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Vážení a milí zákazníci,

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

V naší jubilejní sezóně jsme připravili celkem osm tematických katalogů
s celou řadou atraktivních zájezdů, cen, slev a novinek. Nyní listujete katalogem s nabídkou lyžařských zájezdů v České republice i v zahraničí. Slovensko, Rakousko a Itálie patří dlouhodobě k nejoblíbenějším lyžařským
cílům nabízejícím kvalitní lyžování a s ním spojené zázemí. Rádi bychom
Vás pozvali například do Štrbského plesa ve Vysokých Tatrách, jednoho
z nejznámějších a nejvýše položených středisek na Slovensku. V Rakousku
pak patří k našim nejžádanějším oblastem Bad Kleinkirchheim, největší
lyžařské středisko v Korutanech, kde nabízíme ve vybraných termínech
skipas v ceně a navíc 50% slevu na vstup do zdejších lázní. V Itálii jsme pro
letošní sezónu připravili zbrusu novou nabídku včetně méně tradičních
středisek jako například Sestriere, kde na Vás čeká více než 400 km sjezdovek.
Nečekejte s výběrem své dovolené. Zarezervujte si svůj oblíbený zájezd
včas a získejte atraktivní slevy za včasný nákup až 15 %. Vícečlenné rodiny
pak ocení naše fantastické nabídky pro děti, kdy ve vybraných hotelech
může dítě cestovat zcela zdarma. Členové Clubu Čedok získají navíc vyšší
slevu.

Věříme, že Vás naše nová nabídka lyžařských zájezdů na zimu 2019/2020
zaujme, a těšíme se na Vaši návštěvu v některé z našich poboček nebo
Vám rádi poradíme na bezplatné lince 800 112 112. Aktuální ceny a další
informace pak najdete na www.cedok.cz nebo v naší nové mobilní aplikaci.
Přejeme Vám mnoho nezapomenutelných zážitků na cestách za hranice
všedních dnů s Čedokem.
Vaše cestovní kancelář Čedok a.s.

Vysoké Tatry, slovensko (54)

Rakousko (68)

Itálie (114)
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SleVy
a Výhody
V OBDOBí
PřeDPRODeJe

Slevy za včasný nákup až 15 %*
dítě do 12 let zcela zdaRma*

Pro členy clubu Čedok
slevy vyšší o 2 %*

*Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev a výhod uvádíme na str. 3, 141 nebo na www.cedok.cz
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800 112 112

SleVy až 17 %
S CLUBeM ČeDOK
Staňte Se Členy clubu Čedok!
zíSkejte atRaktiVní SleVy!

Věrnostní program club Čedok je určen našim zákazníkům, kteří jsou držiteli karty club
Čedok. tito zákazníci mohou v rámci věrnostního programu čerpat nadstandardní slevy.
Při koupi vybraného zahraničního zájezdu se slevou za včasný nákup 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 a výhody můžete čerpat již při koupi dalšího zájezdu. Výhody pro členy
Clubu Čedok nejsou omezeny pouze na slevy při koupi zájezdu–klubovou kartu si rozhodně nezapomeňte vzít i na Vaši dovolenou! Ve vybraných destinacích jsou pro Vás připraveny atraktivní
slevy z cen fakultativních výletů a různých služeb či nákupů. Podrobné informace a podmínky týkající se Clubu Čedok získáte na našich internetových stránkách www.cedok.cz, na bezplatné telefonní lince 800 112 112 či na kterékoli pobočce cestovní kanceláře Čedok. K čerpání slev je nutno
při koupi zájezdu předložit platnou členskou kartu Clubu Čedok.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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PROdej

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 64 našich prodejních místech nebo u našich autorizovaných
prodejců. Seznam poboček CK Čedok, Čedok Partnerů a autorizovaných prodejců včetně kontaktů naleznete v závěru tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz.
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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
facebook.com/ck.cedok

800 112 112

instagram.com/ckcedok#mujcedok
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Itálie – dolomiti superski
To nejlepší z celé Itálie s legendární Sella Rondou, lyžařskou arénou
na svazích Dolomit.

Itálie – skirama dolomiti
8 samostatných skiareálů s pestrou nabídkou sjezdovek světových
parametrů až po ty menší spíše rodinného charakteru.

Itálie - sestriere / Via Lattea
Lyžařská oblast čítající 400 km sjezdovek byla snad pro svou hustou síť vleků a tratí pokřtěna Mléčná dráha (Via Lattea). Zahrnuje
vrcholky Monte Sises (2 600 m), Motta (2 823 m), Fraiteve (2 701 m)
a Colle Bercia (2 290 m) a zasahuje až na francouzské území (Montgenévre).

Rakousko – zillertal
Unikátní údolí se spoustou různorodých terénů korunované ledovcem Hintertux.

Rakousko – dachstein West
Blízká dojezdová vzdálenost.

PRO běžkaře

Itálie – Folgaria / Lavarone
Nabízí 98 km běžeckých tratí. Perlou je zejména závodní běžecký park
na Passo Coé, kde můžete potkat trénovat i italské reprezentanty.
Rakousko – zillertal
200 km upravených běžeckých tratí.

jarní prázdniny ŠKOL V ČR V ROCE 2020

1.–9. února 2020
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

8.–6. února 2020
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostravaměsto, Prostějov

15.–23. února 2020
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

22. února–1. března 2020
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův
Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

29. února–8. března 2020
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec
Králové, Teplice, Nový Jičín

7.–15. března 2020
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod,
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná
Hora, Písek, Náchod, Bruntál

www.cedok.cz
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ní storna
100% pojiště
ných důvodů!
v případě váž

Cestovní pojištění ERV Evropské v nabídce naší kanceláře
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás!
Limity pojistného plnění (v Kč)

Complex

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník
Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu
Škoda na osobních věcech
Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení
Stornopoplatky
Přerušení cesty
Nevyužitá dovolená
Provozování zimních sportů

www.ERVpojistovna.cz

Cena pojištění na osobu

Evropa

Územní rozsah
Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

Complex Plus

3 000 000
24 000
120 000

3 000 000
24 000
120 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000

200 000
100 000

200 000
100 000

18 000

1)

2 000 000
1 000 000
200 000

18 000

350 Kč

do 24 dní

590 Kč

990 Kč

1) spoluúčast 500 Kč
2) spoluúčast 20 %, v případě vážných důvodů bez spoluúčasti
3) 1 000 Kč za den
Pokud cena zájezdu pro dospělou osobu přesáhne limit uvedený
u stornopoplatků varianty Complex (30 tis. Kč), je nutné zvolit variantu
Complex Plus.
1)

Rozsah a limity pojištění pro zájezdy po České republice za 230 Kč/osoba
naleznete na stránkách www.cedok.cz nebo se informujte u svého prodejce.

2 000 000
1 000 000
200 000

30 000
50 000

80 000
50 000

2)

8 000

3)

8 000

3)

ano

do 5 dní

Complex Plus

Vysvětlivky:

2)

ano

Complex

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

100% POJIŠTĚNÍ
STORNA u pojištění
SPECIAL

Přivezte si jen
ty hezké zážitky

Cestovní pojištění České pojišťovny
Limity pojistného plnění (v Kč)

Basic

Standard

Rozsah 01

Rozsah 03

Územní rozsah

Special

Plus

Rozsah 06

Rozsah 04

Evropa
zahrnuje i Turecko, Egypt, Kypr

Léčebné výlohy, asistenční služby a repatriace

100 000 000 Kč

100 000 000 Kč

100 000 000 Kč

100 000 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

500 000 Kč

500 000 Kč

500 000 Kč

500 000 Kč

Trvalé následky úrazu

200 000 Kč

200 000 Kč

200 000 Kč

Úmrtí následkem úrazu

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

Škoda na zdraví

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

2 000 000 Kč

Škoda na majetku

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

500 000 Kč

500 000 Kč

500 000 Kč

Stornopoplatky

30 000 Kč

30 000 Kč

80 000 Kč

Přerušení cesty

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

Nevyužitá dovolená

15 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

490 Kč

590 Kč

890 Kč

Zubní ošetření
Zásah horské služby

Škoda na osobních věcech

Cena za osobu

300 Kč

Ke službám České pojišťovny patří zajištění aktivní asistence klientům při nemoci nebo úrazu v jakémkoliv místě pobytu, kterou poskytuje v českém jazyce asistenční
služba Europ Assistance s.r.o. nonstop.
Nabídka pojištění pro zájezdy po České republice v ceně od 35 Kč na osobu a zájezd. Více informací u prodejce nebo na www.cedok.cz.
Tato inzerce má pouze informativní charakter.
Kompletní znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění nebo je možné ho shlédnout na www.cedok.cz.

čeSká RePUbLIkA | JiZeRSKé HORy

BeDřiCHOV

HOTeL PReMieR
****
Zájezdy:

4 a více dní

POLOHA
Hotel se nachází v samém srdci Jizerských hor,
cca 100 m od rozhledny Královka, 8 km od Jablonce nad Nisou a Liberce. Hotel prošel rozsáhlou
a uspokojí i nárekonstrukcí a je označen
ročnější hosty.
****

LyžOVání
Běžecké lyžování – běžecké tratě Jizerské magistrály jsou vedeny přímo od hotelu. Sjezdové
lyžování – Lyžařský areál Bedřichov – Malinovka
cca 2 km od hotelu, 5 vleků, 4 pomy, možnost
zapůjčení lyží nebo snowboardů. Parkoviště.
Hrabětice – Severák cca 2 km od hotelu, půjčovna
lyží, parkoviště. Pro náročnější Tanvaldský Špičák
– cca 9 km od hotelu.

VybAVení
Restaurace, privátní wellness (vířivka, sauna,
možnost objednání masáží a kosmetického ošetření). Uzamykatelná úschovna lyží. Možnost zakoupení netradičních marmelád vlastní výroby
bez přidané chemie.

UbytOVání
Dvoulůžkové pokoje superior – výhled na Jizerské
hory a Český ráj. Pokoje s WC, sprcha, posezení,
set na přípravu čaje a kávy, fén, trezor, WiFi.
Dvoulůžkové pokoje ekonomy – výhled na pastviny a rozhlednu Královka. Pokoje vybaveny:
WC, sprcha, fén, trezor, WiFi. Žehlící sety na vyžádání.

HORSKÝ HOTeL JeLiNeK
5 a více dní

POLOHA
Hotel se nachází v centru horského střediska
Bedřichov, nedaleko sjezdových tratí. Má ideální
polohu pro zimní sporty.

LyžOVání
Běžky – v celém okolí výborné terény, trať Jizerské
magistrály (celkem 80 km upravených tratí).
Sjezd – Ski areál Bedřichov – cca 200 m od hotelu,
večerní lyžování, parkoviště, lyžařská škola, půjčovna lyží a vybavení, kiosky.
VybAVení
Restaurace, jídelna, stylová vinárna, konferenční
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StRAVOVání
Snídaně – bufetovým způsobem. Večeře je možné zajistit na místě.
InfORmACe
Parkování u hotelu bez poplatku.

UPOZORnění
Pro zajištění maximálního klidu a pohody, preferuje hotel pobyt dětí od 10 let.
Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2VPR.html

BeDřiCHOV

***
Zájezdy:

Strava: snídaně

salonek, herna pro děti, sauna, stolní tenis, stolní
kopaná, kulečník, trezor (za poplatek), úschovna
lyží a lyžařských potřeb, v okolí bowling, tenisové
kurty, lanový park a bobová dráha v Janově nad
Nisou.

Strava: polopenze

InfORmACe
Parkování u hotelu za poplatek.

UbytOVání
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje, sprcha, WC, TV, SAT.

StRAVOVání
Polopenze, zesílené snídaně kontinentální, (částečně bufet, částečně s obsluhou), večeře – výběr
ze dvou menu, dezert. Při silvestrovském pobytu
je v ceně zahrnuta i slavnostní večeře.
800 112 112

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2VJe.html

JiZeRSKé HORy | čeSká RePUbLIkA

WeLLNeSS HOTeL BAByLON

LiBeReC

****
Zájezdy:

2 a více dní

POLOHA
Společenský a zábavní komplex Centrum Babylon se nachází na okraji Liberce při sjezdu od
silnice D 10.

LyžOVání
Běžky: okolí, Jizerské hory. Sjezd: Ski areál Ještěd
– ski bus od hotelu a zpět 1x denně. Další možnosti Jizerské hory.

VybAVení
Pod jednou střechou restaurace, bary, kavárny,
salonky, lunapark, iQ park, aquapark, bowling,
laser střelnice, 4D theatre, Wellness centrum:
sluneční louka, tepidárium, laconium solná inhalace, bylinková inhalace, Kneippova koupel,
sauna.

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

StRAVOVání
Snídaně – bufetovým způsobem, fakultativně:
doplatek na polopenzi (večeře). V ceně vánočního
a silvestrovského pobytu je menu a program.
kOUPání
Aquapark s tobogány.

InfORmACe
Parkování za poplatek.
Vánoční, silvestrovské a velikonoční pobyty na
vyžádání.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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Strava: snídaně

• neomezený vstup do Aquaparku a Saunového
světa po celou dobu pobytu
• neomezený vstup do iQlandie po celou dobu
pobytu
• neomezený vstup do Lunaparku po celou dobu
pobytu
• neomezený vstup na 18jamkový indoor Adventure golf po celou dobu pobytu
• neomezený vstup do iQ parku
• neomezený vstup do ZOO Liberec.
Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2VbA.html
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čeSká RePUbLIkA | KRUŠNé HORy

mImOŘáDná nAbíDkA PRO ZákAZníky čeDOkU

kteří jsou ubytováni v oblasti lyžařského areálu klínovec a boží Dar – neklid

Po předložení jednoho dílu ubytovacího
poukazu obdrží klienti čedoku:
20% slevu

z pultových cen výuky lyžování a snowboardingu

20% slevu

z cen půjčovného lyžařské, běžkařské a snowboardové
výzbroje

Lyžařská škola JPk nabízí:

Hotel Star 4

instruktory na skupinovou a privátní výuku
dětskou školku | sjezdové i běžecké lyže | snowboardy
sněžnice | lyžařské helmy | lyžařské oblečení
dětský miniareál | doplňkový prodej
kde nás najdete:

1. Skiareál klínovec – Sportcentrum klínovec
(na parkovišti u sjezdovky Dámská),
2. boží dar – konzum čáda

www.jpkklinovec.cz | 725 700 902

LOUČNá POD KLíNOVCeM

HOTeL STAR 4
***
Zájezdy:

2 a více dní

POLOHA
Hotel se nachází na úpatí severního svahu Klínovce v samém centru lyžařského areálu Klínovec
– sever v nadmořské výšce 1 000 m.
LyžOVání
Běžky – podmínky v celém okolí.
Sjezd – nejbližší lyžařský vlek je 50 m od hotelu.

VybAVení
Restaurace, kavárna s možností připojení na internet, salonek, sauna, stolní tenis, výtah, wellness (whirlpool, Kneippův chodník, na objednání
masáže), možnost zapůjčení lyží a snowboardů,
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možnost zajištění výuky lyžování viz Lyžařská
škola – slevy JPK.

UbytOVání
Dvou až čtyřlůžkové pokoje, sprcha, WC,TV, SAT.
Dětská postýlka na vyžádání za poplatek.

StRAVOVání
Snídaně – bufetovým způsobem nebo rozšířená
kontinentální dle obsazenosti hotelu. Obědy je
možné zakoupit na místě. Večeře – možnost fakultativního dokoupení. V ceně vánočního a silvestrovského pobytu je zahrnuta slavnostní večeře
a program.
800 112 112

Strava: snídaně

InfORmACe
Parkování – u hotelu bez poplatku.
Možnost zajištění odvozu od železniční nebo
autobusové stanice za poplatek. Nutno objednat
předem.
• 1x sauna zdarma

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2VHS.html

SLEVA 1000,- Kč

pro klienty cestovní kanceláře ČEDOK
Více informací na ww.levnelyze.cz/cedok

SKIPASY ZDARMA

(Dachstein West, Harrachov, Esplanada,
Přemyslov, Monínec, Rejdice, Donovaly,
Orawka, Gliczarów Górny, Ski Centrum
Miroslav Lipová Lázně, Skiarena R3 Ramzová,
Kraličák) i další dárky k nákupům na
www.levnelyze.cz

ZIMU
vyřešíme za Vás

130 km sjezdovek, 70 lanovek a vleků, snowparky,
freeride zóny, dětské kluby a výhodné
rodinné nabídky! www.dachstein.at

čeSká RePUbLIkA | KRKONOŠe

HARRACHOV

HOTeL OReA ReSORT SKLář
****
Zájezdy:

3 a více dní

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

LyžOVání
Běžky – vhodné podmínky v celém okolí. Sjezd –
čtyřsedačková lanovka 15 minut od hotelu. Zastávka skibusu přímo u hotelu.

VybAVení
Restaurace, bar, pool bar, business bar, bazén
(12 x 6 m), sauna, whirlpool, parní lázeň, koupele,
ﬁtness centrum, beauty salón, billiárd, tenisová
hala, stolní tenis, PC koutek, připojení WiFi v celém
hotelu, výtah. Velmi kvalitní relaxační centrum
s nabídkou různých druhů masáží.
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UbytOVání
Dvoulůžkové pokoje de luxe s balkonem nebo
bez balkonu. Rodinné pokoje de luxe pro 2 dospělé
a 2 děti do 12 let. WC, koupelna se sprchovým
koutem, TV, SAT, WiFi, telefon, trezor, vysoušeč
vlasů. Rodinné pokoje na vyžádání.
Výhoda rodinného pokoje: čajový a kávový set
s rychlovarnou konvicí, župany a pantoﬂe pro
dospělé, dvě přistýlky nebo palandy, 0,7 l minerální vody při příjezdu.
StRAVOVání
Snídaně nebo polpenze, bufetovým způsobem.

InfORmACe
Parkování u hotelu za poplatek.
Vánoční a silvestrovské pobyty jsou na vyžádání
včetně cen.

800 112 112

Strava: snídaně/polopenze

• volný vstup do hotelového bazénu, whirlpoolu
a ﬁtnessu v časech od 09:00 – 12:00 a od 13:00
do 21:00 hod.
• 1x denně vstup do hotelové sauny a parní
lázně od 13:00 do 21:00 hod.
• 15% sleva na ski pasy při pobytu minimálně
na 2 noci
• 10% sleva na půjčovnu lyžařských potřeb v hotelu
• skibus přímo od hotelu zdarma
• Harrachov Card – karta výhod
• celodenní animační program nejen pro děti –
zdarma (22. 12. – 31. 3. 2020)
Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2VSk.html

KRKONOŠe | čeSká RePUbLIkA

WeLLNeSS HOTeL SVORNOST

HARRACHOV

***
Zájezdy:

3 a více dní

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

LyžOVání
Běžky – vhodné podmínky v okolí. Sjezd – čtyřsedačková lanovka cca 15 minut od hotelu. Možnost dopravy skibusem přímo od hotelu.

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

UbytOVání
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, WC,
sprcha, TV. Další typy pokojů na vyžádání.

StRAVOVání
Polopenze – snídaně i večeře bufetovým způsobem. Bezlepková dieta za příplatek.
InfORmACe
Parkování – hotelové parkoviště za poplatek.
• skibus od hotelu k lanovce ZDARMA
• bazén ZDARMA
• Harrachov Card – s možností slev

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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Strava: polopenze

Bonus pro klienty Čedoku (platí pro dospělé osoby)
U pobytu na minimálně 5 nocí obdrží klienti
1x kávu a koláč, u pobytu na 7 a více nocí obdrží
1x Wellness proceduru zdarma dle výběru (rašelinový zábal 1 ks, rašelinový zábal 2 ks, inhalace,
kyslíková terapie dýchacích cest, suché uhličité
koupele, parafínový zábal rukou, perličková koupel, Kneippova koupel dolních končetin, sauna,
vířivá lázeň dolních končetin, podvodní masáž
automatická).
Oﬁciální klasiﬁkace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2VSV.html
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čeSká RePUbLIkA | KRKONOŠe

WeLLNeSS HOTeL HARRACHOVKA

HARRACHOV

***
Zájezdy:

3 a více dní

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

LyžOVání
Běžky – vhodné podmínky v celém okolí Harrachova. Sjezd – k lanovce na Čertovu horu cca
300 m, vlek pro děti a lyžařská škola cca 150 m.

VybAVení
Restaurace, bar, terasa, bazén (8 x 4 x 1,5 m), wellnesscentrum (sauna, masáže, vířivé koupele,
pára, infrasauna, paraﬁnové zábaly, vodoléčba,
manikúra a pedikúra, kosmetika), konferenční
místnost WiFi připojení zdarma, nekuřácký hotel.

Dětský koutek, dětské masáže a wellness služby
i pro děti.

UbytOVání
Dvoulůžkové pokoje až se 2 přistýlkami (klasické
lůžko), sprcha, WC, TV, WiFi, trezorek. Jednolůžkový pokoj s přistýlkou pro dítě – na vyžádání.

StRAVOVání
Snídaně nebo polopenze – bufet (při menším
obsazení hotelu výběr z 5 menu). Vánoce – 5chodové menu s malým dárkem, Silvestr – program
s hudbou, 1x sklenka sektu. 24. 12. a 31. 12. 2019
zimní bar se svařeným vínem a čajem u hotelu.
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Strava: snídaně, polopenze

InfORmACe
Parkování u hotelu za poplatek.
• ZDARMA bazén a ﬁtcentrum
• od 7 nocí 1 hodina pro 1 osobu v solné jeskyni
• 20 % sleva na wellness procedury a kosmetiku
nAbíDkA PROgRAmů: na www.cedok.cz.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2VHA.html

HARRACHOV

HOTeL HARRACHOV iNN
***
Zájezdy:

3 a více dní

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

LyžOVání
Běžky – vhodné terény v okolí – možnost běžeckého lyžování na mechanicky upravených
tratích. Sjezd – 100 m od hotelu 4 sedačková lanovka na Čertovu horu, ke které patří 4 sjezdové
tratě různých stupňů obtížnosti, uměle zasněžované s možností večerního lyžování. Dětský
vlek přímo za hotelem.
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VybAVení
Restaurace, recepce, bar, dětský kout včetně
her, hotel nemá výtah. V okolí možnost zapůjčení
lyží a zprostředkování lyžařské školy, možnost
zajištění prohlídky sklárny a pivovaru s ochutnávkou.

UbytOVání
Dvou- až třílůžkové pokoje s možností přistýlky
různých typů a velikostí, WC sprcha, LCD TV a SAT.
Pokoje s výhledem na Čertovu horu nebo k městu. Možnost zajištění dětské postýlky zdarma.
(nahlásit předem). Přistýlka je klasické lůžko.

800 112 112

Strava: polopenze

StRAVOVání
Polopenze – snídaně i večeře formou bufetu.
InfORmACe
Parkování u hotelu zdarma.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2VHI.html

KRKONOŠe | čeSká RePUbLIkA

HARRACHOV – RÝŽOViŠTě

HOTeL PyTLOUN
***
Zájezdy:

2 a více dní

POLOHA
Hotel se nachází v klidné části Harrachova – Rýžovišti v mírné stráni.
LyžOVání
Běžky – v okolí výhodné podmínky. Sjezd – 4sedačková lanovka Rýžoviště cca 450 m od hotelu.

VybAVení
Restaurace, kavárna, herna, hotelový bar, herna
pro děti, sauna, vířivka, masáže, úschovna lyží
a kol, WiFi zdarma.

UbytOVání
Zrekonstruované dvoulůžkové pokoje s možností
až 2 přistýlek s balkonem a posezením, krásným
výhledem na Čertovu horu. LDC TV, SAT, lednice,
minibar, kávový a čajový set (zdarma), trezor,
žehlící set, koupelna s vanou a WC, fén, WiFi.
Check-out ve 12.00 hodin. Pokoje bez balkonu
a jednolůžkové pokoje jsou na vyžádání. Nekuřácké pokoje.
StRAVOVání
Snídaně – bufetovým způsobem, možnost dokoupení večeří nebo obědů (na místě).

PARKHOTeL HARRACHOV
***
Zájezdy:

2 a více dní

POLOHA
Hotel je umístěn v jedné z nejkrásnějších a nejklidnějších částí Harrachova, na stráni nad údolím
Ryzího potoka, cca 20 minut od centra Harrachova, v nadmořské výšce 790 m.

LyžOVání
Běžky – vhodné terény a upravované tratě po
celém okolí. Sjezd – vleky od hotelu vzdáleny cca
100 až 250 m. Čtyřsedačková lanovka na Čertovu
horu cca 4 min.

VybAVení
Restaurace, denní bar, loby bar, dětský koutek,
sauna a infra sauna, kulečník, stolní tenis, možnost zajištění masáží.

Strava: snídaně

InfORmACe
Parkování za poplatek, nutné sněhové řetězy.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2VPy.html

HARRACHOV – RÝŽOViŠTě
Strava: polopenze

InfORmACe
• Harrachov Card – karta plná výhod
• Malá pozornost pro hosty Čedoku

UbytOVání
Dvou až čtyřlůžkové pokoje de luxe s balkonem
a dvou až čtyřlůžkové pokoje superior s výhledem
do lesa.
StRAVOVání
Polopenze – snídaně i večeře bufetovým způsobem. Nealkoholické nápoje, pivo a víno v průběhu večeře zdarma (18.00 – 19.30).
Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2VPH.html
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čeSká RePUbLIkA | KRKONOŠe

ROKyTNiCe NAD JiZeROU

PeNZiON BOBeŠ
***
Zájezdy:

4 a více dní

POLOHA
Výhodná poloha nedaleko městského centra s výhledem na panorama Lysé hory a Studenova.

LyžOVání
Běžky – vhodné terény v celém okolí. Sjezd – lyžařský areál Studenov cca 0,7 km, lyžařský areál
Horní domky – ski busem z náměstí (zastávka
skibusu cca 200 m od penzionu).
VybAVení
Příjemný rodinný nekuřácký penzion s restaurací,
saunou, stolním tenisem, možností zapůjčení lyží,
snowboardů, sáněk, bobů. Možnost uložení lyžařské výstroje během celého pobytu přímo

u sjezdovky v areálu Studenov v partnerském
objektu Roxana nebo na penzionu Lenoch.

UbytOVání
Dvoulůžkové pokoje až se 2 přistýlkami (klasické
lůžko) se sprchou, WC, TV a SAT, WiFi.

StRAVOVání
Snídaně – formou bufetu, obědy a večeře v restauracích v okolí.

POLOHA
Výhodná poloha nedaleko centra a v těsné blízkosti lyžařských vleků, v mírném kopci.

LyžOVání
Běžky – vhodné terény v okolí, sjezd – přímo
u hotelu vlek Udatný, další možnosti ski areály
Rokytnice nad Jizerou.

VybAVení
Restaurace, pivnice, ﬁtness, virtuální bowling,
kosmetika, masáže, sauna, solárium, manikůra
a modeláž nehtů, herna, dětský koutek, úschovna
lyží a kol a lyžařský servis. Hotel má výtah. Půjčovna lyží a snowboardů, lyžařská škola.
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Oﬁciální klasiﬁkace: ***

ROKyTNiCe NAD JiZeROU

SPORTHOTeL BOHeMiA
4 a více dní

InfORmACe
Parkování u penzionu bez poplatku.
• Pro hosty Čedoku garáž ZDARMA.
Nutno objednat předem.

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2VbO.html

***
Zájezdy:

Strava: snídaně

UbytOVání
Dvoulůžkové pokoje s možnosti přistýlky. Jednolůžkové a vícelůžkové pokoje na vyžádání.

Strava: polopenze

StRAVOVání
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem, večeře – výběr ze tří jídel (tříchodové menu). Při
vánočním a silvestrovském pobytu – je v ceně
místo klasické večeře slavností menu.

InfORmACe
Parkování u hotelu zdarma.
• sleva 10 % v lyžařské a snowboardové škole
• sleva 10 % na služby hotelu včetně restaurace
800 112 112

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2VSb.html
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HARMONy CLUB HOTeL
****
Zájezdy:

5 a více dní

POLOHA
Hotel se nachází na kopci cca 1 km od centra
Špindlerova Mlýna, přímo u sjezdovky Ski areálu
Medvědín.

LyžOVání
Běžky – běžecká stopa cca 200 m od hotelu.
Sjezd – dětský vlek u hotelu s napojením na lyžařský areál Medvědín. Cca 100 m od hotelu je
zastávka ski busu s možností dojet na sjezdovku
Hromovka nebo Svatý Petr. Přímo na hotelu
funguje lyžařská škola SKOLMAX. Dětský hotelový
vlek s malou sjezdovkou je u hotelu pro děti do
6 let zdarma.

VybAVení
Bufetová restaurace, restaurace á la carte, denní
Lounge bar, wellness centrum, nový nerezový
bazén se 2 whirlpooly, masáže, golfový simulátor,
2 tenisové haly, bowling, stolní tenis, biliárd, sportovní střelnice, hotel má 2 výtahy, kongresové
prostory až pro 350 osob, dětská herna, lyžárna,
půjčovna lyží, lyžařská škola, bobová dráha u hotelu, služby portýra, internet point, WiFi free.

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

HOTeL START
3 a více dní

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

LyžOVání
Běžky – v okolí výhodné terény. Sjezd – 300 m
od hotelu sedačková lanovka „Hromovka“. Doprava do lyžařského areálu Svatý Petr je možná
skibusem. Zastávka ski busu je cca 200 m od
hotelu (u hotelu Montana). eventuálně je možné
nastoupit i na ski bus u Hromovky. Sedačková
lanovka na Medvědín je ca 700 m od hotelu.

6

Strava: polopenze

StRAVOVání
Polopenze – snídaně i večeře bufetovým způsobem.

InfORmACe
Parkování za poplatek.
• zdarma bazén a 2 whirpooly denně
• děti lyžují do 5,9 let na hotelovém dětském
vleku zdarma
• Aqua Zone a brouzdaliště pro nejmenší.
Oﬁciální klasiﬁkace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2VHC.html

ŠPiNDLeRůV MLÝN

***
Zájezdy:

ŠPiNDLeRůV MLÝN

VybAVení
Restaurace, lobby bar (je součástí restaurace),
krb, sauna, masáže, billiár. WiFi připojení na pokojích i v hotelové restauraci zdarma, dětský
koutek, fotbálek, půjčovna lyží, lyžárna.

Strava: polopenze

InfORmACe
Parkování u hotelu zdarma.
• 10% sleva v půjčovně na lyžařské vybavení přímo v hotelu

UbytOVání
Dvou až čtyřlůžkové pokoje, některé s možností
přistýlky, WC, sprcha, TV a SAT, rádio, telefon.

StRAVOVání
Polopenze, snídaně – bufetovým způsobem, večeře – tříchodové menu bez nápojů.
Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2VSt.html
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ŠPiNDLeRůV MLÝN

CLARiON HOTeL
****
Zájezdy:

3 a více dní

POLOHA
V klidné části Špindlerova Mlýna, nad Labskou
přehradou, ve výšce 740 m n. m.

LyžOVání
Běžky – v okolí jsou značené běžecké trasy po
hřebenech Krkonoš. Sjezd –100 m od hotelu je
třísedačková lanovka se sjezdovkou pro středně
náročné lyžaře. Další možnosti jsou v lyžařském
areálu Svatý Petr či Medvědín (dostupné ski busem přímo od hotelu).
VybAVení
Restaurace Pinia, hotelová restaurace Labe, Lobby
Bar, 3 salonky, konferenční sál, bazén, saunový svět,

12
solárium, whirlpool, masáže, wellness procedury,
posilovna, stolní tenis, kulečník, dětský koutek.

UbytOVání
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (rozkládací křeslo 180 cm dlouhé), se sprchou a WC,
fénem, televizorem, telefonem, trezorem, setem
pro přípravu kávy a čaje, s balkonem nebo bez
balkonu.
StRAVOVání
Polopenze – bufetovým způsobem nebo menu
(dle obsazenosti hotelu), 24.12. slavností večeře,
živá hudba, 31.12. je v ceně silvestrovský večer
s programem.

OReA ReSORT HORAL
3 a více dní

dětská herní zóna, denní bar, 2 restaurace, salonky, kongresový sál, doplňkový prodej, WiFi
připojení.

VybAVení
Relaxační centrum – bazén, whirlpool, ﬁnská
sauna, bylinná sauna, římské lázně, parní kabina,
tepidarium, dětská zóna, masáže. Fitcentrum,

StRAVOVání
Polopenze – snídaně i večeře bufetovým způsobem. U vánočního pobytu je v ceně vánoční
večeře. U Silvestrovského pobytu je v ceně
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Oﬁciální klasiﬁkace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2DCL.html

6

POLOHA
Na úpatí Kozích hřbetů v nadmořské výšce
900 m, v oblasti Sv. Petra, cca 3 km od centra
Špindlerova Mlýna.

LyžOVání
Poloha hotelu je ideálním výchozím místem pro
běžecké túry po hřebenech Krkonoš. V bezprostřední blízkosti jsou dva lyžařské vleky pro méně
náročné lyžaře. Lyžařská centra Svatý Petr a Medvědín jsou v hlavní sezoně dostupné ski busem
od hotelu.

InfORmACe
Parkování u hotelu za poplatek.
• ZDARMA bazén, whirlpool a ﬁtness (7.00 –
12.00 hod.), WiFi připojení v celém hotelu
• u pobytu na 7 a více nocí ZDARMA bazén, whirlpool, ﬁtness (7.00 –12.00 a 14.00 – 21.30 hod.)
• 10% sleva na procedury ve wellness centru
• ve vybraných termínech sleva 1 noc včetně
stravy zdarma
• speciální slevy za včasný nákup – 45 dní před
nástupem

ŠPiNDLeRůV MLÝN

****
Zájezdy:

Strava: polopenze

UbytOVání
Dvoulůžkové pokoje mají ve standardu LeD televizi s úhlopříčkou 43″ s HD satelitními programy, telefon, trezor, minibar, čajový a kávový set,
WiFi připojení. Koupelny jsou vybavené sprchovým koutem, toaletou a fénem. Pokoje Deluxe
mají k dispozici balkon, pokoje Classic jsou bez
balkonu.

800 112 112

Strava: polopenze

nápojový balíček (pivo, rozlévané víno, nealko),
bufet, půlnoční bufet, přípitek, hudba.

InfORmACe
Parkování u hotelu za poplatek.
• vstup do wellnes, bazénu a vířivky v ceně pobytu
• 10% sleva na wellnes procedury
• ve vybraných termínech od neděle do pátku
(bez možnosti prodloužení) sleva 1 noc včetně
stravy ZDARMA
• speciální slevy za včasný nákup
Oﬁciální klasiﬁkace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2DHO.html

KRKONOŠe | čeSká RePUbLIkA

HOTeL VZ BeDřiCHOV A JeHO DePeNDANCe
****/***
Zájezdy:

5 a více dní

POLOHA
Nachází se ve Špindlerově Mlýně, v části Bedřichov.

LyžOVání
Běžky – ideální výchozí bod lyžařských túr. Sjezd
– nedaleko známých lyžařských center Hromovka (700 m), Medvědín (550 m), Svatý Petr (1 km).
VybAVení
Restaurace, bar, wellness centrum – parní sauna,
parní solná sauna, ledová tříšť, whirlpool zóna,
Kneippova lázeň, Vichy sprcha, ﬁnská sauna s ochlazovacím bazénkem, solárium, masáže, beauty
program, vodní ráj s krytým bazénem 25 m dlouhým a vodními atrakcemi, squash, tělocvična,
bowling, ﬁtness, golfový trenažér, střelecký trenažér, půjčovna horských kol a sportovních potřeb,
kulečníky, kadeřnictví, dětský koutek, bezplatné

WiFi připojení. V areálu depandancí je tenisová
hala se dvěma vnitřními a jedním venkovním kurtem, stylová restaurace u Medvěda.

UbytOVání
Dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, TV, telefonem
a chladničkou, trezor na vyžádání. V dependancích
studia o dvou pokojích s předsíňkou, kuchyňkou
s el. vařičem, varnou konvicí, chladničkou, základním kuchyňských vybavením, WC a sprcha společná
pro oba pokoje, každý pokoj má TV.
StRAVOVání
Snídaně – formou bufetu, fakultativně doplatek
na polopenzi nebo plnou penzi – výběrem ze
2–3 druhů, bufet. V neděli jsou obědy a večeře
servírované v podobě krkonošských specialit.
Pobyty v dependanci jsou bez stravy, fakultativně
je možné stravu dokoupit – stravování je v hlavní

HOTeL Tři RůŽe
3 a více dní

POLOHA
V blízkosti centra města zimních sportů.

LyžOVání
Sjezd – Skiareál Hromovka – 200 m. Běžky – v okolí
je množství lyžařských tratí.

VybAVení
Stylová restaurace, bar, ﬁnská sauna, možnost
masáží, WiFi připojení po celém hotelu zdarma.

UbytOVání
Dvou až čtyřlůžkové pokoje se sprchovým koutem, WC, SAT-TV, WiFi připojení.

Strava: snídaně

budově. V ceně Vánočního a Silvestrovského pobytu je zahrnut příplatek za večeři.

InfORmACe
Parkování na odstavné ploše za poplatek.
• ZDARMA 1x denně vstup do Vodního ráje na
75 min. (9.00 – 15.00 hod. v hlavní sezoně,
v ostatních obdobích 9.00 – 21.00 hod.).
• pro ubytované v dependanci při pobytu na
min. 6 nocí zdarma 2x 75 min. vstup do Vodního
ráje ve stejném časovém rozmezí
• možnost zakoupení vícedenních skipassů se
slevou na recepci
Oﬁciální klasiﬁkace: ***+/***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2Dbe.html

ŠPiNDLeRůV MLÝN

***
Zájezdy:

ŠPiNDLeRůV MLÝN

6

StRAVOVání
Snídaně formou bufetu, večeře servírované formou tříchodového menu, v ceně vánočního pobytu je čtyřchodové štědrovečerní menu a malý
dárek na pokoj, v ceně Silvestrovského pobytu
je pětichodové silvestrovské menu, půlnoční přípitek a popůlnoční bufet.

InfORmACe
Parkování u hotelu za poplatek.
• volný vstup do hotelové sauny
• 15% slevy na služby yellowpoint – půjčovna
a lyžařská škola
• 20% slevy na masáže
• speciální slevy za včasný nákup do 31.10.
Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: polopenze

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2DtR.html
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ŠPiNDLeRůV MLÝN

ALPSKÝ HOTeL
***
Zájezdy:

3 a více dní

POLOHA
V údolí Svatého Petra, cca 1 km od centra Špindlerova Mlýna.

LyžOVání
Vleky Horal a Slovan cca 100 m (vhodné pro rodiny s dětmi), skiareál Svatý Petr 500 m, Medvědín 1 km, skibus 200 m. Běžky – od hotelu.

VybAVení
Restaurace ve stylu 20. let, vinárna, wellness
(sauna, whirlpool), kulečník, stolní fotbálek, dětský koutek, masáže, lyžárna, WiFi připojení.

6

UbytOVání
Dvoulůžkové pokoje, třílůžkové a rodinné pokoje
se sprchou, WC, SAT-TV, WiFi připojení.

StRAVOVání
Snídaně formou bufetu, večeře servírované formou tříchodového menu, v ceně vánočního pobytu je čtyřchodové štědrovečerní menu a malý
dárek na pokoj, v ceně Silvestrovského pobytu
je pětichodové silvestrovské menu, půlnoční přípitek a popůlnoční bufet.

POLOHA
Ve Svatopetrském údolí, 15 min. od centra.

LyžOVání
Skiareály Svatý Petr nebo Medvědín jsou dostupné skibusem, zastávka je u hotelu.
VybAVení
Hotel v rustikálním, horském stylu, restaurace,
bar, ﬁnská sauna, vířivka, možnost masáží.

UbytOVání
Dvoulůžkové pokoje s možností 1–2 přistýlek se
sprchovým koutem, WC, SAT televizí a bezplatným připojením WiFi, výtah není k dispozici.
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Oﬁciální klasiﬁkace: ***

ŠPiNDLeRůV MLÝN

HOTeL VÝSLUNí
3 a více dní

InfORmACe
Parkování u hotelu za poplatek.
• volný vstup do hotelového wellness
• 15% sleva na služby yellowpoit – půjčovna a lyžařská škola
• 20% slevy na masáže
• speciální sleva za včasný nákup do 31. 10.

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2DAH.html

***
Zájezdy:

Strava: polopenze

6

StRAVOVání
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře servírované formou tříchodového menu, v ceně
vánočního pobytu je čtyřchodové štědrovečerní
menu a malý dárek na pokoj, v ceně Silvestrovského pobytu je pětichodové silvestrovské menu,
půlnoční přípitek a popůlnoční bufet.

InfORmACe
Parkování u hotelu za poplatek.
• 15% sleva na služby yellowpoint – půjčovna
a lyžařská škola
• 20% sleva na masáže
• neomezený vstup do wellness
• speciální sleva za včasný nákup do 31.10.
800 112 112

Strava: polopenze

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2DVy.html
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ŠPiNDLeRůV MLÝN

HOTeL OLyMPie
****
Zájezdy:

3 a více dní

POLOHA
V údolí Svatého Petra, 15 min od centra Špindlerova Mlýna.

LyžOVání
Běžecké tratě v okolí. Sjezd – 400 m od hotelu
je vlek Stoh, 600 m Skiareál Svatý Petr, zastávka
skibusu – 60 m od hotelu.
VybAVení
Restaurace, zimní terasa, wellnes centrum (bazén
se protiproudem, masážní lavicí a chrličem vody,
whirlpool, Kneippův chodník, relax. lehátka, osušky), možnost masáží, WiFi připojení v celém
objektu včetně pokojů.

6

UbytOVání
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky se
sprchou, WC, TV, trezorem, fénem, nekuřácké.

StRAVOVání
Snídaně formou bufetu, fakultativně večeře –
à la carte nebo 4chodové menu (polévka a salát
formou bufetu, hl. jídlo servírované ze 3 variant
a dezert servírovaný). V ceně vánočního pobytu
je slavností galavečeře – servírovaná. V ceně silvestrovského pobytu je celovečerní raut, DJ nebo
Live music, novoroční přípitek, ohňostroj na terase, popůlnoční kýta s čočkou a disco party po
celý večer.

HOTeL STOH
4 a více dní

POLOHA
Ve středisku zimních sportů, v údolí Svatého
Petra, u sjezdovky zvané Stoh s výhledem na
Kozí Hřbety.

LyžOVání
U sjezdovky Stoh, dále Skiareál Sv. Petr, běžecké
tratě v okolí.

VybAVení
Restaurace, lobby bar, konferenční salonek, lyžárna, ﬁtness, dětský koutek.

InfORmACe
Parkování u hotelu zdarma.
• 10% sleva v cukrárně Bogner v centru města
• 15% sleva ve vyhlášené restauraci elan Bar
Caﬀe (v centru města)
• 10% sleva do music baru Silver Rock (centrum
města)
• neomezený vstup do wellnes centra
• ve vybraných termínech sleva 7=6 – jedna noc
ze základní ceny zdarma
• speciální sleva za včasný nákup do 31.10.
Oﬁciální klasiﬁkace: ***+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2DOL.html

ŠPiNDLeRůV MLÝN

***
Zájezdy:

Strava: snídaně

UbytOVání
Dvou až čtyřlůžkové pokoje, šestilůžkové apartmá. Pokoje jsou se sprchou, WC, SAT-TV, fénem
a WiFi připojením. Pokoje s balkonem jsou za
příplatek.

StRAVOVání
Polopenze – snídaně i večeře jsou formou bufetu.
Při menším počtu osob jsou večeře formou
3chodového menu.

InfORmACe
Parkování u hotelu zdarma.

Strava: snídaně

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2DSt.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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JANSKé LáZNě

HOTeL TeRRA
***
Zájezdy:

3 a více dní

POLOHA
Hotel Terra se nachází v komplexu lázní v krásném prostředí pod Černou horou.
LyžOVání
Běžky – v okolí vhodné terény.
Sjezd – ski areál Černá Hora – Pec. Ski bus odjíždí
z autobusové zastávky na Kolonádě, která se nachází ve vzdálenosti cca 100m od hotelu Terra.

VybAVení
Hotel Terra je propojen s Lázeňským domem, kde
se konají procedury a nachází se Wellness zóna
(Aquacentrum, sauna, parní boxy, vnitřní/venkovní
vířivka). Restaurace. Hotel má výtah.

UbytOVání
Zrekonstruované dvoulůžkové a jednolůžkové
pokoje WC, sprcha, TV SAT, WiFi, lednice, příruční
trezor.
StRAVOVání
Vánoce a Silvestr – polopenze – bufetová snídaně,
večeře výběr ze 3 menu. Zimní pobyty – snídaně
s možností dokoupení večeří.

InfORmACe
Parkování dle dostupné kapacity zdarma.
• zapůjčení županu a fénu na celou dobu pobytu
• při hotelovém ubytování je vstup do Aquacentra
na 2 hodiny denně zdarma, do ﬁtness 2 hodiny
denně, 1x poukázka na kávu do kavárny

HOTeL LUČNí DůM
3 a více dní

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

LyžOVání
Kabinová lanovka na Černou horu (1 299 m n. m.)
je vzdálena pouhých 200 m od hotelu, denní i večerní lyžování. Ski servis.

VybAVení
Restaurace, bar, společenská místnost s kulečníkem a šipkami, sauna, masáže, terasa s lehátky,
úschovna lyží nebo kol.
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• 10% sleva na vícedenní skipas
• 10% sleva na volně prodejné procedury
• Karta na ski bus zdarma.

UPOZORnění
Možnost zajištění pobytů v hotelu Réva. informace na www.cedok.cz
nAbíDkA PROgRAmů: www.cedok.cz.
Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2Vte.html

JANSKé LáZNě

***
Zájezdy:

Strava: snídaně a polopenze

UbytOVání
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou, koupelnou
a WC, lednicí, LCD televizi se satelitním příjmem
a připojením k internetu WiFi zdarma. Možnost
využití terasy v poschodí. Pokoje různých typů
a rozměrů.
StRAVOVání
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře výběr
ze tří jídel formou tříchodového menu.

Strava: polopenze

InfORmACe
Parkoviště u lanovky – za poplatek (cca 150 m
od hotelu).
• možnost zajištění odvozu zavazadel do hotelu
a zpět zdarma

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2VLD.html

800 112 112

KRKONOŠe | čeSká RePUbLIkA

PeC POD SNěŽKOU

HOTeL HORiZONT
****
Zájezdy:

4 a více dní

POLOHA
V centru známého turistického střediska Pece
pod Sněžkou.

LyžOVání
Sjezd – u hotelu je vlek pro děti, mírně pokročilé
a začátečníky, v blízkém lyžařském areálu jsou
sjezdovky všech stupňů obtížnosti. Hoteloví
hosté mají skibus od hotelu zdarma. V hotelu
je možné objednat lyžařskou školu. Běžky – Pec
pod Sněžkou je východiskem rozmanitých běžeckých túr.

VybAVení
Celkem 4 restaurace a bary servírují pokrmy z tradiční české a krkonošské kuchyně, ale i speciality
zážitkové gastronomie. SKy CLUB 18 v nejvyšším
patře hotelu s jedinečným výhledem. Wellness
centrum nabízí vyhřívaný bazén s protiproudem,
vířivku, saunu, posilovnu, kuželky, squash, ricochet,

6
stolní tenis, lekce spinningu, masáže, zábaly, koupele. V hotelu je půjčovna lyží, běžek, snowboardů
a sáněk, dětský koutek. Připojení k internetu v celém
hotelu včetně pokojů.

UbytOVání
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, sprcha,
WC, telefon, SAT-TV, minibar, fén, trezor. Rodinné
pokoje jsou 2 pokoje propojené dveřmi. Superior
pokoje jsou pokoje ve vyšších patrech hotelu
s výhledem, varný set s kávou a čajem, voda,
ovoce, župan a pantoﬂe na pokoji.

StRAVOVání
Polopenze – snídaně i večeře formou bufetu.
Obědy pro seniory – formou denního menu.
V ceně vánočního pobytu je večeře formou slavnostního vánočního menu. V ceně silvestrovského
pobytu je slavnostní silvestrovský bufet a celovečerní program s mottem „ SWiNG TiMe“.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: polopenze

InfORmACe
Parkování u hotelu za poplatek.
• ZDARMA bazén, whirlpool, sauna, ﬁtness,
WiFi připojení
• v hlavní sezoně skibus a animační programy
pro děti a dospělé
• karta hosta se spoustou výhod a slev v Peci
pod Sněžkou a Velké Úpě
• zvýhodněné pobyty pro seniory
• speciální slevy za včasný nákup
• ve vybraných termínech slevy – 1 noc zdarma

Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2DHP.html

23

čeSká RePUbLIkA | KRKONOŠe

PeC POD SNěŽKOU

HOTeL OBZOR
***
Zájezdy:

4 a více dní

POLOHA
V klidné lokalitě Pece pod Sněžkou, centra zimních sportů.
LyžOVání
U sjezdovky Bramberk.

VybAVení
Kompletně zrekonstruovaný hotel, restaurace,
bar, společenská místnost, úschovna lyží, botárna
s vyhřívanými držáky na obuv (hlídáno kamerovým systémem), sauna, terasa na jižní straně
hotelu, kulečník, šipky, dětské hračky a deskové
hry, zdarma připojení k WiFi. Výtah není k dispozici.

UbytOVání
Čtyřlůžkové pokoje s příslušenstvím nebo čtyřlůžková studia (2 dvoulůžkové pokoje se společným sociálním zařízením), všechny pokoje
mají podlahové topení a TV. Některá studia mají
balkon (za příplatek).

StRAVOVání
Snídaně servírované, příplatek na polopenzi –
3chodové servírované menu s možností výběru
ze dvou hlavních jídel.

POLOHA
Penzion se nachází v klidné části Benecka, stranou od centra.

LyžOVání
Běžky – běžecké tratě v okolí, výchozí bod – 1 km.
Sjezd – areál Benecko – nejbližší sjezdovka –
10 min. pěší chůze.

VybAVení
Restaurace s domácí kuchyní a dětským koutkem, bazén, sauna, WiFi připojení v celém objektu
zdarma, výtah není k dispozici.

24

Oﬁciální klasiﬁkace: ***

BeNeCKO

PeNZiON DANA
4 a více dní

InfORmACe
Parkování na centrálním parkovišti v Peci pod
Sněžkou za poplatek.
• široké možnosti zimních sportů
• vhodné pro rodiny s dětmi – čtyřlůžková studia
• ZDARMA 1x během pobytu odpolední káva
a zákusek a pro děti nealko

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2DOb.html

***
Zájezdy:

Strava: snídaně

UbytOVání
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (rozkládací gauč) s příslušenstvím, SAT-TV.

Strava: snídaně

StRAVOVání
Snídaně – formou švédských stolů, fakultativně
večeře – výběrem ze 3 druhů hl. jídla.
InfORmACe:
Parkování u penzionu zdarma.
• bazén v ceně pobytu

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2DDA.html

800 112 112

ŠUMAVA A POŠUMAVí | čeSká RePUbLIkA

OReA ReSORT HORiZONT

ŠPiČáK

****
Zájezdy:

3 a více dní

POLOHA
V CHKO Šumava, v rekreačním středisku Špičák,
na jižním svahu vrchu Pancíře.

LyžOVání
Běžky – v okolí jsou značené a udržované běžecké
tratě.
Sjezd – nejbližší lyžařské vleky – 1 km od hotelu.

