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PRÁZDNINY?
TO MŮZE BÝT VYDARENÉ!

BULHARSKO  
balčik 
Hotel Royal Bay / Hotel Royal Garden   12
sozopol 
Hotel Hacienda Beach   14
slunečné pobřeží 
Hotel Kotva   16

EGYPT  
marsa alam  
Hotel Royal Brayka Beach Resort   22

ŘECKO  
zakynthos 
Hotel Poseidon   28
kréta  
Hotel Petra Mare   30
Hotel Capsis Out of the Blue   32
kos  
Hotel Gaia Royal Resort   34
Hotel Sovereign Beach   36
rhodos   
Hotel Esperides Beach Family Resort   38
Hotel Kolymbia Sun   40
Hotel Kolymbia Sky   42

ŠPANĚLSKO  
mallorca  
Hotel Barcelo Ponent Playa   48

TURECKO  
turecká riviéra  
Hotel Club Kastalia   54
Hotel PGS Kiris   56
kusadasi    
Hotel Pine Bay Holiday Resort   58
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*platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev a výhod uvádíme na str. 64, 68, 69 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz  

Slevy za včasný nákup až 35 %* 

Pro členy Clubu Čedok 
slevy vyšší o 2 %* 

Parkování u letiště pro členy
Clubu Čedok ZdaRMa* 

Plážová taška pro členy Clubu
Čedok ZdaRMa* 

děti až do 14 let ZCela ZdaRMa*

Záloha 990 Kč* 

                    

Slevy a výhody
v období předprodeje

Ced20 Katalog HT3.qxp  24.07.19  14:34  Stránka 2



                      *Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev, výhod a dárků uvádíme na str. 68, 69 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz

Dítě do 7 let ZCELA ZDARMA*  

pobyt až pro dvě děti
do 14 let ZDARMA*   

FAntAstické nAbíDky
pRo Děti

... a navíc ke každému leteckému zájezdu 
z tohoto katalogu, kterého se zúčastní dítě
čerpající výhody akce „Pobyt pro dítě ZDAR -
MA“ a „Dítě do 7 let ZcelA ZDARMA“, poskyt-
neme nafukovací míč ZDARMA*

Ced20 Katalog HT3.qxp  24.07.19  15:53  Stránka 3



Dětský klub naleznete cca od poloviny června do poloviny září v 16 hotelech v nejžádanějších destinacích.

Pokud přemýšlíte nad tím, jak nejlépe zabavit své děti během dovolené, pusťte tyto starosti z hlavy. Vaše
děti se vydají v dětském klubu Čedoku na společná dobrodružství s postavami z hotelu transylvania 
a rozhodně se nebudou nudit – malování, modelování, sportování či nejrůznější hry a soutěže jsou jen
zlomkem toho, co na ně čeká.

a jak to funguje?

děti ve věku od 4 do 14 let, které odjedou na prázdniny s cestovní kanceláří Čedok do některého z nabíze-
ných klubových hotelů, se mohou prostřednictvím svých rodičů přihlásit do klubu Čedok hotel transylvánie
a pak si již užívat bohatého programu.
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Pečlivě vybrané hotely
– Prostorné pokoje
– zábava pro děti
– dětská hřiště
– Minikluby
– skluzavky
– Česky mluvící animátoři

Dovolená s Dětmi?
Místo, kde se rozhodně 
nebudete nudit!

Ced20 Katalog HT3.qxp  15.08.19  9:42  Stránka 4



Program nového dětského klubu Hotel Transylvánie

Změna programu vyhrazena. Program může být přizpůsoben místnímu hotelovému animačnímu konceptu.

1. TÝDEN  

Pondělí Drákula na recepci hotelu Transylvánie
- poznáváme hotel a nové kamarády

Úterý Denisovo štěňátko
- poznáváme domácí i exotická zvířata

Středa Z ostrova na ostrov aneb příšerky na lodní dovolené
- společná plavba po mořích a oceánech

Čtvrtek Rozverné děti hotelu Transylvánie
- soutěžíme a hrajeme si v bazénu

Pátek "Ble, ble, ble ..."
- učíme se nejen upírský jazyk 

Sobota Mavis a její nápady na výlety
- vyprávění o výletech

Neděle Griffinův taneček
- diskotéka v kostýmech

2. TÝDEN  

Pondělí "Zing" v hotelu Transylvánie  
- dobrá parta kamarádů

Úterý  Skupinka vlčat na návštěvě miniklubu
- vodní hrátky a skupinové soutěže

Středa Zábavná párty na lodi Transylvánie
- výprava pod vlajkou lodi

Čtvrtek Neobvyklá rodina malého Denise
- oblíbené společné aktivity

Pátek Johnnyho hudební festival
- největší hvězdy a hity hotelu

Sobota Vlad nejstarším upírem
- tajemství Transylvánie a dalších regionů

Neděle Drákulovo překvapení
- nechte se překvapit ….



KDO SE CHYSTÁ S RODINOU NA PRÁZDNINY?

Já! Já 
taky!

MY!
Na Zemi existují místa, kde se vám úžasem zatají dech, jiná místa jsou opředena 
tajemstvím a ještě jiná návštěvníky pěkně vyděsí, ale úplně každé z nich se vyplatí 

vidět. Mavis napadlo, že by se mohli vydat na prázdninový zájezd a některá  
z těchto míst navštívit. Ale Drákula z toho nejspíš radost nemá…
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Já 
taky!

Oficiální verze Neoficiální verze

JÁ TADY ZŮSTANU, 

NEKDO SE MUSÍ 

POSTARAT  

O HOTELOVÉ  

HOSTY! 

NEPRIPADÁ V ÚVAHU, 
ABYCH JE PUSTIL 

SAMOTNÉ. VYRÁZÍME 
ZA NIMI.

  Plán je následující  

NASTAL cAS PRÁZDNIN!

8 Bulharsko  Bulharsko jako malované

18 Egypt  Vstupte s námi do pyramidy!

24 Řecko  Po stopách Atlantidy

 44 Španělsko  Prázdniny na Marsu

50 Turecko  Ušlechtilé trosky
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Myslíte si, že 
graffiti lidé 

vymysleli teprve 
nedávno?  

Tak to se pletete! 
Člověk maloval   

na zdi 
odjakživa.

Pokud se dobře podíváte 
na fotografii, všimnete si 
tancujících postav, mužů 
na lovu a různých zvířat. 

Jsou to velice staré malby, 
pocházejí z dob, kdy člověk 
utíkal před divokými zvířaty 

nebo je pronásledoval. 
Život byl tehdy mnohem 
jednodušší. A na zdi se 

malovalo výkaly netopýrů… 
Tak vznikla tato malba.

VŮBEC NE STRAŠNÝ
KLUB PŘÁTEL

Jeskyně Magura

BULHARSKO 
MALOVANÉJAKO 

No  
toto?!
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Podle starých bulharských pověstí chodily 
dávno před člověkem po zemi třímetrové 

bytosti. Byly mohutné a silné. Zdálo se, 
že neexistuje síla, která by je dokázala 
přemoct. Nakonec se to však podařilo 

díky pichlavým výhonkům ostružin. Obři 
si jich totiž z výšky nevšimli, zapletli se 
do nich a zahynuli… Obrovské balvany 
rozeseté po celém Bulharsku jsou prý 

jejich náhrobky.

Neobyčejné skalní formace  
u vsi Beli Plast

MALOVANÉ

Jeskyně je ideální místo k bydlení. Zejména pro ty, kdo mají rádi 
přítmí. Ale ta na obrázku níže je trochu výjimka a je obdivuhodná! 

Dva obrovité otvory v klenbě jeskyně osvětlují vnitřek denním 
světlem a působí dojmem, jako by se na nás dívaly. Kdo jeskyni 
obýval, to nevíme, protože se nepodepsal. Možná to byli obři?!

Jeskyně Prochodna zvaná 
též  

Oči Boha

Národní park Pirin

Památník zakladatelů  
bulharského státu

Obři se bezpochyby procházeli  
i po lese plném skalních hřibů…

…a smáčeli si nohy v jednom  

z horských jezer.

Legendy o obrech byly inspirací  
pro tvůrce tohoto sochařského díla…
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VŮBEC NE STRAŠNÝ
KLUB PŘÁTEL

„Milý de
níčku, 

znám n
ěkoho,

koho by
 setká

ní s ob
ry potě

šilo,

ale nen
í teď t

ady…

A obři 
vlastně

 taky 
ne.“

NEBO SNAD ANO?

GRIFFIN

MURRAY

VLAD

WAYNE

DRÁKULA

„Dnes je teprve první den a už se mi tu po všech moc stýská! Občas mám 
dojem, že tu nejsme sami. Johnny říká, že to přeháním.“

Do křížovky vepište jména postav, po nichž se Mavis stýská. Písmenka,  
která se objeví v červeně orámovaných políčcích, dají dohromady jméno 

příšery, kterou by potěšilo setkání s obry.

STRAS

ˆ

NE

ˆ

 SE 

MI STÝSKÁ

Odpovědi: Frank; na druhé fotografii chybí Griffin a Winnie, Vladův límec je fialový, 
Wayneova kapsa je zelená, knoflík na Drakově vestě je stříbrný; D.

DEN PRVNÍ
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„Zdálo se mi, že vidím… Ne, to není možné… Frank to být určitě nemůže. 
Byl to jenom stín někoho, kdo je mu podobný.“  Nebo snad ne?  

Pozorně si prohlédněte čtyři podezřelé stíny, které Mavis uviděla  
v hlubinách jeskyně, a uhodněte, který stín patří Frankovi.

A

ORIGINÁL KOPIE

B

D

C

„Je dobře, že mám tu fotku. Vyšla parádně. Táta  
na ní vypadá bezvadně.“ Nebo snad ne? 

Tyto fotky Mavis pořídila na rozloučenou.  
Liší se v pěti detailech. Najděte rozdíly.
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ROYAL BAY ROYAL GARDEN

BULHARSKO |  
BALČIK
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Hotel Royal Bay 
Hotel Royal Garden 
BULHARSKO | BALČIK 

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/VAR2RBA.html
Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/VAR2RGA.html

Balčik, jedno z nejstarších měst na bulharském pobřeží 
Černého moře, založené antickými Řeky pod názvem 
Krunoi, později Dionisopolis, se nachází cca 45 km od 
Varny. Pobřeží je zde typické svými vysokými bílými 
útesy, nepříliš hustou zástavbou hotelovými resor-
ty a křišťálově čistou mořskou vodou. V malebném 
přímořském městečku Balčik lze navštívit  botanickou 
zahradu a královské sídlo Tiché hnízdo. Dalším z láka-
del je romantický mys Kaliakra se zbytky středověké 
pevnosti a blízká, velmi populární restaurace nabízející 
mořské mušle z vlastní farmy.

POLOHA: Uzavřený komplex dvou hotelů (Royal Bay  
4* a Royal Garden 3*+) se nachází přímo na břehu moře, 
v klidné oblasti mimo velká letoviska, cca 10 km od Balčiku, 
12 km od Kavarny a cca 60 km od letiště Varna; nejbližší 
obchody cca 500 m od hotelu.

VYBAVENÍ: Vstupní hala, recepce, restaurace, plážový 
bar, WiFi ve společných prostorách zdarma; za poplatek 
trezor v recepci, půjčovna aut. Bazén s oddělenou částí pro 
děti; u bazénu terasa se slunečníky, stolky a židle.

SPORT A ZÁBAVA: Plážový volejbal, basketbal, stolní 
tenis, šipky, aqua aerobic, amfiteátr, dětské hřiště; za popla-
tek 3 golfová hřiště v blízkosti resortu. 

PRO DĚTI: Dětské hřiště, dětský klub Čedoku Hotel  
Transylvánie s českými animátory (v provozu cca od poloviny 
června do poloviny září), aktivity probíhají v uzavřeném 
hotelovém areálu. 

UBYTOVÁNÍ: Royal Bay – studia s možností přistýlky 
(pohovka) mají kuchyňskou část se základním vybavením 
(rychlovarná konvice, varná plotýnka, chladnička), vlastní 
příslušenství (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klima-
tizaci, SAT/TV, WiFi, telefon a balkon s výhledem na moře; 
za poplatek trezor. Apartmány mají obývací pokoj a ložnici 
oddělenou dveřmi (2 pevná lůžka a rozkládací pohovka pro 
1 dospělého nebo 2 děti), vybavení stejné jako studio.  
Royal Garden – pokoje superior s možností 2 přistýlek 
pro děti a apartmány až pro 4 osoby mají vlastní příslušen-
ství, klimatizaci, SAT/TV, chladničku a balkon.

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje plnou penzi formou 
bufetu, odpolední snack, zmrzlinu, nealkoholické a alko-
holické nápoje místní výroby v časech a místech určených 
hotelem.

PLÁŽ: Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se 
nachází v bezprostřední blízkosti hotelu Royal Bay, ze strany 
hotelu Royal Garden přístup do moře po schodech, lehátka 
a slunečníky zdarma.

NAŠE TIPY: 
★	Na samém břehu moře  
★	Areál vhodný pro rodiny s dětmi
★	Animace v českém jazyce
★	Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★	Odlety z Prahy, Brna, Ostravy

SLEVY: 
★ Pobyt pro 2 děti do 14 let ZDARMA 

* více na str. 69

Cena

od 13 350
  Kč*

ALL INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ  
KLASIFIKACE: ★★★★

TM
 &

 ©
 2

0
19

 S
on

y 
Pi

ct
ur

es
 A

ni
m

a
tio

n 
In

c.
 A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d

.

13



BULHARSKO |  
SOZOPOL
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Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/BOJ2HAC.html

Sozopol je malebné starobylé městečko na jižním 
černomořském pobřeží vzdálené cca 33 km jižně od 
Burgasu. Původní osada byla založena kolem roku 
610 př. n. l. řeckými přistěhovalci z Milétu pod jménem 
Apollonia. 13 m vysoká socha boha Apollona, umístě-
ná v chrámu, se stala později kořistí římských vojsk  
vedených Marcem Lucullem a byla dopravena na řím-
ský Kapitol.  Městečko je charakteristické křivolakými 
uličkami lemovanými typickými sozopolskými dřevě-
nými domy s vysunutými patry a kamennou podezdív-
kou, podobnými stavbám v Nessebaru. Malebnost 
podtrhují i pěkné písčité pláže a rybářský přístav. 
Spojení s Burgasem a dalšími místy v okolí je zajištěno 
místními autobusy. Transfer z letiště trvá cca 45 min.

POLOHA: Komplex pěti čtyřpatrových budov se nachází 
v poklidném zálivu Zlatá rybka s krásnou písčitou pláží, cca 
4 km od centra Sozopolu a cca 30 km od letiště Burgas.

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

SPORT A ZÁBAVA: Stolní tenis, volejbal, venkovní 
fitness, šachy, šipky, animační programy pro děti a dospělé; 
za poplatek vodní sporty na pláži, aquapark v Sozopolu. 

PRO DĚTI: Dětský bazén, dětské hřiště, animační progra-
my, dětský klub Čedoku Hotel Transylvánie s českými animá-
tory (v provozu cca od poloviny června do poloviny září). 

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

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje plnou penzi bufeto-
vou formou, občerstvení během dne, zmrzlinu, kávu, čaj, 
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby v časech  
a místech určených hotelem. 1x za pobyt možnost večeře  
v restauraci à la carte (rezervace předem nutná).

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

★	Poloha přímo u pláže  
★	Rodinná dovolená
★	Možnost až 3 přistýlek pro děti
★	Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★	Odlety z Prahy, Brna, Ostravy

SLEVY: 
★ Pobyt pro 2 děti do 12 let ZDARMA 

* více na str. 69

Cena

od 13 490
  Kč*

Hotel Hacienda Beach 
BULHARSKO | SOZOPOL 

ALL INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ  
KLASIFIKACE: ★★★★
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BULHARSKO |  
SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ
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Hotel Kotva 
BULHARSKO | SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ 

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/BOJ2KOT.html

SLEVY: 
★ Dítě do 7 let let zcela ZDARMA

★ Pobyt pro dítě do 12 let ZDARMA * více na str. 69

Cena

od 17 310
  Kč*

Slunečné pobřeží je největší a nejlépe rozvinutý rekreač-
ní komplex Bulharska, leží na jeho jižním pobřeží, 40 km 
od Burgasu a 5 km od historického městečka Nessebar. 
Jeho místy až 200 m široká a 8 km dlouhá pláž, zpest-
řená písečnými dunami, se pozvolna svažuje do moře 
a je velmi vhodná pro děti. Pláž je vybavena sprchami, 
půjčovnami slunečníků, lehátek a sportovních potřeb. 
Hotely jsou rozestavěny podél pláže a v oblasti za ní. 
Vycházky do okolí i do starobylého Nessebaru s jeho 
stylovými restauracemi, kavárnami a obchody mohou 
být prostřídány vyjížďkami v drožkách nebo jízdou na 
koni. Večery je možno strávit buď ve stylových podni-
cích, nebo na diskotékách. Pro radost dětí i dospělých 
jsou zde vybudovány dva velké aquaparky. Dopravu v 
komplexu zajišťuje minivláček, pravidelné autobusy pak 
spojují středisko s Nessebarem, Elenite, Burgasem a Var-
nou. Je možné podniknout i výlet do Istanbulu.

POLOHA: Hotel leží v klidné jižní části letoviska, cca 2 km 
od centra střediska, cca 500 m od Nessebaru, spojení zajišťuje 
vláček, a cca 32 km od letiště Burgas.

VYBAVENÍ: Vstupní hala, recepce, směnárna, výtah, 
restaurace, bar v lobby a u bazénu, WiFi v lobby zdarma; 
za poplatek trezor na recepci, internetový koutek. Bazén s 
vyhrazenou částí pro děti, bazén se skluzavkami, bazén v mini 
aquaparku; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Stolní tenis; za poplatek posilovna, 
kulečník, sauna a parní lázeň; ve středisku minigolf, tenisové 
kurty, pronájem jízdních kol, vodní sporty na pláži, diskotéky. 

PRO DĚTI: Vodní skluzavky, aquapark, dětský klub Čedoku 
Hotel Transylvánie s českými animátory (v provozu cca od 
poloviny června do poloviny září).

UBYTOVÁNÍ: Standardní dvoulůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon a balkon; za poplatek 
minibar, dětská postýlka. Za příplatek stejně vybavená hotelo-
vá studia s oddělenou ložnicí a s možností až 2 přistýlek. Na 
vyžádání možnost až 3 přistýlek pro děti.

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje plnou penzi formou 
bufetu, lehké občerstvení, nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby v časech a místech určených hotelem. V červno-
vých a zářijových termínech možnost pobytu i jen se snídaní.

PLÁŽ: Písčitá pláž s mírnou svažitostí do moře se nachází od 
hotelu cca 200 m přes písečné duny, lehátka a slunečníky za 
poplatek.

NAŠE TIPY: 
★	Aquapark
★	Rodinné pokoje
★	Pláž vhodná pro děti
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna, Ostravy, Pardubic

ALL INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ  
KLASIFIKACE: ★★★★
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Kdo se bojí Murrayho? 
Nikdo! No právě, ale přesto  

lidi mumie moc nemusí.  
Možná by tomu bylo jinak,  

kdyby je líp poznali?

Tyto neobyčejné stavby 
pravidelného tvaru a 
bez oken s několika 

komnatami a četnými 
chodbami se stavěly 

pro faraony – panovníky 
starého Egypta.  

Měli v nich „bydlet“  
po své smrti.

Sfinga, v pozadí pyramidy v
 Gíze

VSTUPTE S NÁMI 

DO PYRAMIDY!

Mizím odsud, 
nechci být 

mumifikovaný!

VŮBEC NE STRAŠNÝ
KLUB PŘÁTEL

TM
 &

 ©
 2

0
19

 S
on

y 
Pi

ct
ur

es
 A

ni
m

at
io

n 
In

c.
 A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d.

18



Nebyli mumifikováni jen lidé…
Pro stavbu těchto hrobek se vybírala 

odlehlá místa. Pyramida měla 
podobně jako trezor chránit mumii 

a poklady, které byly uloženy uvnitř. 
Věřilo se totiž, že po smrti člověk žije 

podobně jako za života. Do hrobu 
se tedy ukládal veškerý majetek. V 
Tutanchamonově pyramidě se našly 

mj. tři zlatá lůžka, zlatý trůn, čtyři 
zlacené válečné vozy, velké množství 

soch včetně jedné ze zlata a řada 
dalších drahocenností.

Hieroglyfy – obrázkové písmo

Mumie kočky je jako živá…

Tutanchamonova posmr
tná 

maska

Tento faraon měl štěstí. Jeho  

pyramida nebyla vyloupena.

Toto je ukázka egyptského písma.Přestože se v pyramidách stavěly 
pasti na zloděje, byly na ně uvalovány 

kletby a budovaly se tam uličky 
sfing, které měly nekropoli bránit, 

nepodařilo se většinu z nich uchránit 
před vyrabováním zloději.

V pyramidách se povinně nosil jediný typ oděvu – 
kombinéza z obvazů. Egypťané totiž věřili, že když 

se tělo uchová i po smrti v dobrém stavu, zajistí jim to 
záhrobní život. Proto byla těla zesnulých mumifikována. 

A nakonec měly všechny mumie dobře známou a dosti 
pochmurnou podobu. Brrr…

JEDEN Z NEJDELŠÍCH OBVAZŮ, KTERÉ BYLY OBJEVENY
, MĚŘIL VÍCE NEŽ 1,5 KILOM

ET
RU

 N
A 

DÉ
LKU

!
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czerwonym

VŮBEC NE STRAŠNÝ
KLUB PŘÁTEL

Konečně
 pyram

idy! 

Už dáv
no jsem

 se ch
těla po

dívat, 

jak vla
stně M

urray b
ydlí.

