečníky, lehátka
a osušky zdarma.

SpoRT a záBava
Tenisové kurty, minigolf, stolní tenis, plážový vo-
lejbal, fotbal, pétanque, dětské hřiště, miniclub
(3-12 let), zoo koutek, animační programy pro
děti a dospělé, fitness; za poplatek potápění,
wellness centrum - masáže, kosmetické proce-
dury.

UBYTováNí
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky pro dítě jsou vybaveny vlastním příslu-
šenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, SAT/TV, telefonem, chladničkou, var-
nou konvicí, trezorem a balkonem nebo terasou;
za poplatek minibar. Na vyžádání a za příplatek
pokoje s výhledem na moře.

STRavováNí
All inclusive (24 h) zahrnuje snídaně, obědy a ve-
čeře formou bufetu, pozdní snídaně, odpolední
občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje
místní výroby (24 h) v časech a místech určených
hotelem.

pláž
2 písčité pláže (Sport Beach a Relax Beach) se
nacházejí přímo u hotelu, lehátka a slunečníky
na pláži zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/NoS2aNd.html
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HOTEL ROyAL BEACH
***** AMBATOLOAKA

Superior: AA|AAA|AAB        Deluxe, suite: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB         Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní Strava: all inclusive

poloHa
Hotelový komplex několika nízkopodlažních
budov se nachází v rozlehlé palmové zahradě
přímo u pláže, cca 250 m od města Ambatoloaka
s obchody, bary a restauracemi, cca 9 km od
Hell-Ville a cca 20 km od letiště Nosy Be.

vYBaveNí
Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní restau-
race, restaurace à la carte, konferenční místnost,
WiFi v lobby zdarma, parkoviště, 2 bazény s te-
rasami na opalování a s oddělenou částí pro
děti; slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

SpoRT a záBava
Tenisový kurt (vybavení za poplatek), stolní tenis,
plážový volejbal, basketbal, pétanque, dětské

hřiště, miniclub (3-12 let), animační programy
pro děti a dospělé, fitness; za příplatek wellness
centrum - turecká lázeň, vířivka, sauna, masáže,
vodní sporty na pláži, golfové hřiště cca 8 km od
hotelu.

UBYTováNí
Dvoulůžkové superior pokoje s možností přistýlky
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefo-
nem, trezorem, varnou konvicí, minichladničkou
a balkonem nebo terasou; za příplatek minibar.
Za příplatek stejně vybavené pokoje deluxe a suite
s obývacím pokojem a oddělenou ložnicí.

STRavováNí
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře

formou bufetu, odpolední kávu, čaj a sušenky,
nealkoholické a vybrané 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
Veřejná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo u hotelu, přístup přes
hotelový areál, lehátka a slunečníky na vyhrazené
části zdarma.

Oficiální klasifikace: ****+

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/NoS2RoY.html

od 34 860 Kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
dítě do 14 let zdarma

více na str. 186



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 149

NOSy BE | oSTRov madagaSKaR

od 38 840 Kč*

* více na str. 188

HOTEL PALM BEACH RESORT & SPA
**** AMBONDRONA

Standard: AA|AAA|AAB                    Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní Strava: all inclusive

poloHa
Moderní komplex hlavní budovy a několika bun-
galovů se nachází v tropické zahradě přímo
u pláže, cca 15 km od města Ambondrona a cca
24 km od letiště Nosy Be; nejbližší obchody
a bary cca 3 km od hotelu.

vYBaveNí
Vstupní hala, recepce, restaurace, bar u bazénu,
konferenční centrum, WiFi ve veřejných prosto-
rách zdarma, terasa s bazénem; lehátka, sluneč-
níky a osušky zdarma.

SpoRT a záBava
Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), basketbal,
plážový volejbal, pétanque, dětské hřiště a herna,
miniclub (5-12 let), animační programy pro děti
a dospělé; za poplatek Spa centrum - vířivka,
sauna, turecká lázeň, masáže.

UBYTováNí
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem, trezorem, balkonem nebo
terasou; za poplatek minibar.

STRavováNí
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, k jídlům vodu, nealkoholické ná-
poje, pivo a víno, odpolední občerstvení; vodu,
nealkoholické nápoje kávu, čaj a rum (24 h) v ča-
sech a místech určených hotelem.

pláž
Široká písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře
se nachází přímo u hotelu, slunečníky a lehátka
zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/NoS2pal.html

Pobyt pro
dítě do 14 let zdarma

více na str. 186
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HOTEL VANILA & SPA SOFT

**** AMBATOLOAKA

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB                 Dítě do: 13 let Zájezdy: 10 dní Strava: soft all inclusive

poloHa
Hotelový komplex několika budov je umístěn
v palmové zahradě přímo u pláže, cca 7 km od
města Ambatoloaka s bary, restauracemi a ob-
chody, cca 16 km od Hell-Ville a cca 30 km od
letiště Nosy Be; zastávka autobusu cca 100 m
od hotelu.

vYBaveNí
Vstupní hala, recepce, trezor na recepci, hlavní
restaurace, à la carte restaurace, 3 bary, obchod
se suvenýry, parkoviště, WiFi ve společných pro-
storách zdarma; za příplatek lékař na vyžádání.
4 bazény, slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

SpoRT a záBava
Stolní tenis, kulečník, hřiště pro děti, animace
pro dospělé; za příplatek Spa centrum - turecké
lázně, vířivka, masáže, hydroterapie, kosmetické
procedury, cca 500 m od hotelu golfové hřiště
Pearls International.

UBYTováNí
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek pro děti jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizací, SAT/TV, chladničkou a balkonem nebo
terasou s výhledem do zahrady.

STRavováNí
Soft all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a ve-
čeře formou bufetu, k obědu a k večeři voda,
nealko nebo pivo (250 ml) nebo víno (250 ml).

pláž
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází přímo u hotelu, slunečníky a lehátka ve
vyhrazené hotelové části zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/NoS2vaB.html

od 36 780 Kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
dítě do 13 let zdarma

více na str. 186
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od 33 420 Kč*

* více na str. 188

HOTEL ORANGEA
**** AMBATOLOAKA

Standard: AA|AAA|AAB                    Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní Strava: all inclusive

poloHa
Hotelový komplex několika budov a bungalovů
je umístěn v tropické zahradě přímo u pláže, cca
6 km od města Ambatoloaka s obchody, bary
a restauracemi, cca 15 km od Hell-Ville a cca
30 km od letiště Nosy Be.

pláž
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází přímo u hotelu, slunečníky a lehátka na
vyhrazené hotelové části zdarma.

vYBaveNí
Vstupní hala, recepce, restaurace, bar u bazénu,
parkoviště, WiFi ve společných prostorách

zdarma, terasa s bazénem; lehátka, slunečníky
a osušky zdarma.

SpoRT a záBava
Stolní tenis, plážový volejbal; za poplatek vodní
sporty na pláži, golfové hřiště Pearls International
cca 1 km od hotelu

UBYTováNí
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, WC), klimatizací, SAT/TV, trezorem
a balkonem nebo terasou. Za příplatek pokoje
v bungalovech.

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

pláž
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází přímo u hotelu, slunečníky a lehátka na
vyhrazené hotelové části zdarma.

Oficiální klasifikace: ***+

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/NoS2oRa.html

Pobyt pro
dítě do 14 let zdarma

více na str. 186



THAJSKO
tato země v srdci jihovýchodní Asie nabízí nejdostupnější skutečně tropické koupání. Najdeme zde prostředí splňující představu tropického
ráje, tj. tyrkysová voda a pláže lemované kokosovými palmami. to vše je zasazeno do koloritu thajské současnosti, která je nejživější
kulturou této oblasti. Lze tu zažít skutečnou  tropickou exotiku a současně poznávat kulturní dědictví buddhistického siamu. Pobyt u moře
lze kombinovat s výlety k památkám, na živá tržiště s nepřeberným množstvím rozličného sortimentu i za krásami tropické přírody.

Tropické monzunové podnebí s relativně suchým
obdobím od listopadu do května s malým počtem
deštivých dní. Od června postupně přibývají
monzunové přeháňky a deště, které vrcholí v září
a říjnu.
Popsané klima nelze v konkrétním termínu zá-
jezdu garantovat.
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NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
OstrOv Phuket
Nejznámějším a nejoblíbenějším místem jižního
Thajska je bezesporu Phuket, ostrovní provincie
snů v Andamanském moři, která je vyhlášena
svou neobvyklou scenérií hor, deštného pralesa
a jeho vodopádů. Ostrov leží v jižní části Thajska
asi 700 km od Bangkoku na dohled od západních
břehů Malajského poloostrova, s nímž je spojen
mostem. A proč právě Phuket je tolik žádaný?
Protože nabízí v harmonické symbióze vše, co
patří k moderní exotické dovolené: rušné středi-
sko plné noční zábavy, nádherné pláže
s ideálními podmínkami pro koupání i hodnotné
výlety za přímořskými i vnitrozemskými
scenériemi. Ostrov má dlouhé pláže v širokých
rozlehlých zálivech pokryté zářivě bílým pískem

a lemované palmovými a piniovými háji. Hlavním
turistickým a zábavním centrem ostrova je
Patong Beach. Středisko se táhne podél
krásného zálivu se širokou písčitou pláží. Na
zdejších rušných obchodních třídách najdete
velké množství obchodů, barů restaurací i zá-
bavních podniků. Jižně od Patong Beach leží pří-
rodní zálivy s plážemi Karon a Kata Beach. Tyto
oblasti již nenabízejí tolik zábavních příležitostí
a jsou méně rušné. Zato však zdejší pláže patří
co do kvality koupání k nejlepším na ostrově.
Severně od Patong Beach leží samostatná pláž
Kamala Beach s pozvolnou svažitostí dna
vhodná pro dovolenou rodin s menšími dětmi.
Výhodou této nádherné pláže je i rychlá do-
stupnost střediska Patong Beach. Prostředí os-



Čedok plus
• česky hovořící delegát 
• komfortní dálkové lety
• výhodné parkování u letiště

naše tipy pro správnou volbu
• nejdostupnější exotika 
• výborné koupání 
• výhodné nákupy 
• široká nabídka atraktivních výletů
• přátelská atmosféra
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pohodlné dálkové lety
s přestupem
odlety: 13, 14 dní z prahy

ZákLAdNÍ iNfOrmAce
Oficiální název: Thajské království 
Politický systém: konstituční monarchie
rozloha: 514 000 km2

Počet obyvatel: 65 milionů
hlavní město: Bangkok
Úřední jazyk: thajština
dorozumění: anglicky 
Náboženství: 95 % buddhismus, 4,5 % islám
místní měna: thajský baht (THB) = 100 satangů
(30,- THB = 1,- USD)
Peníze s sebou: USD, EUR, platby úvěrovými
kartami běžné
místní čas: SEČ + 6 hodin (při letním času +
5 hodin)
elektřina: 220 V, adaptér není nutný
vstupní formality: cestovní pas s platností
6 měsíců po návratu, bezvízový styk
Očkování a lékař: i když se v Thajsku vyskytují
některé tropické nemoci, očkování není povinné,
doporučuje se očkování proti žloutence A/B.
Zdravotní péče je na dobré úrovni. Zdravotní
rizika a aktuálně doporučované očkování
(ochranu) konzultujte prosím před cestou
s hygienickou stanicí či odborným lékařem.

trova nabízí ideální přímořskou dovolenou pro
klienty, kteří vyžadují kvalitu koupání v moři
a současně i určitou civilizační živost přímořských
středisek. Vhodné též pro ty cestovatele, kteří
nechtějí celou dovolenou strávit na pláži, nýbrž
mají zájem také poznávat exotiku v okolí. Transfer
z letiště do hotelů trvá asi hodinu.

khAO LAk
Pobřeží Andamanského moře, táhnoucí se na
sever od ostrova Phuket, se svými nekonečnými
písčitými plážemi lemovanými bujnou tropickou
vegetací nabízí ideální podmínky pro strávení
klidné dovolené a je také výchozím bodem pro
podnikání výletů do džungle, k vodopádům nebo
horkým pramenům v několika národních parcích.
Nabízí skvělé podmínky pro potápění zejména

v oblasti rajských ostrovů Similan a Surin. Oblast
Khao Lak patří dosud k těm klidnějším, v místních
střediscích lze vybírat z nabídky restaurací
a bister, ale žádný živý noční ruch neočekávejte.
Transfer z letiště v Phuketu trvá cca 2-3 hodiny. hotel kategorie strava str.

Kata Sea Breeze Resort **** SN 154
Best Western Patong **** SN 155
Novotel Phuket Kamala Beach **** SN 156
Thavorn Palm Beach Resort ***** SN 157
Thavorn Beach Village ***** SN 158
Cape Panwa ***** SN 159
The Leaf Oceanside by Katathani **** SN 160
Natai Beach Resort and Spa ***** SN 161
Khao Lak Laguna Resort ***** SN 162
The Sands Khao Lak by Katathani ***** SN 163
Sentido Graceland Khao Lak ***** AI 164
Le Menara ***** SN 165

rámcOvý PrOgrAm  ZáJeZdů
1. den: Odlet z Prahy na Phuket (s přestupem).
2. den: Přílet na Phuket, transfer do vybraného
hotelu.
3.–11. (12.) den: Pobyt u moře ve vybraném
hotelu.
12. (13.) den: Transfer na letiště a odlet do
Prahy (s přestupem).
13. (14.) den: Přílet do Prahy.
Počet dní může být upraven podle aktuálního
letového řádu, přičemž rozsah služeb (počet
noclehů) zůstává nezměněn.

uPOZOrNĚNÍ
Hotely požadují při ubytování zálohu v hotovosti
nebo zablokováním na kreditní kartě ve výši
cca 200-500 USD/pokoj/pobyt.
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od 32 340 Kč*

* více na str. 188

HOTEL KATA SEA BREEZE RESORT SOFT

**** PHUKET – KATA BEACH

Standard: AA|AAA|AAB|AABB                    Dítě do: 12 let Zájezdy: 13, 14 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOhA
Hotelový komplex 5 budov se nachází v tropické
zahradě v blízkosti turistického střediska Kata
s nabídkou restaurací, barů a obchodů, cca 47 km
od letiště.

vYBAveNÍ
Vstupní hala, recepce, restaurace, 3 bary a bar
u bazénu, obchod se suvenýry, konferenční sál,
WiFi zdarma v lobby; za poplatek internetový
koutek, půjčovna aut. 3 bazény, vířivka, dětské
brouzdaliště; lehátka, slunečníky a osušky
u bazénu zdarma.

sPOrt A ZáBAvA
Dětská herna, pískoviště; za poplatek fitness,
Spa centrum s nabídkou různých druhů masáží.

uBYtOváNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek pro děti jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, SAT/TV, telefonem, chladničkou,
trezorem, varnou konvicí a balkonem nebo
terasou; za poplatek WiFi.

strAvOváNÍ
Snídaně formou bufetu, možnost soft all inclusive,

které zahrnuje plnou penzi bufetovou formou,
k obědu a večeři omezené množství vody a piva,
nealkoholického nápoje nebo skleničku vína.

PLáŽ
Veřejná písčitá Kata Beach s pozvolným vstupem
do moře se nachází cca 150 m od hotelu (bez-
platný hotelový bus), lehátka a slunečníky za
poplatek.

Oficiální klasifikace: ***+

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/hkt2Bre.html

Garance
neJniŽší Ceny

Více na str. 186
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HOTEL BEST WESTERN PATONG BEACH SOFT

**** PHUKET – PATONG

Superior: AA|AAA|AAB                     Dítě do: 13 let Zájezdy: 13, 14 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOhA
Moderní městský hotel je situován cca 500 m
od centra Patongu a cca 34 km od letiště Phuket;
restaurace, obchody a bary cca 100 m od hotelu.

vYBAveNÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, výtahy, res -
taurace bufetová nebo à la carte, bar u bazénu,
WiFi a internetový koutek; za poplatek půjčovna
aut. Bazén s oddělenou částí pro děti na střešní
terase, whirlpool; lehátka, slunečníky a osušky
u bazénu zdarma.

sPOrt A ZáBAvA
Posilovna, možnost zábavy v okolních barech
a diskotékách, nabídka vodních sportů na pláži
(za poplatek).

uBYtOváNÍ
Dvoulůžkové superior pokoje s možností přistýlky
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/
sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SA/TV,
WiFi, telefonem, varnou konvicí a balkonem; za
poplatek trezor a minibar.

strAvOváNÍ
Snídaně formou bufetu, možnost dokoupení soft
all inclusive, které zahrnuje plnou penzi formou

bufetu nebo servírované, 1 nápoj k hlavnímu
jídlu.

PLáŽ
Veřejná písčitá pláž Patong Beach s pozvolným
vstupem do moře se nachází cca 800 m od
hotelu; lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/hkt2BWe.html

od 29 640 Kč*

* více na str. 188



800 112 112156
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od 39 270 Kč*

* více na str. 188

HOTEL NOVOTEL PHUKET KAMALA BEACH SOFT

**** PHUKET – KAMALA BEACH

Superior: AA|AAA|AAB                    Dítě do: 12 let Zájezdy: 13, 14 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOhA
Moderní designový hotelový komplex 22 čtyřpa-
trových budov leží cca 800 m od centra střediska
Kamala Beach a cca 25 km od letiště.

vYBAveNÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, bankomat,
výtah, restaurace, 3 bary včetně střešního s vý-
hledem na moře, konferenční místnost, WiFi
zdarma, bazén s brouzdalištěm pro děti; lehátka,
slunečníky a osušky u bazénu zdarma.

sPOrt A ZáBAvA
Fitness centrum, aerobic, herna pro děti, miniclub
(2-12 let); za poplatek Spa centrum - vířivka, pára,

masáže, kosmetické procedury; hotelový minibus
do Patongu.

uBYtOváNÍ
Dvoulůžkové superior pokoje s možností přistýlky
mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon, trezor,
varnou konvici, balkon; za poplatek minibar. Za
příplatek pokoje s výhledem na mořskou stranu.

strAvOváNÍ
Snídaně bufetovou formou, možnost dokoupení
obědů, večeří nebo soft all inclusive, které za-
hrnuje plnou penzi s nápojem k hlavnímu jídlu.

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

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/hkt2kAm.html
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HOTEL THAVORN PALM BEACH RESORT SOFT

***** PHUKET – KARON BEACH

Deluxe: AA|AAA|AAB|AABB                    Dítě do: 13 let Zájezdy: 13, 14 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOhA
Hotelový komplex v koloniálním stylu, obklopený
krásnou zahradou, leží cca 2 km od centra středi-
ska Karon a cca 44 km od letiště.

vYBAveNÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní res taurace,
3 à la carte restaurace, 3 bary, obchod se suvenýry,
parkoviště, WiFi zdarma; za poplatek půjčovna
aut. 4 bazény, dětské brouzdaliště; lehátka,
slunečníky a osušky u bazénu zdarma.

sPOrt A ZáBAvA
Fitness centrum, aerobic, herna a animační pro-
gramy pro děti; za poplatek sauna, masáže,
snooker, squash, vodní sporty na pláži.

uBYtOváNÍ
Dvoulůžkové deluxe pokoje s možností přistýlky
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna,
vysoušeč vlasů, WC, župan), klimatizací, SAT/TV,
telefonem, varnou konvicí, trezorem, balkonem
nebo terasou; za poplatek minibar.

strAvOváNÍ
Snídaně bufetovou formou, možnost dokoupení
soft all inclusive, které zahrnuje snídaně formou
bufetu, obědy a večeře bufetovou formou nebo
servírované, 1 nápoj k hlavnímu jídlu.