VybAVení
Restaurace, salonky, kongresový sál, kosmetika,
úschovna lyží, billiard, stolní tenis, internetový
koutek, WiFi připojení, dětská herna, Pool &
Fitness centrum (bazén s protiproudem, vodopádem a masážními tryskami, whirlpool, Kneippův masážní chodník, sauna, římská vonné
lázně, relaxační místnost, solárium „Turbo“,

ﬁtness), wellness centrum (masáže). K dispozici
jsou 2 výtahy.

UbytOVání
Dvoulůžkové pokoje, některé s možností přistýlky
se sprchou, WC, fénem, SAT-TV, telefonem, chladničkou, trezorem, kávových a čajovým setem
(ozn. Deluxe), pokoje executive mají navíc balkon.
Rodinné pokoje jsou určeny pro 2 dospělé a 2 děti
do 12 let.

StRAVOVání
Snídaně, fakultativně doplatek na večeře, snídaně
i večeře jsou formou bufetu. V ceně vánočního
pobytu štědrovečerní večeře a sklenka sektu,
v ceně silvestrovského pobytu je slavnostní bufet,
půlnoční bufet, sklenka sektu, živá hudba nebo

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

6

Strava: snídaně

DJ, ohňostroj, nápojový balíček (pivo, víno, nealko).

InfORmACe
Parkování u hotelu za poplatek.
• neomezený vstup do Pool & Fitness centra (bazén, whirlpool, Kneippův masážní chodník, sauna, římské vonné lázně, ﬁtness centrum). Děti
mají vstup povolen jen do 19.00 hod.
• 10% sleva za wellness procedury v Pool & Fitness centru
• Speciální slevy za včasný nákup
Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2DHS.html
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Hotel Srní

HOTeL SRNí / DePeNDANCe HOTeLU SRNí

SRNí

****/****
Zájezdy:

3 a více dní

POLOHA
V horském prostředí Národního parku Šumava,
v centru rekreačního střediska Srní s ideálními
podmínky pro běžecké lyžování. Hotel a dependance jsou od sebe vzdáleny 200 m.
LyžOVání
Běžky – v okolí jsou upravované běžecké tratě.
Sjezd – Ski areály v Kašperských Horách nebo
na Kvildě – cca 14 km.

VybAVení
Hotel: restaurace, jídelna, snack bar, salonek,
letní terasa, krytý vyhřívaný bazén (25 x 12,5 m)
s bezbariérovým vstupem, sauna, pára, bowling,
stolní tenis, turistické hole, dětský koutek. Výtah
je k dispozici.
Dependance: restaurace, společenský sál, kulečník, internet, sportovní hala s umělým povrchem s možností lajnováním na různé sporty
(badminton, tenis, volejbal, minikopaná, basketDependance
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bal, ﬂorbal) a lezeckou stěnu, dále je v přidružených prostorách M-squash (ricochet), ﬁtness
s kardiozónou, multi-sportovní simulator ViSUAL
SPORTS (golf, fotbal, hokej, baseball, americký
fotbal, ragby, basketbal, kriket, pro děti vybíjená
příšerek a pouťová střelnice s míčkem), laserová
střelnice. Hosté ubytovaní v depandanci mohou
využívat služeb v hotelu a naopak.

UbytOVání
Hotel: Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou, některé
mají balkon, třílůžkové apartmány s přistýlkou
(rozkládací křeslo) a balkonem. Na pokojích je
sprcha, WC, radio, SAT-TV, minibar a telefon.
Dependance: Dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky se sprchou, WC, radio, SAT-TV, telefonem, některé mají balkon.

StRAVOVání
Snídaně, fakultativně doplatek na polopenzi.
Snídaně i večeře jsou formou bufetu. V případě

800 112 112

15

Strava: snídaně

malé obsazenosti se hosté z dependance stravují
v hotelu Srní. V ceně vánočního pobytu je gala
menu, winter bar, přípitek a dáreček. V ceně Silvestrovského pobytu je program, gala bufet,
půlnoční bufet, winter bar, přípitek, dáreček.

InfORmACe
Parkování u obou hotelů za poplatek.
• ZDARMA bazén, sauna/pára, stolní tenis, dětská
herna, ﬁtness na hotelu, půjčovna běžeckých
lyží, úschovna lyží, WiFi připojení
• 20% sleva na sportovní halu v depandanci
• ve vybraných termínech cenově zvýhodněné pobyty s polopenzí pro seniory (55+) s možností
účasti vnoučat
• slevy za včasný nákup
Oﬁciální klasiﬁkace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2DSR.html

ŠUMAVA A POŠUMAVí | čeSká RePUbLIkA

PeNZiON BÖHMeRWALD
***
Zájezdy:

3 a více dní

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

LyžOVání
V okolí jsou vhodné podmínky pro běžecké i sjezdové lyžování.

VybAVení
Restaurace, salonek, ﬁtness, kulečník, sauna,
možnost masáží, WiFi, možnost využití 1 PC s připojením na internet, úschovna lyží, dětský koutek,
výtah.
UbytOVání
Dvoulůžkové pokoje se sprchou, WC, fén, telefon,
televize se satelitními programy, minibar, malý
sejf. Rodinné pokoje jsou tvořeny 2 pokoji (v jednom pokoji jsou 2 lůžka a ve druhém 1 nebo 2)
– příslušenství je společné, televizor je na každém
pokoji.

WeLLNeSS HOTeL CHALUPA

ŽeLeZNá RUDA
Strava: snídaně

StRAVOVání
Snídaně – bufetovým způsobem.

InfORmACe:
Parkování u penzionu zdarma.
• ZDARMA kulečník, ﬁtness, lyžárna, sejf
• 10% sleva na konzumaci v restauraci penzionu

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2DbO.html

PRáŠiLy

***
Zájezdy:

3 a více dní

POLOHA
Prášily – horská obec v národním parku Šumava,
oblíbené turistické centrum.
LyžOVání
Vhodné podmínky pro běžkaře.

VybAVení
Nový objekt s výhledem na výběh s americkými
bizony a Prášilský potok, snídaňová restaurace
s možností využití jako společenská místnost,
bazén (18 x 9 m) s protiproudem a masážními
tryskami a chrličem, vyhřívanou lavicí, parní aroma kabina, ﬁnská sauna, WiFi připojení zdarma.

UbytOVání
Dvoulůžkové pokoje se sprchou, WC a čtyřlůžkové
dvoupokojové apartmány. Všechny pokoje mají
balkón, LCD televizi, trezor, minibar, fén.

Strava: snídaně

StRAVOVání
Snídaně formou bufetu. Další stravování je možné v nedaleké restauraci.

InfORmACe
Parkování u objektu – zdarma.
• relaxace a zimní sporty
• 10% sleva na vyjížďky se psím střežením, na
koních
Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2DCH.html
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STRAŠíN – LAZNy

PeNZiON SPLNěNÝ SeN
***
Zájezdy:

3 a více dní

POLOHA
Na klidném místě obklopeném šumavskými lesy.

LyžOVání
Skiareály Nezdice – 2 km, Javorník – 5 km, Kašperské Hory – 7 km. V okolí Kašperských hor
jsou upravované běžecké stopy.
VybAVení
Restaurace s domácí kuchyní, bar, společenská
místnost, dětská herna, úschovna kol a lyží, WiFi
připojení na pokojích i v objektu zdarma. Výtah
není k dispozici.

UbytOVání
Apartmány pro 2 až 7 osob (2 pevná lůžka –
manželská postel, rozkládací gauč a palanda)
s vanou a WC. Nové apartmány mají vlastní kuchyňský kout a sprchu místo vany.

Strava: snídaně

StRAVOVání
Snídaně kontinentální, možnost dokoupení polopenze či plné penze na místě.
InfORmACe
Parkování u objektu – na vlastním uzavřeném
parkovišti – zdarma
• 5% sleva na konzumaci nápojů

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2DSS.html

KLATOVy

WeLLNeSS HOTeL CeNTRáL
***
Zájezdy:

3 a více dní

POLOHA
Na klidném místě v centru města (Masarykova
ul.), v blízkosti městského historického jádra.

LyžOVání
Sjezd – v Kocourově – cca 8 km – svah s umělým
zasněžováním a osvětlením pro noční lyžování.
Sjezd i běžky – Ski areál Špičák a rekreační oblast
Železné Rudy – cca 40 km.

VybAVení
Stylová restaurace a bar – 30. léta, salonek, kongresový sál, venkovní terasa v zahradě s výhledem na bazén, vyhřívaný vnitřní relaxační bazén

28

se slanou vodou a dětským brouzdalištěm, ﬁnská
sauna, solná sauna, sluneční louka, široký výběr
masáží a wellness procedury všeho druhu. WiFi
zdarma. Výtah k dispozici. V místě a okolí tenis,
golf – driving range, in door simulátor, bowling,
squash.

UbytOVání
Dvou- a třílůžkové pokoje s přistýlkou (rozkládací
křeslo nebo pohovka) s vlastním příslušenstvím,
telefon, SAT TV, WiFi připojení zdarma.

StRAVOVání
Polopenze – snídaně formou bufetu (při nižší
800 112 112

Strava: snídaně

obsazenosti hotelu výběrem z menu), večeře
výběrem z menu.

InfORmACe
Parkování na uzamčeném dvoře nebo v garáži
za poplatek.
• adventní pobyty
• zvýhodněné pobyty pro seniory
• slevy na masáže
• ZDARMA bazén
Oﬁciální klasiﬁkace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2DCe.html

ŠUMAVA A POŠUMAVí | čeSká RePUbLIkA

MODRAVA

HOTeL MODRAVA
***
Zájezdy:

3 a více dní

POLOHA
V samém centru šumavské přírody, v horské
obci a rekreačním středisku Modrava.

LyžOVání
Běžky – v okolí jsou udržované běžecké tratě.
Sjezd – cca 600 m od hotelu jsou 2 lyž. vleky –
svah pro nenáročné lyžaře.

VybAVení
Restaurace, sauna, vířivka, půjčovna běžeckých
lyží vč. bot, lyžárna. K dispozici je výtah, který
jezdí pouze do mezipatra.

UbytOVání
Dvoulůžkové pokoje, některé s možností přistýlky
(plnohodnotné lůžko), sprcha, WC, TV SAT. Možnost vyžádání 2. přistýlky (rozkládací lůžko –
vhodné pouze pro dítě).
StRAVOVání
Snídaně – bufetovým způsobem, ve vybraných
termínech (neděle – pátek) polopenze – večeře
podávané výběrem ze 2 jídel.

Strava: snídaně

InfORmACe
Parkování u hotelu zdarma.
• u týdenních pobytů 1x vířivka zdarma
• ve vybraných termínech od neděle do pátku
zvýhodněné pobyty pro seniory s polopenzí

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2DmO.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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čeSká RePUbLIkA | ORLiCKé HORy

ROKyTNiCe V ORLiCKÝCH HORáCH

PeNZiON RAMPUŠáK
***
Zájezdy:

4 a více dní

POLOHA
Penzion je umístěný na náměstí malebného
městečka Rokytnice v Orlických horách, které
je vstupní branou do Orlických hor a do středisek
zimních sportů v této oblasti.

LyžOVání
Běžky – v okolí městečka množství běžeckých
terénů. Sjezd – lyžařský vlek v místě, 350 m dlouhá sjezdovka, možnost večerního lyžování. V blízkosti penzionu je zastávka skibusu do Skicentra
v říčkách v Orlických horách.

3

VybAVení
Restaurace zařízená ve stylu loveckého salonku
se sbírkou trofejí, stylová horská hospůdka,
úschovna lyží. Penzion je nekuřácký.

InfORmACe
Parkování na náměstí u penzionu zdarma, na
vlastním uzavřeném parkovišti za poplatek.
• zvýhodněné pobyty pro seniory

StRAVOVání
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze dvou jídel, u vánočního pobytu je v ceně
štědrovečerní menu.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***

UbytOVání
Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s možností přistýlky, kterou tvoří běžné lůžko. Všechny pokoje
jsou vybaveny sprchou a WC, možnost zapůjčení
televize, WiFi připojení.

PeNZiON SKáLy
4 a více dní

POLOHA
Rodinný penzion v atraktivní oblasti Broumovska,
v blízkosti Teplicko – Adršpašského skalního
města.

LyžOVání
Běžky – podmínky pro běžkové lyžování v celém
okolí, nejbližší zasněžovaná sjezdovka s lyžařským
vlekem cca 400 m, další možnosti sjezdového
lyžování s umělým zasněžováním v Radvanicích
a Petříkovicích.
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nAbíDkA PROgRAmů: www.cedok.cz.

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2DRA.html

TePLiCe NAD MeTUJí

***
Zájezdy:

Strava: polopenze

VybAVení
Jídelna, úschovna lyží. Penzion je nekuřácký,
výtah není k dispozici.

UbytOVání
Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje a čtyřlůžkový
rodinný pokoj, který tvoří dva dvoulůžkové pokoje, jeden s možností přistýlky. Na všech pokojích je vana nebo sprcha, WC, TV. Možnost
vyžádání bezbariérového pokoje
StRAVOVání
Snídaně – bufetovým způsobem. O Silvestra je
běžný provoz penzionu pouze se snídaní bez
programu.
800 112 112

Strava: snídaně

InfORmACe
Parkování u penzionu zdarma
Nástup na pobyt po 15.00 hod.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2DSk.html

ČeSKOMORAVSKá VRCHOViNA | čeSká RePUbLIkA

Pokoj Deluxe

OReA ReSORT DeVěT SKAL VySOČiNA

MiLOVy

***
Zájezdy:

4 a více dní

POLOHA
Přímo na břehu Milovského rybníka, v centru
CHKO Žďárské vrchy, zalesněné malebné krajině,
593 m n. m., cca 3 km od Sněžného

LyžOVání
Běžky – v místě ideální terény pro běžecké lyžování. Sjezd – Harusův kopec u Nového Města
na Moravě, noční osvětlení, umělé zasněžování
(cca 15 km). V hotelu je možné za poplatek zapůjčit sáně, boby a trekové hole. Koupání –
vlastní krytý bazén.

VybAVení
Restaurace 9 skal, denní bar, dětský koutek, sauna,
masáže, stolní tenis, kulečník, tělocvična, šipky,
půjčovna sportovního vybavení a horských kol.
Zdarma WiFi internetové připojení ve veřejných
prostorách hotelu.
UbytOVání
Kompletně zrekonstruované dvoulůžkové pokoje
Deluxe a Classic, obojí se sprchou a WC, na pokoji
TV, telefon, fén, lahev vody zdarma při příjezdu,
balkon. Na pokoji Deluxe je navíc minibar, trezor,
set na kávu a čaj s varnou konvicí. Na vyžádání
přistýlka a rodinné pokoje.

Strava: snídaně

StRAVOVání
Snídaně – bufetovým způsobem, fakultativně
doplatek na večeře (3chodové menu výběrem
ze 3–4 jídel).
InfORmACe
Parkování u hotelu bez poplatku.
• ZDARMA hotelový bazén od 8 do 20 hod.
Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2HVy.html

HeRáLeC

HOTeL ŽáKOVA HORA
***
Zájezdy:

3 a více dní

POLOHA
V samém centru Žďárských vrchů, v klidném a malebném zákoutí Českomoravské vrchoviny. V ekologicky čisté krajině, v obci Herálec. Středem Herálce
prochází historická hranice mezi Čechami a Moravou. Ubytování poskytuje dostatek klidu pro relaxaci a nerušený odpočinek. Od hotelu vedou
značené turistické trasy a cyklotrasy.

LyžOVání
Běžky – od hotelu vedou značené turistické trasy,
cyklotrasy, udržované lyžařské stopy. Sjezd –
vlek ve Svratce. Koupání – plavecký bazén v Hlinsku (cca 10 km).

VybAVení
Restaurace s barem, venkovní terasa, společenská
místnost s kulečníkem.Nové relaxační centrum
(infrasauna, parní box, 6místná vířivá vana, posilovna), dle domluvy na místě – masáže.

UbytOVání
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, na pokoji
TV. Na vyžádání – pokoj 1+0, 3+0, bezbariérový,
dětská postýlka, přistýlka, nadstandardní dvoulůžkový Komfort s vířivou vanou.
StRAVOVání
Hotelové ubytování s polopenzí – snídaně i večeře
Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: polopenze

výběrem z jídelního lístku do stanovené hodnoty.
Pobyty pro seniory s polopenzí – snídaně výběrem ze tří jídel, večeře výběr ze dvou menu a zákusek. Obědy lze dokoupit na místě.
InfORmACe
Parkování – u hotelu bez poplatku.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2HZA.html
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LiPOVá-LáZNě

HOTeL TOČ
***
Zájezdy:

3 a více dní

POLOHA
Nově vybudovaný tříhvězdičkový hotel nabízí
příjemné moderní ubytování v rekreační oblasti
Lipová – lázně. Je součástí Wellness a kongres
resortu Helios.

LyžOVání
Lyžařský areál Lázeňský vrch 600 m od hotelu,
Lyžařský areál Ski centrum Miroslav 1 500 m od
hotelu. Areály tvoří několik lyžařských tratí, večerní lyžování, snowboardový park, lyžařská škola, ski servis, půjčovna lyží, lyžárna s vyhříváním
bot, výtah k dispozici do všech pater.

VybAVení
Restaurace, dětský koutek, ﬁnská sauna se zážitkovou sprchou, masérský salón, společenský
sál, lyžárna s vyhříváním bot, výtah k dispozici
do všech pater.
UbytOVání
Dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje se sprchou a WC,
TV, WiFi, na vyžádání apartmány.

StRAVOVání
Polopenze – snídaně teplý a studený bufet, večeře
servírovaná s výběrem ze tří menu. V den nástupu
bez výběru.

WeLLNeSS HOTeL HeLiOS
3 a více dní

POLOHA
V rekreační oblasti, v obci Lipová–Lázně, na ploše
cca 6 tis. m2. Nabízí příjemné rodinné ubytování,
jen pár km od lázeňského města Jeseník.

LyžOVání
Ski areál Miroslav přímo nad hotelem, od hotelu
jezdí zdarma skibus, Ski areál Lázeňský Vrch
(cca 800 m), Ski areál Ramzová (cca 5 km).
VybAVení
Prostorná restaurace s dětským koutkem a salonkem, rozsáhlé wellness centrum (vyhřívaný
bazén 12x 6 m, 2x whirlpool, saunový svět s ﬁnskou saunou, parní lázeň, infrasauna, zážitkové
sprchy, odpočívárna, Kneipův chodník, wellness
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InfORmACe
Parkování u hotelu zdarma.
Nástup na pobyt v den příjezdu od 15.00 do
20.00 hod, uvolnění pokojů v den odjezdu do
10.00 hod. Dřívější nástup není možný.
nAbíDkA PROgRAmů: www.cedok.cz.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2HtO.html

LáZNě LiPOVá

****
Zájezdy:

Strava: polopenze

bar), nové privátní balneo centrum (whirlpool,
ﬁnská sauna, parní lázeń, infrasauna, vyhřívaná
lavice, vodní postel, muzikoterapie, světelná terapie), relaxační centrum s nabídkou relaxačních
masáží, společenské sály v nejvyšším patře hotelu, velká hotelová zahrada s rybníky, dětským
hřištěm, víceúčelovým hřištěm, lezeckou stěnou,
nově je hotel vybaven výtahem do všech pater.
Možnost zapůjčení kol a elektrokol.

UbytOVání
Moderně vybavené dvou- a třílůžkové pokoje
Standard a Superior, čtyřlůžkové rodinné pokoje
a apartmány LUX. Dvoulůžkové pokoje superior
s balkónem do hotelové zahrady, možnost propojení pokojů.
800 112 112

Strava: polopenze

StRAVOVání
Polopenze – snídaně teplý a studený bufet, večeře
servírovaná s výběrem ze tří menu. V den nástupu
bez výběru.
InfORmACe
Parkování u hotelu zdarma.

nAbíDkA PROgRAmů: www.cedok.cz.
Oﬁciální klasiﬁkace: ***+
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2HHe.html
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HOTeL DLOUHé STRáNě
***
Zájezdy:

3 a více dní

POLOHA
V obci Loučná nad Desnou, v místní části Kouty,
v nadm. výšce 608 m n. m., cca 10 km pod Červenohorským sedlem (1 013 m n. m.).

LyžOVání
Běžky – v okolí jsou upravované běžecké tratě.
Sjezd – Ski areál Kareš (1 km) – vleky v délce
400 m a 210 m, technické zasněžování, večerní
lyžování. Nový lyžařský areál v Koutech n. Des.
(1,5 km) – šestisedačková lanovka, délka sjezdovek
2 km, snowpark, dětský park. Ski areál Šimdelná
(3 km), technické zasněžování, lyžařský areál Červenohorské sedlo (10 km) – 7 vleků. Kyvadlová
doprava do areálu Kouty a na Přemyslov.

VybAVení
Restaurace, vinárna, sauna s bazénkem, malé
ﬁtcentrum, bowling (2 dráhy), stolní tenis, biliár,
půjčovna horských kol, volejbalové a víceúčelové
hřiště, v okolí horské minikáry. Nové wellness –
krytý bazén s podvodním osvětlením, masážními
tryskami, chrličem a protiproudem, vířivka s perličkou, infrasauna, vytápěné keramické lavice.
V hotelu výtah, internet, WiFi zdarma.

UbytOVání
Komplex dvou ubytovacích budov, které jsou
propojeny spojovacím podchodem. Hlavní budova – dvoulůžkové pokoje s možností jedné
přistýlky, sprcha, WC, TV. Čtyřlůžkové rodinné
pokoje s možností až 2 přistýlek (2 dvoulůžkové
pokoje, v jednom 2 přistýlky, společná předsíňka,
sprcha, WC, TV).

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

KOUTy NAD DeSNOU
Strava: polopenze

StRAVOVání
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem, večeře výběrem ze 3 jídel den předem. V ceně pobytu je zahrnut příplatek za Silvestrovskou
vstupenku (večeři 31.12. formou rautu, hudbu,
ohňostroj, kávu, víno 0,7 l a sekt 0,3 l pro dospělou osobu).
InfORmACe
Parkování u hotelu zdarma.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2HDS.html
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MALá MORáVKA-KARLOV

HOTeL KAMZíK
***
Zájezdy:

3 a více dní

POLOHA
15 km západně od Bruntálu podél silnice do
Karlovy Studánky, na okraji horské obce Karlov,
v nadmořské výšce 720 m.

LyžOVání
Běžky – strojově upravovaná běžecká trasa napojená na Jesenickou magistrálu. Sjezd – Ski aréna
Karlov. 12 km sjezdovek a 5,3 km osvětlených
tratí dostupných na 1 skipass. V provozu 4 sedačkové lanovky. Vzdálenost od hotelu Kamzík
k lyžařským vlekům 400 m. Večerní lyžování, zdarma skibus (zastávka přímo u hotelu) a skitaxi.
VybAVení
Restaurace a bar. Sportovní zázemí: vnitřní vyhřívaný bazén, malý whirlpool u bazénu, tělocvična

pro sálové hry se sportovním vybavením, posilovna, bowling, stolní tenis. Novinka – nový hotelový wellness komplex, vnitřní i venkovní
část s celoročním provozem. Vnitřní část – whirlpool Jacuzzi, parní sauna, infra sauna, ﬁnská sauna,
nová venkovní část – ﬁnská sauna, bio sauna,
2x venkovní vířivka, unikátní přírodní ochlazovací
jezírko přímo v lese, odpočívárna. Masáže, WiFi,
dětská herna, hotelový výtah, non-stop recepce.

UbytOVání
Nově zrekonstruované dvou až čtyřlůžkové pokoje Standard, sprcha, WC, TV, malá lednice. Na
vyžádání – dvoulůžkové čelní pokoje Nadstandard za příplatek s TV, malou lednicí, balkonem
a výhledem do údolí. V pokoji je navíc fén a varná
konvice.

HOTeL NePTUN
3 a více dní

POLOHA
V atraktivní rekreační oblasti Hrubého Jeseníku
ve středisku Malá Morávka, poblíž lázní Karlova
Studánka, vzdušnou čarou 8 km od nejvyšší
hory Jeseníků – Pradědu (1 491 m n. m.).

LyžOVání
Běžky – v okolí jsou ideální běžecké okruhy
a upravované tratě. Sjezd – cca 100 m od hotelu
vlastní lyžařský vlek vhodný pro děti a méně
zdatné lyžaře, cca 700 m od hotelu sjezdovka
Kopřivná (6sedačka) pro děti i velmi zdatné lyžaře. Další možnosti v Karlově (2 km) a v lyžařském středisku Praděd – Ovčárna (15 km).
Koupání – krytý bazén s řadou vodoléčebných
atrakcí v lázních Karlova Studánka (cca 8 km).
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StRAVOVání
Polopenze – snídaně formou bohatého rautu,
3chodová večeře výběrem ze tří jídel, v den
nástupu jednotná. V ceně Silvestrovského pobytu
je zahrnut příplatek za Silvestrovskou večeři a bohatý program.

InfORmACe
Zdarma pro ubytované hosty:
• krytý vyhřívaný bazén, malý whirlpool, velká
tělocvična, profesionální posilovna, tenis a badminton, parkování u hotelu, WiFi
Oﬁciální klasiﬁkace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2HkA.html

MALá MORáVKA

***
Zájezdy:

Strava: polopenze

VybAVení
Restaurace, denní bar, TV ve společenské místnosti, prostory pro konference, školení a jiné
hromadné akce, herna pro děti, sauna s ochlazovacím bazénem, tělocvična, kulečník, stolní
tenis, posilovna, WiFi zdarma, půjčovna horských
kol, minigolf, badminton.
UbytOVání
Dvoulůžkové pokoje s balkonem nebo bez balkonu, sprcha, WC,TV. Čtyřlůžkové rodinné pokoje
(studia) bez balkonu, sprcha, WC, TV (dva dvoulůžkové pokoje se společnou předsíní). Studia
s balkonem na vyžádání. Pokoje jsou nově zrekonstruovány.
800 112 112

Strava: snídaně

StRAVOVání
Snídaně – bufetovým způsobem, fakultativně
večeře výběrem ze dvou až tří hotových jídel.

InfORmACe
Parkování u hotelu zdarma, omezeně v garáži
za poplatek – garáž nutno objednat předem.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2HnP.html
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ZLATé HORy

HOTeL PRADěD THAMM
***
Zájezdy:

3 a více dní

POLOHA
Hotel Praděd Thamm
se nachází v podhůří
Jeseníků v obci Zlaté Hory, cca 2 km od hraničního
přechodu do Polska. Vznikl náročnou, ale citlivou
rekonstrukcí budovy, jejíž historie sahá do 30. let
19. století. Hotel je zaměřen jak na kongresové
a konferenční služby, tak i na relaxační a sportovní
pobyty ideální pro jednotlivce i rodiny s dětmi.
****

LyžOVání
Běžky – běžecké stopy Rejvíz (cca 10 km) podle
sněhu nebo na vysílači Praděd (cca 37 km). Sjezd
– přímo ve městě 1 km od hotelu, autobus jezdí
z autobusového nádraží 50 m od hotelu.

Koupání – plavecký krytý bazén Karlova Studánka
(cca 26 km) nebo Česká Ves (cca 20 km).

VybAVení
Restaurace s barem, dvoudráhový bowling, wellness centrum – bazén, whirlpool, parní sauna,
ﬁnská sauna, odpočívárna s lehátky, masáže.
Výtah je k dispozici.

UbytOVání
Dvou- a třílůžkové pokoje, sprcha, WC, TV, WiFi,
minibar, telefon, fén.

POLOHA
V rekreační oblasti Hrubého Jeseníku, v obci Suchá Rudná (700 m n. m.), 7 km od lázní Karlova
Studánka.

LyžOVání
Běžky – přímo před hotelem se nacházejí strojově
upravované trasy.
Sjezd – lyžařský areál Ski Annaberg – 5 km od
hotelu, 2 upravované a zasněžované sjezdovky,
lyžařská škola. Další možnost v blízkém lyžařském
středisku Ovčárna-Petrovy kameny (12 km)
a v Karlově (10 km), Malá Morávka (8 km). Koupání – krytý bazén s řadou vodoléčebných atrakcí
v lázních Karlova Studánka (cca 7 km) a v Bruntále
(14 km) wellness centrum.

InfORmACe
Parkování u hotelu zdarma.

nAbíDkA PROgRAmů: www.cedok.cz.
Oﬁciální klasiﬁkace: ***

SUCHá RUDNá

HOTeL PARAMON
6 a více dní

StRAVOVání
Snídaně – bufetovým způsobem. Fakultativně:
doplatek na polopenzi výběrem ze 2 jídel. Programové balíčky s polopenzí.

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2HPt.html

***
Zájezdy:

Strava: snídaně

VybAVení
Restaurace, sauna, malé ﬁtcentrum, masážní
vana, stolní tenis, biliár, dětský koutek, místnost
s TV, WiFi v celém hotelu zdarma, lyžárna. Výtah
není k dispozici.

UbytOVání
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek
(pevná plnohodnotná lůžka), sprcha, WC. Zdarma
zapůjčení TV v recepci hotelu.

StRAVOVání
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem, večeře výběrem ze 3 jídel. V ceně vánočního pobytu
je zahrnut příplatek za štědrovečerní večeři s živou hudbou a v ceně Silvestrovského pobytu
Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: polopenze

příplatek za Silvestrovskou večeři s programem –
živá hudba pro všechny věkové kategorie.

InfORmACe
Parkování u hotelu zdarma.
U pobytů pro seniory možnost zajištění odvozu
z Andělské Hory nebo Světlé Hory (za poplatek).
• ﬁtcentrum zdarma.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2HPR.html
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HOTeL VZ OVČáRNA POD PRADěDeM
***
Zájezdy:

3 a více dní

POLOHA
Mezi nejvyšší horou Jeseníků Pradědem
(1 492 m n. m.) a skalním útvarem Petrovými kameny (1 438 m n. m.), v nadmořské výšce 1 300 m
v chráněné oblasti.

LyžOVání
Běžky – Ovčárna je křižovatkou běžeckých tratí,
spojujících nejznámější místa Jeseníků – Praděd,
Petrovy kameny, Skřítek a Červenohorské sedlo.
Sjezd – 6 lyžařských vleků v celkové délce 6 km,
7 sjezdovek, nejdelší sjezdovka 900 m s převýšením 199 m. Bobová dráha s celoročním provozem ve Vrbně pod Pradědem. Koupání – krytý
bazén (2,7 x 7,8 m) s protiproudem a vířivou vanou přímo v hotelu.
VybAVení
Restaurace, kavárna, wellness centrum – ﬁtness,
kardio-aerobní zóna, spinning, běžecký trenažér,

36

orbitrek, stolní tenis, solárium a nabídka řady
masáží (klasická masáž, indická masáž hlavy,
masáž lávovými kameny, aroma masáž, přístrojová masáž Lymfovenem, medová masáž, Breussova masáž, čínská Tuina masáž, Dornova
metoda), suché uhličité koupele, kompenzační
cvičení, termoterapie Biomat, parafango, sauna,
vířivka, krytý bazén s protiproudem. Půjčovna
horských kol, sjezdových a běžeckých lyží, snowboardů a sněžnic. Pro děti dětský koutek. WiFi
zdarma. Výtah není k dispozici.

UbytOVání
Jedno až čtyřlůžkové pokoje, sprcha, WC, TV-SAT,
WiFi zdarma, telefon, lednička. Na vyžádání –
přistýlka.

StRAVOVání
Snídaně – formou bufetu. Fakultativně: doplatek
na polopenzi nebo plnou penzi výběrem ze 3–4

800 112 112

KARLOVA STUDáNKA
Strava: snídaně

jídel vč. salátu. V případě objednání polopenze
nebo plné penze je v neděli strava podávána
servírovanou formou. Na místě se hradí příplatek
za štědrovečerní večeři.

InfORmACe
Parkování na odstavné ploše u hotelu za poplatek.
V případě vyčerpání kapacity parkovacích míst
u hotelu je parkování zajištěno na odstavné ploše
Točna Ovčárna (150 m od hotelu) za poplatek.
Výjezd k hotelu je celoročně regulován a je možný
v každou celou hodinu. První výjezd je v 7:00
hodin, poslední výjezd je v 17:00 hodin.
Pobyt se psem pouze malé rasy do 10 kg po
předchozí dohodě s hotelem.
Oﬁciální klasiﬁkace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2HOV.html

JeSeNíKy | čeSká RePUbLIkA

FiLiPOViCe – BěLá POD PRADěDeM

HOTeL STARá POŠTA
***
Zájezdy:

3 a více dní

POLOHA
V ekologicky chráněné krajinné oblasti Hrubého
Jeseníku, přímo u Ski parku Filipovice, v nadmořské výšce 780 m, nedaleko horského střediska Červenohorské sedlo.

LyžOVání
Běžky – po obou stranách Hrubého Jeseníku jsou
značené běžecké tratě. Sjezd – Skipark Filipovice
přímo u hotelu – 2 vleky, 3 sjezdovky s technickým
zasněžováním, sedačková lanovka, večerní lyžování, snowpark, dětský park s pojízdným pásem,
lyžařská škola a školka, půjčovna lyží a ski servis.
Další možnosti na Červenohorském sedle (6 km),
7 vleků, 6 sjezdovek.

VybAVení
Restaurace, denní a noční bar, krytý bazén (8x4 m),
infrasauna, masáže, kulečník, dětský koutek.

UbytOVání
Dvou-, tří- a čtyřlůžkové pokoje s možností přistýlky, sprcha, WC, TV, WiFi.

StRAVOVání
Snídaně – bufetovým způsobem. Fakultativně:
doplatek na polopenzi výběrem z tříchodového
menu. Vánoční a Silvestrovský pobyt je s polopenzí.
V ceně vánočního pobytu je zahrnut příplatek na
štědrovečerní večeři, v ceně Silvestrovského pobytu

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: snídaně

je bohatý program, 2 večeře, tombola, ohňostroj,
přípitek.
InfORmACe
Parkování u hotelu zdarma.
• sleva ve Skiparku Filipovice 10 až 20 %
nAbíDkA PROgRAmů: www.cedok.cz.
Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2HSP.html
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ROŽNOV POD RADHOŠTěM

BeSKyDSKÝ HOTeL ReLAX
***
Zájezdy:

3 a více dní

POLOHA
V podhůří Beskyd na okraji malebného městečka
Rožnova pod Radhoštěm, uprostřed lesoparku,
v blízkosti světově proslulého skanzenu „Valašského muzea v přírodě“.
LyžOVání
Běžky – v okolí jsou vhodné terény. Sjezd – Ski
areál Pustevny (cca 20 km), 6 vleků, technické
zasněžování.

VybAVení
Restaurace, kavárna, letní terasa, krytý bazén
(9x 6m), relaxační centrum s bylinnými a uhličitými koupelemi, klasickými masážemi, saunou,
ﬁtcentrem. Dále k dispozici automatická kuželna

se dvěma dráhami, tenisové kurty, volejbalové
hřiště, minigolf, stolní tenis. V hotelu je výtah.
V okolí se nachází golfové hřiště, jízdárna, Gibon
park se spoustou atrakcí – lanové centrum, dětský
park, aquazorb, zorb, trampolíny, minigolf aj.
WiFi připojení zdarma.

StRAVOVání
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem, večeře výběrem ze 3 jídel včetně moučníku od
druhého dne pobytu.

POLOHA
V podhůří Beskyd na okraji malebného městečka
Rožnova pod Radhoštěm, v blízkosti světově
proslulého skanzenu „Valašského muzea v přírodě“.
LyžOVání
Běžky – v okolí jsou vhodné terény. Sjezd – Ski
areál Pustevny (cca 20 km), 6 vleků, technické
zasněžování.
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nAbíDkA PROgRAmů: www.cedok.cz.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2VRe.html

ROŽNOV POD RADHOŠTěM

HOTeL eROPLáN
2 a více dní

InfORmACe
Parkování u hotelu zdarma.
• ZDARMA krytý bazén

UbytOVání
Dvoulůžkové pokoje, některé s možností přistýlky
(pro dítě), sprcha, WC, TV, balkon.

***
Zájezdy:

Strava: polopenze

VybAVení
Restaurace, kongresové centrum, denní bar, letní
terasa, nové wellness centrum – whirlpool, ﬁnská
a parní sauna, ochlazovací lázeň, různé druhy
masáží, půjčovna horských kol. Naproti hotelu se
nachází Gibon park se spoustou atrakcí. V okolí
bowling, minigolf, tenisové kurty, lanové centrum,
golfové hřiště, jízdárna. V hotelu je výtah.

UbytOVání
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (rozkládací křeslo), sprcha, WC, TV, telefon, minibar,
trezor.

800 112 112

Strava: snídaně

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

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2VeR.html

BeSKyDy | čeSká RePUbLIkA

HORNí BeČVA

HOTeL MeSiT
***
Zájezdy:

3 a více dní

POLOHA
V CHKO Beskydy, ve svahu v kopci, v blízkosti
zimních lyžařských středisek Sachova Studánka,
Rališka, Pustevny, Soláň, Bumbálka, Bílá.

LyžOVání
Běžky – v okolí jsou vhodné terény, zejména
hřebenovky Vsetínských vrchů a Beskyd. Sjezd –
v okolí 2 km 2 lyžařská střediska s technickým
zasněžováním a večerním osvětlením – Rališka
se sedačkovou lanovkou a Ski areál Sachova
Studánka. Další možnosti ve Ski areálu Pustevny
(cca 15 km), Ski areál Bílá (cca 10 km).

12
VybAVení
Restaurace, denní bar, krytý bazén, sauna, whirlpool, stolní tenis, biliár, šipky, tenisový kurt
s osvětlením, volejbalové hřiště, dětský koutek,
herna pro větší děti, venkovní hřiště s prolézačkami, pískovištěm, houpačkami a trampolínou,
na objednávku masáže, manikúra, pedikúra,
WiFi připojení v celém hotelu, výtah.
UbytOVání
Jednolůžkové až třílůžkové pokoje s možností
1–2 přistýlek, WC, vana, lednice, TV, trezor, WiFi.
Jednolůžkové pokoje jsou se sprchovým koutem.
Přistýlka je formou lůžka. Možnost zajištění ubytování v rekonstruovaných pokojích za příplatek.

HOTeL ODRA
3 a více dní

POLOHA
U lesa v centru Ostravice v mírném kopci, 15 km
od Frýdku Místku a 250 m od nádraží.

VybAVení
Restaurace, denní a noční bar, kosmetika. Rehabilitační bazén s protiproudem a masážními
tryskami (7 x 7 m, hl. 1,2 m, teplota 34 °C). Wellness PARADiSe – ﬁnské sauny a bio sauny, parní,
solné, bylinné a eukaliptové lázně, hydromasážní
whirlpooly. Možnost zajištění lázeňských, léčebných, rekondičních a relaxačních programů (vodoléčba, jodové, solné a bahenní koupele,
lymfodrenáže, kompletní masáže, parafíny, inhalace, suchá masážní vana a další služby).

StRAVOVání
Polopenze bufetovým způsobem.

InfORmACe
Parkování u hotelu zdarma.
• ZDARMA hotelový bazén
• ZDARMA volný vstup do whirlpoolu a sauny
v době od 16.00 hod.
• ZDARMA stolní tenis a šipky
nAbíDkA PROgRAmů: www.cedok.cz.
Oﬁciální klasiﬁkace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2Vme.html

OSTRAViCe

***
Zájezdy:

Strava: polopenze

LyžOVání
Běžky: v okolí vhodné terény ve vzdálenosti od
1 do 10 km.
Sjezd: Lyžařský areál Bílá cca 15 km od hotelu.

UbytOVání
Ve třech vzájemně propojených budovách, dvoulůžkové pokoje (standardní vybavení), WC, sprcha,
TV. Možnost zajištění i dvou dvoulůžkových pokojů se společným příslušenstvím. Jednolůžkové
pokoje za příplatek. Některé pokoje mají balkon.
Hotel má dvě poschodí bez výtahu, v jedné části
hotelu jsou 3 poschodí.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: polopenze

StRAVOVání
Polopenze, snídaně – bufet. Večeře výběr ze
dvou menu, předkrm – raut.
InfORmACe
Parkování na hotelovém parkovišti zdarma.
nAbíDkA PROgRAmů: www.cedok.cz.
Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2VOD.html
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BíLá

HOTeL BAUeR
***
Zájezdy:

2 a více dní

POLOHA
Hotel Bauer leží v malebném údolí horské říčky
Bílá v nadmořské výšce 521 m. Je ideálně umístěn
z hlediska dostupnosti v samém centru obce
Bílá, u silnice vedoucí na hraniční přechod se
Slovenskou republikou.

LyžOVání
Běžky: přímo od hotelu vedou 4 pravidelně udržované okruhy. Sjezd: Ski areál Bílá – 4sedačková
lanovka a 4 vleky u hotelu.
VybAVení
Restaurace, Horská jizba – vybavena tradičním
dřevěným nábytkem, Bufet/Pizzeria s nabídkou

jídel rychlého občerstvení, hotelový bazén
(9,5 x 4,5 m) s protiproudem, masážními tryskami,
vodním hřibem, odpočinkovou zónou, terasou,
teplota vody 31–32 °C (saunový svět, římské
lázně, bylinková sauna, masáže). Denně animační
programy pro děti v nové dětské herně. Vedle
hotelu se nachází i lyžařská škola SUNSKi.

UbytOVání
Dvou-, tří- a čtyřlůžkové pokoje v hlavní třípodlažní budově hotelu. Všechny pokoje mají nové
moderní vybavení sportovního charakteru, WC,
sprchový kout, LCD TV, fén, WiFi.

Lyžařský areál bílá
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800 112 112

Strava: snídaně

StRAVOVání
Snídaně – bufetovým způsobem. Fakultativně:
doplatek na polopenzi (večeře) výběrem z dvouchodového menu.
InfORmACe
Parkování u hotelu zdarma.
• ZDARMA vstup do bazénu

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2VHb.html

BeSKyDy | čeSká RePUbLIkA

Spa hotel Lanterna

VeLKé KARLOViCe – LéSKOVé

SPA HOTeL LANTeRNA
****
Zájezdy:

3 a více dní

POLOHA
Čtyřhvězdičkový komfortní Spa hotel Lanterna
se nachází v Resortu Valachy v CHKO Beskydy
ve Velkých Karlovicích, v údolí Léskové.

LyžOVání
Běžky – 40 km značených a upravovaných běžeckých tras. Sjezd – Ski areál Razula se 3 sjezdovkami, snowtubing, lyžařská škola, půjčovna
lyží, běžek a sněžnic. Několik dalších lyžařských
areálů do 20 minut autem (Bílá, Kohútka, Karolinka…).

VybAVení
Dvě restaurace, Cocktail bar, Café Lanterna, dětský koutek. Relaxační centrum L-Spa – krytý bazén s vodními atrakcemi (10 x 5 m), whirlpool

se slanou vodou, ochlazovací bazén, ﬁnská sauna
se saunovými rituály, parní lázeň, nabídka relaxačních masáží, Beauty salon, multifunkční
sprchy s ochlazovacím vědrem. Hotel je nekuřácký. Výtah k dispozici. Hosté mohou využívat
bezplatně 3,5 km vzdálené relaxační centrum
Wellness Horal s termálními bazény.

UbytOVání
Moderní dvoulůžkové pokoje Standard a Suite
s možností přistýlky nebo propojení dvou pokojů
(vhodné pro rodiny). Na všech pokojích je sprcha,
WC, LCD TV SAT, minibar, trezor, fén, internet,
župan, osuška, přezůvky do L-spa.
StRAVOVání
Snídaně a večeře formou bufetových stolů.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: polopenze

InfORmACe
Parkování u hotelu zdarma.
• ZDARMA vstup do L-Spa (bazén, whirlpool, sauna)
• ZDARMA vstup do Wellness Horal s termálními
bazény, saunový svět
• bezplatný shuttle servis do hotelu Horal
• NOViNKA: víkendové saunové rituály pro ubytované hosty v ceně.
nAbíDkA PROgRAmů: www.cedok.cz.
Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2VLA.html
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VeLKé KARLOViCe – LéSKOVé

WeLLNeSS HOTeL HORAL
****
Zájezdy:

3 a více dní

POLOHA
Stylový horský hotel s vyhledávaným relaxačním
centrem Wellness Horal se nachází v Resortu
Valachy, na okraji Velkých Karlovic, v bezprostřední blízkosti hranic se Slovenskem.

LyžOVání
Běžky – 40 km značených a upravovaných běžeckých tras. Sjezd – Ski areál Razula se 3 sjezdovkami (přímo u hotelu rodinná sjezdovka
Horal dlouhá 350 m se snowtubingem, dětským
parkem a lyžařskou školou). Několik dalších lyžařských areálů do 20 minut autem (Bílá, Kohútka, Karolinka…).
VybAVení
Čtyři stylové rezidence, restaurace s krbem,
Sport bar s bowlingem, stylová Valašská hospůdka, relaxační centrum Wellness Horal – tři
termální bazény s vyhřívanou vodou s mořskou
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solí: plavecký bazén 20 m s hydromasážními
tryskami (29 °C), zábavně relaxační bazén s vodními atrakcemi (divoká řeka, jeskyně, chrliče),
dětský bazén (36 °C), klimatizované kardio ﬁtness,
saunový svět, vnitřní i venkovní whirlpool, parní
lázeň, Hammam, tepidarium s mořským klimatem, široká nabídka exotických masáží, saunové
rituály, Kneippův chodník. Golfový indoor simulátor, WiFi zdarma.

UbytOVání
V rezidencích A, B, C
– superior, dvoulůžkové
pokoje standard s možností přistýlky, rodinné
dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
– sedací souprava (na vyžádání). Na všech pokojích
sprcha, WC, LCD TV SAT, telefon, internetové připojení, minibar, trezor. Dvoulůžkové pokoje standard Deluxe s možností přistýlky v
rezidenci
e, která je propojena s bazény vnitřní chodbou
(pokoje v rezidenci e jsou na vyžádání).
***

****

800 112 112

Strava: polopenze

StRAVOVání
Snídaně a večeře formou bufetových stolů.

InfORmACe
Parkování u hotelu zdarma.
• moderní relaxační centrum Wellness Horal
s termálními bazény 36 °C
• ZDARMA neomezený vstup do Wellness Horal
(termální bazény, kardio ﬁtness, saunový svět)
• bezplatný shuttle servis.
nAbíDkA PROgRAmů: www.cedok.cz.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***+
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2VHO.html

CHATy A CHALUPy | čeSká RePUbLIkA

JíLOVé U DRŽKOVA 601 – CHALUPA
Zájezdy: 8 dní
Lokalita: Jizerské hory
Středisko: Jílové u Držkova
Pošta: Držkov
žst: Železný Brod 8 km
Aus: Jílové u Držkova 300 m
max. 12 osob: 1x 2+0, 2x 3+0, 1x 4+0
Poloha: V klidném prostředí. Pozemek není
oplocen.
Vybavení: V přízemí je obývací pokoj s osvětleným barem, sedacím nábytkem a TV, na který
navazuje kuchyňský kout (sporák se sklokera-

mickou deskou, mikrovlnka, lednice, myčka nádobí, varná konvice, nádobí. Ložnice v poschodí,
2x sprcha, 1x rohová vana, 2x WC, 1x bidet,
sauna. Zastřešená terasa, venkovní krb, houpačka pro děti, pískoviště.
Parkování: přímo u objektu.
Zimní aktivity: Běžecké lyžování, vleky pro začátečníky v Zásadě (2 km) nebo Černá Studnice,
Tanvaldský Špičák, Bedřichov a Severák.
Upozornění: V ceně je zahrnuta spotřeba elektrické energie do 150 kWh. Vyšší spotřeba se
hradí na místě.

Informace: V zimním období je chalupa vytápěna přímotopy a horkým vzduchem. Velká krbová vložka na dřevo. Jiné termíny po dohodě.

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2VJV.html

VeLKé KARLOViCe – CHAtA „LenkA“

Zájezdy: 8 dní
Lokalita: Beskydy
Středisko: Velké Karlovice – Soláň
Pošta: Velké Karlovice
Aus: V. Karlovice, Bzové – Soláň, rozcestí 1 150 m
max. 8 osob: 2/3 v podkroví, 1/2 v 1. podlaží.
Poloha: Pod vrcholem Soláně.
Vybavení: Kuchyňská linka, plynová varná
deska, lednička, mikrovlnka. V obývacím pokoji
je otopný krb, TV SAT, DC A DVD, WiFi. 2 ložnice
jsou v podkroví, 1 v přízemí. Sprcha, WC, v koupelně podlahové topení. Dvě terasy, lyžárna.
Parkování: Na oploceném pozemku.

Zimní aktivity: Sjezdovka přímo pod chatou
(380 m), sjezdovka na Soláni (3 km), sjezdovky
různé náročnosti středisko Kyčerka (6 km), Razula (10 km), běžecké trati v okolí různé náročnosti, východisko cca 150 m od chaty.
Upozornění: Při nástupu na pobyt je nutné
uhradit vratnou kauci.

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SCZ2VVk.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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SlovenSko

SLOVENSKÉ HORY PRAVÝM POKLADEM

pokud jsou české hory domovem pro každého českého turistu, pak jsou slovenské hory jejich druhým domovem. patřili do naší vlasti,
poskytovaly nám příležitost k útěku do divočiny a možnost dobývat (vele)hory.

Slovenské hory se dají přirovnat k chytré Horákyni, kdy nejsou ani velké, ani moc malé, ani
blízko, ani daleko. Svou kulturní podobností
a bezprostředností obyvatel nás láká a vyvolává
pocit domova. Jsou rájem pro nebojácné horolezce, kteří touží stoupat do závratných výšin
a chtějí okusit nejryzejší dobrodružství v nezměrných kamenných stěnách.

SlovenSká Fatra – vrátná
600–1 700 m n. m.
Vrátná Dolina je rodištěm známého slovenského
zbojníka Juraje Jánošíka. Jedná se o jedno z nejkrásnějších lyžařských středisek na Slovensku,
kde se na jejich kvalitních sjezdových tratí pořádají závody Evropského poháru. Vyhledávána
je i skialpinisty, kteří podnikají hřebenové túry
na hřebenu Malé Fatry. Běžkaři mohou využít
18 km značených a upravených tratí. Snowboardisti si na své přijdou v areálu Paseky, kde na
ně čeká uměle zasněžovaný snowboardpark
a boardercrossová dráha.
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nízké tatry
700–2 024 m n. m.
Nízké Tatry jsou rozprostřeny mezi malebnými
údolími Váhu a Hronu. Hlavní hřeben dosahuje
třemi vrcholy výšku více než 2 000 m. Mezi nejoblíbenější středisko patří Jasná, kde se nachází
největší ski areál v zemi, který se vyrovná kvalitou
alpským. Ve východní části mezi sedlem Čertovica a Kráľovou hoľou můžete najít pralesy, kde
žije mnoho zvěře, mezi nimi i medvědi.
vySoké tatry
850–2 452 m n. m.
Pohoří Vysoké Tatry se nachází v severní části
Slovenska, kde sousedí s Polskem.
Vysoké Tatry vznikly v třetihorách, kdy horotvornou činností vznikly charakteristické skalní vrcholy (Gerlachovský štít, Kriváň, Rysy, Lomnický štít),
hluboké ledovcové doliny (Mengusovská
dolina, Veľká a Malá Studená dolina) nebo morény a plesa (Štrbské pleso, Skalnaté pleso).
Z ubytovacích středisek je možné podnikat celodenní výlety do širšího okolí (Nízké Tatry, Pieniny,
Slovenský ráj, Levoča, Chrám sv. Jakuba, Spišský
hrad, Plejsy).
800 112 112

západní tatry
1 090–1 500 m n. m.
Stejně kvalitní lyžařské a turistické zážitky jako
ve Vysokých Tatrách na vás čekají i v Západních
Tatrách. Tvoří výběžek Vysokých Tater a vzhledem
ke své poloze jsou z České republiky poměrně
blízko. V zimě zde najdete několik sjezdovek,
běžkařských cest i volný terén. Přímo v Zuberci
můžete zažít večerní lyžování nebo v areálu ve
Spálené dolině ochutnat borovičku „s koreňom“,
naloženou kořenem hořce, který ji dodává speciﬁckou hořkou chuť.