1 2

3
4

5

7

6
9

8

10 11 12

13 14 15

16 17

VC
HO
D

VC
HO
D

VÝCHOD

Lidé jsou moc milí. Čekali na nás v pyramidě. To bylo skvělé! V jednom  
okamžiku jsme uviděli velké množství očí. Jedny se nám zdály  

nějak povědomé. Ale to se nám asi jen zdálo…

Najděte dvojice stejných očí. Víte, komu patří ty,  
které nejsou ve dvojici?

EGYPTSKÁ 
TMA

Vstup na 
vlastní 

nebezpečí 

Odpověď: Jsou to Murrayho oči.
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VC
HO
D

VC
HO
D

VÝCHOD

Vyberte takové chodby, abyste 

nenarazili na mumie, jinak 

budete mít po ptákách. Přesněji 

řečeno, žádný pták nezahyne, 

ale bude to svědčit o tom, že naši 

cestovatelé v Egyptě nebyli sami.

„To je ale milé uvítání,“ říkala jsem si,  
ale Johnny si patrně pomyslel pravý opak.

 
Veďte Mavis, Johnnyho a Denise skrz pyramidu.

TMA
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EGYPT |  
MARSA ALAM
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Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/RMF2ROY.html

ALL INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ  
KLASIFIKACE: ★★★★★

SLEVY: 
★ Pobyt pro 2 děti do 14 let ZDARMA 

* více na str. 69

Cena

od 17 520
  Kč*

Hotel Royal Brayka Beach Resort 
EGYPT | MARSA ALAM 

NAŠE TIPY: 
★	Rodinná dovolená
★	Aquapark
★	Animace v českém jazyce
★	Pozvolný vstup do moře
★	Rodinné pokoje s oddělenou ložnicí
★	Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★	Odlety z Prahy, Brna, Ostravy

Marsa Alam je původně malá rybářská osada a přístav na 
břehu Rudého moře situovaná asi 280 km jižně od Hurghady 
a 250 km severně od súdánských hranic. V širokém okolí 
osady se nachází civilizací dosud málo dotčené pobřeží Ru-
dého moře, charakteristické svými krásnými zálivy s písčitými 
plážemi, které jsou lemovány romantickými útesy. V moři na 
okrajích pláží se zpravidla nacházejí bohaté kolonie korálů 
a pestrobarevných ryb. Jako korálky na niti leží u jednotlivých 
zálivů samostatně stojící hotelové areály, které nabízejí dosta-
tečný ubytovací luxus a přitom i klid v prostředí nenarušené 
pouštní oázy. Oblast doporučujeme nejen vyznavačům potá-
pění, šnorchlování a dalších vodních sportů, jako windsurfin-
gu, vodního lyžování a parasailingu, ale i pro rodiny s dětmi.

POLOHA: Pěkný a rozlehlý hotelový komplex s příjemnou 
atmosférou se nachází přímo u překrásného zálivu s písčitou pláží 
a s ideálními podmínkami pro potápění a šnorchlování, cca 40 km 
od letiště.

VYBAVENÍ: Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 2 à la carte 
restaurace, bar v lobby, na pláži a u bazénu; za poplatek WiFi, 
internetový koutek. Terasa s velkým bazénem (v zimě vyhřívaným), 
bazén se skluzavkami a tobogánem a dětský bazén se skluzavkou; 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Tenisové kurty (osvětlení za poplatek), 
stolní tenis, kulečník, posilovna, plážový volejbal, miniclub, animační 
programy pro děti i dospělé, šipky, boccia, diskotéka; za poplatek 
Spa – sauna, masáže, kosmetické procedury; potápěčské centrum s 
mezinárodními instruktory. 

PRO DĚTI: 3 dětské bazény, vodní skluzavky, aquapark (v hotelo-
vé části Brayka Lagoon), dětské hřiště, dětský klub Čedoku Hotel 
Transylvánie s českými animátory (v provozu cca od poloviny června 
do poloviny září). 

UBYTOVÁNÍ: Standardní dvoulůžkové pokoje s možností 
až 2 dětí na společné přistýlce jsou vybaveny vlastním příslušenstvím 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, telefonem, SAT/TV, 
menší chladničkou, trezorem, balkonem nebo terasou. Na vyžádání 
a za příplatek rodinné pokoje se 2 propojenými pokoji s možností 
až 2 přistýlek.

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu, 
pozdní snídani, lehké občerstvení během dne, oběd v restauraci 
u pláže (nutná rezervace den předem), nealkoholické a místní alko-
holické nápoje v hotelem určených časech a místech.

PLÁŽ: Pěkná, 500 m dlouhá písčitá pláž, na jejímž začátku je 
mělké moře s korály, pak hloubka na potápění, se nachází přímo u 
areálu hotelu, vstup do moře i z mola; lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma. Lze využít i krásnou písčitou pláž v zálivu s pozvolným 
vstupem do moře, jednu z nejlepších pláží v této oblasti vhodnou 
pro děti.
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Ví někdo, jak 
vypadá Griffin? 

A jestli Atlantida 
skutečně 

existovala?   
No právě! Jsou 

otázky, na 
které nedovede 

odpovědět nikdo, 
tedy skoro nikdo…

Kdysi prý existovala 
Atlantida – mytický ostrov, 

který dostal darem bůh 
moří a oceánů Poseidón. 
Právě on se zasloužil o 

její rozkvět. Obyvatelům 
Atlantidy nic nechybělo. 
Hojnost jídla, stavebního 

materiálu a nerostů (včetně 
zlata) způsobil, že se ostrov 

stal mocností. Město se 
jen blyštělo přepychem 

a oplývalo veškerým 
bohatstvím. Jednoho dne 

však na ostrově došlo k 
velkému zemětřesení a šel ke 
dnu. A to je začátek legendy…

„Drb“ o existenci Atlantidy ro
zšířil velký filozof Platon, 

proto si jeho lživosti nikdo ne
povšiml a začal žít vlast-

ním životem…

ATLANTIDYPO STOPÁCH 

Psst,  
Griffin je prý 

zrzavý.

VŮBEC NE STRAŠNÝ
KLUB PŘÁTEL
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Souostroví Santorini

V průběhu archeologických vykopávek na území obce 
Akrotiri byly nalezeny pozůstatky starověkého města, 

které bylo zničeno při výbuchu sopky. Byly odkryty 
domy do výšky prvního patra s veškerým zařízením 

a početné nástěnné malby. Zástavba svědčila o 
tom, že to byla vysoce rozvinutá civilizace. Stavitelé 
města dokonce vytvořili složitý odvodňovací systém 
i něco jako toalety. Někteří badatelé si proto kladou 
otázku, jestli Santorini náhodou není onou ztracenou 

Atlantidou…

ATLANTIDY

Kolem roku 1500 před naším letopočtem došlo k jedné 
z nejmohutnějších živelních katastrof v dějinách. 

Výbuch sopky způsobil, že se většina ostrova Thira 
zvaného také Santorini propadla. Vznikla tak obří 

prohlubeň – sopečná kaldera, kterou zaplavily vody 
Egejského moře. Dnes jsou vidět pouze okrajové části 

původního ostrova v podobě souostroví Santorini.

Pohled na kalderu Santori
ni a městečko Oia

Archeologické naleziště v Ak
rotiri

Boxující chlapci – 
mozaika
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VŮBEC NE STRAŠNÝ
KLUB PŘÁTEL

„Jsme n
a Sant

orini. Ar
cheologi

cké 

vykopáv
ky jsou 

skvělé. 
Kopat 

je skvě
lé. 

Všechno
 je skv

ělé. My
slela js

em si, 
že 

v písku
 kopají

 jenom 
děti, a

le není 
to 

tak, je
ště jsou

 totiž 
archeol

ogové…“

POKLADE,
Denis se také rozhodl něco 

objevit, a tak jsme mu 
trochu pomohli. Zahrabali 

jsme se do písku až po 
vršek hlavy…“

Podívejte se na obrázky 
a najděte, na kterém je 

Mavis a na kterém Johnny. 
A možná se tam ukryl ještě 

někdo další?

A
B

C

D

E

KDE JSI?
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„Mohla bych na pláži ležet snad sto let a opalovat  
se ve svitu měsíce. Ale Johnny říká, že by to beztak 

bylo k ničemu…“

Mavis nemá sluníčko zrovna dvakrát v oblibě, ale 
musíte uznat, že celá rodina vypadá dost bledě. 
Chopte se fixů a přidejte našim dovolenkářům 

trochu barvy. 

Odpověď: A Mavis, B Wayne, C Johnny, D Griffin, E Drako
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ŘECKO |  
ZAKYNTHOS
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Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/ZTH2POS.html

ALL INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ  
KLASIFIKACE: ★★★

SLEVY: 
★ Pobyt pro 2 děti do 6 let ZDARMA 

* více na str. 69

Cena

od 20 630
  Kč*

Hotel Poseidon 
ZAKYNTHOS | LAGANAS 

Laganas je jedna z nejznámějších a nejoblíbenějších 
dovolenkových destinací ostrova Zakynthos. Leží v jižní 
části ostrova u unikátní téměř 10 km dlouhé pláže, kte-
rá díky své délce patří k těm nejdelším na celém řeckém 
území. Zejména pro děti a méně zdatné plavce je zde 
ideální vstup do vody, který je velmi pozvolný a mělký. 
Laganas je trochu kuriózní letovisko, hlavní silnice zde 
například končí v moři a další kuriozitou jsou mořské 
želvy. Směrem na Kalamaki lze v návaznosti na roční 
období na pláži vidět trojnožky, které upozorňují na 
želví hnízda. Brzy ráno nebo během dopoledne,  
při troše štěstí, lze spatřit právě vylíhnutou želvičku 
mířící do moře. 
Na místě se platí povinná pobytová taxa v hotovosti v 
EUR, bližší informace u prodejce nebo na www.cedok.cz.

POLOHA: Hotel je situován v klidné části letoviska, cca 
500 m od rušnější zóny s bary, tavernami, diskotékami a ob-
chody, cca 8 km od letiště.

VYBAVENÍ: Vstupní hala, recepce, výtah, lobby bar, 
restaurace s terasou, snack bar u bazénu, TV salonek; za 
poplatek internetový koutek, WiFi. Bazén s oddělenou částí 
pro děti, vířivka; slunečníky a lehátka u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Stolní tenis, šipky, dětské hřiště 
a herna pro děti, miniclub (4–12 let), animace u bazénu, hry, 
zábavní a sportovní aktivity; za poplatek kulečník.

PRO DĚTI: Dětské brouzdaliště, dětské hřiště a herna, 
miniclub, animační programy, dětský klub Čedoku Hotel 
Transylvánie s českými animátory (v provozu cca od poloviny 
června do poloviny září).

POKOJE: Standardní dvoulůžkové pokoje s možností 
přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, chladničkou a 
balkonem nebo terasou; za poplatek trezor. Za příplatek 
pokoje s možností až 2 přistýlek pro děti (palanda) s bočním 
výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje plnou penzi formou 
bufetu, lehké občerstvení během dne, kávu, čaj, nealkoholic-
ké nápoje a vybrané alkoholické nápoje místní výroby  
v časech a místech určených hotelem.

PLÁŽ: Široká, dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem 
do moře se nachází přímo u hotelového areálu, slunečníky 
a lehátka za poplatek.

NAŠE TIPY: 
★ Výhodná poloha
★ Pěkná pláž
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna, Ostravy
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Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/HER2PET.html

ALL INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ  
KLASIFIKACE: ★★★★

SLEVY: 
★ Pobyt pro dítě do 13 let ZDARMA 

* více na str. 69

Cena

od 14 590
  Kč*

Hotel Petra Mare 
KRÉTA | IERAPETRA 

NAŠE TIPY: 
★	Aktivní rodinná dovolená
★ Nejteplejší jižní část ostrova
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna, Ostravy, Pardubic

Středisko Ierapetra leží na jižním pobřeží východní 
části Kréty u Libyjského moře. Samo město je zároveň 
nejjižnějším městem Evropy a tato poloha předurču-
je jeho podnebí, které je teplé a suché prakticky po 
celý rok. V městě najdete živý přístav, promenádu s 
množstvím obchůdků, barů, restaurací a taveren, kde 
vám připraví vynikající řecké speciality. V okolí města 
se nachází několik pláží, některé s nezvyklým černým 
pískem, jižní větry využívají aktivní klienti k provozo-
vání windsurfingu a paraglidingu. Ierapetra je  
středisko, které uspokojí zájemce o klidnou i aktivní 
dovolenou. 
Na místě se platí povinná pobytová taxa v hotovosti v 
EUR, bližší informace u prodejce nebo na www.cedok.cz.

POLOHA: Udržovaný hotel s vynikajícími službami, 
přizpůsobený především dětem, leží cca 800 m od centra 
města Ierapetra s nabídkou obchodů, barů a restaurací, cca 
100 km od letiště; autobusová zastávka před hotelem.

VYBAVENÍ: Vstupní hala, recepce, výtahy, restaurace, 
hlavní bar, bar u bazénu, terasa s výhledem na moře, WiFi 
v prostoru recepce zdarma; za poplatek půjčovna vybavení 
pro děti (termoska, varná konvice, kočárek), hlídání dětí. 
Bazén se slanou vodou, vířivka, dětský bazén se skluzavka-
mi a pirátskou lodí; lehátka, slunečníky a osušky u bazénu 
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Posilovna, plážový volejbal, stolní 
tenis, dětské hřiště a herna, miniclub (4–12 let), diskotéka, 
animační programy pro děti a dospělé (6x týdně, v sezoně); 
za poplatek vodní sporty na pláži.

PRO DĚTI: Dětské hřiště a herna, miniclub, dětský bazén 
se skluzavkami a pirátskou lodí, půjčovna vybavení pro děti, 
dětský klub Čedoku Hotel Transylvánie s českými animátory 
(v provozu cca od poloviny června do poloviny září). 

UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkové superior pokoje s 
možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefo-
nem, trezorem, chladničkou a balkonem; za poplatek dětská 
postýlka (na vyžádání). Za příplatek rodinné pokoje  
s možností 2 přistýlek (oddělené posuvnými dveřmi).

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje plnou penzi bufeto-
vou formou, snack během dne, nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby v časech a místech určených hotelem.

PLÁŽ: Hotelová písčito-oblázková pláž s pozvolným vstu-
pem do moře (dno je místy kamenité, doporučujeme obuv 
do vody) se nachází přímo u hotelu; lehátka a slunečníky 
zdarma.
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NAŠE TIPY: 
★	Rodinná dovolená
★ Atraktivní lokalita na soukromém 

poloostrově
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna, Ostravy, Pardubic

Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/HER2CAP.html

ALL INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ  
KLASIFIKACE: ★★★★★

SLEVY: 
★ Pobyt pro dítě do 14 let ZDARMA 

* více na str. 69

Cena

od 21 890
  Kč*

Hotel Capsis Out of the Blue 
KRÉTA | AGIA PELAGIA 

Bývalá rybářská vesnička Agia Pelagia s dosud 
zachovaným typickým krétským rázem se dnes stala 
prázdninovým letoviskem s několika tavernami, bary, 
místními obchůdky i supermarkety. Nachází se na 
severním pobřeží Kréty, asi 25 km západně od hlavního 
města Heraklion, kam se lze bez problémů dostat místní 
autobusovou dopravou. Středisko je vyhlášené členitým 
pobřežím s převážně písčitými plážemi v chráněných 
zátokách lemovaných skalnatými výstupky, které 
nabízejí kromě koupání také příležitost pro zajímavé 
šnorchlování, potápění a provozování vodních sportů. 
Agia Pelagia je dosud klidným místem pro strávení 
pohodové dovolené. 
Na místě se platí povinná pobytová taxa v hotovosti v 
EUR, bližší informace u prodejce nebo www.cedok.cz. 

POLOHA: Luxusní hotelový komplex je situován v krásné 
zahradě na soukromém poloostrově, cca 200 m od centra 
vesničky Agia Pelagia s obchody a bary, cca 27 km od letiště; 
autobusová zastávka cca 20 m od hotelu.
 
VYBAVENÍ: Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace,  
3 à la carte restaurace, 4 bary, kongresové centrum, terasa s 
výhledem na moře, minimarket, WiFi ve společných prostorách 
zdarma; za poplatek hlídání dětí. Terasy na slunění s bazény, 
dětský bazén s replikou lodi; lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Venkovní šachy, stolní tenis, 
lukostřelba, volejbalové hřiště, dětské hřiště, dětský Minoan 
Park inspirovaný minojským palácem Knossos, miniclub (4–12 
let), klub pro teenagery, vodní hry u hotelové pláže, animační 
programy pro děti a dospělé (v sezoně); za poplatek tenisové 
kurty s osvětlením, lekce tenisu, jógy, kulečník, vodní sporty na 
pláži, Spa centrum v hotelu Crystal Energy – fitness, sauna, 
masáže, vířivka, kosmetické procedury, wellness programy.

PRO DĚTI: Dětské hřiště, dětský Minoan Park, dětský 
bazén, klub pro děti a teenagery, dětský klub Čedoku Hotel 
Transylvánie s českými animátory (v provozu cca od poloviny 
června do poloviny září).

UBYTOVÁNÍ: Standardní dvoulůžkové pokoje, některé 
v bungalovech, s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním 
příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, 
SAT/TV, telefonem, chladničkou, trezorem a balkonem nebo 
terasou; za poplatek WiFi, minibar. Za příplatek rodinné 
pokoje – jedna prostornější místnost s možností až 3 přistýlek 
(palanda a rozkládací lůžko), v případě obsazení 5 osobami 
je třeba počítat se stísněným prostorem.

STRAVOVÁNÍ: Premium all inclusive formou bufetu.

PLÁŽ: Dvě pláže, písčitá a oblázková, se nacházejí přímo 
u areálu hotelu; lehátka a slunečníky zdarma.
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Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/KGS2GAI.html

ALL INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ  
KLASIFIKACE: ★★★★

SLEVY: 
★ Pobyt pro 2 děti do 14 let ZDARMA 

* více na str. 69

Cena

od 17 690
  Kč*

Hotel Gaia Royal Resort 
KOS | MASTICHARI 

Rodinné letovisko Mastichari, vzdálené od hlavního 
města ostrova Kos přibližně 20 km, se nachází na se-
verozápadním písečném pobřeží. Charakter střediska 
připomíná některé velmi exotické krajiny a společně 
s romantickým prostředím přístavního městečka s 
rybářskou tradicí vytváří neopakovatelnou atmosféru, 
naprosto ideální ke strávení dovolené v kruhu rodiny či 
s partnerem. 
Na místě se platí povinná pobytová taxa v hotovosti v 
EUR, bližší informace u prodejce nebo www.cedok.cz. 

POLOHA: Rozlehlý hotelový komplex několika dvoupat-
rových pavilonů s centrálně umístěným bazénem je situovaný 
v zahradě, cca 5 km od vesničky Mastichari s obchody, 
bary a tavernami, cca 15 km od letiště; autobusová zastávka 
místní dopravy cca 500 m od hotelu.
 
VYBAVENÍ: Centrální budova s recepcí, restaurací, 
barem a TV místností, 2 bary u bazénů; za poplatek WiFi, 
trezor na recepci. 3 bazény s oddělenými částmi pro děti; 
skluzavky pro děti, lehátka a slunečníky u bazénů zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Tenisové kurty, plážový volej-
bal, multifunkční hřiště, stolní tenis, dětské hřiště, miniclub, 
animační programy; za poplatek kulečník, vodní sporty na 
pláži. 

PRO DĚTI: Dětský bazén se skluzavkami, bazény s 
dětskými sekcemi, dětský klub Čedoku Hotel Transylvánie s 
českými animátory (v provozu cca od poloviny června do 
poloviny září).

UBYTOVÁNÍ: Standardní dvoulůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV a balkon nebo terasu. Za 
příplatek prostorné rodinné apartmány až pro 5 osob s 
oddělenou ložnicí se 2 lůžky a obývacím pokojem s dalšími 
2 lůžky a možností přistýlky (3+2, minimální obsazenost 
3 osoby).

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje plnou penzi 
formou bufetu, odpolední občerstvení – kávu, čaj, sušenky, 
nealkoholické a místní alkoholické nápoje v časech a místech 
určených hotelem.

PLÁŽ: Písčitá pláž s oblázkovými úseky a pozvolným vstu-
pem do vody navazuje přímo na hotelový areál, vzdálenost 
v závislosti na konkrétní poloze jednotlivých pavilonů cca 
100–500 m; lehátka a slunečníky za poplatek.

NAŠE TIPY: 
★	Rodinná dovolená
★ Bohatý výběr jídel
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna, Ostravy
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Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/KGS2SOV.html

ALL INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ  
KLASIFIKACE: ★★★★★

SLEVY: 
★ Pobyt pro dítě do 12 let ZDARMA 

* více na str. 69

Cena

od 19 340
  Kč*

Hotel Sovereign Beach 
KOS | KARDAMENA 

Kardamena leží v jihovýchodní části ostrova Kos přímo 
u Egejského moře. Patří mezi oblíbená rekreační stře-
diska, pyšní se krásnou 4 km dlouhou pláží s jemným 
zlatobílým pískem. Oblast je vyhledávaná pro potápě-
ní a šnorchlování, na své si přijdou i milovníci bazénů 
a aquaparků nebo příznivci suchozemských aktivit, 
např. motokár nebo jízdy na koni. V okolí se nachází 
mnoho taveren a restaurací nabízejících mořské plody. 
Letovisko se vyznačuje také bohatým nočním životem. 
Kardamena je ideálním prázdninovým střediskem, ve 
kterém si to své najde úplně každý. 
Na místě se platí povinná pobytová taxa v hotovosti v 
EUR, bližší informace u prodejce nebo na www.cedok.cz.  