PLáŽ
Veřejná písčitá pláž Karon Beach s pozvolným
vstupem do moře se nachází cca 50 m od hotelu,
přístup přes místní komunikaci, lehátka a slu -
nečníky v areálu hotelu u pláže zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/hkt2PAB.html

od 43 320 Kč*

* více na str. 188



HOTEL THAVORN BEACH VILLAGE & SPA SOFT

***** PHUKET – PATONG

Beach cottage: AA|AAA|AAB|AABB                    Dítě do: 13 let Zájezdy: 13, 14 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOhA
Hotelový komplex je terasovitě umístěný v tropické
zahradě cca 6 km od Patongu s obchody, bary
a restauracemi (hotelový bus do centra zdarma)
a cca 32 km od letiště Phuket. V areálu jezdí lanovka,
vzhledem ke členitému terénu nedoporučujeme
osobám se sníženou pohyblivostí.

vYBAveNÍ
Vstupní hala, směnárna, recepce, 2 restaurace,
restaurace à la carte, bar, butiky, WiFi; za poplatek
trezor na recepci. Bazén s oddělenou částí pro
děti; slunečníky, lehátka a osušky u bazénu zdarma.

sPOrt A ZáBAvA
Stolní tenis, badminton, pétanque, fitness cen-

trum, jóga, taiči, vodní pólo, plážový volejbal
a fotbal, herna pro děti, dětské hřiště, animační
programy pro děti a dospělé; za poplatek šnorch-
lování, šlapadla, lekce thajského boxu, vaření,
vyřezávání ovoce a batikování, Spa centrum -
vířivka, sauna, masáže, kosmetické ošetření;
golfové hřiště cca 12 km od hotelu. 

uBYtOváNÍ
Dvoulůžkové pokoje beach cottage s možností
přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(částečně otevřená koupelna/sprcha, vysoušeč
vlasů, župany, samostatné WC), klimatizací,
SAT/TV, WiFi, telefonem, varnou konvicí a terasou;
za poplatek minibar, trezor.

strAvOváNÍ
Snídaně formou bufetu, možnost dokoupení soft
all inclusive, které zahrnuje plnou penzi formou
bufetu nebo s obsluhou, 1 nápoj k hlavnímu jídlu
(voda, pivo nebo nealko).

PLáŽ
Hotelová písčitá pláž Nakalay, při vstupu do moře
částečně kamenitá - vstup po mole, se nachází
před hotelem; lehátka a slunečníky v areálu
hotelu u pláže.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/hkt2thA.html

od 42 560 Kč*

* více na str. 188

800 112 112158

thAJskO | OSTROV PHUKET
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od 43 120 Kč*

* více na str. 188

HOTEL CAPE PANWA SOFT

***** PHUKET – CAPE PANWA

Junior Suite: AA|AAA|AAB|AABB                    Dítě do: 12 let Zájezdy: 13, 14 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOhA
Udržovaný hotel umístěný na skalnatém výběžku
v jižní části ostrova je obklopený tropickou
vegetací a leží cca 45 km od letiště a cca 500 m
od obchodů a barů.

vYBAveNÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, trezory na recepci,
výtah, několik restaurací a barů, konferenční
místnost, WiFi. 2 bazény s oddělenou částí pro děti;
slunečníky, lehátka a osušky u bazénu zdarma.

sPOrt A ZáBAvA
Fitness centrum, stolní tenis, šipky, dětské hřiště
a herna, lekce jógy; za poplatek vodní sporty na
pláži, Spa centrum - masáže, sauna, pára, re-
flexologie, kosmetické procedury.

uBYtOváNÍ
Dvoulůžkové junior suite s možností až 2 přistýlek
pro děti  jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, župan, WC), klimatizací,
SAT/TV, DVD, trezorem, balkonem; za poplatek
minibar.

strAvOváNÍ
Snídaně bufetovou formou, možnost dokoupení
fakultativních večeří nebo soft all inclusive, které
zahrnuje plnou penzi formou bufetu včetně
1 nápoje (voda, pivo, nealko).

PLáŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází poblíž hotelu, lehátka a slunečníky za
poplatek.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/hkt2cAP.html



HOTEL THE LEAF OCEANSIDE BY KATATHANI 
**** KHAO LAK – BANG LA ON

Standard: AA|AAA|AAB                    Dítě do: 13 let Zájezdy: 13, 14 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOhA
Malý hotel je umístěn v palmové zahradě
v blízkosti pláže, cca 400 m od centra Bang La
On a cca 76 km od letiště.

vYBAveNÍ
Vstupní hala, recepce, restaurace, bar u bazénu,
minimarket, WiFi zdarma, 2 bazény s oddělenou
částí pro děti; slunečníky, lehátka a osušky
u bazénu zdarma.

sPOrt A ZáBAvA
Za poplatek fitness centrum, masáže, potápěčské
centrum 800 m od hotelu.

uBYtOváNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon, chladničku,
varnou konvici, trezor a balkon nebo terasu.

strAvOváNÍ
Snídaně bufetovou formou, možnost dokoupení
all inclusive, které zahrnuje snídaně, obědy,
večeře formou bufetu nebo servírované, ne-
alkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem.

PLáŽ
Krásná písčitá pláž Nang Thong s pozvolným
vstupem do moře se nachází cca 100 m od hotelu,
přístup přes místní komunikaci, slunečníky a le -
hátka za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/hkt2LeA.html

od 35 100 Kč*

* více na str. 188

800 112 112160

thAJskO | KHAO LAK
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od 34 650 Kč*

* více na str. 188

HOTEL NATAI BEACH RESORT & SPA
***** KHAO LAK – KOK KLOI

Deluxe: AA|AAA|AAB|AABB                    Dítě do: 12 let Zájezdy: 13, 14 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOhA
Hotel v tradičním thajském stylu je umístěn
v tropické zahradě cca 5 km od centra střediska
Kok Kloi a cca 35 km od letiště Phuket.

vYBAveNÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, 2 restaurace,
bary, bar u bazénu, obchod se suvenýry, WiFi
zdarma; za poplatek prádelna, půjčovna aut
a kol. Velký bazén s brouzdalištěm pro děti;
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

sPOrt A ZáBAvA
Fitness centrum, vodní pólo, plážový volejbal,
aerobic, jóga, miniclub (8-12 let), dětské hřiště,
animační programy pro děti i dospělé; Spa cen-

trum - masáže, aromaterapie, hydroterapie,
kosmetické procedury.

uBYtOváNÍ
Dvoulůžkové deluxe pokoje s možností až 2 přistýlek
pro děti mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, župan, WC), klimatizaci, SAT/TV, pře-
hrávač DVD, varnou konvici, trezor a balkon
s výhledem do zahrady; za poplatek minibar.

strAvOváNÍ
Snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
fakultativních večeří nebo all inclusive, které za-
hrnuje plnou penzi formou bufetu, alkoholické
i nealkoholické nápoje místní výroby v časech
a místech určených hotelem.

PLáŽ
Písčitá pláž Natai s pozvolným vstupem do vody
se nachází před hotelovou zahradou, cca 60 m
od hotelové budovy, lehátka a slunečníky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/hkt2NAt.html



HOTEL KHAO LAK LAGUNA RESORT 
***** KHAO LAK – BANG LA ON

Standard: AA|AAA|AAB|AABB                    Dítě do: 12 let Zájezdy: 13, 14 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOhA
Hotelový komplex hlavní budovy, patrových
bungalovů a vilek v thajském stylu je situován
na klidném místě, cca 1,5 km od centra, cca 8 km
od centra městečka Khao Lak a cca 75 km od
letiště Phuket.

vYBAveNÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, 2 restaurace,
bar, konferenční sál, WiFi ve veřejných prostorách
zdarma; za poplatek hlídání dětí. Terasa s ba -
zénem, dětský bazén; lehátka, slunečníky a osu-
šky zdarma.

sPOrt A ZáBAvA
Za poplatek fitness centrum, Spa centrum -
bylinková sauna, pára, masáže, kosmetické pro-
cedury.

uBYtOváNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem,
trezorem a balkonem nebo terasou; za poplatek
minibar. Za příplatek pokoje v samostatných
vilkách v zahradě nebo vilkách s výhledem na
moře.

strAvOváNÍ
Snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
polopenze nebo plné penze (večeře formou
bufetu nebo menu).

PLáŽ
Krásná písčitá pláž se nachází přímo u hotelu,
lehátka a slunečníky v hotelové zahradě zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/hkt2LAg.html

od 36 400 Kč*

* více na str. 188

800 112 112162

thAJskO | KHAO LAK
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od 45 040 Kč*

* více na str. 188

HOTEL THE SANDS KHAO LAK BY KATATHANI RESORT 
***** KHAO LAK – BANG LA ON

Standard: AA|AAA|AAB                    Dítě do: 13 let Zájezdy: 13, 14 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOhA
Hotelový komplex leží v udržované zahradě
přímo u pláže, cca 1,5 km od centra střediska
Bang La On, cca 80 km od letiště; nejbližší ob-
chody a restaurace cca 450 m od hotelu.

vYBAveNÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, 2 restaurace,
3 bary, konferenční centrum, WiFi zdarma,
parkoviště, 5 bazénů, zastřešené brouzdaliště
s malou skluzavkou pro děti; lehátka, slunečníky
a osušky zdarma.

sPOrt A ZáBAvA
Tenisový kurt, stolní tenis, fitness centrum, aero-
bic, jóga, vodní pólo, pétanque, šachy, plážový
volejbal a fotbal, thajský box, herna pro děti,
miniclub (4-12 let), animační programy pro děti

a dospělé; za poplatek lekce vyřezávání ovoce,
přípravy koktejlů a vaření, Spa centrum - masáže,
reflexologie, kosmetické procedury, potápěčské
centrum cca 650 m od hotelu.

uBYtOváNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, župan, WC), klimatizaci, SAT/TV,
WiFi, DVD, trezor a balkon s výhledem do za-
hrady; za poplatek minibar. Na vyžádání a za
příplatek stejně vybavené rodinné pokoje
s možností až 2 přistýlek pro děti - ložnice a pokoj
pro děti oddělené posuvnými dveřmi.

strAvOváNÍ
Snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
polopenze nebo all inclusive, které zahrnuje

plnou penzi formou bufetu nebo servírovanou,
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem.

PLáŽ
Písčitá veřejná pláž Nang Thong s pozvolným
vstupem do moře se nachází přímo hotelu,
slunečníky a lehátka v areálu hotelu u pláže
zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/hkt2sAN.html



HOTEL SENTIDO GRACELAND KHAO LAK RESORT & SPA
***** KHAO LAK

Deluxe: AA|AAA|AAB|AABB                    Dítě do: 12 let Zájezdy: 13, 14 dní (PRG) Strava: all inclusive

POLOhA
Stylový hotel se sofistikovaným designem tvoří
14 čtyřpatrových budov, je obklopen palmovou
zahradou a leží ve vzdálenosti cca 90 km od
letiště, cca 15 km od střediska Khao Lak, cca
800 m od od místních restaurací a barů. 2x denně
hotelový bus do centra Khao Lak (nutná
rezervace).

vYBAveNÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, výtahy, hlavní
restaurace, 2 à la carte restaurace, několik barů,
minimarket, konferenční sál, WiFi zdarma; za
poplatek internetový koutek, půjčovna kol.
10 bazénů včetně bazénu pro děti; slunečníky,
lehátka a osušky zdarma.

sPOrt A ZáBAvA
Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní
tenis, plážový volejbal a fotbal, posilovna, dětské
hřiště, miniclub (3–12 let), animační programy
pro děti a dospělé (některé aktivity za poplatek);
za poplatek vodní sporty na pláži, squash,
bowling, lekce thajského boxu, Spa centrum -
masáže.

uBYtOváNÍ
Dvoulůžkové pokoje deluxe s možností přistýlky
mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč
vlasů, župan, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon,
trezor, varnou konvici, balkon s výhledem na
bazén nebo do okolí; za poplatek minibar. Na
vyžádání a za příplatek pokoje s přímým vstupem
do bazénu.

strAvOváNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu (možnost též à la carte), ovoce
a zákusky, nealkoholické a alkoholické nápoje
místní výroby v hotelem určených časech
a místech.

PLáŽ
Písčitá pláž Pak Weep s pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo u hotelu, lehátka, slu -
nečníky a osušky bezprostředně u areálu hotelu
zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/hkt2seN.html

od 46 580 Kč*

* více na str. 188

800 112 112164

thAJskO | KHAO LAK
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HOTEL LE MENARA
***** TAKUAPA

Deluxe: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB                    Dítě do: 14 let Zájezdy: 13, 14 dní (PRG) Strava: snídaně

POLOhA
Nově postavený hotelový komplex hlavní budovy
a vil v thajském stylu se nachází přímo u pláže,
cca 9 km od města Takuapa s nákupními
možnostmi, bary a restauracemi, cca 100 km od
letiště Phuket.

vYBAveNÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní
restaurace, restaurace s obsluhou, bar, terasa
s velkým bazénem, dětský bazén; lehátka,
slunečníky a osušky zdarma.

sPOrt A ZáBAvA
Plážový volejbal, šipky, fitness, miniclub; za
poplatek jóga, lekce thajského boxu, taiči,
půjčovna kol, wellness a Spa centrum - sauna,
vířivka, masáže a kosmetické procedury.

uBYtOváNÍ
Dvoulůžkové deluxe pokoje s možností až 2 přistýlek
pro děti jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV,
telefonem a terasou s výhledem do zahrady; za
poplatek minibar. Na vyžádání a za příplatek pokoje
ve vilkách nebo vilky s privátním bazénem.

strAvOváNÍ
Snídaně bufetovou formou, možnost dokoupení
polopenze, plné penze nebo all inclusive - snídaně
formou bufetu, obědy a večeře bufetové nebo
servírované.
PLáŽ
Krásná písčitá pláž Bang Lut Beach se nachází
přímo u hotelového areálu, lehátka a slunečníky
v přilehlé zahradě zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/hkt2meN.html

od 34 120 Kč*

* více na str. 188

Pobyt pro
dítě do 14 let zdarma

více na str. 186



IndonésIe – ostrov BalI
indonésie - ostrovní říše tvoří pestrou mozaiku 13 700 ostrovů a ostrůvků, tisícovky jazyků a nářečí, stovky národů, zalidněných nížin
i liduprázdných pralesů. Pozoruhodná země vytříbené starobylé kultury, moderní civilizace i přírodních národů, pro něž doba kamenná
ještě není minulostí. Každý kout rozlehlé země má svůj osobitý charakter, nejvíce jsou však vyhledávány dva ostrovy: bali a lombok. bali
- ostrov bohů a démonů, jediná hinduistická oblast mimo indii. Ostrov bali je nejpopulárnější destinací v indonésii vůbec. Je oddělen od
sousední Jávy pouze 2 km širokou úžinou a již z dálky září krásou a starobylostí. vnitrozemí ostrova je hornaté, se dvěma sopečnými
krátery - posvátným Gunung agung a batue se stejnojmenným jezerem. bali nabízí 400 km překrásných pláží, neuvěřitelně bohatou
tropickou vegetaci, staré chrámy, zajímavé obětní obřady, rýžové terasy, vesničky plné lidového umění, nefalšovanou, velmi přátelskou
pohostinnost a v neposlední řadě tajuplnou přítomnost zdejších bohů. lombok- ostrov, který odděluje od bali pouze mořská úžina, však
již přírodopisně patří k austrálii. Mohutný kráter sopky rinjani a husté pralesy přispívají k dojmu divokosti a nedostupnosti. Oproti
kultivovanému bali nabízí lombok drsnou krásu divoké a nespoutané přírody.
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OstrOv bali

800 112 112166

Ostrov Bali má tropické rovníkové podnebí. Ideální
období pro pobyt u moře panuje od srpna do
října, od června do září bývá obdobím sucha,
doba dešťů je na Bali od prosince do března. Po-
psané klima nelze v konkrétním termínu zájezdu
garantovat.



Čedok Plus
• česky hovořící delegát 
• komfortní dálkové lety
• výhodné parkování u letiště

naše tiPy Pro sPrávnou volbu
• fascinující vnitrozemí s bujnou tropickou

vegetací
• řada atraktivních výletů
• nízké náklady místních služeb

záKlaDNÍ iNFOrMace
Oficiální název: Indonéská republika 
Politický systém: republika
Rozloha: 1,910 mil. km2 (5633 km2 = Bali) 
Počet obyvatel: 238 452 952 (3 mil. = Bali)
Hlavní město: Jakarta (Denpasar = Bali) 
Úřední jazyk: Indonéština (balijština = Bali) 
Dorozumění: v turistických oblastech angličtina 
Náboženství: muslimové (88%), protestanti (5%), katolíci (3%), hinduisté (2%), na Bali 95%
hinduisté 
Místní měna: Indonéská rupie (Rp) 
Peníze s sebou: USD, nejlépe vytištěné po roce 1996, starší bankovky většina směnáren ne-
akceptuje, cestovní šeky i platební karty podléhají velkým poplatkům a v některých směnárnách
nejsou dokonce akceptovány
Místní čas: SEČ + 7 hodin (při letním času + 6 hodin) 
Elektřina: 220 V, zásuvky shodné jako v ČR
Místní doprava: cenově dostupný a doporučovaný je pronájem vozu s řidičem, případně i bez
řidiče nebo taxi. 
Očkování a lékař: povinná nejsou žádná očkování, doporučujeme zejména očkování proti
žloutence typu A/B. Riziko malárie je v turistických oblastech Indonésie relativně malé. Zdravotní
rizika a aktuální doporučované očkování (ochranu) konzultujte prosím před cestou s hygienickou
stanicí či odborným lékařem. 

OstrOv bali
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Jávské moře

LOMBOK

 

BALI

INDONÉSIE

JAVA

Denpasar ráMcOvý PrOGraM záJezDů
1. den: Odlet z Prahy na Bali (s přestupem). 
2. den: Přílet do Denpasaru, transfer do vy-
braného hotelu. 
3. – 11. (12.) den: Pobyt u moře ve vybraném
hotelu s možností využití fakultativních služeb. 
12. (13.) den: Ve večerních hodinách transfer
na letiště a odlet do Prahy (s přestupem). 
13. (14.) den: Přílet do Prahy. 
Počet dní může být upraven podle aktuálního
letového řádu, přičemž rozsah služeb (počet
noclehů) zůstává nezměněn.

naŠe PoBYtovÁ MÍsta
Kuta
Kuta, nejznámější a nejrušnější balijské středisko
je vystavěno podél cca 6 km dlouhé pláže, která
je nejoblíbenější pláží na Bali s křišťálově prů-
zračným mořem, jemným pískem a množstvím
palem, které utvářejí dojem toho pravého ráje.
Protíná jej centrální ulice plná obchodů,
restaurací, barů a diskoték. Díky tomuto zázemí
je Kuta vhodná především pro milovníky živých
středisek, nočního života a zábavy. 

Nusa Dua
Nusa Dua je nejhezčím plážovým letoviskem na
Bali s mnoha luxusními hotely postavenými
podél krásné bílé pláže. Tato oblast je také

 populární pro své pěkné počasí, prší zde nejméně
na Bali. Jsou zde udržované zahrady a parky, nej-
kvalitnější hotely a přepychové restaurace. Nusa
Dua je také známa pro své velké možnosti
vodních sportů.

saNur
Sanur byl vybudován jako první turistické středi-
sko na Bali, ale přesto si uchoval svou klasickou
balijskou tradici s místními zvyky a rituály, kdy
na ulicích můžete běžně spatřit tančící radostné
obyvatele. Je obklopený kokosovými palmami
a je vyhledávanou turistickou destinací i kvůli
řadě muzeí a galerií.

Hotel Kategorie strava str.