SpišSká Magura – levočSké vrchy
624–808 m n. m.
Levočské vrchy jsou rozlehlými horami s velkým
územím bez lidského osídlení, se skvělými výhledy na blízké Vysoké Tatry, Kráľovu hoľu, Spišský
hrad i Čergov. Levočské vrchy jsou „horami ve
stínu“, a to z hlediska srážkového i zájmu turistické veřejnosti, proto si zde můžete vychutnat
klid a pohodu místní přírody. Mystiku dodává
legendární Měsíční jeskyně, která se údajně nachází v horách.

600–1 700 m n. m.

Sjezdové tratě
Modré 8
červené 9
černé
3
celkem 20
Běžecké tratě
vzdálenost z čr:

5 km
9 km
6 km
20 km
21 km
Praha
Brno

lanovky
Poma
Sedačka
Kabina

14
1
1
16

430 km
260 km

Malá Fatra – vrátna
Plošně nevelké ale relativně vysoké a lyžařsky zajímavé pohoří je situováno severně od města Žiliny
v blízkosti českých hranic. Nespornou výhodou je
snadná dosažitelnost z našeho území a relativní
blízkost k hlavním silničním tahům. Hlavní lyžařskou

| MALá FATRA | SlovenSko

tento motiv byl použitý se souhlasem firmy Sitour spol. s r. o.
oblastí je Vrátna dolina, která disponuje třemi
sjezdovými areály: Príslop, Poludňový Grúň a zejména Chleb, který se pyšní hlavní sjezdovkou oblasti o délce 2 000 metrů a převýšení bezmála 800
metrů. Areál je vhodný pro začátečníky, středně
pokročilé i náročné lyžaře. V údolí jsou k dispozici
dobře udržované běžecké stopy. Exponované
vysokohorské polohy disponují zajímavou skial-

TERCHOVá – VRáTNá DOLiNA

HOTEL BOBOTY
***
Zájezdy:

3 a více dní

poloha
Hotel Boboty se jako jeden z mála hotelů nachází
přímo ve Vrátné dolině, která nabízí aktivní odpočinek v letním i v zimním období.
vyBavení
Restaurace, kavárna, ﬁtness, kulečník, úschovna
lyží.

uBytování
1 a 2 standard, 2 komfort: balkón, 2 bezbariérový:
balkón, RP standard: balkón, RP komfort: balkón,
apartmán.
Vybavení: TV+SAT, telefon, koupelna, WiFi.

pinistickou trasou a dvěma terény pro lyžařské
túry s panoramatickými výhledy. Celý areál byl
v poslední době modernizován, k dispozici je nová
lanovka na Chleb a pěkný snowboardový park.
Jedenáct sjezdových tratí disponuje zařízením na
umělé zasněžování a šest sjezdovek umožňuje večerní lyžování s osvětlením.

Stravování
Snídaně a večeře jsou podávány obvykle formou
bufetu.
parkování
Parkoviště v areálu hotelu a bez poplatku.

doplňkové SlužBy
Mikrobus, odkládací prostory na kola a lyže,
trezor na recepci, sušič na lyžařské boty. Bazén,
ﬁnská sauna, dětské hřiště, lanové prolézačky,
dětský koutek, kulečník, stolní fotbal, stolní tenis.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: snídaně

inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
Domácí zvířata jsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2BoB.html
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Středisko Jasná, nízké tatry

Mohutný hřeben nízkých tater, táhnoucí se směrem od západu na
východ mezi malebným údolím váhu a hronu je dlouhý 80 km. nejvyšší
štíty se nacházejí v centrální části hlavního hřebenu – Ďumbier 2 043 m,
chopok 2 024 m, dereše 2004 m a na východě kráĺova hoĺa 1 948 m.
k dispozici jsou sjezdové tratě všech náročností, běžecké tratě, školy
liptovSký Ján, 700–950 m n. m.
Sjezdové tratě
Modré 2

2 km

celkem 2
2 km
Běžecké tratě
18 km
vzdálenost z čr: Praha
Brno

lanovky
Poma
Ostatní

2
1
3

410 km
330 km

Toto městečko je vstupní bránou do Jánské
doliny v části Liptovské kotliny. Středisko má
k dispozici několik vleků, s délkou sjezdových
tratí od 200 m do 800 m s nižší a střední náročností. Možnost večerního lyžování při umělém osvětlení. Dobré podmínky pro běžecké
lyžování, lyžařskou turistiku, sáňkování, skialpinismus, snowboarding, jízdu na saních se
zápřahem. Snadná dostupnost náročnějších
lyžařských terénů v okolí Nízkých i Vysokých
Tater. Návštěva krytého bazénu, sauny, perličkové koupele, masáže, diskotéky, nebo posezení ve stylové vinárně. Celoročně otevřené
venkovní bazény s termální vodou v Bešeňové
jsou vítaným zpestřením pobytu.

opaliSko 649–1 030 m n. m.
Dynamicky se rozvíjející středisko lyžování strategicky situované jen 5 km od centra Liptovského
Mikuláše a 6 km od Liptovského Jánu v blízkosti
rázovité horské obce Závažná Poruba situované
na severních výběžcích Nízkých Tater. Pět uměle
zasněžovaných sjezdovek obsluhují 4 vleky a jedna
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lyžování pro začátečníky, ve střediscích jsou k dispozici kryté bazény,
tělocvičny, masáže aj. v poslední době velmi vyhledávané termální,
celoročně otevřené koupaliště v Bešeňové a stále vzrůstající počet uměle
zasněžovaných svahů s večerním osvětlením, přibývá i upravených tratí
pro snowboarding, jistě přispějí i k vaší spokojené dovolené.

sedačka. K dispozici je večerní lyžování a běžecký
areál o délce 30 km. výhodou lyžování na opalisku jsou i příznivé ceny skipasů. velmi snadno
přístupné i pro lyžaře ubytované v liptovském Jánu.

deMänovSká dolina – JaSná
950–2 024 m n. m.
Toto největší středisko zimních sportů na Slovensku se nachází v centrální části Nízkých Tater.
K dispozici je cca 5 sedačkových lanovek, kabinová lanovka a 11 lyžařských vleků. Několik bě-

Jasná, nízké tatry
800 112 112

žeckých tratí různé délky, které jsou pravidelně
udržované, možnost skialpinismu a snowboardingu. Překrásné horské svahy a bohatá vybavenost vleky a lanovkami dávají možnost
širokého sportovního a rekreačního vyžití.
výhody: Jediné lyžařské středisko na Slovensku,
které nabízí lyžování alpského typu co do převýšení, délky a počtu sjezdovek i lanovek a vleků.
Pěší dostupnost lanovek ze všech ubytovacích
kapacit ve středisku Jasná. Rychlá dostupnost
areálu termálního koupaliště v Bešeňové nebo
Aquaparku Tatralandia.

Jasná, nízké tatry

700–2 024 m n. m.

| NíZKé TATRY | SlovenSko
nízké tatry – opaliSko

Sjezdové tratě
Modré
7
6 km
červené 10
14 km
černé
3
5 km
celkem 20
25 km
Běžecké tratě
30 km
32
vzdálenost z čr: Praha
C11
34
C10 Brno

ROTUNDA
2004 m

A2

1c
40

53
32a

C12
1b
11a

B7

33a

VON ROLL
RESTAURANT LUKOVÁ

2

KOSODREVINA
RESTAURANT

54

5a
7

5
45

APRÈS SKI BAR
SRDIEČKO

1a

B5

52

4

2a

43

B4

33
50

3

4

C9
C8

C7

FUNIBAR

11

31a

35

C3

2

A4

6

1

36

P

4

6

5

HORSKÝ HOTEL
SRDIEČKO

P

4

A1

SNACK BAR
ROVNÁ HOĽA

B1

B6

8
6
3
17

530 km
360 km

31
51

C13

C2

lanovky
Poma
Sedačka
Kabina

C14
MAXILAND

C5

42

C4

C1

7a

10a
BERNARDINO BURGER
RESTAURANT

41
12
14

B2

33

SNOW BAR
ZADNÉ DEREŠE

SNOWPARK

10

13

6

C6

CHALETS JASNÁ
DE LUXE

B3

FUN ZONE

4

A3

APRÈS SKI BAR
BIELA PÚŤ

FIS BAR
ZÁHRADKY

P2

P3
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LANOVKY A ZJAZDOVKY / CABLEWAYS AND SKI SLOPES

MAXILAND

B8

HAPPY END
BAR&RESTAURANT

6

P
WELLNESS HOTEL
GRAND

P1

14

MAXILAND

LEGENDA / LEGEND

P4

APRÈS SKI BAR
LÚČKY

P5

BOUTIQUE HOTEL
TRI STUDNIČKY

A1

KABÍNKOVÁ LANOVKA
CABLEWAY

13

ĽAHKÁ TRASA
EASY SKI TRAIL

TATRY MOTION
TATRY MOTION

A2

KABÍNKOVÁ LANOVKA
CABLEWAY

1a

STREDNE ŤAŽKÁ TRASA
MEDIUM SKI TRAIL

MAXILAND
MAXILAND

A4

KABÍNKOVÁ LANOVKA
CABLEWAY

3

ŤAŽKÁ TRASA
DIFFICULT SKI TRAIL

SNOWPARK
SNOWPARK

PANORAMATICKÝ VÝHĽAD
VIEWPOINT

SEDAČKOVÁ LANOVKA
CHAIR LIFT
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LYŽIARSKA CESTA
SKIROAD

UBYTOVANIE
ACCOMMODATION

POKLADŇA
CASH DESK

NOČNÉ LYŽOVANIE
NIGHT SKIING

REŠTAURÁCIA
RESTAURANT

BANKOMAT
AUTOMATIC TELLER MACHINE

B1

C1

6

VLEK
SKI LIFT

KLZISKO
ICE SKATING RINK

P5

PARKOVISKO
PARKING

A1
A2
A3
A4

KABÍNKOVÉ LANOVKY / CABLEWAYS
Priehyba - Chopok
Kosodrevina - Chopok
Grand - Brhliská
Jasná - Priehyba

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

SEDAČKOVÉ LANOVKY / CHAIR LIFTS
Záhradky - Rovná Hoľa
Záhradky - Priehyba
Biela púť - Jasná
Jasná - Luková
Otupné - Luková
Srdiečko - Kosodrevina
Rovná Hoľa - Konský Grúň
Lúčky - Vyhliadka

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10

VLEKY / SKI LIFTS
Záhradky
Pekná vyhliadka
Jasná - Luková
Otupné - Zrkadlo
Brhliská
Otupné
Dereše
Krupová I
Krupová II
Kosodrevina - Lúčka

C11
C12
C13
C14

VLEKY / SKI LIFTS
Kosodrevina
Chopok - juh
Predné Dereše
Zadné Dereše

1
1a
1b
1c
2
2a
3
4
5
5a
6
7
7a
10
10a
11
11a
12

ZJAZDOVKY / SKI SLOPES
Pretekárska Priehyba - Záhradky
Pretekárska Luková - Priehyba
Pretekárska Konský Grúň - Luková
Pretekárska Chopok - Konský grúň
Májová
Májová
Spravodlivá
Rodinná
Turistická
Turistická
Slalomový svah
Majstrovská
Otupné
Vrbická
Vrbická
FIS Rovná Hoľa - Záhradky
FIS Konský Grúň - Rovná Hoľa
Jelení Grúň

13
14
31
31a
32
32a
33
33a
34
35
36

ZJAZDOVKY / SKI SLOPES
Biela Púť
Lúčky
Slnečná
Tréningová
Vyhliadková
Vyhliadková
Zjazdárska
Zjazdárska
Hotelová
Derešská
Krupová

40
41
42
43
44
45
50
51
52
53
54

LYŽIARSKE CESTY / SKIROADS
Chopok - Luková
Jasná - Otupné
Priehyba - Jasná
Turistická - FIS
Maxiland
FIS - Turistická
Kosodrevina - Srdiečko - Krúpová
Predné Dereše - Kosodrevina
Zadné Dereše - Predné Dereše
Výhliadková
Chopok - Zadné Dereše

operated by:

INFOCENTRUM / INFOCENTER BIELA PÚŤ
tinfo@jasna.sk

MOUNTAIN RESCUE SERVICE
Hotline NON-STOP: 18 300

www.jasna.sk

nízké tatry – opaliSko
Sjezdové tratě
lanovky
Modré 2
1 km
Poma
4
červené 3
2 km
Sedačka
2
černé
1
1 km
Kabina
3
celkem 6
5 km
9
Běžecké tratě
20 km
vzdálenost z čr: Praha
490 km
Brno
310 km

tento motiv lyžařské mapy byl použit se souhlasem firmy Sitour, spol. s.r.o.
Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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HOTEL WELLNESS HOTEL CHOPOK
****
Zájezdy:

4 a více dní

poloha
Luxusní Wellness Hotel Chopok v pohoří Nízké
Tatry poskytuje příjemné a kvalitní ubytování
v Jasné.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, kavárna, bazénové a saunové světy: Plesnivec (pro rodiny
s dětmi) a Praslička (pro osoby nad 16 let), dětský
koutek, dětský bazén, dětské hřiště, herna, animace.

48

uBytování
Ubytování v pokojích pro 2–3 osoby, v pokojích
pro 3–4 osoby, v pokojích pro 4–5 osob a v rodinných dvouložnicových pokojích a v pokojích
pro 5–7 osob.
Stravování
Snídaně formou bufetových stolů, večeře – menu.

parkování
Monitorované parkoviště je před hotelem bez
poplatku.

800 112 112

DEMäNOVSKá DOLiNA – JASNá
Strava: snídaně

doplňkové SlužBy
Wellness centrum, bazén, pedikúra, manikúra.

inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
Domácí zvířata jsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2cho.html

700–2 024 m n. m.

| NíZKé TATRY | SlovenSko

DEMäNOVSKá DOLiNA – JASNá

HOTEL SOREA SNP
***
Zájezdy:

3 a více dní

poloha
Hotel naleznete v nejnavštěvovanější lokalitě
Nízkých Tater, v Demänovské dolině. Středisko
nabízí 45 km upravených sjezdovek různých obtížností. K dispozici je 30 lanovek a vleků s vysokou přepravní kapacitou. Lyžařské středisko
nabízí i tratě pro běžecké lyžování. Lyžařská sjezdovka s vlekem je přímo u hotelu (50 m).

vyBavení
Restaurace, kavárna, společenská místnost, vinárna, sauna, úschovna lyží, stolní tenis, biliár.

uBytování
Ubytování v 1 a 2lůžkových pokojích, rodinných
pokojích a apartmánech, které jsou vybaveny
koupelnou, WC, TV, telefonem a většina pokojů
má i balkon.

Stravování
Snídaně a večeře jsou podávány formou teplých
a studených bufetových stolů, obědy pro hosty
jsou servírované s možností výběru.

parkování
Parkoviště je umístěno přímo u hotelu a je monitorované kamerovým systémem bez poplatku.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: polopenze

doplňkové SlužBy
Masáže, kulečník, dětská herna a hřiště, dětský
koutek.

inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek. Domácí
zvířata nejsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2Snp.html
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DEMäNOVSKá DOLiNA – JASNá

HOTEL SOREA MARMOT
**
Zájezdy:

3 a více dní

poloha
Hotel Sorea Marmot je situován v lyžařském
a turistickém středisku nízkotatranského národního parku v Demänovské Dolině, v blízkosti
nové kabinové lanovky zimního střediska Jasná
Nízké Tatry.
vyBavení
Restaurace, bar, sauna, stolní tenis, stolní fotbal,
dětský koutek, směnárna.

uBytování
V hotelu je možné ubytování ve 2lůžkových
pokojích s možností přistýlky, rodinné pokoje
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s přistýlkou. Pokoje jsou vybaveny sprchou, WC,
TV, telefonem a většina pokojů má i balkon.

Stravování
Snídaně jsou servírované formou bufetových
stolů, obědy a večeře pro hosty jsou servírované
s možností výběru. Nekuřácké prostředí.
parkování
Parkoviště je umístěno přímo u hotelu a je monitorované kamerovým systémem bez poplatku.

Strava: polopenze

doplňkové SlužBy
Sauna, masáže, stolní tenis, kulečník, dětský
koutek. Půjčovna lyží a ski servis.

inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
Domácí zvířata jsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2Mar.html

800 112 112

700–2 024 m n. m.
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SKi A WELLNESS RESiDENCE DRUŽBA
****
Zájezdy:

4 a více dní

poloha
Hotel Ski & Wellness Residence Družba se nachází v nejlepším a neustále se rozvíjejícím lyžařském středisku na Slovensku Jasná pod
Chopkom, polohou hotelu přímo na lyžařské
trati Biela Puť. 45 km upravených a udržovaných
sjezdovek různých náročností.
vyBavení
Restaurace, vinná pivnice, noční bar, kabaret,
lobby bar, dětský koutek, dětské hřiště, místnost
pro odkládání zavazadel, lyžárna, sušáky na
obuv, welness.

uBytování
Kategorie comfort, comfort plus: 2lůžkové pokoje
s možností 1 přistýlky, pokoje Superior, apartmány (s 1 nebo 2 ložnicemi). Všechny pokoje
mají koupelnu, WC, SAT TV, telefon, vysoušeč
vlasů, župan, trezor, minibar. Všechny pokoje
jsou nekuřácké.
Stravování
Snídaně jsou podávány formou bufetových stolů.
Možnost doplatit večere.

parkování
Parkování možné přímo v areálu na parkovišti
bez poplatku.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

DEMäNOVSKá DOLiNA – JASNá
Strava: snídaně

doplňkové SlužBy
Animace, room servis, lyžařská škola, dětská lyžařská škola s dětským vlekem. Welness pro
děti, welness pro dospělé, suchá sauna, sauna
Kamilka (pro ženy, děti), masáže, zábaly a peeling,
obličejové ošetření, manikúra, pedikúra.

inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek. Domácí
zvířata nejsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2dru.html
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DEMäNOVSKá DOLiNA – JASNá

HOTEL MiKULáŠSKá CHATA
***
Zájezdy:

3 a více dní

poloha
Jedna z nejstarších chat v Demänovské dolině.
Polohou je uprostřed hor, v blízkosti Vrbického
plesa a uprostřed lesa. Nachází se cca 200 m
od vleků.
vyBavení
Recepce, restaurace, kavárna, bar, bowling bar,
dětský koutek, lyžárna, welness centrum, bowling.

uBytování
Apartmány: 2+2 s možností přistýlky, 2lůžkové
pokoje.

Stravování
Snídaně a večeře jsou v zimním období podávány
formou bufetu, obědy à la carte.

parkování
Hlídané parkoviště je přímo u hotelu bez poplatku.

doplňkové SlužBy
úschovna lyží, ski bus. Welness: sauny parní lázeň, bylinková inhalace, vířivka, Kneippova koupel, masáže, masážní sprcha, turbo sprcha,
tepidárium.

BUNGALOVY JASNá LúČKY
3 a více dní

poloha
Bungalovy se nacházejí v překrásném horském
prostředí Nízkých Tatrier, v Demänovské dolině
– Lúčkach, na severním úbočí Chopku přímo
u šesti místně sedačkové lanovky Lúčky – Vyhliadka.
vyBavení
Ohniště s osvětlením a sezením pro cca 20 osob.

inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
Domácí zvířata jsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2Mik.html

DEMäNOVSKá DOLiNA

***
Zájezdy:

Strava: polopenze

uBytování
2, 4, 5lůžkové bungalovy. Kuchyňský kout má
vybavení pro vaření a stolování. Součástí je koupelna se sprchovým koutem, WC, ložní prádlo
a ručníky.
Stravování
Vlastní kuchyňka, možnost zapůjčení kotlíku na
vaření. Cca 100 m od bungalovů je restaurace.

Strava: bez stravování

parkování
Parkování je přímo před bungalovem bez poplatku.

inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
Domácí zvířata jsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: bez klasiﬁkace
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Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2BuJ.html

800 112 112

700–2 024 m n. m.
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LiPTOVSKý JáN

HOTEL SOREA Má J
***
Zájezdy:

3 a více dní

poloha
Kongres a wellness Hotel Sorea Máj je situován
v překrásné scenérii Národního parku Nízké
Tatry, při vstupu do Jánské doliny. Lyžařské středisko SKi Opalisko – Závažná Poruba je vzdáleno
8 km od hotelu. Nejznámější a top slovenské
lyžařské středisko Jasná Nízké Tatry je od obce
Liptovský Ján vzdálené 23 km.

vyBavení
Restaurace, denní bar, kavárna, krytý bazén,
sauna, ﬁtness, perličková koupel, půjčovna sportovních potřeb, úschovna lyží.

uBytování
Ubytování v 1 a 2lůžkových pokojích, rodinných
pokojích, apartmánech a pokojích pro imobilní
klienty.

Stravování
Snídaně a večeře podávané formou teplých
a studených bufetových stolů. Nekuřácké prostředí.

parkování
Parkoviště je umístěno přímo u hotelu a je monitorované kamerovým systémem bez poplatku.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: polopenze

doplňkové SlužBy
Termální hotelové bazény. Animační program.
Večerní koupání, taneční zábavy.

inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
Domácí zvířata jsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2Ma J.html
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vysoké tatry, nejvyšší pohoří karpatského oblouku, jsou spolu
s alpami jedinými velehorami ve střední evropě. dvacítka jejich
štítů přesahuje výšku 2 500 m n. m. klimatické podmínky a vybavenost jednotlivých středisek umožňují různé druhy sportů.
Sjezdové tratě
Modré 3
červené 1

podBanSké
lanovky
2 km
Poma
2 km
Ostatní

celkem 4
5 km
Běžecké tratě
30 km (přírodní)
vzdálenost z čr: Praha
Brno

4
1
5

520 km
320 km

podBanSké, 950–1 100 m n. m.
Vyhledávaná turistická oblast, na rozhraní Západních a Vysokých Tater, sahá od osady Podbánské až k úpatí Kriváně (2 494 m n. m.). Svou
polohou a členitostí krajiny je vhodným místem
pro zimní rekreaci a sport, pro začínající i náročné
sportovce. Výborné podmínky pro běžecké lyžování a zimní turistiku. Možnosti sáňkování
a snowboardingu. Koupání v krytém bazénu,
sauna, masáže, diskotéka, posezení ve vinárně.
Atraktivní je rovněž možnost dojíždět do nedalekého střediska Štrbské Pleso, které je prakticky
na dohled a nabízí kompletní lyžařskou infrastrukturu využitelnou i těmi nejnáročnějšími lyžaři.
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k dispozici jsou dobře upravené sjezdové a běžecké tratě, skokanské
můstky, sáňkařské tratě. Služby zahrnují zasněžování i noční
lyžování. po lyžování lze využít kryté bazény a wellness.

štrBSké pleSo
Sjezdové tratě
lanovky
Modré 4
3 km
Poma
3
červené 5
6 km
Sedačka
2
Kabina
1
celkem 9
5 km
6
Běžecké tratě
20 km
vzdálenost z čr: Praha
530 km
Brno
330 km

štrBSké pleSo, 1 355–2 404 m n. m.
Jedním z nejvýznamnějších a nejvýše položených
lyžařských středisek ve Vysokých Tatrách je
Štrbské Pleso. Jeho mimořádná poloha a čistota
ovzduší z něj činí i významné klimatické lázně.
Sportovní areál je plně vybaven veškerými potřebami pro zimní sporty.
Celková kapacita lyžařských dopravních zařízení
je cca 3 500 osob za hodinu, 3 lyžařské vleky, 2 sedačkové lanovky. Sjezdové tratě jsou vhodné pro
všechny typy lyžařů, jak pro začátečníky, tak i pro
velmi náročné. Zajímavá trať z Predného Soliska
(1 800 m n. m.) je dlouhá 2 600 m nebo 2 140 m
a je střední náročnosti, tratě interski a Mostíky
ve směru na Štrbské Pleso jsou lehké až velmi
lehké, přepravu zde zabezpečují vleky 870 a 80 m
(školní). Ve středisku najdeme i skokanské můstky
P-70 a P-90, udržované běžecké tratě délky 5, 10
800 112 112

a 15 km a mnoho přírodních terénů pro zimní
turistiku. Možnost zimní turistiky s průvodcem
po náročnějších terénech, skialpinismus, snowboarding, zvláště bruslení jak ve sportovním areálu
tak i na Štrbském plese nebo Novém Štrbském
plese. Uměle zasněžované svahy s večerním osvětlením, půjčovny sportovních potřeb a lyžařské
školy, také plavecké bazény, kino a řada restaurací,
diskotéky. Štrbské pleso jako klimatické lázně nabízejí vedle lyžování i horské pobyty pro nelyžaře
v zimním období. Je vhodným místem pro
relaxační pobyty pro astmatiky a klienty trpící dýchacími potížemi po celý rok.
Sjezdové tratě
Modré 6

ždiar

6 km

celkem 6
6 km
Běžecké tratě
18 km
vzdálenost z čr: Praha
Brno

lanovky
Poma
Sedačka

9
1

10

580 km
380 km

ždiar, 910–1 180 m n. m.
Toto velmi oblíbené zimní i letní středisko se
nachází pod Belianskými Tatrami na jižních

850–2 452 m n. m.

svazích Magury, 26 km od Kežmarku. Je
přístupné individuálně motorovým vozidlem
a autobusovou dopravou. Lyžařské terény
Strednica (cca 9 vleků) mají jihozápadní orientaci a Bachledova dolina (sedačková lanovka
a cca 3 vleky) severní a severovýchodní orientaci, zde mají návštěvníci možnost přejet na
svah střediska Jazierko, oba dva areály jsou
přes vrchol navzájem přístupné. Jsou zde vhodné tratě pro běžecké lyžování a zimní turistiku,
zejména ja jižních svazích Spišské Magury. Vyhledávanou trasou je hlavní hřeben pohoří,
umožňuje mírný sjezd přímo do obce. Svahy
jsou vhodné i pro sáňkování. Z oblasti lze snadno dojíždět do lyžařského střediska Vyšné Ružbachy s atraktivní nabídkou termálních bazénů.
SMokovec, 1 010–2 452 m n. m.
Sjezdové tratě
Modré 3
černé
1

SMokovec
6 km
2 km

celkem 4
8 km
Běžecké tratě
15 km
vzdálenost z čr: Praha
Brno

lanovky
Poma
Sedačka

6
1
7

530 km
330 km

Dříve nazývaný Starý Smokovec je nejstarším
tatranským turistickým střediskem, s nezaměnitelnou atmosférou a architekturou stylových
domů. Celková kapacita 7 lyžařských vleků
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a pozemní lanovky, je cca 4100 osob. Nejlepší
možnosti sjezdového lyžování jsou na Hrebienku, od horní stanice lanovky s návazností
na vleky s různou délkou obtížností tratí. Uměle
zasněžované svahy a možnost večerního osvětlení jsou předpokladem maximálního sportovního vyžití. Pro milovníky „bílé stopy“ je zde
několik běžeckých tratí 6 a 12 km ve směru na
Tatranskou Lomnici. Zajímavé jsou turistické
túry. Možnosti sáňkování, skialpinismu a bruslení. Smokovce jsou též centrem kulturního
a společenského života, s krytými bazény, saunami, bary, diskotékou.
tatranSká loMnica, 850–2 449 m n. m.
tatranSká loMnica
Sjezdové tratě
lanovky
Modré 6
6 km
Poma
10
červené 4
4 km
Sedačka
2
černé
1
1 km
Kabina
1
celkem 11
11 km
13
Běžecké tratě
25 km
vzdálenost z čr: Praha
560 km
Brno
360 km

Velmi oblíbené lyžařské středisko Vysokých Tater,
vzdálené 6 km od Starého Smokovce, leží přímo
pod svahy Lomnického štítu v nadmořské výšce
800 m.
Vynikající lyžařské svahy vhodné zejména pro
náročnější lyžaře. Celková přepravní kapacita
lyžařských zařízení je cca 3 600 osob za hodinu.
Nejvíce jsou vyhledávány sjezdové tratě na SkalRozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

natém Plese s vrcholovou stanicí sedačkové
lanovky 2 180 m n. m. Vrcholové stanice horních
úseků visuté a kabinové lanovky, cca 1 770 m
n. m., mají návaznost na lyžařské tratě velmi
lehké, lehké, středné obtížné a těžké. Na tratích
délky 1 500–2 000 m se konají i mezinárodní
závody ve sjezdu a obřím slalomu. Z Lomnického
sedla vede sjezdová trať s nejprudším spádem
v Tatrách, která pokračuje přes Skalnaté pleso
až do Tatranské Lomnice.
Jde o nejdelší sjezdovku Slovenska s největším
převýšením (2 220–800 m). V údolích kolem střediska i v něm samém jsou cvičné louky vhodné
pro začátečníky. Pro středně pokročilé lyžaře
jsou vhodné terény v nedalekých Belianských
Tatrách. V lokalitě Jamy najdeme dva menší skokanské můstky. Lyžařské běžecké tratě délky
1, 3 a 5 km v blízkosti Tatranských Matliár. Možnost lyžařské turistiky do okolních dolin východní
části Vysokých Tater a Starého Smokovce. Škola
sjez dového, běžeckého i snowboardového
lyžování.
Koupání v krytém bazénu, sauna, masáže, kino,
diskotéka, posezení ve stylové kolibě či baru.
Snadná dosažitelnost atraktivního aquaparku,
který je situován v podtatranské metropoli Popradu a nabízí širokou škálu vodních radovánek.
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MLYNICKÉ SOLISKO

PREDNÉ SOLISKO

ŠTRBSKÉ PLESO 1 351 m n. m. - 1 840 m n. m.
KOZIA STENA

KRIVÁŇ

OSTRÁ

2 200 m

KRÁTKA

2 494 m

2 350 m

2 365 m

SEDIELKOVÁ KOPA

2 301 m

2 093 m

2 062 m

CHATA
POD SOLISKOM
BIVAC
CLUB
o_pass_karta_bez_bezkontakt_sy bol_85.6x53.98_A_v3.indd 1

Furkotská
dolina

5

C

6

8/21/13 5:18 P

Medvedia kopa
1 565 m

1

Furkota 1 549 m

Mlynická
dolina

5a
1a

1

4

1

2

4a

NEW
4 NEW

OPEN WINTER
2014/2015

6

A

4

2
4

bungee
jumping

3

B

E

6

SNOW
PARK
SHOP•SERVICE
RENT•SCHOOL
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MAXILAND
SKISCHOOL

F
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G

LEGENDA / LEGEND

SLALOM
CLUB

7

H

9

8

3

D
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LANOVKY A VLEKY
CABLEWAYS & SKI LIFTS
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KLZISKO
SKATING RING
ŠTART-CIEĽ
BEŽECKÉ TRATE

HOTEL
FIS ***

HOTEL
SOLISKO

APRÉS
SKI BAR

HOTEL
PATRIA ****

GRANDHOTEL
KEMPINSKI *****
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REŠTAURÁCIA
KOLIBA

TRHOVISKO
HOTEL
PANORÁMA

HOTEL
TOLIAR

CAFFE FASHION
INDUSTRY SHOP

HOTEL
CROCUS
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4

A
B
C
D
E
F
G
H

6
3

2 030 m
865 m
1 122 m
357 m
330 m
130 m
50 m
80 m
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ľahká
easy

APARTMÁNY
OLIWER

ŽELEZNIČNÁ
STANICA

Solisko Expres
Vlek Interski
Lanovka Furkota
Lanovka Mostíky
Vlek Junior
Maxiland I
Maxiland II
Vlek Snowtubing

ZJAZDOVKY / SKI SLOPES
1
1a
2
3
4
4a
5
5a
6
7
8
9
1

stredná
medium

ťažká
diﬃcult

BEŽECKÉ TRATE / CROSS COUNTRY SKIING

Solisko
Prepojka Solisko – Medvedia kopa
Esíčko
Interski
Turistická
Prepojka Medvedia kopa
Furkotka
Prepojka Medvedia kopa – Furkota
Juniorska
Maxiland I
Maxiland II
Snowtubing
Furkotka odjazd

2 500 m
150 m
1 350 m
400 m
1 750 m
150 m
1 200 m
150 m
360 m
130 m
50 m
80 m
650 m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Športový areál - trať štadión
Športový areál - trať štadión
Športový areál - trať štadión
Športový areál - trať štadión
Športový areál - trať štadión
Chodník okolo jazera - trať
Furkotská dolina - trať
Furkotská dolina - trať
Furkotská dolina - trať
Furkotská dolina - trať
Furkotská dolina - trať

CENTRÁLNE
PARKOVISKO
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HORSKÁ SLUŽBA
+421 918 255 917

TATRANSKÁ LOMNICA 888 m n.m. - 2 634 m n.m.

Ľahká
Stredne ťažká
Stredne ťažká
Stredne ťažká
Stredne ťažká
Ľahká
Ťažká
Ťažká
Ťažká
Ťažká
Ťažká

Tu platí GOPASS / We accept GOPASS
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INFOCENTRUM
+421 917 682 260

0,5 km
1,0 km
1,4 km
1,6 km
2,5 km
3,0 km
2,0 km
2,5 km
3,0 km
4,0 km
5,0 km

www.vt.sk

LOMNICKÝ ŠTÍT
2 634 m

KEŽMARSKÝ ŠTÍT

KAVIAREŇ
DEDO
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2 558 m
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SLAVKOVSKÝ ŠTÍT
2 452 m

LOMNICKÉ SEDLO
2 190 m
E

zone

C

2

7

Freeride

ŠTRBSKÉ
PLESO

SKALNATÉ PLESO
1 751 m

Francúzska
mulda

GALÉRIA
ENCIÁN

5

Skalnatá
chata

Hrebienok - Skalnaté pleso
zimná cesta

HREBIENOK
1 285 m
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K

8/21/13 5:18 P

1 173 m

Tatranská Lomnica - Štart
Štart - Skalnaté pleso
Skalnaté pleso - Lomnické sedlo
Štart - Čučoriedky
Skalnaté pleso - Lomnický štít
Tatranská Lomnica - Štart
Maxiland
Maxiland
Tatranská Lomnica - Buková hora
Starý Smokovec - Hrebienok
Jakubkova lúka
Jakubkova lúka II

1 705 m
2 002 m
1 138 m
850 m
1 868 m
1 889 m
50 m
80 m
690 m
2 190 m
853 m
70 m

BEŽECKÉ TRATE/CROSS COUNTRY SKIING
Hlboká

2 700 m

Tu platí GOPASS / We accept GOPASS
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INFOCENTRUM
+421 903 112 200
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HOTLINE NONSTOP
18300

BURGER
OLD ŠTART

ZJAZDOVKY / SKI SLOPES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10a
11
12
13

1
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14
15
1

Štart západ
Štart východ
Čučoriedky západ
Čučoriedky východ
Generál
Esíčka
Lomnické sedlo
Grand Slnečná
Buková hora východ
Javorová cesta
Javorová cesta
Buková hora západ
Hrebienok - Starý Smokovec
Hrebienok - Starý Smokovec
/sánkarská dráha
Jakubkova lúka
Jakubkova lúka II
Lyžiarska cesta Buková
ľahká
easy

stredná
medium

6

2 000 m
850 m
880 m
960 m
1 350 m
1 300 m
1 240 m
1 100 m
700 m
450 m
250 m
700 m
2 350 m
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MAXILAND
SKISCHOOL

APRÉS
SKI BAR

A

2

1

10

1
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JAMY

10a

8

BUKOVÁ HORA

I

10
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H
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11

NEW

ŠTART/START
CIEĽ/FINISH
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SHOP•SERVICE
ACCESSORIES
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PIZZA & PASTA
ŠTART

Fun
zone

LEGENDA / LEGEND

8

4

ŠTART

1 018 m
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LANOVKY A VLEKY / CABLEWAYS & SKI LIFTS

6

NEW

ČUČORIEDKY
D

STARÝ SMOKOVEC
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GRAND HOTEL PERMON
****
Zájezdy:

3 a více dní

poloha
Do přírodní scenérie mohutných tatranských lesů
je vsazen jedinečný Grand Hotel Permon. Ve středisku jsou 3 lyžařské vleky. Sjezdovky jsou vhodné
pro začátečníky a ideální pro rodiny s dětmi, k dispozici je lyžařská škola a půjčovna lyží.

vyBavení
Restaurace, noční bar, společenská místnost,
salonky, krytý bazén, solárium, tělocvična, kulečník, stolní tenis, úschovna lyží.

uBytování
Hotel nabízí 1, 2lůžkové, rodinné pokoje a apartmány. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou,

WC, TV/LCD, rádiem, telefonem, trezorem a minibarem a ledničkou.

Stravování
Snídaně formou bohatého bufetu, denní obědové menu je formou bufetu, stejně tak bohaté
večeře.

doplňkové SlužBy
Wellness PERMON’S PARADiS: SAUNA Paradise,
AQUA Paradise, KiDS‚ Paradise, SPA Paradise
a BEAUTY Paradise. Sauny, lázně, perlička, masážní trysky, vodní chrliče, tobogán, skluzavka,
dětský bazén, masáže, zábaly, kosmetické procedury, tělové ošetření.

HOTEL PiERiS
3 a více dní

poloha
Hotel Pieris je umístěn v malebné horské osadě
Podbanské na hranici Vysokých a Západních Tater.
Ve středisku jsou 3 lyžařské vleky. Sjezdovky jsou
vhodné pro začátečníky a ideální pro rodiny s dětmi, k dispozici je lyžařská škola a půjčovna lyží.
vyBavení
Restaurace, lobby bar s posezením u krbu, wellness centrum.

uBytování
Hotel Pieris disponuje 1lůžkovými pokoji (s možností přistýlky), 2lůžkovými pokoji, apartmány

Strava: snídaně

parkování
Vyhrazené parkoviště u objektu za poplatek.

inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
Domácí zvířata nejsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2per.html

PODBANSKé

***
Zájezdy:

PODBANSKé

„Suite Mini“ a apartmánem Deluxe. Vybaveny
jsou koupelnou se sprchovým koutem, WC a jsou
bez balkonu.

Stravování
Snídaně formou bufetu, denní obědové menu
je podáváno formou menu. Restaurace nabízí
bufetové večeře.

doplňkové SlužBy
Welness: bazén, masážní trysky, vodopád, vířivá
vana, oddychová lehátka, infrasauna, sauny, masáže, lymfodrenáž.
Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: snídaně

parkování
Nehlídané parkoviště u hotelu je bez poplatku.

inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
Domácí zvířata nejsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2pie.html
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ŠTRBSKé PLESO

HOTEL PANORAMA RESORT
****
Zájezdy:

3 a více dní

poloha
Hotel Panorama Resort je zrekonstruovaný moderní apartmánový hotel, nacházející se v překrásném prostředí Štrbského Plesa. Svou polohou
poskytuje nádherný výhled na panorama Vysokých a Nízkých Tater.
vyBavení
Vstupní hala s recepcí, restaurace, lobby bar,
welness centrum.

Stravování
Snídaně jsou podávány formou bufetového stolu
s možností polopenze nebo plné penze.

doplňkové SlužBy
Welness: sauny, zóna studených dešťů, tropické
sprchy, krb, masáže, baňkování. Dětský svět Panorama: koutek, tělocvična, hračky, hry.

ŠTRBSKé PLESO

HOTEL SOREA TRiGAN
poloha
Kongres a relax Hotel Sorea Trigan je situován
v atraktivním prostředí Vysokých Tater při Novém
Štrbském plese na území Tatranského národního
parku. Čekají na vás zasněžované sjezdovky, běžecké tratě, noční lyžování, jízdy na skútrech,
skijörning.
vyBavení
Restaurace, aperitiv bar, noční bar, salonky,
lobby bar.

uBytování
Hotelovým hostům jsou k dispozici pohodlně
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inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
Domácí zvířata nejsou povolena.

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2pan.html

***

3 a více dní

parkování
Bezplatné parkování u hotelu nebo v podzemní
garáži.

Oﬁciální klasiﬁkace: ****

uBytování
Pokoje standard 2+1, 2+2, pokoj PLUS 2+1, 2+2,
apartmán 2+1, 2+2.

Zájezdy:

Strava: snídaně

zařízené 1 a 2lůžkové pokoje s možností přistýlky,
rodinné pokoje, apartmány i bezbariérové pokoje. Pokoje jsou vybaveny koupelnou, WC, telefonem, TV a trezorem.

Stravování
Snídaně a večeře jsou podávány formou teplých
a studených bufetových stolů, servírované tříchodové obědy s možností výběru.

parkování
Parkoviště je umístěno přímo u hotelu a je monitorované kamerovým systémem a bez poplatku.

800 112 112

Strava: polopenze

doplňkové SlužBy
Stolní tenis. Bazén. Nerezový dětský bazén, vodní
trysky, inhalační kabina – mořská aerosolová
koupel. Masáže, zábaly, sauny, ﬁtness.

inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
Domácí zvířata jsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2tri.html

850–2 452 m n. m.
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ŠTRBSKé PLESO

HOTEL PáTRiA
****
Zájezdy:

3 a více dní

poloha
Hotel Patria se nachází u nejvyhledávanějšího
vysokohorského jezera – Štrbské pleso, obklopený majestátními štíty Tater. Hoteloví hosté
mají blízko běžkařskou trať, která začíná přímo
u hotelu.
vyBavení
Restaurace, lovecký salonek, dětský koutek, solárium, lobby bar, vinotéka, whirlpool, bazén,
tropický déšť, ledová jeskyně, sauna, dětský bazén, lyžárna, půjčovna lyží.

uBytování
Hotel nabízí 1 a 2lůžkové pokoje nebo také apartmány. Pokoje jsou vybaveny: fénem, WiFi, minibarem, telefonem, TV-SAT, županem.
Stravování
Výborné snídaně formou bufetových stolů.

doplňkové SlužBy:
Bylinková inhalace, parní lázeň, exfoliace, pleťové
ošetření, peeling, masáže. FUN PARK: snowtubinu, snowrafting, snowball.

Strava: snídaně

parkování
Bezplatné parkování u hotelu, v hotelové garáži
za poplatek.

inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek. Domácí
zvířata jsou povolena jen v pokojích Standard,
do 2 poschodí.
Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2pat.html

HOTEL SOREA HUTNíK i. A ii.
***/**
Zájezdy:

3 a více dní

poloha
Kongres a relax Hotel Sorea Hutník se nachází
v pěkném a tichém prostředí Tatranských Matliarov, pod úpatím Lomnického štítu. Kabinovou
lanovkou z Tatranské Lomnice je přístupné Skalnaté pleso a Lomnický Štít. V areálu se nachází
lyžařský vlek pro děti i začátečníky.
vyBavení
Restaurace, bar, kavárna.

uBytování
Ubytování v apartmánech, v 1 a 2lůžkových pokojích
s možností 1 nebo 2 přistýlek. Vybavení: koupelna,
WC, telefon, TV. Většina pokojů má balkon.

Stravování
Snídaně a večeře jsou podávány formou teplých
a studených bufetových stolů, servírované obědy
jsou nabízeny výběrem.

parkování
Nehlídané parkoviště je umístěno přímo u hotelu
a bez poplatku.

doplňkové SlužBy
Bazén, sauna, masáže, mořská lázeň, bowling,
ﬁtness, stolní tenis, biliard, minigolf, herna pro
děti, hřiště.
Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

TATRANSKé MATLiARE
Strava: polopenze

inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek. Domácí
zvířata jsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2hut.html
www.cedok.cz/dovolena/XSk2hun.html
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ŠTRBSKé PLESO

HOTEL TOLiAR
***
Zájezdy:

3 a více dní

poloha
Hotel Toliar se nachází v překrásném prostředí
Vysokých Tater, v turistickém centru Štrbské Pleso. Hotel je ideální hlavně pro rodiny s dětmi,
pro wellness a ski pobyty. Hotel se nachází nedaleko lyžařského střediska.

vyBavení
Vstupní hala s recepcí, restaurace, kavárna s barem, terasa, bar, salonek, Vitálny svet, ﬁtness,
kulečník, obchod s potravinami přímo v hotelu.

uBytování
Ubytování poskytuje ve 2lůžkových pokojích

s možností přistýlky, v rodinných pokojích a ve
studiích s vlastní kuchyňkou. Většina pokojů má
balkon.

Stravování
Snídaně jsou většinou podávány formou bufetového stolu.
doplňkové SlužBy
Sauna, parní lázeň, tepidárium, infrakabina,
vířivá vana, plavecký bazén, dětský bazének,
vodní cesta, masáže. Během jarní a podzimní
mimosezóny může být provoz omezen.

APARTMáNY KOLiBA KAMZíK
3 a více dní

poloha :
Koliba Kamzík se nachází na začátku jedné z nejznámějších částí Vysokých Tater v Starém Smokovci. Budova Koliby Kamzík zastřešuje ubytovací
část i restaurační prostor. Apartmány a studia
Koliby Kamzík jsou umístěny v těsné blízkosti
stanice pozemní lanovky.

Stravování
Snídaně formou bufetu. Možnost vlastního stravování.

uBytování
Studio: 2–4 osoby, apartmán: pro 2–4 osoby.
Lednice, mikrovlnná trouba, varná konvice, jídelní
kout, koupelna – sprchový kout, WC, kuchyň.

parkování
Parkoviště před apartmánem je zpoplatněno.

vyBavení
Restaurace je situována v objektu.
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parkování
Parkování pro hotelové hosty je zdarma v hotelové garáži.
inForMace
V ceně je zahrnut rekreační poplatek. Domácí
zvířata jsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2tol.html

STARý SMOKOVEC

***
Zájezdy:

Strava: snídaně

doplňkové SlužBy
Tatry Card, soukromá sauna ve Velkém Slavkově/Tatranské Lomnici, dětská postýlka, polštář,
peřina, soft úklid (podlaha, koupelna/WC, vysypání odpadků), výměna osušek, výměna ložního
prádla.

800 112 112

Strava: snídaně

inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
Domácí zvířata nejsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: bez klasiﬁkace
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2kol.html

850–2 452 m n. m.
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NOVý SMOKOVEC

HOTEL PALACE
***
Zájezdy:

3 a více dní

poloha
Lázně Nový Smokovec patří k nejznámějším klimatickým lázním na Slovensku. Jsou situovány
v centru Tatranského národního parku pod Slavkovským štítem. Lyžování: Tatranská Lomnica
(6 km), Štrbské Pleso (16 km), Starý Smokovec –
Jakubkova Lúka (na mieste), Lopušná dolina (cca
8 km).

vyBavení
Recepce, jídelna, denní bar s kavárnou, zimní
zahrada, knihovna.

uBytování
K dispozici jsou 1 a 2lůžkové pokoje a 2 apartmány.
Pokoje mají koupelnu, WC, telefon, LED TV, bezplatné WiFi. Některé pokoje mají balkon.
Stravování
Snídaně formou bufetu, obědy a večeře 3chodové, servírované.

doplňkové SlužBy
Stolní tenis, kulečník, elektronické šipky, bazén
se slanou vodou, ﬁtness. Wellness centrum: ﬁnská sauna, parní sauna, solná inhalace, infrasauna,
vířivka, Kneippovy lázně na nohy.

HOTEL BRANiSKO
3 a více dní

poloha
Hosté ubytovaní v hotelu Branisko mají úžasnou
možnost okusit přes 130letou atmosféru chodeb
a prostor tohoto hotelu. Lyžování: Tatranská
Lomnica (6 km), Štrbské Pleso (16 km), Starý
Smokovec – Jakubkova Lúka (na místě), Lopušná
dolina (cca 8 km).
vyBavení
Recepce, knihovna, centrální recepce v hotelu
Palace.

uBytování
Ubytování ve 2lůžkových a 1lůžkových pokojích

parkování
Parkování je zajištěno na parkovišti přímo u hotelu, zpoplatněno.

inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek. Domácí
zvířata nejsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2pal.html

NOVý SMOKOVEC

***
Zájezdy:

Strava: snídaně

s vlastní koupelnou a WC, TV/SAT, županem
a WiFi připojením k internetu. Většina pokojů
má balkon.

Stravování
Stravování v jídelně hotelu Palace – snídaně formou bufetu, obědy a večeře vybereme z menu.
Z menu se vybírá den předem.

doplňkové SlužBy
Ricochet, billiard, stolní tenis, tělocvična, knihovna, směnárna, zapůjčení sáněk a NW holí.
Wellness centrum: sauna, infrasauna, vířivka,
Kneippovy lázně na nohy.
Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: snídaně

parkování
Parkování na monitorovaných parkovištích
v areálu lázní za poplatek

inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek. Domácí
zvířata nejsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2Bra.html
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NOVý SMOKOVEC

ViLA OLíViA
***
Zájezdy:

3 a více dní

poloha
Vila Olívia, obklopená tatranskými stromy s potokem prýštící pod okny, v blízkosti všeho co
návštěvník Tater očekává, patří k nejvyhledávanějším polohám turistů v Tatrách.
vyBavení
Recepce, úschova lyží v lyžárně.

uBytování
Apartmán 2 + 2 a apartmán 4 + 2. Kuchyň –
myčka nádobí, dvojplotna, varná konvice, lednička, jídelní kout, koupelna – pračka se sušičkou,
sprchový kout, sociální zařízení, fén na vlasy.

Stravování
Bufetové/kontinentální snídaně jsou podávané
formou bufetu v Restauraci Kamzík. Možnost
vlastního stravování.

doplňkové SlužBy
Tatry Card, soukromá sauna ve Velkém Slavkově/Tatranské Lomnici, dětská postýlka, polštář,
peřina, soft úklid (podlaha, koupelna/WC, vysypání odpadků), výměna osušek, výměna ložního
prádla.

poloha
Grand Hotel Bellevue se nachází v Horním Smokovci, na úpatí Slavkovského štítu. Vysokohorské
prostředí s ideálními podmínkami na turistiku
a lyžování.
vyBavení
Recepce, lobby bar, noční klub, dětský koutek.

uBytování
K dispozici jsou pokoje 2lůžkové s možností
1 přistýlky, 3lůžkové nebo rodinné pokoje s možností přistýlky. Pokoje jsou nekuřácké.
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inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek. Domácí
zvířata nejsou povolena. Pokoje jsou na kartový
systém.
Oﬁciální klasiﬁkace: bez klasiﬁkace

HORNý SMOKOVEC

GRAND HOTEL BELLEVUE
3 a více dní

parkování
Parkoviště se nachází přímo před Vilou Olívia,
zpoplatněno.

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2oli.html

****
Zájezdy:

Strava: snídaně

Stravování
Bufetové snídaně a večeře.

doplňkové SlužBy
Bazén, sauna, ﬁtness centrum, squash, bowling,
kulečník, stolní tenis, tělocvična. Masáže, zábaly,
oxygenoterapie, aromaterapie, terapie, inhalace,
vířivé vany, magnetoterapie, Kneippovy šlapací
lázně.

parkování
Pro všechny hotelové hosty je parkování na hotelovém parkovišti zdarma.

