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Sleva až 25 %

Záloha 990 Kč

100% pojištění storna



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

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

DOVOLENÁ SÊDĚTMI?

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

zveme vás do dětského klubu Čedoku, který je
připraven v 16 hotelech 5 destinací cca od poloviny
června do poloviny září 2020. vydejte se s námi k moři
do některého z našich klubových hotelů a vaše děti za-
žijí neopakovatelná dobrodružství a zábavu společně
se známými postavami z Hotelu transylvánie.
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VážeNí A Milí ZákAZNíCi, 
nadcházející sezóna je pro Čedok mimořádně významnou, osla-
víme v ní 100 let od založení nejstarší české cestovní kanceláře
v roce 1920. Rádi bychom, abyste naše kulaté narozeniny oslavili
společně s námi – a jak jinak, než kvalitní dovolenou!

V naší jubilejní sezóně jsme připravili celkem osm tematických
katalogů s celou řadou atraktivních zájezdů, cen, slev a novinek.
Nyní listujete katalogem s nabídkou zájezdů do Chorvatska, Slo-
vinska, Maďarska, Slovenska, Rakouska, Německa a Polska.
V Chorvatsku přinášíme tradičně širokou nabídku jak leteckých,
tak i autokarových zájezdů a pobyty s vlastní dopravou. Naše zá-
jezdy míří na celé dlouhé chorvatské pobřeží a oblíbené ostrovy.
Do Chorvatska se s Čedokem jezdí již téměř 100 let a i v letošní
sezóně se můžete vydat na Istrii, na oblíbené ostrovy severního
Jadranu - Krk, Rab a další, nebo do Dalmácie na Makarskou rivi-
éru, ostrov Hvar či do Dubrovníku. Z naší široké nabídky doporu-
čujeme například oblíbený hotel Corinthia na ostrově Krk,
nabízející pokoje s možností až 2 dětí ZDARMA.  Slovinsko přímo
vybízí kombinovat pobyt u moře s aktivním odpočinkem ve slo-
vinských horách či moderních lázních. Navštivte Portorož na po-
břeží Jadranu nebo oblast Bohinj s proslulými ledovcovými jezery.
Naše nabídka zájezdů do Maďarska je nejširší na českém trhu. Ať
plánujete cestu k Balatonu, do lázní či Budapešti, vše najdete na
stránkách tohoto katalogu. Mezi nejžádanější a cenově nejdos-
tupnější lázeňské pobyty patří bezesporu Harkány s nabídkou
autokarových zájezdů. Dále doporučujeme lázeňský pobyt napří-
klad v Hévízu či Egeru. Slovensko, snadno dostupné jak autem,
ale i vlakem či autobusem, je zemí bez jazykové bariéry s rozma-
nitou nabídkou pobytů. Vybírat můžete z relaxačních a léčebných
pobytů v proslulých lázních jako jsou Piešťany, Trenčianské Tep-
lice nebo Podhájská. Pro příznivce aktivní dovolené máme pak
připravenu širokou nabídku zájezdů do Vysokých a Nízkých Tater.
Také letní dovolená v Rakousku láká k aktivní dovolené s mož-
ností koupání  ve zdejších jezerech a termálních lázních. V našem
katalogu najdete oblast Salcburska, Korutan a Tyrolska. Stále na
větší oblibě získává dovolená u Baltu. Vydejte se tedy s námi do
Polska, kde kromě   pobytu u moře můžete podnikat i výlety na
kole po zdejších cyklotrasách. 

Na stránkách tohoto katalogu nepřehlédněte atraktivní pozná-
vací zájezdy v Rakousku, Chorvatsku, Polsku či Maďarsku. 

Nečekejte s výběrem své dovolené. Zarezervujte si svůj oblíbený
zájezd včas a získejte atraktivní slevy za včasný nákup až 25 %. Při
rezervaci stačí složit zálohu pouze 990 Kč. Vícečlenné rodiny pak
ocení naše fantastické nabídky pro děti, kdy ve vybraných hote-
lech může dítě cestovat zcela zdarma nebo pouze za cenu letenky
či jízdenky. Členové Clubu Čedok získají navíc vyšší slevu a jako
bonus k vybraným zájezdům do Chorvatska parkování u letiště
zdarma a malý dárek v podobě plážové tašky.   

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

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

Vaše cestovní kancelář Čedok a.s. 

Slovensko (194)

Chorvatsko (10)

Maďarsko (164)

Úvodní stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–9 

Chorvatsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–113 
Istrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–37
Kvarner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38–55 
Dalmácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56–97
Jižní Dalmácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98–113

Slovinsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114–133 
Moře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114–125
Hory a lázně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126–133 

Rakousko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134–157
Salcbursko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142–147
Tyrolsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148–153 
Korutany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154–157 

Německo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158–163

Maďarsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164–193 
Balaton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172–173
Lázně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174–191
Budapešť a okolí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192–193 

Slovensko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194–225
Hory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198–211 
Lázně a wellness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212–225

Polsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226–229

Závěrečné stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230–240

OBSAH strana
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*Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev a výhod uvádíme na str. 5, 230, 231 a 237 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz                       

dítě až do 17 let ZdARMA*

Slevy za včasný nákup až 25 %*

Záloha 990 kč*

Změna zájezdu ZdARMA*

Slevy o 2 % vyšší pro členy 
Clubu Čedok*

SleVy A VýHOdy
V oBDoBí PřEDPRoDEJE
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FANTASTICKé NABíDKy
PRO děti

... a navíc ke každému zájezdu do Chorvatska z to-
hoto katalogu, kterého se zúčastní dítě čerpající vý-
hody akce „Pobyt pro dítě ZDARMA“ a „Dítě
ZDARMA“, poskytneme nafukovací míč ZdARMA*!   

                     *Platnost a podmínky uplatnění jednotlivých slev, výhod a dárků uvádíme na str. 230, 231 a 237 tohoto katalogu nebo na www.cedok.cz

dítě až do 17 let ZdARMA*  

Pobyt pro dítě až do 
17 let ZdARMA*   

Pobyt pro dvě děti až do
15 let ZdARMA*   



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



5

Staňte se členy Clubu Čedok! Získejte atraktivní slevy! 

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

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

Parkování pro členy Clubu Čedok ZdARMA
Držitelé členské karty Clubu Čedok mohou získat ke každé smlouvě o zájezdu do
Chorvatska, jejíž součástí je ubytování uvedené v tomto katalogu a letecká doprava s od-
letem v květnu, červnu, září a říjnu, uzavřené do 31. 12. 2019 možnost parkování jednoho osobního vo-
zidla na parkovišti GO Parking u letiště Václava Havla Praha ZdARMA, a to po celou dobu trvání
zájezdu. Nabídka parkování zdarma platí do vyčerpání parkovacích míst vyčleněných pro tuto akci.

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

Slevy až 27 % 

Plážovou tašku ZdARMA

Parkování ZdARMA 

S ClUBeM ČedOk
ZíSKáTE
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POŠLETE NÁM 
SVÉ PRÁZDNINOVÉ 

PŘÍBĚHY  

OSLAVTE S NÁMI 
100 LET ČEDOKU

SOUTĚŽ

TY NEJLEPŠÍ
ODMĚNÍME 
ZÁJEZDEM

100 LET 
S VÁMI
KOUZLÍME 
DĚTSKÉ ÚSMĚVY

100 LET S VÁMIPOZNÁVÁME SVĚT

100 LET 
S VÁMINECHÁVÁME STOPY V PÍSKU

  

  

      



1920       Uzavřena společenská smlouva o založení  

Československé cestovní a dopravní kanceláře  

mezi  Československými drahami, Zemským  

cizineckým svazem a bankou Bohemia. Pro název 

firmy byla použita zkratka „Čedok“, která  

se zachovala až dodnes. Firma používá 

reklamní slogan „Vaše cesta – naše starost“.

1925   Čedok zakládá spolu s maďarským Ibuszem, 

 jugoslávským Putnikem a polským Orbisem mezi-

národní asociaci  cestovních kanceláří střední Evropy 

AGOT, sdružující 41 cestovních kanceláří.

1926   Čedok začíná organizovat zájezdy luxusními 

 autokary značky „Praga“. První turisté  

poznávají  s Čedokem pobřeží Dalmácie.

1939   Společnost je začleněna do německé cestovní  

kanceláře „Mitteleuropäisches Reisebüro“.

1948   Čedok je umístěn pod národní správu  

a později znárodněn.

1965  Čedok má již 10 stálých zahraničních zastoupení – 

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

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

Frankfurt nad Mohanem (1964),  

Amsterdam (1964) a New York (1965).

1989  Konec monopolu Čedoku v cestovním  

ruchu Československa.

1993  Společnost se rozděluje na dvě samostatné části: 

Čedok  v České republice a Satur na Slovensku.

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

vypsáno výběrové řízení na prodej majoritní části 

Čedoku, kterého se zúčastnilo 16 společností.   

Majoritním vlastníkem se stává společnost Unimex a.s.

1996   Majoritní vlastník Unimex a.s.  

se ujímá svého vlastnictví.

2000  Čedok organizuje první charterové lety na českém trhu 

do exotických zemí – první destinací se stává Thajsko.

2003  Společnost se vrací na Slovensko a zakládá  

dceřinou společnost Čedok Slovakia.

2007  Čedok má nového majoritního akcionáře –  

společnost Odien, která získala 98% podíl  

od společnosti Unimex.

2008  Čedok zakládá svou pobočku 

v Istanbulu pod názvem Ahoy Tourizm.

2016  Novým majoritním vlastníkem se stává  

největší polská cestovní kancelář ITAKA.

2018  Pod vedením nového majoritního akcionáře začíná 

nová expanze Čedoku. Dochází ke skokovému růstu 

tržeb a rozšiřuje se portfolio nabízených destinací.

HISTORICKÉ MILNÍKY   
  

      



Vysvětlivky: 

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

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

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

www.ERVpojistovna.cz

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

Limity pojistného plnění (v Kč) Light Complex Complex Plus

Územní rozsah Evropa

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

3 000 000
24 000

120 000

3 000 000
24 000

120 000

3 000 000
24 000

120 000

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

200 000
100 000

200 000
100 000

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

Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

2 000 000
1 000 000

200 000

2 000 000
1 000 000

200 000

Stornopoplatky
Přerušení cesty

30 000
50 000

2) 80 000
50 000

2)

Nevyužitá dovolená 8 000 3) 8 000 3)

Cena pojištění Light Complex Complex Plus

Osoba Evropa

do 5 dní 350 Kč

do 24 dní 300 Kč 590 Kč 990 Kč

100% pojištění storna 

v případě vážných důvodů!



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

Územní rozsah Evropa

 zahrnuje i Turecko, Egypt, Kypr

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

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

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

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

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

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

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

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

Škoda nanční  500 000 Kč  500 000 Kč  500 000 Kč 

Stornopoplatky  30 000 Kč  30 000 Kč  80 000 Kč 

Přerušení cesty  20 000 Kč  20 000 Kč  20 000 Kč 

Nevyužitá dovolená  15 000 Kč  15 000 Kč  15 000 Kč 

Cena za osobu  300 Kč  490 Kč  630 Kč  890 Kč 

Cestovní pojištění České pojišťovny

100% PojiŠTěNí 
STORNA u pojištění

SPECIAL

Přivezte si jen 
ty hezké zážitky

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

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

Cestovní pojištění při zájezdech o délce trvání 4 a méně dnů (pojistné za osobu a den):  30,- Kč.  
Limity plnění shodné s typem pojištění Evropa standard (mimo pojištění storna).
Připojištění storna zájezdu (limit plnění 6000,- Kč): 30,- Kč za osobu a zájezd. Lze zakoupit pouze v kombinaci s cestovním pojištěním.



CHORVaTsKO | ISTRIE

800 112 11210 800 112 112

chorVatsko – istrie
Is trie je roz sáh lý troj úhel ní ko vý po lo ost rov v se ver ní čás ti Ja der ské ho mo ře, ze se ve ru ohra ni če ný Ter stským zá li vem, na zá pa dě Ja der -
ským mo řem a na vý cho dě Kvar ner ským zá li vem. Po bře ží, zvláš tě na zá pa dě, je pře váž ně níz ké a bo ha tě čle ně né čet ný mi zá to ka mi.
Pa mát ky a ar chi tek tu ra mno hých míst sa ha jí hlu bo ko do his to rie. Me zi Po re čí a nej již něj ším my sem po lo ost ro va jsou ma lé sku pi ny ostrův -
ků, z nichž nej zná měj ší jsou Brijuni, kte ré nás uchvá tí svou pří rod ní krá sou, pro kte rou by ly vy hlá še ny ná rod ním par kem. Hlu bo ký mod rý
 záliv na vý cho dě po lo ost ro va skrý vá množ ství ostro vů s ob láz ko vý mi plá že mi, ze le ný mi po ros ty bo ro vic, dob ře vy ba ve ný mi ho te ly i mi lý -
mi lid mi. Oblast hraničí na východě s významným přístavem severního Chorvatska – Rijekou. Doslova před branami aglomerace Rijeky
pod svahy pohoří Učka najdeme mondénní středisko Opatija s tradicí lázeňské aktivity sahající až do 19. století. Tomu odpovídá i kolorit
klasických hotelů a sanatorií těchto klimatických lázní, připomínající naše Karlovy Vary.

proDej zpátečních autokarových jízDenek
z česka do chorVatska za supercenu

Na přáNí Vám za jistíme zkrácený nebo proDloužený
pobyt o liboVolNý počet Nocí V jakémkoliV termíNu

VI VII VIII IX X

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

23

27

30 30

18

22
24 24

25

22

Dopravní informace
• Vzdálenost od Prahy: 850–950 km
• Doba jízdy busem z Prahy: 15–20 hod.
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NaŠe pobytoVá místa
UMag
Na úz kém vý běž ku zá pad ní ho po bře ží Is trie le -
ží měs teč ko Umag, v je hož do mech se ucho va-
ly čet né sto py go tic kých, ro mán ských a ba rok ních
sta veb ních prv ků. Již ní stra na vý běž ku tvo ří
 měl kou zá to ku, na je jíž za les ně né stra ně je tu -
ris tic ká část s ho te ly, kem py, apar tmá ny, res -
tau ra ce mi, zá bav ní mi a spor tov ní mi cent ry. Ta to
se ve ro zá pad ní část Is trie je zá ro veň pro na še
tu ris ty  nejlé pe do sa ži tel ná.

NO VIg RaD
Ma lé měs teč ko se na chá zí asi 13 km již ně od
Uma gu na za les ně ném po lo ostro vě. Má vý raz ně
stře do vě ký ráz svý mi ma leb ný mi  úzký mi ulič ka-
mi, po břež ní pro me ná dou a bo ha tý mi his to ric -
ký mi pa mát ka mi z do by Be nát ské re pub li ky. 

PO Reč
Nej na vště vo va něj ší mís to Is trie le ží asi 16 km
již ně od No vig ra du. Do dnes jsou zde pa tr né
zbyt ky sta veb ní čin nos ti Ří ma nů, me zi be nát-
ské pa lá ce se mí sí stře do vě ké vě že. Ro mán ská
ba zi li ka sv. Euf ra zia ze 6. sto le tí je mis trov ským
dí lem umě ní by zant ské mo zai ky. Tu ris té mo hou
 bě hem své ho po by tu v Po re či vy užít bo ha té
 na bíd ky  ho te lo vých za ří ze ní po dél čle ni té ho ze -
le né ho po bře ží. Střediska jsou umístěna v malých
zálivech s příjemnými plážemi, obklopenými bo-
rovicemi.

RO VINJ
Ma leb né měs teč ko, je hož his to ric ké jád ro je kul -
tur ní pa mát kou, by lo vy sta vě no pů vod ně na
 ostrův ku, kte rý byl až v 18. sto le tí spo jen s pev -
ni nou. Čet né ostrův ky a chrá ně né  zátoky s prů -
zrač ným mo řem lá ka jí po tá pě če a mi lov ní ky
všech vod ních spor tů, na své si při jdou i vy zna -
va či kul tur ní ho vy ži tí a noč ní ho ži vo ta. Za ná -
vště vu sto jí blíz ký Lim ský fjord – ča ro krás né dí lo
pří ro dy, vy zna va či tu ris ti ky jis tě na vští ví jed nu
z nej bo hat ších ze le ných oáz Jad ra nu, Zla tý mys,
kte rý byl vy hlá šen pří rod ním par kem. 

PU la
V době římské nadvlády nad Istrií měla Pula vý-
značné postavení, po němž zůstalo množství

historických památek. K nejznámějším patří aré-
na z doby císaře Augusta, kde se konají v sezoně
koncerty s nezapomenutelnou atmosférou. His-
torie se zde snoubí s moderními turistickými
středisky, s kilometry  pláží lemovanými medi-
teránskou přírodou s průzračně čistým mořem.

Ra BaC
Jedno z nejoblíbenějších letovisek na Istrii, roz-
kládající se pod starobylým městem Labin, Vás
přivítá již při příjezdu úchvatným výhledem na
zátočiny, u kterých vyrostlo. Křišťálově čisté prů-
zračné moře azurové barvy omývá překrásné
pláže oblázkového typu oceněné čtyřmi Modrými
vlajkami (používá se pro označení těch nejkva-
litnějších pláží – v celém Chorvatsku se jich na-
chází asi 50). 

VRsaR
Oblíbené letovisko ležící na Istrijském poloostrově
u ústí Limského fjordu nabízí kromě kraje po -
rost lého lesíky a osázeného vinicemi i příjemný
odpočinek u moře s možnostmi zábavy s pose-
zení v  kavárnách, cukrárnách a restauracích
s míst ními specialitami. Na Vrsar téměř  navazuje
další městečko Funtana s malým samostatným
centrem.