Hotel Jayakarta **** SN 168
Hotel Puri Saron **** SN 168
Hotel Swiss Bel Watu Jimbar **** SN 169
Hotel Sadara Boutique Resort **** SN 170
Hotel Bali Tropic Resort **** SN 171
Hotel Melia Bali ***** SN 172
Hotel Inaya Putri Bali ***** SN 173

SN = snídaně

Pohodlné dálkové lety 
s PřestuPem
odlety: 13, 14 dní z Prahy



800 112 112168

OstrOv bali

HOTEL JAYAKARTA
**** LEGIAN/KUTA

Deluxe: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 13, 14 dní (PRG) Strava: snídaně

POlOHa
Hotel zasazený do překrásné tropické zahrady
se nachází jen několik metrů od známé písčité
pláže Legian, v živém centru plném restaurací
a barů, cca 10 km od letiště; nákupní možnosti
a restaurace v blízkém okolí.

vYbaveNÍ
Vstupní hala, recepce, 5 restaurací a barů, WiFi
v areálu zdarma, 3 bazény, dětský bazén; lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma.

sPOrt a zábava
Dětské hřiště; za poplatek tenisový kurt, fitness
a wellness centrum.

ubYtOváNÍ
Pokoje deluxe s výhledem do zahrady jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, WC,
vysoušeč vlasů na vyžádání), klimatizací,
telefonem, SAT/TV, rychlovarnou konvicí
a balkonem; za poplatek minibar.

stravOváNÍ
Snídaně, možnost dokoupení polopenze nebo
plné penze.

PláŽ
Dlouhá písčitá pláž Legian se nachází u hotelu,
přístup přes cestu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/DPs2JaY.html

HOTEL PURI SARON
**** SEMINYAK/KUTA

Deluxe: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 13, 14 dní (PRG) Strava: snídaně

POlOHa
Hotel je situován nedaleko pláže Seminyak, cca
10 km od letiště.

vYbaveNÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, trezory,
restaurace a bar, konferenční místnost, WiFi
zdarma; za poplatek půjčovna aut, hlídání dětí.
Terasa s bazénem; lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma.

sPOrt a zábava
Za poplatek wellness centrum, další možnosti
zábavy v okolí.

ubYtOváNÍ
Pokoje deluxe jsou vybaveny vlastním příslušen-
stvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem, trezorem, setem na přípravu
kávy/čaje; za poplatek minibar.

stravOváNÍ
Snídaně, možnost dokoupení polopenze nebo
plné penze.

PláŽ
Písčitá pláž Seminyak se nachází jen pár metrů
před hotelem.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/DPs2Pur.html

od 27 750 Kč*

* více na str. 188

od 30 000 Kč*

* více na str. 188
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HOTEL SWISS BEL WATU JIMBAR
**** SANUR

Deluxe Jacuzzi: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 13, 14 dní (PRG) Strava: snídaně

POlOHa
Hotel se nachází v centru střediska Sanur, cca
20 km od letiště; mnoho restaurací, obchodů
a zábavních podniků v okolí hotelu.

vYbaveNÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, restaurace, bar
u bazénu, obchod se suvenýry, WiFi ve společných
prostorách, bazén s lehátky a slunečníky zdarma.

sPOrt a zábava
Za poplatek wellness, masáže, fitness.

ubYtOváNÍ
Moderně vybavené pokoje Jacuzzi deluxe mají
vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizaci, SAT/TV, přístup na internet,
telefon, trezor, set na přípravu kávy/čaje, balkon
a venkovní vířivku; za poplatek minibar.

stravOváNÍ
Snídaně, možnost doplatku na polopenzi nebo
plnou penzi.

PláŽ
Veřejná písčitá pláž Sanur se nachází cca 10 min
chůze od hotelu; lehátka a slunečníky ve vy-
hrazené části pláže zdarma (1 slunečník + 2 le -
hátka/pokoj).

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/DPs2sWi.html

od 30 000 Kč*

* více na str. 188



800 112 112170

OstrOv bali

od 32 680 Kč*

* více na str. 188

HOTEL SADARA BOUTIQUE RESORT
**** TANJUNG/NUSA DUA

Sadara Clasic: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 13, 14 dní (PRG) Strava: snídaně

POlOHa
Menší hotelový komplex se nachází u pláže
poloostrova Tanjung Benoa cca 1 km od Želvího
ostrova a cca 15 km od letiště.

vYbaveNÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, restaurace,
bar u bazénu, knihovna, WiFi ve společných pro-
storách, bazén s vyhrazenou částí pro děti;
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

sPOrt a zábava
Za poplatek vodní sporty na pláži a Spa centrum.

ubYtOváNÍ
Dvoulůžkové pokoje Sadara Classic s možností
přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, setem na přípravu kávy a čaje, trezorem,
telefonem a balkonem; za poplatek minibar.

stravOváNÍ
Snídaně formou bufetu, možnost příplatku na
polopenzi, plnou penzi nebo all inclusive.

PláŽ
Menší písčitá pláž se nachází přímo u hotelu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/DPs2saD.html
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HOTEL BALI TROPIC RESORT
**** NUSA DUA

Deluxe: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 13, 14 dní (PRG) Strava: snídaně

POlOHa
Exkluzivní hotel s prvky klasické architektury leží
v klidné části v blízkosti proslulé pláže Nusa Dua
s nádherným výhledem na Indický oceán, cca
15 km od letiště; rybářská vesnice, tržiště a cen-
trum s obchody Nusa Dua v docházkové
vzdálenosti od hotelu.

vYbaveNÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, několik restaurací
a barů, plážová restaurace a bar, konferenční
místnost, obchody, WiFi v lobby zdarma; za
poplatek půjčovna aut. Terasa na opalování
s bazénem; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

sPOrt a zábava
Stolní tenis, pétangue, šachy, večerní animační
programy a zábava; za poplatek vodní sporty na
pláži, Spa - masáže, kosmetické procedury.

ubYtOváNÍ
Pokoje deluxe mají vlastní příslušenství
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci,
SAT/TV, trezor, set na přípravu kávy/čaje a balkon
s výhledem do zahrady; za poplatek minibar.

stravOváNÍ
Snídaně bufetovou formou, možnost příplatku
na polopenzi nebo all inclusive.

PláŽ
Menší písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře
se nachází přímo u hotelu, slunečníky, lehátka
a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/DPs2bal.html

od 35 420 Kč*

* více na str. 188
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OstrOv bali

od 38 500 Kč*

* více na str. 188

HOTEL MELIA BALI
***** NUSA DUA

Melia Guest: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 13, 14 dní (PRG) Strava: snídaně

POlOHa
Krásný luxusní hotelový resort s tropickou za-
hradou leží v klidné části letoviska Nusa Dua cca
15 km od letiště; nákupní centrum cca 10 minut
jízdy od hotelu.

vYbaveNÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, 5 restaurací,
několik barů, WiFi v lobby a na pokojích zdarma,
konferenční sál, obchod se suvenýry; za poplatek
půjčovna aut. Bazén a terasa na slunění; lehátka,
slunečníky a osušky zdarma.

sPOrt a zábava
Fitness centrum, volejbal, aqua aerobic, stolní
tenis, dětské hřiště, bohatý animační program;
za poplatek tenisové kurty, squash, badminton,
vodní sporty na pláži (šnorchlování, šlapadla,
kajaky), Spa centrum - různé typy masáží,
kosmetické ošetření.

ubYtOváNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají
vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizaci, SAT/TV, trezor, telefon, set pro
přípravu kávy/čaje a balkon nebo terasu s vý-
hledem do zahrady; za poplatek minibar.

stravOváNÍ
Snídaně bufetovou formou, možnost indi -
viduálních večeří formou bufetu nebo výběrem
z menu, možnost doplatku na polopenzi, plnou
penzi nebo all inclusive.

PláŽ
Pláž s bílým pískem se nachází přímo u hotelu,
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/DPs2Mel.html



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 173

OstrOv bali

HOTEL INAYA PUTRI BALI
***** NUSA DUA

Deluxe: AA|AAA|AAB Zájezdy: 13, 14 dní (PRG) Strava: snídaně

POlOHa
Luxusní hotelový resort se nachází na ex-
kluzivním místě u pláže v Nusa Dua, 15 minut
chůze od Bali Collection, 20 minut jízdy od pláže
Pandawa a cca 10 km od letiště.

vYbaveNÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, bankomat,
3 res taurace, 2 bary, bar u bazénu, konferenční
sály, WiFi; za poplatek půjčovna aut a jízdních
kol. Bazén a dětský bazén; lehátka, slunečníky
a osušky zdarma.

sPOrt a zábava
Plážový volejbal a fotbal, jóga, aqua aerobic; za
poplatek vodní sporty na pláži, krásné wellness
centrum s nabídkou masáží a procedur, golfové
hřiště 3 km od hotelu.

ubYtOváNÍ
Dvoulůžkové deluxe pokoje s možností přistýlky
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, TV/SAT, tele -
fonem, setem na přípravu kávy/čaje, trezorem,
Wi-Fi připojením a balkonem; za poplatek
minibar (nealkoholické nápoje).

stravOváNÍ
Snídaně bufetovou formou, možnost dokoupení
polopenze nebo plné penze.

PláŽ
Hotel se nachází přímo u krásné písčité pláže.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/DPs2iNa.html

od 38 880 Kč*

* více na str. 188



kuba
lenošení na bělostných plážích se sklenkou daiquiri a doutníkem v ruce à la Hemingway. Temperament krásných mulatek vlnících se
v rytmu rumby a salsy. Projížďka uličkami staré koloniální Havany nostalgickým automobilem z 50. let minulého století nebo výlet do
chladivého stínu horských věčně zelených lesů pohoří Sierra maestra. To vše jsou neodmyslitelné atributy pobytu v tomto subtropickém
ráji, který je právem označován za jeden z nejkrásnějších ostrovů v karibském moři. V posledních letech je ostrov stále více vyhledáván
turisty z celého světa především díky překrásným plážím s bělostným pískem, na kterých vyrostla moderní prázdninová střediska
s luxusními hotely a dokonalými službami, které kontrastují s poklidným rytmem každodenního života. Poučné je nepochybně i nahlédnutí
do kubánské současnosti za branami hotelových areálů.

kuba
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Subtropické teplé a vlhké podnebí s optimálními
podmínkami pro pobyt na pláži i výlety od
listopadu do května. Později je více deště a horka.
Východ a jih ostrova je o poznání teplejší a vlhčí. 
Popsané klima nelze v konkrétním termínu zá-
jezdu garantovat.

Základní informace
Oficiální název: Kubánská republika Politický systém: socialistická republika
Rozloha: 115 000 km2 Počet obyvatel: 11 milionů
Hlavní město: Havana Úřední jazyk: španělština
Dorozumění: španělsky, v turistických centrech rovněž anglicky
Náboženství: ateizmus, katolické, afro americká náboženství 
Místní měna: kubánské peso (CUP) určené pouze pro místní obyvatelstvo; cizincům je určena
speciální cizinecká měna – konvertibilní peso (CUC) (1 EUR cca 1,25 CUC)
Peníze s sebou: EUR, platby úvěrovými kartami velmi omezené, bankomaty nejsou k dispozici
Místní čas: SEČ - 6 hodin
Elektřina: 110 V i 220 V
WI-FI: možnost připojení ve všech městech na veřejných místech.
Vstupní formality: cestovní pas a vstupní turistická karta, kterou zajistíme předem
Místní doprava: na delší vzdálenosti letecky nebo autobusy, v pobytových místech taxi nebo tzv.
„taxi-kola“. Osobních automobilů je na Kubě ve srovnání s Evropou málo, pronájem aut je možný. 
Očkování a lékař: povinné očkování není předepsáno, někdy se doporučuje očkování proti břišnímu
tyfu a hepatitidě. Velké hotely a turistická centra mají vlastní lékaře či zdravotníky, rovněž lékárny
jsou dobře zásobené. Lékařská péče je na dobré úrovni. Zdravotní rizika a aktuálně doporučované
očkování (ochranu) konzultujte prosím před cestou s hygienickou stanicí či odborným lékařem.



AI = all inclusive

Nabídka výletů
HaVana 1 den
Výlet do hlavního města Kuby. Před vstupem do
města se zastavíte u pevnosti El Morro, která nabízí
panorama kubánského hlavního města. Prohlídka
města: náměstí José Martí s pomníkem básníka
a národního hrdiny. Procházka podél přímořské
promenády Malecon, obklopená koloniálními
náměstími a Central Parku s velkým divadlem
a Kapitolem. Návštěva Náměstí Parade, kde se
nachází většina historických památek. Vedle měst-
ského parku je také sídlem guvernérů Palacio de
los Generales a neoklasicistického chrámu El
Tempelete. Po obědě následuje procházka
dlážděnými ulicemi Staré Havany, která se  zapsala
do seznamu UNESCO. Možnost nákupu suvenýrů,
řemesel na místním trhu a sledování afro-kubán-
ských náboženských rituálů. Zastávka na relaxační
mojito či daiquiri s rytmem kubánské hudby, na
místech spojených s životem Ernesta Hemingwaye:
Floridita a Bodeguita del Medio. Večer návrat do
hotelu na Varaderu. 
Orientační cena: 70 CUC

HaVana V noci 1 den + kabareT TroPicana
Jedinečná příležitost k objevování nádherného
kubánského hlavního města během dne i v noci,
když ve světle světla a za zvuků hudby vše vypadá
jinak. Cesta do Havany brzy ráno a program stejný
jako u výletu Havana 1 den. Večer večeře a vy-
stoupení světově proslulého kabaretu Tropicana.
Návrat do hotelu na Varaderu v nočních hodinách. 
orientační cena: 110 CUC (při představení
v ceně malé občerstvení). Výlet pouze pro osoby
starší 16 let.

koloniální Poklady
Odjezd do vesnice Santa Clara a návštěva
náměstí Ernesto Che Guevara s monumentální
sochou a mauzoleem padlých revolucionářů.
Transfer do Cienfuegosu, známého jako "Perla
jihu". Návštěva starého města včetně Central
Parku. Oběd. Procházka historickým městem
Trinidad, klenotem koloniální architektury, který
je součástí seznamu UNESCO. Prohlídka starého
města s historickými rezidencemi. Návštěva
muzea El Romantico s velkou sbírkou nábytku
z 19. století, která zachycuje atmosféru doby.
Relaxační tradiční koktejl "Canchanchara" v baru.
Celodenní výlet. 
Orientační cena: 100 CUC

guama a krokodýlí farma
Návštěva krokodýlí farmy Fiesta Campesina na
jihu ostrova. Přechod přes jezero na člunech do
indiánské vesnice Tainos, kde je muzeum pod
širým nebem. Oběd. Volný čas na opalování.
Orientační cena: 60 CUC

cayo blanco
Výlet na panenský ostrov Cayo Blanco. Plavba
katamaránem, na palubě atmosféra v rytmu
salsy s nápojem Cuba Libre. Koupání v křišťálově
čistém moři. Možnost obdivovat korálový útes
a krásnou krajinu. Oběd a čas na opalování.
Celodenní výlet. 
Orientační cena: 75 CUC

Čedok plus
• česky hovořící delegát na Varaderu
• pohodlné dálkové lety s přestupem 
• výhodné parkování u letiště v Praze

naše tipy pro správnou volbu
• nejkrásnější karibský ostrov
• jedny z nejkrásnějších pláží na světě
• rozmanitá nabídka výletů po ostrově
• poučné nahlédnutí do kubánské současnosti

Karibské moře

Atlantický oceán

KUBA

Havana Varadero
Cayo Santa Maria

Guardalavaca

Cayo Coco

kuba
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pohodlné dálkové lety s přestupem
odlety na 11/12 dní z prahy

rámcoVý Program ZájeZdů
1. den: Odlet z Prahy do Havany (s přestupem),
transfer do vybraného hotelu na Varaderu,
nocleh.

2.–9. (10.) den: Individuální volno, možnost
koupání a fakultativních výletů.

10. (11.) den: Transfer na letiště Havana a odlet
do Prahy (s přestupem).

11. (12.) den: Přílet do Prahy.

Počet dní může být upraven podle aktuálního
letového řádu, přičemž rozsah služeb (počet
noclehů) zůstává nezměněn.

Hotel kategorie Strava str.

Iberostar Playa Alameda **** AI 176
Iberostar Selection Varadero ***** AI 177
Iberostar Tainos **** AI 178
Grand Memories Varadero ***** AI 179
Memories Varadero Beach Resort **** AI 180
Barcelo Solymar Beach Resort **** AI 181 
Occidental Arenas Blancas **** AI 182

Varadero 
Původní malá vesnička z roku 1887, vyrábějící
pouze sůl, se v současné době rozrostla do nej-
většího turistického střediska na  Kubě. Na poloo-
strově nazývaném Hicacos o délce 19 kilometrů
bylo  postaveno více než 30 moderních hotelů,
nabízejících nejlepší služby. Nej delší a nejširší pláž
o délce 12 kilometrů s bělostným pískem
a blankytně modrým mořem je jednou z nej-
krásnějších v celé  karibské oblasti a je stále více
vyhledávána turisty z celého světa. 

SPorToVní akTiViTy
Většina hotelů na Varaderu nabízí široké
možnosti sportovních aktivit, mezi které patří
zejména všechny druhy nemotorových vodních

sportů jako plachetnice, katamarány, kajaky
a windsurfing. K dispozici je většinou plážový
volejbal, kulečník, tenisové kurty, stolní tenis, za-
hradní šachy. Krásné golfové hřiště s 18 jamkami
umístěné podél moře je snadno dostupné
z každého hotelu na tomto poloostrově.  

Po kouPání
Sportovní a společenský život se odehrává ze-
jména v resortech hotelů, nabízejících převážně
služby systému all inclusive, který zahrnuje různé
hry jako stolní tenis, stolní fotbal, kulečník, šachy,
lázeňská centra s posilovnou, saunou, masážemi
a různé animační, sportovní a společenské pro-
gramy přes den a zejména večer.
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kuba | VARADERO

od 57 990 kč*

* více na str. 188

HOTEL IBEROSTAR PLAyA ALAMEDA 
**** VARADERO

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

PoloHa
Stylový hotelový komplex je umístěný ve velké
zahradě přímo u pláže ve východní části polo -
ostrova Varadero, cca 160 km od letiště v Havaně;
autobusová zastávka cca 100 m od hotelu. Hotel
je určený pouze pro dospělé osoby (18+).

VybaVení
Vstupní hala, recepce, směnárna, 2 hlavní
restaurace, 3 à la carte restaurace, 7 barů, ob-
chod se suvenýry, business centrum; za poplatek
WiFi v lobby, půjčovna aut, lékař, kadeřnictví.
Velký bazén; lehátka, slunečníky zdarma, osušky
za vratný depozit.

SPorT a ZábaVa
Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), stolní
tenis, šipky, kulečník, aerobic, lekce tance, vy-
brané vodní sporty - windsurfing, kajaky, šla -

padla, animační programy, diskotéka; za poplatek
motorizované vodní sporty, potápění, wellness
centrum - masáže, sauna, vířivka, kosmetické
procedury; golfové hřiště 11 km od hotelu.

ubyToVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, DVD
přehrávač, telefon, trezor, minibar (voda a ne-
alkoholické nápoje), žehličku, varnou konvici
a balkon nebo terasu s výhledem do zahrady
a okolí.

STraVoVání
All inclusive (24 h) zahrnuje snídaně, obědy
a večeře formou bufetu, nealkoholické a al ko -
ho lic ké místní a vybrané importované nápoje
v hotelem určených časech a místech. 3x za

pobyt možnost večeře v à la carte restauracích
(nutná rezervace a formální oblečení – pánové
dlouhé kalhoty).

Pláž
Krásná písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo u hotelu, lehátka,
slunečníky zdarma, osušky za vratný depozit.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/HaV2Pla.html
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od 69 990 kč*

* více na str. 188

HOTEL IBEROSTAR SELECTION VARADERO
***** VARADERO

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

PoloHa
Hotelový komplex se nachází v rozlehlé zahradě
v západní části poloostrova Varadero, cca 18 km
od centra Varadera a cca 155 km od letiště
v Havaně.