800 112 112

Strava: snídaně

inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek. Domácí
zvířata jsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2Bel.html
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TATRANSKá LOMNiCA

HOTEL SOREA TiTRiS
***
Zájezdy:

3 a více dní

poloha
Kongres a relax Hotel Sorea Titris je situován v tichém prostředí nedaleko centra Tatranské Lomnice, jedné z největších tatranských osad. V zimě
jsou lyžařům k dispozici 4 vleky, jakož i služby lyžařských škol, skiservisy a půjčovny sportovních
potřeb. Náročnějším lyžařům je určen svah z Lomnického sedla.
vyBavení
Restaurace, bar, krytý bazén, tobogán, aquacentrum.
uBytování
Ubytování v apartmánech, 1 a 2lůžkových pokojích

s možností přistýlky, které jsou vybaveny
koupelnou, WC, telefonem, TV, připojením na
internet.

Stravování
Snídaně a večeře podávané formou teplých
a studených bufetových stolů. Polední menu
pro hosty jsou servírovaná.

parkování
Bezplatné parkoviště monitorované kamerovým
systémem se nachází přímo u hotelu.

Sport a záBava
Tenis, kulečník, úschovna sportovních potřeb.

HOTEL SOREA URáN
3 a více dní

poloha
Hotel Sorea Urán je situován v centru Tatranské
Lomnice, jedné z největších tatranských osad.
Tatranská Lomnica leží přímo pod úpatím Lomnického štítu, který je dostupný visutou lanovkou. Pro náročnější lyžaře je určena sjezdovka
Lomnické sedlo – Skalnaté Pleso. Lyžařům jsou
k dispozici služby lyžařských škol, skiservisy a půjčoven sportovních potřeb.
vyBavení
Restaurace, lobby bar, Welness Uránia.

Tobogán, zrychlovací kanál, vodní hřib, rekreační
bazén, masážní trysky, vodní chrliče, perličková
koupel, masáže, rašelinový zábal, sauna.

inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek. Domácí
zvířata nejsou povolena. WiFi připojení ve společenských prostorách hotelu.
Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2tit.html

TATRANSKá LOMNiCA

***
Zájezdy:

Strava: polopenze

Strava: polopenze

uBytování
Ubytování v apartmánech, rodinných pokojích,
1 a 2ůžkových pokojích s možností přistýlky,
které jsou vybaveny koupelnou, WC, telefonem,
LCD TV se SAT programem a balkonem.

doplňkové SlužBy
Dětská herna, tenisové kurty, tenisová hala,
dráha na kolečkové bruslení. Bezplatná úschovna
kol. Welness Uránia: relaxační bazén, dětské bazény, sauna a masáže.

parkování
Neplacené nehlídané parkoviště se nachází přímo
u hotelu, možná hotelová garáž za poplatek.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***

Stravování
Snídaně a večeře jsou podávány v hotelové restauraci formou teplých a studených bufetových
stolů, obědy jsou servírované.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek. Možný
pobyt s domácím zvířetem za poplatek. Bezbariérový přístup.

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2ura.html
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SlovenSko | VYSOKé TATRY | 850–2 452 m n. m.

TATRANSKá LOMNiCA

ViLA BEATRiCE
***
Zájezdy:

3 a více dní

poloha
Vila Beatrice spolu s Vilou Julie a Vilou Magnólia
tvoří Resort Beatrice. Objekty resortu jsou od
sebe vzdáleny maximálně 300 m, přičemž hlavním
z nich je právě Vila Beatrice. Hlavní budova resortu
zastřešuje snídaňovou místnost.
vyBavení
Recepce poskytující služby všem třem zařízením
resortu denně. Dětský koutek.

uBytování
Apartmán typ A 2+2, B 3+2, B 4+2, C 8+0. TV,
koupelna, kuchyně, WC.

Stravování
Možnost objednání snídaně podávaných přímo
ve Vile Beatrice, nebo možnost vlastní přípravy
jídel.

parkování
Parkoviště se nachází přímo v areálu objektu,
je nehlídané, bezplatné.

poloha
Vila Julie je jedna z nejlépe hodnocených kapacit
ve Vysokých Tatrách. Spolu s Vilou Beatrice a Vilou Magnólia tvoří Resort Beatrice. Hlavním objektem resortu je Vila Beatrice.
vyBavení
Snídaňová místnost, dětský koutek.

uBytování
Studio 2+2, apartmán typ A 3+2, apartmán typ
B 4+2. Lednice, dvojplotna, mikrovlnná trouba,
varná konvice, jídelní kout, koupelna – sprchový
kout, sociální zařízení.
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Oﬁciální klasiﬁkace: bez klasiﬁkace
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2Bea.html

TATRANSKá LOMNiCA

ViLA JúLiA

3 a více dní

inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek. Domácí
zvířata nejsou povolena.

doplňkové SlužBy
Tatry Card, dětská postýlka, polštář, peřina, soft
úklid (podlaha, koupelna/WC, vysypání odpadků),
výměna osušek, výměna ložního prádla.

***
Zájezdy:

Strava: bez stravování

Stravování
Možnost objednání snídaně podávaných přímo
ve Vile Beatrice, nebo možnost vlastní přípravy
jídel.

Strava: bez stravování

inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek. Domácí
zvířata nejsou povolena.

doplňkové SlužBy
Tatry Card, dětská postýlka, polštář, peřina, soft
úklid, výměna osušek, výměna ložního prádla.

parkování
Parkoviště se nachází přímo v areálu objektu,
je nehlídané, bezplatné.

Oﬁciální klasiﬁkace: bez klasiﬁkace
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2Jul.html

800 112 112

850–2 452 m n. m.

| VYSOKé TATRY | SlovenSko

TATRANSKá LOMNiCA

ViLA MAGNÓLiA
***
Zájezdy:

3 a více dní

poloha
Vila Magnólia je lokalizována v těsné blízkosti centra Tatranské Lomnice, jednoduše dostupná autem, autobusem i Tatranskou elektrickou železnicí.
Spolu s Vilou Beatrice a Vilou Julie tvoří Resort
Beatrice.
vyBavení
V hlavním objektu snídaňová místnost, dětský
koutek.

uBytování
Studio typ A 2+1, studio typ B 3+2, apartmán
typ A 3+2, apartmán typ B 4+2. Kuchyň – lednice,

dvojplotna, mikrovlnná trouba, varná konvice,
jídelní kout, koupelna – vana, sociální zařízení.

Stravování
Možnost objednání snídaně podávaných přímo
ve Vile Beatrice nebo možnost vlastní přípravy
jídel.

doplňkové SlužBy
Tatry Card, soukromá sauna, dětská postýlka,
polštář, peřina, soft úklid, výměna osušek, výměna ložního prádla.

poloha
Vila Ludmila je lokalizována v tiché části Tatranské
Lomnice vzdálené jen několik minut od jejího
centra. Výhodnou polohu dotváří také sjezdovka
přímo nad objektem. Ve vzdálenosti asi 750 m
od objektu Vila Ludmila se nachází Vila Beatrice.

vyBavení
V hlavním objektu snídaňová místnost, dětský
koutek.
uBytování
Pokoj 2+1, pokoj 2+2, studio 2+1. Kuchyň – lednice,
dvojplotna, mikrovlnná trouba, varná konvice,

inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
Domácí zvířata nejsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: bez klasiﬁkace

TATRANSKá LOMNiCA

ViLA LUDMiLA
3 a více dní

parkování
Parkoviště se nachází přímo v areálu objektu,
je nehlídané, bezplatné.

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2Mag.html

**
Zájezdy:

Strava: bez stravování

jídelní kout, koupelna – sprchový kout, sociální
zařízení.

Stravování
Možnost objednání snídaně podávaných přímo
ve Vile Beatrice, nebo možnost vlastní přípravy
jídel.

doplňkové SlužBy
Tatry Card, soukromá sauna, dětská postýlka,
polštář, peřina, soft úklid, výměna osušek, výměna ložního prádla.

Strava: bez stravování

parkování
Parkoviště se nachází přímo v areálu objektu,
je nehlídané, bezplatné.

inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek. Domácí
zvířata nejsou povolena. Závěrečný úklid není
zahrnut v ceně.
Oﬁciální klasiﬁkace: bez klasiﬁkace
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2lud.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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SlovenSko | ZáPADNí TATRY | 1 090–1 500 m n. m.

Sjezdové tratě
Modré 5
červené 3
černé
2
celkem 10
Běžecké tratě
vzdálenost z čr:

4 km
4 km
3 km
11 km
11 km
Praha
Brno

lanovky
Poma
Sedačka

3
1
4

530 km
330 km

Lyžařský areál Spálená-Zverovka je situován
v nejkrásnější části Západních Tater – v Roháčích.
Menší lyžařské středisko uprostřed civilizací dosud málo dotčené přírody nabízí klidné lyžování
na nepřelidněných sjezdovkách určených pro
začátečníky a středně pokročilé lyžaře i snowboardisty. 2 vleky (250 a 400 m) obsluhují začátečníky a děti. 1 500 m dlouhá sedačková lanovka
s navazujícím 850 m dlouhým vlekem slouží náročnějším lyžařům. K vybavenosti střediska patří
parkoviště, samoobslužná restaurace, půjčovna
lyžařské výstroje. Svahy jsou denně upravovány
a v případě potřeby uměle zasněžovány. Vysoká
sněhová jistota – středisko, které zahajuje zimní
sezonu na Slovensku mezi prvními.

ZUBEREC

HOTEL TATRAWEST
***
Zájezdy:

4 a více dní

poloha
Hotel najdeme v malebném zákoutí Západních
Tater – Roháčích, asi 1 km od vesničky Zuberec.
Nedaleko se nachází oblíbené zimní středisko
Zverovka – Spálená.

vyBavení
Restaurace, zahrada s terasou a vybavením na
grilování, úschovna kol.
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uBytování
Ubytování v 1, 2 a 3lůžkových pokojích s možností
přistýlek, nebo ve 2 a 4lůžkových apartmánech.
Všechny pokoje jsou s kompletním sociálním
vybavením (sprcha + WC), balkon.
Stravování
Forma samostatné snídaně, polopenze, plné
penze nebo formou výběru z jídelního lístku.

doplňkové SlužBy
Sauna, tenisové, volejbalové kurty, stolní tenis,
kulečník, badmintonový kurt, dětské hřiště.

800 112 112

Strava: snídaně

parkování
Nehlídané parkoviště je bez poplatku.

inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek. Domácí
zvířata jsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: bez klasiﬁkace
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2tat.html

624–808 m n. m.

Sjezdové tratě
Modré 5
červené 2

2 km
2 km

celkem 7
4 km
vzdálenost z čr: Praha
Brno

| SPiŠSKá MAGURA | LEVOČSKé VRCHY | SlovenSko

lanovky
Poma

7
7
600 km
400 km

Ski Park Vyšné Ružbachy je dobře vybavené lyžařské středisko vhodné pro rodiny s dětmi, začátečníky a středně pokročilé lyžaře. Nabízí denní
i večerní lyžování, 4 km sjezdovek s možností
umělého zasněžování. Nespornou výhodou střediska jsou zdejší termální bazény s vodou o teplotě až 34 °C, které nabízejí relaxaci po lyžování.
Lyžařské středisko Vysoká leží přímo na okraji

HOTEL SOREA ĽUBOVňA
***
Zájezdy:

3 a více dní

poloha
Kongres a relax Hotel Sorea Ľubovňa leží v malebné údolí Ľubovniansky lázní, na rozhraní Spišské
Magury a Levočských vrchů, jen 7 km od města
Stará Ľubovňa.

vyBavení
Restaurace, denní bar, noční bar, kavárna, salonky, krytý bazén, ﬁtness.
uBytování
Ubytování v apartmánech, rodinných pokojích,
1 a 2ůžkových pokojích s balkonem a možností
přistýlky. Bezbariérové.

Lubovnianských Kúpelov a nabízí kompletní lyžařský servis určený zejména pro rodiny s dětmi
a začátečníky. K dispozici jsou 4 vleky s délkou
350 až 400 metrů, 1 vlek s délkou 700 m, 1 vlek
o délce 2 000 metrů. Ve středisku je půjčovna
lyží se servisem, lyžařská škola a půjčovna sněžných skútrů. Večerní osvětlení.

ĽUBOVNiANSKé KúPELE
Strava: polopenze

Stravování
Snídaně jsou zpravidla bufetové, večeře výběrem
z menu.

inForMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek. Domácí
zvířata jsou povolena.

doplňkové SlužBy
Krytý bazén, sauny, perličková lázeň, lázeň, masáže, zábalová terapie. Tenis, volejbal, basketbal,
minifotbal, petang, stolní tenis, kulečník, úschovna
a půjčovna sportovních potřeb a horských kol.
Dětský koutek, hřiště s prolézačkami, trampolína.

Oﬁciální klasiﬁkace: **

parkování
Nehlídané parkoviště je umístěno přímo u hotelu
a zdarma.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2luB.html
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RAkousko

Být neBi o kousek Blíže

Je to opojení z prostoru bez hranic, když stojíte nahoře na sjezdovce a před vámi se rozkládá velkolepé horské panorama. Je to opojení
z rychlosti, když kroužíte pravidelné oblouky a za vámi se zvedají oblaka prachového sněhu. To se ani nedá popsat, to se musí prožít!
Lyžování v Rakousku je synonymem radosti ze života. Ať jde o komfortní kabinovou lanovku, která vás dopraví až na ledovec, nebo
vyhřívaná sedačková lanovka, která se vznáší ztichlým hluboce zasněženým lesem. Člověk se už ani nemůže dočkat, až se na vrcholu
poprvé odpíchne a začne tančit svůj lyžařský valčík na perfektně upraveném svahu.

Rakouské lyžařské oblasti jsou velmi různorodé:
romantické vesničky pro rodiny s dětmi se střídají
s životem pulzujícími zimními středisky, které
vyhledávají jak vášniví sportovci, tak i noční
ﬂamendři. Jsou zde oblasti s mírnými kopci a klidnou atmosférou plné pohody, jsou zde však i impozantní oblasti na ledovcích pro velmi náročné
lyžaře a snowboardisty, kteří milují sportovní
výzvy a chtějí si navíc prodloužit zimní sezonu
až do pozdního jara. V podstatě je to ale úplně
jedno, na jakém stupni lyžařského vývoje se
zrovna nacházíte: zimní Rakousko má připravenu
pro každého individuální a na míru střiženou
nabídku.
InfoRmAce:
Špičkové lyžařské oblasti
Nejlepší lyžařské oblasti v Rakousku pro zdatné
lyžaře a snowboardisty – a také pro všechny
ostatní milovníky zimy a zimních aktivit.
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Ötztal, Tyrolsko
1 377–3 250 m n. m.
Údolí Ötztal je mimořádně krásná a velmi oblíbená oblast zimních sportů v Rakousku. Moderní
kabinové lanovky dopravují zimní sportovce na
hned tři třítisícovky: Gaislachkogel, Tiefenbachkogel a Schwarze Schneid. U horních stanic lanovek jsou pak umístěny vyhlídkové plošiny,
odkud se otevírá fantastický výhled na Alpy. Nejznámějším střediskem v Ötztalu je bezpochyby
Sölden, který patří mezi nejatraktivnější v Evropě.
Je to místo, kde se žije naplno ve dne i v noci.
www.oetztal.com
Gerlitze Alpen, korutany
504–1 911 m n. m.
Areál Gerlitze Alpen v blízkosti Villachu a jezera
Ossiach je vhodný pro rodiny s dětmi. Středisko
nabízí 44 km sjezdovek a 13 lanovek. Oblast je
známá největším počtem slunečních dnů.
www.gerlitzen.com
800 112 112

salcburský sportovní svět, salcbursko
850 m n. m. (Wagrain) – 2 700 m n. m.
(kreuzkogel sportgastein)
Salcburský sportovní svět je součástí obrovského
lyžařského prostoru, který zahrnuje více než 760
kilometrů sjezdových tratí. Skipas platí v celé
velkoplošné oblasti Ski Amadé, k níž se řadí Salcburský sportovní svět, Schladming-Dachstein,
Hochkönig, Grossarltal a Gastein.
www.salzburgersportwelt.com

schladming/Dachstein, Štýrsko
745–2 700 m n. m.
Životem pulzující středisko zimních sportů, obklopené impozantním věncem hor. Hosté mají
k dispozici fantastickou infrastrukturu – také
díky MS v alpském lyžování uspořádaném v roce
2013. Soustava lanovek, která vede přes 4 horské
vrcholy, spojuje lyžařské oblasti Reiteralm, Hochwurzen, Planai a Hauser Kaibling. Každoroční
vrcholnou sportovní událostí je noční slalom
mužů v rámci Světového poháru. V tento den

RAkousko

VÕdeň

proudí do Schladmingu davy nadšených diváků,
aby povzbudily své favority.
www.schladming.at

saalbach-Hinterglemm-Leogang, salcbursko
1 000–2 100 m n. m.
Čísla hovoří sama za sebe: 200 km sjezdových
tratí, 55 lanovek a vleků, téměř 50 horských chat
na okrajích sjezdovek a 21 km upravených běžeckých tras. A dále pak snowboardové parky,
sáňkařské dráhy, trasy pro výlety na sněžnicích
nebo tratě, které snímají každého sportovce
prostřednictvím kamer, co má za následek, že
každý získává své vlastní lyžařské video.
www.skicircus.at

sLunce, JARo, Lyžování
Lyžování v záři teplého sluníčka a při příjemných
teplotách až do skutečně pozdního jara. Tyto
požadavky splňují některé speciální lyžařské
oblasti.

Ledovec Hintertux, Tyrolsko
1 500 m n. m. (dolní stanice lanovky) až
3 250 m n. m. (Zmrzlá stěna)
Hintertuxský ledovec je všech ledovců král. Věčným sněhem jsou pokryty svahy několika třítisícovek a lanovky vedou až do nadmořské výšky
3 250 m (panoramatická terasa). Jediná rakouská
oblast s celoročním lyžováním je synonymem
nejvyšších požitků z krásného lyžování na 59 km
sjezdovek s přírodním sněhem a 12 km dlouhým

Wildsch÷nau


Oetz
S÷lden

F‹gen
Fulpmes

Annaberg
Russbach
Gosau

SaalbachHinterglemm Maria Alm
Maishofen Filzmoos
Kirchberg
Zell am See
Mittersill
Kaprun Bad Gastein
Bad Hofgastein
B÷ckstein
Mallnitz

Utendorf

Flattach

Schladming

Flachau
Bad Kleinkirchheim

Ossiach

sjezdem do údolí v Zillertal. Přírodní ledový palác
v nadmořské výšce 3 200 m a jeskyně Spannagelhöhle jsou atraktivním rámcovým programem.
www.tux.at

stubai, Tyrolsko
960–3 210 m n. m.
Největší rakouská lyžařská oblast na ledovci
uspokojí i toho nejnáročnějšího zimního sportovce. Je to fascinující místo s nádhernými sjezdovkami: na ledovci 62 km a v celé oblasti pak
110 km. Velkým hitem je vyhlídková plošina TOP
OF TYROL v nadmořské výšce 3 210 m, z níž se
otevírá 360° panoramatický výhled na Alpy. Zimní
sportovci zde mají k dispozici svahy s hlubokým
sněhem, snowboardový park, sáňkařskou dráhu,
ledové lezecké stěny, exkluzivní restauraci Schaufelspitz nebo létání na padákovém kluzáku.
www.stubai.at
Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

kitzbühelské Alpy, Tyrolsko
800–2 000 m n. m.
Kitzbühel je velký pojem mezi lyžaři z celého
světa. Toto mondénní lyžařské středisko, které
si přesto zachovalo svůj původní charakter idylické horské vesničky, má mnoho co nabídnout:
nádherné horské panorama, malebná údolíčka,
starobylé horské chaty, tyrolský „lifestyle“, příjemné hostitele a samozřejmě fantastické lyžařské zážitky na 170 km sjezdových tratí v oblasti
Kitzbühel-Kirchberg. Když se zde v lednu pořádají
vrcholné soutěže FIS v alpském lyžování, k nimž
patří super obří slalom, sjezd a slalom, upírají
se zraky celého světa na toto středisko. Sjezd
na Hahnenkammu je jedním z nejnáročnějších
na naší planetě.
www.kitzalps.com
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RAkousko | TYROLSKO | ÖTZTAL | 1 377–3 340 m n. m.

sjezdové tratě
modré
Červené
Černé
celkem
Běžecké tratě
vzdálenost z ČR:

Lanovky
69 km
Poma
22
51 km
Sedačka
37
28 km
Kabina
11
148 km
70
15 km
Praha
570 km
Brno
650 km

Jedna z nejvyšších částí rakouských Alp. Délka
celého údolí Ötztalu dosahuje úctyhodných šedesáti kilometrů. Údolí díky své nadmořské
výšce dává sněhovou jistotu i v předvánočních
a jarních termínech. Celá oblast je rozdělena do
tří částí: Hoch-Ötz, Ötztal Arena a Skiarena
Gurgl.
Terény: Velmi zajímavou, možná i nejlepší částí
Söldenu, je oblast Hochsölden, kde se pro pokročilejší lyžaře naskýtá možnost skutečného zážitku
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v podobě sjezdu ze sedla Rotkogelu. Velkým lákadlem je túra BIG 3 Rallye, 50 km dlouhá značená trasa spojující tři třitisícové vrcholy. Pro
náročné lyžaře je zde k dispozici ze začátku strmý
sjezd z Hainbachjochu, který se v nižších polohách
mění v rychlostní trať. Sjezdovky v Ötzu jsou určeny především začátečníkům a rodinám s dětmi,
jedinou černou sjezdovku najdeme v těsné blízkosti lanovky Mohrenkopfbahn. Kromě lyžování
na dobře upravovaných sjezdovkách si můžete

Ötztal

70

3

2

1

vyzkoušet také nepřeberné možnosti sjezdu volným terénem. Pro milovníky tohoto způsobu lyžování doporučujeme navštívit proslulou
horolezeckou vesničku Vent. Na místě je pouhých
15 km upravených tratí, zato se zde naskýtá možnost lyžování v hlubokém sněhu v nadmořské
výšce 1 950-2 680 m. Dva parky pro snowboardisty. V celém údolí nezůstanou opomenuti ani
běžkaři, kteří zde mohou nalézt 100 km upravených běžeckých tras.
Après ski: Bary, restaurace, diskotéky, kluby, obchody, noční lyžování a další sportovní i nesportovní aktivity. Atraktivní Freizeit Arena – vodní
svět v Söldenu.
výhody: Možnost celoročního lyžování na ledovci, dokonale upravené sjezdovky, lyžování ve
volném terénu, bohatě vybavené snowparky,
termální lázně Aqua Dome.
nevýhody: Vyšší cenová náročnost, vysoká návštěvnost, absence společného skipasu pro
všechna střediska.
snoWBoARD eXTRA:
snowpark Hochötz: přírodní překážková
dráha
snowpark obergurgl – Hochgurgl: Halfpipe
120 m
snowpark „BAse“ (Gigijoch): Halfpipe 70 m,
Boardercross, Kickers, Corners, Rails a odpočinkový prostor „Chill-Area“
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AKTIVHOTEL WALDHOF

OETZ

****
Zájezdy:

4 a více dní

PoLoHA
Aktiv Hotel Waldhof je skvělé místo pro dovolenou v tyrolských horách. Stojí cca 700 m od lyžařského areálu Ötz. Centrum: Ötz 1 km, veřejný
vnitřní bazén: Aquadome Längenfeld 14 km, obchod s potravinami, nákupy: 1 km, vlakové nádraží: Ötztal Bahnhof 7 km, letiště: Innsbruck
50 km, ledovec: Rettenbachferner Sölden 35 km,
nadmořská výška: 820 m, lyžařský vlek: Acherkogel lift Ötz 600 m.
vyBAvení
Recepce, hala/lobby, čítárna, televizní místnost,
zimní zahrada, salonek, internetový koutek, výtah,
jídelna, restaurace, bar, kavárna, terasa, noční klub.

uByTování
Typy pokojů: 2lůžkový: sprcha, WC, balkon,
2–4lůžkový: sprcha, WC, balkon, s manželskou
postelí a rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 6lůžkový: 2lůžkový pokoj s manželskou postelí a přistýlkou, obývací místnost s kuchyňským koutem
(plně vybavená), samostatné WC, min. 3 platící
osoby.
sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, salátový bar,
večeře (4 chody), tematické večery. Dětské menu.
PARkování
Parkoviště a garáž je bez poplatku.

Strava: polopenze

DoPLňkové sLužBy
Wellness oblast: krytý bazén, venkovní bazén,
parní lázeň, sauna, infračervená kabina, relaxační
místnost, masážní sprchy, solárium, ﬁtness, stolní
tenis, šipky, biliard, stolní fotbal.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata jsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2AWA.html

2

SÖLDEN

HOTEL DAS CENTRAL
*****
Zájezdy:

5 a více dní

PoLoHA
Hotel Central se nachází v centru Sölden s dostupností Ötztalských Alp. Poloha a vzdálenosti:
centrum: v centru města, vnitřní bazén: Freizeit
Arena Sölden 100 m, obchod s potravinami, nákupy: 0 m, vlakové nádraží: Ötztal Bahnhof
35 km, letiště: Innsbruck 80 km, nadmořská výška střediska: 1 377 m, ski oblast/lyžařský vlek:
Gaislachkogelbahn 300 m, běh na lyžích: 150 m,
skibus: přední strana domu.
vyBAvení
Hala, lobby, WLAN, výtah, restaurace, noční klub,
bar, kavárna, terasa, konferenční místnost.
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uByTování
Typy pokojů: 2lůžkový: koupelna, WC, balkon,
2–3lůžkový: koupelna, WC s manželskou postelí,
1lůžkový: sprcha/WC, částečně s balkonem.
sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře (5 chodů), salátový bar, dezertní bufet. Tematické večery.
POZOR: Povinné vhodné oblečení na večeři!
PARkování
Parkování je zdarma, garáž se platí na místě.

Strava: polopenze

DoPLňkové sLužBy
Fitness, solárium, beauty salon, masáže, hlídání
dětí.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek. Domácí
zvířata jsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: ****+
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2cen.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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SÖLDEN

HOTEL ERHART
****
Zájezdy:

4 a více dní

PoLoHA
Malý a pěkný hotel se nachází v Söldenu v Ötztalu
v Tyrolsku. Centrum: Sölden 200 m, krytý bazén:
500 m, nákupy: 200 m, vlakové nádraží: Ötztal
Bahnhof 38 km, letiště: Innsbruck 80 km, ledovec:
Rettenbachferner 17 km, nadmořská výška:
1 377 m, lyžařské středisko/lyžařský vlek: Gaislachkogelbahn 300 m, cross country lyžování:
200 m, skibus: 300 m.
vyBAvení
Recepce, hala, lobby: útulný s barem a otevřeným
krbem, WLAN, místnost pro boty, jídelna, bar,
vinný sklípek. Všechny nekuřácké.

uByTování
Typy pokojů: 2–4lůžkový: sprcha, WC, balkon,
max. 2 dospělí a 2 děti do 14 let nebo 3 dospělí,
2–3lůžkový: sprcha, WC, balkon.

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře (4 chody), tematické večery. Speciální dietní kuchyně
na vyžádání předem.
PARkování
Parkování je zdarma.

Strava: polopenze

DoPLňkové sLužBy
Turecká lázeň, sauna, infračervená kabina, jacuzzi, sauna-hospoda „Aquaris“, bazén Freizeitarena, ﬁtness, Ötztal Premium card.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
Domácí zvířata nejsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolenaXAT2eRH.html

4

SÖLDEN

HOTEL ALM-FERIENCLUB SILBERTAL
****
Zájezdy:

4 a více dní

PoLoHA
Hotel je centrem malé rekreační vesnice s několika chatami a nachází se na krásném místě
uprostřed hor. Během zimní sezóny se do rezortu
dostanete pouze automobilem s pohonem na
všechna 4 kola nebo se sněhovými řetězy. Poloha
a vzdálenosti: centrum, krytý bazén, nákupy: Sölden 7 km, vlakové nádraží: Ötztal Bahnhof 35 km,
letiště: Innsbruck 90 km, nadmořská výška:
1 377 m, lyžařské středisko/lyžařský vlek: mini
T-bar vlek, běžecké lyžování: 7 km.
vyBAvení
Recepce, WLAN, lyžárna, restaurace, panoramatická
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terasa s výhledem na pohoří Ötztal, konferenční
místnost, kiosek.

uByTování
Typy pokojů: 2+0, 2+1, 2+2. Vana, sprcha, WC,
fén, balkon, terasa, pohovka, rádio, SAT TV, WLAN,
trezor, kosmetické zrcadlo.

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, vegetariánské menu: k dispozici na vyžádání, večeře (5 chodů), tematické večery.

PARkování
Parkování je zdarma.

Strava: polopenze

DoPLňkové sLužBy
Sauna, Hot-Pot, posilovna, solárium, billiard salonek s playstation a různými hrami.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata jsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2ALf.html

800 112 112
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sjezdové tratě
modré 23
Červené 29
Černé
13
celkem 65
Běžecké tratě
vzdálenost z ČR:

1

26 km
54 km
13 km
93 km
86 km
Praha
Brno
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Lanovky
Poma
Sedačka
Kabina

81
66
27
174

516 km
543 km

Slunné horské údolí Wildschönau, jehož součástí
je obec Niederau, Oberau, Auﬀach a Thierbach,
je díky své nadmořské výšce a výbornými sněhovými podmínkami vhodné pro pohodové lyžování uprostřed horské krajiny. Snadno dostupná
rekreační oblast leží blízko Kufsteinu a nabízí kromě tradičních zimních sportů také příležitosti pro
požitkáře.

47 vleků a lanovek, 145 km výborně upravených
sjezdovek oceněných pečetí kvality, srdečná pohostinnost – to jsou jen některé z předností zimního střediska Wildschönau. Nabídka lyžařských
terénů sahá od cvičných louček pro děti a začátečníky přes široké sjezdovky pro rekreační lyžaře
až po úseky pro profesionály, kteří chtějí otestovat svůj výkon na sjezdovkách FIS. K dispozici
jsou také fantastické svahy s hlubokým sněhem,
permanentní závodní trati, rychlostní úsek, snow-

boardové parky, a to vše s výbornými sněhovými
podmínkami. Zimní sezona trvá od poloviny prosince do dubna.

Wildschönau nabízí nejlepší podmínky pro běžecké lyžování, má 50 km dobře udržovaných
běžeckých tras:
Loipe Niederau Penning – Oberau: 20 km
Loipe Roggenboden: 5 km
Loipe Auﬀach – Mühltal, Bernau 12 km
Nejvyšší trasa je na Schönanger na konci údolí.
Trať je dlouhá 7 km.
K dispozici jsou také 6 km tréninkové dráhy.
Zdarma s kartou WildschönauCard.

WildschönauCard: základní výhodou regionálních
karet jsou lanovky zdarma. Ve Wildschönau jsou
v provozu 2 lanovky: na Markbachjoch a na
Schatzberg, obě kabinové. Ovšem pozor, s WildschönauCard jsou Vám bezplatně k dispozici
také lanovky v sousedním údolí Alpbachtal, a to
na vrcholy Reitherkogel a Wiedersberghorn.
U horní stanice obou těchto lanovek čeká na
děti úžasná zábava: obrovské lesní hřiště s lanovými prolézačkami mezi stromy, nafukovací
trampolínou, „stromodomy“, tobogánen, lezeckou stěnou a spoustou dalších atrakcí.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Pokud si budete chtít v horkém létě trochu schladit, je Vám k dispozici venkovní koupaliště u hlavní silnice mezi obcemi Niederau a Oberau.
Rekreační a plavecký bazén je doplněn tobogánem a obklopen prostrannou loukou, před pokladnou je velké bezplatné parkoviště.

Pokud Vás nebaví pouze chodit po horách nebo
se koupat, zpestřete si dovolenou návštěvou
některého z muzeí, kam máte také bezplatný
vstup v rámci karty. Přímo v údolí najdete například muzeum dřeva (1. Tiroler Holzmuseum,
Auﬀach) a hornické muzeum (Bergbauernmuseum z´Bach, Oberau), nebo se vydejte na prohlídku dolu (Wildschönauer Schaubergwerk,
Thierbach).

Velkým zážitkem pro děti i dospělé je návštěva
impozantní pevnosti, která je dominantou města
Kufstein. Z Niederau dojedete do tohoto okresního města s asi 18 000 obyvateli za půl hodiny.
Pevnost se tyčí přímo nad řekou Inn, takže z hradeb se návštěvníkům nabízejí nádherné vyhlídky.
Pro odpočinek doporučujeme posedět na nádvoří a vyslechnout si hru na Varhany hrdinů.
Jsou to údajně největší venkovní varhany na
světě (4 307 píšťal a 46 rejstříků).
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NIEDERAU

HOTEL SCHNEEBERGER
***
Zájezdy:

8 dní

PoLoHA
Hotel Schneeberger se nachází v centru města
Wildschönau-Niederau, 300 metrů od nejbližšího
lyžařského vleku. Centrum: Niederau 100 m,
vnitřní bazén: Wave Wörgl 7 km, nákupy: 100 m,
vlakové nádraží: Wörgl 7 km, letiště: Innsbruck
60 km, ledovec: Hintertux 80 km, nadmořská
výška: 828 m, lyžařské středisko/lyžařský vlek:
lanovka Markbachjoch Niederau 300 m, běžecké
lyžování: 50 m, skibus: 200 m.

vyBAvení
Recepce, hala/lobby, čítárna, WLAN, lyžárna, výtah, hotel bar, Music-Fun-Pub Dorfstuben.

uByTování
Typy pokojů: 2–3lůžkový: sprcha, WC, balkon,
2–4lůžkový: sprcha, WC, balkon, větší, 1 dvoulůžko a rozkládací pohovka pro 2 osoby, 1lůžkový:
sprcha, WC, balkon. Nově zrekonstruované.

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, salátový
bar, vegetariánské menu: vegetariánské večeře
k dispozici na vyžádání, večeře (4 chody), tematické večery.
PARkování
Parkování je zdarma.

Strava: polopenze

DoPLňkové sLužBy
Welness (děti v doprovodu rodičů), parní lázeň,
sauna, infra červená kabina, stolní tenis, stolní
fotbal, šipky, biliard.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+16 let).
Domácí zvířata jsou povolena (kromě welness
a restaurace).
Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2sne.html

2

NIEDERAU

HOTEL SIMMERLWIRT
***
Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní

PoLoHA
Tradičně provozovaný hotel Simmerlwirt má centrální polohu v Niederau. Poloha a vzdálenosti:
vnitřní bazén: Wasserwelt Wave Wörgl 6 km, nákupy: v centru, vlakové nádraží: Wörgl 6 km, letiště: Innsbruck 60 km, ledovec: Hintertux 80 km,
nadmořská výška: 828 m, lyžařské středisko/lyžařský vlek: lanovka Markbachjoch 250 m, lanovka Stenzer: 100 m, běžecké lyžování: 100 m,
skibus: 150 m.

vyBAvení
Recepce, hala/lobby, WLAN, lyžárna, výtah, jídelna,
restaurace se zimní zahradou, bar, terasa.
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uByTování
Typy pokojů: 2lůžkový: sprcha, WC, balkon,
2–3lůžkový: sprcha, WC, balkon, 1lůžkový: sprcha,
WC, balkon.
sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře (4 chody), tematické večery.
PARkování
Parkování je zdarma.

Strava: polopenze

DoPLňkové sLužBy
Venkovní bazén: vyhřívaný s vnitřním přístupem
(závislé na počasí), parní lázeň, sauna, infračervená kabina, ﬁtness, wellness služby, solárium.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+16 let).
Domácí zvířata jsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2sIm.html
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HARMONY HOTEL HARFENWIRT
***
Zájezdy:

8 dní

PoLoHA
Tradiční hotel Harmony Harfenwirt se nachází
uprostřed malebného parku Wildschönau, obklopen poli a lesy s nádherným výhledem na
Kitzbuehelské Alpy. Poloha a vzdálenosti: centrum: Niederau 500 m, vnitřní bazén: Wasserwelt
Wave Wörgl 12 km, nákupy: 500 m, vlakové nádraží: Wörgl 12 km, letiště: Innsbruck 80 km, ledovec: Hintertux 80 km, nadmořské výška:
828 m, skibus: 10 m. Funpark na pozemku, napojen na Alpach a Wildschönau.
vyBAvení
Recepce, hala/lobby, 2 TV pokoje, WLAN, místnost

na zavazadla, lyžárna, výtah, jídelna, restaurace
s barem, hotelový bar, terasa.

uByTování
Typy pokojů: 2–3lůžkový: sprcha, WC, balkon, 1lůžkový: sprcha, WC, balkon, 2lůžkový: sprcha, WC.

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, salátový
bar, večeře (3 chody). Hudební večery se konají
v rustikálním Bichlwirt (cca 150 m).
PARkování
Parkování je zdarma.

NIEDERAU
Strava: polopenze

DoPLňkové sLužBy
Wellness, krytý bazén (děti pouze pod dohledem
dospělých), bazén s masážními tryskami, parní
lázeň, sauna, samárium, infračervená kabina,
relaxační místnost, vířivka, solárium.
InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata nejsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2HAR.html

4

NIEDERAU

HOTEL SONNSCHEIN
****
Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní

PoLoHA
Centrum: Niederau 400 m, vnitřní bazén: Wasserwelt Wave Wörgl 12 km, nákupy: 400 m, lyžařské středisko/lyžařský vlek: Markbachjoch,
lanovka Niederau 400 m, cross lyžování na lyžích:
150 m, skibus: 150 m. Lyžařská škola.
vyBAvení
Recepce, lobby/hala, salonek s krbem, TV místnost, zimní zahrada, WLAN, lobby-bar, místnost
na obuv, lyžárna, výtah, jídelna, kavárna Wintergarden, terasa.
uByTování
Typy pokojů: 2lůžkový: sprcha, WC, 2–4lůžkový:

sprcha, WC, rozkládací pohovka pro děti, 1lůžkový: sprcha, WC, 2–4lůžkový: sprcha, WC, Extra,
rodinný pokoj Trio nebo Quatro, rozkládací pohovka pro 3. a 4. osobu.

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, salátový bar,
večeře (4 chody) včetně 1 vegetariánského jídla,
tematické večery.
PARkování
Parkování je zdarma.

DoPLňkové sLužBy
Wellness oblast: pro děti od 16 let. Krytý bazén:
Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: polopenze

děti pouze pod dohledem dospělých, s protiproudem (rodinná lázeň), parní lázeň, wellness
pouze pro dospělé: sportovní bazén, sauna, infračervená kabina. Solarium, masáže, jacuzzi,
ﬁtness, tenis, billiard.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata jsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2son.html
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RAkousko | TYROLSKO | ZILLERTAL | 550–3 250 m n. m.
Celoroční
lyžování
na ledovci

1

2

4

3

sjezdové tratě
modré 77
Červené 114
Černé
22
celkem 213
Běžecké tratě
vzdálenost z ČR:

Lanovky
168 km Poma
81
389 km Sedačka
66
79 km
Kabina
27
363 km
174
200 km
Praha
520 km
Brno
540 km

Zillertalské údolí, které se nachází v Tyrolsku
jižně od Jenbachu, je jednou z nejvýznamnějších
lyžařských oblastí Rakouska, jednotlivá střediska
jsou propojena skibusy a nabízejí celkem přes
600 km sjezdovek.
Terény: Celou lyžařskou oblast můžeme rozdělit do tří hlavních částí: Fügen/Hochfügen/
Kaltenbach/Zell, Mayrhofen/Finkenberg a Hintertux. Prvním z větších středisek je bezesporu
Fügen, který nabízí upravené sjezdovky jak za-
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čátečníkům a mírně pokročilým, tak lyžařským
nadšencům. Dalším vyhledávaným místem,
nejen díky výborným sněhovým podmínkám, je
o tisíc metrů výše položený Hochfügen. Nad
Kaltenbachem příznivce carvingu naladí velká
nabídka sjezdovek a největší kapacita vleků.
Mayrhofen a Finkenberg láká na nekonečné
množství svahů upravených pro snowboarding
i carving, hluboký prašan i bohatou nabídkou
après ski. Absolutní špičkou je oblast Hintertux,
která nabízí upravené lyžařské terény pro
všechny kategorie lyžařů a nejlepší sněhové
podmínky v celém Rakousku.
Après ski: Vodní areály v Aschau a Mayrhofenu,
tenisové a squashové haly, restaurace, bary.
výhody: Vynikající sněhové podmínky, střediska
propojená skibusy a železniční tratí, největší lyžařská oblast Evropy, ideální sjezdovky pro všechny
kategorie lyžařů, bohatá nabídka dokonale vyba-

800 112 112

vených snowparků, moderní a rychlá přepravní
zařízení, nepřeberné množství après ski.
nevýhody: Vysoká návštěvnost, na okrajích sezóny nižší procento uměle zasněžovaných tratí,
cenová náročnost ubytování, větší vzdálenost
ubytovacích kapacit od sjezdovek.
snoWBoARD eXTRA:
snowpark (mayrhofen – Penken): Halfpipe,
„3 Big Jumps“, Rails, Tables, Wallride, prostor pro
začátečníky a odpočinkový prostor „Chill-Out“
snowpark Hintertux: Halfpipe 110 m, Tables,
a další skoky
snowpark Hochzillertal: Halfpipe 110 m, Tables, Slides, Rail a další skoky
snowpark spieljoch: Halfpipe
snowpark „Boarder Town“ (Gerlos): Boardercross, Halfpipe

550–3 250 m n. m.

| ZILLERTAL | TYROLSKO | RAkousko

1

FÜGEN

HOTEL ELISABETH
****
Zájezdy:

8 dní

PoLoHA
Hotel Elisabeth se nachází v blízkosti lanovky
Spieljochbahn v městečku Fügen. Střed: Fügen
300 m, bazén, nakupování, vlakové nádraží:
Therme Fügen 500 m, letiště: Innsbruck 60 km.
vyBAvení
Recepce, hala/lobby, WLAN, výtah, restaurace.

uByTování
Typy pokojů: 2+1, 2+0.
sTRAvování
Polopenze.

PARkování
Parkování zdarma.

Strava: polopenze

DoPLňkové sLužBy
Stolní tenis. Welness: bazén, pára, sauny.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata jsou povolena jen na vyžádání.

Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2eLI.html
2

HOTEL KOSIS SPORTS LIFESTYLE

FÜGEN

****
Zájezdy:

8 dní

PoLoHA
Hotel KOSIS Sports Lifestyle se nachází přímo
v centru města Fügen. Centrum: Fügen 0 m, obchod s potravinami: Fügen 50 m, vlakové nádraží:
Fügen 1 km, zastávka autobusu: Fügen 10 m,
veřejný venkovní bazén/jezero: Fügen 1 000 m,
lyžařské středisko/lyžařský vlek: Fügen 1 000 m,
běžecké lyžování: Fügen 1 000 m.

vyBAvení
Recepce, úschova zavazadel, hala/lobby, WLAN,
místnost na boty, lyžárna, výtah, jídelna, restaurace, bar, kavárna, terasa.

uByTování
Typy pokojů: 2lůžkový: koupelna/sprcha, WC.
3–4lůžkový: sprcha, WC, s vysouvacím gaučem,
1lůžkový: sprcha, WC. 2–4lůžkový: sprcha, WC,
s vysouvacím gaučem.
sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře
(4 chody), tematické večery.
PARkování
Parkování je zdarma. Garáž placená na místě.

3

Strava: polopenze

DoPLňkové sLužBy
Wellness oblast: pro děti od 16 let. Parní lázeň,
sauna, relaxační místnost. Masáže, solárium. Živá
hudba, Rosenmontagsball – celý hotel se promění
v pestrý karneval.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata jsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2kos.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

77

RAkousko | TYROLSKO | ZILLERTAL | 550–3 250 m n. m.
3

HOTEL AKTIV- UND WELNESSHOTEL KOHLERHOF

FÜGEN

*****
Zájezdy:

8 dní

PoLoHA
Rodinný hotel Kohlerhof se skládá z 2 budov
(propojených podzemními tunely) a nachází se
v oblíbeném lyžařském zimním sportovním městě Fügen. Centrum: Fügen 800 m, vnitřní bazén:
Fügen 500 m, obchod: Fügen 800 m, nákupy:
Fügen 50 m, letiště: Innsbruck 50 km, ledovec:
Hintertux 35 km, lyžařské středisko/lyžařský
vlek: naproti hotelu Spieljochbahn Fügen 10 m,
cross lyžování na lyžích: dle sněhových podmínek:
Fügen 500 m, skibus: 10 m.
vyBAvení
Recepce, hala/lobby, televizní místnost, WLAN,
lyžárna, výtah, jídelna, restaurace, terasa, vinný
sklípek, konferenční místnost, Pizz – hospoda.

uByTování
Pokoje jsou zařízené v tyrolském stylu. Typy pokojů: 1lůžkový, 2lůžkový, 2–4lůžkový: sprcha, WC,
balkon.

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, 4chodové
menu s výběrem, tematické večery, salátový bar,
vegetariánské menu, dietní: k dispozici na vyžádání.
PARkování
Parkování je zdarma. Garáž placená na místě.

Strava: polopenze

DoPLňkové sLužBy
Welness: pro děti od 16 let. Krytý bazén: děti:
pouze pod dohledem dospělých. Stadlsauna
s ohřívacím ohněm, ﬁnská sauna, samárium,
solárium, centrum krásy, masáže. Stolní fotbal,
půjčovna lyží.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata jsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2AkT.html

4

FÜGEN

SCOL SPORTHOTEL ZILLERTAL
*****
Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní

PoLoHA
Hotel SCOL Zillertal ve Fügenu je ideálním výchozím bodem pro dovolenou v Zillertalu. Hotel
nabízí relaxační a aktivní sportovní vyžití v tradiční
rakouské atmosféře. Centrum: Fügen 0 m, veřejný vnitřní bazén: Fügen 2,5 km, nakupování:
Fügen 50 m, vlakové nádraží: 300 m, letiště:
Innsbruck 45 km.
vyBAvení
Recepce, hala/lobby, WiFi, výtah, jídelna, restaurace, bar, kavárna, sklep.
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uByTování
Pokoje jsou zařízené v tyrolském stylu. Typy pokojů: 1+0, 2+0, 2+1, 2+2. Sprcha, WC, balkon.

sTRAvování
Plná penze, snídaně formou bufetu, odpolední
svačina, polévkový hrnec: v poledne, večeře formou bufetu.

PARkování
Parkování je zdarma dle volného místa. Garáž
je za poplatek.

Strava: plná penze

DoPLňkové sLužBy
Infračervená kabina, solarium, welness: pro děti
od 16 let, vnitřní bazén, parní lázeň, sauna, ﬁnská
sauna. Bio sauna, relaxační místnost, Kneipp
bazén. Hrací místnost, ﬁtness, stolní tenis, stolní
fotbal.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata nejsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2sco.html

800 112 112

800–2 000 m n. m.

| KITZBÜHEL | KIRCHBERG | TYROLSKO | RAkousko
snoWBoARD eXTRA:
snowpark kitzbüheler Horn: Quarterpipe,
Tables a Slides.
snowpark Gipfelstation: Halfpipe 70 m a Boardercross 450 m.
freeride centrum na konečné stanici lanovky
Hornköpf

3

sjezdové tratě
modré 20
Červené 70
Černé
70
celkem 160
Běžecké tratě
vzdálenost z ČR:

33 km
102 km
105 km
240 km
200 km
Praha
Brno

Lanovky
Poma
Sedačka
Kabina

5
32
27
64

465 km
520 km

Rozlehlý lyžařský areál spojující hlavní střediska
Aschau, Kirchberg, Kitzbühel, Aurach, Jochberg,
Pass Thurn, Mittersill a Hollersbach leží na hranicích Tyrolska a Salzburska. Celý areál je možné

při dobrých sněhových podmínkách „prolyžovat“
od Hollersbachu po Kirchberg.

Terény: Přes 240 km sjezdových tratí všech obtížností jsou připraveny pro začátečníky, rodiny
s dětmi i milovníky obtížných sjezdovek a jízdy
ve volném terénu. Jen málokdo odolá sjezdu na
Hahnenkammu, kde se každý rok jede Světový
pohár. Neméně náročné jsou i tratě na Pengelsteinu a Steinbergkogelu. Jedna z nejzajímavějších atrakcí je lyžařské safari, systém navzájem
propojených lanovek a sjezdových tratí, který
umožňuje přesun sjezdařů z centra až do nejvzdálenějších míst na hřebenech Alp s absolvo-

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

4

1

2

váním 35 km sjezdů. Snowboardistům slouží
především areál na Kitzbüheler Hornu. Přes
200 km upravených běžeckých tratí po celém
údolí vyzývá také příznivce bílé stopy.

Après ski: Možnost nočního sáňkování, jízdy
v saních s koňským spřežením nebo metané na
ledě.
výhody: Exkluzivní středisko, závodní sjezdovka
Hahnenkamm, propojení prostřednictvím
„houpaček“ až do Hollersbachu, snowparky, bohatá nabídka après ski.
nevýhody: Vyšší cenová náročnost, ve vysoké
sezóně fronty na vlecích, vysoká návštěvnost.
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RAkousko | TYROLSKO | KITZBÜHEL | KIRCHBERG | 800–2 000 m n. m.
1

KIRCHBERG

PARKHOTEL KIRCHBERG
***
Zájezdy:

8 dní

PoLoHA
Hotel Park se nachází v blízkosti centra Kirchbergu. Centrum: Kirchberg 300 m, veřejný krytý
bazén: Kitzbühel 6 km, obchod s potravinami,
nakupování: Kirchberg 300 m, vlakové nádraží:
Kirchberg 1 km, zastávka autobusu: Kirchberg
300 m, letiště: Salzburg 80 km, lyžařské středisko/lyžařský vlek: Maierl Gondelbahn Kirchberg
2,5 km, běh na lyžích: Kirchberg 200 m, skibus:
300 m.
vyBAvení
Recepce, hala/lobby, hotelový trezor, WiFi, lyžárna, výtah, restaurace, bar, nekuřácký objekt.

uByTování
Typy pokojů: 2–3lůžkový: sprcha, WC, 2–4lůžkové:
sprcha, WC, balkon.

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, salátový
bar, večeře (4 chody), tematické večery.
PARkování
Parkování je zdarma.

DoPLňkové sLužBy
Lázeňské centrum: pro děti od 16 let. Pouze pod
dohledem dospělých. Sauna, infračervená kabina,

Strava: polopenze

relaxační místnost, půjčovna ručníků. Dětská
herna.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata jsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2PAR.html

2

KIRCHBERG

HOTEL SONNALP
****
Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní

PoLoHA
Hotel Sonnalp je vzdálen přibližně 1,5 km od
centra obce Kirchberg a nabízí klidnou polohu.
Centrum, obchod s potravinami, nákupy: Kirchberg 1,5 km, vlakové nádraží: Kirchberg 2 km,
autobusová zastávka: 100 m, letiště: Salzburg
80 km, lyžařské středisko/lyžařský vlek: Maierl
I Kirchberg 600 m, běžecké lyžování: 900 m, skibus: 100 m, lyžařská a lyžařská škola: cca 500 m.
vyBAvení
Recepce, hala/lobby, salon, WiFi, lyžárna, výtah,
jídelna, restaurace, bar, kavárna, terasa, nekuřácký objekt.
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uByTování
Typy pokojů: 2–3lůžkový: sprcha, WC, balkon.