čeDok plus
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění 

naše tipy pro správnou volbu
• nejblíže k chorvatskému moři
• bohatá nabídka výletů
• kvalitní hotely i služby
• živější oblast s nočním životem

Doprava autokarem
• k vybraným hotelům označených symbo-

lem je organizována doprava autokarem
• přehled nástupních míst autokarových

 zájezdů na str. 233

Opatija

Umag

Novigrad

Poreč

Vrsar

Rovinj

Pula

Medulin

Rabac

Rijeka

ISTRIE

SLOVINSKO

Medveja
Moščenická
Draga

zájezDy: 2 a více Dní | 10 Dní

Pobyt ZDaRMa*
Hotel Kategorie strava pro dítě do str.

Guest House Adriatic */** PL 14 let 13
Pokoje Savudrija Plava Laguna ** PL 12 let 14
Apt. Savudrija ** BS – 15
Bung. Kanegra ** BS – 15
Vila Danex **** BS – 16
Vila Danex Stella Maris **** BS – 16
Apt. Danex Stella Maris *** BS – 17
Apt. Sunny Punta *** BS – 17
Apt. Sol Stella *** BS – 18
Apt. Polynesia ** BS – 19
Sol Katoro **** BS – 19
Sol Garden Istra **** PL 12 let 20
Sol Aurora **** AI 12 let 21
Sol Sipar **** PL 12 let 22
Aminess Laguna *** PL 14 let 23
Aminess Maestral **** PL 14 let 24
Lanterna Sunny Res. **/*** BS – 25
Apt. Astra * BS – 25
Laguna Istra *** PL 12 let 26
Laguna Materada *** PL 12 let 26
Delfin ** PL 12 let 27
Rubin Sunny Hotel *** PL 14 let 28
Zorna **** AI 14 let 29
Laguna Albatros **** AI 14 let 30
Funtana *** AI 12 let 31
Resort Amarin **** BS 12 let 31
Family Amarin **** PP 14 let 32
Pavilony Villas Rubin *** PL 10 let 33
Apt. Villas Rubin *** BS – 33
Brioni ** PL – 34
Apt. Horizont ** BS – 34
Holiday *** PP – 35
Park Plaza Belvedere **** PL – 35
Allegro *** PL 14 let 36
Narcis **** PL 5 let 37
Hedera **** PL 5 let 37
Mimosa **** PL 5 let 37

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

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

| VELKÝ OKRUH CHORVATSKEM | 7 DNÍ

Trasa nástupních míst: MORAVA* , Teplice, Ústí
nad Labem, Litoměřice, Praha, Jihlava, Brno,
Mikulov

* MORAVA – ZDARMA JÍZDENKA ČD 
DO/Z PRAHY.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Sraz účastníků a odjezd do Chorvatska.
2. den: Přejezd do Národního parku Plitvická
jezera, jedna z největších turistických atrakcí
Chorvatska. Transfer do hotelu, večeře a nocleh.
3. den: Snídaně. Přejezd do Trogiru. Krásné
středověké město obklopené mořem leží
uprostřed středomořské vegetace. Procházka
ulicemi starého města zapsaného na seznamu
UNESCO: trh, radnice, kostel a katedrála sva-
tého Vavřince. Přejezd do Splitu. Prohlídka
Diokleciánova paláce zapsaného na seznamu
UNESCO. Transfer do hotelu, večeře a nocleh.

4. den: Snídaně. Přejezd na slavnou Makarskou
riviéru se zastávkami v nejkrásnějších místech. Je
to cca 60 km úsek pobřeží s překrásnými plážemi,
malebnými vesničkami, a to vše na pozadí pohoří
Biokovo, které dosahuje výšky přes 1 700 metrů
nad mořem. Fakultativně (za příplatek na místě):
výlet do kaňonu řeky Cetiny, nebo plavba na ostrov
Brač. Transfer do hotelu, večeře a nocleh.
5. den: Snídaně. Přejezd do Dubrovníku.
Návštěva krásného kamenného starého města,
které je zapsáno v seznamu UNESCO a je obklo-
peno nejdelšími hradbami v Evropě. Procházka
po Plaça, živé tepně starého města, dále uvidíte
velkou fontánu Onofrio na náměstí Luza, nej-
starší lékárnu v Evropě a navštívíte františkán-
skou zahradu. Návrat do hotelu, večeře a nocleh.
6. den: Snídaně, celodenní volno k individuál-
nímu programu či odpočinku na pláži. V podve-
černích hodinách návrat do ČR.
7. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Termíny
7. 6. – 13. 6. 2020
6. 9. – 12. 9. 2020

Cena zahrnuje
• dopravu standardním autokarem po trase

zájezdu
• 4 noclehy s polopenzí v hotelech **/***
• služby průvodce
• pojištění dle zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• pobytovou taxu (cca 1,5 €/den)
• vstupy do parků a památkových objektů

Fakultativní služby
• příplatek za neobsazené lůžko 1 490 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady

2–4) 250 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 25 osob.

Jaderské moře

BOSNA
HERCEGOVINA

CHORVATSKO

Dubrovník

MakarskaSplit

Plitvická jezera

Trogir

Plitvická jezera | Trogir | Split | Makarská riviéra | Dubrovník 

Plitvická jezera

Split Dubrovník

Trogir

Záhřeb

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR1853.html

od 9 390 kč*

* více na str. 237

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“.
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GUEST HOUSE ADRIATIC
**/* UMAG – PUNTA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POlOHa
Starší hotel s depandancí je situován cca 1 km
od centra Umagu v bezprostřední blízkosti moře.

VyBaVeNí
Recepce, lobby bar s TV, restaurace, venkovní
terasa; za poplatek trezor na recepci, internetový
koutek, parkování.

sPORT a ZáBaVa
V blízkosti hotelu taneční terasa, diskotéka; za
poplatek tenisové kurty, minigolf, stolní tenis,
půjčovna šlapadel a člunů ve středisku Stella
Maris.

UByTOVáNí
Jednoduše vybavené dvoulůžkové pokoje (2+0,
2+1) s možností přistýlky a vlastním příslušen-
stvím (koupelna, WC). Za příplatek pokoje s bal-
konem, s balkonem na mořskou stranu nebo
rodinné pokoje (2+2) s oddělenou ložnicí. Úklid
a výměna ručníků pouze 1x týdně.
V depandanci jsou menší pokoje se starším vy-
bavením, balkon.

sTRaVOVáNí
Polopenze formou bufetu včetně neomezeného
množství nápojů k večeři (víno, pivo, nealkoho-
lické nápoje).

Pláž
Pláž s betonovými platy na slunění se nachází
přímo před hotelem, v blízkosti je též pláž s ka-
mínky a částečně písčitým dnem.

Pokoj v hotelu

od 5 480 kč*

týden * více na str. 237

14

Oficiální klasifikace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2TIC.html
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POKOJE SAVUDRIJA PLAVA LAGUNA
** UMAG – SAVUDRIJA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POlOHa
Samostatný areál dvoupatrového pavilonu a pří-
zemních bungalovů s apartmány Savudrija je
situován na okraji borového lesa, cca 9 km od
centra Umagu.

VyBaVeNí
Centrální recepce, restaurace s terasou přímo
na břehu moře, za poplatek WiFi, parkování. Ba-
zén s mořskou vodou; lehátka za poplatek.

sPORT a ZáBaVa
Plážový volejbal; za poplatek tenisové kurty,
stolní tenis, minigolf, vodní sporty.

UByTOVáNí
Hotelové pokoje (2+0, 2+1) – menší dvoulůžkové
pokoje s možností přistýlky mají vlastní příslu-
šenství (koupelna, WC), SAT/TV, telefon a balkon
nebo terasu; za poplatek chladnička.
Bungalovy (2+0, 2+1) – dvoulůžkové přízemní
bungalovy s možností přistýlky mají 1 místnost
bez kuchyňky, vlastní příslušenství (koupelna,
WC), SAT/TV, telefon a terasu, některé bungalovy
i venkovní krb; za poplatek chladnička.  
Výhodou pokojů v bungalovech jsou jejich větší
rozměry v porovnání s pavilonem a možnost
posezení na terase.

sTRaVOVáNí
Polopenze formou bufetu včetně neomezeného
množství nápojů k večeři (víno, pivo, nealkoho-
lické nápoje).

Pláž
Kamenitá pláž, lemovaná plochými kamennými
platy se vstupy do moře, se nachází cca 150 m
od areálu, v blízkosti neoficiální nudistická pláž.

od 6 680 kč*

týden * více na str. 237

12

Oficiální klasifikace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2Bsa.html
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5APARTMÁNY SAVUDRIJA ** UMAG – SAVUDRIJA

Apartmány: AA – AAAAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POlOHa
Samostatný areál dvoupodlažních řadových vil
je situovaný v oblasti Basanija, na okraji boro-
vého lesa s bujnou vegetací, cca 9 km od centra
Umagu.

VyBaVeNí
Recepce, restaurace; za poplatek WiFi, parkování.
Bazén s mořskou vodou, lehátka u bazénu za
poplatek.

sPORT a ZáBaVa
Plážový volejbal, za poplatek tenisové kurty, mi-
nigolf, vodní sporty.

UByTOVáNí
Apartmány A4: 1 ložnice se 2 lůžky, obývací po-
koj s kuchyňským koutem a dalšími 2 lůžky.
Apartmány A6: 2 ložnice, v každé po 2 lůžkách,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a dalšími
2 lůžky.
Všechny apartmány jsou vybaveny vlastním
 příslušenstvím, SAT/TV, telefonem, lednicí, zá-
kladním nádobím, lůžkovinami, krbem, v přízemí
terasou a v patře balkonem.

sTRaVOVáNí
Bez stravování, možnost dokoupení bufetové
polopenze v centrální restauraci, večeře zahrnují
i neomezené množství nápojů (víno, pivo, neal-
koholické nápoje).

Pláž
Kamenitá pláž, lemovaná plochými kamennými
platy se vstupy do moře, se nachází cca 150 m
od apartmánů, v blízkosti neoficiální nudistická
pláž.

Oficiální klasifikace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2asa.html

BUNGALOVY KANEGRA ** UMAG – KANEGRA

Apartmány: AA – AAAAAA Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POlOHa
Areál je umístěn v Piranském zálivu, ve svahu
nad mořem, uprostřed borového háje, cca 12 km
severně od Umagu.

VyBaVeNí
Centrální recepce, 4 restaurace s terasami, gril,
diskotéka, supermarket, pošta; za poplatek WiFi
na recepci, parkování.

sPORT a ZáBaVa
Za poplatek sportovní centrum s tenisovými kurty,
stolním tenisem a minigolfem na kraji střediska.

UByTOVáNí
Bungalov pro 4 osoby: obývací místnost se
2 lůžky a kuchyňským koutem, vařičem a mini -
chladničkou, ložnice se 2 lůžky.
Bungalov pro 5 osob: 2 ložnice, v každé z nich
jsou 2 lůžka, obývací místnost s 1 lůžkem, ku-
chyňským koutem, vařičem a minichladničkou;
některé typy mají jednolůžkovou ložnici a obývací
místnost s rozkládacím gaučem.
Bungalov pro 6 osob: 2 ložnice, v každé z nich
jsou 2 lůžka, obývací místnost se 2 lůžky, ku-
chyňským koutem, vařičem a minichladničkou.
Prostorné bungalovy mají vlastní příslušenství
(koupelna s vanou a bojlerem, WC), vlastní vchod,
předsíň, terasu nebo balkon a jsou vybavené
starším nábytkem, lůžkovinami, základním ná-
dobím, SAT/TV a telefon.

sTRaVOVáNí
Bez stravování, možnost dokoupení bufetové
polopenze v centrální restauraci, večeře zahrnují
i neomezené množství nápojů (víno, pivo, neal-
koholické nápoje).

Pláž
Kamenitá pláž s malou oblázkovou zátokou vhod-
nou i pro děti se nachází ve vzdálenosti cca 200 m
od bungalovů, další typy pláží ve vzdálenosti
200–300 m, nudistická pláž v kempu hned vedle
střediska. Doporučujeme obuv do vody.

Oficiální klasifikace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2KNa.html

od 2 520 kč*

týden * více na str. 237

od 2 730 kč*

týden * více na str. 237

5
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VILA DANEX **** UMAG – PUNTA

Apartmány: AA – AAAAAA Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

POlOHa
Obě vilky jsou situovány v klidné vilové čtvrti 
nedaleko moře i centra městečka (v blízkosti za-
stávka turistického vláčku, za poplatek) a přístavu
pro menší lodě a plachetnice.

VyBaVeNí
Parkovací místo/apartmán, velká terasa s grilem
na zahradě, malý bazén, lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma; ve středisku Punta za poplatek
restaurace, obchody, kadeřnictví, kosmetický
salon.

sPORT a ZáBaVa
Animační programy v blízkých hotelových ka-
pacitách; ve středisku Punta za poplatek bazény

pro dospělé i děti, sportovní středisko, tenisové
kurty, minigolf, plážový volejbal.

UByTOVáNí
Apartmán pro 4 osoby: obývací pokoj s roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby a kuchyňským
koutem, ložnice s dalšími 2 lůžky.
Apartmán pro 6 osob: obývací pokoj s rozkládacím
gaučem pro 2 osoby a kuchyňským koutem, 2 lož-
nice se 2 lůžky, příslušenství s od dě leným WC.
Všechny apartmány mají kompletně vybavený ku-
chyňský kout včetně lednice, mikrovlnné trouby
a kávovaru, vlastní příslušenství (koupelna, vysou-
šeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, trezor, telefon,
ložní a koupelnové prádlo; WiFi zdarma.

sTRaVOVáNí
Bez stravování, možnost dokoupení bufetové
polopenze v sousedním hotelu Sol Umag.

Pláž
Upravená kamenitá pláž, místy s drobnými ka-
mínky, navezeným pískem nebo vstupy po že-
bříku je vzdálena cca 300 m od vily.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2VIl.html

VILA DANEX STELLA MARIS
**** UMAG – PUNTA

Apartmány: AAA – AAAA Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

POlOHa
Vilka je situována přímo u komplexu Sol Stella
Maris u uměle vybudované zátoky s mořskou
vodou a krásnou oblázkovou pláží, cca 2 km od
centra městečka Umag; v blízkosti stanice tu-
ristického vláčku (za poplatek).

VyBaVeNí
Parkování, bazén u vily, lehátka a slunečníky
u bazénu, taneční terasa, diskotéka ve středisku
Stella Maris; za poplatek další služby střediska
– obchody, stánky s občerstvením, restaurace,
půjčovna sportovních potřeb, bazény.

sPORT a ZáBaVa
Za poplatek vodní sporty, 18 tenisových kurtů
mezinárodní úrovně, hřiště na volejbal, košíko-
vou, půjčování loděk, potápěčské centrum.

UByTOVáNí
Apartmány 2+2 v patře: 1 ložnice se 2 lůžky,
denní pokoj s rozkládacím gaučem (vhodný pro
2 děti nebo 1 dospělého), vlastní příslušenství,
kuchyňka vybavená k základnímu vaření, chlad-
nička, SAT/TV, WiFi a balkon.
Apartmány premium 2+2 v přízemí: prostor-
nější, s kvalitnějším vybavením a velkou terasou
k posezení, kamenným krbem a přímým přístu-
pem k bazénu.

sTRaVOVáNí
Bez stravování.

Pláž
Krásná oblázková pláž v uměle vybudované la-
guně i kamenité pláže s betonovými platy se
nacházejí cca 400 m od vily, přístup do moře
pozvolný, místy i písčité dno.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2DaNX.html

od 2 660 kč*

týden * více na str. 237

od 2 880 kč*

týden * více na str. 237

5

5
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APARTMÁNY SUNNY PUNTA
*** UMAG – PUNTA

Apartmány: AAAA – AAAAAA Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

POlOHa
Vilka s apartmány má výbornou polohu v klidné
čtvrti Umag-Punta v blízkosti moře a centra měs-
tečka (turistický vláček za poplatek).

VyBaVeNí
Parkování, WiFi v areálu zdarma; ve středisku
Punta restaurace, obchody.

sPORT a ZáBaVa
Animační programy v blízkých hotelových ka-
pacitách; ve středisku Punta za poplatek bazény
pro dospělé i děti, sportovní středisko, tenisové
kurty, minigolf, plážový volejbal, půjčovna kol,

okolí vhodné pro jogging a jízdu na kolečkových
bruslích.

UByTOVáNí
Apartmány pro 4–6 osob: 2 ložnice, každá se
2 lůžky, obývací pokoj s rozkládacím gaučem
pro další 2 osoby, jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, WC), klimatizací, vyba-
venou kuchyňskou linkou, chladničkou, SAT/TV,
WiFi a balkonem nebo terasou s venkovním ná-
bytkem.

sTRaVOVáNí
Bez stravování, možnost dokoupení bufetové
polopenze v blízkém hotelu Sol Umag.

Pláž
Upravená kamenitá pláž, místy s navezeným pí-
skem nebo vstupy do vody po žebříku, se nachází
cca 300 m od apartmánového domu.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2sUN.html

APARTMÁNY DANEX STELLA MARIS *** UMAG – PUNTA

Apartmány: AAAA – AAAAA Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

POlOHa
Apartmány jsou situovány přímo u komplexu
Sol Stella Maris u uměle vybudované zátoky
s mořskou vodou a krásnou oblázkovou pláží,
cca 2 km od centra městečka Umag; v blízkosti
stanice turistického vláčku (za poplatek).