POLOHA: Příjemný hotelový areál se nachází v klidné 
části střediska, cca 2 km od městečka Kardamena (hotelový 
minibus) a cca 8 km od letiště.

VYBAVENÍ: Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, bar, 
snack bar; za poplatek internetový koutek, WiFi , půjčovna 
kol. Bazén, dětský bazén; lehátka a slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Stolní tenis, malé hřiště na fotbal, 
volejbal, tělocvična, šipky, dětský klub, večerní zábava; za 
poplatek tenisové kurty, vodní sporty na pláži.

PRO DĚTI: Dětský bazén, dětský klub Čedoku Hotel 
Transylvánie s českými animátory (v provozu cca od poloviny 
června do poloviny září). 

UBYTOVÁNÍ: Standardní dvoulůžkové pokoje  
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím 
(koupelna, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, chladnič-
kou; za poplatek trezor, dětská postýlka. Za příplatek  
rodinné pokoje – větší místnost s manželskou postelí,  
přistýlkou a rozkládacím gaučem (minimální obsazenost  
3 osoby).

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje plnou penzi formou 
bufetu, dopolední a odpolední snack, odpolední kávu, čaj, 
dávkovač vody, nealkoholické a alkoholické nápoje místní 
výroby v časech a místech určených hotelem.

PLÁŽ: Písčitá pláž se nachází přímo u hotelu, lehátka 
a slunečníky zdarma.

NAŠE TIPY: 
★ Rodinná dovolená
★ Nádherná pláž
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna, Ostravy
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Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/RHO2ESP.html

ALL INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ  
KLASIFIKACE: ★★★★

SLEVY: 
★ Pobyt pro 2 děti do 14 let ZDARMA

* více na str. 69

Cena

od 22 460
  Kč*

Hotel Esperides Beach Family Resort 
RHODOS | FALIRAKI 

Prázdninové středisko Faliraki se nachází na východ-
ním pobřeží ostrova Rhodos, cca 15 km od letiště 
a hlavního města a svým návštěvníkům nabízí krásné 
písčité a oblázkové pláže, živé centrum s množstvím 
kaváren, barů, restaurací, diskoték, obchodů a také 
vodní park. Milovníci historie ocení blízkost staroby-
lého města Rhodos s jeho antickými i středověkými 
památkami. 
Na místě se platí povinná pobytová taxa v hotovosti v 
EUR, bližší informace u prodejce nebo na www.cedok.cz.  

POLOHA: Komplex hlavní a dvou vedlejších budov se 
nachází v rozlehlé zahradě cca 3 km od živého centra hote-
lové zóny střediska Faliraki a cca 15 km od letiště; nejbližší 
obchody cca 400 m a autobusová zastávka cca 50 m od 
hotelu.

VYBAVENÍ: Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, 
taverna, kavárna, 5 barů, TV místnost, minimarket, konfe-
renční místnost, WiFi v lobby zdarma; za poplatek trezor 
na recepci a internetový koutek v lobby. Terasa na slunění, 
bazén se 2 skluzavkami, dětské bazény; lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Šipky, stolní tenis, minigolf, plážový 
volejbal, dětské hřiště a herna pro děti, miniclub (4–14 let), 
dětské kino, v sezóně animační programy (6x týdně); za 
poplatek tenisové kurty s osvětlením, kulečník, vodní sporty 
na pláži.

PRO DĚTI: Dětské bazény, bazén se skluzavkami, dětské 
hřiště, miniclub, dětské kino, dětský klub Čedoku Hotel 
Transylvánie s českými animátory (v provozu cca od poloviny 
června do poloviny září). 

UBYTOVÁNÍ: Standardní dvoulůžkové pokoje s 
možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefo-
nem a balkonem; za poplatek WiFi, chladnička. Za příplatek 
pokoje s výhledem na moře a stejně vybavené rodinné 
pokoje s možností 2 přistýlek (místo s palandou oddělené 
opticky nebo posuvnými dveřmi), za poplatek trezor.

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje plnou penzi formou 
bufetu, pozdní kontinentální snídaně, lehké občerstvení 
během dne, kávu, čaj, zmrzlinu, nealkoholické a vybrané 
alkoholické nápoje místní výroby v místech a časech urče-
ných hotelem. V restauraci je vyžadováno formální oblečení, 
pánové dlouhé kalhoty.

PLÁŽ: Veřejná písčito-oblázková pláž Faliraki, oceněná 
Modrou vlajkou, s pozvolným vstupem do moře se nachází 
cca 50 m od areálu hotelu; lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma.

NAŠE TIPY: 
★ Přímo u pláže
★ Rodinná dovolená
★ Animace v českém jazyce
★ Vodní skluzavky
★ Pobyty na 7/10/11/14 dní
★ Odlety z Prahy, Brna, Ostravy, Pardubic
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Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/RHO2SUN.html

ALL INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ  
KLASIFIKACE: ★★★

SLEVY: 
★ Pobyt pro 2 děti do 16 let ZDARMA

* více na str. 69

Cena

od 17 800
  Kč*

Hotel Kolymbia Sun 
RHODOS | KOLYMBIA 

Středisko Kolymbia se nachází na jižním pobřeží ostro-
va Rhodos, cca 25 km od hlavního města a jde o jedno 
z nejoblíbenějších středisek ostrova – spojuje se zde 
klid, hezké prostředí a turistický ruch a zábava. Do 
Kolymbie se dostanete po Eukalyptu street – dvoukilo-
metrové velmi úzké příjezdové cestě, která je lemována 
vysokými eukalypty. Z kopce nad střediskem je nád-
herný výhled na severní i jižní část střediska a výstup je 
nenáročný. Další možností je koupání na pláži Tsampi-
ka – spojení: pěšky po hlavní silnici, nebo autobusem 
a samozřejmě zapůjčeným autem. Právě  
k cestování po ostrově je toto středisko velmi vhodným 
výchozím bodem – prakticky kamkoliv na ostrově 
Rhodos je to odtud kousek. 
Na místě se platí povinná pobytová taxa v hotovosti v 
EUR, bližší informace u prodejce nebo www.cedok.cz.  

POLOHA: Rodinný hotel s přátelskou atmosférou se 
nachází v centru oblíbeného letoviska Kolymbia s řadou 
obchodů, barů a restaurací, nedaleko od písčité pláže a cca 
30 km od letiště.

VYBAVENÍ: Vstupní hala, recepce, restaurace, snack bar, 
bar u bazénu, TV koutek, WiFi v prostoru recepce zdarma; 
za poplatek internetový koutek. Bazén s oddělenou částí pro 
děti, lehátka, slunečníky a osušky u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Volejbal, minifotbal, dětské hřiště, 
stolní tenis; za poplatek vodní sporty na pláži.

PRO DĚTI: Bazén s oddělenou částí pro děti, dětské hřiště, 
dětský klub Čedoku Hotel Transylvánie s českými animátory 
(v provozu cca od poloviny června do poloviny září).

UBYTOVÁNÍ: Jednoduše zařízené standardní dvou-
lůžkové pokoje s možností až 3 přistýlek pro děti (palanda 
nebo přistýlka) jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, 
trezorem, chladničkou a balkonem nebo terasou. Pokoje s 
přistýlkami mají stejnou velikost jako pokoje dvoulůžkové, 
některé mohou být umístěny v bungalovech.

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje plnou penzi formou 
bufetu, lehké odpolední občerstvení, nealkoholické nápoje 
a vybrané alkoholické nápoje místní výroby v časech a mís-
tech určených hotelem.

PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž, oceněná Modrou vlajkou, 
se nachází cca 250 m od hotelu, další dvě pláže do 400 m 
od hotelu; lehátka a slunečníky za poplatek.

NAŠE TIPY: 
★ Výhodná poloha
★ Rodinná dovolená
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna, Ostravy, Pardubic
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Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/RHO2SKY.html

ALL INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ  
KLASIFIKACE: ★★★★

SLEVY: 
★ Pobyt pro dítě do 12 let ZDARMA

* více na str. 69

Cena

od 16 870
  Kč*

Hotel Kolymbia Sky 
RHODOS | KOLYMBIA 

Středisko Kolymbia se nachází na jižním pobřeží ostro-
va Rhodos, cca 25 km od hlavního města a jde o jedno 
z nejoblíbenějších středisek ostrova – spojuje se zde 
klid, hezké prostředí a turistický ruch a zábava. Do 
Kolymbie se dostanete po Eukalyptu street – dvoukilo-
metrové velmi úzké příjezdové cestě, která je lemována 
vysokými eukalypty. Z kopce nad střediskem je nád-
herný výhled na severní i jižní část střediska a výstup je 
nenáročný. Další možností je koupání na pláži Tsampi-
ka – spojení: pěšky po hlavní silnici, nebo autobusem 
a samozřejmě zapůjčeným autem. Právě  
k cestování po ostrově je toto středisko velmi vhodným 
výchozím bodem – prakticky kamkoliv na ostrově 
Rhodos je to odtud kousek. 
Na místě se platí povinná pobytová taxa v hotovosti v 
EUR, bližší informace u prodejce nebo na www.cedok.cz.  

POLOHA: Komorní hotelový komplex tří budov je umís-
těný v zahradě cca 1,5 km od centra letoviska s nabídkou 
restaurací, barů a obchodů, cca 30 km od letiště.

VYBAVENÍ: Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 
bar u bazénu, obchod se suvenýry, WiFi v prostoru recepce 
zdarma, bazén, dětský bazén; lehátka a slunečníky u bazé-
nu zdarma, osušky za vratný depozit.  

SPORT A ZÁBAVA: Dětské hřiště, miniclub, animační 
programy, stolní tenis; za poplatek tenisový kurt a vodní 
sporty na pláži.

PRO DĚTI: Dětský bazén, dětské hřiště, miniclub, dětský 
klub Čedoku Hotel Transylvánie s českými animátory  
(v provozu cca od poloviny června do poloviny září).

POKOJE: Standardní dvoulůžkové pokoje s možností 
přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna, 
vysoušeč vlasů/na vyžádání na recepci, WC), klimatizací 
(cca od poloviny června do poloviny září zdarma, mimo 
sezónu za poplatek), TV, telefonem, WiFi, trezorem a balko-
nem nebo terasou. Za příplatek pokoje s privátním bazénem 
a rodinné pokoje v přízemí s možností 2 přistýlek pro děti 
(palanda).

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

PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž se nachází cca 150 m od 
hotelu, přístup přes místní komunikaci; lehátka a slunečníky 
za poplatek, plážové osušky za vratný depozit.

NAŠE TIPY: 
★ Blízko pláže
★ Rodinná dovolená
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna, Ostravy, Pardubic
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Vážně je to možné! 
Známe totiž 

zkratku. Nemusíte 
být kosmonauti, 

abyste po 
několikahodinovém 

letu přistáli na 
tomto nevšedním 

místě.

PRÁZDNINY 

NA MARSU

Pustá a nehostinná krajina, kam až oko dohlédne. Pouze modravá obloha  
a mračna nám velí zapochybovat o tom, že tato fotografie byla skutečně  

pořízena na Marsu. 

Národní park Timanfaya, 
ostrov Lanzarote

Za chvilku 
přistáváme.  

Kde mám 
skafandr?!

VŮBEC NE STRAŠNÝ
KLUB PŘÁTEL
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Národní park si nelze 
prohlédnout na vlastní 

pěst. Je přísně chráněný. 
Navíc to pod jeho 

povrchem stále vře. A 
někoho napadlo, že na 

tom sopečném spáleništi 
zřídí restauraci. Pečou 
tu maso v teplotě 400 

stupňů.

NA MARSU

Lanzarote je sopečný ostrov, který 
je součástí souostroví Kanárských 

ostrovů patřících ke Španělsku. 
Přibližně před 300 lety zde došlo 
k výbuchu stovky sopek. Šest let 

tu tekla láva, která pokryla jednu 
čtvrtinu celého ostrova. Poslední 
výbuch se odehrál v roce 1824. 

Dnes je zde už jenom jedna aktivní 
sopka a právě jí vděčí národní 
park Timanfaya za své jméno, 

které znamená „Ohňová hora”.
Ztuhlá láva na ostrově Lanzaro

te

V zelené vodě je koupání za
kázáno, lze 

se na ni jen podívat

Sopečný gril v restauraci El Diablo

Poblíž parku najdeme 
tuto lagunu. Mořská 

voda byla uvězněna v 
kráterové prohlubni na 

pláži. Černý písek, zelená 
voda a hnědá ztuhlá 
láva ještě umocňují 
dojem, že tato část 
ostrova Lanzarote 

vypadá jako někde ve 
vesmíru. Co myslíte?
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VŮBEC NE STRAŠNÝ
KLUB PŘÁTEL
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„Milý de
níčku, 

ten čer
ný píse

k

je úpln
ě super

! Vůbec
 totiž 

nešpiní!
 

Nemůžu
 uvěřit 

vlastním
 očím, 

tak se 
pořád š

típu. Ab
ych pra

vdu řek
la,

už mě 
z toho 

bolí ruk
a…“

„Škoda, že z černého 
písku se nedá  

postavit hrad.”

Vypadá to ale, že Denis 
si s tím starosti vůbec 

nedělá. Chlapec si 
představuje, že sedí… 
No právě, kde vlastně? 
Spojte tečky a dozvíte 

se to.

U MIMOZEMstANů!JAKO
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„Kaktusy jsou ty nejkaktusovitější rostliny, jaké jsem v životě viděla. 
Jsou naprosto úžasné. Je to snad trochu zvláštní, ale měla jsem 

dojem, že jsem mezi nimi zahlédla někoho známého.”

Podívej se pozorně a najdi Waynea, Griffina a Drákulu.

Johnny postavil čtyři věže z kamenů. 
 

Dvě jsou stejné – které to jsou?

Odpověď: Shodné jsou věže C a D.
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ŠPANĚLSKO |  
MALLORCA
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Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/PMI2BON.html

ALL INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ  
KLASIFIKACE: ★★★

SLEVY: 
★ Pobyt pro dítě do 12 let ZDARMA 

* více na str. 69

Cena

od 21 720
  Kč*

Hotel Barcelo Ponent Playa 
MALLORCA | CALA D'OR 

NAŠE TIPY: 
★ Rodinná dovolená
★ V zátoce s písčitou pláží
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna, Ostravy

Středisko Cala D'Or se nachází na členitém východním 
pobřeží ostrova a patří k nejluxusnějším a nejoblí-
benějším střediskům v této oblasti. Jsou zde rušné 
obchůdky plné místního kouzla, restaurace, bary, 
diskotéky a zábavní podniky, ale je snadné v okolí na-
lézt i krásu a klid přírodních rezervací v zátokách Cala 
Mondragó a Cala S'Amarador. Samozřejmostí je také 
široká nabídka sportovních možností – tenis, minigolf, 
golf, jízda na kole nebo na koni, vodní sporty a po-
tápění. Animační programy hotelů a dětské zábavní 
parky pamatují i na nejmenší. 
Na místě se platí povinná pobytová taxa v hotovosti v 
EUR, bližší informace u prodejce nebo na www.cedok.cz.

POLOHA: Příjemný hotel s širokým zázemím se nachází 
přímo u písčité pláže v romantickém zálivu Cala Ferrera cca 
900 m od živého nákupního a zábavního centra letoviska 
a cca 60 km od letiště.

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

SPORT A ZÁBAVA: Plážový volejbal, stolní tenis, 
animační programy pro děti i dospělé, dětské hřiště; za 
poplatek tenis, minigolf, kulečník, krytý bazén, sauna, 
masáže a turecké lázně, na pláži půjčovna šlapadel, škola 
windsurfingu a potápění.

PRO DĚTI: Dětské hřiště, animační programy pro děti,  
Dětský klub Čedoku Hotel Transylvánie s českými animátory 
(v provozu cca od poloviny června do poloviny září).

UBYTOVÁNÍ: Standardní dvoulůžkové pokoje  
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím 
(koupelna, WC), SAT/TV, klimatizací a balkonem nebo  
terasou; za poplatek trezor. Na vyžádání a za příplatek 
pokoje s výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje plnou penzi formou 
bufetu, odpolední občerstvení, kávu, čaj, nealkoholické  
a alkoholické nápoje místní výroby v časech a místech 
určených hotelem.

PLÁŽ: Menší romantický písčitý záliv se nachází přímo 
u hotelu, přístup hotelovým výtahem, další čtyři zálivy  
s písčitými plážemi v docházkové vzdálenosti. Lehátka  
a slunečníky za poplatek.
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Pár kamenů, řady 
sloupů bez střechy 
nebo pouhá stěna 

domu – krátce 
řečeno: zřícenina. 
A přesto sem jezdí 
tisíce lidí z celého 

světa, aby si ji 
prohlédli. Může se 

to jevit jako nesmysl, 
ale opak je pravdou.

Pro některé jsou to jen pozůstatky staveb, pro jiné – a počítáme mezi ně archeology  
a historiky, kteří jako detektivové pátrají po dějinných příbězích – jsou to doklady, 

které vypovídají mnohé o tom, jak se žilo v dávnověku.

Efez je nejlépe zachované 
starověké město v 

Turecku. Na snímku vidíme 
průčelí Celsovy knihovny.

Lidičky, 
pozor! Bydlí 
tu i potomci 
starověkých 

pavouků…

USLECHTILÉ  
TROSKY

VŮBEC NE STRAŠNÝ
KLUB PŘÁTEL
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Tyto nádherné bílé terasy vyplněné teplou vodou 
prosluly svými léčivými účinky již ve starověku. Jezdilo 

se sem s cílem zlepšit si zdraví. Bohužel se to nepodařilo 
úplně každému. V blízké Hierapoli se totiž dochoval 
obrovský hřbitov z těch časů. Je to snad náhoda?!

Objevy však nebývají výhradně 
doménou badatelů. Například 

Tróju objevil obchodník z 
povolání a archeolog ze záliby 
Heinrich Schliemann, kterého 

od dětských let fascinoval epos 
Illias, napsaný ve starověkém 
Řecku. Toto dílo popisuje mj. 
to, jak Řekové lstivě dobyli 

Tróju. Postavili totiž velkého 
dřevěného koně a dovnitř se 

skryli jejich nejlepší bojovníci. 
Trójané dopravili koně do města 
a díky tomu bylo město dobyto. 

Byli tedy obelstěni.

Replika trojského koně

Kamenné hlavy na hoře Nemrut –  
mauzoleum Antiocha I.

Vápencové terasy v Pamukkale

Zřícenina starořímského divadla  v HierapoliTROSKY
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VŮBEC NE STRAŠNÝ
KLUB PŘÁTEL

Mavis nemá 
pravdu! Celou 

dobu totiž s nimi 
byl Drako  

a jeho parta, ale… 
neoficiálně. A 

nakonec připravili 
pro všechny tři 

cestovatele večírek 
na lodi.

JAKO PrEKVAPENÍVECÍREK 

„Milý deníčku,
 už je konec

.

Vracíme se d
omů. Byly to 

suprové prázd
niny!

Je mi líto, že
 to táta nev

iděl.“

NEBO SNAD ANO?

TM
 &

 ©
 2

0
19

 S
on

y 
Pi

ct
ur

es
 A

ni
m

at
io

n 
In

c.
 A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d.



• Draka
• Vlada
• Mavis
• Waynea 

• Griffina 

• Dort
• Kostlivce

• Kapelu  
Mariachi 

• Malého  
Blobíka

• Winnie 

• Denise  

• Krakena 

• Pejska 

Najděte:
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TURECKO |  
TURECKÁ RIVIÉRA
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Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/AYT2KAS.html

ALL INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ  
KLASIFIKACE: ★★★★★

SLEVY: 
★ Pobyt pro 2 děti do 13 let ZDARMA

* více na str. 69

Cena

od 17 350
  Kč*

Hotel Club Kastalia 
TURECKÁ RIVIÉRA | ALANYA – KONAKLI 

NAŠE TIPY: 
★ Rodinná dovolená
★ Animace v českém jazyce
★ Aquapark
★ Přímo na pláži
★ Rodinné pokoje
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna, Ostravy

Turecká riviéra je nejvýznamnější oblastí letní rekreace 
v Turecké republice. Oblast je vyhledávána klienty 
z celé Evropy zejména pro možnost prožití nádherné 
dovolené u moře s nefalšovanou chutí orientu. Konakli 
je malebné městečko s řadou hotelů a nákupním a 
zábavním centrem nedaleko krásných písčitých pláží. 
Toto středisko je vyhledávané turisty nejen k prožití 
klidné dovolené, ale i díky blízkosti historického a ob-
chodního centra oblíbeného města Alanya.

POLOHA: Rozlehlý moderní komplex dvou hotelových 
budov a dvoupatrových vilek leží v klidné části cca 1 km od 
centra Konakli, cca 12 km od Alanye, cca 113 km od letiště, 
nejbližší obchody a bary cca 1 km od hotelu, zastávka 
místních autobusů u hotelu.

VYBAVENÍ HOTELU: Vstupní hala, recepce, restaura-
ce, několik barů včetně baru u aquaparku; za poplatek WiFi, 
obchod. 2 bazény, dětský bazén, aquapark se skluzavkami 
pro děti a línou řekou; lehátka a slunečníky u bazénu zdar-
ma, osušky za vratný depozit.

SPORT A ZÁBAVA: Tenisový kurt, stolní tenis, vodní 
pólo, aerobic, aqua aerobic, plážový volejbal, miniclub, 
aquapark, animační programy, večerní show, živé koncerty; 
za poplatek vodní sporty, Spa centrum – masáže.

PRO DĚTI: Dětský bazén, aquapark, miniclub, dětský klub 
Čedoku Hotel Transylvánie s českými animátory (v provozu 
cca od poloviny června do poloviny září).

UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkové superior pokoje umístěné 
v hlavní budově s možností až 2 přistýlek pro děti mají vlastní 
příslušenství, klimatizaci, telefon, minibar, SAT/TV, balkon 
nebo terasu; za poplatek trezor. Za příplatek a na vyžádání 
rodinné pokoje.

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje plnou penzi formou 
bufetu, pozdní snídaně, odpolední občerstvení (káva, čaj, 
zákusek), zmrzlinu, půlnoční občerstvení, místní alkoho-
lické a nealkoholické nápoje v místech a časech určených 
hotelem.

PLÁŽ: Písčito-oblázková pláž s možností výskytu kamen-
ných plat při vstupu se nachází u hotelu, lehátka a slunečníky 
zdarma, osušky za vratný depozit.
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Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/AYT2KIR.html

ALL INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ  
KLASIFIKACE: ★★★★★

SLEVY: 
★ Pobyt pro 2 děti do 14 let ZDARMA

* více na str. 69

Cena

od 18 720
  Kč*

Hotel PGS Kiris 
TURECKÁ RIVIÉRA | KEMER

Turecká riviéra je nejvýznamnější oblastí letní rekreace 
v Turecké republice. Oblast je vyhledávána klienty 
z celé Evropy zejména pro možnost prožití nádher-
né dovolené u moře s nefalšovanou chutí orientu. 
Středisko Kemer se vyznačuje úchvatnou přírodou na 
pozadí pohoří Taurus, které se zde přibližuje až k moři. 
Centrum letoviska je soustředěné kolem pěší zóny 
a nabízí nepřeberné množství zábavy – restaurace, 
bary, kavárny a obchůdky.

POLOHA: Rozlehlý areál v klubovém stylu, tvořený hlavní 
budovou a několika bungalovy, se nachází v zahradě, cca 
6 km od rušného centra Kemeru s obchody, bary a restaura-
cemi a cca 65 km od letiště; nejbližší obchůdky cca 100 m 
od hotelu.

VYBAVENÍ: Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 
restaurace à la carte, 5 barů, obchod se suvenýry, mini-
market, WiFi zdarma; za poplatek kadeřnictví. 2 bazény, 
krytý bazén, dětský bazén, aquapark; lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Tenisový kurt, fitness, vodní pólo, 
aqua aerobic, stolní tenis, plážový volejbal, miniclub, ani-
mační programy, večerní show; za poplatek vodní sporty na 
pláži, Spa centrum – masáže, sauna, turecká lázeň. 

PRO DĚTI: Dětský bazén, miniclub, dětský klub Čedoku 
Hotel Transylvánie s českými animátory (v provozu cca od 
poloviny června do poloviny září).

UBYTOVÁNÍ: Standardní dvoulůžkové pokoje v 
hlavní budově nebo v klubové části s možností 2 přistýlek 
mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
klimatizaci, trezor, telefon, minibar, SAT/TV, balkon nebo 
terasu. Za příplatek rodinné pokoje.

STRAVOVÁNÍ: Ultra all inclusive zahrnuje plnou penzi 
formou bufetu, pozdní snídaně, dopolední a odpolední 
občerstvení (káva, čaj, zákusek), půlnoční občerstvení, 
turecké speciality, místní alkoholické a nealkoholické nápoje 
v časech a místech určených hotelem.

PLÁŽ: Písčito-oblázková se nachází u hotelu (u vstupu 
oblázky), lehátka, slunečníky a plážové osušky zdarma, 
relaxační molo.

NAŠE TIPY: 
★ Rodinná dovolená
★ Animace v českém jazyce
★ Aquapark
★ Přímo na pláži
★ Klubový hotel
★ Pobyty na 7/10/11/14 nocí
★ Odlety z Prahy, Brna, Ostravy
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Další informace a aktuální ceny najdete na www.cedok.cz/dovolena/ADB2PIN.html

ALL INCLUSIVE
OFICIÁLNÍ  
KLASIFIKACE: ★★★★★

SLEVY: 
★ Pobyt pro 2 děti do 13 let ZDARMA

* více na str. 69

Cena

od 17 920
  Kč*

Hotel Pine Bay Holiday Resort 
TURECKO | KUSADASI

Rybářské městečko Kusadasi plné barů, restaurací, ka-
váren a orientálních trhů se stalo vyhledávanou destina-
cí v oblasti Izmir na západě tureckého pobřeží, k čemuž 
přispívá i průzračné Egejské moře se svými oblázkovými 
či písčitými plážemi a bohatá nabídka sportovních 
aktivit a výletů, delfinárium s možností plavání s delfíny. 
K dokonalosti dovolené v této oblasti jistě přispěje 
i výborná turecká kuchyně. Kusadasi je ideální místo 
pro rodinnou dovolenou, protože pláže v této oblasti 
mají pozvolný vstup do moře a teplé podnebí a počasí 
umožňuje návštěvu od května do října.

POLOHA: Hotelový komplex hlavní budovy a jednopatro-
vých bungalovů, terasovitě umístěných v kopci, se nachází v 
rozlehlé zahradě u kouzelné zátoky s písčitou pláží, cca 6 km 
od centra Kusadasi a cca 68 km od letiště; zastávka lokálních 
minibusů u hotelu.

VYBAVENÍ: Vstupní hala, recepce, hlavní restaurace, 
restaurace à la carte, několik barů včetně baru u bazénu  
a na pláži, TV místnost, butiky, minimarket; WiFi v lobby  
zdarma; za poplatek internetový koutek, hlídání dětí. 3 bazény,  
4 brouzdaliště pro děti, krytý bazén, aquapark se skluzavkami 
pro děti i dospělé; lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA: Aquapark, tenisové kurty (osvětlení 
za poplatek), stolní tenis, šipky, plážový volejbal, basketbal, 
fitness centrum, aqua aerobic, dětské hřiště, miniclub, ani-
mační programy, turecké lázně, sauna, parní sauna, jacuzzi; 
za poplatek diskotéka, lekce tenisu, kulečník, masáže, vodní 
sporty na pláži, potápění.

PRO DĚTI: Brouzdaliště pro děti, dětské hřiště, dětský klub, 
aquapark, dětský klub Čedoku Hotel Transylvánie s českými 
animátory (v provozu cca od poloviny června do poloviny září).

UBYTOVÁNÍ: Jednoduše zařízené klubové pokoje  
v bungalovech s možností až 2 přistýlek mají dvě místnosti  
a jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha,  
vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem, trezo-
rem, minibarem (denně doplňovaný vodou) a menší terasou. 
Za příplatek moderně zařízené pokoje se stejným vybavením 
a s balkonem v hotelové části.

STRAVOVÁNÍ: All inclusive zahrnuje plnou penzi formou 
bufetu, pozdní snídaně, odpolední snack, kávu, čaj a zákusek, 
noční snack, nealkoholické a místní alkoholické nápoje v časech 
a místech určených hotelem. 1x za pobyt možnost večeře v 
restauraci à la carte (po předchozí rezervaci).

PLÁŽ: Hotelová písčitá pláž s molem, oceněná certifikátem 
Modrá vlajka, se nachází bezprostředně u hotelu; slunečníky, 
lehátka a osušky zdarma. Vlastní přístav pro jachty.

NAŠE TIPY: 
★ Rodinná dovolená
★ Výjimečný aquapark
★ Sportovní zázemí
★ Animace v českém jazyce
★ Pobyty na 7/14 nocí
★ Odlety z Prahy
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doPlňkové 
služby 
Čedoku 

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

 výhodné Pojištění

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

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

účastí

 již od 300 kč na osobu a pobyt

 nadváha zavazadel 

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

 již od 500 kč na 8 kg a 1 směr

 Parkování na letišti

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

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

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

 již od 890 kč na 8 dní 

Ceny, platnost a podmínky pro poskytnutí jednotlivých služeb uvádíme na www.cedok.cz nebo u prodejce.
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 třída traVel pluS ComFort

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

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

 již od 3 890 Kč na osobu 

 Výběr prioritníCh míSt V letadle 

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

 již od 400 Kč na osobu a 1 směr 

 Výlety na portálu Seaplaces.com

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

– atraktivní ceny 
– česky mluvící průvodci 
– široký výběr výletů 

 Cena na webových stránkách 

 Catering na palubě 

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

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

 již od 400 Kč na osobu a 1 směr 

Ceny, platnost a podmínky pro poskytnutí jednotlivých služeb uvádíme na www.cedok.cz nebo u prodejce.
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Vysvětlivky: 

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

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

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

www.erVpojistovna.cz

Cestovní pojištění erV evropské v nabídce naší kanceláře
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás!

Limity pojistného plnění (v Kč) Light Complex Complex Plus

Územní rozsah evropa

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

3 000 000
24 000

120 000

3 000 000
24 000

120 000

3 000 000
24 000

120 000

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

200 000
100 000

200 000
100 000

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

Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

2 000 000
1 000 000

200 000

2 000 000
1 000 000

200 000

Stornopoplatky
Přerušení cesty

30 000
50 000

2) 80 000
50 000

2)

Nevyužitá dovolená 8 000 3) 8 000 3)

Cena pojištění Light Complex Complex Plus

Osoba evropa

do 5 dní 350 Kč

do 24 dní 300 Kč 590 Kč 990 Kč

Vy cestujete.
    My se staráme.

100% pojištění storna 

v případě vážných důvodů!



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

Územní rozsah Evropa

 zahrnuje i Turecko, Egypt, Kypr

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

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

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

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

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

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

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

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

Škoda finanční  500 000 Kč  500 000 Kč  500 000 Kč 

Stornopoplatky  30 000 Kč  30 000 Kč  80 000 Kč 

Přerušení cesty  20 000 Kč  20 000 Kč  20 000 Kč 

Nevyužitá dovolená  15 000 Kč  15 000 Kč  15 000 Kč 

Cena za osobu  300 Kč  490 Kč  630 Kč  890 Kč 

Cestovní pojištění České pojišťovny

100% PojiŠTěNí 
Storna u pojištění

SPecial

Přivezte si jen 
ty hezké zážitky

Ke službám České pojišťovny patří zajištění aktivní asistence klientům při nemoci nebo úrazu v jakémkoliv místě pobytu, kterou poskytuje v českém jazyce asistenční 
služba Europ Assistance s.r.o. nonstop. 

Tato inzerce má pouze informativní charakter. 
Kompletní znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění nebo je možné ho shlédnout na www.cedok.cz .
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Staňte se členy Clubu Čedok! Získejte atraktivní slevy! 

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

Nejste ještě členy Clubu Čedok?
NEVáHEjTE A PřiDEjTE SE!
stačí pouze zakoupit zahraniční zájezd z nabídky cestovní kanceláře Čedok, vyplnit členský formulář a uvedené atraktivní slevy a další
výhody můžete čerpat již při zakoupení příštího zájezdu. Výhody pro členy Clubu Čedok nejsou omezeny pouze na slevy při koupi zá-
jezdu – klubovou kartu si rozhodně nezapomeňte vzít i na svou dovolenou! Ve vybraných destinacích jsou pro Vás připraveny atraktivní
slevy z cen fakultativních výletů a různých služeb či nákupů. Podrobné informace a podmínky týkající se Clubu Čedok získáte na našich
internetových stránkách www.cedok.cz, na bezplatné telefonní  lince 800 112 112 či na kterékoli pobočce cestovní kanceláře Čedok.
k čerpání slev je nutno při koupi zájezdu předložit platnou členskou kartu Clubu Čedok.

Slevy až 37 % 

Plážovou tašku ZDARMA

Parkování ZDARMA 

s CLUBEM ČEDOK
získáte

Parkování pro členy Clubu Čedok ZDARMA
Držitelé členské karty Clubu Čedok mohou získat ke každé smlouvě o zájezdu, jejíž součástí je ubyto-
vání uvedené v tomto katalogu a letecká doprava s odletem v červnu a září, uzavřené do 31. 12. 2019
parkování jednoho osobního vozidla na parkovišti GO Parking u Letiště Václava Havla Praha, nebo
na letišti Ostrava-Mošnov či Brno-Tuřany ZDARMA, a to po celou dobu trvání zájezdu. Nabídka par-
kování zdarma platí do vyčerpání parkovacích míst vyčleněných pro tuto akci.

Plážová taška pro členy Clubu Čedok ZDARMA
Držitelé členské karty Clubu Čedok získají ke každé smlouvě o zájezdu, jejíž součástí je ubytování uve-
dené v tomto katalogu a letecká doprava, uzavřené do 31. 12. 2019, jednu plážovou tašku ZDARMA.
Plážová taška bude předána současně s odbavením zájezdu cca 1 týden před odletem. Nabídka platí
pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2019 nebo do vyčerpání zásob.
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Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz

Prodej

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 autorizo-
vaných prodejců včetně kontaktů naleznete v závěru tohoto kata-
logu nebo na www.cedok.cz.

Telefonické informace a rezervace 
Na modré bezplatné lince Čedok 800 112 112 nebo na 
221 447 777. Telefonní čísla jsou Vám k dispozici od pondělí do ne-
děle od 8:00 do 21:00 hod. 

Písemné informace a rezervace 
E-mailem: info@cedok.cz 
Dopisem na adrese: 
Čedok a.s., rezervace zájezdů, 30. dubna 26, 702 00, Ostrava 

Kde a jak získáte informace o aktuální ceně vybraného zájezdu?

Dlouhodobým cílem naší cestovní kanceláře je nabízet Vám, našim zákazníkům, vždy ty nejvýhodnější cenové podmínky. Abychom mohli
flexibilně reagovat na speciální nabídky ze strany našich dodavatelů a tyto výhody v reálném čase promítnout do konečné ceny zájezdů,
není součástí tohoto  katalogu tištěny ceník. Aktuální ceny jednotlivých zájezdů uvádíme na webových stránkách www.cedok.cz. V rámci
tohoto katalogu je u každého hotelu uvedena jeho webová stránka, jejíž 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 zku-
šení 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 na-
bídka na Vámi vybraný zájezd, případně Vám naši prodejci vytisknou aktuální ceník na Vámi vybraný zájezd. 

facebook.com/ck.cedok instagram.com/ckcedok#mujcedok
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Staňte se členy Clubu Čedok! Získejte atraktivní slevy! 

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

Nejste ještě členy Clubu Čedok?
NEVáHEjTE A PřiDEjTE SE!
stačí pouze zakoupit zahraniční zájezd z nabídky cestovní kanceláře Čedok, vyplnit členský formulář a uvedené atraktivní slevy a další
výhody můžete čerpat již při zakoupení příštího zájezdu. Výhody pro členy Clubu Čedok nejsou omezeny pouze na slevy při koupi zá-
jezdu – klubovou kartu si rozhodně nezapomeňte vzít i na svou dovolenou! Ve vybraných destinacích jsou pro Vás připraveny atraktivní
slevy z cen fakultativních výletů a různých služeb či nákupů. Podrobné informace a podmínky týkající se Clubu Čedok získáte na našich
internetových stránkách www.cedok.cz, na bezplatné telefonní  lince 800 112 112 či na kterékoli pobočce cestovní kanceláře Čedok.
k čerpání slev je nutno při koupi zájezdu předložit platnou členskou kartu Clubu Čedok.

Slevy až 37 % 

Plážovou tašku ZDARMA

Parkování ZDARMA 

s CLUBEM ČEDOK
získáte

Parkování pro členy Clubu Čedok ZDARMA
Držitelé členské karty Clubu Čedok mohou získat ke každé smlouvě o zájezdu, jejíž součástí je ubyto-
vání uvedené v tomto katalogu a letecká doprava s odletem v červnu a září, uzavřené do 31. 12. 2019
parkování jednoho osobního vozidla na parkovišti GO Parking u Letiště Václava Havla Praha, nebo
na letišti Ostrava-Mošnov či Brno-Tuřany ZDARMA, a to po celou dobu trvání zájezdu. Nabídka par-
kování zdarma platí do vyčerpání parkovacích míst vyčleněných pro tuto akci.

Plážová taška pro členy Clubu Čedok ZDARMA
Držitelé členské karty Clubu Čedok získají ke každé smlouvě o zájezdu, jejíž součástí je ubytování uve-
dené v tomto katalogu a letecká doprava, uzavřené do 31. 12. 2019, jednu plážovou tašku ZDARMA.
Plážová taška bude předána současně s odbavením zájezdu cca 1 týden před odletem. Nabídka platí
pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2019 nebo do vyčerpání zásob.
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Stáhněte si mobilní aplikaci 
Čedok a rezervujte si 
výjimečnou dovolenou 
ještě dnes!
Líbí se Vám naše aplikace? Byli bychom rádi, 
kdybyste se s námi mohli podělit o Váš názor!

nejširší nabídka
poznávacích zájezdů

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

Co aplikace umí?

Vyhledávání nabídek 

pohodlné vyhledávání vaší 
dovolené podle požadovaných 

kritérií

Intuitivní fi ltry

intuitivní fi ltry Vám umožní 
vyhledat zájezd přímo na míru

Aktuální nabídky

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

poznávací zájezdy a rodinná dovolená

Přístup k informacím

detailní informace o destinacích, 
zájezdech, hotelech a dalších 

službách

Online rezervační proces
snadná rezervace a nákup online 

během pár minut

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

bankovnictví

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

ČEDOK V MOBILU
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800 112 112

InformaCe | oBSah, RoZSah a DaLší PoDMíNKy PoSKyToVáNí 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 možnos-
tem. Vzhledem k tomu, že vnímání kvality i označování kate-
gorie ubytování  se mohou v jednotlivých  zemích výrazně lišit,
užívá Čedok pro hodnocení ubytovacích zařízení jak vlastní
stupnici kvality služeb, tak i oficiální klasifikaci. V případě, že
ubytovací kapacita nemá oficiální klasifikaci v rámci dané des-
tinace, je příslušná ubytovací kapacita uváděna v tomto kata-
logu 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 poža-
davků středoevropského cestovatele. Upozorňujeme,  že kva-
lita ubytování v apartmánech není totožná  s hotelem,  neboť
jde o odlišný typ ubytovacího zařízení. Například nelze očeká-
vat, že apartmány  označené třemi symboly Čedoku odpovídají
svou úrovní stejně označenému hotelu. Kvalita služeb v apart-
mánech je zpravidla nižší než v hotelích, což nachází své vyjá-
dření v cenách zájezdů. Vysvětlení vlastní  stupnice kvality
služeb je uvedeno níže.
Přestože naši pracovníci při nákupu ubytovacích kapacit
důkladně prohlédnou ubytovací objekty, v dané třídě apart-
mánů či hotelů se snaží vybírat to nejlepší a v katalogu je prav-
divosti a přesnosti popisů ubytovacích objektů věnována
dostatečná péče, nemůže Čedok ovlivnit některé skutečnosti: 
• ve výjimečném případě, nikoli však vinou naší CK, může dojít

k překnihování ubytovacího objektu. V takovém případě Vám
bude poskytnuto jiné ubytování shodné či vyšší kategorie.

• doba určená k ubytování a opuštění pokoje nebo apartmánu
je stanovena hotelem tak, aby mohl být proveden řádný úklid.
Naší snahou je zkrátit Vám při příjezdu dobu čekání na uby-
tování na minimum. Stejně tak při odjezdu usilujeme o zajiš-
tění možnosti odložení či úschovy zavazadel, po nezbytně
nutnou dobu. Bohužel naše cestovní kancelář nemůže garan-
tovat v každém případě bezprostřední návaznost ubytování
na Váš příjezd nebo odjezd.

• dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým nočním
životem. Proto jsou některá turistická střediska přesycena
zábavními podniky – bary, vinárnami, diskotékami a nočními
kluby, jejichž provoz je obvykle hlučný. V ubytovacích objek-
tech nemůže naše CK zajistit absolutní klid.

• ačkoliv se turistické destinace snaží ve většině případů pro-
vádět veškerou údržbu a stavební činnost v ubytovacích zaří-
zeních či blízko nich mimo hlavní sezonu, může v místě
pobytu v jakékoliv době docházet ke stavební či jiné technické
činnosti. Na tuto skutečnost nemá CK Čedok žádný vliv
a nemůže ji nijak ovlivnit. 

• konkrétní klimatické podmínky v oblasti jsou spojeny s exis-
tencí různé fauny. Neovlivnitelnou nepříjemnou skutečností,
se kterou se můžete v určitých obdobích při ubytování
v některých objektech setkat, je výskyt drobného hmyzu, ješ-
těrek atd. v hotelových pokojích či apartmánech a to přes
intenzivní snahy správců ubytovacích zařízení. Problémy
mohou nastat i s pohybem hlodavců, koček, psů, či dalších
živočichů v dané lokalitě. Případnou reklamaci je vždy třeba
uplatnit ihned v místě pobytu.

• ve většině hotelů je možné si pronajmout hotelový trezor.
Využijte této možnosti k úschově Vašich cestovních dokladů,
peněz a cenností. V opačném případě Vám doporučujeme
rozdělit uvedené věci a uschovávat je na více místech.
Předejdete tak případným nepříjemnostem spojeným se ztrá-
tou všech dokladů a finančních prostředků.

• v mnoha případech nelze označit vodu v ubytovacích objek-
tech za pitnou; o kvalitě vody se vždy informujte u delegáta.
U některých hotelů, především na ostrovech, může být voda

tekoucí z vodovodů slaná. Výjimečně může docházet i k prob-
lémům se zásobováním teplou vodou. 

• je-li v popisu vybavení pokoje uvedena varná konvice, je tento
požadavek splněn i kávovarem a naopak. 

• koupelny ubytovacích objektů nižších kategorií často nejsou
vybaveny mýdlem. Doporučujeme vzít s sebou vlastní hygi-
enické i toaletní potřeby, při ubytování v apartmánech i kou-
pelnové prádlo a hygienické potřeby, a pro ubytování
v apartmánech i mycí potřeby na nádobí. V uzavřených nevě-
traných prostorách, jako jsou koupelny, může dojít vlivem
zvýšené vlhkosti k výskytu plísně, a to i přesto, že je koupelna
pravidelně čištěna. Plíseň za konkrétních podmínek vznikne
ve velmi krátké době. Vliv na to mají klimatické podmínky,
způsobující vyšší kondenzaci vnitřní vlhkosti. Proto je třeba
v pokojích pravidelně větrat.