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, entrée bufet,
salátový bar, vegetariánské menu, dietní: na vyžádání, večeře (5 chodů).
PARkování
Parkování je zdarma.

DoPLňkové sLužBy
Lázeňské centrum: děti povoleny v doprovodu
rodičů, v sauně nejsou povoleny. Krytý bazén,
800 112 112

Strava: polopenze

parní lázeň, ﬁnská sauna, samárium, infračervená
kabina, relaxační místnost, masáže.
Fitness, stolní fotbal, billiard. Hrací místnost,
půjčovna her.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata jsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2soA.html

800–2 000 m n. m.

| KITZBÜHEL | KIRCHBERG | TYROLSKO | RAkousko

3

ACTIV SUNNY HOTEL SONNE
****
Zájezdy:

4 a více dní

PoLoHA
Hotel Activ Sunny Hotel Sonne se nachází v klidném prostředí mezi Kitzbühlskými Alpami, cca 5
minut chůze od centra Kirchbergu. Centrum, nákupy: Kirchberg 300 m, vlakové nádraží: Kirchberg
1,2 km, letiště: Innsbruck 95 km, lyžařské
středisko/lyžařský vlek: Kitzbühelské Alpy 1,5 km,
běh na lyžích: 200 m, skibus: mimo hotel, ski in/ski
out: ano, závisí na sněhu, lyžařská škola: cca 800 m.

vyBAvení
Recepce, hala/lobby, salonek, WLAN, výtah, jídelna, restaurace, bar, terasa, konferenčních
místností.

uByTování
Typy pokojů: 2–4lůžkový: sprcha, WC, 3. a 4. osoba na rozkládací pohovce, 1lůžkový: sprcha, WC.
sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, odpolední
svačina, večeře (4 chody, v den příjezdu není možnost výběru), salátový bar, tematické večery.
PARkování
Parkování je zdarma.

KIRCHBERG
Strava: polopenze

DoPLňkové sLužBy
Krytý bazén, vstup pro děti – sauna a parní lázeň
od 16 let, pára Eucalyptus, ﬁnská sauna. Solárium,
kosmetika, masáže, sauna-infračervená, ﬁtness.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+16 let).
Domácí zvířata jsou povolena jen v přízemí.
Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2Asu.html

4

KIRCHBERG

HOTEL ALExANDER
****
Zájezdy:

4 a více dní

PoLoHA
Hotel Alexander se nachází v centru Kirchberg
v Tyrolsku, malé vesnice vedle slavného města
Kitzbühel s přímým přístupem do lyžařského
areálu Kitzbühel a výhledem na sjezdovku Hahnenkamm. Centrum: 0 m, obchod s potravinami:
Kirchberg 200 m, nákupy: Kirchberg 0 m, vlakové
nádraží: Kirchberg 800 m, zastávka autobusu:
před domem, lyžařské středisko/lyžařský vlek:
lanovka Maierl – lyžařská oblast Kitzbühel/Kirchberg Kirchberg 1 km, skibus: před domem.

5

vyBAvení
Recepce, hala/lobby, úschovna zavazadel, WLAN,
lyžárna, výtah, jídelna, restaurace, bar, terasa,
nekuřácký objekt.
uByTování
Typy pokojů: 2–4lůžkový: sprcha, WC, balkon.
sTRAvování
Snídaně formou bufetu.
PARkování
Parkování je zdarma.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: snídaně

DoPLňkové sLužBy
Solarium, parní lázeň, sauna, infračervená kabina.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+16 let).
Domácí zvířata jsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2ALe.html
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RAkousko | SALCBURSKO | ZELL AM SEE | KAPRUN | MITTERSILL

Celoroční
lyžování
na ledovci

snoWBoARD eXTRA:
snowpark kitzsteinhorn: Přírodní pipes, značené oﬁciální sjezdové trasy volným terénem
snowpark schmittenhöhe: sjezdy „RodeoBuckel“ č. 25 a volný značený terén „free Skiland“ v blízkostí lanovky Sonnkogelbahn.

9

5

11
10

3

8

4
7

6
2

Dominantou střediska je ledovec Kitzsteinhorn,
který umožňuje celoroční lyžování, a protější
dvoutisícový vrchol Schmittenhöhe.
Terény: Nejtěžší sjezdovou tratí je Trass. Vede lehkým terénem k Breiteckalmu, pak středně těžkým
terénem kolmo k lanovce a velmi těžkým spodním úsekem do Zell am See, přičemž její délka
činí 6 km a převýšení 1 190 m. Pro malé děti jsou
zde cvičné vleky. Pro pokročilé lyžaře jsou k dis-

1

pozici volné terény nebo svahy s boulemi. Pro milovníky bílé stopy jsou připraveny dokonale upravené běžecké tratě, ty nejkrásnější najdete v okolí
jezera, část z nich je uměle osvětlena.
Après ski: Útulné lyžařské chaty s restauracemi
a bary v dosahu sjezdových tratí. K večernímu
vyžití je k dispozici sáňkařská dráha (v noci
osvětlená), jízdy na saních s koňským spřežením, sportovní aktivity na zamrzlém Zellském

sjezdové tratě
modré 18
Červené 22
Černé
9
celkem 49
Běžecké tratě
vzdálenost z ČR:

Lanovky
56 km
Poma
28
49 km
Sedačka
16
25 km
Kabina
11
130 km
55
240 km
Praha
460 km
Brno
500 km

jezeře. Plavání a saunování v krytých bazénech
a lázních v Zell am See či Kaprunu.
výhody: Celoroční lyžování na ledovci, běžecké
tratě kolem jezera, novější přepravní zařícení zajišťující rychlou přepravu lyžařů, bohatá nabídka
après ski.
nevýhody: Vyšší ceny skipasů, nedostatečná
propojenost areálů, levnější ubytovací kapacity
ve větší vzdálenosti od sjezdovek.

ZELL AM SEE

LANDHOTEL MARTHA
***
Zájezdy:

3

4 a více dní

sTRAvování
Snídaně formou bufetu.

1

Strava: snídaně

PARkování
Parkování je zdarma.

DoPLňkové sLužBy
Sauna: pro děti od 15 let, pouze v doprovodu dospělého, ﬁnská sauna, bio sauna, půjčovna her.

PoLoHA
Rodinný hotel Landhotel Martha se nachází na
klidném místě v lyžařském středisku Schmittenhöhebahn. Centrum, vnitřní bazén, obchod s potravinami, nákupy, vlakové nádraží: Zell am See
1, 5 km, letiště: Salzburg 80 km, ledovec: Kaprun
10 km, lyžařské středisko/lyžařský vlek: Schmittental Bergbahn Zell am See 150 m, běžecké lyžování: 4 km, skibus: přední část domu.
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vyBAvení
Recepce, hala/lobby, WLAN, úschovna kol, restaurace, terasa, zahrada.

uByTování
Typy pokojů: 2lůžkový: sprcha, WC, balkon, 4lůžkový: 2 pokoje, sprcha, WC, balkon, min. 3 osoby,
2–4lůžkový: sprcha, WC, balkon.
800 112 112

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata jsou povolena po dohodě s hotelem.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2LAm.html

760–3 030 m n. m.

| ZELL AM SEE | SALCBURSKO | RAkousko

2

GASTHOF LIMBERGHOF
***
Zájezdy:

4 a více dní

PoLoHA
Hotel Limberghof s 500letou tradicí je známý
svou tradiční kuchyní a nachází se na slunné
jižní straně hory Bruck. Centrum, vnitřní bazén:
Zell am See 3 km, obchod s potravinami, nákupy:
1 km, vlakové nádraží: Zell am See 3 km, letiště:
Salzburg 80 km, ledovec: Kitzsteinhorn 6,5 km,
lyžařské středisko/lyžařský vlek: Areitbahn/
Schmittenhöhe 800 m, běh na lyžích: 100 m,
skibus: 100 m.
vyBAvení
Recepce, salonek s barem, místnost pro boty,
lyžárna, jídelna, restaurace, bar, statek.

uByTování
Typy pokojů: 2–3lůžkový: sprcha, WC, 2–4lůžkový:
sprcha, WC.

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře
(3 chody). Všechna jídla jsou podávána pro všechny hosty v hlavním domě.
PARkování
Parkování je zdarma.

ZELL AM SEE
8

Strava: polopenze

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata jsou povolena na žádost. (POZOR:
V domě bydlí i pes a kočka pronajímatele).

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2LIm.html

3

APARTMáNOVý DůM MÜHLE

KAPRUN

***
Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní

PoLoHA
Krásně zařízený apartmánový dům Mühle se nachází v centru, přesto v klidné lokalitě. Centrum:
Kaprun 600 m, veřejný vnitřní bazén: termální
pramen Kaprun 2 km, obchod s potravinami:
200 m, nákupy: 600 m, vlakové nádraží: Zell am
See 7 km, letiště: Salzburg 90 km, ledovec: Kaprun
2,5 km, lyžařské středisko/lyžařský vlek: Maiskogel
Kaprun 1 km, cross lyžování: Kaprun 1 km, skibus:
přední strana domu 20 m.
vyBAvení
Recepce, WiFi, dětský koutek, úschovna lyží a lyžařských bot.

uByTování
Kuchyně; elektrický/plynový sporák, trouba,
kávovar, rychlovarná konvice, lednička, foyer,
obývací pokoj/ložnice. 2lůžkový pokoj: i samostatné postele, pračku a sušičku: za poplatek ve
sklepě. 4lůžkový: 1 ložnice, 1 obývací pokoj/ložnice
s kuchyňským koutem, balkon/terasa, 6lůžkový:
3 pokoje, balkon/terasa. Zahrnuto v apartmánech:
elektřina, voda, topení.
sTRAvování
Bez stravy.

PARkování
Soukromé parkoviště na místě je zdarma.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: bez stravování

DoPLňkové sLužBy
Platba na místě: osušky, ručníky, povlečení: nejsou
k dispozici – hosté si musí přinést vlastní, závěrečný úklid: cca 40 EUR za 2 pokoje, cca 60 EUR
za 3 pokoje. Záloha: cca 100 EUR za pobyt. Sauna,
infračervená kabina, solárium, stolní tenis.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek. Domácí
zvířata jsou povolena na žádost.
Oﬁciální klasiﬁkace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2muH.html
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4

KAPRUN

HOTEL TONI
****
Zájezdy:

4 a více dní

PoLoHA
Čtyřhvězdičkový wellness hotel se nachází v těsné
blízkosti centra Kaprunu a nabízí pohodlné a moderní pokoje. Centrum: 350 m, obchod s potravinami: 150 m, nákupy: 350 m, vlakové nádraží:
Zell am See 8 km, letiště: Salzburg 90 km, Glacier:
Kitzsteinhorn 5 km, lyžařské středisko/lyžařský
vlek: Maiskogel 1,2 km, běh na lyžích: 800 m,
skibus: 10 m.

vyBAvení
Recepce, hala/lobby, WLAN, úschovna lyží, výtah,
restaurace, bar, kavárna, konferenční místnost,
nekuřácký hotel.

uByTování
Typ pokoje: 2–4lůžkový: sprcha, WC, balkon, sofa.

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, salátový
bar, večeře: denní bufet s tématem.
PARkování
Parkování na místě je zdarma.

Strava: polopenze

DoPLňkové sLužBy
Welness: děti pod 16 let nejsou povoleny, bazén,
lázeň, sauna, samarium, infračervená kabina,
jacuzzi, masážní sprcha, relaxační pokoj, solárium, masáže. Fitness.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata nejsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2Ton.html

5

KAPRUN

HOTEL ST. FLORIAN
***
Zájezdy:

4 a více dní

PoLoHA
Hotel St. Florian se nachází v klidné a centrální
poloze. Centrum: Kaprun 200 m, veřejný krytý
bazén: Tauern World Spa Kaprun 250 m, obchod
s potravinami: 150 m, nákupy: 200 m, vlak nádraží: Zell am See 7 km, letiště: Salzburg 85 km,
ledovec: Kitzsteinhorn Kaprun 5 km, lyžařské
středisko/lyžařský vlek, běžecké lyžování: osvětlené běžecké tratě u domu 50 m, skibus: 50 m.
vyBAvení
Recepce, hala/lobby, salonek s kachlovými kamny, WLAN, místnost na obuv, lyžárna, restaurace,
bar, nekuřácký objekt.
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uByTování
Typ pokoje: 2lůžkový: sprcha, WC, balkon, 2–3lůžkový: sprcha, WC, balkon, 2–4lůžkový: sprcha,
WC, balkon.
sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, salátový
bar, večeře (4 chody).
PARkování
Parkování na místě je zdarma.

DoPLňkové sLužBy
Welness: děti pod dohledem dospělých, sauna,
800 112 112

Strava: polopenze

masážní sprcha, relaxační místnost infračervená
kabina, ﬁtness.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek. Domácí
zvířata jsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2sTf.html

760–3 030 m n. m.

| KAPRUN | SALCBURSKO | RAkousko

6

KAPRUN

PENSION ALPENROSE
***
Zájezdy:

4 a více dní

PoLoHA
Rodinný Pension Alpenrose se nachází v centru
Kaprunu. Centrální poloha domu je ideálním
výchozím bodem pro různé sportovní aktivity.
Centrum: Kaprun 50 m, vnitřní bazén: Optimum
Kaprun 100 m, obchod s potravinami, nákupy:
20 m, vlakové nádraží: Zell am See 6 km, letiště:
Salzburg 80 km, ledovec: Kitzsteinhorn Kaprun
5 km, lyžařské středisko/lyžařský vlek: Schaufelberglifte 50 m, cross lyžování na lyžích: 100 m,
skibus: přední strana domu 10 m.
vyBAvení
Recepce, WLAN, místnost pro boty, lyžárna,

6

výtah, nekuřácký objekt, půjčovna lyží: Schermer
se platí na místě.

Strava: snídaně

DoPLňkové sLužBy
Parní lázeň, infračervená kabina.

uByTování
Typ pokoje: 2lůžkový: sprcha, WC, balkon, 2–3lůžkový: sprcha, WC, balkon.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata jsou povolena.

PARkování
Parkování na místě je zdarma, skryté parkoviště
za objektem.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***

sTRAvování
Snídaně formou bufetu.

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2PAL.html

7

APARTMáNOVý DůM TONI

KAPRUN

***
Zájezdy:

4 a více dní

PoLoHA
Apartmánový dům s útulnými apartmány je centrálně umístěný v klidném a krásném prostředí
uprostřed Kaprun – Zell am See. Centrum: 350 m,
obchod s potravinami: 150 m, nákupy: 350 m,
vlakové nádraží: Zell am See 6 km, letiště: Salzburg 95 km, ledovec: Kitzsteinhorn 4 km, lyžařské
středisko/lyžařský vlek: 200 m, běžecké lyžování:
800 m, skibus: před domem 10 m.
vyBAvení
Místnost na boty, lyžárna, výtah, nekuřácký hotel.

uByTování
Zařízení: kuchyň, elektrický/plynový sporák,
kávovar, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba,
lednička, foyer, obývací pokoj/ložnice. Typy pokojů: 3lůžkový: sprcha, WC, balkon, obývací pokoj,
kuchyň, ložnice. 4lůžkový: sprcha, WC, balkon,
2 ložnice pro 2 osoby, obývací pokoj, kuchyň.
5lůžkový: sprcha, WC, balkon, 2 ložnice: 1x pro
2 osoby a 1x pro 3 osoby, obývací pokoj, kuchyň,
foyer. V apartmánech: elektřina, voda, osušky:
1x za týden, závěrečný úklid, topení, ručníky,
ložní prádlo: 1x za týden, vklad.
sTRAvování
Bez stravování.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: bez stravování

PARkování
Parkování na místě je zdarma.

DoPLňkové sLužBy
Děti: dětská postýlka: na vyžádání, vysoká stolička: na vyžádání.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata nejsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: bez klasiﬁkace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2ATo.html
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8

MITTERSILL

HOTEL HEITZMANN
***
Zájezdy:

4 a více dní

PoLoHA
Hotel Heizmann je hotel s velmi pozorným servisem a exkluzivní atmosférou. Centrum: pěší
zóna Zell am See 20 m, vnitřní bazén: Zell am
See 200 m, obchod s potravinami, nákupy: 20 m,
vlakové nádraží: Zell am See 350 m, letiště: Salzburg 80 km, ledovec: Kitzsteinhorn 10 km, lyžařské středisko/lyžařský vlek: City Express Zell
am See 120 m, běžecké lyžování: 2 km, skibus:
50 m.

vyBAvení
Recepce, zimní zahrada, WLAN, místnost na boty,
lyžárna, výtah, restaurace, bar.

6

uByTování
Typy pokojů: 2lůžkový: sprcha, WC, 2–3lůžkový:
sprcha, WC, 3lůžkový: sprcha, WC, oddělená
loungearea, velká vířivka.

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, salátový
bar, večeře (4 chody), tematické večery.
PARkování
Parkování a garáž se platí na místě.

Strava: polopenze

DoPLňkové sLužBy
Parní lázeň, relaxační místnost, sauna s Kneippem, masáže.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata nejsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2HeI.html

9

MITTERSILL

HOTEL BRäURUP
****
Zájezdy:

4 a více dní

PoLoHA
Hotel Bräurup je symbolem tradice v Mittersillu
a skvělé kuchyně, kde se využívají produkty z oblasti národního parku. Hotel byl zrekonstruovaný
v dubnu 2019. Centrum: Mittersil 0 m, vnitřní
bazén: Mittersil 300 m, obchod s potravinami,
nákupy: Mittersil 200 m, vlakové nádraží: Mittersil
1 km, autobusová zastávka: Mittersil 5 m, letiště:
Salzburg 130 km, ledovec: Kitzsteinhorn Kaprun
33 km, lyžařské středisko/lyžařský vlek: Kitzbühler
Alpen Skigrossraum Kitzbühel 5 km, běžecké lyžování: Mittersil 500 m, skibus: v přední část
domu, 10 m.
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6

vyBAvení
Recepce, úschova zavazadel, hala/lobby, salon,
WLAN, mísnost na obuv, lyžárna, výtah, jídelna, restaurace, bar, kavárna, vlastní pivovar.

uByTování
Typy pokojů: 2lůžkový: sprcha, WC, 2–3lůžkový:
sprcha, WC, 2–4lůžkový: sprcha, WC.

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře (3 chody), výběr nebo bufet, salátový bar.

PARkování
Parkování je zdarma.

Strava: polopenze

DoPLňkové sLužBy
Wellness oblast: aroma parní lázeň, sauna, relaxační místnost. Fitness, dětská herna.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+16 let).
Domácí zvířata jsou povolena na vyžádání.
Oﬁciální klasiﬁkace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2BRA.html

800 112 112

760–3 030 m n. m.
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10

PENSION BÖHMERWALD
***
Zájezdy:

4 a více dní

PoLoHA
Útulný a přátelský penzion Böhmerwald se nachází na krásném slunném místě. Centrum, obchod s potravinami, nákupy: Hinterglemm 700 m,
vlakové nádraží: Zell am See 16 km, letiště: Salzburg 90 km, ledovec: Kitzsteinhorn Kaprun
35 km, lyžařské středisko/lyžařský vlek: Mitteregg
Schlepplift, běh na lyžích: 10 km dlouhá trasa
do Hinterglemm, skibus: 100 m.
vyBAvení
Lobby, místnost na obuv, lyžárna, jídelna.

uByTování
Typy pokojů: 1lůžkový: sprcha, WC, 2–3lůžkový:
sprcha, WC, balkon, možnost dětské postýlky,
2lůžkový: sprcha, WC, balkon.
sTRAvování
Snídaně formou bufetu.
PARkování
Parkování je zdarma.

SAALBACH – HINTERGLEMM
6

DoPLňkové sLužBy
Solarium.

Strava: snídaně

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata nejsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2PBo.html

11

PRáZDNINOVý KOMPLEx DOMIZIL

KAPRUN

***
Zájezdy:

5 a více dní

PoLoHA
Apartmánový dům Domizil se nachází uprostřed
lyžařské oblasti Kaprun. Komplex několika apartmánových domů cca 400 metrů od centra Kaprunu. Koupání a vodní sporty v nedalekém
Zeller See (cca 6 km). Skibus: 300 m: lyžařský
areál Maiskogel, Kitzsteinhorn a Schmittenhöhe,
bary, restaurace, supermarket: 300 m, jezero
Zeller: 5 km, letiště: W. A. Mozart 61 km, vlakové
nádraží: Zell Am See 7 km.
vyBAvení
Lyžárna, WiFi, nekuřácké pokoje.

uByTování
Typy pokojů: studia pro 2 až 3 osoby – vlastní
příslušenství, obývací pokoj s třemi lůžky, TV,
kuchyňský kout: elektrický sporák, kávovar lednice, jídelní kout, mikrovlnná trouba, toustovač,
nádobí, pračka. Apartmán pro 2–4 osoby má
navíc ložnici s dvoulůžkem. Moderní koupelna
s prostorným sprchovým koutem. Balkon v každém apartmánu.
sTRAvování
Bez stravování.

Strava: bez stravování

PARkování
Parkování u objektu je zdarma.

DoPLňkové sLužBy
Jízda na koni, golfové hřiště (3 km). Masáže, dětské hřiště.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata jsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: bez klasiﬁkace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2Dom.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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sjezdové tratě
modré 31
Červené 27
Černé
6
celkem 64
Běžecké tratě
vzdálenost z ČR:

Lanovky
90 km
Poma
25
95 km
Sedačka
16
15 km
Kabina
14
200 km
55
12 km
Praha
585 km
Brno
520 km

Jedno z největších vzájemně propojených středisek v Alpách leží mezi Vysokými Taurami a pohořím Loferer Steinberge. Saalbach – Hinterglemm
nabízí přes 200 km skvěle upravovaných sjezdovek pro lyžaře i snowboardisty.
Terény: Pro ty nejnáročnější a nejzkušenější
lyžaře jsou zde extrémní sjezdy z vrcholu Zwölferkogel (1984 m). Začátečníci i středně pokročilí lyžaří mají k dispozici na 185 km kvalitně
upravených tratí prakticky na každém z vrcholů.
Pro vyznavače hlubokého sněhu je zde přes
100 km freeridových svahů a milovníci snowboardingu ocení snowpark v Hinterglemmu či
boardercross pod vzdálenějším Gr. Asitz. Atraktivní boule lze nalézt na Zwölferkogelu, Schattbergu, Hochalmu a Kl. Asitz. Středisko nabízí
také možnost nočního lyžování. Milovníci
běžeckých tratí mohou využít na 12 km kvalitně
upravených stop.
Après ski: Diskotéka, bary, sáňkařské dráhy,
tenis, curling, veřejný plavecký bazén v Hinterglemmu.
výhody: Provázanost lyžařských středisek a jejich zvládnutelnost během jediného dne. Moderní kabinkové lanovky a lyžování bez front.
nevýhody: Málo přírodního sněhu na jižních
svazích počátkem jara. Vyšší cenová hladina.

10
1

snoWBoARD eXTRA:
snowpark: Snowpark u vleku Unterschwarzachlift
i s večerním provozem v Hinterglemmu, dále
Learn To Ride Park u lanovky na Bernkogel
a nakonec Nitro Snowpark u Leogangu.

HINTERGLEMM

HOTEL ALMRAUSCH
****
Zájezdy:

3

4 a více dní

Strava: polopenze

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, vegetariánské menu: na vyžádání, večeře (4 chody), salátový
bar.

1

PARkování
Parkování je bez poplatku.

DoPLňkové sLužBy
Wellness oblast: děti do 15 let pod dohledem
dospělých. Parní lázeň, sauna, infračervená kabina, relaxační místnost, ﬁtness.

PoLoHA
Rodinný 4hvězdičkový hotel se nachází uprostřed
horské krajiny Saalbachu v centru Hinterglemmu.
Centrum: v centru Hinterglemmu, veřejný krytý
bazén: Zell am See 24 km, obchod: Hinterglemm
300 m, nakupování: Hinterglemm 100 m, vlakové
nádraží: Zell am See 24 km, letiště: Salzburg
95 km, ledovec: Kaprun 30 km, lyžařské středisko/lyžařský vlek: vlek Hinterglemm, běžecké lyžování: Hinterglemm 1 km, skibus: 150 m.
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vyBAvení
Recepce, lobby, salonek, WLAN, místnost pro
boty, lyžárna, výtah, jídelna, bar.
uByTování
Nekuřácké. Typy pokojů: 2lůžkový: sprcha, WC,
balkon, 2–3lůžkový: sprcha, WC.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata nejsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2ALm.html

800 112 112

BAD HOFGASTEIN | BAD GASTEIN | SALCBURSKO | RAkousko

5

sjezdové tratě
modré 27
Červené 75
Černé
13
celkem 115
Běžecké tratě
vzdálenost z ČR:

Lanovky
60 km
Poma
16
117 km Sedačka
25
24 km
Kabina
12
201 km
53
100 km
Praha
470 km
Brno
510 km

Údolí Gasteinu, které leží jižně od Salzburgu, zaujímá špičkovou pozici mezi zimními středisky
Rakouska.
Terény: K dispozici jsou lyžařům převážně středně
těžké tratě. Lákadlem je 8kilometrový sjezd do údolí
s výškovým rozdílem 1 430 metrů. Výzvou je sjezd
z Graukogelu nebo prudká sjezdovka na Jugeralmu.
Svahy v Dorfgasteinu jsou vhodné spíše pro
začátečníky nebo mírně pokročilé lyžaře. Milovníkům

2

3

4
1

6

7

běžecké techniky se nabízí přes 100 km upravených
tratí v celém údolí nebo i ve vyšších polohách.
Après ski: Uprostřed Bad Gasteinu vyvěrá
17 pramenů obsahujících radon, jejichž teplota
se pohybuje mezi 40–50 stupni Celsia. Veřejnosti
se nabízejí plavecké bazény s termální vodou
35 stupňů. K dalším možnostem patří lyžařská
diskotéka v Dorfgasteinu, četné večerní pořady,
plesy, diskotéky, hráčské kasino v Bad Gasteinu,

KUR & SPORT HOTEL ALPENBLICK
***
Zájezdy:

4 a více

PoLoHA
Rodinné lázně a sportovní hotel Alpenblick se
rozkládají jedinečnou polohou a nádherným panoramatickým výhledem na Gasteinertal. Centrum: Bad Gastein 800 m, krytý bazén: termální
koupaliště Bad Gastein 2 km, obchod s potravinami: 2 km, nakupování: Bad Gastein 800 m, vlakové nádraží: Bad Gastein 2 km, letiště: Salzburg
100 km, ledovec: Kitzsteinhorn 60 km, lyžařský
vlek: Graukogel 350 m, běh na lyžích: 2,5 km.

vyBAvení
Recepce, knihovna, TV místnost, WLAN, úschovna
lyží, výtah, restaurace, bar, terasa.

uByTování
Typy pokojů: 2–3lůžkový: sprcha, WC, 2–4lůžkový:
sprcha, WC, 2 ložnice, pokoje se spojovacími dveřmi, 1lůžkový: sprcha, WC, 1–2lůžkový: jedno lůžko,
dětská přistýlka, 2-4lůžkový: sprcha, WC, 3. a 4.
osoba na přistýlce.

snoWBoARD eXTRA:
snowpark Dorfgastein: Tables, Slides, Halfpipe a další skoky

noční lyžování v Bad Hofgasteinu, solární lázně
v Dorfgasteinu.
výhody: Vysoký podíl kabinek a sedaček, sjezdové tratě vhodné pro všechny kategorie lyžařů,
termální lázně, černá „FIS“ sjezdovka z Graukoglu,
snowparky.
nevýhody: Vyšší cenová náročnost, nutnost
přejíždět do různých středisek skibusem.

BAD GASTEIN
Strava: polopenze

1

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, salátový
bar, vegetariánské menu, dietní: na vyžádání,
večeře (3 chody), tematické večery.
PARkování
Parkování je bez poplatku.

DoPLňkové sLužBy
Venkovní bazén, parní lázeň, sauna, infračervená
kabina, masáže, termální lázně. Stolní tenis,
stolní fotbal, kulečník, šipky.
Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata nejsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: bez klasiﬁkace
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2kuA.html
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BAD GASTEIN

HOTEL ELISABETHPARK
****
Zájezdy:

6 a více dní

PoLoHA
Klasický 4hvězdičkový hotel Elisabethpark s dlouhou tradicí se nachází v centru Bad Gasteinu.
Centrum: Bad Gastein, krytý bazén: termální
koupaliště Bad Gastein 1 km, nákupy: Bad Gastein
20 m, vlakové nádraží: do kopce Bad Gastein
1 km, letiště: Salzburg 95 km, lyžařské středisko/lyžařský vlek: Gastein 2 km, běžecké lyžování: Angertal okruh 3 km.

vyBAvení
Recepce, hala/lobby, obývací pokoj, WLAN, lyžárna,
výtah, restaurace s vinným barem, hotelový park,
terasa, billard lounge.

12

uByTování
Typy pokojů: 2lůžkový: sprcha, WC, 1lůžkový:
sprcha, WC, 2–4lůžkový: sprcha, WC.

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, salátový bar,
na vyžádání možnost dietní kuchyně, večeře
(4 chody), tematické večery.
PARkování
Garáž: placená na místě, přímo u hotelu (sleva
pro hotelové hosty).

Strava: polopenze

DoPLňkové sLužBy
Wellness areál, děti povoleny pouze za dohledu
dospělých. Termální krytý bazén, parní lázeň,
sauna, masážní sprchy, relaxační místnost, solárium, masáže, privátní lázně. Posilovna, kulečník, karta Gastein s mnoha slevami.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek. Domácí
zvířata jsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2eLP.html

3

BAD GASTEIN

HOTEL WEISMAYR
****
Zájezdy:

4 a více dní

PoLoHA
Elegantní hotel Weismayr je od roku 1832 jedním
z tradičních vedoucích jmen v údolí Gastein.
Hotel nabízí přátelskou atmosféru a domácí dekor pro celou rodinu. Centrum: Bad Gastein
0 km, vnitřní bazén, vlakové nádraží: Bad Gastein
1 km, letiště: 85 km, lyžařské středisko/lyžařský
vlek: Gastein 2 km, běh na lyžích: 2 km.

vyBAvení
Recepce, hala, lyžárna, výtah, jídelna, restaurace,
kavárna, salonek s otevřeným krbem.

90

12

uByTování
Typy pokojů: 2lůžkový: sprcha, WC, 2–3lůžkový:
sprcha, WC, manželská postel a extra postel,
2–4lůžkový: sprcha, WC, obývací pokoj/ložnice
s manželskou postelí a dvěma přistýlkami

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, salátový bar,
večeře (4 chody).

PARkování
Není k dispozici parkoviště v hotelu, podzemní
garáž: platí se na místě cca 14 EUR za osobu.

800 112 112

Strava: polopenze

DoPLňkové sLužBy
Wellness oblast: pro děti od 12 let, pouze pod
dohledem dospělých. Parní lázeň, sauna, solárium, centrum krásy, masáže. Posilovna.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata jsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: bez klasiﬁkace
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2WeI.html

835–2 690 m n. m.
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BÖCKSTEIN

HOTEL HAAS
***
Zájezdy:

6 a více dní

PoLoHA
Hotel Haas má ideální polohu v Böcksteinu mezi
lyžařskými středisky Bad Gastein a Sportgastein.
Centrum: Bad Gastein 3 km, vlakové nádraží:
Bad Gastein 5 km, letiště: Salzburg 97 km, lyžařský vlek: Sportgastein 3 km, běh na lyžích:
v blízkosti objektu (noční okruh).
vyBAvení
Recepce, salonek, výtah, nekuřácká restaurace,
kavárna.

uByTování
Typy pokojů: 1lůžkový: sprcha, WC, balkon,
2–3lůžkový: sprcha, WC, balkon, minimální obsazenost 2.

Strava: polopenze

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+12 let).
Domácí zvířata nejsou povolena.

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, salátový
bar, večeře (3 chody).
PARkování
Parkoviště je bez poplatku.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2HAA.html

5

BUTIQUEHOTEL LINDENHOF
***
Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní

PoLoHA
Butiquehotel Lindenhof v Bad Gasteinu nabízí
dovolenou v rodinné a láskyplné atmosféře.
Centrum: Bad Gastein 500 m, veřejný vnitřní
bazén: Bad Gastein Felsentherme 300 m, obchod
s potravinami: Bad Gastein 50 m, vlakové nádraží:
Bad Gastein 300 m, autobusová zastávka: Bad
Gastein 100 m, letiště: Salzburg 100 km, lyžařské
středisko/lyžařský vlek: Stubnerkogelbahn Bad
Gastein 400 m, běžecké lyžování: Bad Gastein
7 km.

vyBAvení
Recepce, úschovna zavazadel, hala/lobby, WLAN,
jídelna, bar, terasa, nekuřácké pokoje, zahrada.
uByTování
Typy pokojů: 2lůžkový: vana, WC, Komfort, 2–3lůžkový: vana, WC, balkon, Classic, 2–4lůžkový: vana,
WC, balkon, Premium.
sTRAvování
Snídaně formou bufetu.

PARkování
Parkoviště je placené na místě.
Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

BAD GASTEIN
Strava: snídaně

DoPLňkové sLužBy
Sauna, relaxační místnost, ﬁtness.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata jsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2BuT.html
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BAD HOFGASTEIN

HOTEL ALPINA
****
Zájezdy:

4 a více dní

PoLoHA
Nechte se okouzlit a nechat se hýčkat 4hvězdičkovým Hotelem Alpina na klidném a slunném
místě blízko malého parku. Centrum, krytý bazén,
nakupování: Bad Hofgastein 300 m, vlakové nádraží: Bad Hofgastein 3 km, letiště: Salzburg
90 km, lyžařské středisko/lyžařský vlek: Schlossalm 400 m, cross lyžování na venkově: 300 m.
vyBAvení
Lobby, salon, WLAN, místnost pro boty, lyžárna,
výtah, jídelna, bar.

5

uByTování
Nekuřácké pokoje. Typy pokojů: 2–4lůžkový:
sprcha, WC, balkon, 2–3lůžkový: sprcha, WC, balkon, 2lůžkový: sprcha, WC, balkon na jih, 1lůžkový:
sprcha, WC, balkon.

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, odpolední
svačina, tematické večery.
PARkování
Parkoviště je bez poplatku, garáž se platí na místě.

Strava: polopenze

DoPLňkové sLužBy
Wellness oblast: pro děti od 12 let. Krytý bazén:
pouze pod dohledem dospělých. Parní lázeň,
sauna, masážní sprchy, masáže, jacuzzi.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata jsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2ALA.html

7

KURHOTEL ÖSTERREICHISCHER HOF
****
Zájezdy:

4 a více dní

PoLoHA
Kurhotel Österreichischer Hof si zakládá na tradici, pohodlí a rakouské pohostinnosti. Hotel
s přímým přístupem na letiště Alpentherme
Gastein a vlastní termálním bazénem se nachází
přímo v centru Bad Hofgasteinu, přímo u Alp.
Nakupování: Bad Hofgastein 300 m, lyžařské
středisko/lyžařský vlek: Gastein-Schlossalm
600 m, běžecké lyžování: 200 m, skibus: 50 m.
vyBAvení
Recepce, hala/lobby, WLAN, místnost na obuv,
lyžárna, kavárna.
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uByTování
Nekuřáské pokoje. Typy pokojů: 2lůžkový: sprcha,
WC, 2–4lůžkový: sprcha, WC, 1lůžkový: sprcha,
WC, 2–3lůžkový: sprcha, WC.
sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, oběd nebo
večeře (4 chody), tematické večery.
PARkování
Parkoviště je bez poplatku.

DoPLňkové sLužBy
Fitness a Wellness: děti mají bez omezení věku
vstup do wellness centra. Termální bazén, keltské
800 112 112

BAD HOFGASTEIN
5

Strava: polopenze

lázně, rychlostní skluzavka, líný tok řeky, multimediální zážitková kupole, TV video místnost, dětský koutek. Dámský svět: saunárium (pouze pro
dámy – parní a ﬁnské). Sauna, laconium, parní
lázeň, horské jezero. Lázně, léčivé bahno, inhalace.
Ping pong.
InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata jsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2kuo.html

800–2 000 m n. m.

sjezdové tratě
modré 33
Červené 45
Černé
8
celkem 86
Běžecké tratě
vzdálenost z ČR:

Lanovky
65 km
Poma
38
75 km
Sedačka
8
20 km
Kabina
2
160 km
48
38 km
Praha
500 km
Brno
520 km

Lyžařský areál poblíž letního golfového střediska
Saalfeldenu a známého střediska zimních
sportů Zell am See.
Terény: Na první pohled malé rozpětí nadmořských výšek je kompenzováno velkou rozlehlostí
celého areálu nabízejícího celkové množství
160 km sjezdovek všech obtížností. Jedny z nejlepších sjezdovek lze nalézt kolem vrcholu Langecku, které nabízí všechny druhy tratí. Další
zajímavostí této oblasti je výlet přes vrchol Gabühelu přes známé městečko Dienten a pomocí
tří „houpaček“ sjezd až do Mühlbachu. Dalším

| MARIA ALM | SALCBURSKO | RAkousko

1

zpestřením lyžování v této oblasti zůstávají výlety do Zell am See s možností lyžování na ledovci Kitzsteinhorn, a také lyžování ve vedlejším
údolí ve středisku Saalbach-Hinterglemm. V oblasti Hochkönig lze využít skipas Ski Amadé,
který platí rovněž v oblastech Gastein, Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein a Grossarltal.
Après ski: Plně soběstačné středisko, které nabízí
veškeré možnosti sportovních i nesportovních
aktivit a relaxace po celodením lyžování na svazích
lyžařského areálu Ski Maria Alm.

výhody: Rozlehlý areál se sjezdovkami všech
typů obtížností, nízké ceny ubytování a stravování.
nevýhody: Malá nadmořská výška, nevhodné
pro náročné lyžaře.
snoWBoARD eXTRA:
snowpark Dienten: Halfpipe 35m
snowpark Aberg-Langeck: Halfpipe 110 m,
Tables, Rail a další skoky.

1

PRáZDNINOVé APARTMáNY SONNRAIN

MARIA ALM

***
Zájezdy:

5 a více dní

PoLoHA
Příjemné apartmány Sonnrain leží na klidném
romantickém místě s dostupností na sjezdovky
i turistické trasy. Apartmánový dům Sonnrain
se nachází v obci Maria Alm v Steinernen Meer,
pouhých 300 metrů od lanovky Hinterreitlift I
a 1,7 km od lanovky Natrunlift. Dle sněhových
podmínek sjezd možný až k apartmánům. Centrum: 1 km, letiště: W. A. Mozart 43 km, skilift:
0,1 km, golfové hřiště: 16 km.
vyBAvení
Lyžárna, výtah.

uByTování
1pokojový apartmán: pro 3 osoby, obývací ložnice. 2pokojový apartmán: pro 4 osoby, obývací
ložnice a dvoulůžkový pokoj. 3pokojový apartmán: pro 6 osob, obývací ložnice, dvoulůžkový
pokoj s patrovou postelí. Vratná kauce na místě
cca 100 EUR placená na místě. Ložní prádlo
vlastní nebo za poplatek na místě. Cenu zahrnuje
spotřebu energie, vodu a úklid. Apartmán je vybaven: kávovar, trouba, kuchyňské potřeby, rychlovarná konvice, lednička.
sTRAvování
Bez stravy.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: bez stravování

PARkování
Parkování na přilehlém místě bez poplatku.
DoPLňkové sLužBy
Donáška pečiva za poplatek.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata nejsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: bez klasiﬁkace
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2Aso.html
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sjezdové tratě
modré
60
Červené 115
Černé
19
celkem 194
Běžecké tratě
vzdálenost z ČR:

1

Lanovky
113 km Poma
81
199 km Sedačka
34
24 km Kabina
12
350 km
127
220 km
Praha
450 km
Brno
440 km

Jde o rozlehlý soubor horských údolí jižně od
Salcburku, tvořený řadou středisek, která se táhnou od západu na východ a jsou propojena důmyslným systémem lyžařských houpaček. Mezi
středisky dominují mondénní Wagrain, centrální
údolí Flachau, lyžařsky exponovaná oblast Zauchensee a rozlehlý areál Radstadt. Situování
sjezdovek ve výšce kolem 2 000 m a moderní
sněhová děla zaručují dostatek sněhu od prosince do dubna.

3

Terény: Propojením 11 lyžařských středisek se
130 lanovkami a více než 350 km sjezdových
tratí. Za jeden den se lze na lyžích bez potíží dostat z východního konce na západní a zase zpět.
Nejnavštěvovanější částí je lyžařská houpačka
tří údolí Flachau-Wagrain-St. Johann im Pongau.
Všechna střediska jsou propojena zdarma skibusem.
Après ski: Možnost nočního lyžování na sjezdovkách nebo návštěvy aquaparku. Tato oblast
je propojena skipasem se Schladmingem a údolím Gasteinu, zahrnujícím 850 km sjezdovek.
výhody: Rozsáhlý areál dokonale propojený systémem houpaček, sjezdové tratě vhodné pro
všechny kategorie lyžařů, možnost využití jednoho skipasu na všechna střediska, bohatá nabídka après ski.
nevýhody: Vysoká návštěvnost v lyžařsky zajímavých termínech.

snoWBoARD eXTRA:
snowpark „Drei Täler“: Rychlostní a carvingové trasy, Halfpipe 90 m, Table a další skoky.
snowpark „skiparadies“ flachauwinkl – Zauchensee: Rail, Halfpipe 100 m Jibpark a trasa
s překážkami, Quarterpipe.

FLACHAU

APARTMáNOVý DůM WIESELBAUER
***
Zájezdy:

4 a více dní

Strava: bez stravování

obývací pokoj/ložnice s rozkládací pohovkou pro
2 osoby, 2 oddělené dvoulůžkové pokoje, myčka.
Platba na místě: elektřina, voda, topení, závěrečný
úklid, 2pokojový apartmán cca 45 EUR, 65 EUR
za 3pokojový apartmán. Osušky, ložní prádlo:
vlastní.

1

sTRAvování
Bez stravy.

PARkování
Parkování je bez poplatku.

PoLoHA
Apartmán Wieslbauer se nachází v klidné a idylické lokalitě. Centrum: Flachau 5 km, Resort
nadmořská výška: 925 m, lyžařské středisko/lyžařský vlek: lanovka „Highport“ FlachauwinkelZauchensee 200 m, nachází se ve Flachauwinkelu.

94

vyBAvení
WLAN, restaurace 150 m, nekuřácký dům.

uByTování
Kuchyňský kout, sporák, trouba, kávovar, mikrovlnná trouba, lednice. Typy pokojů: 4lůžkový:
balkon, obývací pokoj/ložnice s rozkládací pohovkou pro 2 osoby. 6lůžkový: balkon nebo terasa,
800 112 112

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata jsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: bez klasiﬁkace
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2AWI.html

600–2 300 m n. m.
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FILZMOOS

HOTEL ALPENKRONE
****
Zájezdy:

4 avíce dní

PoLoHA
Dobře udržovaný hotel s prvotřídní polohou na
okraji lesa. Centrum: Filzmoos 1,5 km, nákupy:
1,5 km, vlakové nádraží: Eben 15 km, letiště:
Salzburg 90 km, lyžařské středisko/lyžařský vlek:
Papagenobahn, Skiwelt Amadè 1,5 km.

vyBAvení
Recepce, hala/lobby, výtah, lyžárna, zimní zahrada, jídelna, bar, terasa.

uByTování
Typy pokojů: 2–3lůžkový: sprcha, WC, balkon.

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře
(4 chody).
PARkování
Parkování je bez poplatku.

Strava: polopenze

DoPLňkové sLužBy
Krytý bazén, parní lázeň, sauna, samarium, solárium. Stolní tenis.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek. Domácí
zvířata jsou povolena kromě restaurace.

Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2ALk.html

3

APARTMáNOVý DůM HAUS AUSTRIA

FLACHAU

***
Zájezdy:

8 dní

PoLoHA
Rodinný apartmánový dům Haus Austria se nachází v dobré lokalitě, kdy můžete svou dovolenou strávit v centru salzburského sportovního
světa v centru lyžařského areálu. Centrum: Flachau 400 m, vlakové nádraží: Altenmarkt 8 km,
letiště: Salzburg 75 km, nadmořská výška: 925 m,
lyžařské středisko/lyžařský vlek: Jet Flachau
500 m.
vyBAvení
WLAN.

uByTování
Zařízení: kuchyň; sporák, lednice, myčka, kávovar.
Typy pokojů: 3lůžkový: balkon, obývací pokoj/ložnice s rozkládací pohovkou, ložnice s manželskou
postelí, 5lůžkový: balkon, obývací pokoj s rozkládací pohovkou, 2 ložnice se dvěma lůžky.
Platba na místě: příplatek za energii: cca 25 EUR/
apartmán, závěrečný úklid cca 50 EUR/pobyt.
sTRAvování
Bez stravy.

PARkování
Parkování je bez poplatku.
Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: bez stravování

DoPLňkové sLužBy
Stolní tenis.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+16 let).
Domácí zvířata nejsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: bez klasiﬁkace
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2AHA.html
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RAkousko | SALCBURSKO | DACHSTEIN WEST | 600–2 100 m n. m.

3

sjezdové tratě
modré
4
Červené 28
Černé
3
celkem 35
Běžecké tratě
vzdálenost z ČR:

4

2
1

32 km
50 km
3 km
85 km
100 km
Praha
Brno

Lanovky
Poma
Sedačka
Kabina

22
13
2
37

420 km
432 km

Ledovce a exponované svahy severního Dachsteinu, který dosahuje nadm. výšky 3 000 m,
patří mezi nejkrásnější lyžařské oblasti Solné komory.

Terény: Výborné lyžování vhodné zejména pro
středně pokročilé lyžaře a rodiny s dětmi nabízí
bezmála 90 km sjezdových tratí všech obtížností. Celá lyžařská oblast od Abtenau po
Gosau disponuje převážně červenými sjezdovkami. Úplným začátečníkům doporučujeme
středisko Abtenau s cvičnými vleky. Výzvou pro
zkušené lyžaře je sjezd FIS na Karkogelu.
V Gosau nebo St. Martin jsou připraveny i sjezdovky s umělým osvětlením. Výjimkou není ani
jízda v hlubokém sněhu a freeridové lyžování.
Milovníkům bílé stopy přijde vhod cca 100 km
upravených běžeckých tratí.

Après ski: Restaurace, bary, noční lyžování
a další nepřeberné množství sportovních i nesportovních aktivit.
výhody: Celoroční lyžování na ledovci, dostatečné množství volných terénů, dokonale vybavené snowparky.
nevýhody: Nutnost přejíždět do jednotlivých
středisek prostřednictvím skibusu, vysoká návštěvnost v lyžařsky atraktivních termínech.
snoWBoARD eXTRA:
snowpark Dachstein West: „Board Forest“ –
přírodní trasa

BAD GOISERN

PENZION BERGBLICK
***
Zájezdy:

6

4 a více dní

Strava: snídaně

sTRAvování
Snídaně formou bufetu. Večeře možná za příplatek: 3chodové menu.

1

PARkování
Parkování je bez poplatku.

PoLoHA
Pension Bergblick se nachází na okraji lázeňského
města Bad Goisern v oblasti Solné komory. Centrum: Bad Goisern 700 m, centrum – 12 km, veřejné koupaliště s toboganem: 900 m, jezero
Hallstätter See: 5 km, lyžařská oblast: Dachstein
West 17 km, Krippenstein: 18 km, nákup: 200 m,
termální lázně Bad Ischl: 9,5 km, ledová jeskyně
(lanovka Krippenstein): 18 km.
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vyBAvení
Restaurace, zahrada, bar s terasou, WiFi.

uByTování
1lůžkový, 2–3lůžkový: pokoj s manželskou postel,
případně přistýlkou /rozkládacím gaučem, WC,
2lůžkový: manželská postel, WC, 4lůžkový: manželská postel a palanda pro 2 osoby, WC. Některé
balkon.
800 112 112

DoPLňkové sLužBy
Karta Salzkammergut Erlebniscard u pobytu nad
3 noci.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+16 let).
Domácí zvířata jsou povolena jen na vyžádání.
Oﬁciální klasiﬁkace: bez klasiﬁkace
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2PBe.html

600–2 100 m n. m.

| DACHSTEIN WEST | SALCBURSKO | RAkousko

GASTHOF KIRCHENWIRT
***
Zájezdy:

4 a více dní

PoLoHA
Příjemný rodinný penzion s bohatou historií leží
v klidné části Gosau nedaleko centra střediska.
Centrum, nákup: 500 m, jezero, lanovka: Gosau
4 km, autobusová zastávka: 200 m od domu,
letiště: A. W. Mozart 81 km, lyžařský vlek: Kaschberg, Speireck, Aineck 14 km.

vyBAvení
Bar, úschovna zavazadel, restaurace, jídelna, lovecký salonek, společenská místnost, WiFi, lyžárna, zahrada, terasa, mini market.
uByTování
2lůžkové pokoje s možností přistýlky, některé
balkon. Na vyžádání čtyřlůžkový pokoj. Pokoje
jsou nekuřácké.

sTRAvování
Light all inclusive. Bufetová snídaně, 3chodová
večeře.

PoLoHA
Vitalhotel Gosau se nachází na okraji obce Gosau.
Centrum, nákup: 400 m, jezero: Gosau 8 km, letiště: A. W. Mozart 47 km, lyžařský vlek: Adler II.
16 km, Bergkristall 19 km, Klanglift 17 km.
vyBAvení
Recepce, lobby, společenská místnost, WiFi, restaurace, bar, vinný sklep, zimní zahrada, výtah,
úschovna kol, terasa, prostor pro kuřáky.

uByTování
2/3/4lůžkový: balkon, pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, případně rozkládacím
gaučem, WC. 1/2/3lůžkový: pokoj s manželskou
postelí/2 samostatnými lůžky, případně rozkládacím gaučem, WC. Family 4: balkon, pokoj

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek. Domácí
zvířata jsou povolena jen na vyžádání.

PoLoHA
Apartmánový dům Russbach se nachází v centru
střediska blízko obchodů a restaurací v lyžařské
oblasti Gosau. Lanovka: Hornspitz 300 m, vodní
svět: 100 m Russbach, autobusová zastávka: 10 m.
vyBAvení
Restaurace, kavárna, úschovna lyží, výtah.

uByTování
2+1: obývací pokoj s kuchyňským koutem, manželskou postelí a rozkládacím gaučem. 2+2: obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 děti a spací
částí s manželskou postelí. 2–3: studio: pro 2 dospělé osoby a 1 dítě. Nutné vlastní povlečení
a ručníky (možnost zapůjčení za poplatek – nutno

Oﬁciální klasiﬁkace: bez klasiﬁkace

GOSAU
6

s manželskou postelí/2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby/2
přistýlkami, WC.

Strava: snídaně
3

sTRAvování
Snídaně: formou bufetu, oběd bufet, večeře: servírované menu / bufet.
PARkování
Soukromé parkování je bez poplatku.

DoPLňkové sLužBy
Dětský koutek. Bazén, sauna, infračervená kabina, posilovna, masáže, tenisový kurt, stolní tenis, stolní fotbal, biliár.