VybaVení
Vstupní hala, recepce, hlavní a 3 à la carte
restaurace, 6 barů, obchod se suvenýry; za
poplatek WiFi v lobby, internetový koutek,
kadeřnictví, lékař. 3 velké bazény, dětský bazén,
vířivka; slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

SPorT a ZábaVa
Tenisové kurty, stolní tenis, posilovna, aerobic,
taneční lekce, fotbal, vybrané vodní sporty -

kajaky, šlapadla, miniclub, animační programy;
za poplatek motorizované vodní sporty, potápění,
wellness - vířivka, sauna, masáže.

ubyToVání
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek pro
děti mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizaci, ventilátor, SAT/TV, CD
přehrávač, kávovar, telefon, minibar, trezor, že-
hličku a balkon nebo terasu s výhledem do za-
hrady a okolí. Na vyžádání a za příplatek
prostornější junior suite blízko pláže.

STraVoVání
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu,
odpolední občerstvení, nealkoholické a vybrané

alkoholické nápoje místní výroby a originálních
značek v časech a místech určených hotelem.
Možnost večeře v restauracích à la carte (nutná
rezervace a formální oblečení – pánové dlouhé
kalhoty).

Pláž
Dlouhá písčitá pláž se nachází přímo u hotelu,
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/HaV2Vra.html



HOTEL IBEROSTAR TAINOS
**** VARADERO

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

PoloHa
Hotelový komplex se nachází v pěkné velké za-
hradě přímo u pláže, cca 14 km od centra staré
části střediska Varadero a cca 155 kilometrů od
letiště v Havaně.

VybaVení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 2 à la
carte restaurace, 5 barů, obchod se suvenýry;
za poplatek internetový koutek. Velký bazén
s dětskou částí a vířivkou; lehátka a slunečníky
zdarma.

SPorT a ZábaVa
Tenisový kurt, stolní tenis, fitness, lukostřelba,
šipky, posilovna, vodní pólo, plážový volejbal,

vybrané vodní sporty, miniclub, dětské hřiště,
animační programy; za poplatek Spa centrum -
masáže, sauna; 18jamkové golfové hřiště cca
5 km od hotelu.

ubyToVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, umístěné v hlavní budově nebo v pa-
trových vilkách v zahradě, mají vlastní
příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizaci, SAT/TV, chladničku, balkon nebo
francouzské okno; za poplatek trezor.

STraVoVání
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu,
občerstvení během dne, nealkoholické

a alkoholické nápoje místní výroby (24 h)
v hotelem určených časech a místech. Možnost
večeří v à la carte restauracích (nutná rezervace
a formální oblečení – pánové dlouhé kalhoty).

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

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/HaV2Tai.html

od 54 990 kč*

* více na str. 188

800 112 112178

kuba | VARADERO
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od 56 990 kč*

* více na str. 188

HOTEL GRAND MEMORIES VARADERO 
***** VARADERO

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

PoloHa
Oblíbený hotel se stylovými interiéry leží přímo
na krásné bílé pláži, cca 18 km od centra Varadera
a cca 160 km od letiště v Havaně.

VybaVení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 6 à la
carte restaurací, konferenční místnost, obchod
se suvenýry, parkoviště; za poplatek WiFi,
internetový koutek, kadeřnictví, půjčovna aut.
Terasa s velkým bazénem; slunečníky, lehátka
a osušky zdarma.

SPorT a ZábaVa
Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), fitness,
stolní tenis, plážový volejbal, víceúčelové hřiště,
aerobic, dětské hřiště a herna, animační a zá-
bavné programy, vybrané vodní sporty na pláži;

za poplatek wellness centrum - masáže, sauna,
pára, jacuzzi, kosmetické procedury; 18jamkové
golfové hřiště cca 10 km od hotelu.

ubyToVání
Dvoulůžkové standardní pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem, trezorem, minibarem (do-
plňován vodou), žehličkou a balkonem nebo
terasou. Na vyžádání a za příplatek pokoje
superior.

STraVoVání
All inclusive (24 h) zahrnuje snídaně, obědy
a večeře  formou bufetu, lehké občerstvení
během dne, nealkoholické nápoje, místní a vy-
brané importované alkoholické nápoje v časech

a místech určených hotelem. 2x za pobyt
možnost večeře v restauraci à la carte (nutná
rezervace a formální oblečení – pánové dlouhé
kalhoty).

Pláž
Krásná dlouhá bílá pláž s jemným pískem a po-
zvolným vstupem do moře se nachází přímo
u areálu hotelu, lehátka, slunečníky a osušky na
hotelové části pláže zdarma.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/HaV2mem.html



800 112 112180
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HOTEL MEMORIES VARADERO BEACH RESORT
**** VARADERO

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

PoloHa
Hotel postavený v koloniálním stylu leží přímo
na jedné z nejkrásnějších částí pláže, cca 18 km
od centra Varadera a cca 160 km od letiště
v Havaně.

VybaVení
Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní
restaurace, 8 restaurací à la carte, 7 barů,
minimarket, parkoviště, konferenční centrum;
za poplatek WiFi připojení na recepci, prádelna,
půjčovna aut. 2 bazény, 2 dětské bazény; lehátka,
slunečníky a osušky zdarma.

SPorT a ZábaVa
Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), fitness,
víceúčelové hřiště, plážový volejbal, dětské hřiště,
miniclub (4-12 let), diskotéka, animační programy,
katamarán, windsurfing, šlapadla, první lekce

potápění; za poplatek motorizované vodní sporty,
wellness centrum - masáže, kosmetické ošetření. 

ubyToVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, CD
přehrávač, telefon, žehličku, minibar (doplňovaný
vodou), trezor a balkon nebo terasu. Na vyžádání
a za příplatek stejně vybavené suity s obývacím
pokojem a ložnicí.

STraVoVání
All inclusive (24 h) zahrnuje snídaně, obědy
a večeře formou bufetu, snack v průběhu dne,
nealkoholické nápoje, místní a vybrané
importované alkoholické nápoje v časech
a místech určených hotelem. 2x za pobyt
možnost večeře v à la carte restauraci (nutná

rezervace a formální oblečení - pánové dlouhé
kalhoty)

Pláž
Krásná písčitá pláž o délce cca 1500 metrů se
nachází přímo u areálu hotelu, lehátka a slu neč -
níky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/HaV2Var.html

od 47 990 kč*

* více na str. 188
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od 42 990 kč*

* více na str. 188

HOTEL BARCELO SOLyMAR BEACH RESORT
**** VARADERO

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

PoloHa
Hotelový komplex hlavní budovy a bungalovů je
umístěn v krásné zahradě, přímo u písčité pláže,
cca 1 km od centra Varadera s nákupními
možnostmi, cca 160 km od letiště v Havaně.
Hotel je propojený se sousedním hotelem Arenas
Blancas.

VybaVení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 2 res -
tau ra ce s obsluhou, 4 bary, minimarket, za
poplatek WiFi v lobby. Terasa s bazénem, bazén
s vyhrazenou dětskou částí; slunečníky, lehátka
a osušky zdarma. Možnost využití služeb
i v sousedním hotelu Arenas Blancas.

SPorT a ZábaVa
Tenisové kurty, fitness, plážový volejbal, šipky,
miniclub, animační a večerní programy, vybrané
vodní sporty na pláži, vířivka, sauna; za poplatek
masáže, potápění, golfové hřiště cca 3 km od
hotelu.

ubyToVání
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem, trezorem, varnou konvicí, že-
hličkou, minibarem a balkonem nebo terasou.
Za příplatek pokoje s výhledem na moře nebo
bazén a pokoje v zahradních bungalovech.

STraVoVání
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehké občerstvení během dne,
kávu, čaj, nealkoholické nápoje a vybrané
alkoholické nápoje místní výroby v časech
a místech určených hotelem, 1 nonstop bar.
1x za pobyt možnost večeře v restauraci s ob-
sluhou (nutná rezervace a vhodné oblečení -
pánové dlouhé kalhoty).

Pláž
Dlouhá pláž s bílým pískem se nachází přímo
u hotelu, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/HaV2Sol.html



HOTEL OCCIDENTAL ARENAS BLANCAS
**** VARADERO

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

PoloHa
Hotel se nachází ve společné zahradě s hotelem
Solymar, přímo u pláže, cca 1 km od centra
Varadera a cca 160 km od letiště v Havaně;
nákupní možnosti cca 1 km od hotelu.

VybaVení
Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace,
3 restaurace s obsluhou, restaurace u pláže,
6 barů, minimarket, obchod se suvenýry; za
poplatek WiFi v lobby. Terasa na slunění, velký
bazén s oddělenou částí pro děti, relaxační
bazén; slunečníky, lehátka a osušky zdarma.
Možnost využití služeb sousedního hotelu
Solymar (kromě hlavní restaurace).

SPorT a ZábaVa
Tenisové kurty, fitness, plážový volejbal, šipky,

miniclub, animační a večerní programy, vybrané
vodní sporty na pláži, vířivka, sauna; za poplatek
masáže, potápění, golfové hřiště cca 3 km od
hotelu.

ubyToVání
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, trezorem,
varnou konvicí, minichladničkou a balkonem
nebo terasou. Za příplatek pokoje s výhledem
na moře.

STraVoVání
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, lehké občerstvení během dne,
kávu, čaj, nealkoholické nápoje a vybrané
alkoholické nápoje místní výroby v časech

a místech určených hotelem, nonstop bar v lobby
hotelu Solymar. 1x za pobyt možnost večeře
v restauraci s obsluhou (nutná rezervace
a vhodné oblečení - pánové dlouhé kalhoty).

Pláž
Krásná písčitá pláž s jemným pískem a po-
zvolným vstupem do moře se nachází přímo
před areálem hotelu, přístup přes zahradu,
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/HaV2are.html

od 41 990 kč*

* více na str. 188

800 112 112182

kuba | VARADERO
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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

  



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 každý držitel členské karty
Clubu Čedok může čerpat věrnostní slevu, která je o 2 % vyšší, než sleva pro všechny další zákazníky.

Nejste ještě členy Clubu Čedok?
NeVáhejTe a PřidejTe Se!
stačí pouze zakoupit zahraniční zájezd z nabídky cestovní kanceláře Čedok,
vyplnit členský formulář a uvedené atraktivní slevy můžete čerpat již při za-
koupení příštího zájezdu. Výhody pro členy Clubu Čedok nejsou omezeny
pouze na slevy při koupi zájezdu – klubovou kartu si rozhodně nezapomeňte
vzít i na svou dovolenou! Ve vybraných destinacích jsou pro Vás připraveny
atraktivní slevy z cen fakultativních výletů a různých služeb či 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 kte-

rékoli 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 zá-
jezdu, jejíž součástí je ubytování uvedené v tomto katalogu a letecká doprava,
uzavřené do 31. 8. 2019 možnost parkování jednoho osobního vozidla na parkovišti
GO Parking u Letiště Václava havla Praha ZdaRMa, a to po celou dobu trvání zájezdu.
Nabídka parkování zdarma platí do vyčerpání parkovacích míst vyčleněných pro tuto akci.
Nabídka parkování zdarma se nevztahuje na zájezdy v režimu last minute.

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. 8. 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. 8. 2019 nebo do vyčerpání zásob.

Slevy až 37 % 

Plážovou tašku ZDARMA

Parkování ZDARMA 

s CLUBEM ČEDOK
získáte

800 112 112184
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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. 

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 pro-
dejců. Seznam poboček CK Čedok, Čedok Partnerů a autorizovaných
prodejců včetně kontaktů naleznete v závěru tohoto katalogu nebo
na www.cedok.cz.

Telefonické informace a rezervace 
Na modré bezplatné lince Čedok 800 112 112 nebo na 
221 447 777. Telefonní čísla jsou Vám k dispozici od pondělí do
neděle od 8:00 do 21:00 hod. 

Písemné informace a rezervace 
E-mailem: info@cedok.cz 
Dopisem na adrese: 
Čedok a.s., rezervace zájezdů, 30. dubna 26, 702 00, Ostrava 

instagram.com/ckcedok#mujcedoktwitter.com/ck.cedok
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a gARAnCE nEjnižší CEny 

Pobyt pro
dítě ZDARMA

Více na str. 186

Pobyt pro
2 děti ZDARMA

Více na str. 186

POBYT PRO dÍTĚ ZdaRMa
Je-li v tomto katalogu ubytovací zařízení označeno symbolem
„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. při-
stýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými osobami, 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 stránkách www.cedok.cz. Pevná dětská
cena zahrnuje jen cenu letenky a doplňkových služeb. Pobyt, tedy
ubytování a stravování, má dítě zDaRMa. Výši pevných dětských
cen uvádíme v  nabídce 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. 

POBYT PRO 2 dĚTi ZdaRMa
Je-li v tomto katalogu ubytovací zařízení označeno symbolem

„POBYT PRO 2 dĚTi ZdaRMa“, mohou se leteckého zájezdu,
jehož součástí bude toto ubytování, zúčastnit dvě děti, které spl-
ňují věkové podmínky uvedené v daném symbolu, ubytované
na 1. a 2. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými osobami,
a to každé jen za pevnou dětskou cenu, a navíc další osoby uby-
tované ve společném pokoji mohou čerpat slevu za včasný
nákup, jejíž aktuální výše je uvedena na webových stránkách
www.cedok.cz. Pevná dětská cena zahrnuje jen cenu letenky
a doplňkových služeb. Pobyt, tedy ubytování a stravování, mají
děti zDaRMa. Výši pevných dětských cen uvádíme v na bíd ce zá-
jezdů na webových stránkách www.cedok.cz (za tímto účelem
doporučujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů nebo
QR kód) nebo Vám ji ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní

kanceláře Čedok. z pevných dětských cen se neposkytuje sleva
za včasný nákup. tato nabídka platí jen do vyprodání označených
kapacit. 

GaRaNCe NejNižšÍ CeNY 
U zájezdů, jejichž součástí je ubytování v ubytovacích zařízeních
označených tímto symbolem, jsme o naší cenové výhodnosti
přesvědčeni natolik, že pokud by takto označený zájezd byl v Če-
doku skutečně dražší, než katalogová cena, příp. katalogová cena
snížená o slevu za včasný nákup shodného zájezdu jiné cestovní
kanceláře, snížíme Vám cenu zájezdu na katalogovou cenu, příp.
katalogovou cenu sníženou o slevu za včasný nákup této jiné
cestovní kanceláře. 

Pro nárokování této slevy stačí doložit shodnost zájezdů v násle-
dujících parametrech: 
– ubytovací zařízení (např. stejný hotel, stejný penzion atd.),
– termín a délka zájezdu, druh a kvalita dopravy, datum, čas a 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 způsob
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.

FaNtastiCká
nABíDKA

PRO Děti

Garance
nEjnižší CEny

Více na str. 186

800 112 112186
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Délka a rozsah zájezdu
Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní. Do
celkového počtu dní trvání zájezdů jsou zahrnuty i dny
určené pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech,
kdy je doprava organizována v pozdních nočních hodinách,
příp. časných ranních hodinách.

Obsaditelnost pokojů
A - dospělá osoba  B - 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 po-
stavička znamená dospělou osobu, menší pak dítě do
věkového limitu uvedeném v ceníku. Uvedené možnosti
obsazení jsou výčtem možných variant obsaditelnosti
standardního typu pokoje.

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

dojít k překnihování ubytovacího objektu. V takovém pří-
padě Vám bude poskytnuto jiné ubytování shodné či vyšší
kategorie.

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

• dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým nočním
životem. Proto jsou některá turistická střediska přesycena
zábavními podniky – bary, vinárnami, diskotékami
a nočními kluby, jejichž provoz je obvykle hlučný.
V ubytovacích objektech nemůže naše CK zajistit absolutní
klid. Ačkoliv se turistické destinace snaží ve většině případů
provádět veškerou údržbu a stavební činnost v ubytovacích
zařízeních či blízko nich mimo hlavní sezonu, může v místě
pobytu v jakékoliv době docházet ke stavební či jiné
technické činnosti. Na tuto skutečnost nemá CK Čedok
žádný vliv a nemůže ji nijak ovlivnit. 

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

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

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

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

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

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

• ubytovací zvyklosti se mohou lišit od běžného standardu
České republiky. Pro některé destinace jsou typické
poměrně malé rozměry pokojů a úsporné řešení lůžek
formou paland. Některé pokoje mohou být vybaveny roz-
kládacím 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. rozkládací
lehátko, rozkládací křeslo, rozkládací gauč nebo palanda.
V některých destinacích může být jedna přistýlka společná
až pro dvě děti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu jsou ilu-
strační, proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat
s pokojem, který je klientovi na místě přidělen. Přidělování
konkrétních ubytovacích kapacit, provádí zásadně pro-
vozovatel ubytovacího zařízení.

Plážové služby
Pláže jsou zpravidla veřejné, přístupné i místnímu obyvatel-
stvu. Nelze vyloučit sezónní výskyt mořských trav (chaluh)
a medůz. Počet lehátek a slunečníků nemusí pokrývat celou
kapacitu hotelu. Použití lehátek a slunečníků může být pod-
míněno 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 rozsah

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

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

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

• light, 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. Kon-
krétní rozsah stravování se řídí pravidly, která stanoví
ubytovací zařízení. Pestrost a četnost stravování odpovídá
kategorii ubytovacího zařízení. Je třeba počítat, že čerpání
stravovacích služeb probíhá ve stravovacích časech
stanovených hotelem, nikoliv nepřetržitě. Začátek a konec
čerpání služeb all inclusive se řídí časem nastěhování do
pokojů a jejich uvolnění. 

Rozsah čerpání služeb v příletový a odletový den je omezen.
Dochází-li v odletový den k uvolnění pokojů v poledních
hodinách, nelze vyžadovat služby all inclusive po tomto
limitu, byť nástup do hotelu proběhl ve večerních hodinách
příletového dne. Při čerpání služeb all inclusive v hotelích
nižších kategorií (3* a méně) je třeba počítat, že rozsah
stravování může být skromnější a svým charakterem se
spíše podobá plné penzi. V některých případech může být
způsob stravování kombinovaný. Např. předkrmy jsou
nabízeny formou švédského stolu, hlavní jídlo s obsluhou.
Tato skutečnost je obvykle v katalogu uvedena. Naše CK
nemůže zajistit, ale ani omezit, případnou nabídku specialit
místní kuchyně dané země. Kvalita stravování (bohatost
a pestrost) je většinou přímo úměrná kategorii zvoleného
ubytovacího objektu. I stravovací zvyklosti se mohou lišit
od našeho způsobu stravování ve vydatnosti a pestrosti
některých denních jídel, tedy více zeleniny a méně masa.
Zaplacený rozsah stravování zahrnuje počet penzí, který
odpovídá počtu noclehů. Při nástupu do hotelu a odjezdu
z něj v atypických časech může být pravidelné jídlo na-
hrazeno balíčkem na cestu nebo jiným typem jídla (občer-
stvení). V zařízení typu all inclusive může čerpání služeb za-
čínat až večer po příjezdu a končit již ráno odjezdového
dne. Bufetový způsob a stravování s obsluhou 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 leteckých
společností. V důsledku denního vytížení letových tras
i techniky linkovým provozem se charterové lety v Evropě
realizují převážně v nočních hodinách. V souladu s platnými
mezinárodními předpisy a dohodami nemůže naše cestovní
kancelář ovlivnit případné změny letecké společnosti, typu
letadla, letového řádu a trasy (včetně mezipřistání).
V některých případech nastávají změny jen několik hodin
před odletem. Délka trvání zájezdu vychází z platného
letového řádu v době zpracování katalogu. Letecký dopravce
je oprávněn v důsledku povětrnostních, technických, nebo
jiných vlivů nezávislých na vůli dopravce přepravu odložit,
zrušit nebo předčasně ukončit. Váhový limit pro leteckou
přepravu zavazadel je odlišný dle jednotlivých dopravců
a pohybuje se v rozmezí 15 až 20 kg na osobu v ekonomické
třídě. Váhový limit pro daný zájezd Vám sdělí prodejce, pří-
padně bude uveden v cestovních informacích.