• pokud je ubytovací zařízení vybaveno klimatizací, může se
stát, že v některých hotelích bude v činnosti pouze v době
vysokých venkovních teplot nebo za příplatek. 

• ubytovací zvyklosti se mohou lišit od běžného standardu
České republiky. Pro některé destinace jsou typické poměrně
malé rozměry pokojů a úsporné řešení lůžek formou paland.
Některé pokoje mohou být vybaveny rozkládacím lůžkem
a obytný prostor pokojů s přistýlkami může být značně ome-
zený. Rovněž konfigurace koupelen bývá velmi úsporná
a často sprcha není oddělena sprchovým koutem. 

• přistýlka nemusí být vždy pevné lůžko, ale např. rozkládací
lehátko, rozkládací křeslo, rozkládací gauč nebo palanda.
V některých destinacích může být jedna přistýlka společná
až pro dvě děti. 

• další typ úsporného řešení lůžek je jejich instalace formou
vysouvacího lůžka z úložného prostoru. Smyslem tohoto
řešení je poskytnout klientovi větší prostorový komfort při
denním pobytu v pokoji. Ceny uvedené v ceníku se vztahují
i na tato lůžka a není-li uvedeno v ceníku jinak, nelze pro tato
lůžka poskytovat slevu z ceny. 
*ve vybraných hotelech a pokojích nabízíme možnost uby-

tování dítěte na společném lůžku s rodiči. Tj. dítě nemá své
vlastní lůžko, ani přistýlku. V ceníku a v popisu je takový
pokoj verbálně označen „dítě na společném lůžku s rodiči“. 

• při ubytování jednoho klienta ve dvoulůžkovém nebo více-
lůžkovém pokoji se účtuje příplatek za neobsazené lůžko.
V praxi to znamená, že jednolůžkový pokoj a dvoulůžkový
pokoj s doplatkem na neobsazené lůžko jsou zcela rovno-
cenné a prodávají se za stejnou cenu. Konkrétní přidělení pří-
slušného typu pokoje záleží výhradně na možnostech
ubytovacího zařízení. Standardní jednolůžkový pokoj je vždy
menších rozměrů.

• pokoje, které jsou situovány na mořskou stranu, nemusejí
však mít i výhled na moře. Uvedená charakteristika znamená,
že pokoje jsou situovány v té části ubytovacího objektu, která
je orientována směrem k moři. Mezi mořem a okny pokoje
však mohou být překážky, např. stromy nebo stavby. Moře
je někdy z pokoje vidět jen částečně nebo není vidět vůbec.

• u hotelů mohou být kotviště lodí často v bezprostřední blíz-
kosti pláže nebo i v její části. 

• může docházet k opakovaným výpadkům dodávky elektric-
kého proudu a s tím spojeným výpadkům klimatizace a záso-
bování vodou. 

• bazény mohou být dočasně mimo provoz. 
• v některých hotelech (zejména vyšší kategorie) není dovoleno

chodit do hotelové restaurace v plážovém oblečení či krátkých
kalhotách. Doporučujeme formálnější oblečení.

• fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu jsou ilu-
strační, proto nemusí vždy zcela přesně korespondovat
s pokojem, který je klientovi na místě přidělen. Přidělování
konkrétních ubytovacích kapacit, provádí zásadně provozo-
vatel ubytovacího zařízení.

Plážové služby
Pláže jsou zpravidla veřejné, přístupné i místnímu obyvatelstvu.
Nelze vyloučit sezónní výskyt mořských trav (chaluh) a medúz.
Počet lehátek a slunečníků nemusí pokrývat celou kapacitu
hotelu. Použití lehátek a slunečníků může být podmíněno
poplatkem, stejně jako využití sportovišť či zapůjčení sportov-
ního nářadí a to i když jsou možnosti sportování uvedeny u jed-
notlivých ubytovacích zařízení. 
Možnost vodních sportů a zahájení provozu vodních sportů je
v kompetenci střediska. Údaj o vzdálenosti pláže vyjadřuje nej-
kratší vzdušnou vzdálenost pláže od hranice areálu s ubyto-
vacím objektem. V některých destinacích mohou být vstupy
na pláž zpoplatněny.

Stravování
U každého zájezdu naleznete informaci o možnostech stravo-
vání. Námi používané pojmy znamenají: 
• kontinentální snídaně – většinou opakující se nabídka –

káva nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem 
• kontinentální snídaně zesílená (rozšířená) – má rozsah kon-

tinentální snídaně rozšířený o plátek sýra nebo salámu, popř.
vejce

• polopenze zahrnuje snídani (většinou samoobslužnou)
a večeři s obsluhou nebo formou bufetového výběru.

• bufetový způsob stravování – samoobslužný systém stravo-
vání s nabídkou studené i teplé kuchyně 

• ligh all inclusive zahrnuje snídani (většinou samoobslužnou),
oběd a večeři včetně nápojů s obsluhou nebo formou bufe-
tového výběru. Je-li uvedeno v popisu u hotelu, tak i nápoje
během dne

• all inclusive – celodenní stravování (tj. plná penze, někdy
i další občerstvení) včetně nápojů zahrnuto v ceně. Konkrétní
rozsah stravování se řídí pravidly, která stanoví ubytovací zaří-
zení. Pestrost a četnost stravování odpovídá kategorii uby-
tovacího zařízení. Je třeba počítat, že čerpání stravovacích
služeb probíhá ve stravovacích časech stanovených hotelem,
nikoliv nepřetržitě. Začátek a konec čerpání služeb all inclusive
se řídí časem nastěhování do pokojů a jejich uvolnění. 

Rozsah čerpání služeb v příletový a odletový den je omezen.
Dochází-li v odletový den k uvolnění pokojů v poledních hodi-
nách, nelze vyžadovat služby all inclusive po tomto limitu, byť
nástup do hotelu proběhl ve večerních hodinách příletového
dne. Při čerpání služeb all inclusive v hotelích nižších kategorií
(3* a méně) je třeba počítat, že rozsah stravování může být
skromnější a svým charakterem se spíše podobá plné penzi.
V některých případech může být způsob stravování kombino-
vaný. 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 zvo-
leného ubytovacího objektu. I stravovací zvyklosti se mohou
lišit od našeho způsobu stravování ve vydatnosti a pestrosti
některých denních jídel, tedy více zeleniny a méně masa.
Zaplacený rozsah stravování zahrnuje počet penzí, který odpo-
vídá počtu noclehů. Při nástupu do hotelu a odjezdu z něj v aty-
pických časech může být pravidelné jídlo nahrazeno balíčkem
na cestu nebo jiným typem jídla (občerstvení). V zařízení typu
all inclusive může čerpání služeb začínat až večer po příjezdu
a končit již ráno odjezdového dne. Bufetový způsob a stravo-
vání s obsluhou jsou cenově rovnocenné.

Doprava
Protože celkový dojem z Vaší dovolené nepochybně ovlivní
kvalita dopravy, věnovali jsme v přípravě sezóny zvýšenou
pozornost výběru smluvních dopravců.

Letecká přeprava je zajištěna formou charterových letů nebo
na pravidelných linkách prověřených leteckých společností.
V důsledku denního vytížení letových tras i techniky linkovým
provozem se charterové lety v Evropě realizují převážně v noč-
ních hodinách. V souladu s platnými mezinárodními předpisy
a dohodami nemůže naše cestovní kancelář ovlivnit případné
změny letecké společnosti, typu letadla, letového řádu a trasy
(včetně mezipřistání). V některých případech nastávají změny
jen několik hodin před odletem. Délka trvání zájezdu vychází
z platného letového řádu v době zpracování katalogu. Letecký
dopravce je oprávněn v důsledku povětrnostních, technických,
nebo jiných vlivů nezávislých na vůli dopravce přepravu odložit,
zrušit nebo předčasně ukončit. Váhový limit pro leteckou pře-
pravu zavazadel je odlišný dle jednotlivých dopravců a pohy-
buje se v rozmezí 15 až 20 kg na osobu v ekonomické třídě.
Váhový limit pro daný zájezd Vám sdělí prodejce, případně
bude uveden v cestovních informacích.
Případná nadváha je zpoplatněna dle aktuálních ceníků letec-
kých společností. Informace na vyžádání sdělí prodejci zájezdů.
Na většině letů je občerstvení na palubách letadel nabízeno
zpravidla za poplatek. Cestující je platí přímo v letadle palub-
nímu personálu.

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 služ-

Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti, vznikající mezi klientem a naší cestovní kanceláří, stanoví Všeobecné
smluvní podmínky Čedoku a.s., jejichž úplné znění naleznete v závěru tohoto katalogu. Prostudujte si, prosím, ještě před sepsáním
smlouvy o zájezdu jak Všeobecné smluvní podmínky, tak tyto níže uvedené doplňující informace, aby bylo dosaženo shody mezi naším
a Vaším chápáním rozsahu a obsahu služeb.

Stupnice kvality služeb CK Čedok

*
velmi jednoduché ubytování s minimálním komfortem 
a jednoduchým rozsahem stravování

**
jednoduché ubytování určené pro méně náročné turisty, s jednoduchým
rozsahem stravování

***
běžný turistický standard ubytovacích a stravovacích služeb

****
kvalitní ubytování, vyšší standard ubytovacích a stravovacích služeb

*****
luxusní standard ubytovacích a stravovacích služeb

*
zmenšený symbol (půl symbolu) - vyšší kvalita základního stupně
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bami. Pro kontaktování střediskového delegáta doporučujeme
využívat pro řešení veškerých záležitostí především úřední
hodiny, pravidelné schůzky nebo telefonické spojení pro případ
mimořádné události nebo potřeby okamžité pomoci.

Výlety
Výlety nabízené v katalogu za podmínky účasti předem stano-
veného minimálního počtu zájemců mohou být provázeny
česky mluvícím průvodcem. Pro doprodej výletů na „poslední
chvíli“ přímo na místě pobytu může být stanovena nižší cena,
než je cena uvedená v katalogu. kromě tohoto Vám náš stře-
diskový delegát bude nápomocen při výběru z nabídky míst-
ních poskytovatelů s tím, že tyto výlety jsou obvykle
doprovázeny místními průvodci s cizojazyčným výkladem. totéž
se týká i půjčování aut. Při zakoupení výletů a pronájmu aut
od místních poskytovatelů služeb vzniká smluvní vztah přímo
mezi klientem a poskytovatelem těchto služeb. Čedok neod-
povídá za případné vady služeb, které si klient zakoupí v des-
tinaci od místních poskytovatelů služeb. 

Ceny služeb
základní cena je cena uvedená na webových stránkách
www.cedok.cz u konkrétního zájezdu. tato cena nezahrnuje
fakultativní služby, nepovinné příplatky a případné slevy.
základní cena a zákazníkem zakoupené fakultativní služby tvoří
cenu zájezdu ve smyslu zákona. Všechny ceny uvedené v tomto
katalogu jsou uvedeny v kč a za jednu osobu. 
Věková hranice dětských cen, popř. slev a příplatků, není-li uve-
deno jinak, se rozumí do dovršení věku dítěte, kdy rozhodujícím
je věk dítěte v den příletu/návratu do vlasti. Není-li uvedeno
jinak, děti ve věku do 2 let, které nečerpají žádné služby, hradí
pouze poplatek 990 kč. tyto děti nemají nárok na místo
v dopravním prostředku.
Nabídky „v poslední minutě“, „speciální nabídky“, mohou uvá-
dět cenu nižší, než je cena uvedená v katalogu.

Slevy za včasný nákup
Aktuální slevy za včasný nákup uvádíme na webových strán-
kách www.cedok.cz u jednotlivých hotelů (za tímto účelem
doporučujeme využít webovou adresu jednotlivých hotelů)
nebo Vám je ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kan-
celáře Čedok. Sleva pro členy Clubu Čedok platí pro klienty,
kteří jsou držiteli členské karty Clubu Čedok, a jejich doprovod
v rámci jedné smlouvy a ubytovací jednotky (pokoj či apart-
mán). slevy za včasný nákup poskytujeme procentní sazbou
ze základní ceny zájezdu (nevztahuje se na fakultativní pří-
platky).  slevy nelze navzájem sčítat, ani je kombinovat s jinými
slevami (použít současně). slevu ve výši až 35 % poskytujeme
na vybrané zájezdy a termíny do odvolání nejpozději však do
31. 12. 2019. 

Snížená záloha 
Při zakoupení leteckého pobytového zájezdu z tohoto katalogu
do 31.3.2020 nabízíme možnost úhrady snížené zálohy ve výši
990,- kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu. Další záloha
ve výši 30 % z ceny zájezdu je splatná do 30 kalendářních dnů,
případně může klient zaplatit pouze zálohu ve výši 30% z ceny
zájezdu při uzavření smlouvy o zájezdu. Doplatek je splatný
nejpozději 60 dní před zahájením zájezdu. Ustanovení
Všeobecných smluvních podmínek cestovní kanceláře Čedok
a.s. (dále jen „VsP“) o splatnosti celkové ceny zájezdu nejsou
touto nabídkou dotčena. Nabídka platí do odvolání nejpozději
však do 31.3.2020. 

Cena od *

Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubyto-
vacích zařízení publikovaných v tomto katalogu jsou u jednot-
livých kapacit uváděny symboly ve žlutém kolečku s „cenou
od …“, např. od 6 890,- *. Jedná se vždy o nejnižší cenu v rámci
nabízené sezóny (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu
pokoje (pokud je v daném hotelu nabízeno více typů pokojů),
poníženou o slevu za včasný nákup pro běžné klienty, platnou
při zakoupení zájezdu v září a říjnu 2019. Pokud je daný hotel
nabízený s více druhy doprav (např. s vlastní dopravou, auto-
karovou dopravou nebo leteckou dopravou) je vždy uvedena
cena nejlevnější varianty. Může se proto stát, že po tomto datu
již nebude možné zakoupit zájezd za takto uvedenou cenu.
tyto cenové údaje slouží pouze pro snazší porovnávání jed-
notlivých ubytovacích zařízení a nemají charakter návrhu na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.  

dÍTĚ do 7 let ZCeLA ZdArMA
Při zakoupení leteckého zájezdu do 30. 3. 2020, jehož součástí
je ubytování označené v tomto katalogu symbolem „DÍTĚ do 
7 let ZCELA ZDARMA“, poskytneme pro jedno dítě do 7 let,
na vybrané odlety v červnu a září, ubytované na 1. přistýlce
v pokoji s nejméně dvěma dospělými osobami zájezd zcela
ZDARMA a navíc další osoby ubytované ve společném pokoji

čerpají slevu za včasný nákup, jejíž aktuální výše je uvedena
na webových stránkách www.cedok.cz (vyjma druhého dítěte
na přistýlce, za které se hradí pevná dětská cena). Výčet ter-
mínů, na které lze tuto slevu využít, najdete na webových strán-
kách www.cedok.cz (za tímto účelem doporučujeme využít
webovou adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód), nebo Vám
jej ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kanceláře
Čedok. tato nabídka platí do vyčerpání kapacity vyčleněné pro
tuto akci, nejdéle však do 30. 3. 2020. 

Pobyt pro dítě zdarma
Je-li v tomto katalogu ubytovací zařízení označeno symbolem
„PoBYT Pro dÍTĚ ZdArMA“, může se leteckého pobyto-
vého zájezdu, jehož součástí bude toto ubytování, zúčastnit
jedno dítě, které splňuje věkové podmínky uvedené v daném
symbolu, ubytované na 1. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma
dospělými osobami, jen za pevnou dětskou cenu, a navíc další
osoby ubytované ve společném pokoji mohou čerpat slevu
za včasný nákup, jejíž aktuální výše je uvedena na webových
stránkách www.cedok.cz. Pevná dětská cena zahrnuje jen cenu
letenky a doplňkových služeb. Pobyt, tedy ubytování a stravo-
vání, má dítě zDARMA. Výši pevných dětských cen uvádíme
v nabídce zájezdů na webových stránkách www.cedok.cz (za
tímto účelem doporučujeme využít webovou adresu jednotli-
vých hotelů) nebo Vám ji ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů
cestovní kanceláře Čedok. z pevných dětských cen se nepo-
skytuje sleva za včasný nákup. tato nabídka platí jen do vy-
prodání takto označených kapacit. 

Pobyt pro 2 děti zdarma
Je-li v tomto katalogu ubytovací zařízení označeno symbolem
„PoBYT Pro 2 dĚTI ZdArMA“, mohou se leteckého poby-
tového zájezdu, jehož součástí bude toto ubytování, zúčastnit
dvě děti, které splňují věkové podmínky uvedené v daném
symbolu, ubytované na 1. a 2. přistýlce v pokoji s nejméně
dvěma dospělými osobami, a to každé jen za pevnou dětskou
cenu, a navíc další osoby ubytované ve společném pokoji
mohou čerpat slevu za včasný nákup, jejíž aktuální výše je
uvedena na webových stránkách www.cedok.cz. Pevná dětská
cena zahrnuje jen cenu letenky a doplňkových služeb. Pobyt,
tedy ubytování a stravování, mají děti zDARMA. Výši pevných
dětských cen uvádíme v nabídce zájezdů na webových strán-
kách www.cedok.cz (za tímto účelem doporučujeme využít
webovou adresu jednotlivých hotelů) nebo Vám ji ochotně
sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kanceláře Čedok. z pevných
dětských cen se neposkytuje sleva za včasný nákup. tato
nabídka platí jen do vyprodání označených kapacit. 

dárek zdarma 
ke každému leteckému pobytovému zájezdu z tohoto katalogu,
zakoupenému do 30. 12. 2019, kterého se zúčastní dítě čer-
pající výhody akce Pobyt pro 1 dítě zDARMA a Dítě do 7 let
zCeLA zDARMA, poskytneme zdarma dárek  v podobě nafu-
kovacího míče. Na jeden objednaný pokoj lze poskytnout maxi-
málně jeden nafukovací míč. Nabídka se nevztahuje na infanty
cestující bez nároku na služby ani na děti hradící cenu pro
dospělé. Dárek  bude předán současně s odbavením zájezdu,
tj. cca 1 týden před odletem. tato nabídka platí do vyčerpání
zásob, nejpozději však do 31. 12. 2019.  

Pasové a vízové formality pro držitele českých pasů
Udělení víz spadá do kompetence příslušných zastupitel-
ských úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový poplatek
propadá a Ck tento poplatek nevrací. Rovněž tak nemůže re-
fundovat cenu zájezdu, pokud klient stornuje zájezd z titulu
neudělení vstupního víza, popřípadě je-li z určité země vy-
hoštěn. Podmínky pro udělení a platnost víz se mohou bě-
hem roku měnit a konzulární úřad není povinen nás o tom in-
formovat. 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 po-
vinnosti 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 ve-
škeré náklady za storno zájezdu. V případě neudělení víza
platí Všeobecné smluvní podmínky Čedoku a.s.
Upozorňujeme na to, že vycestovat mimo eU je možné pouze
s platným pasem, nikoliv na občanský průkaz, a to ani když ho
cílová země akceptuje. Podmínky vstupních a vízových formalit
do zemí uvedených v tomto katalogu najdete na www.mzv.cz.

Pasové a vízové formality pro držitele jiných
než českých pasů
Ověřte si potřebné informace (nutnost víza) předem na
www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě přísluš-
ného 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 pří-
padě 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 zastu-
pitelských úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový pop-
latek propadá a Ck nemůže jeho hodnotu vracet. Rovněž tak
Ck nemůže vracet cenu zájezdu, pokud klient neobdrží vstupní
víza, popřípadě je-li ze státu destinace vyhoštěn, nebo není-li
do státu destinace vpuštěn. Podmínky pro udělení a platnost
víz se mohou během roku měnit a konzulární úřady nejsou
povinny nás o tom informovat. 

očkování a léky
Doporučené univerzální léky proti střevním potížím: endiaron,
endiform, Diaryl, Reasec, Imodium. konzultujte se svým léka-
řem nebo lékárníkem. 

Způsoby placení
Naše cestovní kancelář umožňuje úhradu služeb širokým spek-
trem. 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 strán-
kách www.cedok.cz a zaplatit svou platební kartou zabezpe-
čenou 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 infor-
mace 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 smluv-
ními partnery. Podmínky úhrady těmito poukázkami jsou uve-
deny přímo na každé poukázce. Poukázky nejsou směnitelné
za finanční  hotovost.

dodatečná přání zákazníků
k požadavkům klienta na ubytování nebo dopravu, které klient
uvádí při objednávce zájezdu, se Čedok snaží přihlížet a dle
svých možností se jim snaží vyhovět.

důležité upozornění při uzavírání smlouvy o zájezdu
u obchodních zástupců Čedoku 
Obchodní zástupce Čedoku (autorizovaný prodejce) je
Čedokem zmocněn výhradně k tomu, aby při uzavírání smlouvy
o zájezdu od klienta inkasoval pouze zálohu ve výši a lhůtách
stanovených ve smluvních podmínkách. zbývající část ceny
zájezdu hradí zákazník vždy přímo Čedoku, a to kterýmkoliv
z výše uvedených způsobů placení. zákazník má právo i při
platbě zálohy uhradit tuto částku přímo Čedoku a nikoli
obchodnímu zástupci, avšak tato platba musí být realizována
v době rezervace služeb, tj. ještě před uzavřením vlastní
smlouvy o zájezdu. k tomuto opatření Čedok přistoupil
z důvodu posílení jistoty všech klientů, že jejich finanční pro-
středky budou sloužit výhradně k úhradě jimi zakoupených
služeb.

různé
Při posuzování reklamací postupujeme vždy v souladu se
Všeobecnými smluvními podmínkami a Reklamačním řádem,
které jsou vydány v souladu s občanským zákoníkem (přičemž
plné texty těchto dokumentů jsou klientům k dispozici na všech
pobočkách Ck, na webu www.cedok.cz i v každém katalogu),
a vycházíme z principu účelnosti, tj. zda služby umožňují plnit
hlavní předpokládaný účel zájezdu, který lze spravedlivě oče-
kávat, např. odpočinek u moře. Na subjektivní hodnocení
významu jednotlivých komponentů služeb klientem nelze
bohužel brát zřetel. stejně nemůžeme zohledňovat ani sub-
jektivní hodnocení jakosti služeb a prostředí.