APARTMáNOVý DůM RUSSBACH
4 a více dní

2

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2GAk.html

***
Zájezdy:

Strava: all inclusive

DoPLňkové sLužBy
Dětský koutek a hřiště. Stolní tenis, sauna, parní
lázeň, billiar, šipky, tenisový kurt.

VITALHOTEL GOSAU
4 a více dní

6

PARkování
Parkování je bez poplatku.

****
Zájezdy:

GOSAU

vyžádat předem). Závěrečný úklid cca 35 EUR/
apartmán.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek. Domácí
zvířata jsou povolena jen na vyžádání.
Oﬁciální klasiﬁkace: bez klasiﬁkace
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2Gos.html

RUSSBACH

Strava: bez stravování
4

sTRAvování
Bez stravy.

PARkování
Parkování je bez poplatku.

DoPLňkové sLužBy
Sauna, relaxační koutek, pračka na mince.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata jsou povolena jen na vyžádání.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Oﬁciální klasiﬁkace: bez klasiﬁkace
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2ARu.html
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RAkousko | WEISSSEE GLETSCHERWELT | 1 480–2 600 m n. m.

1
2

sjezdové tratě
modré x
Červené x
Černé
x
celkem x
Běžecké tratě
vzdálenost z ČR:

6 km
15 km
2 km
23 km
25 km
Praha
Brno

Lanovky
Poma
Sedačka
Kabina

4
2
2
8

520 km
540 km

Lyžařské středisko Weißsee – Uttendorf leží
v Pinzgau (Salzburg, Rakousko). Lyžování a snowboarding jsou možné na 23 km sjezdovek a 9 km
lyžařských tras, které jsou k dispozici. Pozadí Vysoké Taury nabízí v zimní sportovní oblasti Weißsee Gletscherwelt vysokohorské lyžování.
Vzhledem k nadmořské výšce garantuje lyžování
do konce dubna. Lyžaři, snowboardisté, Freeride
a turisté zde mohou najít četné možnosti v oblasti
zimních sportů.
Moderní železnice vás zavede do centra rodinného lyžařského areálu ledovcového světa Weißsee. Se skipasem „Weißsee Gletscherwelt” si
můžete užívat vysokohorského lyžování a krásné
krajiny až ve výšce 2 600 m. Lyžařské středisko
leží u horského jezera Weißsee a jeho okolí je
obklopeno vrcholky hor národního parku Vysoké
Taury.
Se svými 23 km sjezdovek, 8 lanovkami a vleky
má středisko spíše poklidnější ráz, ale nabídka
je prvotřídní. Nejdelší sjezdovka z Medelz k Enzingerboden měří celých 9 km a její převýšení
činí 1 132 m. Pro fanoušky adrenalinu bude jistě
výzvou sjezd Zehnerhang, který nabízí na 2 km
převýšení celých 300 m.
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Mimoto se tu setkáte jak se spoustou sjezdovek
v hlubokém sněhu, tak i s místy vhodnými k freeridu na olympijském svahu a na Saurüsselu.
U vleku Hüttenlift je možné i večerní lyžování.
Sjezdovky jsou víceméně jednoduché, takže začátečníci nebudou mít žádný problém si to tady
na lyžích či na snowboardu pořádně vyzkoušet.
Nádherné běžecké tratě vás zavedou zasněženými loukami. Kromě toho máte přístup
k 200 km dlouhé „Pinzga běžecké tratě“, které
byly uděleny 4 hvězdy ADAC. Osvětlená stezka
kolem jezera zve k večernímu lyžování.

800 112 112

Après ski Uttendorf – ledovec Weißsee
Jádrem a výchozím bodem mnoha aktivit je na
Weißsee tzv. Rudolfshütte. Odtud můžete vyrazit
například na nejrůznější túry na lyžích nebo
podniknout horolezecké túry k zamrzlým vodopádům. Mimoto nabízí Uttendorf svým hostům
nesčetné množství různých aktivit i mimo sjezdovky – od výletů s pochodněmi přes bruslení
nebo karling až po divoké sáňkování nebo roFanoušci après ski se večer setkávají na Uttendorfské diskotéce.

1 480–2 600 m n. m.

| WEISSSEE GLETSCHERWELT | RAkousko

1

UTTENDORF IM PINZGAU

GASTHOF PALETTI
***
Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní

PoLoHA
Gasthof Paletti s rodinnou lyžařskou chatou se
nachází v nadmořské výšce 1 500 metrů. Nákupy,
vlakové nádraží: Uttendorf 17 km, letiště: Salzburg 125 km, nadmořská výška: 804 m, běh na
lyžích: 200 m.
vyBAvení
Lobby, TV místnost, WLAN, místnost na obuv,
lyžárna, jídelna, bar, terasa.

uByTování
Pokoje jsou nekuřácké. Typy pokojů: 2lůžkový:
sprcha, WC, 2–3lůžkový: sprcha, WC, 2–4lůžkový:
sprcha, WC.

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře
o 3 chodech formou bufetu s vegetariánskými
jídly, vše v hlavní budově.
PARkování
Parkování je bez poplatku.

Strava: polopenze

DoPLňkové sLužBy
Sauna.
POZOR: na ledovci Weißsee Glacierworld jsou
2 děti do 12 let zdarma v doprovodu rodičů.
(1 dětský skipass s jednou dospělou osobou).

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata jsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2GsP.html

2

BERGHOTEL RUDOLFSHÜTTE
***
Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní

PoLoHA
Berghotel Rudolfshütte se nachází v nadmořské
výšce 2 315 m v přírodním parku Vysoké Taury.
Nachází se přímo u vleku Weißsee Gletcherbahn.
Centrum, obchod s potravinami, nákupy: Uttendorf 18 km, vlakové nádraží: Zell am See 38 km,
letiště: Salzburg 125 km, ledovec, lyžařské středisko/lyžařský vlek: Ledovcový svět Weißsee 0 m.
vyBAvení
Recepce, zimní zahrada, WLAN, místnost na obuv,
lyžárna, bar s krbem, terasa, nekuřácké prostory.

uByTování
2lůžkový: sprcha, WC, 2–4lůžkový: sprcha, WC,
dvoulůžko a palanda, 2–4lůžkový: sprcha, WC,
2x palandové postele (bez manželské postele).

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, salátový
bar, večeře bufetová.

PARkování
Parkování je zdarma v dolní stanici lanovky Enzingerboden (Weißsee Gletscherbahn).

UTTENDORF IM PINZGAU
Strava: polopenze

DoPLňkové sLužBy
Wellness: děti od 16 let povoleny v sauně pod
dohledem dospělých. Krytý bazén, parní lázeň,
sauna, infračervená kabina, relaxační místnost,
masáže. Posilovna, ping pong, stolní fotbal, kulečník, lezecká stěna.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata jsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2BeR.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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RAkousko | ŠTýRSKO | SCHLADMING – DACHSTEIN | 700–3 000 m n. m.

1

sjezdové tratě
modré 38
Červené 47
Černé
8
celkem 93
Běžecké tratě
vzdálenost z ČR:

Lanovky
85 km
Poma
91
125 km Sedačka
49
22 km
Kabina
21
232 km
161
490 km
Praha
400 km
Brno
415 km

výhody: Lanovka přímo z centra Schladmingu
z velkého parkoviště, sjezdové tratě vhodné pro
všechny kategorie lyžařů, dostatečná nabídka
après ski.
nevýhody: Vyšší cenová náročnost, vysoká návštěvnost, horší sněhové podmínky na okrajích
sezóny.

Světoznámá lyžařská oblast patřící k pěti nejlepším alpským lyžařským regionům, která nabízí
veškeré možnosti lyžování, je snadno dostupná
i z našeho území.
Terény: Celou oblast tvoří 9 lyžařských areálů:
Galsterberg, Hauser Kaibling, Schladming – Planai
– Hochwurzen, Reiteralm – Fageralm, Stoderzinken, Ramsau, Dachsteinský ledovec, Planeralm
a Riesneralm. Celkem 170 km nádherných sjezdovek na lyžařské houpačce a senzační počet
161 nejmodernějších lanovek a výtahů. Nejdelší
sjezdová trať měřící 8 km s 2000 metrovým převýšením láká především náročnější lyžaře. Doprava na Planai (1 900 m) se čtyřkilometrovou
tratí a převýšením 1 100 m, je zajištěna lanovkou
přímo ze střediska. Lyžování v Planai patří do
světové třídy především díky černé sjezdovce
FIS. V nižších polohách jsou sjezdovky vybaveny
dokonalým zařízením na výrobu umělého sněhu.
Pro milovníky bílé stopy jsou připraveny desítky
kilometrů upravovaných běžeckých tratí, které
vedou do všech přilehlých lyžařských středisek.
Après ski: Hostům jsou ve středisku k dispozici
útulné kavárničky, restaurace s velkým výběrem
místních specialit, krytý bazén, škola lyžování
a snowboardu, tenisová hala i noční diskotéky.
Tato oblast je propojena jedním skipasem se
Sportwelt Amadé a údolím Gasteinu, zahrnujícím 850 km sjezdovek.
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800 112 112

snoWBoARD eXTRA:
snowpark BuRTon (Dachstein Gletscher):
Halfpipe 120 m a další nově ve výstavbě
snowpark Hauser-kaibling:
Boardercross
snowpark Hochwurzen:
Tables, Slides a další skoky, Quarterpipe
snowpark Reiteralm:
Halfpipe 200 m

700–3 000 m n. m.

| SCHLADMING – DACHSTEIN | ŠTýRSKO | RAkousko

1

SCHLADMING

HOTEL SCHLADMINGERHOF
***
Zájezdy:

4 a více dní

PoLoHA
Tento hotel se nachází na okraji města Schladming. Hory v okolí hotelu jsou oblíbenou destinací pro lyžaře, snowboardisty a další vyznavače
zimních sportů. Lanovka: Planai 1,5 km, skibus:
před hotelem, letiště: W.A.Mozarrt 69 km, lyžařský vlek: Klanglift 4 km, Bergkristall 5 km, Kaibling
6 km.
vyBAvení
Bar, restaurace, WiFi, terasa, zahrada, lyžárna,
výtah, prostor pro kuřáky, úschovna zavazadel.
uByTování
Pokoje jsou zařízeny ve světlých, teplých barvách.

Typy pokojů: 2lůžkový: manželská postel, 1lůžkový, 3lůžkový: 1 rozkládací pohovka a 1 manželská postel, 4lůžkový: 2 rozkládací pohovky
a manželská postel. Rodinné apartmá: ložnice
s manželskou postelí. Pokoje jsou vybaveny:
koupelnou, vanou sprchou, radio, fén, WC.

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře: menu
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla
(mimo den příjezdu), salátový bufet. Speciální
dietní menu na vyžádání, možnost obědového
balíčku.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

PARkování
Parkování je bez poplatku.

Strava: polopenze

DoPLňkové sLužBy
Sauna, stolní tenis.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata nejsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2sLA.html
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RAkousko | KORUTANY | MÖLLTALSKý LEDOVEC | 1 200–3 122 m n. m.
Celoroční
lyžování
na ledovci

sjezdové tratě
modré 6
Červené 8
Černé
3
celkem 17
Běžecké tratě
vzdálenost z ČR:

1

2

800 112 112

Lanovky
Poma
Sedačka
Kabina

3
4
1
8

510 km
550 km

Atraktivní moderní lyžařská oblast v jižní části
Rakouska, mölltalský ledovec, nabízí lyžování
od října do května všem milovníkům tohoto sportu. Profesionálním i rekreačním lyžařům, snowboardistům, carverovým lyžařům i běžkařům.
Terény: mölltalský ledovec – za pouhých 8 minut vás supermoderní Gletscher express – nejdelší podzemní lyžařská dráha na světě – dopraví
do výšky 2 200 m n. m., kde vás očekává 50 km
preparovaných sjezdových tratí všech obtížností,
Snowboard – Fun Park a 30 km běžeckých tratí.
Náročné lyžaře jistě potěší 7 km dlouhá sjezdová
trať s převýšením 1 000 m.

1

102

24 km
26 km
21 km
71 km
90 km
Praha
Brno

2

Ani na běžkaře nebylo v těchto výškách zapomenuto. Najdou zde 2 okruhy, jeden ve výšce 2 200 m
n. m. (5 km) a druhý ve výšce 2 800 m n. m. (8 km).
Zázemí tohoto střediska je velmi dobře zajištěno
několika res tauracemi, lyžařskými a snowboardovými školami a lyžařským servisem.
Oblast Ankogel-mallnitz (1 281–2 636 m n. m.)
nabízí 2 kabinové lanovky a 5 vleků, asi 30 km
středně náročných tratí, nejdelší sjezd 7 km
s převýšením 1 350 m. Bary, restaurace a horské
chaty s občerstvením patří neodmyslitelně k oblasti.
Après ski: Sportovní vyžití je možné v 5 km vzdáleném městečku Obervellach. Kluziště, tenisová
a squashová hala, „saunový svět“ – různé druhy
sauny a masáže, 2 km dlouhá sáňkářská dráha.
výhody: Celoroční lyžování na ledovci; sjezdové
tratě všech obtížností; udržovaný snowpark;
dobrá dostupnost z ČR.
nevýhody: Slabší infrastruktura celé oblasti sestávající jen z malých vesniček a městeček.

1 200–3 122 m n. m.

| MÖLLTALSKý LEDOVEC | KORUTANY | RAkousko

1

MALLNITZ

HOTEL PENSION HUBERTUS
***
Zájezdy:

4 a více dní

PoLoHA
Hotel-Pension Hubertus se nachází na klidném
místě na okraji města Mallnitz v srdci národního
parku Vysoké Taury. Centrum: Mallnitz 500 m,
krytý bazén: Mallnitz 100 m, nákupy: 500 m, vlakové nádraží: Mallnitz 2 km, letiště: Klagenfurt
118 km, ledovec: Mölltaler Gletscher 20 km, nadmořská výška: 1200 m, lyžařské středisko/lyžařský vlek: Ankogel 2 km, běh na lyžích: přední
část domu 10 m.

vyBAvení
Recepce, TV místnost, salonek, lyžárna, jídelna,
bar.

uByTování
Typy pokojů: 2–3lůžkový: sprcha, WC, 4lůžkový:
sprcha, WC, obývací pokoj/ložnice s manželskou
postelí, ložnice s 2 samostatnými lůžky.

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, salátový
bar, večeře (3 chody): na výběr.

7

PARkování
Parkování je bez poplatku.

Strava: polopenze

DoPLňkové sLužBy
Krytý bazén, sauna, kulečník, hrací místnost pro
děti.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+15 let).
Domácí zvířata jsou povolena a bez poplatku.
Oﬁciální klasiﬁkace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2HuB.html
2

FERIENHOTEL´S ALBER TAUERNHOF
***
Zájezdy:

4 a více dní

PoLoHA
Rodinný hotel s tradicí, který se skládá z několika
budov spojených dohromady. Vlakové nádraží:
Mallnitz 2 km, letiště: Klagenfurt 117 km, ledovec:
Mölltaler Gletscher 23 km, lyžařský vlek: Ankogel
(otevřeno v zimní sezóně) Mallnitz 2 km.

vyBAvení
Recepce, lobby, knihovna, televizní místnost,
místnost na boty, lyžárna, výtah, restaurace, bar,
terasa.

uByTování
Typy pokojů: 2lůžkový: sprcha, WC, 1lůžkový:
sprcha, WC.

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře
(4 chody), tematické večery.
PARkování
Parkování je bez poplatku.

MALLNITZ
10

Strava: polopenze

DoPLňkové sLužBy
Sauna, parní lázeň, jacuzzi, přístup pro děti od
14 let pouze v doprovodu dospělé osoby. Solárium, centrum krásy. Sáňkování, curling.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek. Domácí
zvířata jsou povolena.
Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2feR.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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1
3

2

1

sjezdové tratě
modré 10
Červené 11
Černé
2
celkem 23
Běžecké tratě
vzdálenost z ČR:

16 km
27 km
3 km
46 km
6 km
Praha
Brno

Lanovky
Poma
Sedačka
Kabina

7
6
1
14

520 km
460 km

Gerlitzen Alpe je středisko, které je vhodné
především pro rodiny s dětmi. Středisko patří

3

mezi jedno ze čtyř středisek v okolí Villachu. Díky
kvalitnímu zasněžování nabízí lyžování od poloviny prosince do poloviny března. V oblasti najdete také dobré terény pro běžkování jak pro
klasický běh, tak pro bruslení.
Terény: Středisko nabízí 46 km sjezdovek, 14 lanovek s hodinovou přepravní kapacitou 17 500
osob. Středisko je spíše určeno pro začátečníky
či rodiny s dětmi, pro které jsou tu i lyžařské školičky. Najdete tu také jeden funpark s halfpipes
(100 m), který splňuje předpisy FIS.

Aprés ski: Možnost sáňkování či doporučujeme
návštěvu blízkého Villachu, kde je mnoho restaurací, barů, diskoték či kaváren.
výhody: Vynikající sněhové podmínky, upravené stopy, zaměření na rodiny s dětmi.
nevýhody: Nižší počet sjezdovek, větší vzdálenost z ČR.

TREFFEN BEI VILLACH

HOTEL EDUCARE
****
Zájezdy:

2

8

4 a více dní

Strava: polopenze

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, vegetariánské menu, večeře (3 chody).

1

PARkování
Parkování je bez poplatku.

DoPLňkové sLužBy
Sauna, infračervená kabina, relaxační místnost,
masáže, krytý tenisový kurt, posilovna.

PoLoHA
Hotel Educare poblíž Villachu na Ossiacher Lake.
Centrum: Villach 5 km, veřejný krytý bazén: Bleiberg 15 km, obchod s potravinami: Treﬀen
100 m, vlakové nádraží: Villach 5 km, letiště: Klagenfurt 30 km, venkovní bazén/jezero: Anne
Home, Ossiach 600 m, lyžařský vlek: Gerlitzen
1,5 km.
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vyBAvení
Recepce, hala/lobby, zimní zahrada, WLAN, místnost na boty, úschovna kol, výtah, jídelna, restaurace, bar, kavárna, terasa.
uByTování
Pokoje jsou nekuřácké. Typy pokojů: 1lůžkový:
sprcha, WC, 2lůžkový: sprcha, WC, 2–3lůžkový:
sprcha, WC, 2–4lůžkový: sprcha, WC.
800 112 112

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+16 let).
Domácí zvířata jsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2eDu.html

504–1 911 m n. m.

| GERLITZEN ALPEN | KORUTANY | RAkousko

2

OSSIACH

GASTHOF ZUR POST
***
Zájezdy:

4 a více dní

PoLoHA
Rodinný Gasthof Zur Post se nachází v centru
Ossiachu, pouze 5 minut chůze od zážitkové
pláže na břehu jezera Ossiach. Centrum: Ossiach,
vnitřní bazén: Warmbad Villach 14 km, obchod
s potravinami: Backery Haus Ossiach, nákupy,
vlakové nádraží: Villach 12 km, letiště: Klagenfurt
35 km, ledovec: Mölltaler 120 km, lyžařský vlek:
Gerlitzen Sattendorf 8 km.

vyBAvení
Recepce, hala/lobby, salon, WLAN, místnost na
boty, lyžárna, výtah, jídelna, restaurace, bar, kavárna, terasa, zahrada.

5

uByTování
Typy pokojů: 4lůžkový: 2pokojové rodinné ubytování, sprcha, WC, balkon, 2–3lůžkový: sprcha,
WC, balkon, 2lůžkový: sprcha, WC, 1lůžkový: koupelna: sprcha, WC.

sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře
(3 chody), všechna jídla se podávají všem hostům
v hlavní budově.
PARkování
Parkování je bez poplatku.

Strava: polopenze

DoPLňkové sLužBy
Veřejná sauna, posilovna, krytý bazén ve wellness
centru, Sonnenresort Ossiach cca 1 km od domu.

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+16 let).
Domácí zvířata jsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2ZuR.html

3

OSSIACH

STRANDHOTEL PRINZ
***
Zájezdy:

4 a více dní

PoLoHA
Strandhotel Prinz se nachází na Ossiacherově
jezeře s výhledem na Gerlitz. Centrum: Ossiach
300 m, vnitřní bazén: Kärnten Therme 14 km,
obchod: Bodensdorf 7 km, nákupy, vlakové nádraží: Villach 12 km, letiště: Klagenfurt 25 km,
lyžařské středisko/lyžařský vlek, běžecké lyžování:
Gerlitzen Annenheim 8 km.
vyBAvení
Recepce, hala/lobby, salon, WLAN, místnost na
zavazadla, jídelna, restaurace, terasa, zahrada.

uByTování
Typy pokojů: 2lůžkový: sprcha, WC, 2–3lůžkový:
sprcha, WC, 2–4lůžkový: sprcha, WC, obývací pokoj/ložnice s dvoulůžkovou rozkládací pohovkou,
1–3lůžkový: single/single s 1–2 dětmi.
sTRAvování
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře
(3 chody), silvestrovská večeře.

PARkování
Parkování je bez poplatku.

Strava: polopenze

InfoRmAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+16 let).
Domácí zvířata jsou povolena.

Oﬁciální klasiﬁkace: bez klasiﬁkace
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2sTR.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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8
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5

1
4
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2

7

3

11

10

sjezdové tratě
modré 2
Červené 26
Černé
4
celkem 32
Běžecké tratě
vzdálenost z ČR:

Lanovky
18 km
Poma
25
77 km
Sedačka
6
10 km
Kabina
4
105 km
35
60 km
Praha
545 km
Brno
440 km

Vyhledávané lázně odedávna známé svými léčivými termálními prameny, které se v moderní
době staly současně největším lyžařským střediskem Korutan. Vlastní středisko leží uprostřed
horského údolí. Nad ním se rozkládá horská
plošina s vesničkou St. Oswald, která má výborné
přístupy na nejlepší sjezdovky.
Terény: Celá oblast nabízí 105 km výborně upravených sjezdovek. Nejdelší sjezd měří 4 200 m.
Celkem je k dispozici 35 lanovek a vleků, z tohoto 11 ve středisku St. Oswald, které vyvážejí
lyžaře do výšky 2 000 metrů nad mořem. Vy-

106

hlášenou předností střediska je výhodný cenový
systém založený na principu all inclusive, kdy
ve vybraných termínech cena ubytování zároveň
zahrnuje i permanentku na lanovky a vleky
a současně i vstupenku do termálních bazénů.
Après ski: Jedinečné propojení lyžování s koupáním v termálních bazénech. K dispozici jsou
dva termální akvaparky – Římské lázně a lázně
Svaté Kateřiny s vnitřními i venkovními bazény
a přírodní termální vodou 36 stupňů teplou.
Atraktivní je možnost přístupu do lázní přímo
na lyžích bezprostředně po sjezdu. Lázně dále
nabízejí masáže, solária, turecké lázně, sauny,
restaurace. Ve středisku jsou dále k dispozici tenisové kurty, možnost snowboardingu, dětská
animace, množství restaurací a barů.
skipas je zahrnut v ceně ubytování pouze v termínech 7. 3. – 29. 3. 2020, v tomto období je
také zahrnuta v ceně 50% sleva na vstup do termálních lázní Romerbad. (Neplatí pro apartmány
Taferner a Margerithenweg).

800 112 112

výhody: Dva termální aquaparky. Lázně Sv. Katariny byly kompletně renovovány.
nevýhody: V případě teplého počasí může být
na okrajích sezóny méně sněhu.
Akce pro rodiny: k dospělému 6dennímu skipasu je možno získat skipas pro dítě do 12 let
za symbolickou cenu 6 €. Akce platí v období
4. 1. – 7. 3. 2020.
Wellness týden: v termínech 4.1.–31.1. a 29.2.–7.3.
2020 je v ceně třídenního skipasu zahrnut jeden
vstup do termálních lázní Romerbad. V ceně čtyřdenního skipasu jsou zahrnuty dva vstupy a v ceně
šestidenního skipasu tři vstupy.
Akce pro rodiny a Wellness týden nelze kombinovat.
snoWBoARD eXTRA:
snowpark kaiserburgbahn:
Boardercross

1 070–2 440 m n. m.
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1

BAD KLEINKIRCHHEIM

HOTEL KOLMHOF
****
Zájezdy:

5, 6, 8 dní

PoLoHA
Čtyřhvězdičkový hotel leží v těsné blízkosti nástupu lanovky na Maibrunn.

vyBAvení
Recepce, bar, restaurace, sluneční terasa, posilovna, sauna, parní lázeň s vířivkou. Wellness
centrum a vnitřní bazén. WiFi zdarma.

SKIPAS V CENĚ

+ 50% sleva
v lázních

PRo TeRmíny 7. 3. – 29. 3. 2020

a denním pokojem s rozkládacím gaučem pro
dvě děti.

sTRAvování
Snídaně formou mezinárodního bufetu, večeře
servírované formou menu. Hotel na vyžádání
zajistí speciální dietní menu.

uByTování
Dvoulůžkové pokoje a možností přistýlky s vlastním příslušenstvím, SAT TV, telefon. K dispozici
jsou i pokoje Junior suite s ložnicí pro 2 osoby

4

Strava: polopenze

InfoRmAce
Na místě se platí pobytová taxa 2,60 € na osobu
a noc (0,60 € mladiství do 16 let).

Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2kLm.html

2

BAD KLEINKIRCHHEIM

HOTEL ALMRAUSCH
****
Zájezdy:

6, 8 dní

PoLoHA
Příjemný hotel má výbornou polohu v klidné
části poblíž centra, hned u lanovky a blízko renovovaných lázní sv. Kateřiny.

vyBAvení
Rodinný hotel má příjemnou hotelovou halu
s krbem, hotelový bar, sklípek, jídelnu, sluneční
terasu, knihovnu, hernu pro děti, výtah, vyhřívanou lyžárnu, parkoviště. Hostům je k dispozici
wellness s bazénem s protiproudem a nádherným výhledem na Nockberge, sauna, pára, whirpool, ﬁtness (v ceně), solárium, kosmetika

SKIPAS V CENĚ

+ 50% sleva
v lázních

PRo TeRmíny 7. 3. – 29. 3. 2020

a masáže (za poplatek). Možnost připojení k internetu v recepci zdarma.

uByTování
Světlé, komfortní dvoulůžkové pokoje s vlastním
příslušenstvím a možností přistýlky, SAT TV,
rádio, telefon, trezor. K dispozici je koupací
plášť. V nabídce jsou i rodinné pokoje (1 místnost) a junior suite (ložnice a denní pokoj s gaučem).

Strava: polopenze

sTRAvování
Snídaně bufet, večeře výběr ze tří hlavních
menu, čtvrté je vegetariánské, salátový a sýrový
bufet.

InfoRmAce
Na místě se platí pobytová taxa 2,60 € na osobu
a noc (0,60 € mladiství do 16 let).
Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2RAu.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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3

BAD KLEINKIRCHHEIM

APARTMáNY KAISERBURG
***
Zájezdy:

5, 6, 8 dní

PoLoHA
Prostorné rodinné apartmány jsou situovány
v centrální části lázní Bad Kleinkirchheim asi
250 m od vleků a 300 m od termálního komplexu Sv. Kateřina.

SKIPAS V CENĚ

+ 50% sleva
v lázních

PRo TeRmíny 7. 3. – 29. 3. 2020

vyBAvení
Studio pro 3 osoby (cca 40m2) je v hlavní budově hotelu, v jedné místnosti je kuchyňský kout
a dvě lůžka, vlastní příslušenství, satelitní TV,
malý balkon, možnost přistýlky.
Apartmán pro 4 osoby (cca 50m2) je také
v hlavní budově, má navíc ložnici se dvěma lůžky.
Apartmány pro 6 osob (cca 75 m2) se nacházejí
v depandanci nebo v hlavní budově, mají dvě ložnice, denní pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem, možnost přistýlky, TV a balkon.
sTRAvování
Individuální.

Strava: bez stravování

InfoRmAce
Povinné příplatky (platí se na místě): závěrečný
úklid 50–75 € – podle velikosti apartmánu,
vratná kauce 100 €. Na místě se platí pobytová
taxa 2,60 € na osobu a noc (0,60 € mladiství do
16 let). Pobyt se psem možný, platí se 25 € za
týden.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2ksB.html

4

BAD KLEINKIRCHHEIM

APARTMáNY JURI
***
Zájezdy:

5, 6, 8 dní

PoLoHA
Apartmány jsou situovány asi 200 metrů od lanovky a 20 minut pěší chůze do termálních
lázní. Do centra se dostanete za 5 minut autem.

uByTování
Apartmány mají kuchyňku s vybaveným kuchyňským koutem na základní vaření, lednici,
balkon na sluneční stranu, vlastní příslušenství.
Studio pro 2–3 osoby (cca 40 m2) má v jedné
místnosti kuchyňský kout, rozkládací gauč
a křeslo.
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SKIPAS V CENĚ

+ 50% sleva
v lázních

PRo TeRmíny 7. 3. – 29. 3. 2020

Apartmán pro 4 osoby (cca 50 m ) má předsíň,
ložnici se dvěma lůžky, denní pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem. Vlastní příslušenství (sprcha a oddělené WC).
Apartmán pro 6 osob (cca 75 m2) má předsíň,
dvě ložnice (každá se dvěma lůžky), denní pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem.
Vlastní příslušenství (sprcha a oddělené WC).
2

sTRAvování
Individuální.

Strava: bez stravování

InfoRmAce
Povinné příplatky (platí se na místě): závěrečný
úklid 50–75 € – podle velikosti apartmánu,
vratná kauce 100 €, pobytová taxa 2,60 € na
osobu a noc (0,60 € mladiství do 16 let).

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2JuR.html

800 112 112

1 070–2 440 m n. m.
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5

BAD KLEINKIRCHHEIM

APARTMáNY REICHL
***
Zájezdy:

6, 8 dní

PoLoHA
Apartmány jsou rozmístěné ve třech lokalitách
v centru lázeňského střediska ve vzdálenosti
250 – 500 metrů od lanovky na Maibrunn a termálního komplexu Sv. Kateřiny.
vyBAvení
Všechny apartmány mají kuchyňský kout vybavený pro základní vaření, vlastní příslušenství,
televizi, povlečení i ručníky. WiFi k dispozici
zdarma.
uByTování
Apartmán typ B (studio) pro 2 osoby – pokoj
cca 25–30 m2 se dvěma lůžky, předsíňka.

SKIPAS V CENĚ

+ 50% sleva
v lázních

PRo TeRmíny 7. 3. – 29. 3. 2020

Apartmán typ D pro 3 osoby – cca 35–40 m2 –
ložnice se třemi lůžky je oddělena od denního
pokoje závěsem nebo posuvnými dveřmi, v některých případech je menší dvoulůžková ložnice
a denní pokoj s gaučem.
Apartmán typ E pro 4 osoby – cca 45-50m2,
ložnice se dvěma lůžky, denní pokoj s rozkládacím gaučem, balkon.
Apartmán typ G pro 5 osob – cca 55-65 m2, dvě
ložnice, v jedné další lůžko nebo palanda, denní
pokoj, u některých je balkon.
Apartmán typ H pro 6 osob – cca 60-70 m2 má
dvě ložnice, denní pokoj s kuchyňským koutem
a gaučem pro další dvě osoby, balkon nebo terasu.

sTRAvování
Bez stravování.

Strava: bez stravování

InfoRmAce
Povinné příplatky (platí se na místě): závěrečný
úklid 33–50 € podle velikosti apartmánu. Pobytová taxa 2,60 € na osobu a noc (0,60 € mladiství
do 16 let).
Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2ReI.html

6

BAD KLEINKIRCHHEIM

HOTEL SONNALM
****
Zájezdy:

5, 6, 8 dní

PoLoHA
Komfortní hotel leží na sluneční straně městečka přímo u lanovky na Maibrunn, několik
minut pěšky do centra Badu a k lázním Sv. Kateřiny.
vyBAvení
Hotelová restaurace, hala s krbem, zimní zahrada, wellness – vyhřívaný bazén (částečně
krytý a zčásti venkovní), sauna, pára, whirpool,
relaxační místnost v ceně, masáže se platí. Velká
hotelová knihovna. WiFi za poplatek.

SKIPAS V CENĚ

+ 50% sleva
v lázních

PRo TeRmíny 7. 3. – 29. 3. 2020

uByTování
Útulně zařízené prostorné dvoulůžkové pokoje
s vlastním příslušenstvím s odděleným WC, SAT
TV, telefon, balkon. K dispozici jsou i pokoje 2+2
(jedna větší místnost se dvěma lůžky a rozkládacím gaučem pro děti). Možnost dodání dětské
postýlky.

sTRAvování
Snídaně bufetovým způsobem včetně výběru
bioproduktů, večeře s obsluhou – výběr z menu.

4

Strava: polopenze

InfoRmAce
Na místě se platí pobytová taxa 2,60 € na osobu
a noc (0,60 € mladiství do 16 let).

Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2snL.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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7

Termální lázně

APARTMáNY BEL MONTE
****
Zájezdy:

5, 8 dní

PoLoHA
Nové apartmány leží v bezprostřední blízkosti
lázní Römerbad a lanovky Kaiserburgbahn.

uByTování
Prostorné komfortní apartmány jsou útulně zařízené a situované na jih s výhledem na vrcholky
hor. Všechny mají kompletně zařízený kuchyňský kout – nádobí, sporák se čtyřmi plotýnkami
a troubou, mikrovlnná trouba, myčka na nádobí,
chladnička s mrazákem. WiFi zdarma.

BAD KLEINKIRCHHEIM
SKIPAS V CENĚ

+ 50% sleva
v lázních

PRo TeRmíny 7. 3. – 29. 3. 2020

Apartmán pro 6–8 osob (cca 88 m2) vlastní příslušenství, předsíň, ložnice se dvěma lůžky, kuchyň s jídelním koutem a rozkládacím gaučem
pro další dvě osoby, velký balkon. V patře je další
velká ložnice s dvojitým lůžkem, dále je zde rozkládací gauč, koupelna se sprchou, WC a bidet.

Strava: bez stravování

InfoRmAce
Povinné příplatky (platí se na místě): závěrečný
úklid 70–85 € podle velikosti apartmánu, pobytová taxa 2,60 € na osobu a noc (0,60 € mladiství
do 16 let).

sTRAvování
Individuální.

Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2BLm.html

8

BAD KLEINKIRCHHEIM

APARTMáNY ALPENLANDHOF
***
Zájezdy:

5, 6, 8 dní

PoLoHA
Apartmány mají atraktivní polohu přímo u termálních lázní Sv. Kateřiny. Lázně byly kompletně
renovovány v roce 2017.

vyBAvení
Všechny apartmány mají vlastní příslušenství,
kuchyňský kout vybavený pro základní vaření,
chladničku, ložní prádlo, ručníky, toaletní potřeby a prostředky na mytí nádobí, fén, WiFi
zdarma k dispozici.

110

SKIPAS V CENĚ

+ 50% sleva
v lázních

PRo TeRmíny 7. 3. – 29. 3. 2020

uByTování
Studio pro 2 osoby (cca 30 m2) je jeden prostor
s kuchyňským koutem, dvěma lůžky, balkon.
Apartmán pro 2–4 osoby (cca 55 m2) má oddělenou ložnici se dvěma lůžky, denní pokoj s rozkládacím gaučem, balkon.
Apartmán pro 4–6 osob (70–80 m2) má dvě ložnice, každou se dvěma lůžky, denní pokoj s rozkládacím gaučem, balkon.

sTRAvování
Individuální.

Strava: bez stravování

InfoRmAce
Povinné příplatky (platí se na místě): závěrečný
úklid 50–80 € – podle velikosti apartmánu, pobytová taxa 2,60 € na osobu a noc (0,60 € mladiství do 16 let).
Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2LnD.html

800 112 112

1 070–2 440 m n. m.

| BAD KLEINKIRCHHEIM | KORUTANY | RAkousko

9

Termální lázně

BAD KLEINKIRCHHEIM

APARTMáNY RÖMERHOF
***
Zájezdy:

6, 8 dní

PoLoHA
Apartmány mají výbornou polohu přímo v centru městečka naproti termálním lázním Romerbad a zároveň v blízkosti vleků Kaiserburgbahn.

vyBAvení
Komfortní apartmány s vlastním příslušenstvím,
SAT TV, telefonem, kuchyňským koutem vybaveným pro základní vaření, chladničkou s malým
mrazicím boxem, kávovarem, mikrovlnnou troubou, rádiem. Možnost připojení k internetu
zdarma. Parkování je možné i v garáži.

uByTování
Apartmány pro 2 osoby (29 m2) mají denní
pokoj se dvěma lůžky, kuchyňku s jídelním koutem, předsíň, příslušenství, balkon nebo terasu.
Apartmány pro 4 osoby (cca 59 m2) mají denní
pokoj s rozkládacím gaučem pro dvě osoby, ložnici se dvěma lůžky, kuchyňku s jídelním koutem, předsíň, příslušenství, balkon s výhledem
na Kaiserburg.
Apartmány pro 6 osob (78 m2) jsou vybaveny
stejně jako čtyřlůžkové, navíc mají další ložnici
se dvěma lůžky a mají oddělené WC.

SKIPAS V CENĚ

+ 50% sleva
v lázních

PRo TeRmíny 7. 3. – 29. 3. 2020

sTRAvování
Individuální.

Strava: bez stravování

InfoRmAce
Povinné příplatky (platí se na místě): závěrečný
úklid 35–70 € – podle velikosti apartmánu, pobytová taxa 2,60 € na osobu a noc (0,60 € mladiství do 16 let).
Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2RmH.html

10

APARTMáNY HAUS AM RÖMERBAD
***
Zájezdy:

8 dní

PoLoHA
Apartmánový dům leží v centru městečka přímo
proti lázním Romerbad a v bezprostřední blízkosti lanovky na Kaiserburg.

uByTování
Apartmány mají vlastní příslušenství (koupelna,
WC), vybavený kuchyňský kout (sporák, chladnička s mrazicím boxem, kávovar). K dispozici je
SAT/TV, rádio, WiFi zdarma, osušky, ložní prádlo,
toaletní potřeby.

Apartmán pro 2 až 4 osoby se skládá z ložnice
se dvěma lůžky, obývacího pokoje s rozkládací
pohovkou, odděleného kuchyňského koutu.
Dále je zde předsíň, koupelna, balkon na jižní
stranu s výhledem na Kaiserburg.
Apartmán pro 4 až 6 osob má navíc další ložnici se dvěma lůžky.

sTRAvování
Individuální.

BAD KLEINKIRCHHEIM
SKIPAS V CENĚ

+ 50% sleva
v lázních

PRo TeRmíny 10. 3. – 2. 4. 2020

Strava: bez stravování

InfoRmAce
Povinné příplatky (platí se na místě): závěrečný
úklid 60–75 € podle velikosti apartmánu. Pobytová taxa 2,60 € na osobu a noc (0,60 € u mladistvých do 16 let).

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2RmB.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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BAD KLEINKIRCHHEIM

APARTMáNY CENTRAL
***
Zájezdy:

6, 8 dní

PoLoHA
Apartmány jsou rozmístěné v centru lázeňského
střediska ve vzdálenosti 200 – 500 metrů od lanovky na Maibrunn a termálního komplexu
Sv. Kateřiny.
uByTování
Prostorné, pohodlné apartmány s vlastním příslušenstvím, kompletně zařízený kuchyňský
kout, obývací pokojem s SAT TV, telefon, rádio,
balkon. Klienti mají možnost parkovat zdarma
v krytých garážích. WiFi za poplatek.

SKIPAS V CENĚ

+ 50% sleva
v lázních

PRo TeRmíny 7. 3. – 29. 3. 2020

Apartmány pro 4–5 osob mají obývací pokoj
s kuchyňským koutem a jednu ložnici s možností přistýlky.
sTRAvování
Individuální.

Strava: bez stravování

InfoRmAce
Povinné příplatky (platí se na místě): závěrečný
úklid 65 €, pobytová taxa 2,60 € na osobu a noc
(0,60 € mladiství do 16 let).

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2cnT.html

12

BAD KLEINKIRCHHEIM

APARTMáNY TAFERNER
***
Zájezdy:

5, 6, 8 dní

PoLoHA
Apartmánový dům má výbornou polohu v blízkosti sjezdovky u lanovky Kaiserburgbahn a termálních lázní Römerbad.

vyBAvení
Vybavení apartmánů:vlastní příslušenství, SAT
TV, plně vybavený kuchyňský kout.
Apartmán pro 2 osoby (18 m2) je studio se
dvěma lůžky.
Apartmán pro 3 osoby (25 m2) má ložnici se
dvěma lůžky a denní pokoj s rozkládacím křeslem.

112

Apartmán pro 4 osoby (38 m ) je prostornější,
v denním pokoji má rozkládací gauč pro dvě osoby.
Apartmán pro 5 osob (56 m2) má dvě ložnice
a v denním pokoji rozkládací křeslo.
2

sTRAvování
Individuální.

Strava: bez stravování

InfoRmAce
Povinné příplatky (platí se na místě): závěrečný
úklid 35–55 € – podle velikosti apartmánu, vratná
kauce 100–150 € podle velikosti apartmánu, spotřeba energií cca 15 € za týden. Na místě se platí
pobytová taxa 2,60 € na osobu a noc (0,60 € mladiství do 16 let).
Pobyt se psem možný, platí se 3 € za den.
Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2TfR.html

800 112 112

1 070–2 440 m n. m.

| BAD KLEINKIRCHHEIM | KORUTANY | RAkousko

13

BAD KLEINKIRCHHEIM

REZIDENCE MARGERITHENWEG
****
Zájezdy:

5, 6, 8 dní

PoLoHA
Apartmány postavené v roce 2012 jsou vhodné
zvláště pro rodiny s dětmi. Mají výhodnou polohu na slunečném místě asi 350 metrů od lázní
Römerbad a hlavní lanovky na Kaiserburg.

uByTování
K dispozici jsou tři apartmány o ploše cca 58 m2.
Všechny apartmány mají kuchyňský kout vybavený na vaření, vlastní příslušenství, chladničku,
SAT TV. Parkování u apartmánů zdarma. WiFi
zdarma.

Apartmány pro 4–6 osob mají dvě ložnice,
denní pokoj s jídelním koutem a rozkládacím
gaučem, dvě koupelny, WC, balkon. K dispozici
jsou celkem tři apartmány, v jednom je jedna
ložnice s palandou (vhodné pro děti).

sTRAvování
Individuální.

Strava: bez stravování

InfoRmAce
Povinné příplatky (platí se na místě): závěrečný
úklid 85 €, pobytová taxa 2,60 € na osobu a noc
(0,60 € mladiství do 16 let).

Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2mRG.html

14

REZIDENCE MARIAGRAZIA
****
Zájezdy:

6, 8 dní

PoLoHA
Nově postavená rezidence leží přímo u termálních lázní Romerbad a lanovky Kaiserburgbahn.

uByTování
Apartmány pro 4–6 osob (cca 70 m2) jsou komfortně vybavené, mají krásnou sluneční terasu
situovanou jižně s výhledem na hory. Skládají se
ze dvou ložnic (každá má dvě lůžka), předsíně,
denního pokoje s rozkládacím gaučem pro další
dvě osoby. Dále je zde kuchyňský kout vybavený
k vaření – čtyřplotýnkový vařič, trouba, myčka

nádobí, chladnička s mrazákem, kávovar, toustovač, varná konvice, vysavač, SAT TV, dvě koupelny s WC, fén, ložní prádlo, ručníky a toaletní
potřeby k dispozici. Připojení k WiFi zdarma.
sTRAvování
Individuální.

BAD KLEINKIRCHHEIM
SKIPAS V CENĚ

+ 50% sleva
v lázních

PRo TeRmíny 7. 3. – 29. 3. 2020

Strava: bez stravování

InfoRmAce
Povinné příplatky (platí se na místě): závěrečný
úklid 85 €, pobytová taxa 2,60 € na osobu a noc
(0,60 € mladiství do 16 let).

Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2mRZ.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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itálie

ITÁLIE: azzurro, manšestr a dolce vita…

lyžařský ráj. to si pomyslí snad každý milovník zasněžených svahů, který zavítá do italských alp. nelze se tedy divit, že se itálie, především
v posledních 20 letech, těší stále většímu zájmu lyžováníchtivých turistů z celého světa.
Každým roKem o sněžný KroK dál
Kdo si myslí, že Itálie pro svůj rozvoj už udělala
maximum, toho musíme vyvést z omylu. Itálie
na vavřínech rozhodně neusnula, ba naopak.
Intenzivně se rozvíjí dál. A to jak po stránce lyžařské ve vztahu k modernizaci lanovek a rozšiřování lyžařských areálů, tak po stránce služeb,
infrastruktury a ubytování.
Pokud jste poznali italské Alpy byť jen před pár
lety, budete mile překvapeni, co vše je tu nového.

114

Jen strohý výčet nejpodstatnějších inovací několika posledních let by tuto stránku zcela zaplnil.
Podrobné informace k jednotlivým střediskům
se můžete dočíst na příslušných stránkách.
Porovnáme-li italské lyžařské areály včetně
všech navázaných služeb s ostatními evropskými alpskými velmocemi, najdeme řadu kladů,
ale i zápory.

800 112 112

Hlavní benefity italsKýcH alp:
• Každodenně perfektně upravené sjezdovky
s dokonalým umělým zasněžováním.
• Jasně převažující slunečné počasí a nádherná
příroda.
• Řada moderních kvalitních lanovek, zejména
sedačkových a kabinkových.
• Široká nabídka ubytování všech kategorií.
• Špičková gastronomie, wellness a pohostinnost.
• Ekonomicky nejvýhodnější dovolená v Alpách.

se tak naplňuje motto „méně času na lanovce,
více času na sjezdovce“.

italové si sjezdovKy HýčKa jí, přemíru
adrenalinu ale nečeKejte
Otevřeme-li kapitoly s názvem umělé zasněžování, upravenost sjezdových tratí nebo bezpečnost a přehlednost značení, musíme konstatovat,
že Itálie je nejen absolutní špičkou evropskou,
ale i světovou. Naproti tomu zde však stojí argumenty jako volný terén, extrémní lyžování,
pestrost snowboardové nabídky, nebo nejvyšší
nadmořská výška jednotlivých areálů. A v tomto
případě nezbývá než připustit, že tyto aspekty
jsou podstatně zajímavější zejména u Francie
a Švýcarska. Drtivá většina návštěvníků však
ráda upřednostní každodenně perfektně vyžehlený „manšestr“ před freeridem.
nabídKa ubytování je široKá a velmi
Kvalitní, na svaH si ale často musíte
popojet
Co se týče kvality, prostornosti a vybavenosti
ubytovacích jednotek i šíře zázemí jednotlivých
kapacit, vyhrává Itálie na celé čáře. Zohledníme-li však polohu vůči lyžování, nemohou úhledné italské vesnice nikdy soutěžit s účelově
vystavěnými komplexy ve Francii. A to i přesto,
že i v italských horách je celá řada středisek,
kde jsou hotely a residence téměř výhradně na
svahu, či v jeho bezprostřední blízkosti.
za málo peněz Hodně muziKy
Pokud si chcete užít Alpy a zároveň nechcete do

itálie

zimní dovolené sahat hluboko do kapsy, pak by
pro Vás mohla být Itálie jasnou volbou. Oproti
Francii nebo Švýcarsku je totiž z České republiky
mnohem blíž a i nadprůměrný standard „mimolyžařských“ služeb je zde za velmi rozumné ceny.
Plánujete hory s celou rodinou? Pak můžete počítat s výhodnými podmínkami pro rodinné lyžování, ať už jde o poskytování výrazných slev
ze skipasů pro nejmenší lyžaře, či o speciální
nabídky některých hotelů pro rodiny s dětmi,
nebo o možnost volby mezi hotelovým a apartmánovým ubytováním. To je například ve Francii
naprosto nemyslitelné.

italsKé alpy jsou pro všecHny
Z hlediska ceny je Itálie absolutním fenoménem
naší nabídky. A to nejen ve srovnání s ostatními
alpskými zeměmi, ale někdy dokonce i s cenovou
úrovní lyžování na horách českých a slovenských.
Každý si může jednoduše spočítat, že kvalita lyžařské nabídky, plus přírodní krásy Dolomit, plus
počet slunečných dní a azurově modré oblohy,
plus široká nabídka restaurací s vynikající národní
kuchyní, plus pestrá paleta míst určených k zábavě a relaxaci, a to celé umocněné na druhou
pohostinností místních obyvatel, se rovná ideální
dovolené v Alpách 2019/2020.
Závěrem nezbývá než konstatovat, že i přes několik menších záporů má Itálie rozhodně co nabídnout. A tak pokud ještě nejste stoprocentně
rozhodnuti, kam na lyže, můžeme Vás s klidným
svědomím ubezpečit, že volbou Itálie určitě zklamáni nebudete. Naopak.

rozsáHlost a propojenost sjezdoveK
doHání alpsKou KonKurenci
Vezmeme-li v potaz rozsáhlost a vzájemnou
propojenost lyžařských terénů, nezbývá než
konstatovat, že v tomto ohledu Itálie poněkud
pokulhává, a to především za Francií. Výjimkou
jsou ale například 4 střediska Dolomiti Superski
propojená Sella Rondou, italsko-švýcarský areál
Cervinia / Zermatt, či až za francouzské hranice
přesahující Via Lattea, patřící mezi světové
giganty.

modernost, Kvalita a množství lanoveK nema jí jinde KonKurenci
Celá řada nejmodernějších, především sedačkových, lanovek a v průměru jen velice nízké
procento lyžařských vleků maximálně zrychluje
a zpohodlňuje cesty vzhůru na svahy. Příkladně
Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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itálie | DOLOMITI SuPERSKI | VAL DI FASSA | 1 320–2 950 m n. m.

2

1

Oblast Val di Fassa je jakoby vsazená do srdce
Dolomit mezi mohutný horský masiv Gruppo
del Sella a nejvyšší místní vrchol Marmoladu,
dosahující nadmořské výšky 3 342 metrů.
terény: Jedna z nejlepších oblastí oblasti Dolomiti
Superski s jedinečným okruhem sjezdovek kolem
masivu Gruppo del Sella, takzvanou Sella Rondou,
která v celkové délce necelých 40 km obtočí zmíněný masiv po i proti směru hodinových ručiček.
Sella Ronda navzájem propojuje střediska Val di
Fassa, Arrabba, Marmolada, Val Gardena, Alpe

116

di Suisi a Alta Badia. V samotné oblasti nalezne
každý svou sjezdovku, které se vyskytují nejen
na samotné Sella Rondě, ale i v přilehlých menších
oblastech. Nejdelší červenou sjezdovku lze nalézt
v oblasti Canazei, kam při převýšení 934 výškových
metrů a délce 6,5 km sbíhá sjezdovka Del Bosco.
après ski: Jedna z nejlepších oblastí rušného
večerního a nočního života, ať již aktivně stráveného nočním lyžováním, v bazénu či na diskotékách, tak i pohodového posezení v místních
barech či restauracích.

800 112 112

sjezdové tratě
modré
27 km
červené
90 km
černé
6 km
celkem
123 km
běžecké tratě
50 km
vzdálenost z čr: Praha
Brno

lanovky
Poma
Sedačka
Kabina

17
28
8
53

740 km
815 km

výhody: Nejen pestrá lyžařská nabídka Val di
Fassa e Carezza, ale zejména 400 kilometrů Sella
Rondou na lyžích propojených sjezdovek i v rámci
sousedních středisek Val Gardena, Arabba / Marmolada a další, unikátní noční lyžování na kvalitní
závodní sjezdovce Aloch v Pozza di Fassa, stále
se rozšiřující nabídka pro snowboardisty, nejnižší
průměrná ﬁnanční náročnost v porovnání s dalšími středisky na okruhu Sella Ronda.