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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Případná nadváha je zpoplatněna dle aktuálních ceníků
leteckých společností. Informace na vyžádání sdělí prodejci
zájezdů. Na většině letů  je občerstvení na palubách letadel
nabízeno zpravidla za poplatek. Cestující je platí přímo
v letadle palubnímu personálu.

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, pod-
hlavníky TPC, deka a polštář, welcome drink, zvýšená péče
posádky, zvýšená volná váha zapsaných zavazadel na 23 kg.
Seating standard (vyjma 1. a 2. řady a exitových sedadel). 1.
a 2. řadu a exitové sedačky lze objednat za příplatek Pre-
mium seats (1 400,- Kč za oba směry). TPC ani seating nelze
objednat na letech na Kanárské ostrovy.
* Platí výhradně pro lety SmartWings při rezervaci

současně s leteckým zájezdem Čedoku do vyčerpání
kapacity vyčleněných míst.

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, vyberte si za poplatek kon-
krétní 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 výhradně pro lety SmartWings při rezervaci

současně s leteckým zájezdem Čedoku do vyčerpání
kapacity vyčleněných míst.

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

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

Slevy za včasný nákup
Aktuální slevy za včasný nákup pro pobytové zájezdy
uvádíme na webových stránkách www.cedok.cz u jed not li -
vých hotelů (za tímto účelem doporučujeme využít webovou
adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód) nebo Vám je
ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kanceláře
Čedok. Sleva pro členy Clubu Čedok platí pro klienty, kteří
jsou držiteli členské karty Clubu Čedok, a jejich doprovod
v rámci jedné smlouvy a ubytovací jednotky (pokoj či
apartmán). Slevy za včasný nákup poskytujeme procentní
sazbou ze základní ceny zájezdu (nevztahuje se na
fakultativní příplatky).  Slevy nelze navzájem sčítat, ani je
kombinovat s jinými slevami (použít současně). Slevu ve výši
až 35 % poskytujeme na vybrané zájezdy a termíny do
odvolání nejpozději však do 31. 10. 2019.

Snížená záloha  
Při zakoupení zájezdu z tohoto katalogu (vyjma zájezdů do
Emirátů) do 30.9.2019 nabízíme možnost úhrady snížené zá-
lohy ve výši 990,- Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu.
Další záloha ve výši 30 % z ceny zájezdu je splatná do 30
kalendářních dnů, případně může klient zaplatit pouze zálohu
ve výši 30% z ceny zájezdu při uzavření smlouvy o zájezdu.
Doplatek je splatný nejpozději 30 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 30.9.2019.  Nabídka se ne-
vztahuje na zájezdy v režimu last minute.

Cena od *

Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací
ubytovacích zařízení publikovaných v tomto katalogu jsou
u jednotlivých kapacit uváděny symboly ve žlutém rámečku
s „cenou od …“, například od 16 990,- *. Jedná se vždy o nej-
nižší cenu v rámci nabízené sezóny (nejlevnější termín) u nej-
levnějšího 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 dubnu
a květnu 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 jednotlivých
ubytovacích zařízení a nemají charakter návrhu na uzavření
smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.         

Ceny služeb
Základní cena je cena uvedená na webových stránkách
www.cedok.cz u konkrétního zájezdu. Tato cena nezahrnuje
fakultativní služby, nepovinné příplatky a případné slevy. Zá-
kladní cena a zákazníkem zakoupené fakultativní služby tvoří
cenu zájezdu ve smyslu zákona. Všechny ceny uvedené
v tomto katalogu jsou uvedeny v Kč a za jednu osobu. 
Věková hranice dětských cen, popř. slev a příplatků, není-li
uvedeno jinak, se rozumí do dovršení věku dítěte, kdy
rozhodujícím je věk dítěte v den příletu/návratu do vlasti.
Není-li u leteckých zájezdů uvedeno jinak, děti ve věku do 2
let, které nečerpají žádné služby, hradí pouze poplatek
990 Kč. Tyto děti nemají nárok na místo v dopravním pro-
středku.
Nabídky „v poslední minutě“, „speciální nabídky“, mohou
uvádět cenu nižší, než je cena uvedená v katalogu.

Pasové a vízové formality pro držitele českých pasů
Udělení víz spadá do kompetence příslušných zastupitelských
úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový poplatek propadá
a CK tento poplatek nevrací. Rovněž tak nemůže refundovat
cenu zájezdu, pokud klient stornuje zájezd z titulu neudělení
vstupního víza, popřípadě je-li z určité země vyhoštěn. Podmínky
pro udělení a platnost víz se mohou během roku měnit
a konzulární úřad není povinen nás o tom informovat.
Doporučujeme proto ověřit si potřebné informace vždy předem
na www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě.
Občanům třetího státu, kteří mají vízovou povinnost,
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 uvádíme na
www.cedok.cz/dalsi-sluzby/viza.

Pasové a vízové formality pro držitele jiných než če-
ských pasů
Ověřte si potřebné informace (nutnost víza) předem na
www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě pří-
slušného státu. 
Klienti, pokud jsou občany jiných států, jsou povinni zjistit si
vízové podmínky této destinace sami ještě před zakoupením
zájezdu. Pokud si klient, který není občanem ČR, neopatří

víza a je ze zájezdu vyloučen, nelze mu vrátit cenu zájezdu.
V případě neudělení víza platí Všeobecné smluvní podmínky
Čedoku a.s.
V případě, že cena zájezdu zahrnuje obstarání víz do zemí
s vízovou povinností, jejich zakoupení ještě nezaručuje jejich
udělení. Udělení víz spadá do kompetence příslušných za-
stupitelských úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový
poplatek propadá a CK nemůže jeho hodnotu vracet. Rovněž
tak CK nemůže vracet cenu zájezdu, pokud klient neobdrží
vstupní víza, popřípadě je-li ze státu destinace vyhoštěn,
nebo není-li do státu destinace vpuštěn. Podmínky pro
udělení a platnost víz se mohou během roku měnit
a konzulární úřady nejsou povinny nás o tom informovat. 

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

Způsoby placení
Naše cestovní kancelář umožňuje úhradu služeb širokým
spektrem. Pokud jste si již vybrali svůj zájezd, Vaše
objednávka byla autorizována a návštěva naší pobočky je
pro Vás časově náročná, můžete si jej objednat na našich
internetových stránkách www.cedok.cz a zaplatit svou
platební kartou zabezpečenou platbou online nebo můžete
cenu zájezdu uhradit bankovním převodem na naše účty,
jejichž čísla Vám sdělíme při potvrzení objednávky nebo bez-
hotovostně 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 vyhovět.

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

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

Výhrada změny podmínek
Nabídku v tomto katalogu připravujeme se značným před-
stihem. V době mezi vydáním katalogu a realizací zájezdu
proto mohou nastat nové okolnosti, které mají vliv na pod-
mínky realizace zájezdu. Naše cestovní kancelář Vás proto,
před sjednáním smlouvy o zájezdu, bude informovat o pří-
padných změnách v katalogu uvedených informací. 

Ceny uvedené v tomto katalogu byly kalkulovány dle kurzů
platných k 4. 3. 2019. Údaje uvedené v tomto katalogu jsou
platné ke dni uzávěrky, tj. k 18. 4. 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

Novinka

Rodiny s dětmi

Skvělá cena Za málo peněz

Pobyt se psemSeniořiHotel pouze 
pro dospělé

Zlatý tip Čedoku All inclusive 

Golf
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ÚVODnÍ USTanOVenÍ
1.    Cestovní kancelář Čedok a.s., se sídlem Na příkopě 857/18, 

111 35 Praha 1, Česká republika,  IČO: 601 92 755, zapsaná v ob-
chodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod. sp.
zn. B 2263 (dále jen „Čedok“):

      a)   jako pořadatel (§ 2523 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zá-
koník dále jen OZ) nabízí a prodává zájezdy (§1b zákona
č. 159/199 Sb. o některých podmínkách podnikání a výkonu
některých činností v oblasti cestovního ruchu dále jen ZCR)
na základě Smlouvy o zájezdu vyhotovené v písemné formě,
která obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti pro
Potvrzení o zájezdu (§ 2525 OZ). Není-li Smlouva o zájezdu vy-
hotovena v písemné formě (zejm. internetový prodej),
cestovní kancelář Čedok a.s. vydá zákazníkovi Potvrzení o zá-
jezdu v textové podobě.

      b)   nabízí a prodává svým jménem a na svůj účet pobyty, tj.
jednotlivé služby cestovního ruchu (§ 1a ZCR) - ubytování,
jehož součástí je stravování, nebo ubytování spolu s další
jednou nebo více službami cestovního ruchu nepředstavující
významnou ani podstatnou část pobytu, které nejsou zá-
jezdem, ani spojenými cestovními službami (dále jen
„pobyt“), a to na základě Smlouvy o zajištění pobytu. Není-li
Smlouva o zajištění pobytu vyhotovena v písemné formě,
cestovní kancelář Čedok a.s. vydá zákazníkovi příslušný
písemný doklad o zakoupení služby (voucher/poukaz apod.),
jehož převzetí zákazník potvrdí. 

      c)   zprostředkovává výběr alespoň dvou typů služeb cestovního
ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu, které nejsou zá-
jezdem 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
písemné doklady o zakoupení každé jednotlivé služby u pří-
slušného poskytovatele (voucher, letenku apod.).

      d)   zprostředkovává prodej některého z typů služeb cestovního
ruchu (§1a ZCR), nebo soubor jednoho typu služeb s další
jednou nebo více službami cestovního ruchu nepředstavující
významnou část ceny dané kombinace a ani nejsou pod-
statnou částí takového souboru, které nejsou zájezdem ani
spojenými cestovními službami (dále jen „jiná služba Cr“).
V těchto případech Čedok a.s. vydá zákazníkovi příslušný
písemný doklad o zakoupení služby u příslušného po-
skytovatele služby (letenku či jinou dopravní ceninu, voucher
apod.). 

2.    Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s.
(dále jen „VSP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran ze:

      a)   smlouvy o zájezdu 
      b)   smlouvy o zajištění pobytu
      c)   smlouvy o zprostředkování prodeje spojených cestovních

služeb
      d)   smlouvy o zprostředkování prodeje jiné služby CR
3.    Čedok, před uzavřením Smlouvy o zájezdu, nebo před tím, než

zákazník učiní závaznou objednávku, nebo před uzavřením
smlouvy na službu, která je součástí SCS, informuje zákazníka,
k jaké smlouvě jeho komunikace s Čedokem směřuje, a předá
mu příslušný formulář v souladu s vyhláškou č. 122/2018 Sb.
o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených
cestovních služeb, který obsahuje informaci, zda se jedná o zá-
jezd nebo SCS a informaci o právní ochraně zákazníka.

4.    Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s.
(dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu (Po-
tvrzení o zájezdu) nebo Smlouvy o zajištění pobytu, nebo jiné
smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří Čedok
a.s.

ČÁST a – ZÁJeZD a POBYT
Článek I – VZnIK SmLUVnÍHO VZTaHU PŘeDmĚT a OBSaH

SmLOUVY
1.    V  případě zájezdů vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem

a Čedokem uzavřením Smlouvy o zájezdu. Obsah této smlouvy
je dále určen též těmito VSP, které jsou součástí katalogu a jsou
zveřejněny též na https://www.cedok.cz, katalogem, případně
jinou nabídkou, které byly zákazníkovi předány, odkazem na kód
produktu uvedeném ve Smlouvě o zájezdu (Potvrzení o zájezdu),
dále i podmínkami poskytování služeb, které vysvětlují a doplňují
některé údaje uvedenými v katalogu (Informace – obsah, rozsah
a další podmínky poskytování služeb), a na
https://www.cedok.cz (Důležité informace a podmínky pro účast
na zájezdu/pobytu), přepravními podmínkami příslušných do-
pravců zveřejněnými na https://www.cedok.cz příp. i Speciálními
podmínkami přiloženými ke Smlouvě o zájezdu (Potvrzení o zá-
jezdu) jako nedílná součást. 

      Smlouvu o zájezdu mohou tvořit také samostatné smlouvy
s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu. V takovém
případě jsou tyto smlouvy a jejich obsah vč. popisu služeb
v nabídkových materiálech součástí smluvního rámce se všemi
s tím spojenými důsledky.

      V případě uzavření Smlouvy o zájezdu Čedok odpovídá za řádné
poskytnutí všech sjednaných služeb cestovního ruchu a je
povinen poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Zákazník
může vůči Čedoku uplatnit veškerá práva, pro něj vyplývající
z právních předpisů Evropské unie a ZCR, týkajících se zájezdů.
Zákazník má v tomto případě rovněž zajištěnou ochranu pro pří-
pad úpadku Čedoku, na základě Čedokem uzavřeného pojištění
záruky pro případ úpadku.

2.    V  případě pobytů vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem
a Čedokem uzavřením Smlouvy o zajištění pobytu. Obsah této
smlouvy je dále určen též těmito VSP, které jsou zveřejněny též
na http://www.cedok.cz, katalogem, příp. jinou nabídkou, které
byly zákazníkovi předány, odkazem na kód produktu uvedeném
ve Smlouvě o zajištění pobytu, dále i podmínkami poskytování
služeb, které vysvětlují a doplňují některé údaje uvedenými
v katalogu (Informace – obsah, rozsah a další podmínky po-
skytování služeb), a na https://www.cedok.cz (Důležité informace
a podmínky pro účast na zájezdu/pobytu) příp. i Speciálními pod-
mínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást. 

      V případě uzavření Smlouvy o zajištění pobytu Čedok odpovídá
za řádné poskytnutí služeb a zákazník může vůči Čedoku uplatnit
veškerá práva, pro něj vyplývající ze smlouvy a OZ. Na zákazníka
se v těchto případech však nebudou vztahovat práva přiznaná
cestujícím vyplývající z právních předpisů Evropské unie a ZCR
týkajících se zájezdů a spojených cestovních služeb.

3.    Ubytování, které je obsahem Smlouvy o zájezdu pořádaném
Čedokem nebo Smlouvy o zajištění pobytu, je vždy v souladu
s právními předpisy státu, ve kterém je poskytováno.

4.    Jsou-li ve Smlouvě o zájezdu nebo ve Smlouvě o zajištění pobytu
sjednány podmínky odlišně od ustanovení VSP nebo jiných pod-
mínek uvedených v odst. 1 a 2, mají odchylná ujednání v takové
smlouvě přednost před zněním VSP nebo jiných podmínek
uvedených v odst. 1 a 2.

5.    Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní. Podle právních
předpisů ČR i EU je za začátek zájezdu považován okamžik za-
hájení první služby a za konec zájezdu ukončení poskytnutí
služby. Zájezd začíná ten kalendářní den, kdy Čedok poskytl první
službu (např. odbavení na letišti, nástup do autobusu při trans-
feru na letiště, nástup do autobusu při autobusové dopravě,
ubytování v případě zájezdů bez dopravy, atd.). Do celkového
počtu dní trvání zájezdů jsou tedy zahrnuty i dny určené pro
cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je zahájení
zájezdu a ukončení zájezdu organizováno v pozdních nočních
hodinách, příp. časných ranních hodinách. Délka pobytu, v pří-
padě zajištění ubytování jako jedné služby cestovního ruchu,
která není součástí zájezdu ani spojených cestovních služeb je
vyjádřena počtem nocí.

6.    V případě, že ve Smlouvě o zájezdu či Smlouvě o zajištění pobytu
je uvedeno, že se jedná o zájezd či pobyt „na vyžádání“, pak se
smlouva v takovém případě sjednává s rozvazovací podmínkou
dle § 548 odst. 2 OZ. Rozvazovací podmínka je splněna v případě,
jestliže sjednaný zájezd či pobyt není k dispozici z důvodu vy-
čerpání či neexistence (i) ubytovacích kapacit, (ii) přepravních
kapacit, (iii) jiné služby podstatné a významné pro realizaci zá-
jezdu či pobytu. V případě naplnění rozvazovací podmínky Čedok
oznámí zákazníkovi 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 ob-
držel. Zákazník v těchto případech nemá nárok na náhradu
škody, majetkové i nemajetkové újmy či jakékoli další jiné plnění
ze strany Čedoku.

Článek II – CenOVÉ a PLaTeBnÍ PODmÍnKY
1.    Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením

a cenu pobytu před nastoupením na pobyt. Za zaplacení ceny se
považuje, podle formy úhrady, den převzetí hotovosti, den platby
platební kartou anebo den připsání platby na účet Čedoku.

      Výše záloh a časový rozvrh plateb jsou stanoveny, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak, takto:

      a)   u zájezdu a pobytu je zákazník povinen při vzniku smluvního
vztahu uhradit zálohu ve výši 50 % sjednané ceny, 

      b)   doplatek ceny zájezdu nebo pobytu je zákazník povinen
uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu nebo ná-
stupem na pobyt; 

      V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů
před zahájením zájezdu nebo nástupem na pobyt je zákazník
povinen uhradit 100 % sjednané ceny již při vzniku smluvního
vztahu, Při porušení tohoto závazku má Čedok právo od Smlouvy
o zájezdu nebo od Smlouvy o zajištění pobytu odstoupit. 

2.    V případě úhrady ceny nebo části ceny zájezdu nebo pobytu
formou poukázky (poukazu) Čedoku nebo jiné poukázky
(poukazu) Čedokem přijímané, zákazník (poukazník) i Čedok
(poukázaný) postupují v souladu s podmínkami pro jejich
uplatnění a přijímání stanovenými poukazatelem (vydavatelem)
takové poukázky (poukazu). Poukázky (poukazy) lze uplatnit
pouze v provozovně Čedoku a v plné nominální hodnotě a nelze
je směnit za peníze a to ani v případě odstoupení od Smlouvy
o zájezdu či Smlouvy o zajištění pobytu kteroukoliv ze smluvních
stran ani zrušení zájezdu či pobytu ze strany Čedoku.

Článek III – PrÁVa a POVInnOSTI ZÁKaZnÍKa
1.    K základním právům zákazníka patří zejména:
      a)   právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb

ve Smlouvě o zájezdu či Smlouvě o zajištění pobytu,
      b)   právo vyžadovat od Čedoku informace o všech

skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají
sjednaných a zaplacených služeb ve Smlouvě o zájezdu či
Smlouvy o zajištění pobytu,

      c)   právo být seznámen s případnými změnami sjednaných
služeb,

      d)   právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které
jsou obsahem Smlouvy o zájezdu nebo Smlouvy o zajištění
pobytu, příp. dalších dokumentů před nepovolanými
osobami,

      e)   právo na doručení dalších podrobných a pro zákazníka
důležitých údajů o všech skutečnostech, které jsou Čedoku
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 vyžadují okolnosti, i na předání
letenky, poukazu/voucheru  k ubytování, dokladu nutného
pro poskytnutí fakultativních výletů, pronájmu motorového
vozidla apod. nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zá-
jezdu dle Smlouvy o zájezdu nebo pobytu dle Smlouvy o za-
jištění pobytu třeba, zpravidla na emailovou adresu uvedenou
ve smlouvě, a pokud není uvedena, dopisem zaslaným na
adresu bydliště uvedeného ve smlouvě, a to ve stejné lhůtě,

      f)    právo postoupit Smlouvu o zájezdu, splňuje-li třetí osoba pod-
mínky účasti na zájezdu, a písemně Čedoku oznámit, že se
místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení.
V případě, že zákazník právo na změnu v osobě účastníka zá-
jezdu chce uplatnit, je povinen dodržet postup a podmínky
dle odst. 2 písm. l) tohoto článku.