VyBaVeNí
Parkovací místo/apartmán, WiFi v areálu, taneční
terasa, diskotéka ve středisku Stella Maris; za
poplatek další služby střediska – obchody, stánky
s občerstvením, restaurace, půjčovna sportovních
potřeb, bazény.

sPORT a ZáBaVa
Za poplatek vodní sporty, 18 tenisových kurtů

mezinárodní úrovně, hřiště na volejbal, košíko-
vou, půjčovna loděk, potápěčské centrum.

UByTOVáNí
Apartmány 2+2: 1 ložnice se 2 lůžky, denní pokoj
s rozkládacím gaučem (vhodným pro 2 děti nebo
1 dospělého), terasa k posezení, malá zahrádka
a společný krb pro dva apartmány.
Apartmány pro 4–5 osob: 1 ložnice se 3 lůžky
a obývací pokoj s rozkládacím gaučem (vhodným
pro 2 děti nebo 1 dospělého), menší terasa k po-
sezení.
Všechny apartmány jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, WC), kuchyňkou vybavenou
k základnímu vaření, klimatizací, chladničkou,
SAT/TV a WiFi.

sTRaVOVáNí
Bez stravování.

Pláž
Krásná oblázková pláž v uměle vybudované la-
guně i kamenité pláže s betonovými platy se
nacházejí cca 400 m od apartmánů, vstup do
moře pozvolný, místy i písčité dno.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2DsM.html

od 2 980 kč*

týden * více na str. 237

od 2 730 kč*

týden * více na str. 237

5

5

5
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APARTMÁNY SOL STELLA 
*** UMAG – PUNTA

Apartmány: AA – AAAAAA Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: bez stravování

POlOHa
Komplex vil, apartmánů a bungalovů je umístěn
v překrásné zátoce, v bezprostřední blízkosti
moře a uměle vytvořené zátoky s mořskou vodou
a pěknou oblázkovou pláží, cca 2 km od Umagu
(turistický vláček za poplatek).

VyBaVeNí
Parkování přímo u apartmánů, WiFi v areálu, ve
středisku malé obchodní centrum s restaurací,
pizzerií a cukrárnou; za poplatek parkování. 2 ote-
vřené bazény s mořskou vodou, dětský bazén; za
poplatek tobogán, krytý vyhřívaný bazén.

sPORT a ZáBaVa
Taneční terasy, animace; za poplatek vodní spor-
ty, 18 tenisových kurtů mezinárodní úrovně,

stolní tenis, hřiště na volejbal, košíkovou, půj-
čovna loděk, potápěčské centrum.

UByTOVáNí
Apartmán Stella pro 2–3 osoby: 1 ložnice se 2
lůžky a obývací pokoj s dalším lůžkem.
Apartmán Stella pro 2–4 osoby: 1 ložnice a v obý-
vacím pokoji další 2 lůžka (rozkládací gauč).
Apartmány Amfora pro 5 a 6 osob: 2 ložnice
a obývací pokoj s rozkládacím gaučem; některé
jsou patrové.
Všechny apartmány mají vlastní příslušenství
(koupelna, WC), kuchyňský kout vybavený pro
základní vaření, ledničku, ložní prádlo, klimatizaci,
SAT/TV, WiFi a balkon nebo terasu.
Na vyžádání a za příplatek Meliá Istrian Villas: re-
novované samostatné vilky s terasou pro 4–6 osob.

sTRaVOVáNí
Bez stravování, možnost dokoupení bufetové
polopenze v centrální restauraci střediska.

Pláž
Krásná oblázková pláž v uměle vybudované la-
guně i kamenité pláže s betonovými platy se
nacházejí cca 100–200 m od apartmánů, vstup
do moře pozvolný, místy i písčité dno. V blízkosti
je i uměle vytvořená písčitá pláž.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2sTe.html

od 4 720 kč*

týden * více na str. 237

5
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**/**** UMAG – KATORO

Apartmány: AA – AAAAA Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POlOHa
Starší apartmány jsou situovány uprostřed bo-
rového háje, cca 3 km severně od městečka
Umag (turistický vláček za poplatek).

VyBaVeNí
Centrální recepce, směnárna, restaurace, kavár-
na; za poplatek internetový koutek na recepci,
parkování, půjčovna kol. Ve středisku Katoro su-
permarket, obchod se suvenýry, novinové stánky,
lékař, bazén včetně dětského bazénku, bazén
u pláže.

sPORT a ZáBaVa
Animace, taneční terasy; za poplatek tenisové
kurty, minigolf, stolní tenis, půjčovna kol.

UByTOVáNí
Studio pro 2–3 osoby: denní pokoj se 2 lůžky
a rozkládacím křeslem.
Apartmány pro 3 osoby: denní pokoj s 1 lůžkem,
oddělená ložnice se 2 lůžky.
Apartmány pro 4–5 osob: denní pokoj se 2 lůž-
ky, případně další rozkládací lůžko, oddělená
ložnice se 2 lůžky.
Všechny apartmány jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, WC), kuchyňskou linkou
s vybavením pro základní vaření, jídelním kou-
tem, minichladničkou, SAT/TV, telefonem, lož -
ním prádlem a balkonem nebo terasou.
Apartmány Sol Katoro pro 4–5 osob: denní
pokoj, ložnice, kuchyňský kout s vybavením pro
základní vaření, kávovarem a mikrovlnnou trou-
bou, vlastní příslušenství (koupelna, WC), klima-
tizace, SAT/TV, lůžkoviny, trezor a balkon nebo
terasa; umístění blíže k moři.

sTRaVOVáNí
Bez stravování, možnost dokoupení bufetové
polopenze v centrální restauraci střediska.

Pláž
Přírodní kamenitá pláž, včetně uměle vytvoře-
ných betonových ploch na slunění, se nachází
ve vzdálenosti 100–500 m od apartmánů, dno
je místy písčité a mírně se svažující do moře.

Oficiální klasifikace: **/***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2aPl.html
www.cedok.cz/dovolena/XHR2KaT.html

od 2 980 kč*

týden * více na str. 237
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Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2Vga.html

HOTEL A DEPANDANCE SOL GARDEN ISTRA
**** UMAG – KATORO

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POlOHa
Hotel s depandancí je situován v travnatém bo-
rovicovém areálu, cca 3 km severně od centra
Umagu (turistický vláček za poplatek).

VyBaVeNí
Vstupní hala, recepce, restaurace s terasou, ob-
chod se suvenýry, parkoviště před hotelem; za
poplatek internet, hlídané parkoviště. Atypické
bazény, dětský bazén, skluzavky a tobogány pro
děti, krytý bazén; lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma.

sPORT a ZáBaVa
Vstup do wellness centra – krytý bazén, vířivka,
fitness; za poplatek masáže, tobogán, tenisové

kurty, minigolf, stolní tenis, vodní sporty, kuželky,
jízdárna.

UByTOVáNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, trezorem a balkonem; za poplatek mi-
nibar. Jednolůžkové pokoje nejsou k dispozici,
na vyžádání pokoje pro vozíčkáře.
V depandanci za příplatek rodinné pokoje (2+2)
s oddělenou ložnicí a 2 přistýlkami.

sTRaVOVáNí
Polopenze formou bufetu, pro děti 5–12 let menší
odpolední občerstvení, nápoje a zmrzlina.

Pláž
Kamenité a skalnaté pláže s travnatými plochami,
betonovými a kamennými platy a vstupy do
vody se nacházejí cca 300 m od hotelu.

Depandance sol garden Istra

od 9 460 kč*

týden * více na str. 237

1212
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HOTEL SOL AURORA
**** UMAG – KATORO

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: all inclusive

POlOHa
Hotel obklopený zelení je situován přímo u moře,
cca 2,5 km od centra Umagu.

VyBaVeNí
Vstupní hala, recepce, restaurace, lobby bar,
snack bar, společenská místnost, WiFi v areálu
hotelu zdarma; za poplatek internetový koutek,
parkování. Sluneční terasa s bazénem, dětský
bazén; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma
(omezený počet), osušky za vratný depozit.

sPORT a ZáBaVa
Stolní tenis, badminton, boccia, stolní hry, fitness
program pro dospělé, animace pro děti, miniclub;

v okolí za poplatek multifunkční hřiště, tenisové
kurty, plážový volejbal, minigolf, jízda na koni,
půjčovna kol, vodní sporty na pláži.

UByTOVáNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, WiFi, trezorem a balkonem; za poplatek
minibar. Na vyžádání a za příplatek prostornější
rodinné pokoje (2+2) s možností 2 přistýlek
pro děti (palanda) a pokoje pro vozíčkáře.

sTRaVOVáNí
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou  bufetu,

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

Pláž
Upravené plochy na slunění a pláž s pozvolným
vstupem do moře a místy s písčitým dnem se
nacházejí přímo před hotelem, k dispozici je
i pláž s navezeným pískem vhodná pro děti; le-
hátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2aUR.html

od 14 280 kč*

týden * více na str. 237

12
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HOTEL SOL SIPAR
**** UMAG – PUNTA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: polopenze

POlOHa
Renovovaný hotel s rodinnou atmosférou a služ-
bami na dobré úrovni má výbornou polohu v těs-
né blízkosti pláže, cca 1 km od centra města.

VyBaVeNí
Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, bar,
kavárna, WiFi; za poplatek parkování. Terasa
s bazénem, dětský bazén; lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma (omezený počet). 

sPORT a ZáBaVa
Fitness, dětské hřiště, v sezóně animační pro-
gramy, živá hudba a miniclub (5–12 let); v blízkosti
za poplatek tenisové kurty, stolní tenis, minigolf,

půjčovna kol, malých motorových člunů a šla-
padel, vodní sporty.

UByTOVáNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (kou pel na/spr cha,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, WiFi, tre-
zor, telefon a balkon. Za příplatek klasické rodinné
pokoje (2+2) s jednou větší místností se 2 poste-
lemi a rozkládacím gaučem, za příplatek a na vy-
žádání propojené pokoje pro 4–6 osob.

sTRaVOVáNí
Bohatá bufetová polopenze.

Pláž
Upravené betonové plochy na slunění i kamenité
pláže, místy s písčitým dnem, se nacházejí přímo
před hotelem, vstup do moře možný po žebříku
nebo i pozvolný vstup vhodný pro děti; lehátka
a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2sIP.html

od 10 240 kč*

týden * více na str. 237

12
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AMINESS HOTEL LAGUNA
*** NOVIGRAD

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 3 a více dní Strava: polopenze

POlOHa
Hotel je situován na volném prostranství na
okraji borového háje, cca 1,5 km pobřežní pro-
menádou od centra městečka (turistický vláček
za poplatek).

VyBaVeNí
Vstupní hala, recepce, směnárna, restaurace,
aperitiv bar, společenská místnost, obchod se
suvenýry, terasa s bazénem, dětský bazén.

sPORT a ZáBaVa
Fitness, animace a taneční terasa sousedního
hotelu Maestral; za poplatek tenisové kurty, mi-
nigolf, půjčovna sportovních potřeb a kol, aqua-
park Istralandia v blízkosti.

UByTOVáNí
Menší dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s mož-
ností přistýlky pouze pro dítě (přistýlka na úkor
prostoru) mají vlastní příslušenství (koupelna,
WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon a balkon; za
poplatek chladnička. Best price room: nejlevnější
pokoje, nelze nárokovat balkon nebo mořskou
stranu.

sTRaVOVáNí
Polopenze formou bufetu.

Pláž
Přírodní oblázková i kamenitá pláž (oceněná Mo-
drou vlajkou) se nachází cca 100 m od hotelu.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2aHl.html

Hotel laguna

od 1 790 kč*

2 noci * více na str. 237
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AMINESS HOTEL MAESTRAL
**** NOVIGRAD

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POlOHa
Renovovaný hotel leží přímo na břehu moře na
okraji borového háje, cca 1 km od centra.

VyBaVeNí
Vstupní hala, recepce, restaurace, aperitiv bar,
WiFi v lobby zdarma, sluneční terasa s bazénem,
dětský bazén, krytý bazén s mořskou vodou; le-
hátka a slunečníky u bazénu zdarma. 

sPORT a ZáBaVa
Dětské hřiště, miniclub, animační programy, ta-
neční terasa; za poplatek fitness, sportovní cen-
trum, masáže, sauna, vodní sporty, půjčovna

kol, tenis, minigolf, aquapark Istralandia v blíz-
kosti.

UByTOVáNí
Menší dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností
přistýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, trezorem, telefonem a balkonem; za pop-
latek WiFi, minibar. Za příplatek prostorné ro-
dinné pokoje (2+2) s oddělenou denní místností
s rozkládacím gaučem vhodným pro děti.
Best price room: nejlevnější pokoje, nelze ná-
rokovat balkon nebo mořskou stranu.

sTRaVOVáNí
Polopenze bufetovým způsobem.

Pláž
Přírodní kamenitá, místy oblázková pláž, oceněná
Modrou vlajkou, vhodná i pro děti se nachází
přímo před hotelem.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2aHM.html

800 112 11224

CHORVaTsKO | ISTRIE

od 10 680 kč*

týden * více na str. 237

7
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4

LANTERNA SUNNY RESORT 
**/*** POREČ – LANTERNA

Apartmány: AA – AAAAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POlOHa
Jedno z největších středisek klubového typu
s rozsáhlým komplexem apartmánů leží na za-
lesněném poloostrově, cca 13 km od Poreče.

VyBaVeNí
Recepce, WiFi na recepci zdarma, restaurace,
kavárny, bary, parkoviště, obchody, pošta.

sPORT a ZáBaVa
Animační programy pro děti, ranní aerobic; za
poplatek tenisové kurty, stolní tenis, minigolf,
půjčovna plachetnic a člunů, kol, vodních lyží,
windsurfing.

UByTOVáNí
Apartmány typ 1/3: obývací místnost se 2 lůž -
ky a ložnice s 1 lůžkem.
Apartmány typ 1/4: obývací místnost se 2 lůž -
ky a ložnice se 2 lůžky.
Apartmány typ 1/6: obývací místnost se 2 lůž -
ky, 2 ložnice se 2 lůžky a 2 koupelny.
Všechny apartmány jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím, kuchyňským koutem s vařičem, zá-
kladním nádobím a lednicí v předsíni, ložním
a koupelnovým prádlem (utěrky doporučujeme
vlastní) a lodžií nebo terasou. Apartmány typu
A jsou částečně renovované.

sTRaVOVáNí
Bez stravování, možnost zakoupení bufetové
polopenze podávané v centrální restauraci stře-
diska.

Pláž
Přírodní skalnatá pláž včetně ploch na slunění,
cca 3 km dlouhá, se nachází 100–200 m od apart-
mánů.

Oficiální klasifikace: **/***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2ala.html

APARTMÁNY ASTRA
* POREČ – ZELENA LAGUNA

Apartmány: AA – AAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POlOHa
Starší patrové vilky jsou rozmístěny na příjem-
ném, borovicemi zastíněném poloostrůvku v ob-
lasti Zelena Laguna, poblíž hotelu Delfin, cca
5 km jižně od centra Poreče.

VyBaVeNí
Recepce, WiFi na recepci zdarma; za poplatek
parkování. V blízkosti obchod, pizzerie, terasa
s grilem, restaurace, kavárna, cukrárna, pivnice,
možnost využití bazénu u nedalekého hotelu
Delfin.

sPORT a ZáBaVa
Animace u hotelu Delfin, taneční terasy v okolí;
za poplatek tenisové kurty, hřiště na míčové
sporty, půjčovna kol a potřeb pro vodní sporty.

UByTOVáNí
Čtyřlůžkové apartmány s možností přistýlky
mají 2 místnosti (v každé jsou 2 lůžka), vybavený
kuchyňský kout, vlastní příslušenství (koupelna,
vysoušeč vlasů, WC), SAT/TV, ložní prádlo, terasu
s venkovním nábytkem.

sTRaVOVáNí
Bez stravování, možnost dokoupení bufetové
polopenze v hotelu Delfin.

Pláž
Kamenitá, místy oblázková pláž se nachází cca
100–200 m od apartmánů.

Oficiální klasifikace: *

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2asT.html

od 2 920 kč*

týden * více na str. 237

od 3 360 kč*

týden * více na str. 237



HOTEL LAGUNA ISTRA
*** POREČ – ZELENA LAGUNA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POlOHa
Kvalitní hotel je situovaný na svahu v zeleni, po-
blíž centra Zelené Laguny, cca 5 km od centra
Poreče.

VyBaVeNí
Vstupní hala, recepce, restaurace, bar; za po -
pla tek parkoviště. Terasa na slunění s bazénem,
bazén pro děti; lehátka u bazénu zdarma.

sPORT a ZáBaVa
Animace, miniclub; za poplatek v blízkosti teni-
sové kurty, minigolf, vodní sporty.

UByTOVáNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon
a balkon; za poplatek chladnička. Za příplatek
větší rodinné pokoje (2+2) – ložnice se 2 lůžky
a obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 děti
bez výhledu na moře.

sTRaVOVáNí
Polopenze bufetovým způsobem včetně neome-
zené konzumace nápojů k večeři (víno, pivo, ne-
alkoholické nápoje), lehké odpolední občerstvení
(sendvič, koláč) a uvítací nápoj.

Pláž
Kamenitá a částečně oblázková pláž se nachází
cca 200 m od hotelu, u pláže travnaté plochy.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2lIs.html

HOTEL LAGUNA MATERADA
*** POREČ – ŠPADIČI 

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POlOHa
Příjemný rodinný hotel leží v oblasti Špadiči, cca
2 km severně od centra Poreče.

VyBaVeNí
Vstupní hala, recepce, směnárna, restaurace, ape-
ritiv bar, kavárna, prodejna suvenýrů; za poplatek
parkoviště, kadeřník, ambulance. Terasa s bazé-
nem, bazén pro děti; lehátka u bazénu zdarma.

sPORT a ZáBaVa
Terasa s hudbou a zábavnými pořady, dětské
hřiště, animace pro děti vč. malého občerstvení;
za poplatek tenis, stolní tenis, minigolf, plážový
volejbal, půjčovna kol a potřeb pro vodní sporty.

UByTOVáNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon
a balkon; za poplatek chladnička. Za příplatek
a na vyžádání rodinné pokoje (ložnice a obývací
pokoj).

sTRaVOVáNí
Polopenze formou bufetu včetně neomezené kon-
zumace nápojů k večeři (víno, pivo, nealkoholické
nápoje), pro děti lehká odpolední svačina.

Pláž
Travnaté prostory na opalování a kamenité pří-
rodní pláže s betonovými platy se nacházejí cca
100 m od hotelu.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2lMa.html

800 112 11226

CHORVaTsKO | ISTRIE

od 7 740 kč*

týden * více na str. 237

od 9 520 kč*

týden * více na str. 237

12

12
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HOTEL DELFIN
** POREČ – ZELENA LAGUNA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POlOHa
Starší hotel je situován v parku blízko centra
střediska, cca 5 km jižně od centra Poreče.

VyBaVeNí
Vstupní hala, recepce, 3 restaurace, lobby bar,
TV místnost, WiFi na recepci zdarma; za poplatek
parkoviště. Komplex bazénů s mořskou vodou,
nový dětský bazén; terasa na slunění s lehátky
a slunečníky zdarma.

sPORT a ZáBaVa
Za poplatek v blízkém sportovním centru několik
tenisových kurtů, minigolf, stolní tenis, možnost
provozování vodních sportů, vlek na vodní ly-
žování, kavárna s taneční hudbou, velké zábavní
středisko International Club.

UByTOVáNí
Malé dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností
přistýlky pro dítě (přistýlka na úkor prostoru)
mají vlastní příslušenství (koupelna, WC) a ně-
které pokoje balkon.

sTRaVOVáNí
Polopenze bufetovým způsobem.

Pláž
Přírodní pláž, místy doplněná štěrkem a uměle
vytvořenými plochami na slunění, se nachází
cca 150 m od hotelu; lehátka a slunečníky za
poplatek.

Oficiální klasifikace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2DlF.html

od 6 230 kč*

týden * více na str. 237

12



RUBIN SUNNY HOTEL
*** POREČ–BRULO

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POlOHa
Podle některých zdrojů je právě toto malebné
osmitisícové městečko snad tím nejnavštěvova-
nějším rekreačním centrem na jadranském pří-
moří. Součástí Poreče je taktéž menší ostrůvek
Sveti Nikola, od kterého nás dělí vzdálenost jen
400 metrů. Hlavním turistickým lákadlem a velmi
cennou historickou pamětihodností v jednom
je unikátní Eufraziova bazilika.

VyBaVeNí
Vstupní hala, recepce, restaurace s venkovní te-
rasou, bar u bazénu, WiFi v lobby zdarma; za
poplatek parkování, trezor na recepci. Bazén,
dětský bazén; lehátka u bazénu zdarma.

sPORT a ZáBaVa
Animační programy v hotelu Diamant, dětské
hřiště; za poplatek krytý bazén v hotelu Diamant,
v blízkosti sportovní centrum, minigolf, stolní
tenis, tenisové kurty, půjčovna kol, vodní sporty,
možnost výletů (lodní výlet do Benátek, Pula,
Motovun, národní park Brijuni).

UByTOVáNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon
a balkon; za poplatek WiFi. Za příplatek pokoje
na mořskou stranu, rodinné pokoje (2+2) a po-
koje superior vybavené navíc trezorem a mini-
barem. Jednolůžkové pokoje nemají balkon.

sTRaVOVáNí
Polopenze formou bohatého bufetu, možnost
zajištění speciální diety.

Pláž
Kamenitá upravená pláž, oceněná Modrou vlaj-
kou, se nachází cca 100 m od hotelu; lehátka
a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2RUB.html

800 112 11228

CHORVaTsKO | ISTRIE

od 11 520 kč*

týden * více na str. 237

14
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HOTEL ZORNA
*** POREČ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive

POlOHa
Hotel Zorna se nachází přímo u pláže a má ven-
kovní bazén s lehátky a slunečníky. Hosté mohou
na místě navštěvovat aperitiv bar a restauraci
a věnovat se různým sportovním aktivitám. Míst-
ní autobusová zastávka s linkami do centra Po-
reče se nachází hned vedle hotelu. Letiště Pula
je 60 km daleko. WiFi je dostupné ve společných
prostorách za příplatek.

VyBaVeNí
K vybavení hotelu patří klimatizovaná restaurace,
aperitiv bar, internetová kavárna, WiFi za po -
platek, prodejna suvenýrů, konferenční sál, smě-
nárna, terasa.

sPORT a ZáBaVa
Tenis (1 kurt), stolní tenis, minigolf, jízdní kola,
boccia, squash, různé lodě.

UByTOVáNí
Všechny pokoje mají klimatizaci, kabelovou TV
a koupelnou se sprchou a fénem. K dispozici je
společná společenská místnost s TV.

sTRaVOVáNí
Program all inclusive zahrnuje snídaně, obědy
a večeře formou bufetu. Snack. K hlavním jídlům
stolní víno, čepované pivo, nealkoholické nápoje,
káva a čaj. Na baru: místní alkoholické a neal-
koholické nápoje, káva.

Pláž
Pláž je přírodní, kamenitá, oblázková, betonová
plata, cca 150 m, sprchy na pláži.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2ZRN.html

od 6 490 kč*

týden * více na str. 237

12
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HOTEL LAGUNA ALBATROS
**** POREČ – ZELENA LAGUNA

Standard: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive

POlOHa
Renovovaný hotel leží v oblíbené oblasti Zelena
Laguna, cca 5 km od centra městečka Poreč (tu-
ristický vláček, pravidelná lodní doprava za po -
platek), obchody v blízkosti hotelu.

VyBaVeNí
Vstupní hala, recepce, restaurace, bar, WiFi
v areálu hotelu zdarma; za poplatek parkoviště.
Bazény, dětský bazén, sluneční terasa.

sPORT a ZáBaVa
Animační programy pro děti i dospělé, ranní ae-
robic, živá hudba k poslechu i tanci, sportovní
aktivity (zdarma 2 hodiny týdně, rezervace nutná
předem na recepci): tenis, stolní tenis, bowling,

squash, košíková, minigolf, šlapadla; zapůjčení
kola 3 hodiny týdně; za poplatek vodní sporty.

UByTOVáNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, trezorem, telefonem; za poplatek mini-
bar.

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

Pláž
Pozvolná pláž, vhodná i pro děti, se nachází cca
200 m od hotelu přes místní komunikaci, další
typy pláží po celém pobřeží střediska Zelena La-
guna ve vzdálenosti cca 500 m a dále.

od 12 790 kč*

týden * více na str. 237

14

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2alB.html



HOTEL FUNTANA
*** VRSAR – FUNTANA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive

POlOHa
Komplex hlavní budovy a čtyř pavilonů se nachází
uprostřed zeleně na klidném místě, cca 1 km
od městečka Funtana a 3 km od Vrsaru.

VyBaVeNí
Vstupní hala, recepce, směnárna, restaurace,
pizzerie, taverna, kavárna, minimarket, WiFi na
recepci zdarma, zastřešené parkoviště, terasa
s bazénem; lehátka u bazénu zdarma.

sPORT a ZáBaVa
Animační programy, miniclub, dětské hřiště, ta-
neční terasa, hřiště, stolní tenis, minigolf, půjčovna
kol; za poplatek vodní sporty, možnost výletů.

UByTOVáNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0) jsou vybaveny vlast-
ním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem a menším
balkonem; za poplatek chladnička. Za příplatek
pokoje superior (2+1) s možností přistýlky.

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

Pláž
Částečně zastíněná pláž s betonovými plochami
nebo s kamínky, vhodná i pro děti, se nachází
50–100 m od hotelu; lehátka zdarma.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2FUN.html

RESORT AMARIN
**** ROVINJ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Apartmány: AA – AAAAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze/bez stravování

POlOHa
Komplex se nachází cca 3 km severně od centra
městečka Rovinj.

VyBaVeNí
Centrální recepce, centrální restaurace, snack
bar s terasou, 2 bary na pláži, kavárna, super-
market, parkování a WiFi v areálu zdarma; za
poplatek trezor na recepci, ambulance. Bazén
s mořskou vodou, dětský bazén; za poplatek to-
bogán.

sPORT a ZáBaVa
Dětské hřiště, animační programy, hudba na te-
rase; za poplatek tenis, stolní tenis, plážový vo-
lejbal, minigolf, půjčovna kol a potřeb pro vodní
sporty, masáže.

UByTOVáNí
Studio pro 3 osoby: denní místnost s manžel-
ským lůžkem a rozkládacím křeslem.
Apartmány pro 3–4 osoby: ložnice se 2 lůžky
a denní pokoj s 1–2 lůžky (rozkládací gauč).
Apartmány pro 5–6 osob: 2 ložnice (každá má
2 lůžka), denní pokoj s 1–2 lůžky (rozkládací gauč).
Pěkné, renovované apartmány jsou vybaveny no-
vým nábytkem, kuchyňským koutem s vybavením
pro základní vaření, chladničkou, klimatizací,
SAT/TV, telefonem a balkonem nebo terasou.
Pavilony: renovované dvoulůžkové pokoje (ně-
které s možností přistýlky) jsou vybavené vlast-
ním příslušenstvím (koupelna, WC), malou
kuchyňkou s mikrovlnnou troubou, kávovarem
a chladničkou, klimatizací, SAT/TV, trezorem
a balkonem nebo terasou

sTRaVOVáNí
Pokoje – bufetová polopenze.
Apartmány – bez stravování, na místě možnost
dokoupení bufetové polopenze.

Pláž
Přírodní kamenitá pláž se nachází 300–500 m
od hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.
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Oficiální klasifikace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2aMa.html
www.cedok.cz/dovolena/XHR2PaM.html

od 10 840 kč*

týden * více na str. 237

od 4 820 kč*

týden * více na str. 237

12

12



800 112 11232

CHORVaTsKO | ISTRIE

FAMILY HOTEL AMARIN
**** ROVINJ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AABB|AABBB|AABBBB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní Strava: plná penze

POlOHa
Zajímavě řešený moderní rodinný hotel leží po-
blíž areálu Amarin, cca 3 km severně od centra
městečka Rovinj (kyvadlová doprava zdarma,
lodní doprava za poplatek).

VyBaVeNí
Vstupní hala, recepce, restaurace, bary, parko-
vání; za poplatek hlídání dětí. Několik krytých
i venkovních bazénů; lehátka, slunečníky a osušky
zdarma.

sPORT a ZáBaVa
Dětská hřiště, herny, dětské kluby dle věku dětí,
animační programy, hudební produkce, vstup

do wellness; za poplatek procedury ve wellness,
sportovní klub v areálu Amarin – tenis, plážový
volejbal, půjčovna kol, vodní sporty.

UByTOVáNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybavené vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, župan, WC), klimati-
zací, SAT/TV, WiFi, trezorem a balkonem. Za pří-
platek rodinné pokoje (jedna místnost se 2 lůžky
a 2 přistýlkami) a suity (dva propojené pokoje).

sTRaVOVáNí
Bohatá plná penze, dětské menu.

Pláž
Přírodní kamenitá i oblázková pláž s výhledem
na historické centrum městečka a s průzračně
čistým mořem se nachází přímo před hotelem;
sprchy, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2FHa.html

od 22 980 kč*

týden * více na str. 237
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PAVILONY A APARTMÁNY VILLAS RUBIN
*** ROVINJ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Apartmány: AA – AAAAA Dítě do: 10 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze/bez stravování

POlOHa
Kompletně vybavený resort, zastíněný borovi-
cemi a olivovníky, leží přímo na pláži, cca 3 km
jižně od centra Rovinje.

VyBaVeNí
Recepce, restaurace, pizzerie, bary, parkoviště,
WiFi na recepci zdarma; za poplatek internetový
koutek, ambulance, obchody. Bazény s mořskou
vodou, za poplatek tobogán.

sPORT a ZáBaVa
Dětské hřiště, animační programy, miniclub; za
poplatek tenis, různá hřiště, trampolína, stolní

tenis, minigolf, potápění včetně výuky, vodní
sporty, půjčovna kol a člunů.

UByTOVáNí
Studio pro 2–3 osoby: 1 místnost se 2 lůžky
a gaučem nebo rozkládacím křeslem.
Apartmány pro 4 osoby: 1 dvoulůžková ložnice
a denní pokoj s rozkládacím gaučem pro další
2 osoby.
Apartmány pro 5 osob: 2 ložnice (2 x dvoulůž-
ková nebo dvoulůžková a jednolůžková), v den-
ním pokoji rozkládací křeslo nebo gauč.
Všechny apartmány mají vlastní příslušenství,
kuchyňský kout se základním vybavením na

 vaření, chladničku, klimatizaci, SAT/TV, telefon
a balkon nebo terasu.
Pavilony: dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, WC),
klimatizaci, SAT/TV, telefon, chladničku a balkon
nebo terasu.

sTRaVOVáNí
Bez stravování, možnost dokoupení bufetové
polopenze.
Pavilony – bufetová polopenze.

Pláž
Většinou skalnatá pláž, oceněná Modrou vlajkou,
místy s oblázkovými vstupy, betonová plata na
opalování a mola s žebříky do moře se nachází
cca 100–300 m od areálu; lehátka a slunečníky
za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2PVR.html
www.cedok.cz/dovolena/XHR2aVR.html

od 4 850 kč*

týden * více na str. 237

10
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HOTEL BRIONI
** PULA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AB Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POlOHa
Klidnější hotel, obklopený zelení, leží ve svahu
nad mořem, cca 4 km od centra Puly.

VyBaVeNí
Vstupní hala, recepce, směnárna, restaurace,
bar, kongresová místnost, parkoviště; za poplatek
WiFi v lobby, trezor na recepci. Sluneční terasa
s bazénem s mořskou vodou, krytý bazén. 

sPORT a ZáBaVa
Taneční terasa, diskotéka, dětské hřiště; za po -
platek sauna, masáže, vířivka, sportovní vyžití
v nedalekém středisku Punta Verudela – para-

gliding, vodní lyže, tenisové kurty, stolní tenis,
minigolf, kopaná, košíková, půjčovna kol, potá-
pění.

UByTOVáNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0) jsou vybaveny vlast-
ním příslušenstvím (koupelna, WC), SAT/TV, te-
lefonem a balkonem. Na vyžádání a za příplatek
suity a apartmány.

sTRaVOVáNí
Polopenze formou bufetu včetně nápojů k večeři
(víno, pivo, nealkoholické nápoje).

Pláž
Převážně kamenité pláže včetně menší oblázkové
se nacházejí cca 100 m od hotelu, na některých
místech jsou vstupy do moře po žebřících, pláž
je oceněna Modrou vlajkou.

Oficiální klasifikace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2BRI.html

APARTMÁNY HORIZONT
** PULA

Apartmány: AA–AAAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POlOHa
Komplex apartmánů, tvořený jednopatrovými
bungalovy zasazenými v zeleni lesoparku, se
nachází v klidnějším turistickém středisku Zlatne
Stijene, cca 4 km od centra Puly .

VyBaVeNí
Centrální recepce, směnárna, restaurace, kavár-
ny, minimarket, centrální parkoviště, venkovní
bazén s mořskou vodou, dětský bazén.

sPORT a ZáBaVa
Taneční večery na terase, diskotéka; za poplatek
sportovní vyžití v nedalekém středisku Punta
Verudela (1,5 km) – paragliding, vodní lyže, te-

nisové kurty, stolní tenis, minigolf, kopaná, ko-
šíková, squash, potápění.

UByTOVáNí
Studio pro 2–3 osoby: pokoj se 2 lůžky a mož-
nost přistýlky.
Apartmány pro 4 osoby: ložnice se 2 lůžky,
v obývacím pokoji rozkládací gauč, za poplatek
klimatizace.
Apartmány pro 4–5 osob: ložnice se 2 lůžky
a denní pokoj s rozkládacím gaučem, možnost
přistýlky (rozkládací křeslo).
Apartmány jsou vybaveny vlastním příslušenstvím,
kuchyňským koutem s nádobím a chladničkou,
ložním prádlem a balkonem nebo terasou.

sTRaVOVáNí
Bez stravování, možnost dokoupení bufetové
polopenze.

Pláž
Rozlehlá přírodní kamenitá pláž, místy uměle
vytvořené plochy na slunění, se nachází cca 100–
300 m od apartmánů, doporučujeme obuv do
vody.

Oficiální klasifikace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2aHOX.html

od 7 940 kč*

týden * více na str. 237

od 2 280 kč*

týden * více na str. 237



HOTEL HOLIDAY
*** PULA – MEDULIN

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: plná penze

POlOHa
Rodinný hotel s výbornou polohou u překrásné
pláže, cca 500 m od centra Medulinu a cca 10 km
od centra starobylé Puly.

VyBaVeNí
Vstupní hala, recepce, restaurace, aperitiv bar,
velká venkovní terasa, bar u bazénu, WiFi, par-
kování; za po platek internetový koutek. 2 ba-
zény s mořskou vodou a terasa na slunění;
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma (ome-
zený počet).

sPORT a ZáBaVa
Animační programy, hudba, tanec; za poplatek

v okolí hotelu hřiště na fotbal, tenis, odbíjenou,
plážový volejbal, stolní tenis, vodní sporty.

UByTOVáNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybavené vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV a telefonem. Za příplatek pokoje na moř-
skou stranu s balkonem.

sTRaVOVáNí
Plná penze formou bufetu včetně nápojů (víno,
pivo, nealkoholické nápoje), odpolední snack.

Pláž
Oblázkové i kamenité pláže s travnatými plo-
chami se nacházejí cca 150 m od hotelu, pře-
krásná pláž s hrubým pískem a pozvolným
vstupem do vody, vhodná i pro malé děti, se
nachází cca 300 m od hotelu.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2HOl.html

HOTEL PARK PLAZA BELVEDERE
**** PULA – MEDULIN

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POlOHa
Renovovaný hotel je situovaný v malém měs-
tečku Medulin, cca 600 m od centra a 10 km od
historického města Pula.

VyBaVeNí
Vstupní hala, recepce, několik restaurací, bar,
terasa s výhledem na moře, parkování, WiFi
v areálu hotelu zdarma, krytý a venkovní bazén
s mořskou vodou.

sPORT a ZáBaVa
Animační programy, hudba k tanci; za poplatek
tenisové kurty, fotbalové hřiště, stolní tenis,

 volejbal, plážový volejbal, atletické hřiště, minigolf,
vodní sporty, windsurfing, vodní lyžování, potá-
pění, paintball, jízda na koni, cyklistika.

UByTOVáNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0) jsou vybaveny vlast-
ním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, SAT/TV, WiFi a trezorem; za pop-
latek minibar. Za příplatek prostornější pokoje
superior (2+1) s možností přistýlky a balkonem.

sTRaVOVáNí
Polopenze bufetovým způsobem.

Pláž
Upravená pláž se nachází cca 150 m od hotelu;
za poplatek lehátka a slunečníky, plážový bar
a WiFi. V blízkosti jsou také částečně zastíněné
travnaté plochy.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2PPB.html
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od 11 820 kč*

týden * více na str. 237

od 11 440 kč*

týden * více na str. 237
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ALLEGRO SUNNY HOTEL
*** RABAC

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 2 a více dní Strava: polopenze

POlOHa
Dva prakticky totožné hotely leží nedaleko hlavní
promenády, cca 600 m od centra městečka a cca
5 km od centra historického městečka Labinu.

VyBaVeNí
Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, aperitiv
bar, parkování, WiFi na recepci zdarma, bazén
s mořskou vodou, dětský bazén; lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma.

sPORT a ZáBaVa
Taneční terasa; za poplatek sauna, masáže, v blíz-

kosti hotelu tenis, minigolf, stolní tenis, vodní
sporty, půjčovna kol.

UByTOVáNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem a většina pokojů balkonem.

sTRaVOVáNí
Polopenze formou bohatého bufetu včetně ná-
pojů k večeři.

Pláž
Přírodní kamenitá i oblázková pláž se nachází
cca 100 m od hotelu, lehátka a slunečníky za
poplatek. Další upravené pláže všech typů podél
celého střediska.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2alM.html

od 890 kč*

1 noc * více na str. 237
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HOTELY NARCIS, MIMOSA & HEDERA
**** RABAC

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 16 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POlOHa
Komplex tří hotelů je umístěn v upravené za-
hradě s bazény, cca 700 m od centra střediska.

VyBaVeNí
Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, aperitiv
bar, kavárna, cukrárna, plážová restaurace, kon-
gresový sál, supermarket. 4 bazény, vířivka, 2 kryté
bazény – 1 s mořskou vodou (červenec–srpen
uzavřené); lehátka u bazénu zdarma.

sPORT a ZáBaVa
Animační programy, dětský klub (6–12 let) vč. ma-
lého občerstvení, tenisové kurty, minigolf, fitness;
za poplatek kosmetické procedury, kasino, ruleta,
hřiště na košíkovou, v sezóně hudba, diskotéka.

UByTOVáNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, WiFi,
telefon a trezor, výhled na rušnější příjezdovou
cestu; na vyžádání a za příplatek pokoje na moř-
skou stranu nebo pokoje na mořskou stranu
s balkonem a s možností 2 přistýlek pro děti
(rozkládací gauč, v hotelu Hedera palanda).

sTRaVOVáNí
Polopenze bufetovým způsobem včetně svačiny
a nápoje k večeři, možnost dokoupení all inclusive,
které zahrnuje plnou penzi bufetovým způsobem,
odpolední snack, nealkoholické a alkoholické ná-
poje místní výroby.

Pláž
Pěkná oblázková pláž se nachází cca 100–200 m
od hotelu; tobogán, lehátka a slunečníky na
pláži za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2NaR.html
www.cedok.cz/dovolena/XHR2MIM.html
www.cedok.cz/dovolena/XHR2HeD.html

od 8 940 kč*

týden * více na str. 237
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cHOrVATSkO – kVArNEr
Oblast pobřeží a ostrovů severního jadranu, která je v mapách zanesena pod geografickým názvem Kvarner, zahrnuje místa plná kontrastů.
Od živých klimatických lázní s tradicí ozdravných pobytů u moře od počátku minulého století až po civilizací nedotčené romantické zálivy
s křišťálově čistou vodou a neobyčejně kvalitním přímořských ovzduším na výběžcích ostrovů cres a Lošinj. v neposlední řadě je třeba
zmínit i pásmo vnitřních ostrovů Krk, rab, Pag a Ugljan, které nabízejí příjemné koupání v chráněných zálivech připomínajících fjordy.
typickým rysem koupání v této části chorvatska je možnost výběru charakteru pláží – od písčitých, skrývajících se v zálivech přilehlých
k pevnině, až po oblázkové a kamínkové, které najdeme na pobřežích ostrovů orientovaných směrem k otevřenému moři. Zkrátka každý
milovník vodních radovánek si zde vybere přesně podle svého gusta.

chOrvatsKO | KVaRNeR

800 112 11238

báJeČná nAbÍdkA pro rodInY S dĚTMI 
HOTEl cOriNTHiA pobYT Až pro 2 dĚTI do 15 leT zdArMA

NA PřÁNÍ VÁM zA jiSTÍME zkrácený nebo prodloužený
POBYT O liBOVOlNý POčET NOcÍ V jAkéMkOliV TErMÍNu

OstrOv KrK
Naši turisté objevili půvab ostrova brzy po vzniku
republiky, kdy sem jezdili strávit léto na slunci
u čirého moře, v nenarušené romantické přírodě.
Ostrov má krásné oblázkové pláže, místy s hru-
bým pískem, zejména v malebném městečku
Baška, kde jsou i značené turistické cesty pro
klienty, kteří se nespokojí jen s pasivním odpo-
činkem u moře. Njivice mají zase chráněnou po-
lohu umožňující rekreaci od časného jara do
podzimu. V okolí jsou pěkné cyklostezky, které
vedou až do městečka Punat.

OstrOv rab
Rab patří mezi nejkrásnější a ekologicky nejčistší
ostrovy Jadranu. Průzračně čisté moře omývá

romantické skalnaté pláže, které střídají obláz-
kové zátoky a v oblasti Loparu i překrásná písčitá
pláž vhodná i pro neplavce a malé děti. Ostrov
má příznivé klimatické podmínky pro alergiky,
astmatiky, jsou zde i ideální podmínky pro na-
turisty. Nejatraktivnějším místem je starobylé
městečko Rab, kde ve starých uličkách plných
historie zažijete tu pravou jadranskou atmosféru.
Trajektové spojení na ostrov trvá asi 10 minut.

OstrO v LO šinj
Ostrov vyniká speciálním léčivým klimatem. Růz-
norodá vegetace společně s mořským vzduchem
působí blahodárně zejména při dýchacích obtí-
žích a alergických reakcích na pyly. Specifické
mikroklima s  čistým vzduchem je způsobeno

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA
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BS = bez stravování, PL = polopenze, LaI = light all inclusive
* Pobyt ZDaRMa  pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje

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

KVaRNeR | chOrvatsKO

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 39

Čedok pluS
• česky hovořící delegát v cíli zájezdu
• výhodná cena cestovního pojištění
• možnost cvičení jógy s cvičitelkou v červnu

a ve druhé polovině srpna za poplatek

nAše TIpY pro Správnou volbu
• dostupnost ostrovů bez nutnosti použití

trajektů (Krk, Pag)
• písčité pláže (ostrov Rab)
• dobrá dostupnost vzhledem k nové dálnici

do Zadaru
• k dispozici i klidnější místa nepřeplněná

turisty

doprAvnÍ InforMAce
• vzdálenost z Prahy: 850–1 050 km
• doba jízdy busem z Prahy: 16–22 hod.

doprAvA AuTokAreM
• k vybraným hotelům označených symbolem

je organizována doprava autokarem
• přehled nástupních míst autokarových

 zájezdů na str. 233

Rijeka

Njivice

CRES

KRK

Krk Baška

Suha
Punta

LOPAR

RAB

LOŠINJ

Mali Lošinj
Novalja

PAG Pag

Zadar

Kukljica

UGLJAN

ISTRIE

Pohoří
Velebit

Národní
Park

Paklenica

Jaderské moře

záJezdY: 2 A vÍce dnÍ | 10 dnÍ

 situováním ostrova daleko od pevniny uprostřed
otevřeného Jaderského moře. Spojení na ostrov
je zajištěno z pevniny i z ostrova Krk a trvá asi
15 minut.

OstrOv Pag
Výrazně středomořské klima s maximálním poč-
tem hodin slunečního svitu a průzračně čisté
moře jsou hlavními lákadly tohoto ostrova. V údo-
lích se pěstuje vinná réva, zelenina, ovoce a olivy.
Chovají se zde ovce, z  jejichž mléka se vyrábí
známý Pažský sýr. Spojení je možné trajektem

z městečka Žigljen, ale i po Maslenickém mostě
ve směru od Zadaru.

PLitvicKÁ jEZEra
Celodenní výlet autokarem do jedinečného ná-
rodního parku zařazeného na listinu UNeSCO,
procházka okolo soustavy jezer s průzračnou
vodou, navzájem propojených kaskádami a vo-
dopády, projížďka lodí po jezeře.

S kompletní nabídkou výletů vás na místě
seznámí delegát.

Pobyt ZDarMa*
hotel Kategorie strava pro dítě do str.

Corinthia Sunny Hotel *** PL 15 let 40
Omorika **** PL 12 let 42
Lišanj **** PL 12 let 43
apt. Njivice *** BS – 44
Jadran *** PL 7 let 45
Beli Kamik *** PL 7 let 46
Zvonimir **** PL 15 let 47
Dražica *** PL 12 let 48
Baška *** BS – 49
San Marino Sunny Resort *** PL 12 let 50
eva Sunny Hotel ** PL 12 let 51
apt. Suha Punta *** BS – 52
Suha Punta Residence ** PL 12 let 53
Vespera **** LaI 7 let 54
aurora **** PL 12 let 55
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CORINTHIa SUNNY HOTeL
*** BaŠKa – OSTROV KRK

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 15 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: polopenze

POLOha
Rozsáhlý, moderní hotelový komplex skládající
se ze tří částí je situován jen 5 minut chůze od
centra malebného městečka Baška. Krásná ob-
lázková pláž leží asi 100 metrů od hotelu. Nákupní
možnosti a zábavu mají hosté v bezprostřední
blízkosti ubytování (obchody, restaurace, bary,
půjčovny automobilů a motocyklů, vodní sporty
na pláži, turistické atrakce). Letovisko Baška je
obklopeno vinohrady a olivovými háji a právem
patří k nejoblíbenějším místům na ostrově Krk.

vybavEní
Vstupní hala, recepce, směnárna, výtahy, restau-
race, aperitiv bar, WiFi v areálu hotelu zdarma;
za poplatek parkování, obchod s časopisy a su-
venýry, kosmetický salón. Terasa s bazénem,

krytý bazén,  vířivka, dětský bazén; lehátka u ba-
zénu za po platek.

sPOrt a ZÁbava
Fitness, hudba a taneční večery; za poplatek
sauna, masáže, minigolf, windsurfing. Značené
turistické stezky v okolí Bašky.

UbytOvÁní
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2) s možností
až 2 přistýlek jsou vybaveny vlastním příslušen-
stvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SaT/TV (české programy), telefonem, trezorem
a balkonem; za poplatek chladnička.

stravOvÁní
Polopenze formou bohatého bufetu včetně

 neomezené konzumace nápojů (víno, pivo, ne-
alkoholické nápoje) k večeři, možnost dokoupení
obědů včetně nápojů.

PLÁž
Krásná, dlouhá oblázková pláž v romantické zátoce
pod pohořím se nachází cca 100 m od hotelu;
lehátka za poplatek; nudistická pláž a restaurace
v kempu Bunculuka cca 2 km od hotelu (vstup
pro klienty hotelu zdarma).

nepŘeHlÉdnĚTe!!!
BÁ jEčNÁ NABÍDkA 
PrO rODiNY S DĚTMi
pobYT až pro 2 dĚTI 
do 15 let  zdArMAod 9 980 kč*

týden * více na str. 237

15

Oficiální klasifikace: ***

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xhr2cOr.html
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HOTeL OMORIKa
**** CRIKVeNICa

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: / 2 a více dní Strava: polopenze

POLOha
Velmi dobře vedený prázdninový hotel je situ-
ován uprostřed zeleně, ve svahu, v bezpro-
střední blízkosti pěkné pláže, asi 2,5 km od
centra příjemného lázeňského letoviska Crikve-
nica. Nákupní možnosti mají hosté nedaleko
hotelu (minimarket, restaurace) nebo v centru
městečka Crikvenica (restaurace, bary, ob-
chody, vodní sporty na pláži, historické pa-
mátky, půjčovny automobilů a jízdních kol,
sportoviště, tradiční trh).

vybavEní
Příjemný plážový hotel disponuje 120 pokoji,
rozmístěnými v částečně zrekonstruované še-
stipatrové budově obklopené bujnou zelení.
 Klientům je k dispozici menší vstupní hala s re-
cepcí, směnárnou, trezory (za poplatek) a lobby
barem, výtahy, hlavní restaurace, WiFi připojení
(v lobby zdarma), aperitiv bar, úschov na zava-

zadel, společenská místnost se satelitní TV, ma-
sážní salón, kongresový sál (moderní vybavení),
kadeřnictví, taneční terasa, tenisové kurty, spor-
toviště a parkoviště.

sPOrt a ZÁbava
Pravidelné taneční večery s živou hudbou.
Umožňuje sportovní aktivity jako např. stolní
tenis, tenis, minigolf, šipky a motorizované i ne-
motorizované vodní sporty na pláži (loďky, šla-
padla, windsurfing, vodní lyžování, paragliding,
motorové čluny, jízdy na banánech, dětské
atrakce). Pro relaxaci je určen masážní salón,
kadeřnictví a plážový bar.
Za poplatek: masážní salón, tenis, stolní tenis,
minigolf, lehátka a slunečníky na pláži, vodní
sporty na pláži.

UbytOvÁní
Vkusně zařízené, prostorné dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky jsou vybaveny sociálním

zařízením (sprcha, toaleta, fén), telefonem, rá-
diem, satelitní TV a balkonem (výhled na moře
nebo do okolí). Dětská postýlka a vysoká jídelní
židlička je k dispozici na vyžádání. Všechny po-
koje jsou nekuřácké.

stravOvÁní
Polopenze obnáší snídaně a večeře podávané
formou bufetu (u večeře jsou k dispozici zdar -
ma místní točené alkoholické a nealkoholické
nápoje). Hosté si mohou objednat obědy (serví-
rované).

PLÁž
Pěkná, menší oblázková pláž s velmi pozvolným
vstupem do moře a průzračně čistou vodou se
nachází 100 m od hotelu (přístup přes místní
komunikaci). Klientům jsou k dispozici motori-
zované i nemotorizované vodní sporty (za pop-
latek) a lehátka se slunečníky (za poplatek).
Pláže v letovisku byly oceněny prestižní Modrou
vlajkou za kvalitu, bezpečnost a čistotu vody.

Oficiální klasifikace: ****

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xhr2OMO.html

od 1 490 kč*

1 noc * více na str. 237

6
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HOTeL LIŠaNJ
**** NOVI VINODOLSKI

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 18 let Zájezdy: / 4 a více dnů Strava: polopenze

POLOha
Malebné městečko na březích kanálu Velebit
v jihovýchodní části údolí Vinodol. Skládá se ze
staré části na kopci a nové části u moře s po-
břežní promenádou, turistickými zařízeními
a s velkým počtem turistických ubytoven. Město
má dlouhou tradici cestovního ruchu a bohatou
kulturní historii. První zařízení pro koupání bylo
zřízeno v r. 1878.

vybavEní
Recepce, směnárna, WiFi připojení v lobby za
poplatek, aperitiv bar, klimatizovaná restaurace,
kongresový sál, restaurace a bar na pláži, letní
terasa, vnější bazén – mořská voda, dětské brouz-
daliště/vnitřní vyhřívaný bazén, dětský koutek,

wellness za poplatek: finská sauna, masáže,
hydromasáže, kadeřnictví, kosmetika, fitness;
obchůdky.

sPOrt a ZÁbava
Půjčovna sportovních potřeb, tenisové kurty,
dětské hřiště, plážový volejbal, minigolf, stolní
tenis, lehátka a slunečníky na pláži – za poplatek,
parking zdarma, animace pro děti i dospělé.

UbytOvÁní
Hlavní budova: pokoje s přistýlkou, TV/SaT, tele-
fon, příslušenství – WC a sprcha, dvoulůžkové
pokoje, možná přistýlka, balkón, strana moře/
park.

stravOvÁní
Polopenze formou bufetu.

PLÁž
20–50 m od oblázkové, část. písečné pláže, plata.