1 320–2 950 m n. m.

| VAL DI FASSA | DOLOMITI SuPERSKI | itálie

1

MOENA

HOTEL TH MONZONI
****
Zájezdy:

8 dní

poloHa
Cca 11 km od centra MOENA s obchody a bary,
v regionu San Pellegrino.

vybavení
Čtyřhvězdičkový, 74 pokojů, 2 budovy, 3 patra,
hala, recepce, restaurace – bufet a à la carte
jídla, italská kuchyně, bar; úschovna lyží, bezdrátový internet ve veřejných prostorách; za příplatek: půjčovna lyžařského vybavení, lyžařská
škola.

ubytování
Standardní pokoje pro 2 os. (možnost 1 přistýlky),
cca 20 m², koupelna (sprcha, WC), TV, telefon,
trezor, minibar (za poplatek dle spotřeby); dětská
postýlka pro děti do 2 let na objednávku před
příjezdem (za poplatek 7 EuR/den).

stravování
Polopenze. Snídaně formou bufetu. Večeře –
salátový bufet a servírované menu.

Strava: polopenze

sport a zábava
Posilovna, ﬁtness, herna, mini klub TH Land
(3–10 let); za příplatek: wellness centrum: krytý
bazén.

Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2mon.html

2

ALBA DI CANAZEI

HOTEL VILLA EMMA
***
Zájezdy:

8 dní

poloHa
V hotelové čtvrti, cca 800 m od centra ALBA DI
CANAZEI, u místní silnice, cca 600 m do nejbližší
diskotéky, cca 800 m od Canazei s bary a obchody.

vybavení
Tříhvězdičkový, zrekonstruovaný v roce 2017,
41 pokojů, 1 budova, výtah, lobby, recepce, restaurace, bar; zahrada, bezplatné bezdrátové
připojení k internetu (omezený dosah), trezor
na recepci, zařízení pro osoby se zdravotním
postižením.

ubytování
Standardní pokoje pro 2 os. (možnost 1 přistýlky
pro dospělé a 2 přistýlek pro děti – postel pro
jednu osobu nebo patrová), cca 8–15 m², koupelna (sprchový kout, WC; fén), TV, telefon, trezor,
topení; část pokojů s balkony; dětská postýlka
zdarma pro dítě do 2 let na vyžádání před příjezdem.
stravování
Polopenze. Snídaně i večeře formou bufetu.

Strava: polopenze

sport a zábava
Posilovna; miniklub (3–12 let), animace pro děti;
za poplatek: biosauna, turecká lázeň, vířivka (cca
20 EuR/hodina).

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2emm.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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itálie | DOLOMITI SuPERSKI | ARABBA–MARMOLADA | 1 602–3 342 m n. m.

sjezdové tratě
modré
25 km
červené
29 km
černé
9 km
celkem
63 km
běžecké tratě
15 km
snowpark
1x
vzdálenost z čr: Praha
Brno

lanovky
Poma
Sedačka
Kabina

4
18
7
29
680 km
700 km

1

Arabba, Marmolada a Sella Ronda. Tyto tři oblasti
patří k jedněm z nejskloňovanějších lyžařských
areálů v Evropě. Samotný ledovec Marmolada,
oblíbené místo horolezeckých výstupů, nabízí
při jasném počasí výhledy z výšky 3 342 m n. m.
až k rakouským Alpám.
terény: Nelze jinak než opět vyzdvihnout oblast
Marmolady. Neuvěřitelné sjezdy z vý š ky
3 342 m n. m. po červených sjezdovkách umožní
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sjezd s převýšením téměř dva tisíce výškových
metrů do střediska Malga Ciapela. V oblasti
Arabby je nutnost vyzkoušet sjezd z vrcholu
Porta Vescovo přímo do Arabby. Celá oblast
těchto dvou středisek je napojena na oblast
Sella Rondy, která musí po lyžařské stránce uspokojit touhu každého lyžaře po kvalitních
lyžařských tratích. Pro skutečné lyžařské labužníky se naskýtá možnost využít heliski.

800 112 112

výhody: Dokonalá propojenost celého areálu
na lyžích i v návaznosti na Sella Rondu, vysoká
upravovanost sjezdových tratí, vysokokapacitní
a nadprůměrně moderní přepravní zázemí celého areálu, dostatek volných terénů i extrémního
lyžování (heliski), romantická atmosféra vysokohorských vesniček.

1 602–3 342 m n. m.

| DOLOMITI SuPERSKI | ARABBA–MARMOLADA | itálie

1

MALGA CIAPELA

HOTEL PRINCIPE MARMOLADA
***
Zájezdy:

8 dní

poloHa
V lyžařském areálu Marmolada, v centru MALGA
CIAPELA, nejbližší obchod cca 100 m od hotelu;
zastávka skibusu cca 30 m od hotelu.

vybavení
Tříhvězdičkový, 92 pokojů, 1 budova, 4 patra,
2 vleky, lobby, recepce, restaurace, bar Alpine;
úschovna lyžařského vybavení; obchod se suvenýry, parkoviště, TV místnost; bezplatný bezdrátový internet ve veřejných prostorách; za
poplatek: vyhřívaná úschovna lyží, za poplatek:
garáž.

ubytování
Standardní pokoje pro 2 os. (možnost 1 nebo
2 přistýlek), cca 15–18 m2, manželská postel,
koupelna (vana nebo sprcha, WC, fén), satelitní
TV, telefon, minibar (doplňovaný na vyžádání),
trezor; dětská postýlka na vyžádání pro dítě do
2 let (zaplaceno: cca 10 EuR/den); některé pokoje
s balkonem, některé pokoje na půdě, výhled na
hory.

stravování
Polopenze.

Strava: polopenze

sport a zábava
Mini klub (2–11 let), piano bar, animace pro dospělé; wellness centrum: zdarma: krytý bazén,
obdélníkový tvar, sladká voda, cca 100 m², lehátka, vířivka; za poplatek: sauna.
Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2prn.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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itálie | SKIRAMA DOLOMITI | MARILLEVA – FOLGARIDA | 814–2 180 m n. m.

2

3

1

sjezdové tratě
modré
25 km
červené
21 km
černé
7 km
celkem
53 km
běžecké tratě
40 km
snowpark
1x
vzdálenost z čr: Praha
Brno

lanovky
Poma
Sedačka
Kabina

5
14
7
26
750 km
825 km

Marilleva a Folgarida jsou lyžařská střediska
vzniklá „ze zkumavky“ na konci 60. let. Nenajdete
zde typickou alpskou architekturu, na níž narazíte
v jiných oblastech Val di Sole: beton, hliník a sklo,
charakteristické obrysy pavilonů choulících se ke
svahům, to je výhled typický pro Marillevy 1400.
Níže, naproti Mezzany, leží o něco komornější
Marilleva 900. Maličká Folgarida leží nedaleko
alpské vesničky Dimaro, u silnice do Madonny

di Campiglio, do které to je jen 8 km. Nachází se
zde několik hotelů a rezidencí s apartmány. Jednou
z nejznámějších je sjezdovka Nera Folgarida s délkou 1 850 m a převýšením 554 m.
Sjezdovky jsou velice malebné, mnohé z nich vedou
lesy a téměř 90 % má umělé zasněžování, možnost
dostat se na svahy Madonny, aniž byste si museli
sundat lyže, jim dodalo úplně novou kvalitu.

1

MARILLEVA

HOTEL MARILLEVA
****
Zájezdy:

8 dní

poloHa
Na svahu MARILLEVA 1400 – známého lyžařského
střediska, nejbližší obchody vzdálené cca 2 km,
asi 10 km od Mezzany.

vybavení
Tříhvězdičkový, renovovaný v roce 2006, 267 pokojů, 1 budova, až 10 podlaží, výtahy, prostorná
lobby, 24hodinová recepce, restaurace La Valle,
bar; obchod se suvenýry; za poplatek: bezdrátový
internet v recepci (omezený dosah a komunikace), internetový koutek, půjčovna a úschovna
lyží (za příplatek: cca 15 EuR/týden).
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ubytování
Standardní pokoj: pro 2 os. (možnost 1 nebo
2 přistýlek), cca 17 m², skromný a udržovaný,
koupelna (vana nebo sprcha, WC, fén), TV, telefon,
trezor, minibar (poplatek dle spotřeby, na vyžádání); dětská postýlka pro dítě do 2 let na vyžádání před příjezdem (za příplatek: 7 EuR/den);
některé pokoje s balkonem.

stravování
Plná penze plus: snídaně, oběd a večeře formou
bufetu, neomezená konzumace nápojů k obědu
a večeři: místní víno, minerální voda, džus, kola, čaj.

800 112 112

Strava: plná penze

sport a zábava
Široká animační nabídka, večerní show; za poplatek: lyžařské kurzy s instruktory (možnost
koupit týdenní balíček), lázeňské centrum: krytý
bazén, sauna, relaxační místnost, široká škála
masáží a kosmetických procedur.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2mll.html

814–2 180 m n. m.

| SKIRAMA DOLOMITI | MARILLEVA – FOLGARIDA | itálie

2

HOTEL BLu NATuRA AND SPA
****
Zájezdy:

8, 11, 12, 15 dní

poloHa
V centru města FOLGARIA, nejbližší obchody
a restaurace cca 150 m od hotelu.

vybavení
Čtyřhvězdičkový, postavený v roce 2010, 36 pokojů, 1 budova, 3 podlaží, výtah, prostorná vstupní hala, 24hodinová recepce, restaurace, 2 bary;
lyžárna, trezor na recepci; sluneční terasa s výhledem na hory, bezplatné WiFi ve vstupní hale;
za poplatek: pokojová služba (24h).

ubytování
Standardní pokoj cca 20 m², vyhřívaný, koupelna
(sprcha, WC), satelitní TV, telefon, trezor, minibar
(platí se podle spotřeby); balkon (stůl a židle);
superior: pro 2 os. (možnost 1 přistýlky), cca
24 m², vybaven stejně jako standardní pokoj,
balkón (stůl a židle); pokoj superior za příplatek.
stravování
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře výběr
ze tří menu a salátový bufet.

FOLGARIA
Strava: polopenze

sport a zábava
Wellness centrum: zdarma: sauna, parní lázeň,
vířivka, krytý bazén, cca 60 m², děti mohou využívat bazén v hodinách 14.00 – 15.30; za poplatek: kosmetické procedury.

Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2nat.html

3

FOLGARIA

HOTEL BLu GOLF
***
Zájezdy:

8 dní

poloHa
V hotelové čtvrti Costa di Folgaria, asi 2 km od
centra města FOLGARIA, nejbližší obchody a restaurace cca 100 m od hotelu.
vybavení
Čtyřhvězdičkový, 92 pokojů, 2 budovy spojené
podzemní pasáží: hlavní budova se standardními
a nadstandardními pokoji, budova dependance
s rodinnými pokoji, 4 patra, výtah, lobby, 24hodinová recepce, restaurace; bezdrátové internetové připojení na recepci, lyžárna.

ubytování
Standardní pokoje pro 2 osoby, cca 16 m², koupelna (vana nebo sprcha, WC, fén), TV, telefon,
trezor, minibar (za příplatek); balkon; Superior:
pro 2 os. (možnost 1 přistýlky), cca 22 m², vybavený jako standardní pokoj; dětská postýlka
zdarma pro dítě do 2 let na vyžádání před příjezdem; balkon, výhled na balkon; Rodinný: 4 os.,
cca 40 m², vybavení jako ve standardním pokoji;
lednice; pokoj superior a rodinný pokoj za příplatek.

stravování
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře výběr
ze tří menu a salátový bufet.
Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: polopenze

sport a zábava
Dětská herna, miniklub (4–12 let), animace pro
dospělé a děti, piano bar; za poplatek: wellness
centrum (cca 20 EuR/osoba/týden): krytý bazén,
sauna, centrum ﬁtness; za příplatek: masáže,
kosmetické procedury.

Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2Gol.html
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itálie | SKIRAMA DOLOMITI | TONALE, PONTE DI LEGNO | 1 257–3 016 m n. m.

sjezdové tratě
modré
12 km
červené
40 km
černé
9 km
celkem
61 km
běžecké tratě
40 km
snowpark
1x
vzdálenost z čr: Praha
Brno

lanovky
Poma
Sedačka
Kabina

6
20
3
29
770 km
845 km

2

lyžařská oblast tonale | ponte di legno | temú
se rozkládá na severozápadním okraji Val di Sole
v místě, kde pomyslná hraniční čára mezi regiony
Trentino a Lombardie prochází přímo centrem
Tonale ležícího v nadmořské výšce 1 883 m.
terény: 92 kilometrů sjezdových tratí rozčleněných dle náročnosti do modrých, červených
a černý c h sjezdovek a speciálních skialpi nistických tras. Pro cestu vzhůru zde slouží
25 přepravních zařízení, které jsou z více než

3

1

jedné poloviny tvořeny kabinovou a sedačkovými
lanovkami a za hodinu jsou schopny přepravit
na 31 000 osob. Okolí je proslaveno především
díky ledovci Presena, který umožňuje skoro
celoroční lyžování z nadmořské výšky 3 016 m,
malebnému alpskému městečku Ponte di Legno
(1 257 m n. m.), ve kterém o zábavu rozhodně
není nouze, severním svahům v Ponte di Legnu
a Tonale nabízejícím velice kvalitní a náročné
tratě, a širokému jižnímu svahu v Tonale, kde si

svou trať zalitou sluncem nalezne snad každý.
Středisko Ponte di Legno je propojeno s lyžařským areálem Temú.
výhody: Ledovec Presena s nadmořskou výškou
3 016 m n. m. jako garance téměř celoročního
lyžování, různorodá nabídka lyžařských terénů
vzájemně propojených lyžařských středisek Ponte di Legno a Tonale, nadstandardně široký výběr
volného terénu, vysoká přepravní kapacita tamějších lanovek.

1

PONTE DI LEGNO

HOTEL MIRELLA
****
Zájezdy:

8 15 dní

poloHa
Cca 600 m od centra PONTE DI LEGNO, nejbližší
obchody cca 500 m od hotelu; zastávka skibusu
v blízkosti hotelu.

vybavení
Čtyřhvězdičkový, elegantní a dobře udržovaný,
60 pokojů, 1 budova, 5 podlaží, výtah, lobby, 24hodinová recepce, restaurace, bar; lyžárna, bezplatné
bezdrátové připojení k internetu.
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ubytování
Standardní pokoj: pro 2 os. (možnost 1 nebo
2 přistýlek), cca 18 m², elegantní a udržovaný,
koupelna (vana nebo sprcha, WC, fén), bezdrátové připojení k internetu, TV, telefon; trezor,
minibar (za poplatek dle spotřeby); dětská postýlka zdarma pro dítě do 2 let na vyžádání před
příjezdem; balkon (ve většině pokojů).
stravování
Polopenze.

Strava: polopenze

sport a zábava
Krytý bazén, cca 90 m², kulečník, posilovna, vířivka, sauna; za poplatek: masáže.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2mir.html

800 112 112

1 257–3 016 m n. m.

| SKIRAMA DOLOMITI | TONALE, PONTE DI LEGNO | itálie

2

PASSO TONALE

HOTEL DOLOMITI
***
Zájezdy:

8 dní

poloHa
Cca1 km od centra PASSO TONALE, cca 500 m
od nejbližších obchodů a barů; autobusová zastávka u hotelu (Marilleva).

vybavení
Tříhvězdičkový, skromný a udržovaný, 50 pokojů,
1 budova, 3 patra, lobby, recepce, restaurace –
jídla formou bufetu, italská a regionální kuchyně,
dětské menu, bar; lyžárna; bezdrátový internet
v recepci, baru a restauraci.

ubytování
Standardní pokoje pro 2 os. (možnost 1 nebo
2 přistýlek), cca 15 m², skromný a udržovaný,
koupelna (sprcha, WC, fén), telefon, trezor; dětská
postýlka zdarma pro dítě do 2 let na vyžádání
před příjezdem; balkon.
stravování
Polopenze.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: polopenze

sport a zábava
Lyžařská škola pro děti v blízkosti hotelu (externí
nabídka).

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2dlm.html
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itálie | SKIRAMA DOLOMITI | TONALE, PONTE DI LEGNO | 1 257–3 016 m n. m.
3

PONTE DI LEGNO

HOTEL BLu ACquASERIA
****
Zájezdy:

8 dní

poloHa
Cca 500 m od centra PONTE DI LEGNO, nejbližší
obchody cca 250 m od hotelu; autobusová zastávka asi 250 m daleko, autobusy odjíždějí přímo
z hotelu několikrát denně.

vybavení
Čtyřhvězdičkový, postavený v 2010 roce, 83 pokojů, 1 budova, 3 patra, 2 výtahy, prostorná
a elegantní lobby, 24 hodinová recepce, restaurace, 2 bary; vyhřívaná úschovna lyží, směnárna,
terasa s výhledem na hory; bezdrátový internet
zdarma (cca 3 EuR/den), za poplatek: pokojová
služba (cca 10 EuR za jednorázovou službu), tre-
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zor na recepci, hlídání dětí; domácí zvířata do
10 kg (platí se cca 10 EuR/den).

ubytování
Standardní pokoj pro 2 os. (možnost 1 nebo
2 přistýlek), cca 18 m², klimatizovaný, koupelna
(vana nebo sprchový kout, WC; vysoušeč vlasů),
TV-SAT, trezor, minibar (za poplatek); baby-cot
zdarma (nutno objednat předem).

stravování
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře výběr
ze tří menu a salátový bufet.

800 112 112

Strava: polopenze

sport a zábava
Dětská herna, piano bar, dětská animace, mini
klub (4–12 let), posilovna (vstupné od 16 let); za
poplatek: wellness centrum (vstupné: cca 15 EuR/
osoba/den, cca 50 EuR/osoba/týden): krytý bazén,
vyhřívaný, hydromasáž, sauna; děti mladší než
16 let mohou využívat bazén jen v hodinách
14.00–15.30, lehátka u bazénu (omezené množství), jacuzzi, sauna, masáže (za příplatek).
Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2acQ.html

2 011–3 212 m n. m.

sjezdové tratě
modré
11 km
červené
9 km
černé
15 km
celkem
35 km
běžecké tratě
7 km
snowpark
1x
vzdálenost z čr: Praha
Brno

lanovky
Poma
Sedačka
Kabina

4
7
1
12
740 km
800 km

Val Senales (něm. Schnalstal) je údolí ležící ve
výšce nad 2 000 m n. m. u úpatí ledovce Hochjoch (3 280 m n. m.) v Jižním Tyrolsku, regionu
hradů, vinic a malebných hor v oblasti Ötztaler
Alpen, nedaleko rakouské hranice. Na lyžích se
tu dá jezdit skoro celý rok a sezóna trvá od října
do května. Val Senales je jedno z nejznámějších
a nejoblíbenějších středisek v Itálii. Val Senales
znamená úžasné sněhové podmínky a velmi
dobře připravené sjezdovky.

| VAL SENALES | itálie

1

Na samotném ledovci se nachází 9 km sjezdovek
a 6 vleků. Předností ledovce je snowpark s halfpipem na jeho samotném vrcholu a večer osvětlená sjezdovka. V zimní sezóně mají lyžaři
k dispozici celkem 37 km tras obsluhovaných
kabinovou lanovkou, 7 sedačkových lanovek
a 5 talířových teleskopických vleků s celkovou
kapacitou 11 460 osob/hod. K tomu se přidává
asi 20 km tras pro běžecké lyžování.

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Mezi nejvýznamnější obce regionu patří Maso
Corto (Kurzras) v 2 011 m n. m. a unserfrau
(1 500 m n. m.). V obci Madonna Di Senales se
nachází v r. 2001 otevřené archeologické muzeum
věnované „muži z ledovce“ – Ötzimu, lovci z doby
před 5 000 lety, jehož zmrzlé, dobře dochované
tělo bylo nalezeno na ledovci Hochjoch v r. 1991.
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itálie | VAL SENALES | 2 011–3 212 m n. m.
1

MASO CORTO

HOTEL BLu SENALES
***
Zájezdy:

8 dní

poloHa
V centrální části VAL SENALES, hned vedle dolních
stanic lyžařských vleků Maso Corto; autobusová
zastávka asi 500 od hotelu.

vybavení
Tříhvězdičkový hotel, postavený v roce 1979,
pravidelně renovovaný, poslední rekonstrukce
v roce 2019 (pokoje), 143 pokojů, 2 budovy (Club
Hotel Zirm a Sport Hotel Cristal), elegantní lobby,
24hodinová recepce, 2 restaurace, 2 bary; konferenční centrum pro 150 osob; lyžárna; bezplatné bezdrátové připojení k internetu v hale;
za poplatek: podzemní parkoviště (cca 10 EuR/
den).
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ubytování
Standardní pokoj: pro max. pro 4 osoby (patrová
postel nebo přistýlka pro 1 osobu), cca 20 m²,
koupelna (vana nebo sprcha, WC), trezor; některé
pokoje mají balkon, výhled na hory; rodinný pokoj: pro 4 os., cca 35 m², ložnice a obývací pokoj,
vybavení jako ve standardním pokoji; rodinný
pokoj za příplatek.

stravování
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře výběr
ze tří menu a salátový bufet.

Strava: polopenze

sport a zábava
Krytý bazén, čtvercový tvar, dětské brouzdaliště,
tělocvična; miniklub (4–12 let); v sezoně animace
pro děti; za poplatek: wellness centrum (v sousedním hotelu Sporthotel Kurzras): sauna, turecká lázeň, hydromasáž, masáže celého těla
(od cca 40 EuR), balíčky několika masáží (od cca
100 EuR).

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2sen.html

800 112 112

1 350–2 840 m n. m.

1

| SESTRIERE/VIA LATTEA | itálie

2

3

Sředisko Sestriere / Via Lattea leží v údolí Susa
v severozápadním Piemontu, kam na své lyžařské
areály každý rok přiláká tisíce turistů. Infrastruktura byla výrazně rozšířena pro potřeby zimních
olympijských her v Turíně v roce 2006. Via Lattea
je obří komplex spojených sjezdovek a vleků,
skládající se z 5 lyžařských areálů: Sauze d’Oulx,
Sestriere, Sansicario, Cesana/Claviere a francouzského Montgenevre. Lyžařská sezóna trvá
od prosince až do dubna. Oblast se vyznačuje
mírným klimatem zaručujícím sníh a slunné počasí. Nachází se zde 400 km rozmanitých a dokonale připravených sjezdovek.
Nachází se tu 68 vleků, z toho 39 sedačkových
lanovek a 3 gondoly. Neustálá modernizace sva-

hů a největší struktura umělého zasněžování
v Alpách s více než 900 sněhovými děly zaručuje
vysokou kvalitu svahů po celou lyžařskou sezónu.
V celém regionu působí 12 lyžařských a snowboardových škol s více než 600 instruktorů. Na
milovníky snowboardu čekají čtyři snowparky
vybavené spoustou skokanských můstků, funboxy a handraile. Via Lattea nabízí i dokonalé
apresski. Bazén, kluziště, ﬁtness centra a sauny
zajišťují relaxaci po intenzivním dni na svahu.
Četné restaurace, bary a noční kluby zpestří
zimní dovolenou.
Nejkrásnější a nejvýše ležící obcí komplexu Via
Lattea je Sestriere, které se říká královna sjezdového lyžování. Pravidelně hostí mistrovství

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

sjezdové tratě
modré
červené
černé
celkem

vzdálenost z čr:

lanovky
95 km Poma
220 km Sedačka
85 km Kabina
400 km
Praha
Brno

23
39
6
68

1 080 km
1 218 km

světa v alpském lyžování, díky čemuž tu je lyžařská infrastruktura na nejvyšší úrovni. Sestriere
leží ve výšce 2 035 m n. m., u úpatí Monte Motta,
pouhých 17 km od francouzské hranice. Disponuje fantastickými sjezdovkami, krásnými slunnými sjezdovkami a, což je důležité, nepanuje
zde žádná tlačenice. Vládnou tu ideální podmínky
pro snowboarding a běžecké lyžování. Obec je
spojena s každým zákoutím lyžařských tras komplexu ViaLattea.
Na místě se otevírá bohatá sportovní a kulturní
nabídka. V centru střediska stojí kluziště a na
milovníky místní kuchyně čeká mnoho restaurací
a barů.
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itálie | SESTRIERE/VIA LATTEA | 1 350–2 840 m n. m.
1

SESTRIERE

HOTEL TH SESTRIERE VILLAGGIO OLIMPICO
****
Zájezdy:

8 dní

poloHa
V centru SESTRIERE, u místní silnice; autobusová
zastávka cca 50 m od hotelu (cca 3,50 EuR/Cesana). Cca 100 m od kabinové lanovky na vrchol
Fraiteve (2 701 m n. m.) a čtyřmístná lanovka
na vrchol Sises (2 600 m n. m.), vleky jsou zařazeny do systému trasy Via Lattea (celkem cca
400 km), přístup přes lávku přímo na svahu nebo
přes silnici.

vybavení
Čtyřhvězdičkový, elegantní a luxusní, postavený
v roce 2005 pro olympijské hry 2006 v Turíně,
pravidelně modernizovaný, hlavní budova s prostornou vstupní halou a tucet budov s apartmány, až 3 patra, výtahy, recepce 24h, restaurace
– stravování formou bufetu, místní kuchyně,
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v restauraci jsou k dispozici dětské židličky a dětské menu, vinný sklípek, bar na recepci s televizním koutkem; mini market, konferenční
centrum; za příplatek: pronájem a skladování
zařízení; bezdrátové připojení k internetu ve
vstupní hale; akceptované kreditní karty: Visa,
MasterCard, American Express.

ubytování
Apartmán: pro max. 4 os. (možnost 1 nebo 2 přistýlek – postele pro 1 osobu), cca 53 m², vyhřívaný, ložnice, obývací pokoj, kuchyňský kout
(voda, plyn, elektřina v ceně), koupelna (sprcha,
WC, fén), satelitní TV, telefon, lednice, dětská
postýlka pro děti do 2 let na objednávku před
příjezdem (za poplatek); balkon; výhled na hory
a dolní stanici vleků; za ubytování je třeba složit

800 112 112

Strava: polopenze

zálohu: cca 100 EuR/apartmán, splatný kartou
nebo v hotovosti.
stravování
Polopenze.

sport a zábava
Denní a večerní animace pro dospělé a děti, miniklub (3–12 let); za poplatek: wellness centrum:
krytý bazén, posilovna, ﬁtness, široký výběr kosmetických procedur a masáží.
Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2vil.html

1 350–2 840 m n. m.

| SESTRIERE/VIA LATTEA | itálie

2

SESTRIERE

HOTEL MA JESTIC
****
Zájezdy:

8 dní

poloHa
Na svahu, asi 500 m od centra SANSICARIO, cca
7 km od Cesany, cca 14 km od Sestriere; zastávka
skibusu asi 50 m od hotelu.

vybavení
Čtyřhvězdičkový hotel postavený v roce 2006,
sezónně renovovaný, 150 pokojů, 1 budova,
4 patra, výtah, vstupní hala, 24h recepce, restaurace, zdarma: voda a víno k večeři; bar; lyžárna přímo u vleku, terasa s výhledem na hory;
za poplatek: bezdrátový internet v recepci, trezor
v recepci, kulečník, podzemní parkoviště, lyžařská
škola, půjčovna lyžařského vybavení, při ubytování požadována záloha (platba v hotovosti) na

pokrytí případných nákladů v hotelu: cca 25 EuR/
os./pobyt.

sport a zábava
Krytý bazén (otevřený 6 dní v týdnu), vyhřívaný,
cca 80 m², vyžadované čepice a žabky, ručníky
(za příplatek), hydromasáž; posilovna; mini klub
(3–12 let), posilovna, sezónní animace pro dospělé a děti: vodní aerobik, tance, hry, večerní
vystoupení; za poplatek: wellness centrum: sauna, vířivka, masáže a kosmetické procedury.

ubytování
Standardní pokoj: pro 2 os. (možnost 1 přistýlky),
cca 16 m², koupelna (vana nebo sprcha, WC, fen),

Strava: polopenze

satelitní TV, telefon, trezor; za poplatek: minibar;
dětská postýlka zdarma pro dítě do 2 let; balkon,
některé pokoje s výhledem na hor.

stravování
Polopenze. Snídaně – formou bufetu. Večeře –
salátový bufet a výber ze tří menu.

Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2ma j.html

3

CESANA TORINESE

HOTEL SOLARIS
***
Zájezdy:

8 dní

poloHa
Na kopci cca 400 m od centra CESANA TORINESE,
místní silnice cca 150 m od nejbližšího vleku,
nejbližší obchody a bary cca 600 m od hotelu;
autobusová zastávka cca 300 m od hotelu.

vybavení
Tříhvězdičkový, postavený v roce 1988, zrekonstruovaný v roce 2004 (veřejné prostory), 58 pokojů, 1 budova, 2–4 podlaží, výtah, prostorný,
elegantní hala, recepce, hlavní restaurace Solaris
– jídla formou bufetu a á la carte, obsluha číšníka,
italská a mezinárodní kuchyně, židličky pro dětí
a dětské menu, vegetariánská jídla, bar Solaris;

vyhřívaná úschovna lyží; konferenční centrum
pro 75 osob, terasa s výhledem na hory, bezplatné WiFi ve veřejných prostorách; za příplatek:
pokojová služba, hlídaní dětí (na vyžádání), půjčovna sportovního vybaveni, lyžařská škola; akceptované kreditní karty: Visa, American Express.

ubytování
Standardní: pro 2 os. (1 přistýlka pro dospělé
nebo 2 děti – poschoďová postel), cca 26 m²,
vyhřívaný, koupelna (vana nebo sprcha, WC, vysoušeč vlasů), TV, telefon, trezor; dětská postýlka
pro děti do 2 let na objednávku před příjezdem
(platí se cca 5 EuR/den); balkon; výhled na hory.
Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Strava: polopenze

stravování
Polopenze, snídaně – bufet, večeře servírované
menu a salátový bufet.
sport a zábava
Animace, živá hudba (2x/týden).

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2slr.html
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itálie | VAL D´AOSTA | 1 123–3 889 m n. m.

2

3

1

Velmi dobře připravené sjezdovky jsou dostupné
téměř 6 měsíců a obsluhovány moderním a vysoce výkonným systémem umělého zasněžování.
Městu Aosta se říká „alpský Řím“, protože jeho
historie sahá do dob časů slávy římského impéria. Kolem Aosty a na území celého údolí se
nachází spousta římských zřícenin a středově-

kých hradů. Region se proslavil výbornou kuchyní
a vysokou kvalitou vín.
Jedním z nejznámějších lyžařských středisek je
Pila, vystavěná na svazích Emiliusa po vzoru
francouzských stanic. Pila leží ve výšce cca
1 800 m n. m. Obec La Thuile, ležící ve výšce
1 450 m n. m., představuje ideální nabídku pro

sjezdové tratě
modré
60 km
červené
100 km
černé
40 km
celkem
200 km
běžecké tratě
29 km
vzdálenost z čr: Praha
Brno

lanovky
Poma
Sedačka
Kabina

6
14
1
21

1 010 km
1 167 km

osoby hledající klidný odpočinek na lyžích. Kromě
toho středisko vyváří unikátní příležitost řítit se
dolů ze svahu ve dvou zemích najednou, protože
lyžařský areál La Thuile-La Rosiere leží na italsko-francouzské hranici. Na všechny vleky se
vztahuje společný skipas.

1

PILA

HOTEL TH PILA
***
Zájezdy:

8 dní

poloHa
Ve městečku PILA, v nadmořské výšce 1 800 m n. m.,
ve svahu s přímým přístupem k vlekům, cca 900 m
do obchodů a barů, asi 19 km od Aosty (lanovkou
nebo méně často místním autobusem).

vybavení
Tříhvězdičkový, dobře udržovaný, 268 pokojů,
1 rozšířená budova, až 9 podlaží, výtahy, 24h
recepce, restaurace, 2 bary; terasa s výhledem
na sjezdovky; za poplatek: internetový a bezdrátový internet (omezený přístup), pokojová
služba, kadeřnictví, prádelna, půjčovna a úschovna lyží (za poplatek: cca 10 EuR/týden, zdarma
pro hosty využívající hotelové vybavení).
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ubytování
Standardní: pro 2 os. (možnost 1 přistýlky), cca
18 m², koupelna (vana nebo sprcha, WC; fén),
TV, telefon, trezor; za poplatek: minibar; dětská
postýlka pro děti do 2 let na vyžádání před příjezdem (cca 7 EuR/den); některé pokoje s francouzskými balkony; výhled na hory a okolí; pokoj
s 2 přistýlkami: vybavení jako ve standardním
pokoji; přistýlka – patrová postel.
stravování
Plná penze formou bufetu.

Strava: plná penze

sport a zábava
Krytý bazén, tělocvična, animační program přizpůsobený pro každou věkovou skupinu,denní
a večerní animace v divadle, diskotéka; za poplatek: hodiny lyžování s profesionálními instruktory, sauna, relaxační místnost, masáže,
ošetření obličeje a těla.

Oﬁciální klasiﬁkace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2pil.html

800 112 112

1 123–3 889 m n. m.

| VAL D´AOSTA | itálie

2

STAFFAL

HOTEL TH MONBOSO
****
Zájezdy:

8 dní

poloHa
Cca 200 m od centra STAFFAL s obchody, bary
a restauracemi v oblasti Gressoney – La Trinite,
asi 200 m od nejbližších lyžařských vleků.

vybavení
Čtyřhvězdičkový, pravidelně renovovaný, 114 pokojů, 2 budovy, 5 patra, výtah, prostorná lobby,
recepce, restaurace, bar; TV místnost, úschovna
lyží; terasa s výhledem na hory; za poplatek:
bezdrátové připojení na internet, podzemní parkoviště.

ubytování
Standardní pokoj: 2 os., cca 20 m², koupelna
(sprcha, WC; fén), televize, telefon, trezor (za
poplatek); baby-cot (nutno objednat předem,
za poplatek: cca 7 EuR/den); většina pokojů
s balkonem a výhledem na hory; rodinný: pro
max. pro 4 os., cca 30 m², vybavení jako ve standardním pokoji; rodinný pokoj za příplatek.

Strava: polopenze

stravování
Polopenze. Snídaně i večeře formou bufetu.

sport a zábava
Mini klub Birba (4–12 let), diskotéka; za poplatek:
wellness centrum: sauna, hammam, vířivka, relaxační prostor, masáže, salon krásy.
Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2mob.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz
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itálie | VAL D´AOSTA | 1 123–3 889 m n. m.
3

LA THuILE

HOTEL PLANIBEL
****
Zájezdy:

8 dní

poloHa
Cca 1 km od centra LA THuILE s obchody, bary
a restauracemi, asi 10 m od místní silnice, cca
50 m od nejbližších lyžařských vleků.

vybavení
Čtyřhvězdičkový, dobře udržovaný, 254 pokojů,
1 budova, až 6 pater, elegantní lobby, 24hodinová
recepce, hlavní restaurace, piano bar; lyžárna
(vyhřívaná), parkoviště před hotelem (omezené
prostory), TV místnost; konferenční centrum,
bezplatné WiFi ve veřejných prostorách; za po-
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platek: trezor na recepci, podzemní parkoviště,
prádelna, půjčovna lyžařského vybavení.

ubytování
Standardní pokoj: pro 2 os. (možnost 1 nebo
2 přistýlek), cca 17–36 m² (velikost pokoje závisí
na počtu přistýlek), vyhřívaný, koupelna (vana
nebo sprcha, WC), TV, telefon; za poplatek: minibar, trezor; dětská postýlka pro děti do 2 let
na vyžádání před příjezdem (cca 7 EuR/den);
balkon nebo terasa.

Strava: polopenze

stravování
Polopenze, snídaně a večeře formou bufetu.

sport a zábava
Krytý bazén, sladká voda; suchá a parní sauna,
animace pro dospělé a děti, příležitostná diskotéka, divadelní představení, animace v italštině
nebo angličtině.
Oﬁciální klasiﬁkace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xit2pla.html

800 112 112

OBSAh, ROZSAh A DAlší PODmíNKy POSKyTOVáNí SlUžEB | InformaCe

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 na závěrečných stránkách tohoto katalogu. Jejich nedílnou součástí jsou další podmínky upravující obsah našich
služeb uvedené v následující informaci. 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.

Ubytování

Pro Vaši spokojenost je nabídka ubytovacích kapacit v každém cíli cesty co nejpestřejší – od apartmánů až po luxusní hotely – tak, aby odpovídala Vašim představám a finančním možnostem. Vzhledem k tomu, že vnímání kvality
i označování kategorie ubytování se mohou v jednotlivých zemích výrazně lišit,
užívá Čedok pro hodnocení ubytovacích zařízení jak vlastní stupnici kvality služeb,
tak i oficiální klasifikaci. V případě, že ubytovací kapacita nemá oficiální klasifikaci
v rámce dané destinace, je příslušná ubytovací kapacita uváděna v tomto katalogu
taktéž bez oficiální klasifikace. Vlastní stupnice kvality služeb hotelů a apartmánů
vyjadřuje pouze názor Čedoku na kvalitu ubytování tak, jak se jeví z hlediska
standardu požadavků středoevropského cestovatele. Upozorňujeme, že kvalita
ubytování v apartmánech není totožná s hotelem, neboť jde o odlišný typ ubytovacího zařízení. Například nelze očekávat, že apartmány označené třemi symboly Čedoku odpovídají svou úrovní stejně označenému hotelu. Kvalita služeb
v apartmánech je zpravidla nižší než v hotelích, což nachází své vyjádření v cenách
zájezdů. Vysvětlení vlastní stupnice kvality služeb je uvedeno níže.
Přestože naši pracovníci věnují nákupu ubytovacích kapacit náležitou péči a
stejná péče je následně věnována i úplnosti a přesnosti popisu ubytovacích zařízení v katalogu, nemůže Čedok ovlivnit některé skutečnosti:
• ve výjimečném případě, zpravidla nikoli vinou naší CK, může dojít k překnihování ubytovacího objektu. V takovém případě Vám bude poskytnuto ubytování
shodné či vyšší kategorie.
• doba určená k ubytování a opuštění pokoje nebo apartmá je stanovena hotelem (ubytovatelem) tak, aby mohl být proveden řádný úklid. Naší snahou je
zkrátit Vám při příjezdu dobu čekání na ubytování na minimum. Stejně tak při
odjezdu Vám zpravidla naši zástupci zabezpečí po nezbytně nutnou dobu
úschovu zavazadel. Bohužel naše cestovní kancelář nemůže garantovat v každém případě bezprostřední návaznost ubytování na Váš příjezd nebo odjezd.
• ve většině hotelů je možné si pronajmout hotelový trezor. Využijte této možnosti k úschově svých cestovních dokladů, peněz a cenností. V opačném případě Vám doporučujeme rozdělit uvedené věci a uschovávat je minimálně na
třech místech. Předejdete tak případným nepříjemnostem spojeným se ztrátou
všech dokladů a finančních prostředků.
• v žádném případě nelze označit vodu v ubytovacích objektech za pitnou.
• koupelny ubytovacích objektů nižších kategorií často nejsou vybaveny mýdlem
nebo jsou vybaveny mýdlem v drobném hotelovém balení. Doporučujeme
vzít s sebou vlastní hygienické i toaletní potřeby, při ubytování v apartmánech
i koupelnové prádlo a mycí potřeby na nádobí. V uzavřených nevětraných prostorách, jako jsou koupelny, může dojít vlivem zvýšené vlhkosti k výskytu plísně,
a to i přesto, že je koupelna pravidelně uklízená. Plíseň za konkrétních podmínek vznikne ve velmi krátkém časovém horizontu. Nemalý vliv na to má
i nadmořská výška, kde platí jiné zákonitosti stran kondenzace vnitřní vlhkosti
než v nížinách. Proto je třeba v pokojích pravidelně větrat.
• ubytovací zvyklosti v některých zemích, např. ve Francii, Itálii a podobně, se
mohou lišit od běžného standardu. Pro tyto země jsou typické malé rozměry
pokojů a úsporné řešení lůžek formou paland. Některé pokoje mohou být
vybaveny rozkládacím lůžkem a obytný prostor pokojů s přistýlkami může být
značně pmezený. Rovněž konfigurace koupelen bývá velmi úsporná a často
je sprcha řešena přímým výstupem vedle sanitárního zařízení. (Pokud si přejete
vyšší standard, doporučujeme výběr ubytování vyšší kategorie.)
• je-li v popisu vybavení pokoje uvedena varná konvice, je tento požadavek splněn i kávovarem a naopak.
• pokud je ubytovací zařízení vybaveno klimatizací, může se stát, že v některých
hotelích bude v činnosti pouze v době nejvyšší sezóny nebo za příplatek.
• ubytovací zvyklosti v některých zemích se mohou lišit od standardů v České
republice.
např. konfigurace koupelen bývá velmi úsporná a často je sprcha řešena přímým výstupem vedle sanitárního zařízení
• pro některé země jsou typické poměrně malé rozměry pokojů a úsporné řešení
lůžek formou paland. Některé pokoje mohou být vybaveny rozkládacím lůžkem
a obytný prostor pokojů s více přistýlkami může být značně omezený.
• dalším typem 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.
• přistýlka nemusí být vždy pevné lůžko, ale např. rozkládací lehátko, rozkládací
křeslo, rozkládací gauč nebo palanda.
• při ubytování jednoho klienta ve dvoulůžkovém nebo vícelůžkovém pokoji se
účtuje příplatek za neobsazené lůžko, a to i v případech, kdy toto lůžko není
v pokoji umístěno.
V praxi to znamená, že jednolůžkový pokoj a dvoulůžkový pokoj s doplatkem
na neobsazené lůžko jsou zcela rovnocenné a prodávají se za stejnou cenu.
Konkrétní přidělení příslušného typu pokoje záleží výhradně na možnostech
ubytovacího zařízení. Standardní jednolůžkový pokoj je vždy menších rozměrů.
• při prodeji pokojů a zejména apartmánů preferujeme prodej těchto jednotek
jako celek jednomu objednateli. V některých případech a se souhlasem klienta
jsou v prodeji i jednotlivá lůžka v těchto jednotkách s jejich doobsazením
dalšími cizími klienty. Uvedená forma prodeje je určena pro klienty, kteří nejsou
schopni plně obsadit celou ubytovací jednotku, nechtějí hradit poplatky za
neobsazená lůžka a zároveň jim nevadí, když stejný objekt, zejména sociální
zařízení popř. kuchyňku, sdílejí s jinými klienty. Při zakoupení těchto produktů
v případech, kdy klient nehradí předepsané poplatky za neobsazená lůžka,
doporučujeme pečlivě konzultovat obsazení jednotky s prodejcem. Požadavek

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

a očekávání klienta, že při této formě odběru produktu zůstanou neobsazená
a neuhrazená lůžka fakticky volná, nemůžeme splnit. Uvedený stav nastává
pouze výjimečně v případech, kdy celá ubytovací kapacita není plně obsazena.
• fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu jsou ilustrační, proto nemusí
vždy zcela přesně korespondovat s pokojem, který je klientovi na místě přidělen.
Přidělování konkrétních ubytovacích kapacit provádí zásadně ubytovatelé a cestovní kancelář na toto má jen velmi omezený vliv.

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
• bufetový způsob stravování – samoobslužný systém stravování s nabídkou
studené i teplé kuchyně
• švédské stoly – samoobslužný systém stravování s nabídkou pouze studené
kuchyně
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. Avšak stravovací zvyklosti v některých zemích, se
mohou lišit od našeho způsobu stravování ve vydatnosti a pestrosti některých
denních jídel.
Není-li uvedeno jinak, nápoje nejsou zahrnuty v ceně stravování.
Fakultativně dokoupené večeře garantujeme při počtu deseti a více zájemců.
Doprava

Protože celkový dojem z Vaší dovolené nepochybně ovlivní kvalita dopravy, věnovali
jsme v přípravě sezóny zvýšenou pozornost výběru smluvních dopravců.
Autokarovou přepravu zajišťujeme buď vlastními autokary nebo dopravními prostředky solidních autobusových společností a v neposlední řadě využíváme
i nabídky autokarové dopravy jiných CK. Naše CK používá na svých cestách autokary
v dálkové úpravě, která obvykle zahrnuje video a nabídku teplých a studených
nápojů. Do vzdálenějších míst pak i klimatizaci a WC.Všechna místa v autokaru
mají stejnou hodnotu a nelze požadovat slevu z ceny při přidělení místa v autokaru,
které klientovi nevyhovuje. Při přidělování míst v autokarech se snažíme vyhovět
individuálním přáním klientů s tím, že přednost při výběru sedadel mají klienti,
kteří se na zájezd přihlásí dříve.
Skipasy

Vícedenní skipasy mohou mít v jednotlivých střediscích specifické podmínky pro
jejich vystavení (požadavek na fotografii, vratná záloha na čipovou kartu). Bližší
informace obdržíte v Cestovních informacích k Vašemu zájezdu. V případě čerpání
věkově omezených zlevněných skipasů (dítě, junior, senior) počítejte s požadavkem
na ověření data narození (např. cestovním dokladem).
Lyžařské vleky

Údaje o vzdálenosti lyžařských vleků a lanovek od ubytovacího objektu uváděné
v popisech, jsou pouze orientační, stejně jako zastávky skibusu. Čedok nemůže
garantovat sněhové podmínky. Funkčnost vleků a lanovek může být v některých
obdobích omezena z důvodu špatných sněhových či klimatických podmínek,
lavinového nebezpečí. Za tato omezení nenese Čedok odpovědnost.
Dodatečná přání klientů

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.
Delegáti

Pokud v pobytovém středisku funguje střediskový delegát, bude Vás po příjezdu
kontaktovat a bude Vám nápomocen v místě pobytu. Delegát má na starosti
obvykle více ubytovacích objektů a do střediska dojíždí.
Při úvodní informativní schůzce Vás blíže seznámí s pobytovým místem a poskytovanými službami. Pro kontaktování střediskového delegáta doporučujeme
využívat pro řešení veškerých záležitostí především úřední hodiny, pravidelné
schůzky nebo telefonické spojení pro případ mimořádné události nebo potřeby
okamžité pomoci.
Pasové a vízové formality

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.

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
*

Ověřte si potřebné informace (nutnost víza) předem na www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě příslušného státu.
Klienti, pokud jsou občany jiných států, jsou povinni zjistit si vízové podmínky
této destinace sami ještě před zakoupením zájezdu. Pokud si klient, který není
občanem ČR, neopatří víza a je ze zájezdu vyloučen, nelze mu vrátit cenu zájezdu.
V případě neudělení víza platí Všeobecné smluvní podmínky Čedoku a.s.
V případě, že cena zájezdu zahrnuje obstarání víz do zemí s vízovou povinností,
jejich zakoupení ještě nezaručuje jejich udělení. Udělení víz spadá do kompetence příslušných zastupitelských úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový
poplatek propadá a CK nemůže jeho hodnotu vracet. Rovněž tak CK nemůže
vracet cenu zájezdu, pokud klient neobdrží vstupní víza, popřípadě je-li ze státu
destinace vyhoštěn, nebo není-li do státu destinace vpuštěn. Podmínky pro
udělení a platnost víz se mohou během roku měnit a konzulární úřady nejsou
povinny nás o tom informovat.
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 bezhotovostně také na základě vystavené faktury. Při osobní návštěvě pobočky jsou
možné jak hotovostní platby, tak platby platebními kartami. Bližší informace
Vám podá každá pobočka naší CK nebo pracovníci naší rezervační centrály.
Specifickou formu úhrady tvoří hodnotové poukázky, které vydává Čedok samostatně nebo ve spolupráci se svými smluvními partnery. Podmínky úhrady těmito
poukázkami jsou uvedeny přímo na každé poukázce. Poukázky nejsou směnitelné za finanční hotovost.
Důležité upozornění při uzavírání smlouvy o zájezdu u obchodních
zástupců Čedoku

Obchodní zástupce Čedoku (autorizovaný prodejce) je Čedokem zmocněn
výhradně k tomu, aby při uzavírání smlouvy o zájezdu od klienta inkasoval pouze
zálohu ve výši a lhůtách stanovených ve smluvních podmínkách. Zbývající část
ceny zájezdu hradí zákazník vždy přímo Čedoku, a to kterýmkoliv z výše uvedených způsobů placení. Zákazník má právo i při platbě zálohy uhradit tuto částku
přímo Čedoku a nikoli obchodnímu zástupci, avšak tato platba musí být realizována v době rezervace služeb tj. ještě před uzavřením vlastní smlouvy
o zájezdu. K tomuto opatření Čedok přistoupil z důvodu posílení jistoty všech
klientů, že jejich finanční prostředky budou sloužit výhradně k úhradě jimi zakoupených služeb.
Ceny služeb

Základní cena je cena uvedená na webových stránkách www.cedok.cz u konkrétních zájezdů. Tato cena nezahrnuje fakultativní služby, nepovinné příplatky
a případné slevy. Základní cena a zákazníkem zakoupené fakultativní služby
tvoří cenu zájezdu ve smyslu zákona. Všechny ceny uvedené v tomto katalogu
jsou uvedeny v Kč a za jednu osobu. Nabídky „v poslední minutě“, „speciální
nabídky“, mohou uvádět cenu nižší, než je cena uvedená v katalogu. Při zakoupení zájezdu individuálním cestovatelem při neobsazení vícelůžkového pokoje
bude požadována úhrada příplatku za jednolůžkový pokoj. 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.
Slevy za včasný nákup

Aktuální slevy za včasný nákup uvádíme na webových stránkách
www.cedok.cz u jednotlivých hotelů (za tímto účelem doporučujeme využít
webovou adresu jednotlivých zájezdů nebo QR kód) nebo Vám je ochotně sdělí
Váš prodejce zájezdů cestovní kanceláře Čedok. Sleva pro členy Clubu Čedok
platí pro klienty, kteří jsou držiteli členské karty Clubu Čedok, a jejich doprovod
v rámci jedné smlouvy o zájezdu a ubytovací jednotky (pokoj či apartmán). Slevy
za včasný nákup poskytujeme procentní sazbou ze základní ceny zájezdu (nevztahuje se na fakultativní služby a příplatky). Slevy nelze navzájem sčítat, ani je
kombinovat s jinými slevami (použít současně). Slevu ve výši až 15% poskytujeme
na vybrané zájezdy a termíny do odvolání, nejpozději však do 31.10.2019
Dítě zdarma

V zájezdech vlastní dopravou označených symbolem „Dítě zdarma“ nabízíme
veškeré služby zahrnuté v základní ceně dospělé osoby zcela zdarma pro jedno
dítě ubytované v jednom pokoji se dvěma dospělými. Věk dítěte, na něž se uvedená sleva vztahuje, a období nebo termíny zájezdů, kdy lze cenu využít jsou
uvedeny na www.cedok.cz u jednotlivých hotelů nebo vám je sdělí prodejce. U
autokarových zájezdů označených symbolem „Dítě zdarma“ platí jedno dítě splňující věkové podmínky uvedené na www.cedok.cz u jednotlivých hotelů, ubytované v jednom pokoji se dvěma dospělými, jen pevnou dětskou cenu ,
zahrnující jen cenu jízdenky a případných doplňkových služeb. Ubytování a
stravu má dítě zdarma.
Výhrada změny podmínek

Nabídku v tomto katalogu připravujeme se značným předstihem. V době mezi
vydáním katalogu a realizací zájezdu proto mohou nastat nové okolnosti, které
mají vliv na podmínky realizace zájezdu. Naše cestovní kancelář Vás proto, před
sjednáním smlouvy o zájezdu, bude informovat o případných změnách v katalogu uvedených informací.