2.    K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
      a)   poskytnout Čedoku součinnost, která je potřebná k řádnému

zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně
uvádět Čedokem požadované údaje ve smlouvě vč.
jakýchkoliv změn takových údajů a předložit další doklady
k žádosti o udělení víz,

      b)   zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilé osoby
a souhlas zákonných zástupců s doprovodem třetí osobou,
obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní
stav to vyžaduje,

      c)   předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že zákazník
starší 15 let a mladší 18 let hodlá uzavřít smlouvu na služby
čerpané v zahraničí,

      d)   v případě, že stát, kam cestuje nezletilá osoba, vyžaduje
písemné potvrzení a souhlas zákonných zástupců s vy-
cestováním (informace lze zjistit na webových stránkách MZV
ČR v rubrice věnované konkrétnímu státu), zajistit takový do-
klad zákonných zástupců nezletilého s úředně ověřeným pod-
pisem,

      e)   převzít od Čedoku doklady potřebné pro čerpání služeb a do-
stavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu,
pobytu apod.) se všemi požadovanými doklady,

      f)    mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do pří-
slušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad vydaný
státem, jehož uvedl, že je občanem, víza, doklad o zdravotním
pojištění, souhlas zákonných zástupců s vycestováním ne-
zletilého apod., pokud je vyžadováno),

      g)   splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách
do zemí, pro které jsou stanoveny zdravotnickými předpisy,
mít příslušná lékařská potvrzení a doporučení pro cesty
požadovaná zejména leteckými dopravci,

      h)   řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné Čedokem určené
osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy
platné v navštívené zemi, vč. předpisů dopravců
a ubytovatelů,

      i)    počínat si za všech okolností tak, aby předcházel vzniku škody
na zdraví a majetku nebo jiné újmy své, ostatních zákazníků,
poskytovatelům služeb nebo Čedoku a uhradit případnou
škodu a újmu, kterou způsobil,

      j)    zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zá -
kazníků,

      k)   ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké pře-
pravě uplatnit bez zbytečného odkladu přímo u dopravce,

      l)    v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení
změny v osobě zákazníka zájezdu dle odst. 1 písm. f) tohoto
článku, je povinen oznámení učinit v textové podobě a doručit
je Čedoku, případně prodejci, u kterého uzavřel Smlouvu o zá-
jezdu, a k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového zá-
kazníka (postupníka), které obsahuje všechny jeho osobní
údaje potřebné k uzavření smlouvy, že:

            - souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu a
            - splňuje podmínky pro účast na zájezdě.
            Oznámení je včasné, je-li Čedoku doručeno alespoň sedm

dnů před zahájením zájezdu.
            V případě změny v osobě zákazníka zájezdu dle tohoto

ustanovení jsou postupitel a postupník zavázáni společně
a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů,
které Čedoku v souvislosti se změnou zákaz níka vzniknou.

3.    K povinnostem zákazníků, kteří uzavřeli smlouvu ve pro-
spěch třetích osob (§ 1767 OZ) dále patří zejména:

      a)   odpovědnost jako spoludlužníka za splnění závazků všech
osob, v jejichž prospěch smlouvu uzavřel, vč. včasné úhrady
ceny zájezdu nebo pobytu a předání potřebných informací,

      b)   seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu s Čedokem uza-
vřeli, s těmito VSP, jakož i s dalšími informacemi, které od
Čedoku obdrží nebo na které je odkazováno v těchto VSP, ze-
jména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb,

      c)   v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, se-
známit všechny účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny
o pojištění záruky pro případ úpadku Čedoku,

      d)   zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zá-
kazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž
nositelem může být jen jednotlivý účastník.

Článek IV – POVInnOSTI a PrÁVa ČeDOKU
1.    K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku III se

vztahují odpovídající povinnosti a práva Čedoku.
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2.    Čedok odpovídá za řádné poskytnutí všech ve Smlouvě o zájezdu
nebo Smlouvě o zajištění pobytu sjednaných služeb cestovního
ruchu a v případě zájezdu má povinnost poskytnout zákazníkovi
pomoc v nesnázích.

3.    Čedok je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech
skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zá-
kazníka důležité a které jsou Čedoku známy.

4.    Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení
výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy
nebo podmínek náhrady škody, hradí Čedok škodu jen do výše
tohoto omezení.

Článek V – ZrUšenÍ a ZmĚnY DOHODnUTÝCH SLUŽeB
1.    Zrušení dohodnutých služeb
      a)   Čedok je oprávněn zrušit zájezd před jeho zahájením, pokud

počet osob přihlášených na zájezd je nižší, než nejnižší počet
určený ve Smlouvě o zájezdu, a zrušení zájezdu oznámí zá-
kazníkovi ve lhůtě:

            -     20 dní před zahájením zájezdu v případě, že jeho délka činí
více než šest dní,

            -     7 dní před zahájením zájezdu, v případě, že jeho délka činí
dva až šest dní,

            -     48 hodin před zahájením zájezdu v případě, že jeho délka
činí méně než dva dny.

      b)   Čedok je oprávněn zrušit zájezd před jeho zahájením, nebo
pobyt před jeho nástupem, jestliže mu k plnění závazku dle
Smlouvy o zájezdu nebo Smlouvy o zajištění pobytu brání ne-
vyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu nebo
pobytu oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě
před zahájením zájezdu nebo nástupu na pobyt.

2.    Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu a ná-
stupu na pobyt

      a)   Čedok si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn
ve svých smluvních závazcích vyplývajících ze Smlouvy o zá-
jezdu. Údaje o změně je Čedok povinen oznámit zákazníkovi
v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Ne-
podstatné změny nezakládají zákazníkovi právo na od-
stoupení od Smlouvy o zájezdu.

       b)   Nutí-li vnější okolnosti Čedok před zahájením zájezdu změnit
některou z hlavních náležitostí Smlouvy o zájezdu (§ 2527 OZ),
nebo nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které Čedok
dle Smlouvy o zájezdu přijal, nebo navrhne-li zvýšení ceny zá-
jezdu o více než osm (8) procent, může zákazník návrh na
změnu Smlouvy o zájezdu přijmout nebo může od smlouvy
odstoupit, aniž by musel hradit odstupné. Spolu s návrhem na
změnu závazků vyplývajících ze Smlouvy o zájezdu oznámí
Čedok zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným
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 zahájením zájezdu; (iii) důsledky
pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy; (iv) údaje o pří-
padném náhradním zájezdu a jeho ceně. Zákazník se změnou
Smlouvy o zájezdu, kdy se změna smlouvy dotýká hlavních
náležitostí zájezdu, celkové ceny zájezdu, způsobu platby,
počtu osob nutných k uskutečnění zájezdu a lhůty, během níž
může Čedok od smlouvy odstoupit, nebo výše odstupného
projeví svůj výslovný souhlas formou dodatku ke Smlouvě
o zájezdu, nebo jinou formou v textové podobě. Pokud zá-
kazník ve lhůtě stanovené Čedokem od Smlouvy o zájezdu dle
tohoto ustanovení neodstoupí, platí, že zákazník se změnou
závazků souhlasí. V případě, že v důsledku změny Smlouvy
o zájezdu dle tohoto ustanovení dojde ke snížení jakosti nebo
nákladů zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu. 

      c)   Je-li Čedok nucen z objektivních důvodů před nástupem na
pobyt změnit podmínky Smlouvy o zajištění pobytu, platí
ustanovení odst. 2 tohoto článku obdobně.

3.    Změny smluvních podmínek ze strany/na přání zákazníka
      Čedok na přání zákazníka, je-li to podle okolností možné, ze-

jména je-li to možné dle podmínek poskytovatelů služeb, provádí
změny podmínek sjednaných ve smlouvě. Provedení takových
změn podléhá zaplacení poplatku ve výši a za podmínek níže
uvedených. Poplatky se účtují vždy za každou osobu včetně dětí.

      a)   Změna jména a jiných osobních údajů vč. adresy zákazníka
před zahájením zájezdu nebo pobytu 100 Kč.

      b)   Změna místa odjezdu v tuzemsku před zahájením zájezdu do
zahraničí i tzv. svozy autokarem 100 Kč.

      c)   Zkrácení/prodloužení délky zájezdu nebo pobytu v rámci
stanoveného termínu a místa pobytu ve lhůtě do 31 dnů
včetně před zahájením zájezdu nebo nástupu na pobyt
v tuzemsku 200 Kč. Pozdější změna je posuzována jako od-
stoupení od smlouvy zákazníkem a uzavření nové smlouvy,
tzn., že Čedok bude účtovat příslušné odstupné dle těchto
VSP.

      d)   Zkrácení/prodloužení délky zájezdu nebo pobytu v rámci
stanoveného místa pobytu ve lhůtě do 47 dnů včetně před
zahájením zájezdu nebo nástupu na pobyt v zahraničí 200 Kč.
Pozdější změna je posuzována jako odstoupení od smlouvy
zákazníkem a uzavření nové smlouvy, tzn., že Čedok bude
účtovat příslušné odstupné dle těchto VSP.

      e)   Změna termínu zájezdu nebo pobytu v tuzemsku ve lhůtě do
31 dnů včetně před nástupem skutečně vzniklé náklady
spojené se změnou, nejméně však 200 Kč. Pozdější změna je
posuzována jako odstoupení od smlouvy zákazníkem a uza-
vření nové smlouvy, tzn., že Čedok bude účtovat příslušné od-
stupné dle těchto VSP.

Článek VI – ODSTOUPenÍ OD SmLOUVY a ODSTUPnÉ
1.    Čedok je oprávněn před zahájením zájezdu nebo nástupu na

pobyt od Smlouvy o zájezdu nebo Smlouvy o zajištění pobytu od-
stoupit z důvodu

      a)   zrušení zájezdu nebo zrušení pobytu dle článku V, odst. 1
VSP, nebo

      b)   poruší-li zákazník svou povinnost vyplývající ze smlouvy. 
      Oznámení o odstoupení od smlouvy doručí Čedok zákazníkovi.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení
oznámení.

2.    Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zá-
jezdu nebo nástupu na pobyt

      a)   bez uvedení důvodu,
      b)   nesouhlasí-li se změnou závazků vyplývající ze smlouvy dle

článku V, odst. 2 VSP,
      c)   z důvodů porušení povinností Čedoku, vyplývajících ze

smlouvy,
      d)   v případě Smlouvy o zájezdu dále také, jestliže v místě určení

cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný
dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do
místa určení cesty nebo pobytu.

      Oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí Čedoku, po-
případě prodejci, u kterého zájezd nebo pobyt zakoupil.
V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo
smlouvy. Odstoupení od smlouvy může zákazník rovněž sepsat
v prodejním místě, kde zájezd nebo pobyt zakoupil. Účinky od-
stoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.

3.    Dojde-li k odstoupení od smlouvy dle ustanovení odst. 1 písm. a)
a odst. 2 písm. b), c) nebo d) tohoto článku VSP je Čedok povinen
bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, vrátit veškeré
platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch. V případech
uvedených v odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. d) tohoto článku VSP
nevzniká Čedoku vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

4.    V případě odstoupení zákazníka od smlouvy dle ustanovení odst.
2 písm. a) tohoto článku VSP nebo odstoupí-li Čedok od smlouvy
z důvodu porušení povinnosti zákazníkem stanovené smlouvou
a VSP, je zákazník povinen zaplatit Čedoku odstupné ve výši
stanovené v odstavci 5, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak.

5.    Výše odstupného při odstoupení od smlouvy před nástupem na
zájezd nebo nástupu na pobyt je stanovena na osobu vč. dětí.

5.1. Odstupné u tuzemských zájezdů a pobytů, je stanoveno ve
výši skutečně vzniklých nákladů spojených se zrušením zá-
jezdu nebo pobytu, nejméně však:

v případě odstoupení od smlouvy nejpozději
      a)   30. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt 

200,- Kč za osobu
      b)   29. až 20 den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt 

10 % ze sjednané ceny
      c)   19. až 15. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt 

30 % ze sjednané ceny
      d)   14. až 7. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt 

70 % sjednané ceny
      e)   6. až 4. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

80 % ze sjednané ceny
      f)    3 a méně dní před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

100 % ze sjednané ceny
5.2. Odstupné u zahraničních zájezdů a pobytů v evropě

a Středomoří je stanoveno ve výši skutečně vzniklých ná-
kladů spojených se zrušením zájezdu nebo pobytu, nejméně
však:

v případě odstoupení od smlouvy nejpozději
      a)   46. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

2 000,- Kč za osobu u leteckých zájezdů/pobytů 
            1 500,- Kč za osobu u ostatních zájezdů/pobytů,
      b)   45. až 29. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

30 % sjednané ceny,
      c)   28. až 15. den před zahájením zájezdu/pobytu

50 % sjednané ceny,
      d)   14. až 7. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

70 % sjednané ceny,
      e)   6. až 4. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

80 % sjednané ceny,
      f)    3 a méně dní před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

100 % sjednané ceny.
5.3. Odstupné u lodních zájezdů (i v evropě a Středomoří) a dále

u zájezdů/pobytů mimo evropu a Středomoří je stanoveno
ve výši skutečně vzniklých nákladů spojených se zrušením
zájezdu nebo pobytu, nejméně však:

v případě odstoupení od smlouvy nejpozději
      a)   60. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

3 000,- Kč na osobu,
      b)   59. až 30. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

30 % sjednané ceny,
      c)   29. až 21. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

50 % sjednané ceny,
      d)   20. až 15. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

70 % sjednané ceny,
      e)   14. až 5. den před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

80 % sjednané ceny,
      f)    4 a méně dní před zahájením zájezdu/nástupu na pobyt

100% sjednané ceny.
6.    Sjednanou cenou se pro účely výpočtu odstupného rozumí

celková cena zájezdu/pobytu včetně ceny všech zákazníkem za-
koupených fakultativních služeb.

7.    Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Čedoku
a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené ná-
hrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.

8.    Do Středomoří se pro účel odstoupení od smlouvy zahrnují
země: Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt, Kypr, Turecko,
Sýrie, Libanon, Izrael a Jordánsko. Do Evropy se pro účel od-
stoupení od smlouvy zahrnuje i Island, Madeira, Azorské a Kanár-
ské ostrovy.

9.    Nenastoupí-li zákazník na zájezd/pobyt bez předchozího od-
stoupení od smlouvy nebo nemůže-li pokračovat v zájezdu, či
čerpání jednotlivých služeb cestovního ruchu z důvodu, že nespl-
nil některou z povinností dle čl. III odst. 2 písm. f) a g) VSP, hradí
100 % sjednané ceny.

10.  Čedok má právo započíst na úhradu odstupného uhrazené zá-
lohy nebo zaplacenou cenu. V případě, že odstupné je vyšší než
zaplacená záloha, je zákazník povinen rozdíl uhradit nejpozději
do 10 dnů od vyúčtování.

11.  V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka platí pro
výpočet odstupného den, kdy nastaly účinky odstoupení. V pří-
padě odstoupení od smlouvy ze strany Čedoku, je rozhodným
dnem pro výpočet odstupného, den zrušení zájezdu
v rezervačním systému Čedoku.

12.  V případech, kdy cenu, příp. část ceny zájezdu/pobytu zákazník
uhradil formou poukázky (poukazu) Čedoku nebo jiné poukázky
(poukazu) Čedokem přijímané, zákazník i Čedok ve věci úhrady
odstupného postupují v souladu se stanovenými podmínkami
pro jejich uplatnění a přijímání.

Článek VII – PrÁVa Z VaDnÉHO PLnĚnÍ 
1.    Čedok odpovídá za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zá-

jezdu/pobytu a v případě zájezdu má Čedok povinnost po-
skytnout zákazníkovi pomoc v případě nesnází.

2.    Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb po-
skytovaných Čedokem dle Smlouvy o zájezdu nebo Smlouvy o za-
jištění pobytu musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně.

3.    Zájezd/pobyt má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu
zahrnutá do zájezdu/pobytu poskytována v souladu se Smlouvou
o zájezdu nebo Smlouvou o zajištění pobytu.

4.    V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež
byly sjednány ve Smlouvě o zájezdu nebo Smlouvě o zajištění
pobytu s Čedokem, vzniká zákazníkovi právo z vadného plnění
smlouvy (reklamaci). Způsob uplatnění reklamace, postup vy-
řizování 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 zprostředkovala a rovněž i na
https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/. 

5.    Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve
Smlouvě o zájezdu nebo Smlouvě o zajištění pobytu, má zákazník
právo uplatnit v kterékoliv provozovně nebo v sídle Čedoku a,
bylo-li uzavření smlouvy zprostředkováno třetí osobou, také
u této třetí osoby. Prodávající vydá písemné potvrzení o tom, kdy
zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vy-
řízení reklamace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu
a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění za-
mítnutí reklamace.

6.    Má-li zájezd/pobyt vadu, je zákazník povinen ji vytknout Čedoku
včas bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady
dozví, nejlépe přímo v místě poskytování služby u průvodce
Čedoku nebo jiného Čedokem pověřeného zástupce, aby mohla
být sjednána okamžitá náprava. Uplatnění reklamace může zá-
kazník provést v jakékoliv formě s uvedením data, předmětu re-
klamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. Průvodce
zájezdu nebo jiný Čedokem pověřený zástupce je povinen sepsat
se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné po-
tvrzení o přijetí reklamace.

7.    Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení
reklamace.  V případech, kdy zákazník čerpá služby bez
přítomnosti průvodce Čedoku či jiného Čedokem pověřeného zá-
stupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát
též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům /po-
skytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.

8.    Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu,
má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu
a trvání vady. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na slevu činí
dva roky pro doručení uplatnění práva zákazníka Čedoku nebo
jeho smluvně sjednanému zprostředkovateli služeb.

9.    V případě vady zájezdu má zákazník právo určit přiměřenou
lhůtu k odstranění vady, ledaže Čedok odmítne odstranit vadu
nebo je zapotřebí okamžité nápravy. 

10.  Čedok odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo od-
stranění vady zájezdu vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem
na rozsah vady a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu.
Neodstraní-li Čedok vadu zájezdu ve lhůtě dle odst. 9 tohoto
článku VSP, má zákazník právo odstranit vadu zájezdu sám
a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou
vadu zájezdu, může zákazník odstoupit od Smlouvy o zájezdu bez
zaplacení odstupného.

11.  Vyskytnou-li se po odjezdu zájezdu podstatné vady zájezdu,
nabídne Čedok bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné
náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká
byla sjednána ve Smlouvě o zájezdu, aby zájezd mohl pokračovat.
To platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu
uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované
náhradní řešení nižší jakosti, než je stanoveno Smlouvou o zá-
jezdu, poskytne Čedok přiměřenou slevu. Zákazník může na-
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vrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li
srovnatelné s tím, co bylo ve Smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo
není-li poskytnutá sleva přiměřená. 

12.  Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není
závislý na vůli, činnosti a postupu Čedoku (vyšší moc) nebo
okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zá-
kazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené
a Čedokem zabezpečené služby, nevzniká zákaz níkovi nárok na
vrácení zaplacené ceny ani na slevu z ceny.