Výhrada změny podmínek
Nabídku v tomto katalogu připravujeme se značným předsti-
hem. V době mezi vydáním katalogu a realizací zájezdu proto
mohou nastat nové okolnosti, které mají vliv na podmínky reali-
zace zájezdu. Naše cestovní kancelář Vás proto, před sjednáním
smlouvy o zájezdu, bude informovat o případných změnách
v katalogu uvedených informací. 

Údaje uvedené v tomto katalogu jsou platné ke dni uzávěrky,
tj. k 8. 7. 2019. Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu.
tiskové chyby jsou vyhrazeny. katalog je platný do 31. 12. 2020. 
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VšEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ČEDOK A.S.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Cestovní kancelář Čedok a.s., se sídlem Na příkopě 857/18,1.
111 35 Praha 1, Česká republika,  IČO: 601 92 755, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod. sp. zn. B 2263 (dále jen „Čedok“):

jako pořadatel (§ 2523 zákona č. 89/2012 Sb., občanskýa)
zákoník dále jen OZ) nabízí a prodává zájezdy (§1b zá-
kona č. 159/199 Sb. o některých podmínkách podnikání
a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
dále jen ZCR) na základě smlouvy o zájezdu.  Při uzavření
smlouvy o zájezdu či bezprostředně po jejím uzavření
vydá Čedok zákazníkovi Potvrzení o zájezdu v textové
podobě (§ 2525 a násl. OZ). Je-li smlouva vyhotovena
v písemné formě, nahradí její stejnopis Potvrzení o zá-
jezdu, a obsahuje všechny zákonem stanovené náleži-
tosti pro Potvrzení o zájezdu.
nabízí a prodává pobyty, tj. ubytování, jehož součástí jeb)
příp. i stravování, nebo ubytování spolu s další jednou
nebo více službami cestovního ruchu nepředstavující vý-
znamnou ani podstatnou část pobytu (§ 1a ZCR), které
nejsou zájezdem, ani spojenými cestovními službami
(dále jen „pobyt“), a to na základě smlouvy o zajištění
pobytu.  Při uzavření smlouvy o zajištění pobytu či bez-
prostředně po jejím uzavření Čedok vydá zákazníkovi
příslušný doklad o zakoupení pobytu v textové podobě
(potvrzení o zajištění pobytu/voucher/poukaz apod. 
Je-li smlouva o zajištění pobytu vyhotovena v písemné
formě, obsahuje všechny smluvními stranami dohod-
nuté podmínky a vzájemná práva a povinnosti.
zprostředkovává výběr alespoň dvou typů služeb cestov-c)
ního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu, které ne-
jsou zájezdem a na jejichž poskytnutí jsou uzavřeny
samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb
cestovního ruchu, čímž dochází ke sjednání spojených
cestovních služeb (§ 1c ZCR, dále jen „spojené cestovní
služby“ nebo „SCS“). V těchto případech Čedok a.s. vydá
zákazníkovi příslušné doklady o zakoupení každé jednot-
livé služby u příslušného poskytovatele (voucher, do-
pravní ceninu apod.).
zprostředkovává prodej některého z typů služeb cestov-d)
ního ruchu (§1a ZCR), nebo soubor jednoho typu služeb
s další jednou nebo více službami cestovního ruchu,
které nepředstavují významnou část ceny dané kombi-
nace a ani nejsou podstatnou částí takového souboru,
a které nejsou zájezdem, ani pobytem a ani spojenými
cestovními službami (dále jen „jiná služba CR“).
V těchto případech Čedok a.s. vydá zákazníkovi příslušný
doklad o zakoupení služby u příslušného poskytovatele
služby (dopravní ceninu, vstupenku, voucher apod.). 

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře2.
Čedok a.s. (dále je „VSP“) upravují práva a povinnosti smluv-
ních stran ze:

smlouvy o zájezdu a)
smlouvy o zajištění pobytub)
smlouvy o zprostředkování prodeje spojených cestov-c)
ních služeb
smlouvy o zprostředkování prodeje jiné služby CRd)

Čedok před uzavřením smlouvy o zájezdu, nebo před tím,3.
než zákazník učiní závaznou objednávku, nebo před uzavře-
ním smlouvy na službu, která je součástí SCS, informuje zá-
kazníka, k jaké smlouvě jeho komunikace s Čedokem
směřuje, a předá mu příslušný formulář v souladu s vyhlá-
škou č. 122/2018 Sb. o vzorech formulářů pro jednotlivé
typy zájezdů a spojených cestovních služeb, který obsahuje
informaci, zda se jedná o zájezd nebo SCS a informaci
o právní ochraně zákazníka.
Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře4.
Čedok a.s. (dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí smlouvy
o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) nebo smlouvy o zajištění po-
bytu, nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a ces-
tovní kanceláří Čedok a.s.

ČÁST A – ZÁ JEZD A POBYT
Článek I – VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU PŘEDMĚT A OBSAH

SMLOUVY
V případě zájezdů vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem1.
a Čedokem uzavřením smlouvy o zájezdu. Obsah této
smlouvy je dále určen též těmito VSP, které jsou i součástí
katalogu a zveřejněny též na https://www.cedok.cz/ob-
chodni-podminky/ , popisem zájezdu v katalogu, případně
v jiném nabídkovém materiálu včetně jejich online verzí na
https://www.cedok.cz/ odkazem na kód produktu uvedeném
ve smlouvě o zájezdu (Potvrzení o zájezdu), dále i podmín-
kami poskytování služeb, které vysvětlují a doplňují některé
údaje k poskytovaným službám uvedenými v katalogu (In-
formace – obsah, rozsah a další podmínky poskytování slu-
žeb), a na https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/
(Důležité informace a podmínky pro účast na zájezdu/po-
bytu), přepravními podmínkami příslušných dopravců zve-
řejněnými na https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/
příp. i speciálními podmínkami přiloženými ke smlouvě o zá-
jezdu (Potvrzení o zájezdu) jako nedílná součást. 
V případě uzavření smlouvy o zájezdu Čedok odpovídá za
řádné poskytnutí všech sjednaných služeb cestovního ruchu
a je povinen poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Zá-
kazník může vůči Čedoku uplatnit veškerá práva, pro něj vy-
plývající z právních předpisů Evropské unie a ZCR, týkajících
se zájezdů. Zákazník má v tomto případě rovněž zajištěnou
ochranu pro případ úpadku Čedoku, na základě Čedokem
uzavřeného pojištění záruky pro případ úpadku.
V případě pobytů vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem2.
a Čedokem uzavřením smlouvy o zajištění pobytu. Obsah
této smlouvy je dále určen též těmito VSP, které jsou sou-
částí katalogu a zveřejněny též na https://www.cedok.cz/ob-
chodni-podminky/, popisem pobytu v katalogu, příp. v jiném
nabídkovém materiálu včetně jejich online verzích na
https://www.cedok.cz/  odkazem na kód produktu uvede-
ném ve smlouvě o zajištění pobytu, dále i podmínkami po-
skytování služeb, které vysvětlují a doplňují některé údaje

k poskytovaným službám uvedenými v katalogu (Informace
– obsah, rozsah a další podmínky poskytování služeb), a na
https://www.cedok.cz/obchodni-podminky/ (Důležité infor-
mace a podmínky pro účast na zájezdu/pobytu) příp. i spe-
ciálními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její
nedílná součást. 
V případě uzavření smlouvy o zajištění pobytu Čedok odpo-
vídá za řádné poskytnutí služeb a zákazník může vůči Če-
doku uplatnit veškerá práva, pro něj vyplývající ze smlouvy
a OZ. Na zákazníka se v těchto případech však nebudou
vztahovat práva přiznaná cestujícím vyplývající z právních
předpisů Evropské unie a ZCR týkajících se zájezdů a spoje-
ných cestovních služeb.
Ubytování, které je obsahem smlouvy o zájezdu pořádaném3.
Čedokem nebo smlouvy o zajištění pobytu, je vždy v sou-
ladu s právními předpisy státu, ve kterém je poskytováno.
Jsou-li ve smlouvě o zájezdu nebo ve smlouvě o zajištění po-4.
bytu sjednány podmínky odlišně od ustanovení VSP nebo
jiných podmínek uvedených v odst. 1 a 2, mají odchylná
ujednání v takové smlouvě přednost před zněním VSP nebo
jiných podmínek uvedených v odst. 1 a 2. Čedok si vyhrazuje
právo měnit před uzavřením smlouvy o zájezdu a smlouvy
o zajištění pobytu podrobné vymezení zájezdu a pobytu.
Délka zájezdu je vyjádřena počtem dní. Podle právních5.
předpisů ČR i EU je za začátek zájezdu považován okamžik
zahájení první služby a za konec zájezdu ukončení poskyt-
nutí služby. Zájezd začíná ten kalendářní den, kdy Čedok po-
skytl první službu (např. odbavení na letišti, nástup do
autobusu při transferu na letiště, nástup do autobusu při
autobusové dopravě, ubytování v případě zájezdů bez do-
pravy, atd.). Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou tedy
zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, a to
i v případech, kdy je zahájení zájezdu a ukončení zájezdu or-
ganizováno v pozdních nočních hodinách, příp. časných ran-
ních hodinách. Délka pobytu, v případě zajištění ubytování
jako jedné služby cestovního ruchu, která není součástí zá-
jezdu ani spojených cestovních služeb je vyjádřena počtem
nocí.
V případě, že ve smlouvě o zájezdu či smlouvě o zajištění6.
pobytu je uvedeno, že se jedná o zájezd či pobyt „na vyžá-
dání“, pak se smlouva v takovém případě sjednává s rozva-
zovací podmínkou dle § 548 odst. 2 OZ. Rozvazovací
podmínka je splněna v případě, jestliže sjednaný zájezd či
pobyt není k dispozici z důvodu vyčerpání či neexistence (i)
ubytovacích kapacit, (ii) přepravních kapacit, (iii) jiné služby
podstatné a významné pro realizaci zájezdu či pobytu. V pří-
padě naplnění rozvazovací podmínky Čedok oznámí zá kaz -
ní ko vi zánik smluvního vztahu nejpozději do 7 dnů od
uzavření smlouvy, pokud není ve smlouvě sjednána jiná
lhůta a bez zbytečného odkladu vrátí zákazníkovi vše, co od
něho obdržel. Zákazník v těchto případech nemá nárok na
náhradu škody, majetkové i nemajetkové újmy či jakékoli
další jiné plnění ze strany Čedoku.
Není-li v popisu zájezdu/pobytu nebo ve smlouvě uvedeno7.
jinak, nejsou zájezdy nebo pobyty vhodné pro osoby s ome-
zenou schopností pohybu.
Není-li v popisu zájezdu/pobytu nebo ve smlouvě uvedeno8.
jinak, jsou služby delegáta, resp. průvodce poskytovány
v českém nebo slovenském jazyce.
Podpisem smlouvy o zájezdu/pobytu, resp. převzetím Po-9.
tvrzení o zájezdu/zajištění pobytu a potvrzením závazné ob-
jednávky v online rezervačním systému (podle typu smlouvy
a zemi čerpání služeb) zákazník osvědčuje, že před uzavře-
ním smlouvy:

byl řádně informován o podmínkách, rozsahu a obsahua)
poskytovaných služeb a seznámil se se všemi charakte-
ristickými a hlavními náležitostmi poskytovaných služeb,
mu byly poskytnuty na příslušném formuláři informaceb)
o zájezdu, že se na zákazníky vztahují veškerá práva EU
týkající se zájezdů a odpovídající právní ochrana pro pří-
pad úpadku cestovní kanceláře,
se seznámil a převzal Všeobecné smluvní podmínky ces-c)
tovní kanceláře Čedok a.s.,
byl informován o zpracování osobních údajů a poučend)
o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů zá-
kazníků cestovní kanceláře Čedok a.s.,
mu byl předán doklad o pojištění cestovní kancelářee)
Čedok a.s. pro případ úpadku vystavený pojistitelem,
mu byly poskytnuty informace o pasových a vízovýchf)
požadavcích pro cestu a přibližných lhůtách pro jejich
vyřízení a dále i o tom, jaké zdravotní doklady jsou příp.
na cestu a pobyt vyžadovány,
příp. převzal pojistné podmínky pro cestovní pojištěníg)
a pro krytí nákladů spojených se stornem zájezdu/po-
bytu.

Článek II – CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zaháje-1.
ním a cenu pobytu před nastoupením na pobyt. Za zapla-
cení ceny se považuje, podle formy úhrady, den převzetí
hotovosti, den platby platební kartou anebo den připsání
platby na účet Čedoku.
Výše záloh a časový rozvrh plateb jsou stanoveny, pokud ne-
bude ve smlouvě uvedeno jinak, takto:

u zájezdu a pobytu je zákazník povinen při vzniku smluv-a)
ního vztahu uhradit zálohu ve výši 50 % sjednané ceny, 
doplatek ceny zájezdu nebo pobytu je zákazník povinenb)
uhradit nejpozději 60 dnů před zahájením zájezdu nebo
nástupu na pobyt; 

V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 60
dnů před zahájením zájezdu nebo nástupu na pobyt je zá-
kazník (postupitel) povinen uhradit 100 % sjednané ceny již
při vzniku smluvního vztahu. Při porušení tohoto závazku
má Čedok právo od smlouvy o zájezdu nebo od smlouvy
o zajištění pobytu odstoupit. 
V případě úhrady ceny nebo části ceny zájezdu nebo pobytu2.
formou poukázky (poukazu) Čedoku nebo jiné poukázky
(poukazu) Čedokem přijímané zákazník (poukazník) i Čedok
(poukázaný) postupují v souladu s podmínkami pro jejich

uplatnění a přijímání stanovenými poukazatelem (vydava-
telem) takové poukázky (poukazu). Poukázky (poukazy) lze
uplatnit pouze v provozovně Čedoku a v plné nominální
hodnotě a nelze je směnit za peníze a to ani v případě od-
stoupení od smlouvy o zájezdu či smlouvy o zajištění pobytu
kteroukoliv ze smluvních stran ani zrušení zájezdu či pobytu
ze strany Čedoku.

Článek III – PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
K základním právům zákazníka patří zejména:1.

právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacenýcha)
služeb ve smlouvě o zájezdu či smlouvě o zajištění po-
bytu,
právo vyžadovat od Čedoku informace o všech skuteč-b)
nostech, které jsou mu známy a které se dotýkají sjed-
naných a zaplacených služeb ve smlouvě o zájezdu či
smlouvě o zajištění pobytu,
právo být seznámen s případnými změnami sjednanýchc)
služeb,
právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest,d)
které jsou obsahem smlouvy o zájezdu nebo smlouvy
o zajištění pobytu, příp. dalších dokumentů před nepo-
volanými osobami,
právo na doručení dalších podrobných a pro zákazníkae)
důležitých údajů o všech skutečnostech, které jsou Če-
doku známy, pokud nejsou obsaženy již ve smlouvě
o zájezdu nebo v katalogu a na https://www.cedok.cz,
nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu, a pokud to vy-
žadují okolnosti, i na předání letenky, poukazu/voucheru
k ubytování, dokladu nutného pro poskytnutí fakultativ-
ních výletů, pronájmu motorového vozidla apod. nebo
jiného dokladu, jehož je pro uskutečnění zájezdu dle
smlouvy o zájezdu třeba, zpravidla na emailovou adresu
uvedenou ve smlouvě, a pokud není uvedena, dopisem
zaslaným na adresu bydliště uvedeného ve smlouvě,
a to ve stejné lhůtě,
právo postoupit smlouvu o zájezdu, splňuje-li třetíf)
osoba podmínky účasti na zájezdu, a písemně Čedoku
oznámit, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba
uvedená v oznámení.  V případě, že zákazník právo na
změnu v osobě účastníka zájezdu chce uplatnit, je povi-
nen dodržet postup a podmínky dle odst. 2 písm. l) to-
hoto článku.

K základním povinnostem zákazníka patří zejména:2.
poskytnout Čedoku součinnost, která je potřebná k řád-a)
nému zabezpečení a poskytnutí služeb, především prav-
divě a úplně uvádět Čedokem požadované údaje ve
smlouvě vč. jakýchkoliv změn takových údajů a předložit
další doklady k žádosti o udělení víz,
zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletiléb)
osoby a souhlas zákonných zástupců s doprovodem
třetí osobou, obdobně zajistit doprovod a dohled osob,
jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že zá-c)
kazník starší 15 let a mladší 18 let hodlá uzavřít smlouvu
na služby čerpané v zahraničí,
v případě, že stát, kam cestuje nezletilá osoba, vyžadujed)
písemné potvrzení a souhlas zákonných zástupců s vy-
cestováním (informace lze zjistit na webových stránkách
MZV ČR v rubrice věnované konkrétnímu státu), zajistit
takový doklad zákonných zástupců nezletilého s úředně
ověřeným podpisem,
převzít od Čedoku doklady potřebné pro čerpání služebe)
a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu,
odjezdu, pobytu apod.) se všemi požadovanými doklady,
mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup dof)
příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad
vydaný státem, jehož uvedl, že je občanem, víza, doklad
o zdravotním pojištění, souhlas zákonných zástupců
s vycestováním nezletilého pokud je vyžadováno apod.);
příslušníci jiných států než států EHP jsou povinni se in-
formovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů
zemí, kam cestují a potřebná víza si zajistit, 
splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti přig)
cestách do zemí, pro které jsou stanoveny zdravotnic-
kými předpisy, mít příslušná lékařská potvrzení a dopo-
ručení pro cesty požadovaná zejména leteckými
dopravci,
řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné Čedokem ur-h)
čené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat
předpisy platné v navštívené zemi, vč. předpisů do-
pravců a ubytovatelů,
počínat si za všech okolností tak, aby předcházel vznikui)
škody na zdraví a majetku nebo jiné újmy své, ostatních
zákazníků, poskytovatelům služeb nebo Čedoku a uhra-
dit případnou škodu a újmu, kterou způsobil,
zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatníchj)
zákazníků, dodržovat pravidla slušného chování, hygi-
eny,
ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v leteckék)
přepravě uplatnit bez zbytečného odkladu přímo u do-
pravce,
zaplatit v případě opravy jména, příjmení, data narozeníl)
a jiných osobních údajů nebo opravy kontaktních údajů
(adresy, e-mailu, telefonu apod.) u zájezdu a pobytu v za-
hraničí (mimo Slovenska) poplatek ve výši 200,- Kč na
osobu a u zájezdu a pobytu v tuzemsku a na Slovensku
poplatek ve výši 100,- Kč na osobu.
v případě, že zákazník (postupitel) využije svého právam)
na oznámení změny v osobě zákazníka zájezdu dle odst.
1 písm. f)  tohoto článku, je povinen oznámení učinit
v textové podobě a doručit je Čedoku, případně pro-
dejci, u kterého uzavřel smlouvu o zájezdu, a k ozná-
mení přiložit podepsané prohlášení nového zákazníka
(postupníka), které obsahuje všechny jeho osobní údaje
potřebné k uzavření smlouvy, že:
– souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu a
– splňuje podmínky pro účast na zájezdu.
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Oznámení je včasné, je-li Čedoku doručeno alespoň
sedm dnů před zahájením zájezdu.
V případě změny v osobě zákazníka zájezdu dle tohoto
ustanovení jsou postupitel a postupník zavázáni spo-
lečně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě
nákladů, které Čedoku v souvislosti se změnou zákaz -
níka vzniknou.

K povinnostem zákazníka, který uzavřel smlouvu ve3.
prospěch třetích osob (§ 1767 OZ) dále patří zejména:

odpovědnost jako spoludlužníka za splnění závazkůa)
všech osob, v jejichž prospěch smlouvu uzavřel, vč.
včasné úhrady ceny zájezdu nebo pobytu a předání
všech potřebných informací včetně dokumentů v text -
ové podobě, které obdržel, zejména pak tyto VSP, doklad
o pojištění Čedoku pro případ úpadku apod.,
seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu s Čedokemb)
uzavřel, s těmito VSP, jakož i s dalšími informacemi, které
mu byly poskytnuty, nebo obdržel před uzavřením
smlouvy, nebo na které je odkazováno v těchto VSP,
nebo které od Čedoku obdrží v době platnosti smlouvy,
zejména je pak informovat o podmínkách, rozsahu, ob-
sahu a kvalitě služeb, o všech charakteristických a hlav-
ních náležitostech služeb, právech a povinnostech
zákazníků Čedoku, o pasových a vízových požadavcích
pro cestu a pobyt, o tom jaké zdravotní doklady jsou na
cestu a pobyt vyžadovány, o zpracovávání osobních
údajů zákazníků Čedoku a jejich právech v souvislosti
s ochranou osobních údajů zákazníků Čedoku, o po jist -
ných podmínkách na cestu a pobyt, apod., 
v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zá-c)
jezd, seznámit a předat všem účastníkům zájezdu do-
klad pojišťovny o pojištění záruky pro případ úpadku
Čedoku, 
zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povin-d)
nosti zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost
a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník.