Ceny uvedené v tomto katalogu byly kalkulované dle kurzů platných k 8. 7. 2019.
Údaje uvedené v tomto katalogu jsou platné ke dni uzávěrky, tj. k 31. 7. 2019.
Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu. Tiskové chyby jsou vyhrazeny. Katalog
je platný do 30. 4. 2020.

Přehled symbolů používaných v tomto katalogu

***

****

Pasové a vízové formality pro držitele jiných než českých pasů

Novinka

Zlatý tip Čedoku

Rodiny s dětmi

Skvělá cena

Dítě na přistýlce
zdarma

WiFi připojení

Senioři

Pobyt možný
se psem

www.cedok.cz

Za málo peněz
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VšeobeCné SmLUVní PoDmínKy CeStoVní KanCeLáře ČeDoK a.S.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Cestovní kancelář Čedok a.s., se sídlem Na příkopě 857/18,

111 35 Praha 1, Česká republika, IČO: 601 92 755, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze
pod. sp. zn. B 2263 (dále jen „Čedok“):
a) jako pořadatel (§ 2523 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník dále jen OZ) nabízí a prodává zájezdy (§1b zákona č. 159/199 Sb. o některých podmínkách podnikání
a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
dále jen ZCR) na základě smlouvy o zájezdu. Při uzavření
smlouvy o zájezdu či bezprostředně po jejím uzavření
vydá Čedok zákazníkovi Potvrzení o zájezdu v textové
podobě (§ 2525 a násl. OZ). Je-li smlouva vyhotovena
v písemné formě, nahradí její stejnopis Potvrzení o zájezdu, a obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti pro Potvrzení o zájezdu.
b) nabízí a prodává pobyty, tj. ubytování, jehož součástí je
příp. i stravování, nebo ubytování spolu s další jednou
nebo více službami cestovního ruchu nepředstavující významnou ani podstatnou část pobytu (§ 1a ZCR), které
nejsou zájezdem, ani spojenými cestovními službami
(dále jen „pobyt“), a to na základě smlouvy o zajištění
pobytu. Při uzavření smlouvy o zajištění pobytu či bezprostředně po jejím uzavření Čedok vydá zákazníkovi
příslušný doklad o zakoupení pobytu v textové podobě
(potvrzení o zajištění pobytu/voucher/poukaz apod.
Je-li smlouva o zajištění pobytu vyhotovena v písemné
formě, obsahuje všechny smluvními stranami dohodnuté podmínky a vzájemná práva a povinnosti.
c) zprostředkovává výběr alespoň dvou typů služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu, které nejsou zájezdem a na jejichž poskytnutí jsou uzavřeny
samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb
cestovního ruchu, čímž dochází ke sjednání spojených
cestovních služeb (§ 1c ZCR, dále jen „spojené cestovní
služby“ nebo „SCS“). V těchto případech Čedok a.s. vydá
zákazníkovi příslušné doklady o zakoupení každé jednotlivé služby u příslušného poskytovatele (voucher, dopravní ceninu 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,
které nepředstavují významnou část ceny dané kombinace a ani nejsou podstatnou částí takového souboru,
a které nejsou zájezdem, ani pobytem a ani spojenými
cestovními službami (dále jen „jiná služba CR“).
V těchto případech Čedok a.s. vydá zákazníkovi příslušný
doklad o zakoupení služby u příslušného poskytovatele
služby (dopravní ceninu, vstupenku, voucher apod.).
2. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře
Čedok a.s. (dále je „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 zájezd nebo SCS a informaci
o právní ochraně zákazníka.
4. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře
Čedok a.s. (dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí smlouvy
o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) nebo smlouvy o zajištění pobytu, nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří Čedok a.s.

ČÁST A – ZÁ JEZD 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 i součástí
katalogu a zveřejněny též na https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/ , popisem zájezdu v katalogu, případně
v jiném nabídkovém materiálu včetně jejich online verzí na
https://www.cedok.cz/ odkazem na kód produktu uvedeném
ve smlouvě o zájezdu (Potvrzení o zájezdu), dále i podmínkami poskytování služeb, které vysvětlují a doplňují některé
údaje k poskytovaným službám uvedenými v katalogu (Informace – obsah, rozsah a další podmínky poskytování služeb), a na https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/
(Důležité informace a podmínky pro účast na zájezdu/pobytu), přepravními podmínkami příslušných dopravců zveřejněnými na https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/
příp. i speciálními podmínkami přiloženými ke smlouvě o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) jako nedílná součást.
V případě uzavření smlouvy o zájezdu Čedok odpovídá za
řádné poskytnutí všech sjednaných služeb cestovního ruchu
a je povinen poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. 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 případ úpadku Čedoku, na základě Čedokem
uzavřeného pojištění záruky pro případ úpadku.
2. V případě pobytů vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem
a Čedokem uzavřením smlouvy o zajištění pobytu. Obsah
této smlouvy je dále určen též těmito VSP, které jsou součástí katalogu a zveřejněny též na https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/, popisem pobytu v katalogu, příp. v jiném
nabídkovém materiálu včetně jejich online verzích na
https://www.cedok.cz/ odkazem na kód produktu uvedeném ve smlouvě o zajištění pobytu, dále i podmínkami poskytování služeb, které vysvětlují a doplňují některé údaje
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k poskytovaným službám uvedenými v katalogu (Informace
– obsah, rozsah a další podmínky poskytování služeb), a na
https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/ (Důležité informace a podmínky pro účast na zájezdu/pobytu) příp. i speciálními podmínkami 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.
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.
Jsou-li ve smlouvě o zájezdu nebo ve smlouvě o zajištění pobytu sjednány podmínky odlišně od ustanovení VSP nebo
jiných podmínek uvedených v odst. 1 a 2, mají odchylná
ujednání v takové smlouvě přednost před zněním VSP nebo
jiných podmínek uvedených v odst. 1 a 2. Čedok si vyhrazuje
právo měnit před uzavřením smlouvy o zájezdu a smlouvy
o zajištění pobytu podrobné vymezení zájezdu a pobytu.
Délka zájezdu je vyjádřena počtem dní. Podle právních
předpisů ČR i EU je za začátek zájezdu považován okamžik
zahájení první služby a za konec zájezdu ukončení poskytnutí služby. Zájezd začíná ten kalendářní den, kdy Čedok poskytl první službu (např. odbavení na letišti, nástup do
autobusu při transferu na letiště, nástup do autobusu při
autobusové dopravě, ubytování v případě zájezdů bez dopravy, atd.). Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou tedy
zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, a to
i v případech, kdy je zahájení zájezdu a ukončení zájezdu organizováno v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních hodinách. Délka pobytu, v případě zajištění ubytování
jako jedné služby cestovního ruchu, která není součástí zájezdu ani spojených cestovních služeb je vyjádřena počtem
nocí.
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 vyčerpání či neexistence (i)
ubytovacích kapacit, (ii) přepravních kapacit, (iii) jiné služby
podstatné a významné pro realizaci zájezdu či pobytu. V případě naplnění rozvazovací podmínky Čedok oznámí zákazníkovi zánik smluvního vztahu nejpozději do 7 dnů od
uzavření smlouvy, pokud není ve smlouvě sjednána jiná
lhůta a bez zbytečného odkladu vrátí zákazníkovi vše, co od
něho obdržel. Zákazník v těchto případech nemá nárok na
náhradu škody, majetkové i nemajetkové újmy či jakékoli
další jiné plnění ze strany Čedoku.
Není-li v popisu zájezdu/pobytu nebo ve smlouvě uvedeno
jinak, nejsou zájezdy nebo pobyty vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu.
Není-li v popisu zájezdu/pobytu nebo ve smlouvě uvedeno
jinak, jsou služby delegáta, resp. průvodce poskytovány
v českém nebo slovenském jazyce.
Podpisem smlouvy o zájezdu/pobytu, resp. převzetím Potvrzení o zájezdu/zajištění pobytu a potvrzením závazné objednávky v online rezervačním systému (podle typu smlouvy
a zemi čerpání služeb) zákazník osvědčuje, že před uzavřením smlouvy:
a) byl řádně informován o podmínkách, rozsahu a obsahu
poskytovaných služeb a seznámil se se všemi charakteristickými a hlavními náležitostmi poskytovaných služeb,
b) mu byly poskytnuty na příslušném formuláři informace
o zájezdu, že se na zákazníky vztahují veškerá práva EU
týkající se zájezdů a odpovídající právní ochrana pro případ úpadku cestovní kanceláře,
c) se seznámil a převzal Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s.,
d) byl informován o zpracování osobních údajů a poučen
o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků cestovní kanceláře Čedok a.s.,
e) mu byl předán doklad o pojištění cestovní kanceláře
Čedok a.s. pro případ úpadku vystavený pojistitelem,
f) mu byly poskytnuty informace o pasových a vízových
požadavcích pro cestu a přibližných lhůtách pro jejich
vyřízení a dále i o tom, jaké zdravotní doklady jsou příp.
na cestu a pobyt vyžadovány,
g) příp. převzal pojistné podmínky pro cestovní pojištění
a pro krytí nákladů spojených se stornem zájezdu/pobytu.

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 nebude ve smlouvě uvedeno 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 60 dnů před zahájením zájezdu nebo
nástupu na pobyt;
V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 60
dnů před zahájením zájezdu nebo nástupu na pobyt je zákazník (postupitel) povinen uhradit 100 % sjednané ceny již
při vzniku smluvního vztahu. Při porušení tohoto závazku
má Čedok právo od smlouvy o zájezdu nebo od smlouvy
o zajištění pobytu odstoupit.
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
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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
smlouvě 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
jiného dokladu, jehož je pro uskutečnění zájezdu dle
smlouvy o zájezdu třeba, zpravidla na emailovou adresu
uvedenou ve smlouvě, a pokud není uvedena, dopisem
zaslaným na adresu bydliště uvedeného ve smlouvě,
a to ve stejné lhůtě,
f) právo postoupit smlouvu o zájezdu, splňuje-li třetí
osoba podmínky účasti na zájezdu, a písemně Čedoku
oznámit, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba
uvedená v oznámení. V případě, že zákazník právo na
změnu v osobě účastníka zájezdu chce uplatnit, je 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 vycestováním (informace lze zjistit na webových stránkách
mZV ČR v rubrice věnované konkrétnímu státu), zajistit
takový doklad zákonných zástupců nezletilého s úředně
ověřeným podpisem,
e) převzít od Čedoku doklady potřebné pro čerpání služeb
a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu,
odjezdu, pobytu apod.) se všemi požadovanými doklady,
f) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do
příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad
vydaný státem, jehož uvedl, že je občanem, víza, doklad
o zdravotním pojištění, souhlas zákonných zástupců
s vycestováním nezletilého pokud je vyžadováno apod.);
příslušníci jiných států než států EhP jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů
zemí, kam cestují a potřebná víza si zajistit,
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
zákazníků, dodržovat pravidla slušného chování, hygieny,
k) ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké
přepravě uplatnit bez zbytečného odkladu přímo u dopravce,
l) zaplatit v případě opravy jména, příjmení, data narození
a jiných osobních údajů nebo opravy kontaktních údajů
(adresy, e-mailu, telefonu apod.) u zájezdu a pobytu v zahraničí (mimo Slovenska) poplatek ve výši 200,- Kč na
osobu a u zájezdu a pobytu v tuzemsku a na Slovensku
poplatek ve výši 100,- Kč na osobu.
m) v případě, že zákazník (postupitel) využije svého práva
na oznámení změny v osobě zákazníka zájezdu dle odst.
1 písm. f) tohoto článku, je povinen oznámení učinit
v textové podobě a doručit je Čedoku, případně prodejci, u kterého uzavřel smlouvu o zájezdu, a k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového zákazníka
(postupníka), které obsahuje všechny jeho osobní údaje
potřebné k uzavření smlouvy, že:
– souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu a
– splňuje podmínky pro účast na zájezdu.
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Oznámení je včasné, je-li Čedoku doručeno alespoň
sedm dnů před zahájením zájezdu.
V případě změny v osobě zákazníka zájezdu dle tohoto
ustanovení jsou postupitel a postupník zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě
nákladů, které Čedoku v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.
3. K povinnostem zákazníka, který uzavřel smlouvu ve
prospěch třetích osob (§ 1767 OZ) dále patří zejména:
a) odpovědnost jako spoludlužníka za splnění závazků
všech osob, v jejichž prospěch smlouvu uzavřel, vč.
včasné úhrady ceny zájezdu nebo pobytu a předání
všech potřebných informací včetně dokumentů v textové podobě, které obdržel, zejména pak tyto VSP, doklad
o pojištění Čedoku pro případ úpadku apod.,
b) seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu s Čedokem
uzavřel, s těmito VSP, jakož i s dalšími informacemi, které
mu byly poskytnuty, nebo obdržel před uzavřením
smlouvy, nebo na které je odkazováno v těchto VSP,
nebo které od Čedoku obdrží v době platnosti smlouvy,
zejména je pak informovat o podmínkách, rozsahu, obsahu a kvalitě služeb, o všech charakteristických a hlavních náležitostech služeb, právech a povinnostech
zákazníků Čedoku, o pasových a vízových požadavcích
pro cestu a pobyt, o tom jaké zdravotní doklady jsou na
cestu a pobyt vyžadovány, o zpracovávání osobních
údajů zákazníků Čedoku a jejich právech v souvislosti
s ochranou osobních údajů zákazníků Čedoku, o pojistných podmínkách na cestu a pobyt, apod.,
c) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit a předat všem účastníkům zájezdu doklad pojišťovny o pojištění záruky pro případ úpadku
Čedoku,
d) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost
a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník.

k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které Čedoku v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.
b) Ostatní změny smluvních podmínek (jako např. změna
termínu zájezdu/pobytu, zkrácení či prodloužení zájezdu/pobytu, změna hotelu apod.) jsou posuzovány
jako odstoupení od smlouvy a uzavření nové smlouvy,
tzn., že Čedoku vzniká právo na odstupné a zákazník je
povinen zaplatit odstupné dle článku VI těchto VSP.
c) V případě storna (odstoupení od smlouvy) jedné osoby
ve dvoulůžkovém pokoji, je zbývající osoba povinna
uhradit příplatek za jednolůžkový pokoj (neobsazené
lůžko). V případě storna (odstoupení od smlouvy) jedné
osoby na pevném lůžku ve dvoulůžkovém pokoji s přistýlkou, je cestující osoba původně ubytovaná na přistýlce povinna uhradit rozdíl v ceně mezi pevným
lůžkem a přistýlkou.

Článek VI – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ODSTUPNÉ (STORNOPOPLATKY)

1. Čedok je oprávněn před zahájením zájezdu nebo nástupu

2.

Článek IV – POVINNOSTI A PRÁVA ČEDOKU

1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku III

se vztahují odpovídající povinnosti a práva Čedoku.
2. Čedok odpovídá za řádné poskytnutí všech ve smlouvě o zájezdu nebo smlouvě o zajištění pobytu sjednaných služeb
cestovního ruchu a v případě zájezdu má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích.
3. Čedok je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka
o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které
jsou pro zákazníka důležité a které jsou Čedoku známy.
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 35
účastníků, pokud není v popisu zájezdu, resp. ve
smlouvě o zájezdu uvedeno jinak, a zrušení zájezdu
oznámí zákazníkovi ve lhůtě:
– 20 dní před zahájením zájezdu v případě, že jeho délka
činí více než šest dní,
– 7 dní před zahájením zájezdu, v případě, že jeho délka
činí dva až šest dní,
– 48 hodin před zahájením zájezdu v případě, že jeho
délka činí méně než dva dny.
b) Čedok je oprávněn zrušit zájezd před jeho zahájením,
nebo pobyt před jeho nástupem, jestliže mu k plnění závazku dle smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o zajištění
pobytu brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti
a zrušení zájezdu nebo pobytu oznámil zákazníkovi bez
zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu nebo
nástupu na pobyt.
2. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu
a nástupu na pobyt
a) Čedok si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných
změn ve svých smluvních závazcích vyplývajících ze
smlouvy o zájezdu. Údaje o změně je Čedok povinen
oznámit zákazníkovi v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny nezakládají
zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy o zájezdu.
b) Nutí-li vnější okolnosti Čedok před zahájením zájezdu
změnit některou z hlavních náležitostí smlouvy o zájezdu (§ 2527 OZ), nebo nemůže-li splnit zvláštní požadavky zákazníka, které Čedok dle smlouvy o zájezdu
přijal, nebo navrhne-li zvýšení ceny zájezdu o více než
osm (8) procent, může zákazník návrh na změnu
smlouvy o zájezdu přijmout nebo může od smlouvy odstoupit, aniž by musel hradit odstupné. Spolu s návrhem
na změnu závazků vyplývajících ze smlouvy o zájezdu
oznámí Čedok zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným 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 případném
náhradním zájezdu a jeho ceně. Pokud zákazník ve lhůtě
stanovené Čedokem od smlouvy o zájezdu dle tohoto
ustanovení neodstoupí, platí, že zákazník se změnou 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 pobytu změnit podmínky smlouvy o zajištění pobytu
ustanovení odst. 2 tohoto článku obdobně.
3. Změny smluvních podmínek ze strany zákazníka
a) V případě, že zákazník uplatní své právo na změnu
v osobě účastníka zájezdu (postoupí smlouvu o zájezdu)
dle článku III odst. 1 písm. f) postupem dle článku III
odst. 2 písm. k) této části VSP, Čedok provede změnu
smlouvy o zájezdu. Zákazník (postupitel) a nový zákazník
(postupník) jsou pak zavázáni společně a nerozdílně
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na pobyt od smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o zajištění pobytu odstoupit z důvodu
a) zrušení zájezdu nebo zrušení pobytu dle článku V, odst.
1 VSP, nebo
b) poruší-li zákazník svou povinnost vyplývající ze smlouvy.
Oznámení o odstoupení od smlouvy doručí Čedok zákazníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.
Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením
zájezdu nebo nástupu na pobyt
a) bez uvedení důvodu,
b) nesouhlasí-li se změnou závazků vyplývající ze smlouvy
dle článku V, odst. 2 VSP,
c) z důvodů porušení povinností Čedoku, vyplývajících ze
smlouvy,
d) v případě smlouvy o zájezdu dále také, jestliže v místě
určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním
okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti,
které mají významný dopad na poskytování zájezdu
nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu.
Oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí Čedoku, popřípadě prodejci, u kterého zájezd nebo pobyt zakoupil. V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení,
adresu, číslo smlouvy. Odstoupení od smlouvy může zákazník rovněž sepsat v prodejním místě, kde zájezd nebo pobyt
zakoupil. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.
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.
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.
Výše odstupného při odstoupení od smlouvy před nástupem na zájezd nebo nástupu na pobyt je stanovena na
osobu vč. dětí. U dětí, které se účastní zájezdu nebo pobytu
dle smlouvy zcela zdarma, odstupné není Čedokem uplatňováno.
5.1. Odstupné u zahraničních zájezdů, pobytů a u lodních zájezdů 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
1.500,- Kč na osobu,
b) 59. až 29. den před zahájením zájezdu/nástupu
na pobyt
30 % sjednané ceny,
c) 28. až 15. den před zahájením zájezdu/nástupu
na pobyt
50 % sjednané ceny,
d) 14. až 6. den před zahájením zájezdu/nástupu
na pobyt
80 % sjednané ceny,
e) 5 a méně dní před zahájením zájezdu/nástupu
na pobyt
100 % sjednané ceny.
5.2. Odstupné u zájezdů a pobytů v tuzemsku a na Slovensku, je stanoveno ve výši skutečně vzniklých
nákladů spojených se zrušením zájezdu nebo pobytu, nejméně však:
v případě, odstoupení od smlouvy nejpozději
a) 30. den před zahájením zájezdu/nástupu
na pobyt
200,- Kč za osobu,
b) 29. až 20 den před zahájením zájezdu/nástupu
na pobyt
10 % sjednané ceny,
c) 19. až 15. den před zahájením zájezdu/nástupu
na pobyt
30 % 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. Stornopoplatky za fakultativní služby
V případě, že zákazník stornuje pouze některou z fakultativních služeb, činí stornopoplatek 100% ceny objednané fakultativní služby, pokud nebude dohodnuto
jinak.
Sjednanou cenou se pro účely výpočtu odstupného rozumí
celková cena zájezdu/pobytu včetně ceny všech zákazníkem
zakoupených fakultativních služeb.
Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Čedoku a smluvně sjednané nebo právním předpisem stano-
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vené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.

8. Nenastoupí-li zákazník na zájezd/pobyt bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo nemůže-li pokračovat v zájezdu,
či čerpání jednotlivých služeb cestovního ruchu z důvodu,
že nesplnil některou z povinností dle čl. III odst. 2 písm. f)
a g) VSP, hradí 100 % sjednané ceny.
9. Čedok má právo započíst na úhradu odstupného uhrazené
zálohy nebo zaplacenou cenu. V případě, že odstupné je
vyšší než zaplacená záloha, je zákazník povinen rozdíl uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování.
10. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka platí
pro výpočet odstupného den, kdy nastaly účinky odstoupení. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Čedoku je
rozhodným dnem pro výpočet odstupného den zrušení zájezdu v rezervačním systému Čedoku.
11. 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 A ODPOVĚDNOST
ZA ŠKODU A ÚJMU

1. Zákazník je za všech okolností povinen se počínat tak, aby
předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků,
Čedoku a jeho obchodních partnerů.

2. Čedok odpovídá za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do
zájezdu/pobytu a v případě zájezdu má Čedok povinnost
poskytnout zákazníkovi pomoc v případě nesnází.

3. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb
4.
5.
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poskytovaných Čedokem dle smlouvy o zájezdu nebo
smlouvy o zajištění pobytu musí být učiněno vážně, určitě
a srozumitelně.
Zájezd/pobyt má vadu, není-li některá ze služeb cestovního
ruchu zahrnutá do zájezdu/pobytu poskytována v souladu
se smlouvou o zájezdu nebo smlouvou o zajištění pobytu.
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 (na reklamaci). Způsob uplatnění
reklamace, postup vyřizování reklamace, jakož i rozhodnutí
o reklamaci blíže upravuje Reklamační řád Čedoku, který je
zákazníkům k dispozici ve všech provozovnách Čedoku dále
i u třetí osoby, která uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkovala, a rovněž i na https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/.
Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve
smlouvě o zájezdu nebo smlouvě o zajištění pobytu, má zákazník právo uplatnit v kterékoliv provozovně nebo v sídle
Čedoku a, bylo-li uzavření smlouvy zprostředkováno třetí
osobou, také u této třetí osoby. Prodávající vydá písemné
potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím
obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,
případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
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 zákazník provést v jakékoliv formě
s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného
způsobu vyřízení reklamace. Průvodce zájezdu nebo jiný Čedokem pověřený zástupce je povinen sepsat se zákazníkem
reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí
reklamace.
Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez
přítomnosti průvodce Čedoku či jiného Čedokem pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči
dodavatelům /poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.
má-li zájezd/pobyt 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 v důsledku vady zájezdu je dva roky.
V případě vady zájezdu má zákazník právo určit přiměřenou
lhůtu k odstranění vady, ledaže Čedok odmítne odstranit
vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy.
Čedok odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo
odstranění 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. 10 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.
Vyskytnou-li se po odjezdu zájezdu podstatné vady zájezdu,
nabídne Čedok bez dodatečných nákladů pro zákazníka
vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve Smlouvě o zájezdu, aby zájezd mohl pokračovat. To platí i v případech, kdy je návrat
zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti, než je stanoveno smlouvou o zájezdu, poskytne
Čedok přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné
s tím, co bylo ve smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo není-li
poskytnutá sleva přiměřená.
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 zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a Čedokem zabezpečené služby, nevzniká
zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny ani na slevu
z ceny.
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14. 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. Promlčecí lhůta pro
právo zákazníka na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinností Čedokem ze smlouvy o zájezdu je dva roky.
Čedok neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkem, třetí
osobou, která není spojena s poskytováním služeb v rámci
zájezdu, nebo mimořádnou nepředvídatelnou nebo neodvratitelnou okolností vzniklou nezávisle na vůli Čedoku.

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

3.

4.

5.

6.

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 samostatný 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 zakoupení první služby, uzavře na základě cílené činnosti Čedoku a prostřednictvím Čedoku
smlouvu o poskytnutí alespoň jedné další služby cestovního ruchu od jiného poskytovatele služeb.
V těchto případech se na zákazníka nebudou vztahovat
práva přiznaná zákazníkům, kteří sjednali zájezd 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 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.
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 nevyplývá právo na vrácení ceny za
službu poskytovanou jiným poskytovatelem v případě jeho
úpadku. Čedok nemá zajištěnu ochranu za účelem vrácení
ceny, kterou zákazník zaplatil za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu jeho úpadku, pokud byla platba zákazníkem
poukázána přímo na účet poskytovatele služby a Čedok je
nepřijal.
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 příslušném formuláři k SCS dle vyhlášky
č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy
a zájezdů a spojených cestovních služeb a (iii) na vyžádání
předá zákazníkovi i doklad o pojištění záruky pro případ
jeho úpadku.
Není-li dohodnuto jinak, je smlouva o zprostředkování 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 zprostředkování jiných služeb cestovního ruchu,
tj. smlouvy vedoucí ke sjednání smlouvy o nákupu jednotlivých služeb CR zákazníkem přímo s poskytovatelem takové
služby nebo prostřednictvím dalších zprostředkovatelů takových služeb cestovního ruchu (např. Amadeus apod.),
které nejsou zájezdem ani SCS.
3. V těchto případech se na zákazníka nebudou vztahovat
práva přiznaná zákazníkům, kteří sjednali zájezd nebo
smlouvu o zprostředkování 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 reklamace vad takto zprostředkovaných služeb 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. Zprostředkování jiných služeb CR je Čedokem zpravidla zpoplatněno, o výši poplatku je zákazník informován před uzavřením smlouvy o zprostředkování jiných služeb CR. Platby,
které Čedok od zákazníka obdrží, jsou platbami přijatými ve
prospěch poskytovatelů jednotlivých služeb.
ČÁST D – OSTATNÍ, SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek I – OCHRANA ZÁKAZNÍKA PRO PŘÍPAD ÚPADKU 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 případě pojistné události, kdy budou zákazníkovi
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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 zákazníka Čedok obdržel.
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 souvislosti s odstoupením od smlouvy, prostřednictvím
Čedoku. Čedok na vyžádání zákazníka takovéto pojištění při
uzavírání smlouvy zprostředkuje.
Článek II – ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDA Jů ZÁKAZNÍKů (ZÁKONNÉ ZPRACOVÁNÍ)

1. Zákazník bere na vědomí, že Čedok je oprávněn zpracovávat

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

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.
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), email, telefonní číslo; (iii)
fakturačních údajů, tj. zpravidla bankovní spojení, údaje
o platbách.
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.
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.
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 zákazníkem uzavírají smlouvy jménem
a na účet Čedoku, smluvní dodavatelé služeb, kteří zprostředkovávají zajištění služeb u přímých poskytovatelů služeb cestovního ruchu (ubytovacích, stravovacích,
dopravních apod.).
Osobní údaje zákazníka zpracovávané Čedokem pro účely
splnění smlouvy, a to zpravidla v rozsahu titul, jméno, příjmení, pohlaví, věk či datum narození, číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země,
státní občanství, telefonní kontakt, jsou vedle smluvně pověřených zpracovatelů 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.
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.
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,
email a telefonní číslo tak Čedok zpracovává zejména:
a) za účelem rozvoje a zkvalitňování poskytovaných služeb,
vytváření nezávislé recenze služeb získáváním informací
o hodnocení poskytnutých služeb a spokojenosti zákazníků;
b) za účelem přímého marketingu, zejména pro zasílání
obchodních sdělení formou emailových zpráv, zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního
čísla (SmS, mmS) a v neposlední řadě písemnou formou
prostřednictvím poštovních služeb nebo formou telefonického volání. Zákazník má právo kdykoliv vznést námitku proti zasílání takových obchodních sdělení a to na
adresu sídla společnosti Čedok a.s., nebo emailem na
adresu info@cedok.cz nebo při zaslání každého jednotlivého obchodního sdělení s využitím elektronického
kontaktu způsobem uvedeným v takovém sdělení, nebo
oznámením nesouhlasu se zasíláním zpráv na mobilní
zařízení prostřednictvím telefonního čísla na telefonní
číslo, ze kterého bylo sdělení zasláno. V takovém případě
Čedok nebude dále obchodní sdělení zasílat, ani jinak
zpracovávat osobní údaje zákazníka pro účely přímého
marketingu.
Osobní údaje svých zákazníků Čedok jako správce zpracovává po dobu trvání uzavřené smlouvy k zajištění jejího splnění. Po ukončení smluvního vztahu zejména pro
vypořádání veškerých závazků plynoucích a souvisejících
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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/ochrana-osobnich-udaju/ .
b) Právo na přístup k osobním údajům
Zákazník má právo na potvrzení, zda jeho osobní údaje
jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, má právo na
poskytnutí informace obsahující: (i) účel zpracování; (ii)
kategorie dotčených osobních údajů, které jsou zpracovávány, (iii) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým
osobní údaje byly nebo budou 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 vyhodnocení, neboť Čedok má právní povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.
e) Právo na omezení zpracování
Zákazník má právo, aby Čedok omezil zpracovávání jeho
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 nepotřebuje jeho osobní údaje pro
účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení,
výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník
vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů,
a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody
Čedoku převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.
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 založeno na souhlasu se zpracováním
osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud si zákazník bude přát a bude-li to technicky možné, předá osobní údaje zákazníka jinému
správci Čedok.
g) Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu
osobních údajů
Zákazník má právo se kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový
orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111,
internetová adresa https://www.uoou.cz.
Článek III – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly

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 spotřebitele, Čedok informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající ze smluv uzavřených s Čedokem
prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová
adresa http://www.coi.cz.
3. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet a je
spotřebitelem, 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 2. 9. 2019. Dnem nabytí
účinnosti těchto VSP pozbývají účinnost VSP ze dne
1. 7. 2018. Těmito VSP se řídí práva a povinnosti vzniklé ode
dne nabytí jejich účinnosti.

auTOriZOVaNÍ prODejci

aš: AŠSKÁ CA, Hlavní 2747, 354526980; beNešOV: ADVENTURE PLUS, Masarykovo náměstí 102, 317728443; berOuN: CA LINGUA TOUR, Husovo nám. 78,
311625804; bÍLiNa: A JA TOUR, Želivského 53/5, 417535874; bÍLOVec: MUSIL a partneři, Slezské náměstí 21/33, 511119983; bLaNSkO: AIKO TOUR,
Svitavská 1, 516418629; S-TOUR BLANSKO, Rožmitálova 14, 516417035; bOSkOVice: SLUNCE A SNÍH, Růžové náměstí 3, 605454249; braNDýS NaD
Labem: PAO, Komenského náměstí 1267/7, 326902848; brNO: INVIA.CZ, a. s., Cejl 105/107, 533111533; DUKER, Kobližná 18, 542212041; STUDENT AGENCY
K.S., Náměstí Svobody 17, 542424242; Agentura ZÁ JEZDY.CZ, a. s., Veselá 199/5, 800656630; břecLaV: JUNIOR, 17.listopadu 1a, 777339117; bYSTřice
pOD HOSTýNem: KYŠÁKOVÁ, Dolní 1567, 573378193; ČÁSLaV: EL-TOUR, Nám. J. Žižky z Trocnova 172, 327314469; ČeLÁkOVice: KADLECOVÁ, Masarykova
780, 608303903; ČeSkÁ LÍpa: ANETATOUR, Moskevská 81, 487525619; ČeSké buDějOVice: BOHEMIA TRAVEL, Hradební 31, 387318731; CLUBTOUR
GROUP, U Černé Věže 18, 386353055; ROSLO, Nám.Přemysla Otakara II. 84/24, 386355932; ČerVeNý kOSTeLec: SUR, Havlíčkova 654, 498100657; ČeSký
brOD: ČESKOBRODSKÁ CA, Náměstí Arnošta z Pardubic 46, 321622651; ČeSký TěšÍN: VITALITA TRAVEL, Hlavní třída 31, 558711804; DěČÍN: CK DEZKA
DĚČÍN, Prokopa Holého 808/8, 412532111; JATOUR, Masarykovo náměstí 190/17, 412516313; DOmaŽLice: SUNNY.CZ, Náměstí Míru 129, 721177828; DVůr
krÁLOVé NaD Labem: MENCLOVÁ CA, Palackého 106, 499629139; FreNšTÁT pOD raDHOšTěm: DALIBOR TOURS, Horní 26, 556836534; FrýDek mÍSTek: SLUNÍČKO, Nádražní 1100, 558629104; FrýDLaNT NaD OSTraVicÍ: Svatava BAČÁKOVÁ, Spořitelní 1062, 558679170; HaVÍřOV: MARIA TOUR,
Dlouhá tř. 13, 596811039; LETEM SVĚTEM, Dlouhá třída 29, 596812615; HaVLÍČkůV brOD: ADA TOUR, Havlíčkovo náměstí 56, 569428464; M TOUR, Dolní
227, 569420347; HLiNSkO: HELLA, Dvořákovo nábřeží 292, 721024496; HODONÍN: LIDO, Nár. Třída 4, 518342867; HOLice: ATLANTIS, Palackého 251, tel:
466682229; HOraŽďOVice: Ciao…, cestovní kancelář, s. r. o., Mírové náměstí 15, 376511999; HOSTiNNé: ORCHIDEA, Náměstí 38, 720962602; HOSTOmice:
Cestovní agentura IvTravel, Slunečná 548, 728068000; HraDec krÁLOVé: B&K TOUR, Komenského 249, 495408198; KAMI TOUR, Švehlova 463,
495580252; VERANA.CZ, Třída ČSA 239, tel: 495581026; HraNice: VIA TOUR, Svatoplukova 79, 581601293; HumpOLec: ADORES, s. r. o., Nerudova 185,
565533296; HLINÍK, Svatopluka Čecha 656, 608222933; HuSTOpeČe: IDEAL, Dukelské nám. 1, 519413027; cHeb: LEVOROVÁ, Svobody 31, 723974484;
cHLumec NaD ciDLiNOu: CHLUMECKÁ CA, Klicperovo náměstí 11, 495485764; cHOceň: MAUNA KEA, Tyršovo náměstí 298, 606076097; VS TOURS,
Kollárova 1045, 465471588; cHruDim: JAKUBÍKOVÁ, Filištínská 28, 469638788; AGENTURA ŠŤEPÁNKA, s. r. o., Břetislavova 61, 469622768; jabLONec
NaD NiSOu: CA LUPINO TOUR, Liberecká 1, 603801305; INDIVINDI, Jiráskova 9, 483306627; LAGUNA CA, Dolní Náměstí 594/14, 483315465; jarOměř:
M-TOUR, Náměstí 16, tel: 491812400; jeSeNÍk: MONDI-TOUR, Palackého 1333/1, 584409423; jiČÍN: FARSKÁ, Valdštejnovo náměstí 88, 493538818;
SPORTCENTRUM, Valdštejnovo náměstí 2, 493531977; ZÁ JEZDY JIČÍN, s. r. o., Židovská 68, 493525696; jiHLaVa: AC TOUR, Palackého 51, 567300069;
V2 TRAVEL, Divadelní 19, tel: 723257770; jÍLOVé u praHY: AGENTURA 97, Chotouň 97, 241951214; jiNDřicHůV HraDec: HRONOVÁ, Růžová 40/II,
384321649; karViNÁ: RELAX-TOUR, Žižkova 2379 - poliklinika, tel: 602790099; kDYNě: CAMPANA, Náměstí 131, 379311272; kLaDNO: MONTY, Italská
2316, 311215900; STELLA, Kleinerova 1471, 312245270; ALKA, Italská 2369, 312682349, WTC Concept, Nám. starosty Pavla 10, 312240285; kLÁšTerec
NaD OHřÍ: CILINDR, Petlerská 416, 774643330; Prima travels, U Potoka 527, 777728280; kLaTOVY: JAROŠÍK, Nám. Míru 64/I, 376310279; kOLÍN: CESTA
Spa, Legerova 432, 321712313; ROJA TOUR, Rubešova 61, 321623292; kOpřiVNice: IMPULS, Štefánikova 570, 556808780; kOSTeLec NaD OrLicÍ:
TANUS, s. r. o., Dukelských hrdinů 900, 494323493; kraLOVice: ANDRIAS Tour, Nám. Osvobození 35, 373317180; kraLupY NaD VLTaVOu: ABACA,
Jungmannova 89, 326550480; ELIXA, Jungmannova 75, tel: 312244353; krNOV: MORAVIA, Hlavní náměstí 32, 605721400; krOměřÍŽ: CK Tina, Farní 95, tel:
573342244; FRČIME, 1. Máje 281, 776372463 LaNškrOuN: TREFA, Hradební 316, 465635473; LÁNY: BOČKOVÁ, Lesní 362, 313502150; LeDeČ NaD
SÁZaVOu: NONA, Husovo náměstí 139, 569731087; LeTOHraD: SUPERPOBYTY, Orlice 168, 734475747; DAVYTOUR, Václavské nám. 53, tel: 721163860;
Liberec: Veronika PEŠKOVÁ, Strakonická 321/34, 773644507; CAMPANATOUR, Pražská 7, tel: 485105060; LipNÍk NaD beČVOu: GTOUR group, 28. října
602, 581771503; LiTOmYšL: LA PLAYA, Bělidla 1058, 605161873; LiTOVeL: BAVI, Náměstí Přemysla Otakara 754, 585371076; LiTVÍNOV: JORDAN, 9. května
2041, 476732453; LOuNY: DANATOUR, Pražská 898, 415655906; IVA, Žatecká 146, 415652848; TAM I ZPĚT, Vrchlického 781, 415652086; LYSÁ NaD Labem:
EVENTOUR, Masarykova 209, 325551595; mariÁNSké LÁZNě: TOUR CENTRUM, Poštovní 160, 354626528; měLNÍk: ASTRA TOUR, Náměstí Míru 4,
603142023; GALATOUR, Nám. Karla IV. 3359, 739030389; miLeVSkO: NEAN TOUR, Riegrova 145, 382521089; VLTAVA, Husovo nám. 189, tel: 382526139;
SUCHANOVÁ, Masarykova 585, tel: 382526633; mOST: ASPEN TOUR, Radniční 1/2, 476000027; A-TURIST, Budovatelů 2375, 476700470; NÁcHOD: A Z TRAVEL, Palackého 20, 491423688; NeraTOVice: NEON TRAVEL, 28. října 1403, 733193991; NOVé měSTO NaD meTujÍ: CIS - cestovní
agentura, T.G.Masaryka 69, 491471073; NOVé STrašecÍ: ALLEGRO, Čsl. armády 172, 313573700; NOVý bYDŽOV: SKY WAY, 28. října 1644, 495491206;
NýřaNY: RODATOUR, Benešova 745, 377932266; OLOmOuc: BOHEMIAN FANTASY, Tř. Kosmonautů 1288/1, 585222557; OpOČNO: MARIN, Nádražní 167,
494667848; OrLOVÁ - LuTYNě: SUN TRAVEL, F. S. Tůmy 1200, 597603619; OSTraVa: AGENTURA Hana, Čs. Legií 3058/7, 596120694; CK HB TOUR,
Francouzská 6167, 596913030; LUMIS, Teslova 1129/2 b, 603984297; KRUPIC TRAVEL, Alšovo nám. 691/4, 737557430; OSTrOV NaD OHřÍ: LEMON TOURS,
Hlavní třída 982, 353615255; parDubice: Agentura HaK, Smilova 308, 466610234; peLHřimOV: KOTRČOVÁ, Růžová 82, 565323102; pLZeň: DUNA, Riegrova
10, 377226319; SUNSET TRAVEL, Skupova 24, 377478648; IDEÁLNÍ ZÁ JEZDY, Pražská 6, 377224953; ELI TOURS, Na Roudné 276/19, tel: 603472442;
pODbOřaNY: AZURO, Přátelství 411, 415722454; pODěbraDY: IVANKA, Havlíčkova 53, 606893670; praHa 1: Dovolenkování.cz, Na Příkopě 23,
732402202; INVIA.CZ, a. s., Václavské náměstí 58, 226000622; Agentura ZÁ JEZDY.CZ,a.s., Jindřišská 941/24, 565656761; praHa 3: SUPERZÁ JEZDY.CZ,
Chrudimská 2a, 272743981; praHa 4: Cestovní kancelář FISCHER, a. s., Na Strži 65/1702, 596915232; NUBIS, Arkalycká 757, 222365747; praHa 5: Levné
zájezdy, Zborovská 1204/10, 270005170; praHa 6: LAST.CZ, V Podbabě 118/25, 227222277; praHa 7: ESO-travel, Korunovační 22, 233377711-15; praHa 8:
TRAVEL PORTAL, Karolínská 650/1, 234121121; praHa 10: Gala-travel, Švehlova 1391/32, 271752362; GLOBUS TRAVEL, Rubensova 2238/4, 274775062;
pracHaTice: OCEAN CZ, Zvolenská 30, 388318746; přeLOuČ: HOLIDAY TIP, Perštýnské náměstí 181, 774075755; přÍbram: CA SÁRA, Plzeňská 77,
734594466; Lucie Travel, spol. s r. o., Václavské náměstí 144, 318630837; rakOVNÍk: CK KONTAKT, Husovo nám. 2347, 605276053; rOkYcaNY: BOHEMIA
TRANS, J. Knihy 177/I, 371725346; ŠKODA AVIA TOUR, Palackého 15, 371728777; INEX, Masarykovo nám. 215, 371722579; rOuDNice NaD Labem:
1.CESTOVNÍ, Jungmannova 1033, 602260782; H-TOUR, Alej 17. listopadu 812, 416815590; rOuSiNOV: GRAND TRAVEL, Sušilovo nám. 425/48, 517371868;
řÍČaNY: BENONI, 17. listopadu 243/15, 323604365; SeDLČaNY: FRIEDOVÁ, Nám. T.G.M. 165, 735889444; SOběSLaV: EVA, Náměstí Republiky 57, 777245568;
SOkOLOV: F&K TRAVEL, Staré náměstí 37, 352623319; M SPORT, Nám. Budovatelů 1407, 733537287; L'UBICA, Staré náměstí 23, tel: 353605322; STarÁ
bOLeSLaV: BOHEMIA, Třebízského 1733, 608051562; STrakONice: CIAO…, cestovní kancelář, U Sv. Markéty 58, 383323450; STRAKOTOUR, Palackého
náměstí 86, 383321964; Sušice: TEMPO TOURS, Náměstí Svobody 6, 376528389; SViTaVY: PALMA, Nám. Míru 89, 461541000; šTerNberk: BARTOŇKOVÁ,
ČSA 7, 585013470; šTěTÍ: Štětská cestovní agentura, Krátká 64, 416810605; šumperk: Cestovní agentura ISTRIA, Hlavní třída 18, 583216703; TÁbOr:
COMETT PLUS, 9. května 1989, 381256079; D - TOUR, 9.května 2886, 381251725; TacHOV: ČERNÝ, K. H. Borovského 520, 374725707; TaNVaLD:
BEZVACESTOVÁNÍ.CZ, Krkonošská 90, 608027703; TepLice: ASSIST- your way, U Nemocnice 3064, 417532820; TEP TOUR, Masarykova třída 652/18,
417577738; Teplická rekrea, Masarykova 536/5, 417530857; TruTNOV: GOJMI-TOUR, Bulharská 61, 499818364; TřebÍČ: ADRIATIC TOUR, Smila Osovského
42/6, 568840340; ANCLA TOUR, Soukupova 14/77, 724310752; LOSTRIS, Karlovo náměstí 33, 607527233; TřiNec: BESKYD-EURO, Palackého 397, 558997200;
TýNec NaD SÁZaVOu: GLOBUS, Jílovská 504, 317701888; uHerSký brOD: DALIMA, Moravská 83, 572637026; ÚSTÍ NaD Labem: K-TOUR, Mírové
náměstí 99/23, 475213003; ÚSTÍ NaD OrLicÍ: Agentura CAM, M.R. Štefánika 234, 465527696; VaLašSké meZiřÍČÍ: VALAŠKA, Mostní 99, 571611211; LAST
MINUTE, Mostní 98/8, 571610111; VLašim: YVETTA CA, Riegrova 1828, 317847132; VrcHLabÍ: Vrchlabská CK, Krkonošská 203, 499421131; VSeTÍN:
VS TRAVEL, Nám. Svobody 1321, 571437721; VYškOV: COLUMBUS, Masarykovo nám. 4, 517333255; SWISS SERVICE, Masarykovo náměstí 42, 517333300;
ZaSTÁVka u brNa: Lenka Havlátová, Zakřany 157, 734695161; ZNOjmO: JINÁ, Hakenova 25, 515227147; ŽaTec: JAROTOUR, Nám. Svobody 42, 415710236;
PALMERA, Obránců Mírů 1924, 415710031; DÁMSKÝ KLUB, Volyňských Čechů 3198, 774944656
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prODejNÍ mÍSTa ck ČeDOk
pObOČkY ck ČeDOk
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-olomoucsantovka@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

ČeDOk parTNer
beNešOVSkÁ ca
Pražská 1696/2, 256 01 Benešov
317 723 491
info@benesovskaca.cz

ca ČaS
Havlíčkova 7
266 01 Beroun
311 625 762
Cas.ca@seznam.cz

ca GOTTLieberOVÁ
Nám. T. G. Masaryka 172
470 01 Česká Lípa
487 823 155
gottlieberova@tiscali.cz

ca GLObTOur Dobříš
Pražská 1752
263 01 Dobříš
Tel: 318 520 059
ca.dobris1@seznam.cz

ca beNe
Msgre. B. Staška 66
344 01 Domažlice
379 722 266
ca.bene.domazlice@iol.cz

aGeNTura kLikNi.cZ S.r.O.
Nádražní 1088
738 01 Frýdek-Místek
773 673 083
info@klikniacestuj.cz
TOur TěšÍN, S.r.O.
Hlavní třída 71
736 01 Havířov
596 811 740
tourtesin1@seznam.cz

ca bbS HLiNSkO
Adámkova 237
539 01 Hlinsko
Tel: 469 311 433
cestovka@bbshlinsko.cz

ca TOp TOur
Karola Sliwky 128/14
733 01 Karviná
tel: 596 311 748
catoptour@seznam.cz

Lc kONTakT S.r.O.
P. Bezruče 3388 – OC CENTRAL
272 01 Kladno
777 000 777
lck2@lck.cz

GLObuS TOur cZ, SpOL. S r.O.
Na Hradbách 155
280 01 Kolín 1
321 718 718
info@globus-tour.cz

ck aGeNTura FOX, S. r. O.
Záhumenní 1152
742 21 Kopřivnice
556 808 250, 607 888 833
prodejna@ckfox.cz

ca eurOceNTrum
Tyršova 880
517 41 Kostelec nad Orlicí
494 323 878
eurocentrum@eurocentrum.cz

kuTNOHOrSkÁ ca
Palackého náměstí 330
284 01 Kutná Hora
327 512 331
kca@atlas.cz

ca jeDeme.cZ
Komenského mám. 113
271 01 Nové Strašecí
775 091 483
info@ca-jedeme.cz

ca amima
Trávnická 2 (st.poliklinika)
796 01 Prostějov
582 330 654, 776 330 654
info@amima.cz

ca aNNaSTa
28. října 146, 535 01 Přelouč
605 155 054
ckannasta@cmail.cz
ck SOuČek S.r.O.
Palackého 20, 750 02 Přerov
581 706 050
provck@soucek.cz

ck a jV přÍbram
Žežická 599, 261 01 Příbram
318 692 712
ajv@ajvpribram.cz

ca rakOVNÍk
Nádražní 4, 269 01 Rakovník
722 928 467
carakovnik@gmail.com

ca eurOceNTrum
Svatohavelská 66
516 01 Rychnov nad Kněžnou
494 532 949
eurocentrum@eurocentrum.cz

ca kD TOur
Krále Jiřího z Poděbrad 626
252 30 Řevnice
777 885 760
Petr.kaderabek@kdtour.cz

ca ViTaTur
Masarykovo náměstí 138/13
274 01 Slaný
608 339 918
vitatur@cavitatur.cz

ca Lm TOur – kellerová
Gen. Hlaďo 22, 741 11 Nový Jičín
556 701 598, 720 101 648
ca SuN TOur
Ludmila.kellerova@seznam.cz
Mladotické nábřeží 848
763 21 Slavičín
Tel. 577 341 994
ca cimea TraVeL
ca Lm TOur – Gillar
Mírové náměstí 5/5
Gen. Hlaďo 22, 741 11 Nový Jičín info@casuntour.cz
748 01 Hlučín
737 649 649
mirek.gillar@ktknet.cz
595 042 240, 605 545 387
ca aTLaS S.r.O.
M. R. Štefánika 318/1
cimeatravel@seznam.cz
787 01 Šumperk
ck maTOušek
TEL: 774 140 752
ca LaVia
Ing. Petr Matoušek
Na Příkopě 61, 288 02 Nymburk caatlas@caatlas.cz
Palackého 3996
430 01 Chomutov
325 616 348
792 405 105
ck LaDa
info@ckmatousek.cz
cedok@calavia.cz
Bulharská 54
541 01 Trutnov
aTLaS ZÁ jeZDů S.r.O.
ca SeDLÁkOVÁ LeNka
Horní náměstí 3, 746 01 Opava
499 819 018
E. Floriánové 2
605 138 723
cklada@lada-trutnov.cz
466 01 Jablonec nad Nisou
prodej@atlas-zajezdu.cz
483 320 976
beNFica S.r.O.
Ck.jablonec@seznam.cz
ca jeŽOVÁ
Nám. Svobody 527
739 61 Třinec
Masarykova třída 1325
ca aLFa
558 331 959
735 14 Orlová-Lutyně,
info@benﬁca.cz
Valdštejnovo nám. 99
596 516 387, 774 122 768
506 01 Jičín
jezova@jezova.cz
493 531 536
ca mOje ceSTa
alfajicin@iol.cz
ca VmV TOur
Masarykovo nám. 34
Svobody 1680, (třída Míru 110)
686 01 Uherské Hradiště
530 02 Pardubice
ca HaDraVOVÁ irena
572 550 420
Panská 136/1
732 410 912
zajezdy@mojecesta.cz
377 01 Jindřichův Hradec
info@vmvtour.cz
384 361 099
ca praDěD
irena.hadravova@cedokpartnerjh.cz Čpa makLéři S.r.O.
Valová 268/2
789 01 Zábřeh
Újezd 4012/10
ca mk – TOur
 583 455 596, 583 411 083
796 01 Prostějov
ckpraded@ckpraded.cz
Kpt. Jaroše 510
582 332 691
432 01 Kadaň
j.hepnar@cpam.cz
474 342 727
mktour@atlas.cz

iNTerNeTOVý ON-LiNe PRODEJ
24 hodin denně na www.cedok.cz
Telefonické informace a rezervace na modré lince Čedok 800 112 112
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