ČÁST B - ZPrOSTŘeDKOVÁnÍ PrODeJe SPOJenÝCH CeSTOVnÍCH
SLUŽeB

1.    Tyto VSP se přiměřeně použijí, pokud není stanoveno jinak i na
zprostředkování spojených cestovních služeb.

2.    V případě zprostředkování spojené cestovní služby vzniká
smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem uzavřením Smlouvy
o zprostředkování spojených cestovních služeb, tj. smlouvy
vedoucí k zakoupení alespoň dvou různých typů služeb
cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu, které nejsou
zájezdem a na jejichž poskytnutí jsou zákazníkem uzavřeny
samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb, jestliže
zákazník

      a)   při jedné návštěvě nebo kontaktu s prodejním místem
Čedoku (při fyzické přítomnosti smluvních stran nebo online)
si prostřednictvím prodejního místa Čedoku provede samo-
statný výběr a samostatnou platbu každé jednotlivé služby
cestovního ruchu, nebo

      b)   prostřednictvím Čedoku uzavře smlouvu o poskytnutí služby
cestovního ruchu a do 24 hodin po obdržení potvrzení o za-
koupení první služby, uzavře na základě cílené činnosti
Čedoku a prostřednictvím Čedoku smlouvu o poskytnutí
alespoň jedné další služby cestovního ruchu od jiného po-
skytovatele služeb.

3.    V těchto případech se na zákazníka nebudou vztahovat práva při-
znaná zákazníkům, kteří sjednali zájezd dle platných předpisů
Evropské 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 zprostředkovaných
služeb zahrnutých ve SCS a v případě problémů se zákazník musí
obrátit na příslušného poskytovatele služby. Práva a povinnosti
zákazníka z jednotlivých zprostředkovaných smluv upravují
smlouvy s jednotlivými poskytovateli a jejich obchodní podmínky.

4.    Pro případ zprostředkování spojené cestovní služby má Čedok,
jak vyžaduje právo Evropské unie zajištěnu ochranu za účelem
vrácení ceny, kterou zákazník zaplatil přímo Čedoku za služby,
které nebyly poskytnuty z důvodu jeho úpadku. Tímto však ne-
vyplývá právo na vrácení ceny za službu poskytovanou jiným po-
skytovatelem v případě jeho úpadku. Čedok nemá zajištěnu
ochranu za účelem vrácení ceny, kterou zákazník zaplatil za
služby, které nebyly poskytnuty z důvodu jeho úpadku, pokud
byla platba zákazníkem poukázána přímo na účet poskytovatele
služby a Čedok je nepřijal.

5.    Před uzavřením Smlouvy o zprostředkování spojených cestovních
služeb Čedok (i) zákazníka informuje o podmínkách, obsahu,
rozsahu a ceně služeb cestovního ruchu zahrnutých v SCS, (ii)
informuje zákazníka, resp. předá zákazníkovi informace na pří-
slušném 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.

6.    Není-li dohodnuto jinak, je Smlouva o zprostředkování SCS
sjednána bezúplatně a platby, které Čedok od zákazníka obdrží,
jsou platbami přijatými ve prospěch poskytovatelů jednotlivých
služeb.

ČÁST C - ZPrOSTŘeDKOVÁnÍ PrODeJe JInÝCH SLUŽeB
1.    Tyto VSP se přiměřeně použijí, pokud není stanoveno jinak, i na

zprostředkování prodeje jiných služeb cestovního ruchu.
2.    V případě zprostředkování jiných služeb Cr vzniká smluvní

vztah mezi zákazníkem a Čedokem uzavřením Smlouvy o zpro-
středkování jiných služeb cestovního ruchu, tj. smlouvy vedoucí
ke sjednání smlouvy o nákupu jednotlivých služeb CR zá-
kazníkem přímo s poskytovatelem takové služby nebo pro-
střednictvím dalších zprostředkovatelů takových služeb
cestovního ruchu (např. Amadeus apod.), které nejsou zájezdem
ani SCS. 

3.    V těchto případech se na zákazníka nebudou vztahovat práva při-
znaná zákazníkům, kteří sjednali zájezd nebo smlouvu o zpro-
středkování SCS dle platných předpisů Evropské unie a ZCR.
Čedok proto neponese odpovědnost za řádné poskytnutí
jednotlivých služeb, tj. za vady zprostředkovaných služeb ani za
vzniklé škody. Čedok proto není povinen přijímat a vyřizovat re-
klamace vad takto zprostředkovaných služeb a v případě
problémů se zákazník musí obrátit na příslušného poskytovatele
služby. Práva a povinnosti zákazníka z jednotlivých zpro-
středkovaných smluv upravují smlouvy s jednotlivými po-
skytovateli a jejich obchodní podmínky.

ČÁST D – OSTaTnÍ, SPOLeČnÁ a ZÁVĚreČnÁ USTanOVenÍ
Článek I – OCHrana ZÁKaZnÍKa PrO PŘÍPaD ÚPaDKU ČeDOKU

a POJIšTĚnÍ
1.    Čedok, jako pořadatel zájezdů, má sjednáno pojištění záruky pro

případ úpadku dle ZCR, na základě kterého vzniká zákazníkovi,
s nímž Čedok uzavřel smlouvu o zájezdu, právo na plnění v pří-
padě pojistné události, kdy budou zákazníkovi vráceny

uskutečněné platby za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu
úpadku a kdy bude zákazníkovi zajištěna repatriace, pokud je
součástí zájezdu doprava.

2.    Čedok, jako zprostředkující spojené cestovní služby, má sjednáno
pojištění záruky pro případ úpadku dle ZCR, na základě kterého
vzniká zákazníkovi právo na plnění v případě pojistné události,
kdy budou zákazníkovi vráceny veškeré platby, které od zá-
kazníka Čedok obdržel, a služby nebyly poskytnuty z důvodu jeho
úpadku. 

3.    Součástí zájezdů/pobytů, spojených cestovních služeb a jiných
služeb cestovního ruchu Čedoku není pojištění zákazníka pro
cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou
náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

4.    Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt včetně
pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvi-
slosti s odstoupením od smlouvy, prostřednictvím Čedoku.
Čedok na vyžádání zákazníka takovéto pojištění při uzavírání
smlouvy zprostředkuje.

Článek II – ZPraCOVÁnÍ OSOBnÍCH ÚDa JŮ ZÁKaZnÍKŮ (ZÁ-
KOnnÉ ZPraCOVÁnÍ)

1.    Zákazník bere na vědomí, že Čedok je oprávněn zpracovávat
osobní údaje svých zákazníků v odpovídajícím rozsahu, jejichž
zpracování je nezbytné pro účely splnění smlouvy uzavřené
s Čedokem v souladu se smlouvou a za účelem plnění zákonných
povinností Čedoku z takového smluvního vztahu vyplývajících.

2.    K uvedenému účelu Čedok zpracovává osobní údaje, které jsou
uvedeny ve smlouvě v rozsahu zejména: (i) identifikačních údajů,
tj. zpravidla titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa
bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), číslo cestovního
dokladu, datum jeho vydání a platnost, kód vydávající země,
státní občanství, pohlaví, podpis (v případě podnikatele fyzické
osoby i obchodní firmu, IČO, sídlo); (ii) kontaktních údajů, tj.
zpravidla kontaktní adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu),
e-mail, telefonní číslo; (iii) fakturačních údajů, tj. zpravidla
bankovní spojení, údaje o platbách. 

3.    Správcem osobních údajů zákazníka je společnost Čedok a.s., se
sídlem Na příkopě 857/18, Nové Město, 111 35 Praha 1, Česká
republika, IČO 601 92 755, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2263.

4.    Zpracovávání osobních údajů je prováděno jak manuálně, tak
automatizovaně v elektronické formě v informačních systémech
Čedoku, jako jsou IT aplikace, software apod. Osobní údaje jsou
zpracovávány vybranými zaměstnanci Čedoku a smluvně
pověřenými zpracovateli.

5.    Pro účely zpracovávaní má k osobním údajům zákazníka přístup
Čedok jako správce, jeho zaměstnanci a dále také Čedokem
smluvně pověření zpracovatelé, a to především poskytovatelé IT
služeb, obchodní zástupci/zprostředkovatelé Čedoku, kteří se zá-
kazníkem uzavírají smlouvy jménem a na účet Čedoku, smluvní
dodavatelé služeb, kteří zprostředkovávají zajištění služeb u pří-
mých poskytovatelů služeb cestovního ruchu (ubytovacích,
stravovacích, dopravních apod.).

6.    Osobní údaje zákazníka zpracovávané Čedokem pro účely spl-
nění smlouvy, a to zpravidla v rozsahu titul, jméno, příjmení, po-
hlaví, věk či datum narození, číslo cestovního dokladu, datum
jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství,
telefonní kontakt, jsou vedle smluvně pověřených zpracovatelů
poskytovány v nezbytném rozsahu také přímým dodavatelům
jednotlivých služeb, zejména ubytovacím zařízením, dopravcům,
delegátům, průvodcům, animátorům apod. Pokud jsou služby
poskytovány dodavateli mimo země Evropského hospodářského
prostoru, budou nezbytné osobní údaje předány i do třetí země.
Na žádost zákazníka poskytne Čedok informace o tom, zda
existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat
a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů
při předání osobních údajů do třetí země.

7.    Zákazník bere na vědomí, že Čedok je oprávněn uchovávat,
zpracovávat a předávat osobní údaje uvedené ve smlouvě i po
ukončení smlouvy za účelem plnění právních povinností, a to
v rozsahu a za podmínek pro účely stanovené příslušnými
obecně závaznými platnými právními předpisy.

8.    Zákazník bere na vědomí, že Čedok je oprávněn uchovávat
a zpracovávat osobní údaje i po ukončení smlouvy nezbytné pro
účely oprávněných zájmů Čedoku. Osobní údaje v rozsahu titul,
jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa, e-mail a telefonní
číslo tak Čedok zpracovává za účelem přímého marketingu, ze-
jména pro zasílání obchodních sdělení formou e-mailových zpráv,
zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního
čísla (SMS, MMS) a v neposlední řadě písemnou formou pro-
střednictvím poštovních služeb nebo formou telefonického
volání. Zákazník má právo kdykoliv vznést námitku proti zasílání
takových obchodních sdělení a to na adresu sídla společnosti
Čedok a.s., nebo e-mailem na adresu info@cedok.cz nebo při za-
slání každého jednotlivého obchodního sdělení s využitím
elektronického kontaktu způsobem uvedeným v takovém sdělení,
nebo oznámením nesouhlasu se zasíláním zpráv na mobilní za-
řízení 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.

9.    Osobní údaje svých zákazníků Čedok jako správce zpracovává po
dobu trvání uzavřené smlouvy k zajištění jejího splnění. Po
ukončení smluvního vztahu zejména pro vypořádání veškerých
závazků plynoucích a souvisejících s uzavřenou smlouvou Čedok
uchovává osobní údaje zákazníků 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 reklamační lhůty, promlčecí lhůty k uplatnění nároků
smluvních stran, lhůty pro archivaci dokumentů apod.

10.  Ustanovení o zpracovávání osobních údajů zákazníků dle
ustanovení tohoto článku VSP se přiměřeně uplatní i na fyzické
osoby, v jejichž prospěch zákazník smlouvu s Čedokem uzavřel.
V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob
podle § 1767 OZ, uzavřením smlouvy potvrzuje, že je oprávněn
k poskytnutí osobních údajů těchto třetích osob, a to na základě
smluvního či jiného zastoupení.

11.  Při zpracovávání osobních údajů může subjekt nositel osobních
údajů uplatnit následující práva:

      a)   Právo na informace o zpracování osobních údajů
             Informace o zpracovávání osobních údajů poskytuje Čedok

svým zákazníkům v těchto VSP, příp. ve Speciálních smluvních
podmínkách, pokud jsou součástí smlouvy, a dále pak
v Informacích o zpracovávání osobních 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
/obchodni-podminky/. 

      b)   Právo na přístup k osobním údajům
            Zákazník má právo na potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou

či nejsou zpracovávány a pokud ano, má právo na poskytnutí
informace obsahující: (i) účel zpracování; (ii) kategorie do-
tčených osobních údajů, které jsou zpracovávány, (iii) pří-
jemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly
nebo budou zpřístupněny; (iv) plánovanou dobu, po kterou
budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit,
kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existenci práva
požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů
týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování
a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat
stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, zda dochází
k automatizovanému rozhodování, včetně profilování; (viii)
informace a záruky v případě předávání osobních údajů do
třetích zemí. Zákazník má právo na poskytnutí kopií
zpracovávaných osobních údajů.

      c)   Právo na opravu osobních údajů, pokud zákazník popírá jejich
správnost.

      d)   Právo na výmaz (právo být zapomenut)
            V některých zákonem stanovených případech je Čedok

povinen osobní údaje zákazníka na jeho pokyn vymazat.
Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vy-
hodnocení, neboť Čedok má právní povinnost či oprávněný
zájem si osobní údaje ponechat.

      e)   Právo na omezení zpracování
            Zákazník má právo, aby Čedok omezil zpracovávání jeho

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 nepožádá o výmaz
osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) Čedok již ne-
potřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zá-
kazník 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.

      f)    Právo na přenositelnost údajů
            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 za-
loženo na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (ii)
zpracování se provádí automatizovaně. Pokud si zákazník
bude přát a bude-li to technicky možné, předá osobní údaje
zákazníka jinému správci Čedok.

      g)   Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních
údajů

            Zákazník má právo se kdykoliv obrátit s podnětem či stížností
ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na
Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, internetová adresa
https://www.uoou.cz.

Článek III – ZÁVĚreČnÁ USTanOVenÍ
1.    Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly

vzniknout ze smlouvy uzavřené s Čedokem nebo v souvislosti
s takovou smlouvou, je právo ČR, kterým se řídí i tato smlouva.

2.    V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992  Sb., o ochraně spo-
třebitele, Čedok informuje zákazníka o možnosti řešit případné
spory vyplývající ze smluv uzavřených s Čedokem prostřednic-
tvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,
kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15,
Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa http://www.coi.cz.

3.    Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet a je spo-
třebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro
řešení sporu online. Podrobnější informace o podmínkách řešení
sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr. 