Oficiální klasifikace: ***

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xhr2Lis.html

od 3 490 kč*

3 noci * více na str. 237

6
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SOUKROMÉ aPaRTMÁNY
*** NJIVICe – OSTROV KRK

apartmány: AA–AAAAA Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: bez stravování

POLOha
Soukromé apartmány jsou situovány ve vilkách
v městečku Njivice v různých vzdálenostech od
pláží a centra městečka s nabídkou obchodů,
restaurací, cukráren, u moře možnost rychlého
občerstvení.

sPOrt a ZÁbava
Cyklistické stezky, vhodné i pro kolečkové brusle,
po celém ostrově, dětské hřiště; za po platek poblíž
hotelových kapacit tenisové kurty, půjčovna člunů,
kol, vybavení na vodní sporty, trampolína.

UbytOvÁní
Apartmány Fišter pro 4–5 osob: 2 ložnice a mož-
nost přistýlky, mají klimatizaci, SaT/TV, krb; pláž
cca 300 m od apartmánů, centrum, obchod a re-
staurace 400 m, vhodné i pro klien ty autokarem.

Apartmány Ivanka (Vukovič): studio pro 2 osoby,
klimatizace za příplatek; v centru, pláž cca 100 m
od apartmánů, parkoviště cca 100 m, vhodné
i pro klienty autokarem.
Apartmány Košta pro 2–3 osoby: klimatizace
za příplatek; v klidném místě ve svahu dále od
centra a moře, vhodné pro klienty vlastní do-
pravou.
apartmány mají standardně vlastní příslušenství,
kuchyňku vybavenou pro základní vaření, ložní
prádlo, možnost parkování, terasu nebo balkon,
většina i SaT/TV a možnost grilování.

stravOvÁní
Bez stravování.

PLÁž
Ve vzdálenosti 200–1000 m se nacházejí menší

oblázkové pláže, další různě velké kamenité
pláže s upravenými místy na slunění vybavené
sprchami podél promenád, na okraji městečka
je neoficiální nudistická pláž.

infOrMacE
Na místě se platí přihlašovací poplatek cca 3 eUR/
os./pobyt.
Dítě bez lůžka 3–5 let – na místě se platí 3 eUR/
noc.
Pobyt se psem možný na vyžádání a za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xhr2nji.html

apartmán Košta

apartmán Košta

apartmán ivanka

od 3 140 kč*

týden * více na str. 237
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HOTeL JaDRaN
*** NJIVICe – OSTROV KRK

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 5 a více dní Strava: polopenze

POLOha
Moderní hotel se nachází na okraji městečka
přímo u pobřežní promenády.

vybavEní
Vstupní hala, recepce, směnárna, lobby bar, re-
staurace, bar s terasou, kavárna, WiFi v areálu
hotelu zdarma, parkování; za poplatek trezor
na recepci, hotelový lékař.

sPOrt a ZÁbava
Dětské hřiště, animace a taneční večery (v se-
zóně); za poplatek masáže, kosmetické proce-
dury, v blízkosti hotelu tenisové kurty, stolní

tenis, půjčovna člunů, kol, paragliding, dětské
hřiště s menší trampolínou.

UbytOvÁní
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybavené vlastním příslušenstvím
(koupelna, WC), klimatizací, SaT/TV, telefonem
a některé pokoje balkonem; za poplatek minibar.
Za příplatek pokoje na mořskou stranu.

stravOvÁní
Polopenze bufetovou formou včetně neomezené
konzumace nápojů k večeři (pivo, víno, nealko-
holické nápoje).

PLÁž
Upravená pláž s lehátky i menší oblázková pláž
se nachází přímo před hotelem, další různě velké
kamenité pláže s upravenými místy na slunění
vybavené sprchami podél promenády, na okraji
městečka je neoficiální nudistická pláž.

Oficiální klasifikace: ***

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xhr2hja.html

od 2 990 kč*

4 noci * více na str. 237

7
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HOTeL BeLI KaMIK
*** NJIVICe – OSTROV KRK

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AA|AAA|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: polopenze

POLOha
Komplex dvou propojených budov je umístěn
v zalesněném zálivu, cca 150 m od moře a cca
1 km od centra městečka.

vybavEní
Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, aperitiv
bar, kavárna, konferenční místnost, WiFi v areálu
hotelu zdarma, parkování; za poplatek trezor.

sPOrt a ZÁbava
Dětské hřiště, animace (v sezóně), cyklistické
stezky po celém ostrově; za poplatek masáže,
v blízkosti hotelu tenisové kurty, stolní tenis,
půjčovna člunů, kol, paragliding, dětské hřiště
s trampolínou.

UbytOvÁní
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, WC), klimatizací, SaT/TV
a telefonem; za poplatek chladnička, dětská po-
stýlka. Za příplatek pokoje s balkonem na moř-
skou stranu nebo pokoje superior (2+2)
s možností až 2 přistýlek pro děti (rozkládací
gauč), balkonem a minibarem (za poplatek).

stravOvÁní
Polopenze formou bohatého bufetu, k večeři
neomezená konzumace nápojů (víno, pivo, ne-
alkoholické nápoje).

PLÁž
Menší oblázková pláž se nachází cca 150 m od
hotelu, další různě velké kamenité pláže s upra-
venými místy na slunění a vybavené sprchami
podél promenády, na okraji městečka je neofi-
ciální nudistická pláž.

Oficiální klasifikace: ***

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xhr2bKa.html

od 6 070 kč*

týden * více na str. 237

7
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HOTeL ZVONIMIR
**** BaŠKa – OSTROV KRK

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 15 let Zájezdy: 10 dní / 3 a více dní Strava: polopenze

POLOha
Moderní plážový hotel je situován na velmi atrak-
tivním místě, přímo na plážové promenádě u nej-
krásnější pláže na ostrově, jen 200 m od centra
malebného letoviska Baška. Nákupní možnosti
a zábavu mají hosté v bezprostřední blízkosti
ubytování (restaurace, obchody, tradiční trh, půj-
čovny automobilů a motocyklů, kavárny, muzea,
sportoviště).

vybavEní
Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, bar, WiFi
v areálu hotelu zdarma; za poplatek parkoviště
u hotelu Corinthia. Bazén, krytý bazén a dětský ba-
zén; lehátka a slunečníky u bazénu za poplatek.

sPOrt a ZÁbava
V hotelu Corinthia: za po platek sauna, masáže,
bowling, minigolf, windsurfing, tobogán, taneční
večery. Značené turistické stezky po okolí Bašky.

UbytOvÁní
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, SaT/TV,
telefonem, trezorem; za poplatek minibar. Nejlev-
nější pokoje se nacházejí v mansardě bez balkonu,
za příplatek pokoje s lodžií na mořskou stranu
nebo pokoje bez výhledu na moře v přízemí nebo
1. patře. Na vyžádání a za příplatek suity.

stravOvÁní
Polopenze formou bufetu.

PLÁž
Krásná, dlouhá oblázková pláž v romantické zá-
toce pod pohořím, oddělená promenádou, se
nachází přímo před hotelem; lehátka za poplatek;
nudistická pláž v cca 2 km vzdáleném kempu.

Oficiální klasifikace: ****

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xhr2ZvO.html

od 2 490 kč*

2 noci * více na str. 237

15
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HOTeL DRaŽICa
*** KRK – OSTROV KRK

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB Rodinný pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 2 a více dní Strava: polopenze

POLOha
Hotel s depandancí Lovorka leží přímo u moře
a pobřežní promenády, cca 800 m od centra
městečka Krk.

vybavEní
Vstupní hala, recepce, směnárna, restaurace,
terasa s výhledem na moře, bar, WiFi zdarma;
parkoviště za poplatek. 2 bazény; tobogán, le-
hátka a slunečníky za poplatek.

sPOrt a ZÁbava
Dětské hřiště, animace, večerní živá hudba, cyk-
listické stezky; za poplatek masáže, tenis, mini-
golf, plážový volejbal, stolní tenis, potápěčské
středisko, vodní sporty.

UbytOvÁní
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky pro dítě jsou vybaveny vlastním příslu-
šenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, SaT/TV, WiFi, telefonem, trezorem
a minichladničkou. Za příplatek pokoje na moř-
skou stranu nebo s balkonem.

stravOvÁní
Polopenze bufetovou formou.

PLÁž
Skalnatá upravená pláž s místy pro slunění se
nachází přímo před hotelem, lehátka a slunečníky
za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xhr2Dra.html

od 1 490 kč*

1 noc * více na str. 237

12
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SOUKROMÉ aPaRTMÁNY
*** BaŠKa – OSTROV KRK

apartmány: AA–AAAAAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8,15 dní Strava: bez stravování

POLOha
apartmány jsou v domcích a vilách rozmístěných
kolem Bašky ve vzdálenosti cca 300–800 m od
moře a cca 1 km od centra městečka; obchody,
restaurace a supermarkety v okolí.

sPOrt a ZÁbava
Výlety do hor po značených turistických stezkách;
v okolí za poplatek tobogán, vodní sporty.

UbytOvÁní
Studio pro 2 osoby: obývací místnost s man-
želským lůžkem, kuchyňský kout s vařičem a mi-
nilednicí.
Apartmány pro 2–3 osoby: ložnice se 2 lůžky,
obývací místnost s kuchyňským koutem s vaři-
čem, minilednicí a možností přistýlky.

Apartmány pro 4–5 osob: 2 dvoulůžkové lož-
nice, obývací místnost s kuchyňským koutem
s lednicí, vařičem a gaučem nebo rozkládacím
křeslem, balkon nebo terasa.
Apartmány pro 6–7 osob: 3 dvoulůžkové lož-
nice, obývací pokoj s jídelním koutem, kuchyň-
skou linkou s vařičem a lednicí, balkon nebo
terasa, možnost přistýlky.
Všechny apartmány mají samostatný vchod, mož-
nost parkování v blízkosti domu, vlastní příslušen-
ství, klimatizaci, ložní prádlo a nádobí pro základní
vaření. Na vyžádání levnější apartmány bez kli-
matizace nebo dražší apartmány blízko moře,
možnost vyžádání konkrétního apartmánu.

stravOvÁní
Bez stravování.

PLÁž
Krásná, dlouhá oblázková pláž v romantické zá-
toce pod pohořím se nachází cca 300–800 m
od apartmánů.

infOrMacE
Na místě se platí přihlašovací a ekologická taxa
ve výši cca 5 eUR/os./týden.
Za dítě bez lůžka (infant) se na místě platí 5 eUR/
noc.
Pobyt se psem možný na vyžádání a za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xhr2aba.html

typové foto typové foto Pláž střediska baška

od 3 440 kč*

týden * více na str. 237
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POLOha
Komplex pěti třípatrových pavilonů hotelového
typu je situován přímo nad oblíbenými písčitými
plážemi poloostrova Lopar, cca 15 km od měs-
tečka Rab.

vybavEní
Recepce, výtah, restaurace s terasou 50–200 m
od jednotlivých pavilonů, parkování, WiFi zdarma,
v místě jsou veškeré služby, obchody, stánky.

sPOrt a ZÁbava
V hlavní sezoně animace a disco pro děti, aerobic,
taneční terasa; za poplatek tenis, hřiště na vo-
lejbal, minigolf, půjčovna člunů, vodní sporty,
pro děti trampolína, nafukovací skluzavky, au-
tíčka.

UbytOvÁní
Lopar a Plaža Sunny hotel: dvoulůžkové po-
koje  (2+0, 2+1) s možností přistýlky jsou vyba-
vené vlastním příslušenstvím (koupelna/sprcha,
WC), SaT/TV. Za příplatek rodinné suity (denní
pokoj s možností až 3 přistýlek a opticky oddě-
lená ložnice se 2 lůžky, dva balkony) a suity su-
perior pro 6 osob.
Sahara, Rab a Veli Mel Sunny hotel: renovované
dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, WC), klimatizací, SaT/TV; v pavilonu
Veli Mel také balkonem. 

stravOvÁní
Polopenze formou bohatého bufetu, k večeři
neomezená konzumace nápojů (víno, pivo, ne-
alkoholické nápoje).

PLÁž
Překrásná, 2 km dlouhá písčitá pláž se nachází
cca 300 m od pavilonů; tobogan, lehátka a slu-
nečníky za poplatek. Moře je velmi mělké i dále
od břehu, vhodné pro koupání malých dětí. Další
písčité i kamenité pláže, včetně nudistické, ve
vzdálenosti 500–2 000 m.

SaN MaRINO SUNNY ReSORT
*** LOPaR – OSTROV RaB

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA–AAAAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 2 a více dní Strava: polopenze

Oficiální klasifikace: ***
aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xhr2PLO.html
www.cedok.cz/dovolena/Xhr2sah.html
www.cedok.cz/dovolena/Xhr2vEM.html

od 990 kč*

1 noc * více na str. 237
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eVa SUNNY HOTeL
** SUHa PUNTa – OSTROV RaB

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 2 a více dní Strava: polopenze

POLOha
Hotel obklopený středomořskou zelení je situ-
ován na začátku mysu Suha Punta, cca 4,5 km
od města Rabu.

vybavEní
Recepce, restaurace, bar s terasou, taverna, TV
místnost, parkování, WiFi na recepci zdarma.

sPOrt a ZÁbava
Za poplatek tenis, stolní tenis, minigolf, cyklistika,
výlety po ostrově i na okolní ostrovy (Lošinj, Krk,
Pag). Možnost cvičení jógy s českou cvičitelkou
ve vybraných termínech (za poplatek).

UbytOvÁní
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, WC), SaT/TV a balkonem. Za příplatek
pokoje se 2 přistýlkami (2+2) (palanda, vhodné
pro rodiny s dětmi) nebo pokoj situovaný na
mořskou stranu (z nižších pater není přímý vý-
hled na moře).

stravOvÁní
Polopenze bufetovým způsobem včetně neome-
zené konzumace nápojů k večeři (víno, pivo, ne-
alkoholické nápoje).

PLÁž
Pěkná kamenitá pláž se nachází cca 100 m od
hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek. Další
typy pláží v přilehlých zátokách, nedaleko ofi -
ciální nudistická pláž, malá písčitá pláž cca 200 m
od hotelu.

Oficiální klasifikace: **

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xhr2Eva.html

od 890 kč*

1 noc * více na str. 237
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aPaRTMÁNY SUHa PUNTa
*** SUHa PUNTa – OSTROV RaB

apartmány: AA–AAAAA Zájezdy: 10 dní / 4 a více dní Strava: bez stravování

POLOha
Samostatné domky a pavilony leží v zalesněné
části klidného poloostrova Suha Punta, mezi ho-
tely eva a Carolina, cca 4,5 km od města Rab. Na
rozdíl od ostrova Pagu je Rab chráněný před ne-
příznivým vlivem prudkých větrů, hlavně vyšším
hřebenem Kamenjaku, sahajícím do výšky něco
málo nad 400 m. Proto je Rab porostlý dokonce
i duby. Celkově můžeme říct, že je zdejší prostředí
velmi zdravé, bezprašné a prosycené solí, takže
blahodárně působí na celý organismus. 

vybavEní
Centrální recepce a restaurace, minimarket, par-
koviště.

sPOrt a ZÁbava
Za poplatek tenisové kurty, minigolf, stolní tenis,
půjčovna kol, výlety do okolí a na ostatní ostrovy
– Lošinj, Krk, Pag.

UbytOvÁní
Apartmán pro 2–4 osoby typu bungalov:
1 dvou  lůžková ložnice a denní pokoj s gaučem
(vhodný pro dospělého nebo dvě děti), terasa
k posezení.
Apartmán pro 4–5 osob typu bungalov: navíc
další ložnice. V obou typech bungalovů možnost
umístění jednoho malého dítěte bez lůžka nebo
v postýlce (za příplatek).
Apartmán pro 2–4 osoby: dvoulůžková ložnice
a denní pokoj s gaučem (1,60 x 1,80 m) vhodný
pro jedno větší nebo pro dvě menší děti; apart-
mány v 1. patře malý balkon, v přízemí s terasou.
apartmány jsou vybavené vlastním příslušen-
stvím (koupelna, WC), klimatizací, kuchyňkou
vybavenou pro základní vaření, chladničkou,
SaT/TV.

stravOvÁní
Bez stravování, možnost dokoupení bufetové
polopenze včetně neomezené konzumace nápojů
k večeři (nealko, pivo, víno) v hotelu eva.

PLÁž
Pěkné kamenité pláže se nacházejí do 300 m
od apartmánů, lehátka a slunečníky za poplatek;
v přilehlých zátokách jsou všechny typy pláží –
kamenité, oblázkové až písčité, nedaleko také
oficiální nudistická pláž.

Oficiální klasifikace: ***

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xhr2asU.html

od 2 490 kč*

3 noci * více na str. 237
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SUHa PUNTa ReSIDeNCe
** SUHa PUNTa – OSTROV RaB

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 2 a více dní Strava: polopenze

POLOha
Patrové řadové domky leží v zalesněné části ro -
man tic kého a klidného poloostrova Suha Punta
mezi hotely Carolina a eva, cca 4,5 km od města
Rab.

vybavEní
Centrální recepce a restaurace, bary, minimarket,
parkování, možnost využití služeb a barů hotelu
eva.

sPOrt a ZÁbava
Za poplatek tenisové kurty, minigolf, stolní tenis,
půjčovna kol, výlety do okolí a na ostatní ostrovy

– Lošinj, Krk, Pag. Možnost cvičení jógy ve vy-
braných termínech s českou cvičitelkou (po -
platek na místě).

UbytOvÁní
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím,
SaT/TV a terasou.

stravOvÁní
Polopenze v restauraci hotelu eva formou bo-
hatého bufetu včetně neomezené konzumace
nápojů k večeři (pivo, víno, nealko).