Článek IV – POVINNOSTI A PRÁVA ČEDOKU
K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku III1.
se vztahují odpovídající povinnosti a práva Čedoku.
Čedok odpovídá za řádné poskytnutí všech ve smlouvě o zá-2.
jezdu nebo smlouvě o zajištění pobytu sjednaných služeb
cestovního ruchu a v případě zájezdu má povinnost poskyt-
nout zákazníkovi pomoc v nesnázích.
Čedok je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka3.
o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které
jsou pro zákazníka důležité a které jsou Čedoku známy.

Článek V – ZRUšENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB
Zrušení dohodnutých služeb1.

Čedok je oprávněn zrušit zájezd před jeho zahájením,a)
pokud počet osob přihlášených na zájezd je nižší než 35
účastníků, pokud není v popisu zájezdu, resp. ve
smlouvě o zájezdu uvedeno jinak, a zrušení zájezdu
oznámí zákazníkovi ve lhůtě:
– 20 dní před zahájením zájezdu v případě, že jeho délka

činí více než šest dní,
– 7 dní před zahájením zájezdu, v případě, že jeho délka

činí dva až šest dní,
– 48 hodin před zahájením zájezdu v případě, že jeho

délka činí méně než dva dny.
Čedok je oprávněn zrušit zájezd před jeho zahájením,b)
nebo pobyt před jeho nástupem, jestliže mu k plnění zá-
vazku dle smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o zajištění
pobytu brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti
a zrušení zájezdu nebo pobytu oznámil zákazníkovi bez
zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu nebo
nástupu na pobyt.

Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu2.
a nástupu na pobyt

Čedok si vyhrazuje právo k provedení nepodstatnýcha)
změn ve svých smluvních závazcích vyplývajících ze
smlouvy o zájezdu. Údaje o změně je Čedok povinen
oznámit zákazníkovi v textové podobě jasným a srozu-
mitelným způsobem. Nepodstatné změny nezakládají
zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy o zájezdu.
Nutí-li vnější okolnosti Čedok před zahájením zájezdub)
změnit některou z hlavních náležitostí smlouvy o zá-
jezdu (§ 2527 OZ), nebo nemůže-li splnit zvláštní poža-
davky zákazníka, které Čedok dle smlouvy o zájezdu
přijal, nebo navrhne-li zvýšení ceny zájezdu o více než
osm (8) procent, může zákazník návrh na změnu
smlouvy o zájezdu přijmout nebo může od smlouvy od-
stoupit, aniž by musel hradit odstupné. Spolu s návrhem
na změnu závazků vyplývajících ze smlouvy o zájezdu
oznámí Čedok zákazníkovi jasným, srozumitelným a zře-
telným způsobem a bez zbytečného odkladu v textové
podobě (i) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu;
(ii) lhůtu, v níž může zákazník od smlouvy odstoupit,
která nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před za-
hájením zájezdu; (iii) důsledky pro zákazníka, neod-
stoupí-li včas od smlouvy; (iv) údaje o případném
náhradním zájezdu a jeho ceně. Pokud zákazník ve lhůtě
stanovené Čedokem od smlouvy o zájezdu dle tohoto
ustanovení neodstoupí, platí, že zákazník se změnou zá-
vazků souhlasí. V případě, že v důsledku změny smlouvy
o zájezdu dle tohoto ustanovení dojde ke snížení jakosti
nebo nákladů zájezdu, má zákazník právo na přiměře-
nou slevu. 
Je-li Čedok nucen z objektivních důvodů před nástupemc)
na pobytu změnit podmínky smlouvy o zajištění pobytu
ustanovení odst. 2 tohoto článku obdobně.

Změny smluvních podmínek ze strany zákazníka3.
V případě, že zákazník uplatní své právo na změnua)
v osobě účastníka zájezdu (postoupí smlouvu o zájezdu)
dle článku III odst. 1 písm. f) postupem dle článku III
odst. 2 písm. k) této části VSP, Čedok provede změnu
smlouvy o zájezdu. Zákazník (postupitel) a nový zákazník
(postupník) jsou pak zavázáni společně a nerozdílně

k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které Če-
doku v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.
Ostatní změny smluvních podmínek (jako např. změnab)
termínu zájezdu/pobytu, zkrácení či prodloužení zá-
jezdu/pobytu, změna hotelu apod.) jsou posuzovány
jako odstoupení od smlouvy a uzavření nové smlouvy,
tzn., že Čedoku vzniká právo na odstupné a zákazník je
povinen zaplatit odstupné dle článku VI těchto VSP. 
V případě storna (odstoupení od smlouvy) jedné osobyc)
ve dvoulůžkovém pokoji, je zbývající osoba povinna
uhradit příplatek za jednolůžkový pokoj (neobsazené
lůžko). V případě storna (odstoupení od smlouvy) jedné
osoby na pevném lůžku ve dvoulůžkovém pokoji s při-
stýlkou, je cestující osoba původně ubytovaná na při-
stýlce povinna uhradit rozdíl v ceně mezi pevným
lůžkem a přistýlkou.

Článek VI – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ODSTUPNÉ (STOR-
NOPOPLATKY)

Čedok je oprávněn před zahájením zájezdu nebo nástupu1.
na pobyt od smlouvy o zájezdu nebo smlouvy o zajištění po-
bytu odstoupit z důvodu

zrušení zájezdu nebo zrušení pobytu dle článku V, odst.a)
1 VSP, nebo
poruší-li zákazník svou povinnost vyplývající ze smlouvy. b)

Oznámení o odstoupení od smlouvy doručí Čedok zákazní-
kovi. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doru-
čení oznámení.
Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením2.
zájezdu nebo nástupu na pobyt

bez uvedení důvodu,a)
nesouhlasí-li se změnou závazků vyplývající ze smlouvyb)
dle článku V, odst. 2 VSP,
z důvodů porušení povinností Čedoku, vyplývajících zec)
smlouvy,
v případě smlouvy o zájezdu dále také, jestliže v místěd)
určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním
okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti,
které mají významný dopad na poskytování zájezdu
nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo po-
bytu.

Oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí Če-
doku, popřípadě prodejci, u kterého zájezd nebo pobyt za-
koupil. V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení,
adresu, číslo smlouvy. Odstoupení od smlouvy může zákaz -
ník rovněž sepsat v prodejním místě, kde zájezd nebo pobyt
zakoupil. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem do-
ručení oznámení.
Dojde-li k odstoupení od smlouvy dle ustanovení odst. 13.
písm. a) a odst. 2 písm. b), c) nebo d) tohoto článku VSP je
Čedok povinen bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od od-
stoupení, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo
v jeho prospěch. V případech uvedených v odst. 1 písm. a)
a odst. 2 písm. d) tohoto článku VSP nevzniká Čedoku vůči
zákazníkovi povinnost k náhradě škody.
V případě odstoupení zákazníka od smlouvy dle ustanovení4.
odst. 2 písm. a) tohoto článku VSP nebo odstoupí-li Čedok
od smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem sta-
novené smlouvou a VSP, je zákazník povinen zaplatit Če-
doku odstupné ve výši stanovené v odstavci 5, pokud není
ve smlouvě uvedeno jinak.
Výše odstupného při odstoupení od smlouvy před nástu-5.
pem na zájezd nebo nástupu na pobyt je stanovena na
osobu vč. dětí. U dětí, které se účastní zájezdu nebo pobytu
dle smlouvy zcela zdarma, odstupné není Čedokem uplat-
ňováno.
5.1.   Odstupné u zahraničních zájezdů, pobytů a u lod-

ních zájezdů je stanoveno ve výši skutečně
vzniklých nákladů spojených se zrušením zájezdu
nebo pobytu, nejméně však:

         v případě odstoupení od smlouvy nejpozději
60. den před zahájením zájezdu/nástupua)
na pobyt 1.500,- Kč na osobu,
59. až 29. den před zahájením zájezdu/nástupub)
na pobyt 30 % sjednané ceny,
28. až 15. den před zahájením zájezdu/nástupu c)
na pobyt 50 % sjednané ceny,
14. až 6. den před zahájením zájezdu/nástupu d)
na pobyt 80 % sjednané ceny,
5 a méně dní před zahájením zájezdu/nástupu e)
na pobyt 100 % sjednané ceny.

5.2.   Odstupné u zájezdů a pobytů v tuzemsku a na Slo-
vensku, je stanoveno ve výši skutečně vzniklých
nákladů spojených se zrušením zájezdu nebo po-
bytu, nejméně však:

         v případě, odstoupení od smlouvy nejpozději
30. den před zahájením zájezdu/nástupua)
na pobyt 200,- Kč za osobu,
29. až 20 den před zahájením zájezdu/nástupub)
na pobyt 10 % sjednané ceny,
19. až 15. den před zahájením zájezdu/nástupuc)
na pobyt 30 % sjednané ceny,
14. až 7. den před zahájením zájezdu/nástupud)
na pobyt 70 % sjednané ceny,
6. až 4. den před zahájením zájezdu/nástupue)
na pobyt 80 % sjednané ceny,
3 a méně dní před zahájením zájezdu/nástupuf)
na pobyt 100 % sjednané ceny.

5.3.   Stornopoplatky za fakultativní služby
         V případě, že zákazník stornuje pouze některou z fa-

kultativních služeb, činí stornopoplatek 100% ceny ob-
jednané fakultativní služby, pokud nebude dohodnuto
jinak.

Sjednanou cenou se pro účely výpočtu odstupného rozumí6.
celková cena zájezdu/pobytu včetně ceny všech zákazníkem
zakoupených fakultativních služeb.
Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Če-7.
doku a smluvně sjednané nebo právním předpisem stano-

vené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům slu-
žeb.
Nenastoupí-li zákazník na zájezd/pobyt bez předchozího od-8.
stoupení od smlouvy nebo nemůže-li pokračovat v zájezdu,
či čerpání jednotlivých služeb cestovního ruchu z důvodu,
že nesplnil některou z povinností dle čl. III odst. 2 písm. f)
a g) VSP, hradí 100 % sjednané ceny.
Čedok má právo započíst na úhradu odstupného uhrazené9.
zálohy nebo zaplacenou cenu. V případě, že odstupné je
vyšší než zaplacená záloha, je zákazník povinen rozdíl uhra-
dit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování.
V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka platí10.
pro výpočet odstupného den, kdy nastaly účinky odstou-
pení. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Čedoku je
rozhodným dnem pro výpočet odstupného den zrušení zá-
jezdu v rezervačním systému Čedoku.
V případech, kdy cenu, příp. část ceny zájezdu/pobytu zákaz -11.
ník uhradil formou poukázky (poukazu) Čedoku nebo jiné
poukázky (poukazu) Čedokem přijímané, zákazník i Čedok
ve věci úhrady odstupného postupují v souladu se stanove-
nými podmínkami pro jejich uplatnění a přijímání.

Článek VII – PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ODPOVĚDNOST
ZA šKODU A ÚJMU

Zákazník je za všech okolností povinen se počínat tak, aby1.
předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků,
Čedoku a jeho obchodních partnerů. 
Čedok odpovídá za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do2.
zájezdu/pobytu a v případě zájezdu má Čedok povinnost
poskytnout zákazníkovi pomoc v případě nesnází.
Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb3.
poskytovaných Čedokem dle smlouvy o zájezdu nebo
smlouvy o zajištění pobytu musí být učiněno vážně, určitě
a srozumitelně.
Zájezd/pobyt má vadu, není-li některá ze služeb cestovního4.
ruchu zahrnutá do zájezdu/pobytu poskytována v souladu
se smlouvou o zájezdu nebo smlouvou o zajištění pobytu.
V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých slu-5.
žeb, jež byly sjednány ve smlouvě o zájezdu nebo smlouvě
o zajištění pobytu s Čedokem, vzniká zákazníkovi právo
z vadného plnění smlouvy (na reklamaci). Způsob uplatnění
reklamace, postup vyřizování reklamace, jakož i rozhodnutí
o reklamaci blíže upravuje Reklamační řád Čedoku, který je
zákazníkům k dispozici ve všech provozovnách Čedoku dále
i u třetí osoby, která uzavření smlouvy o zájezdu zprostřed-
kovala, a rovněž i na https://www.cedok.cz/obchodni-pod-
minky/. 
Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve6.
smlouvě o zájezdu nebo smlouvě o zajištění pobytu, má zá-
kazník právo uplatnit v kterékoliv provozovně nebo v sídle
Čedoku a, bylo-li uzavření smlouvy zprostředkováno třetí
osobou, také u této třetí osoby. Prodávající vydá písemné
potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím
obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník poža-
duje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,
případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Má-li zájezd/pobyt vadu, je zákazník povinen ji vytknout Če-7.
doku včas bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu ta-
kové vady dozví, nejlépe přímo v místě poskytování služby
u průvodce Čedoku nebo jiného Čedokem pověřeného zá-
stupce, aby mohla být sjednána okamžitá náprava. Uplat-
nění reklamace může zákazník provést v jakékoliv formě
s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného
způsobu vyřízení reklamace. Průvodce zájezdu nebo jiný Če-
dokem pověřený zástupce je povinen sepsat se zákazníkem
reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí
reklamace.
Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k ře-8.
šení reklamace.  V případech, kdy zákazník čerpá služby bez
přítomnosti průvodce Čedoku či jiného Čedokem pověře-
ného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník po-
vinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči
dodavatelům /poskytovatelům služeb v tuzemsku či v za-
hraničí.
Má-li zájezd/pobyt vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného9.
odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přimě-
řené rozsahu a trvání vady. Promlčecí lhůta pro právo záka-
zníka na slevu v důsledku vady zájezdu je dva roky. 
V případě vady zájezdu má zákazník právo určit přiměřenou10.
lhůtu k odstranění vady, ledaže Čedok odmítne odstranit
vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. 
Čedok odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo11.
odstranění vady zájezdu vyžaduje nepřiměřené náklady
s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených služeb ces-
tovního ruchu. Neodstraní-li Čedok vadu zájezdu ve lhůtě
dle odst. 10 tohoto článku VSP, má zákazník právo odstranit
vadu zájezdu sám a požadovat náhradu nezbytných ná-
kladů. Jde-li o podstatnou vadu zájezdu, může zákazník od-
stoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného.
Vyskytnou-li se po odjezdu zájezdu podstatné vady zájezdu,12.
nabídne Čedok bez dodatečných nákladů pro zákazníka
vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší ja-
kosti, než jaká byla sjednána ve Smlouvě o zájezdu, aby zá-
jezd mohl pokračovat. To platí i v případech, kdy je návrat
zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjedna-
ným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší ja-
kosti, než je stanoveno smlouvou o zájezdu, poskytne
Čedok přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované ná-
hradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné
s tím, co bylo ve smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo není-li
poskytnutá sleva přiměřená. 
Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek13.
není závislý na vůli, činnosti a postupu Čedoku (vyšší moc)
nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž zá-
kladě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, za-
placené a Čedokem zabezpečené služby, nevzniká
zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny ani na slevu
z ceny.
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Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána,14.
omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti
ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí Čedok
škodu jen do výše tohoto omezení. Promlčecí lhůta pro
právo zákazníka na náhradu škody vzniklé v důsledku poru-
šení povinností Čedokem ze smlouvy o zájezdu je dva roky.
Čedok neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkem, třetí
osobou, která není spojena s poskytováním služeb v rámci
zájezdu, nebo mimořádnou nepředvídatelnou nebo ne-
odvratitelnou okolností vzniklou nezávisle na vůli Čedoku.  

ČÁST B - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE SPOJENÝCH CESTOV-
NÍCH SLUŽEB

Tyto VSP se přiměřeně použijí, pokud není stanoveno jinak,1.
i na zprostředkování spojených cestovních služeb.
V případě zprostředkování spojené cestovní služby2.
vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem uzavře-
ním smlouvy o zprostředkování spojených cestovních slu-
žeb, tj. smlouvy vedoucí k zakoupení alespoň dvou různých
typů služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo po-
bytu, které nejsou zájezdem a na jejichž poskytnutí jsou zá-
kazníkem uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými
poskytovateli služeb, jestliže zákazník

při jedné návštěvě nebo kontaktu s prodejním místema)
Čedoku (při fyzické přítomnosti smluvních stran nebo
online) si prostřednictvím prodejního místa Čedoku pro-
vede samostatný výběr a samostatnou platbu každé jed-
notlivé služby cestovního ruchu, nebo
prostřednictvím Čedoku uzavře smlouvu o poskytnutíb)
služby cestovního ruchu a do 24 hodin po obdržení po-
tvrzení o zakoupení první služby, uzavře na základě cí-
lené činnosti Čedoku a prostřednictvím Čedoku
smlouvu o poskytnutí alespoň jedné další služby cestov-
ního ruchu od jiného poskytovatele služeb.

V těchto případech se na zákazníka nebudou vztahovat3.
práva přiznaná zákazníkům, kteří sjednali zájezd dle platných
předpisů Evropské unie a ZCR. Čedok proto neponese odpo-
vědnost za řádné poskytnutí jednotlivých služeb, tj. za vady
zprostředkovaných služeb ani za vzniklé škody. Čedok proto
není povinen přijímat a vyřizovat reklamace vad zprostřed-
kovaných služeb zahrnutých ve SCS a v případě pro blé mů se
zákazník musí obrátit na příslušného poskytovatele služby.
Práva a povinnosti zákazníka z jednotlivých zprostředkova-
ných smluv upravují smlouvy s jednotlivými poskytovateli
a jejich obchodní podmínky.
Pro případ zprostředkování spojené cestovní služby má4.
Čedok, jak vyžaduje právo Evropské unie zajištěnu ochranu
za účelem vrácení ceny, kterou zákazník zaplatil přímo Če-
doku za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu jeho
úpadku. Tímto však nevyplývá právo na vrácení ceny za
službu poskytovanou jiným poskytovatelem v případě jeho
úpadku. Čedok nemá zajištěnu ochranu za účelem vrácení
ceny, kterou zákazník zaplatil za služby, které nebyly poskyt-
nuty z důvodu jeho úpadku, pokud byla platba zákazníkem
poukázána přímo na účet poskytovatele služby a Čedok je
nepřijal.
Před uzavřením smlouvy o zprostředkování spojených ces-5.
tovních služeb Čedok (i) zákazníka informuje o podmínkách,
obsahu, rozsahu a ceně služeb cestovního ruchu zahrnu-
tých v SCS, (ii) informuje zákazníka, resp. předá zákazníkovi
informace na příslušném formuláři k SCS dle vyhlášky
č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy
a zájezdů a spojených cestovních služeb a (iii) na vyžádání
předá zákazníkovi i doklad o pojištění záruky pro případ
jeho úpadku.
Není-li dohodnuto jinak, je smlouva o zprostředkování SCS6.
sjednána bezúplatně a platby, které Čedok od zákazníka ob-
drží, jsou platbami přijatými ve prospěch poskytovatelů jed-
notlivých služeb.

ČÁST C - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE JINÝCH SLUŽEB
Tyto VSP se přiměřeně použijí, pokud není stanoveno jinak,1.
i na zprostředkování prodeje jiných služeb cestovního
ruchu.
V případě zprostředkování jiných služeb CR vzniká2.
smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem uzavřením
smlouvy o zprostředkování jiných služeb cestovního ruchu,
tj. smlouvy vedoucí ke sjednání smlouvy o nákupu jednotli-
vých služeb CR zákazníkem přímo s poskytovatelem takové
služby nebo prostřednictvím dalších zprostředkovatelů ta-
kových služeb cestovního ruchu (např. Amadeus apod.),
které nejsou zájezdem ani SCS. 
V těchto případech se na zákazníka nebudou vztahovat3.
práva přiznaná zákazníkům, kteří sjednali zájezd nebo
smlouvu o zprostředkování SCS dle platných předpisů
Evrop ské unie a ZCR. Čedok proto neponese odpovědnost
za řádné poskytnutí jednotlivých služeb, tj. za vady zpro-
středkovaných služeb ani za vzniklé škody. Čedok proto není
povinen přijímat a vyřizovat reklamace vad takto zprostřed-
kovaných služeb a v případě problémů se zákazník musí
 obrátit na příslušného poskytovatele služby. Práva a povin-
nosti zákazníka z jednotlivých zprostředkovaných smluv
upravují smlouvy s jednotlivými poskytovateli a jejich ob-
chodní podmínky.
Zprostředkování jiných služeb CR je Čedokem zpravidla zpo-4.
platněno, o výši poplatku je zákazník informován před uza-
vřením smlouvy o zprostředkování jiných služeb CR. Platby,
které Čedok od zákazníka obdrží, jsou platbami přijatými ve
prospěch poskytovatelů jednotlivých služeb.

ČÁST D – OSTATNÍ, SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek I – OCHRANA ZÁKAZNÍKA PRO PŘÍPAD ÚPADKU ČE-
DOKU A POJIšTĚNÍ

Čedok, jako pořadatel zájezdů, má sjednáno pojištění zá-1.
ruky pro případ úpadku dle ZCR, na základě kterého vzniká
zákazníkovi, s nímž Čedok uzavřel smlouvu o zájezdu, právo
na plnění v případě pojistné události, kdy budou zákazníkovi

vráceny uskutečněné platby za služby, které nebyly poskyt-
nuty z důvodu úpadku, a kdy bude zákazníkovi zajištěna re-
patriace, pokud je součástí zájezdu doprava.
Čedok, jako zprostředkující spojené cestovní služby, má2.
sjednáno pojištění záruky pro případ úpadku dle ZCR, na zá-
kladě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případě
pojistné události, kdy budou zákazníkovi vráceny veškeré
platby, které od zákazníka Čedok obdržel.  
Součástí zájezdů/pobytů, spojených cestovních služeb a ji-3.
ných služeb cestovního ruchu Čedoku není pojištění zákaz -
níka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že
zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením
od smlouvy.
Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt4.

včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady
v souvislosti s odstoupením od smlouvy, prostřednictvím
Čedoku. Čedok na vyžádání zákazníka takovéto pojištění při
uzavírání smlouvy zprostředkuje.