4.    Tyto VSP nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2018. Dnem nabytí
účinnosti těchto VSP pozbývají účinnost VSP ze dne 25. 5. 2018.
Těmito VSP se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich
účinnosti.
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Aš: ašSKÁ Ca, s. r. o., Hlavní 2747, 354526980; BenešoV: aDVenTUre PLUS, Václava ŘÍHOVÁ, Masarykovo náměstí 102, 317728443; Beroun: Ca LInGUa TOUr, Husovo
nám. 78, 311625804; BílinA: aJa TOUr, Jaroslava FÁROVÁ, Želivského 53/5, 417535874; BíloVeC: mUSIL a partneři, s. r. o., Slezské náměstí 21/33, 511119983; BlAnSko:
aIKO TOUr, Tomáš ZUKAL, Svitavská 1, 516418629; S-TOUr BLanSKO, s. r. o., Rožmitálova 14, 516417035; BoSkoViCe: SLUnCe a SnÍH, Mgr. Jana VÍTKOVÁ, Růžové náměstí
3, 605454249; BrAndýS nAd lABem: PaO, Olga BAREŠOVÁ PAVLISOVÁ, Komenského náměstí 1267/7, 326902848; Brno: InVIa.CZ, a. s., Cejl 105/107, 533111533; LaST
mInUTe CenTrUm, s. r. o., Nám. Svobody 21, 542210040-42; STUDenT aGenCY K.S., Náměstí Svobody 17, 542424242; agentura ZÁJeZDY.CZ, a. s., Veselá 199/5, 800656630;
SUmmIT TOUr, s. r. o., Zahradnická 223/6, 773647900; BřeClAV: renata STrUšKOVÁ, 17.listopadu 1a, 777339117; BySTřiCe Pod HoSTýnem: KYšÁKOVÁ, Lenka KYŠÁKOVÁ,
Dolní 1567, 573378193; mOrTImer, Hana KALABISOVÁ, Obchodní 1573, 776064094; ČáSlAV: eL-TOUr, Ludmila ZÁRUBOVÁ, Nám. J. Žižky z Trocnova 172, 327314469;
ČelákoViCe: KaDLeCOVÁ, Lenka KADLECOVÁ, Masarykova 780, 608303903; ČeSká líPA: aneta VOšICKÁ, Moskevská 81, 487525619; ČeSké BudějoViCe: milena
PeTrOVIČOVÁ, Hradební 31, 387318731; CLUBTOUr GrOUP, s. r. o., U Černé Věže 18, 386353055; rOSLO, s. r. o., Nám.Přemysla Otakara II. 84/24, 386355932; ČerVený
koSTeleC: SUr, s. r. o., Havlíčkova 654, 498100657; ČeSký Brod: ČeSKOBrODSKÁ Ca, Náměstí Arnošta z Pardubic 46, 321622651; ČeSký Těšín: VITaLITa TraVeL, JAROSLAV
WALCZYSKO, Hlavní třída 31, 558711804; děČín: CK DeZKa DĚČÍn, s. r. o., Prokopa Holého 808/8, 412532111; JaTOUr, JUDr. Josef JANŮ, Masarykovo náměstí 190/17, 412516313;
domAžliCe: SUnnY.CZ, Barbora ŠEŠULKOVÁ, Náměstí Míru 129, 721177828; dVůr králoVé nAd lABem: menCLOVÁ Ca, Jana MENCLOVÁ, Palackého 106, 499629139;
FrenšTáT Pod rAdHošTěm: DaLIBOr TOUrS,  s.  r.  o., Horní 26, 556836534; Frýdek - míSTek: SLUnÍČKO, Renata SIKOROVÁ, Nádražní 1100, 558629104; šárka
mOšKOŘOVÁ, Náměstí Svobody - u křížového podchodu, 595537254; FrýdlAnT nAd oSTrAViCí: Svatava BaČÁKOVÁ, Spořitelní 1062, 558679170; HAVířoV: Helena
eĽKOVÁ, Dlouhá tř. 13, 59688159; LeTem SVĚTem, Silvie TROJANOVÁ, Dlouhá třída 29, 596812615; HAVlíČkůV Brod: aDa TOUr, Ing. Jana FISCHEROVÁ, CSc., Havlíčkovo
náměstí 56, 569428464; m TOUr, Dolní 227, 569420347; Hodonín: LIDO, Jitka KRABIČKOVÁ, Nár. Třída 4, 518342867; HorAžďoViCe: CIaO - HŽ, Ciao…, cestovní
kancelář, s. r. o., Mírové náměstí 15, 376511999; HoSTinné: Dagmar KLePÁČKOVÁ, Náměstí 38, 720962602; HoSTomiCe: Cestovní agentura IvTravel, s. r. o., Slunečná
548, 728068000; HrAdeC králoVé: B&K TOUr, Komenského 249, 495408198; KamILa, Švehlova 463, 495580252; štěpánka VÍTKOVÁ, Opletalova 328, 556703780; Hrádek
nAd niSou: Lenka DOBešOVÁ, Příčná 365, 731586553; HrAniCe: BOn TOn, s. r. o., Masarykovo nám. 17, 581601490; VIa TOUr, Zdenka ZACHAROVÁ, Svatoplukova 79,
581601293; HumPoleC: aDOreS, s. r. o., Nerudova 185, 565533296; HLInÍK, Martina ŠIMONOVÁ, Jiráskova 656, 608222933; HuSToPeČe: Ivana TOCHÁČKOVÁ, Dobrovského
2, 731615851; CHeB: LeVOrOVÁ, Alexandra LEVOROVÁ, Svobody 31, 723974484; CHlumeC nAd Cidlinou: CHLUmeCKÁ Ca, Lenka RAKOUSKÁ, Klicperovo náměstí 11,
495485764; CHoCeň: maUna Kea, BcA. Veronika ŠTĚRBOVÁ, Tyršovo náměstí 298, 606076097; VS TOUrS, Věra SCHMITTOVÁ, Kollárova 1045, 465471588; CHrudim:
JaKUBÍKOVÁ, Ing. Ivana JAKUBÍKOVÁ, Filištínská 28, 469638788; aGenTUra šŤePÁnKa, s. r. o., Břetislavova 61, 469622768; jABloneC nAd niSou: Ca LUPInO TOUr,
Liberecká 1, 603801305; InDIVInDI, s. r. o., Jiráskova 9, 483306627; LaGUna Ca, Helena NĚMEČKOVÁ, Dolní Náměstí 594/14, 483315465; jeSeník: mOnDI-TOUr, s. r. o.,
Palackého 1333/1, 584409423; jiČín: farSKÁ, Milena FARSKÁ, Valdštejnovo náměstí 88, 493538818; SPOrTCenTrUm, Jan SOCHOR, Valdštejnovo náměstí 2, 493531977; ZÁJeZDY
JIČÍn, s. r. o., Židovská 68, 493525696; jiHlAVA: 3SYSTemS, s. r. o., Palackého 51, 567300069; jíloVé u PrAHy: aGenTUra 97, s. r. o., Chotouň 97, 241951214; jindřiCHůV
HrAdeC: HrOnOVÁ, Dana HRONOVÁ, Růžová 40/II, 384321649; kArViná - noVé měSTo: SVaTKa TOUrS, Alena GONDEKOVÁ, Čapkova 1515/19, 596323151; kArViná 1 -
FryšTáT: TOP TOUr, Danka MERTOVÁ, Karola Sliwky 128/14, 596315010; kdyně: CamPana, Náměstí 131, 379311272; klAdno: mOnTY, s. r. o., Italská 2316, 311215900;
klášTereC nAd oHří: CILInDr, Mgr. Jitka KUBRTOVÁ, Petlerská 416, 774643330; Prima travels, s. r. o., U Potoka 527, 777728280; klAToVy: JarOšÍK, Miloslav JAROŠÍK,
Nám. Míru 64/I, 376310279; kolín: CeSTa Spa, Legerova 432, 321712313; rOJa TOUr, Jana SYŘÍNKOVÁ, Rubešova 61, 321623292; koPřiVniCe: ImPULS, Vladimíra
HOUŠŤAVOVÁ, Štefánikova 570, 556808780; koSTeleC nAd orliCí: TanUS, s. r. o., Dukelských hrdinů 900, 494323493; krAloViCe: anDrIaS Tour, s. r. o., Nám. Osvobození
35, 373317180; krAluPy nAd VlTAVou: aBaCa, Lenka MALÍKOVÁ, Jungmannova 89, 326550480; krnoV: POHODOVÁ DOVOLenÁ, Petra URBANSKÁ, Hlavní náměstí 9,
734409300; kroměříž: Vojtěch fOrmÁneK, Šafaříkova 184, 573331776; lAnškroun: miloš mOrÁVeK, Hradební 316, 465635473; lány: BOČKOVÁ, Marie BOČKOVÁ,
Lesní 362, 313502150; ledeČ nAd SázAVou: nOna, Ing. Jana NOVÁKOVÁ, Husovo náměstí 139, 569731087; leToHrAd: SUPerPOBYTY, SeCUrITYneT.CZ, s. r. o., Orlice
168, 734475747; liBereC: Veronika PešKOVÁ, Strakonická 321/34, 773644507; liPník nAd BeČVou: GTOUr group, s. r. o., 28. října 602, 581771503; liTomyšl: eva
šTĚPÁnKOVÁ, Bělidla 1058, 605161873; liToVel: BaVI, Viktor KOHOUT, Náměstí Přemysla Otakara 754, 585371076; liTVínoV: JOrDan, Lenka KARAGAVRILIDISOVÁ, 9. května
2041, 476732453; louny: DanaTOUr, Danuše KOBLIŽKOVÁ, Pražská 898, 415655906; IVa, Ivana BARTOŠOVÁ, Žatecká 146, 415652848; Tam I ZPĚT, Jan GABRIEL, Vrchlického
781, 415652086; lySá nAd lABem: eVenTOUr, Ing. Evžen ŠULC, Masarykova 209, 325551595; mAriánSké lázně: TOUr CenTrUm, Irena HORÁČKOVÁ, Poštovní 160,
354626528; mělník: aSTra TOUr, Stuff, s. r. o., Náměstí Míru 4, 603142023; GaLaTOUr, Jakub INGALA, Nám. Karla IV. 3359, 739030389; mileVSko: Věra anDĚLOVÁ, Riegrova
145, 382521089; moHelniCe: TOUrInfO, Petr Höchsmann, Náměstí Tyrše a Fügnera 3, 583430047; moST: aSPen TOUr, s. r. o., Radniční 1/2, 476000027; a-TUrIST s r.o.,
Budovatelů 2375, 476700470; náCHod: a - Z TraVeL, Marcela DRAŠNAROVÁ, Palackého 20, 491423688; nerAToViCe: Ondřej nĚmeČeK, 28. října 1403, 733193991; noVé
měSTo nAd meTují: CIS - cestovní agentura, s. r. o., T.G.Masaryka 69, 491471073; noVé STrAšeCí: aLLeGrO, Ing. Ivana KAPKOVÁ, Čsl. armády 172, 313573700; noVý
BydžoV: Kateřina ZeZULOVÁ, 28. října 1644, 495491206; nýřAny: rODaTOUr, Dagmar SOJKOVÁ, Benešova 745, 377932266; oPoČno: marIn, Miroslava POČAROVSKÁ, DiS.,
Nádražní 167, 494667848; orloVá - luTyně: SUn TraVeL, Pavlína ŠORMOVÁ, F. S. Tůmy 1200, 597603619; oSTrAVA: aGenTUra Hana, s. r. o., Čs. Legií 3058/7, 596120694;
CK HB TOUr, s. r. o., Francouzská 6167, 596913030; LUmIS, Lukáš SVĚTLÍK, Teslova 1129/2 b, 603984297; oSTroV nAd oHří: LemOn TOUrS, s. r. o., Hlavní třída 982,
353615255; PArduBiCe: Ing. Dana KOZÁKOVÁ, kpt. Baroše 499, 466413650; PelHřimoV: KOTrČOVÁ, Marie KOTRČOVÁ, Růžová 82, 565323102; Plzeň: DUna, spol. s r. o.,
Riegrova 10, 377226319; enerGOSLUŽBY, s. r. o., Guldenerova 17, 371102471; eva KrÁLÍČKOVÁ HOUDKOVÁ, Pražská 6, 377224953; PodBořAny: aZUrO, Marie KUNEŠOVÁ,
Přátelství 411, 415722454; PoděBrAdy: IVanKa, Barbora HELLEROVÁ, Havlíčkova 53, 606893670; PrAHA 1: InVIa.CZ, a. s., Václavské náměstí 58, 226000622; agentura
ZÁJeZDY.CZ,a.s., Jindřišská 941/24, 565656761; La espiral, s. r. o., Betlémská 10, 731518602; PrAHA 10: Gala-travel, s. r. o., Švehlova 1391/32, 271752362; PrAHA 3:
SUPerZÁJeZDY.CZ, Lukáš ADÁMEK, Chrudimská 2a, 272743981; PrAHA 4: Cestovní kancelář fISCHer, a. s., Na Strži 65/1702, 596915232; nUBIS, Zdeněk KOCHTA, Arkalycká
757, 222365747; PrAHA 5: Levné zájezdy, Zborovská 1204/10, 270005170; TraVeL GrOUP, s.  r. o. - Dovolenkování.cz, Pecháčkova 1242/4, 732402202; PrAHA 6:
LaST.CZ, s. r. o., V Podbabě 118/25, 227222277; PrAHA 7: eSO-travel, a. s., Korunovační 22, 233377711-15; PrAHA 8: iSTeP, s. r. o., TRAVEL PORTAL, Karolínská 650/1,
234121121; PrACHATiCe: OCean CZ, s. r. o., Zvolenská 30, 388318746; PřelouČ: HOLIDaY TIP, Lenka VAŇKOVÁ, Perštýnské náměstí 181, 774075755; PříBrAm: Ca SÁra,
Plzeňská 77, 734594466; Lucie Travel, spol. s r. o., Václavské náměstí 144, 318630837; rAkoVník: CK KOnTaKT, Husovo nám. 2347, 605276053; rokyCAny: Jaroslav
PerOUTKa, J. Knihy 177/I, 371725346; šKODa aVIa TOUr, Zdeněk ŽIVNÝ, Palackého 15, 371728777; roudniCe nAd lABem: 1.CeSTOVnÍ, František SCHERBAUM, Jungmannova
1033, 602260782; H-TOUr, Olga HOLUBOVÁ, Alej 17. listopadu 812, 416815590; rouSinoV: GranD TraVeL, Sušilovo nám. 425/48, 517371868; říČAny: BenOnI, Marie
BENONI, CA BENONI, 17. listopadu 243/15, 323604365; SedlČAny: frIeDOVÁ, Anna FRIEDOVÁ, Nám. T.G.M. 165, 735889444; SoBěSlAV: eVa, Eva NEUMANNOVÁ, Náměstí
Republiky 57, 777245568; SokoloV: f&K TraVeL, s. r. o., Staré náměstí 37, 352623319; m SPOrT, Pavel KLEPIŠ, Nám. Budovatelů 1407, 733537287; STArá BoleSlAV:
BOHemIa, Jana SVATOVÁ VÍCHOVÁ, Boleslavská 240, 608051562; STrAkoniCe: CIaO…, cestovní kancelář, s. r. o., U Sv. Markéty 58, 383323450; STraKOTOUr, s. r. o.,
Palackého náměstí 86, 383321964; SušiCe: TemPO TOUrS SUšICe, s. r. o., Náměstí Svobody 6, 376528389; SViTAVy: PaLma, Alena FRANCOVÁ, Nám. Míru 89, 461541000;
šTernBerk: BarTOŇKOVÁ, Eva BARTOŇKOVÁ, ČSA 7, 585013470; šTěTí: štětská cestovní agentura, s. r. o., Krátká 64, 416810605; šumPerk: Cestovní agentura
ISTrIa, s. r. o., Hlavní třída 18, 583216703; TáBor: COmeTT PLUS, s. r. o., 9. května 1989, 381256079; D - TOUr, s. r. o., 9.května 2886, 381251725; TACHoV: ČernÝ, Zdeněk
ČERNÝ, K. H. Borovského 520, 374725707; TAnVAld: BeZVaCeSTOVÁnÍ.CZ, Klára ŠOURKOVÁ, Krkonošská 90, 608027703; TePliCe: aSSIST- your way, s. r. o., U Nemocnice
3064, 417532820; TeP TOUr, Anna SCHÖNMANNOVÁ, Masarykova třída 652/18, 417577738; TruTnoV: GOJmI-TOUr, s. r. o., Bulharská 61, 499818364; TřeBíČ: aDrIaTIC
TOUr, s. r. o., Smila Osovského 42/6, 568840340; anCLa TOUr, Marcela PRUKNEROVÁ, Soukupova 14/77, 723140370; LOSTrIS, Petr HÁJEK, Karlovo náměstí 33, 607527233;
TřineC: BeSKYD-eUrO, s. r. o., Palackého 397, 558997200; TýneC nAd SázAVou: GLOBUS, Petra BOBKOVÁ, Jílovská 504, 317701888; uHerSké HrAdišTě: mOJeCeSTa –
KŘenOVÁ, Jitka KŘENOVÁ, Masarykovo náměstí 34, 572550420; uHerSký Brod: DaLIma, Dagmar HRADECKÁ, Moravská 83, 572637026; ÚSTí nAd lABem: UrBÁnKOVÁ,
Kamila URBÁNKOVÁ, Mírové náměstí 99/23, 475213003; ÚSTí nAd orliCí: agentura Cam, s. r. o., M.R. Štefánika 234, 465527696; VAlAšSké meziříČí: BOB TOUr, Vladimíra
JUŘIČKOVÁ, Poláškova 32, 571620619; Ca LaST mInUTe, s. r. o., Mostní 98/8, 571610111; VeSelí nAd morAVou: CK ZUBaTÝ, Jiří ZUBATÝ, Svatoplukova 520, 518327518;
VlAšim: YVeTTa Ca, Yveta KATROVÁ, Riegrova 1828, 317847132; VrCHlABí: Vrchlabská CK, s. r. o., Krkonošská 203, 499421131; VSeTín: VS TraVeL CeSTOVnÍ aGenTUra
s.r.o, Nám. Svobody 1321, 571437721; VyškoV: COLUmBUS, s. r. o., Masarykovo nám. 4, 517333255; SWISS SerVICe, JUDr. Josef GERYK, Masarykovo náměstí 42, 517333300;
zASTáVkA u BrnA: LenKa HaVLÁTOVÁ, Zakřany 157, 734695161; znojmo: JInÁ, Jitka NAHODILOVÁ, Hakenova 25, 515227147; žATeC: JarOTOUr, Alena FENCLOVÁ, Nám.
Svobody 42, 415710236; CK PaLmera, Jiří HARAJDA, Obránců Mírů 1924, 415710031; miluše DYršmÍDOVÁ, Volyňských Čechů 3198, 774944656; železný Brod: Jan HÜBner,
Dvorská 8 (vchod Soukenná ulice), 488572019



prodejní místa ck Čedok
poboČky ck Čedok Čedok partner
ck Čedok brno
Nádražní 10/654
602 00 brno-město
542 321 267
cedok-brno@cedok.cz

ck Čedok brno
Otevřeno 7 dní v týdnu
Nákupní centrum olympia
U dálnice 777
664 42 Modřice
543 250 509; 543 250 549
cedok-brno-olympia@cedok.cz

ck Čedok brno
Otevřeno 7 dní v týdnu
Globus brno
Hradecká 40
621 00 brno
724 626 833
cedok-brno-globus@cedok.cz

ck Čedok České budějovice
nám. Přemysla otakara II. 39
370 01 České budějovice
387 202 859; 387 202 860
cedok-cbudejovice@cedok.cz

ck Čedok Frýdek - místek
j. v. Sládka 34
738 01 Frýdek-Místek
558 434 877; 558 431 472
cedok-frydek-mistek@cedok.cz

ck Čedok hradec králové
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“
Můstek
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 praha
Otevřeno 7 dní v týdnu
Centrum Černý Most 
Chlumecká 765/6
198 00 Praha 9 – Černý Most
724 626 967
cedok-praha-cernymost@cedok.cz

ck Čedok tábor
tř. 9. května 2471
390 02 tábor
381 252 235
cedok-tabor@cedok.cz

ck Čedok teplice
Otevřeno 7 dní v týdnu
Nákupní centrum Galerie
Nám. Svobody 3316
415 01 teplice
417 534 171, 417 534 172,

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

blanka raudová, 
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

cestovní kancelář
ros.br s.r.o. 
Palackého náměstí 15/5
792 01 bruntál
+420 777 760 030
ckros@ckros.cz

jitka gottlieberová
Nám. t. G. Masaryka 172
470 01 Česká Lípa 
487 823 155
gottlieberova@tiscali.cz 

benFica s.r.o.
Nám. ČSA 10
737 01 Český těšín
558 711 727
info@benfica.cz 

aom cZ, s.r.o. bene ca
Msgre. b. Staška 66
344 01 domažlice
379 722 266
ca.bene.domazlice@iol.cz 

míša dryšlová
agentura klikni.cZ s.r.o.
Nádražní 1088
738 01 Frýdek-Místek
773 673 083
misa@klikniacestuj.cz

tour těšín, s.r.o.
Hlavní třída 71, 736 01 Havířov
596 811 740
tourtesin1@seznam.cz 

anna tröstrová 
cestovní agentura
cimea travel
Mírové náměstí 5/5
748 01 Hlučín
595 042 240
605 545 387
cimeatravel@seznam.cz

lada šimková, 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

alena košíČková
valdštejnovo nám. 99
506 01 jičín 
493 531 536
alfajicin@iol.cz 

irena hadravová
Panská 136/1
377 01 jindřichův Hradec 
384 361 099
irena.hadravova@cedokpartnerjh.cz

michaela Weissová
jelínková, ca mk – tour
Kpt. jaroše 510, 432 01 Kadaň 
474 342 727
mktour@atlas.cz 

lc kontakt s.r.o.
P. bezruče 3388 – oC CeNtRAL
272 01 Kladno
777 000 777
lck2@lck.cz 

globus tour cZ, spol. s r.o.
Na Hradbách 155
280 01 Kolín 1
321 718 718
info@globus-tour.cz

ck agentura Fox, s. r. o.
záhumenní 1152
742 21 Kopřivnice
556 808 250
mobil: 607 888 833
prodejna@ckfox.cz

tomáš Zahálka, ca
eurocentrum
tyršova 880
517 41 Kostelec nad orlicí 
494 323 878
eurocentrum@eurocentrum.cz 

jaroslava marešová,
kutnohorská ca
Palackého náměstí 330
284 01 Kutná Hora 
327 512 331
kca@atlas.cz

ca jedeme.cZ
Komenského mám. 113
271 01 Nové Strašecí
775 091 483
info@ca-jedeme.cz

ludmila kellerová,
lm tour
Gen. Hlaďo 22, 741 11 Nový jičín 
556 701 598, 720 101 648
Ludmila.kellerova@seznam.cz 

miroslav gillar, lm tour
Gen. Hlaďo 22, 741 11 Nový jičín 
737 649 649
mirek.gillar@ktknet.cz

ck matoušek
Ing. Petr Matoušek
Na Příkopě 61, 288 02 Nymburk
325 616 348
info@ckmatousek.cz

atlas ZájeZdů s.r.o.
Horní náměstí 3, 746 01 opava
605 138 723
prodej@atlas-zajezdu.cz 

věra jeŽová
cestovní agentura
Masarykova třída 1325
735 14 orlová-Lutyně, 
596 516 387, 774 122 768
jezova@jezova.cz

michaela klouČková
vmv tour s.r.o.
Svobody 1680, (třída Míru 110)
530 02 Pardubice
732 410 912
info@vmvtour.cz

Čpa makléři s.r.o.
e.Husserla 11
796 01 Prostějov
582 332 691
j.hepnar@cpam.cz

štěpánka růŽiČková, 
ca amima
trávnická 2 (st.poliklinika)
796 01 Prostějov
582 330 654, 776 330 654 
info@amima.cz

annasta
anna šandová
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

tomáš Zahálka, 
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

iveta lansdorF
ca vitatur
Masarykovo náměstí 138/13
274 01 Slaný
608 339 918
vitatur@cavitatur.cz

sun tour, s.r.o.
marta konČická
Mladotické nábřeží 848 
763 21 Slavičín
tel. +420 577 341 994
info@casuntour.cz

paeddr. lada eidner, 
ck lada
bulharská 54, 541 01 trutnov
499 819 018
cklada@lada-trutnov.cz 

benFica s.r.o.
Nám. Svobody 527
739 61 třinec 
558 331 959
info@benfica.cz 

moje cesta
křenová jitka
Masarykovo nám. 34
686 01 Uherské Hradiště
572 550 420
zajezdy@mojecesta.cz

eva valnohová
cestovní agentura praděd
valová 268/2
789 01 zábřeh,
 +420 583 455 596
tel./fax: +420 583 411 083
valnohova@ckpraded.cz,
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.



Zábava začíná s naší bezplatnou palubní Wi-Fi*. Fantastická jídla a oceňovaný 
zábavní systém s nejširší obrazovkou na nebi se jistě brzy postarají o spoustu 
komentářů, lajků, tweetů a sdílení.

EMIRATES ECONOMY

SDÍLEJTE DOVOLENOU S PŘÁTELI
od samotného začátku

*  Wi-Fi připojení ve všech letadlech Emirates A380 a na vybraných letadlech Boeing 777. V prvních dvou hodinách je k dispozici 20 MB dat zdarma.