PLÁž
Pěkné kamenité pláže se nacházejí do 200 m
od apartmánů, lehátka a slunečníky za poplatek;
v přilehlých zátokách jsou všechny typy pláží –
kamenité, oblázkové až písčité, nedaleko také
oficiální nudistická pláž.

Oficiální klasifikace: **

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xhr2PsP.html

od 790 kč*

1 noc * více na str. 237
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HOTeL VeSPeRa
**** MaLI LOŠINJ – OSTROV LOŠINJ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: light all inclusive

POLOha
Renovovaný rodinný hotel obklopený zelení leží
v zálivu Sunčana uvala, cca 2 km od centra měs-
tečka Mali Lošinj.

vybavEní
Vstupní hala, recepce, směnárna, restaurace
s terasou, bar, WiFi zdarma; za poplatek inter-
netový koutek. Bazény s mořskou vodou, vodo-
pády a jacuzzi, brouzdaliště pro děti, krytý bazén
v hotelu aurora; lehátka, slunečníky a osušky
zdarma.

sPOrt a ZÁbava
Dětská hřiště, dětské kluby s animačními pro-
gramy (baby a miniclub zahrnuje svačinu),

 aerobic, fitness; za poplatek v blízkosti tenisové
kurty, škola tenisu, plážový volejbal, minigolf,
stolní tenis, vodní sporty, půjčovna kol.

UbytOvÁní
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybavené vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SaT/TV, WiFi, telefonem, trezorem a balkonem;
za poplatek minibar. Za příplatek propojené ro-
dinné pokoje (2+2).

stravOvÁní
Light all inclusive zahrnuje plnou penzi bufe-
tovým způsobem včetně neomezené konzu-
mace nápojů během jídel.

PLÁž
Upravená, převážně kamenitá pláž s rovnými
místy na slunění se nachází přímo před hotelem,
dvě menší oblázkové pláže vhodné pro děti a nu-
distická pláž v blízkosti; lehátka a slunečníky na
plážích zdarma (omezený počet).

Oficiální klasifikace: ****

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xhr2vEs.html

Panorama bazénů, využívaných i hosty
hotelu aurora

od 4 490 kč*

2 noci * více na str. 237
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HOTeL aURORa
**** MaLI LOŠINJ – OSTROV LOŠINJ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB Rodinný pokoj: AAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOha
Oblíbený prázdninový komplex je situován v klid-
né části letoviska Podgora přímo u krásné pláže.
Přímo před hotelem se nachází pobřežní pro-
menáda s obchůdky, bary a restauracemi. Poloha
hotelu je ideální pro objevování zajímavých míst
v okolí (Korčula, Hvar, Dubrovník, Mostar).

vybavEní
Vstupní hala, recepce, restaurace, aperitiv bar,
kongresové místnosti, WiFi v prostoru recepce
zdarma, sluneční terasa s výhledem na moře,
bazény s mořskou vodou, vodopády a jacuzzi,
brouzdaliště pro děti, krytý bazén; lehátka, slu-
nečníky (omezený počet) a osušky u bazénu
zdarma.

sPOrt a ZÁbava
Fitness, sauna, relaxační zóna, animační pro-
gramy pro děti i teenagery, miniclub, hudba a ta-
neční večery; za poplatek wellness centrum,
masáže, tenis, kuželky, stolní tenis, minigolf, plá-
žový volejbal, vodní sporty.

UbytOvÁní
Dvoulůžkové pokoje (2+0) mají vlastní příslu-
šenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimati-
zaci, SaT/TV, přípojku na internet, trezor; za
poplatek minibar. Za příplatek pokoje superior
(2+1) s možností přistýlky (rozkládací křeslo pro
menší dítě) a rodinné suity (2+2) situované na
mořskou stranu (ložnice se 2 lůžky a obývací
pokoj s gaučem vhodným pro dvě děti).

stravOvÁní
Polopenze formou bufetu.

PLÁž
Většinou kamenité, ale i menší oblázkové, pláže
se nacházejí přímo pod areálem hotelu, možnost
využití oddělené nudistické pláže; lehátka a slu-
nečníky na plážích zdarma (omezený počet).

Oficiální klasifikace: ****

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xhr2aLO.html

od 9 640 kč*

2 noci * více na str. 237

12



chorvatsko – severNí a středNí dalmácie
Není snad tradičnějšího místa, které by tolik symbolizovalo letní dovolenou u moře, jako je Dalmácie. Již více než sto let sem z celé naší
vlasti každoročně směřují celé generace příznivců vodních radovánek a to všemi druhy dopravy. Proč právě tato místa tolik přirostla
k srdci našim milovníkům slunce a moře?  Je tomu tak pro vzácnou harmonii všech přírodních i civilizačních prvků, které v této oblasti
vytvářejí neopakovatelnou atmosféru přímořské rekreace. Bezpočet malých zálivů s oblázkovými plážemi a křišťálově čistou vodou střídají
rázovité rybářské vesničky s neopakovatelným dalmatským koloritem. Vše lemují zelená návrší nebo vysoké horské hřebeny, které se
tyčí strmě k nebi bezprostředně za čarou pobřeží. Zkrátka přímořská idyla, jejíž ekvivalent jinde ve světě určitě nenajdete.

ChORVATSkO | SEVERNÍ A STŘEDNÍ DALMÁCIE

800 112 11256

prodej zpátečních autokarových jízdenek
z česka do chorvatska za supercenu

Na PřáNí vám za jistíme zkrácený nebo prodloužený
Pobyt Na libovolNý Počet Nocí 

Nabídka výletů
OSTROV BRAČ
Lodní výlet z Omiše na třetí největší ostrov Chor-
vatska, návštěva kamenolomu u městečka Pu-
čišťa s kamenickou školou, rybářského městečka
Postira s kostelem sv. Ivana ze 16. století, v okolí
se nachází mnoho pěkných písčitých pláží.
Cena: cca 180 HRK

OSTROV BRAČ – PLÁŽ ZLATNI RAT
Plavba z Omiše Bračským a Hvarským kanálem
k jedné z nejkrásnějších chorvatských pláží Zlatni
Rat, která se stala symbolem pro chorvatskou
turistiku. Pláž je dostupná pěší procházkou po
příjemné promenádě z městečka Bol, součástí
plavby je oběd.
Cena: cca 200 HRK

VI VII VIII IX X

Teplota moře (°C) Teplota vzduchu (°C)
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22
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Zlatni Rat

přímé lety – z Prahy do sPlitu
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ŘEkA CETINA
Plavba loďkou z centra města Omiš proti proudu
řeky k Radmanovým Mlýnům, cca hodinová za-
stávka, možnost občerstvení v restauraci, pose-
zení pod platany, procházka kolem řeky Cetiny
nebo koupání. Možnost krátké procházky histo-
rickým centrem Omiše.
Cena: cca 70 HRK

SPLIT A TROGIR
Autokarový výlet do středověkého Trogiru s ka-
tedrálou Sv. Lovre ze 13. století se zachovalými
díly mistra Radovana nebo Novou kaplí se sar-
kofágem Ivana Trogirského. Pokračování do
Splitu s dochovaným antickým Diokleciánovým
palácem, možnost prohlídky katedrály sv. Dunje,
mauzolea císaře Diokleciána dochovaných sklepů
paláce, nebo posezení v některé místní kavárně
či restauraci.
Cena: cca 200 HRK

IMOTSkI, MODRÉ A ČERVENÉ JEZERO
Autokarový výlet do zvláštní krasové oblasti, pro-
hlídka města Imotski s kostelem sv. Jiří, hradu
Imotski s výhledem na masiv Biokovo, návštěva
Modrého a Červeného jezera.
Cena: cca 300 HRK

čedok plus
• česky hovořící delegát nebo asistence na

telefonu
• výhodná cena cestovního pojištění 
• autokarem z českých a moravských měst

naše tipy pro správnou volbu
• po nové dálnici rychle a pohodlně 
• rodinná dovolená za dobrou cenu
• průzračná voda  a krásná příroda

dopravní informace
• vzdálenost od Prahy: 937–1 120 km
• doba jízdy busem z Prahy: 18–20 hod.
• doba letu: 1 hodina 30 minut

doprava autokarem
• k vybraným hotelům označených symbolem

je organizována doprava autokarem. 
• přehled nástupních míst autokarových zá-

jezdů na str. 233

Jaderské moře

Kornati

Zadar

Vodice
Pirovac

Podstrana

Primošten

Trogir

Split Omiš

BRAČ

HVAR

KORČULA
Gradac

Biograd na Moru
Murter

Solaris

BOSNA 
   A HERCEGOVINA

Baško PoljeBrela
Baška Voda

Makarska
Tučepi
Podgora

Nemira
Ruskamen

Drvenik

Rogoznica

Sv. Filip & Jakov

Kaštel StaÞlič

Promajna

zájezdy: 8, 15 dní | 10 dní | 3 a více dní

Vodopády řeky krka

Pobyt ZDARMA*
hotel kategorie Strava pro dítě do str.

Plavba po Jadranu na lodi EDEN 60
Plavba po Jadranu na lodi ARCA 62
Pinija **** PL 6 let 64
Donat *** AI 6 let 65
Falkensteiner
Club Funimation **** AI 6 let 66
Falkensteiner Diadora **** PP 6 let 67
Apartmány Zaton *** BS – 68
San Antonio *** PL – 69
Olympia **** PL 6 let 70
Olympia Sky **** PL 6 let 71
Adria *** AI 7 let 72
Punta **** PL 7 let 73
Depandance Arausa **** PL 7 let 73
Hotel Ilirija *** PL 7 let 74
Hotel Adriatic *** PL 7 let 74
Amadria Andrija ***** SN 12 let 75
Amadria Park Hotel Ivan
a Amadria Park Hotel Jure ***** SN 16 let 76
Beach Hotel Niko a Amadria 
Park Hotel Jakov *** SN 17 let 77
Adriatiq htl. Zora *** PL 7 let 78
Pavilony Zora ** PL 7 let 79
Pavilony Brzet *** PL 12 let 80
Htl. a bung. Resnik ** AI 6 let 81
Bluesun Holiday Village Sagitta*** AI 7 let 82
Bluesun Soline **** PL 12 let 83
Bluesun Marina **** PL 14 let 84
Bluesun Maestral *** PL – 85
Biokovka *** PL 7 let 86
Apt. Ruža *** BS – 87
Apt. Lovre *** BS – 87
Horizont **** PL – 88
Pavilony Rivijera **** PL 12 let 89
Htl. areál Bluesun/Afrodita **** PL 13 let 90
Bluesun Alga **** PL 14 let 91
Bluesun Neptun **** AI 14 let 92
Sensimar Adriatic B. **** AI – 93
Sensimar Makarska **** AI – 94
Laguna ** PL 12 let 95
Htl. a dep. Labineca *** AI 12 let 96
Quercus *** AI 12 let 97

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

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

Omiš – řeka Cetina

přímé lety praha–split
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NaŠe Pobytová místa
DALMATSkÁ RIVIÉRA
Pás pobřeží ležící mezi městy  Zadar a Split.
K jeho výhodám patří ryze mediteranské klima
se subtropickými rysy a současně snadná do-
stupnost z našeho území. Oblast je vhodná
nejen pro koupání, jachting, rybolov a windsur-
fing, ale i k hodnotným výletům do tří okolních
národních parků, Paklenica, Krka  a Kornati.

Biograd na Moru
Městečko má charakter živých přímořských lázní,
které jsou vyhledávané zejména pro příjemné
koupání na písčito-oblázkových plážích a stra-
tegickou polohu umožňující atraktivní výlety.
Vzdálenost z Prahy je 937 km, doba jízdy z Prahy
cca 10 hod.

Vodice
Malebné rybářské městečko ležící v malém zálivu
obklopeném vinicemi a borovými háji asi 15 km
od města Šibenik. Oblíbeným cílem procházek
je marina, kde v létě kotví řada výletních a ry-
bářských lodí a jachet, a tržiště. 
Vzdálenost z Prahy je 961 km, doba jízdy z Prahy
cca 10,5 hodin.

Solaris
Komfortně vybavené hotelové městečko, které
se nachází cca 6 km od historického Šibeniku,
se kterým je spojen autobusovou dopravou.
Areál nabízí možnost širokého sportovního a spo-
lečenského vyžití. Součástí areálu je i aquapark
s četnými vodními atrakcemi. 
Vzdálenost z Prahy je 969 km, doba jízdy z Prahy
cca 10 hodin. Transfer z letiště trvá cca 50 minut.

Primošten
Vyhledávané letovisko, vzdálené asi 25 km od
Šibeniku. Starý Primošten stál na ostrůvku spo-
jeném s pevninou mostem (odtud jeho jméno).
Letovisko je vybudováno na sousedním polo -
ostrově Raduča, je obklopeno zelení borovic
a jeho pláže skýtají výborné podmínky ke koupání. 
Vzdálenost z Prahy je 990 km, doba jízdy z Prahy
cca 11 hodin. Transfer z letiště trvá cca 40 minut.

Rogoznica
Je menší, klidné turistické středisko, které je po-
važováno za nejkrásnější jachtařský přístav Jadranu.
Přitažlivost osady spočívá v tom, že je položena
v hustých borovicových lesích a má krásné obláz-
kové pláže, které jsou vhodné i pro děti. 
Vzdálenost z Prahy je 1 000 km, doba jízdy
cca 11 hodin.

Trogir
Dalmatské město na ostrůvku v úžině mezi pev-
ninou a ostrovem Čiovo. Části středověkých hra-
deb, pevnost Kamerlengo s věží sv. Marka,
historické domy v úzkých uličkách a kamenný
most, spojující ostrov s pevninou – to vše tvoří
unikátní celek zapsaný na seznamu památek
UNESCO. Turistické středisko Medena u staré
rybářské vesničky Seget, kam vede promenáda,
nabízí širokou škálu sportovních a zábavních
příležitostí. 
Vzdálenost z Prahy je 1 010 km, doba jízdy z Prahy
cca 11,25 hodin.

kaštel Štafilič
Obce a turistická střediska ležící na pobřeží Ja-
derského moře mezi Trogirem a Splitem jsou
nazývána Riviérou sedmi Kaštelů. Mezi nejzná-
mější patří Kaštel Štafilič. Pobřeží je lemováno
oblázkovými plážemi s pozvolným vstupem do
vody a borovicovými háji. 
Vzdálenost z Prahy je 1 005 km, doba jízdy z Prahy
cca 11,5 hodin. Transfer z letiště trvá cca 15 minut.

MAkARSkÁ RIVIÉRA
Nejkrásnější a nejvyhledávanější část Dalmácie,
pobřežní oblast pod pohořím Biokovo, jehož nej-
vyšší vrcholky dosahují výšky přes 1 700 m a vy-
tvářejí nádhernou kulisu nízko položené zelené
krajině u moře. Z mnoha míst se přes úžinu ote-
vírá pohled na ostrovy Brač, Hvar a hory Korčuly
v pozadí, i na masiv poloostrova Pelješac.

Split
Metropole Dalmácie a nejstarší přístav v této
části Jadranu. Město je ideálním místem k náv-

Trogir

Primošten
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NaŠe Pobytová místa
štěvě okolních ostrovů Brač, Hvar, Vis, Šolta
i Korčula. Snadno dosažitelná jsou i turistická
střediska na Makarské riviéře, dalmatské pobřeží
mezi Trogirem a Šibenikem a národní park na
řece Krka. 
Vzdálenost z Prahy je 1 030 km, doba jízdy z Prahy
cca 11 hodin.

Omiš
Městečko s přístavem v ústí řeky Cetiny do moře,
25 km jihovýchodně od Splitu. Nánosy řeky Cetiny
vytvořily jedinou písečnou pláž v této oblasti.
V zátoce Brzet se nachází stejnojmenný hotel,
o 8 km dále je hotelové středisko Ruskamen,
dříve známé jako centrum naturistů. 
Vzdálenost z Prahy je 1 040 km, doba jízdy
cca 11 hodin. Transfer z letiště trvá cca 60 minut.

Brela
Jedno z nejkrásnějších letovisek na dalmatském
pobřeží, ležící cca 50 km od Splitu. Největší před-
ností Brely jsou krásné pláže s drobnými oblázky
a křišťálově čistou vodou a pobřeží s členitými
zátokami, lemovanými borovými háji. 
Vzdálenost z Prahy je 1 066 km, doba jízdy
z Prahy cca 11 hodin. Transfer z letiště trvá cca
80 minut.

Baška Voda
Někdejší malá rybářská osada, asi 10 km vzdá-
lená od města Makarska, se proměnila v oblíbené
letovisko, ležící v klidné zátoce, chráněné ma-
jestátným pohořím Biokovo. Dlouhá pláž, moře
s čistou vodou, promenáda lemovaná hotely,
borové lesy, vinice i olivové háje v okolí. 
Vzdálenost z Prahy je 1 070 km, doba jízdy z Prahy
cca 11 hodin. Transfer z letiště trvá cca 90 minut.

Baško Polje
Malé, klidné turistické středisko, kde se snoubí
moře s nedalekým pohořím Biokovo. Městečko
téměř navazuje na středisko Baška Voda, do je-
hož centra se dá dojít za 20 min. pohodlnou
procházkou a využívat infrastrukturu tohoto
střediska. 
Vzdálenost z Prahy je 1 075 km, doba jízdy z Prahy
cca 11 hodin. Transfer z letiště trvá cca 90 minut.