Článek II – ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJů ZÁKAZNÍKů (ZÁ-
KONNÉ ZPRACOVÁNÍ)

Zákazník bere na vědomí, že Čedok je oprávněn zpracovávat1.
osobní údaje svých zákazníků v odpovídajícím rozsahu, je-
jichž zpracování je nezbytné pro účely splnění smlouvy uza-
vřené s Čedokem v souladu se smlouvou a za účelem plnění
zákonných povinností Čedoku z takového smluvního vztahu
vyplývajících.
K uvedenému účelu Čedok zpracovává osobní údaje, které2.
jsou uvedeny ve smlouvě v rozsahu zejména: (i) identifikač-
ních údajů, tj. zpravidla titul, jméno, příjmení, datum naro-
zení, adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu),
číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnost, kód
vydávající země, státní občanství, pohlaví, podpis (v případě
podnikatele fyzické osoby i obchodní firmu, IČO, sídlo); (ii)
kontaktních údajů, tj. zpravidla kontaktní adresa (ulice
a číslo, obec, PSČ, země pobytu), email, telefonní číslo; (iii)
fakturačních údajů, tj. zpravidla bankovní spojení, údaje
o platbách. 
Správcem osobních údajů zákazníka je společnost Čedok a.s.,3.
se sídlem Na příkopě 857/18, Nové Město, 111 35 Praha 1,
Česká republika, IČO 601 92  755, zapsaná v obchodním
 rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.
zn. B 2263.
Zpracovávání osobních údajů je prováděno jak manuálně,4.
tak automatizovaně v elektronické formě v informačních
sys témech Čedoku, jako jsou IT aplikace, software apod.
Osobní údaje jsou zpracovávány vybranými zaměstnanci
Čedoku a smluvně pověřenými zpracovateli.
Pro účely zpracovávaní má k osobním údajům zákazníka pří-5.
stup Čedok jako správce, jeho zaměstnanci a dále také Če-
dokem smluvně pověření zpracovatelé, a to především
poskytovatelé IT služeb, obchodní zástupci/zprostředkova-
telé Čedoku, kteří se zákazníkem uzavírají smlouvy jménem
a na účet Čedoku, smluvní dodavatelé služeb, kteří zpro-
středkovávají zajištění služeb u přímých poskytovatelů slu-
žeb cestovního ruchu (ubytovacích, stravovacích,
dopravních apod.).
Osobní údaje zákazníka zpracovávané Čedokem pro účely6.
splnění smlouvy, a to zpravidla v rozsahu titul, jméno, pří-
jmení, pohlaví, věk či datum narození, číslo cestovního do-
kladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země,
státní občanství, telefonní kontakt, jsou vedle smluvně po-
věřených zpracovatelů poskytovány v nezbytném rozsahu
také přímým dodavatelům jednotlivých služeb, zejména
ubytovacím zařízením, dopravcům, delegátům, průvodcům,
animátorům apod. Pokud jsou služby poskytovány dodava-
teli mimo země Evropského hospodářského prostoru,
budou nezbytné osobní údaje předány i do třetí země. Na
žádost zákazníka poskytne Čedok informace o tom, zda
existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně
dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osob-
ních údajů při předání osobních údajů do třetí země.
Zákazník bere na vědomí, že Čedok je oprávněn uchovávat,7.
zpracovávat a předávat osobní údaje uvedené ve smlouvě
i po ukončení smlouvy za účelem plnění právních povin-
ností, a to v rozsahu a za podmínek pro účely stanovené pří-
slušnými obecně závaznými platnými právními předpisy.
Zákazník bere na vědomí, že Čedok je oprávněn uchovávat8.
a zpracovávat osobní údaje i po ukončení smlouvy nezbytné
pro účely oprávněných zájmů Čedoku. Osobní údaje v roz-
sahu titul, jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa,
email a telefonní číslo tak Čedok zpracovává zejména:

za účelem rozvoje a zkvalitňování poskytovaných služeb,a)
vytváření nezávislé recenze služeb získáváním informací
o hodnocení poskytnutých služeb a spokojenosti zá kaz -
ní ků;
za účelem přímého marketingu, zejména pro zasíláníb)
obchodních sdělení formou emailových zpráv, zpráv za-
sílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního
čísla (SMS, MMS) a v neposlední řadě písemnou formou
prostřednictvím poštovních služeb nebo formou telefo-
nického volání. Zákazník má právo kdykoliv vznést ná-
mitku proti zasílání takových obchodních sdělení a to na
adresu sídla společnosti Čedok a.s., nebo emailem na
adresu info@cedok.cz nebo při zaslání každého jednot-
livého obchodního sdělení s využitím elektronického
kontaktu způsobem uvedeným v takovém sdělení, nebo
oznámením nesouhlasu se zasíláním zpráv na mobilní
zařízení prostřednictvím telefonního čísla na telefonní
číslo, ze kterého bylo sdělení zasláno. V takovém případě
Čedok nebude dále obchodní sdělení zasílat, ani jinak
zpracovávat osobní údaje zákazníka pro účely přímého
marketingu.

Osobní údaje svých zákazníků Čedok jako správce zpraco-9.
vává po dobu trvání uzavřené smlouvy k zajištění jejího spl-
nění. Po ukončení smluvního vztahu zejména pro
vypořádání veškerých závazků plynoucích a souvisejících

s uzavřenou smlouvou Čedok uchovává osobní údaje zá kaz -
níků po dobu nezbytně nutnou k plnění právních povinností
správce a k zajištění oprávněných zájmů správce. Doba
uchovávání osobních údajů zákazníků Čedoku je dána
obecně závaznými právními předpisy upravující zejména re-
klamační lhůty, promlčecí lhůty k uplatnění nároků smluv-
ních stran, lhůty pro archivaci dokumentů apod.
Ustanovení o zpracovávání osobních údajů zákazníků dle10.
ustanovení tohoto článku VSP se přiměřeně uplatní i na fy-
zické osoby, v jejichž prospěch zákazník smlouvu s Čedokem
uzavřel. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve pro-
spěch třetích osob podle § 1767 OZ, uzavřením smlouvy po-
tvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí osobních údajů těchto
třetích osob, a to na základě smluvního či jiného zastoupení.
Při zpracovávání osobních údajů může subjekt nositel osob-11.
ních údajů uplatnit následující práva:

Právo na informace o zpracování osobních údajůa)
Informace o zpracovávání osobních údajů poskytuje
Čedok svým zákazníkům v těchto VSP, příp. ve Speciál-
ních smluvních podmínkách, pokud jsou součástí
smlouvy, a dále pak v Informacích o zpracovávání osob-
ních údajů a poučení o právech v souvislosti s ochranou
osobních údajů zákazníků cestovní kanceláře Čedok a.s.,
které jsou k dispozici ve všech provozovnách Čedoku
i zpřístupněny na https://www.cedok.cz/ochrana-osob-
nich-udaju/ . 
Právo na přístup k osobním údajůmb)
Zákazník má právo na potvrzení, zda jeho osobní údaje
jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, má právo na
poskytnutí informace obsahující: (i) účel zpracování; (ii)
kategorie dotčených osobních údajů, které jsou zpraco-
vávány, (iii) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým
osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; (iv) pláno-
vanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy,
nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení
této doby; (v) existenci práva požadovat od správce
opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zá kaz -
ní ka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku
proti tomuto zpracování; (vi) právo podat stížnost u do-
zorového úřadu; (vii) skutečnost, zda dochází k automa-
tizovanému rozhodování, včetně profilování; (viii)
informace a záruky v případě předávání osobních údajů
do třetích zemí. Zákazník má právo na poskytnutí kopií
zpracovávaných osobních údajů.
Právo na opravu osobních údajů, pokud zákazník popírác)
jejich správnost.
Právo na výmaz (právo být zapomenut)d)
V některých zákonem stanovených případech je Čedok
povinen osobní údaje zákazníka na jeho pokyn vymazat.
Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vy-
hodnocení, neboť Čedok má právní povinnost či opráv-
něný zájem si osobní údaje ponechat.
Právo na omezení zpracováníe)
Zákazník má právo, aby Čedok omezil zpracovávání jeho
osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost
svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu,
aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů; (ii)
zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale ne-
požádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich
použití; (iii) Čedok již nepotřebuje jeho osobní údaje pro
účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení,
výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník
vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů,
a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody
Čedoku převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.
Právo na přenositelnost údajůf)
Zákazník má právo získat své osobní údaje, které Čedok
zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném
a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému
správci osobních údajů, pokud (i) je zpracování osobních
údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním
osobních údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automa-
tizovaně. Pokud si zákazník bude přát a bude-li to tech-
nicky možné, předá osobní údaje zákazníka jinému
správci Čedok.
Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranug)
osobních údajů
Zákazník má právo se kdykoliv obrátit s podnětem či stíž-
ností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový
orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se síd-
lem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111,
internetová adresa https://www.uoou.cz.

Článek III – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly1.
vzniknout ze smlouvy uzavřené s Čedokem nebo v souvi-
slosti s takovou smlouvou, je právo ČR, kterým se řídí i tato
smlouva.
V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992  Sb., o ochraně spo-2.
třebitele, Čedok informuje zákazníka o možnosti řešit pří-
padné spory vyplývající ze smluv uzavřených s Čedokem
prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebi-
telských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sí -
dlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová
adresa http://www.coi.cz.
Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet a je3.
spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít plat-
formu pro řešení sporu online. Podrobnější informace
o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na
http://ec.europa.eu/odr. 
Tyto VSP nabývají účinnosti dnem 2. 9. 2019. Dnem nabytí4.
účinnosti těchto VSP pozbývají účinnost VSP ze dne
1. 7. 2018. Těmito VSP se řídí práva a povinnosti vzniklé ode
dne nabytí jejich účinnosti.
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Aš: AŠSKÁ CA, Hlavní 2747, 354526980; Benešov: ADVENTURE PLUS, Masarykovo náměstí 102, 317728443; Beroun: CA LINGUA TOUR, Husovo nám. 78,
311625804; BílinA: A JA TOUR, Želivského 53/5, 417535874; Bílovec: MUSIL a partneři, Slezské náměstí 21/33, 511119983; BlAnsko: AIKO TOUR,
Svitavská 1, 516418629; S-TOUR BLANSKO, Rožmitálova 14, 516417035; Boskovice: SLUNCE A SNÍH, Růžové náměstí 3, 605454249; BrAndýs nAd
lABem: PAO, Komenského náměstí 1267/7, 326902848; Brno: INVIA.CZ, a. s., Cejl 105/107, 533111533; DUKER, Kobližná 18, 542212041; STUDENT AGENCY
K.S., Náměstí Svobody 17, 542424242; Agentura 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 Čedok pArtner
ck Čedok Brno
Nádražní 10/654
602 00 Brno-město
542 321 267
cedok-brno@cedok.cz

ck Čedok Brno
Otevřeno 7 dní v týdnu
Nákupní centrum Olympia
U Dálnice 777
664 42 Modřice
543 250 509; 543 250 549
cedok-brno-olympia@cedok.cz

ck Čedok Brno
Otevřeno 7 dní v týdnu
Globus Brno
Hradecká 40
621 00 Brno
724 626 833
cedok-brno-globus@cedok.cz

ck Čedok České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 39
370 01 České Budějovice
387 202 859; 387 202 860
cedok-cbudejovice@cedok.cz

ck Čedok Frýdek - místek
j. V. Sládka 34
738 01 Frýdek-Místek
558 434 877; 558 431 472
cedok-frydek-mistek@cedok.cz

ck Čedok HrAdec králové
Otevřeno 7 dní v týdnu
OC Futurum
Brněnská 1825/23A
500 09 Hradec Králové
495 534 620-621, 

724 626 746
cedok-hradeckralove@cedok.cz

ck Čedok jiHlAvA
Masarykovo nám. 644/26
586 01 jihlava
567 310 064
cedok-jihlava@cedok.cz

ck Čedok kArlovy vAry
Dr. Bechera 23
360 39 Karlovy Vary
353 234 249; 353 227 837
cedok-karlovyvary@cedok.cz

ck Čedok kArviná
Masarykovo nám. 21/11
733 01 Karviná
596 311 010; 596 311 009
cedok-karvina@cedok.cz

ck Čedok liBerec
Obchodní centrum Forum
Soukenné náměstí 669/2a
460 01 Liberec
485 105 215, 485 105 727, 

774 735 732
cedok-liberec@cedok.cz

ck Čedok liBerec
Otevřeno 7 dní v týdnu
Obchodní centrum Nisa
České Mládeže 456
460 03 Liberec
482 317 670, 724 626 882
cedok-liberec-nisa@cedok.cz

ck Čedok litoměřice
Dlouhá 194/47
412 01 Litoměřice
416 731 318; 724 626 966
cedok-litomerice@cedok.cz

ck Čedok mlAdá BoleslAv
T. G. Masaryka 1009/III
293 01 Mladá Boleslav
326 326 903, 724 626 749
cedok-mladaboleslav@cedok.cz

ck Čedok most
Tř. Budovatelů 3067, 434 84 Most
476 704 504; 476 704 455;

476 704 560
cedok-most@cedok.cz

ck Čedok olomouc
nám. Národních hrdinů 622/4
779 00 Olomouc
585 225 235; 585 228 832
cedok-olomouc@cedok.cz

ck Čedok olomouc
Otevřeno 7 dní v týdnu
Galerie Šantovka
Polská 1201/1
779 00 Olomouc
585 436 540, 724 626 772
cedok-olomouc-
santovka@cedok.cz

ck Čedok ostrAvA
30. dubna 2b, 702 00 Ostrava
596 121 384; 596 124 087
cedok-ostrava@cedok.cz

ck Čedok ostrAvA
Otevřeno 7 dní v týdnu
Avion Shopping Park Ostrava
Rudná 3114/114
700 30 Ostrava – jih
595 782 648; 595 782 642
cedok-ostrava-avion@cedok.cz

ck Čedok pArduBice
Palackého 1947
530 02 Pardubice
466 511 521; 466 513 240
cedok-pardubice@cedok.cz

ck Čedok písek
Velké nám. 1
397 01 Písek
382 213 096; 382 212 001
cedok-pisek@cedok.cz

ck Čedok plzeň
Prešovská 10, 301 00 Plzeň
377 222 609; 377 222 625;

724 626 774
cedok-plzen@cedok.cz

ck Čedok plzeň
Otevřeno 7 dní v týdnu
OC Plzeň Plaza
Radčická 2
301 00 Plzeň 3
724 626 906, 221 447 226
cedok-plzen-plaza@cedok.cz

ck Čedok prAHA
Na Příkopě 857/18
(vchod z ul. Nekázanka)
110 00 Praha 1
224 197 637, 224 197 699, 

224 197 632
halazajezdy@cedok.cz
cedok-prikopy@cedok.cz

ck Čedok prAHA
Vestibul stanice Metra „A“ Můs-
tek
110 00 Praha 1
224 224 461
cedok-mustek@cedok.cz

ck Čedok prAHA
Otevřeno 7 dní v týdnu
OC Chodov
Roztylská 2321/19
148 00 Praha 4
272 075 000
cedok-chodov@cedok.cz

ck Čedok prAHA
Otevřeno 7 dní v týdnu
Centrum Arkády Pankrác
Na Pankráci 1727/86
140 00 Praha 4
241 411 363
cedok-pankrac@cedok.cz

ck Čedok prAHA
Otevřeno 7 dní v týdnu
Metropole Zličín
Řevnická 121/1
155 21 Praha 5 – Zličín
226 082 237; 226 082 410
cedok-zlicin@cedok.cz

ck Čedok prAHA
Otevřeno 7 dní v týdnu
Centrum Nový Smíchov
Plzeňská 233/8
150 00 Praha 5
257 941 551; 257 941 552
cedok-smichov@cedok.cz

ck Čedok prAHA
Otevřeno 7 dní v týdnu
Obchodní centrum Krakov
Lodžská 850/6
181 00 Praha 8 – Troja
cedok-praha-krakov@cedok.cz
724 626 884

ck Čedok prAHA
Otevřeno 7 dní v týdnu
Obchodní centrum Letňany
Veselská 663
199 00 Praha 9 – Letňany
221 743 107
cedok-letnany@cedok.cz

ck Čedok 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

Benešovská cA
Pražská 1696/2, 256 01 Benešov
317 723 491
info@benesovskaca.cz

cA ČAs
Havlíčkova 7
266 01 Beroun
311 625 762
Cas.ca@seznam.cz

cA GottlieBerová
Nám. T. G. Masaryka 172
470 01 Česká Lípa 
487 823 155
gottlieberova@tiscali.cz 

cA GloBtour dobříš
Pražská 1752
263 01 Dobříš
Tel: 318 520 059
ca.dobris1@seznam.cz

cA Bene
Msgre. B. Staška 66
344 01 Domažlice
379 722 266
ca.bene.domazlice@iol.cz 

AGenturA klikni.cz s.r.o.
Nádražní 1088
738 01 Frýdek-Místek
773 673 083
info@klikniacestuj.cz

tour těšín, s.r.o.
Hlavní třída 71
736 01 Havířov
596 811 740
tourtesin1@seznam.cz 

cA BBs Hlinsko
Adámkova 237
539 01 Hlinsko
Tel: 469 311 433
cestovka@bbshlinsko.cz

cA cimeA trAvel
Mírové náměstí 5/5
748 01 Hlučín
595 042 240, 605 545 387
cimeatravel@seznam.cz

cA lAviA
Palackého 3996
430 01 Chomutov 
792 405 105
cedok@calavia.cz 

cA sedláková lenkA
E. Floriánové 2
466 01 jablonec nad Nisou
483 320 976
Ck.jablonec@seznam.cz

cA AlFA
Valdštejnovo nám. 99
506 01 jičín 
493 531 536
alfajicin@iol.cz 

cA HAdrAvová irena
Panská 136/1
377 01 jindřichův Hradec 
384 361 099
irena.hadravova@cedokpartnerjh.cz

cA mk – tour
Kpt. jaroše 510
432 01 Kadaň 
474 342 727
mktour@atlas.cz 

cA top tour
Karola Sliwky 128/14
733 01 Karviná
tel: 596 311 748
catoptour@seznam.cz

lc kontAkt s.r.o.
P. Bezruče 3388 – OC CENTRAL
272 01 Kladno
777 000 777
lck2@lck.cz 

GloBus tour cz, spol. s r.o.
Na Hradbách 155
280 01 Kolín 1
321 718 718
info@globus-tour.cz

ck AGenturA FoX, s. r. o.
Záhumenní 1152
742 21 Kopřivnice
556 808 250, 607 888 833
prodejna@ckfox.cz

cA eurocentrum
Tyršova 880
517 41 Kostelec nad Orlicí 
494 323 878
eurocentrum@eurocentrum.cz 

kutnoHorská cA
Palackého náměstí 330
284 01 Kutná Hora 
327 512 331
kca@atlas.cz

cA jedeme.cz
Komenského mám. 113
271 01 Nové Strašecí
775 091 483
info@ca-jedeme.cz

cA lm tour – kellerová
Gen. Hlaďo 22, 741 11 Nový jičín 
556 701 598, 720 101 648
Ludmila.kellerova@seznam.cz 

cA lm tour – Gillar
Gen. Hlaďo 22, 741 11 Nový jičín 
737 649 649
mirek.gillar@ktknet.cz

ck mAtoušek
Ing. Petr Matoušek
Na Příkopě 61, 288 02 Nymburk
325 616 348
info@ckmatousek.cz

AtlAs zájezdů s.r.o.
Horní náměstí 3, 746 01 Opava
605 138 723
prodej@atlas-zajezdu.cz 

cA ježová
Masarykova třída 1325
735 14 Orlová-Lutyně, 
596 516 387, 774 122 768
jezova@jezova.cz

cA vmv tour
Svobody 1680, (třída Míru 110)
530 02 Pardubice
732 410 912
info@vmvtour.cz

ČpA mAkléři s.r.o.
Újezd 4012/10
796 01 Prostějov
582 332 691
j.hepnar@cpam.cz

cA AmimA
Trávnická 2 (st.poliklinika)
796 01 Prostějov
582 330 654, 776 330 654 
info@amima.cz

cA AnnAstA
28. října 146, 535 01 Přelouč
605 155 054
ckannasta@cmail.cz

ck souČek s.r.o.
Palackého 20, 750 02 Přerov
581 706 050
provck@soucek.cz 

ck 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 sun tour
Mladotické nábřeží 848 
763 21 Slavičín
Tel. 577 341 994
info@casuntour.cz

cA AtlAs s.r.o.
M. R. Štefánika 318/1
787 01 Šumperk
TEL: 774 140 752
caatlas@caatlas.cz

ck lAdA
Bulharská 54
541 01 Trutnov
499 819 018
cklada@lada-trutnov.cz 

BenFicA s.r.o.
Nám. Svobody 527
739 61 Třinec 
558 331 959
info@benfica.cz 

cA moje cestA
Masarykovo nám. 34
686 01 Uherské Hradiště
572 550 420
zajezdy@mojecesta.cz

cA prAděd
Valová 268/2
789 01 Zábřeh
 583 455 596, 583 411 083
ckpraded@ckpraded.cz

internetový on-line PRODEj
24 hodin denně na www.cedok.cz
Telefonické informace a rezervace na modré lince Čedok 800 112 112

Údaje uvedené v katalogu byly zpracovány na základě informací dostupných a platných v době jeho zpracování. 
Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu. Tiskové chyby v katalogu jsou vyhrazeny.
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