Makarska
Živé rekreační středisko uprostřed borových lesů
a olivových hájů, asi 60 km na jih od Splitu, cen-
trum Makarské riviéry. Pozadí dokresluje hradba
pohoří Biokovo, chránícího celou oblast před ne-
příznivými větry z vnitrozemí. Kolem oblázkové
pláže, jejíž okraje jsou chráněny piniemi, jsou
v zeleném porostu rozmístěny hotely, penziony
a vily. Průzračná voda zátoky umožňuje výborné
koupání, centrum města nabízí kulturní zážitky. 
Vzdálenost z Prahy je 1 081 km, doba jízdy z Prahy
cca 11,5 hodin. Transfer z letiště trvá cca 100 minut.

Tučepi
Vyhledávané turistické středisko, asi 5 km na jih
od Makarské, která tomuto místu poskytuje živé
společenské zázemí. Je to moderní rekreační stře-
disko, rozložené malebně podél dlouhé i široké
oblázkové pláže s průzračnou vodou lemované
překrásnou promenádou. Hotely, apart mány i vily
jsou zde zasazeny do zeleného porostu borovic,
olivovníků a tamaryšků v okolí pláže. Výhodou
je nesporně přírodnější prostředí a více klidu,
než je tomu v kosmopolitní rušné Makarské. 
Vzdálenost z Prahy je 1 086 km, doba jízdy z Prahy
cca 11,5 hod. Transfer z letiště trvá cca 110 min.

Podgora
Městečko jižně od Makarské, pod nejvyšší horou
pohoří Biokovo. Původní obec na horském úbočí
sestoupila dolů k vodě a vytvořila krásné rekre-
ační středisko v zálivu, tvořeném dlouhou pláží
z bílých oblázků
Vzdálenost z Prahy je 1 090 km, doba jízdy z Prahy
cca 11,5 hodin. Transfer z letiště trvá cca 120 minut.

Gradac
Příjemné letovisko, ležící pod masivem pohoří
Rilič, nedaleko ústí řeky Neretvy, je nejjižnějším
bodem Makarské riviéry. Krásná oblázková pláž
s mírným vstupem do moře Gornja Vala v jižní
části obce, na kterou je krásný pohled od pří-
stavu, je pokládána za jednu z nejpěknějších
v Dalmácii. 
Vzdálenost z Prahy je 1 120 km, doba jízdy z Prahy
cca 12 hodin. Transfer z letiště trvá cca 190 minut.

Makarska

Brela
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PROGRAM PLAVBy:
Den 1 (sobota): SPLIT (check-in)
Nalodění (check-in) v přístavu Split, uvítání, ve ve-
černích hodinách je večeře, ubytování na palubě.
Den 2 (neděle): SPLIT – BRAČ – MAKARSKA
Po snídani na palubě vyplujeme k ostrovu Brač.
Užijete si zde příjemnou procházku u moře
a koupání, pokud to počasí dovolí. Navštívíme
Pučišće, jedno z mnoha nádherných zátok a zá-
livů na Brači s možností návštěvy zdejší úžasné
kamenické školy. V poledne oběd na palubě.
Naším dalším cílem bude město Makarská na
pevnině, kde strávíme noc. Budete mít možnost
si objednat exkurzi ochutnávky vína a vychutnat
si a poznat tradiční dalmatské víno.

Den 3 (pondělí): MAKARSKA – KORČULA
Ráno vyplujeme na ostrov Korčula, známý jako
místo narození cestovatele Marco Pola, po cestě
se zastávkou ke koupání, pokud to počasí dovolí,
relax a slunění na palubě, v poledne oběd na
palubě lodi. V pozdních odpoledních hodinách
připlujeme do Korčuly. Nejzachovalejší středo-
věké město, má domy postaveny na půdorysu
„rybí kostry“, což jí zaručovalo ochranu před ne-
příznivým počasím. Fakultativně za příplatek:
Prohlídka města Korčula s průvodcem.
Den 4 (úterý): KORČULA – DUBROVNIK
Ráno vyplujeme do Dubrovníku, po cestě se
zastávkou ke koupání, pokud to počasí dovolí.
V poledne oběd na palubě lodi. V odpoledních

hodinách doplujeme do Dubrovníku, „perly Ja-
dranu“, města světového dědictví UNESCO. Strá-
víme noc v Dubrovníku. Fakultativně za příplatek:
Prohlídka Dubrovníku s průvodcem
Den 5 (středa): DUBROVNIK – MLJET
Ráno vyplujeme z Dubrovníku k ostrovu Mljet

se zastávkou na koupání, pokud počasí dovolí,
v poledne oběd na palubě. Chorvatský „Zelený
ostrov“ vás hypnotizuje svou krásnou, nedotčenou
přírodou a kulturním dědictvím. Připlujeme k „srd-
ci Mljetu“ – Národního parku. Pokud chcete nav-
štívit Národní park, musíme dojít pěšky k blízkému
vstupu do parku a zakoupit si zde vstupenku.
Projdete se kolem Velkého jezera a Malého jezera
a loďkou se dostanete na ostrůvek St. Mary. V ten-

Split | Brač | Makarská | Korčula | Dubrovník | Mljet | Hvar | Split

Další nabídku plaveb po Jadranu najdete na našich stránkách www.cedok.cz.
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Jaderské moře

BRAČ

Split

Brač

Dubrovník

Korčula

Mljet

Hvar

Makarska

to den je organizována „kapitánská večeře“ na
palubě lodi, která je v ceně. Nocleh v kajutě na
lodi v přístavu.
Den 6 (čtvrtek): MLJET – HVAR
Ráno pokračujeme v naší dobrodružné cestě
na ostrov Hvar, nejslunnější ostrov. Po cestě
koupání, relax, v jedné z odlehlých zátok, pokud
to počasí dovolí. V poledne oběd na lodi. V od-
poledních hodinách doplujeme na ostrov Hvar.
Obdivujte jedinečné kulturní dědictví města
Hvar, neopakovatelnou atmosféru tohoto místa.
S jeho slunečním podnebím, přírodními krásami,
výborným jídlem, vínem a sportovními nabídkami
je Hvar nezapomenutelný. Fakultativně za pří-
patek: Prohlídka Hvaru s průvodcem. Poznámka:
V důsledku limitované kapacity hvarského pří-
stavu (v průběhu hlavní sezóny červenec a srpen)

může dojít k alternativnímu kotvení naší lodi
v přístavech Stari Grad nebo Jelsa. V takových
případech organizujeme transfer z lodi do Hvaru
a zpět autobusem.
Den 7 (pátek): HVAR – SPLIT
Ráno vyplujeme do Splitu, zastavíme se po cestě
na relaxační plavání v zátoce Bobovišća na os-
trově Brač, pokud to počasí dovolí. Po obědě
na palubě lodi dorazíme do Splitu. Fakultativně
za přípatek: Prohlídku Splitu s průvodcem. His-
torické centrum města je zapsáno na seznamu
světového dědictví UNESCO. Nocleh v kajutě
lodi v přístavu Split.
Den 8 (sobota): SPLIT (check-out)
Po snídani na palubě odjezd domů nebo pro-
dloužení pobytu v jednom z našich hotelů.

Termíny
9.5. – 3.10. 2020 (sobota – sobota)

Cena zahrnuje
• 7 nocí během plavby ze Splitu do Dubrov-

níku a zpátky do Splitu.
• loď kategorie Comfort, v kabině s vlastní

koupelnou a klimatizací.
• 7× snídaně formou bufetu, 6× oběd se 3 cho-

dy, 1× slavnostní „kapitánskou večeře“
• voda 0,5 l. láhev na osobu a den a čerstvé

ovoce
• denní úklid kabiny 
• WiFi zdarma na palubě lodi

Cena nezahrnuje
• turistická a přístavní taxa 35 EUR/osoba/tý-

den, platí pasažéři v hotovosti na lodi
• nápoje během jídla a na baru, jídla objed-

naná extra u palubního kuchaře
• cestovní pojištění 

Fakultativní služby
• vstup do Národního parku Mljet: do 25 EUR

na osobu – (v závislosti na ročním období)
– platí se za vstup. Průvodce zdarma.

• DEGUSTACE VÍNA – Makarská – ochutnávka
5 druhů dalmatských vín: 24 EUR na osobu
(minimálně 10 účastníků).

• BALÍČEK CITY TOUR – památky Dubrovníku,
Korčuly a Splitu: 79 EUR na osobu

• EXCURSION BALÍČEK – zahrnuje prohlídky
města Dubrovník, Korčula, Split, Hvar, Mljet
a degustace vína v Makarské: až 135 EUR
na osobu v závislosti na ročním období.
(minimálně 10 účastníků)

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena.

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2PL1.html

od 19 990 kč*

* více na str. 237

Další nabídku plaveb po Jadranu najdete na našich stránkách www.cedok.cz.



62

CHORVATSKO | PLAVBY

| PLAVBA PO JADRANU NA LODI ARCA (kat. SUPREME) | 8 DNÍ

PROGRAM PLAVBY:
Den 1 (sobota): SPLIT (check-in)
nástup na loď v přístavu Split začíná ve 13:00,
ubytování, uvítací recepce, večeře.
Den 2 (neděle): SPLIT – NP KRKA – ŠIBENIK
V ranních hodinách vyplujeme směrem na Šibe-
nik. Po obědě vystoupíte v Šibeniku a dopravíte
se autobusem do Národního parku Krka. Nád-
herné vodopády, včetně slavného vodopádu
Skradinski Buk, patří k nejznámějším památkám
Chorvatska. Po vyhlídkovém výletu se vrátíme
do Šibeniku, města výjimečné historie a bohatého
kulturního dědictví. Vydejte se na pěší prohlídku
historického centra Šibeniku a navštivte jednu z
nejkrásnějších renesančních katedrál Jadranu. 
Den 3 (pondělí): ŠIBENIK – GALEŠNJAK – ZA-
DAR
Brzy ráno vyplujeme z Šibeniku do Galešnjaku,
typického malého dalmatského ostrova, kde si
můžete vychutnat koupání v jednom z odlehlých

zátok. Poté oběd, odpoledne cestujeme do pří-
stavu v Zadaru. Vydejte se na pěší prohlídku his-
torického centra Zadaru a obdivujte staré hradby
a Port Gate postavené v 16. století. Navštivte Ná-
městí pěti studní, kostel sv. Donáta, římské fórum
a největší katedrálu v Dalmácii, sv. Anastasie. 
Den 4 (úterý): ZADAR – SALI – NP KORNATI –
PRIMOŠTEN
Ranní odjezd do Sali, místo tisícileté rybářské
tradice. Vychutnejte si návštěvu jednu ze země-
dělských lokalit, které jsou vybrány pro výjimeč-
nou čistotu a kvalitu moře, což je základní
předpoklad pro kvalitní chov ryb. Zjistěte více o
této rybářské farmě a vychutnejte si lahodnou
ochutnávku ryb. Vyplujeme do Národního parku
Kornati, který se skládá z 89 nezapomenutelných
ostrovů, ostrůvků a útesů. Národní park Kornati
je často uváděn jako „námořní ráj“ a bohatý
mořský ekosystém. Následně pokračujeme do
Primoštenu postaveného na kopci, jehož domi-

nantou je farní kostel svatého Jiří, který byl po-
staven v roce 1485. Večer individuální program
ve městě.
Den 5 (středa): PRIMOŠTEN – BIŠEVO (modrá
jeskyně) – VIS
Ráno vyplujeme na malý ostrov Biševo, abychom
navštívili Modrou jeskyni, nádherný přírodní fe-
nomén. Vzhledem k tomu, že někdy zde mohou
být nepředvídatelné povětrnostní podmínky,
může být pravděpodobné, že naše návštěva
bude záviset na těchto podmínkách, ale budete
o tom včas informováni. Odjíždíme z Biševa a
brzy ráno vyplouváme na ostrov Vis, kde byla
v minulosti jedna ze strategických vojenských
základen jugoslávské armády. Z tohoto důvodu
byl ostrov znepřístupněn veřejnosti. Díky tomu
si Vis zachoval zvláštní kouzlo – „mediteran, jaký
býval kdysi“, což opravdu stojí za to ho navštívit.
Po připlutí do města Vis si projdeme historické
zajímavosti, pozůstatky římského termálního

Split | NP Krka | Šibenik | Zadar | NP Kornati | Primošten | Vis | Hvar | Bol | Split

Další nabídku plaveb po Jadranu najdete na našich stránkách www.cedok.cz.



Termíny
9.5. – 10.10. 2020 (sobota – sobota)

Cena zahrnuje
• 7 nocí zpáteční plavby ze Splitu do Zadaru

a zpět
• loď kategorie Supreme, v kabině s vlastní

koupelnou, klimatizací a LCD TV
• 7× snídaně formou bufetu, 6× oběd se

4 chody, 1× slavnostní „kapitánská večeře“
• večeře kapitána a welcome recepce
• voda 0,5 l láhev na osobu a den a čerstvé

ovoce
• denní úklid kabiny 
• WiFi zdarma na palubě lodi

Cena nezahrnuje
• turistická a přístavní taxa 35 EUR/osoba/tý-

den, platí pasažéři v hotovosti na lodi
• nápoje během jídla a na baru, jídla objed-

naná extra u palubního kuchaře
• vstup do Modré jeskyně je třeba zaplatit na

místě: cca 13 EUR na osobu 
• cestovní pojištění

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena.
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areálu a výhled na krásnou Villae Rusticae, která
se nachází podél nábřeží. Večer si užijete slav-
nostní „ kapitánskou“ večeri na palubě lodi.
Den 6 (čtvrtek) : VIS – HVAR – BOL
Užijete si relaxační plavbu, zatímco vyplouváme
na ostrov Hvar, se zastávkou ke koupání v jedné
z odlehlých zátok. Hvar je nejoblíbenějším mís-
tem mezinárodních celebrit a jachtařů, ale je to
také okouzlující přímořské město s architekto-
nickými skvosty, které čekají na prozkoumání.
V průběhu pěší procházky starým městem s
malebnými malými uličkami navštívíte mimo
jiné nejstarší divadlo v Evropě. Budeme pokra-
čovat k naší poslední ostrovní destinaci, kde plá-
nujeme koupání na nejslavnější dalmatské pláži
– Zlatni rat v blízkosti městečka Bol. Tato pláž je
proslavena tím, že její oblázková špička se otáčí
vždy podle směru větru a mořských vln. Ostrov
Brač je známý díky svým původním středomoř-
ským borovým lesům a překrásným odlehlým
zátokám. Užijete si zde večerní koupání a relaxaci.

Večer individuální program s možností si vy-
zkoušet středomořskou kuchyni v některé z míst-
ních restaurací.
Den 7 (pátek): BOL – SPLIT
Užijete si své poslední ráno plavbou na dalmat-
ské pobřeží, kdy se vydáme zpátky do Splitu.
Užijete si poslední plavební zastávku v jednom
z odlehlých zálivů ostrova Brač, v poledne oběd,
zatímco odpoledne vyplouváme do přístavu
Split. Toto město světového dědictví UNESCO
založilo centrum města v okolí ohromujícího
Diokleciánova paláce, římského císaře Diokle-
ciánova paláce. Projdete palácový sklep plný tr-
hových stánků a zažijete historické zážitky,
architekturu tohoto krásného paláce. Podívejte
se na zbytky římského dědictví Split, renesanční
a gotické stavby, chrám Jupitera, Peristyle a mno-
ho dalších jedinečných míst. 
Den 8 (sobota): SPLIT (check-out)
Po snídani na palubě odjezd domů nebo pro-
dloužení pobytu v jednom z našich hotelů. Rezervujte na:

www.cedok.cz/dovolena/XhR2PL2.html

od 29 990 kč*

* více na str. 237

Jaderské moře

Kornati

Zadar

Krka
Šibenik

Primošten

Split

Bol

HvarVis

Sali

Další nabídku plaveb po Jadranu najdete na našich stránkách www.cedok.cz.
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ChORVATSkO | SEVERNÍ A STŘEDNÍ DALMÁCIE

HOTEL PINIJA
**** PETRČANE

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Rodinný pokoj: AAB|AABB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 4 a více dní Strava: polopenze

POLOhA
Hotel je situován na přírodním zalesněném po-
loostrově cca 200 m od romantického městečka
Petrčane a cca 12 km severně od města Zadaru.

VyBAVENí
Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, WiFi
v areálu hotelu zdarma; za poplatek trezor, půj-
čovna kol. Terasa s bazénem a vířivkou, krytý
bazén (pouze mimo hlavní sezónu).

SPORT A ZÁBAVA
Dětské hřiště, plážový volejbal; za poplatek te-
nisové kurty, stolní tenis, minigolf, vodní sporty

na pláži, fitness centrum, sauna, masáže, solá-
rium, diskotéka.

UByTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybavené vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem a chladničkou; za poplatek
a na vyžádání minibar. Rodinné pokoje (2+2)
se 2 přistýlkami. Na vyžádání bezbariérové po-
koje.

STRAVOVÁNí
Polopenze formou bufetu.

PLÁŽ
Kamenito-oblázková pláž s kamennými platy, le-
movaná piniovým lesíkem a chráněná před vě-
trem a vlnami, se nachází přímo před hotelem.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2PNJ.html

od 5 200 kč*

3 noci * více na str. 237
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HOTEL DONAT
*** ZADAR – BORIK

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Rodinný pokoj: AAA|AABB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8 a více dní Strava: all inclusive

POLOhA
Příjemný hotelový komplex dvou samostatných
budov je situovaný v borovém háji ve středisku
Borik, cca 3,5 km od Zadaru.

VyBAVENí
Vstupní hala, recepce, směnárna, restaurace,
aperitiv bar, terasa s bazénem, lehátka u bazénu
zdarma; za poplatek krytý bazén hotelu Club Fu-
nimation, WiFi.

SPORT A ZÁBAVA
Míčové hry, badminton, aerobic, stolní tenis, ani-
mační programy a soutěže pro děti; za poplatek
vodní sporty na pláži, potápění, půjčovna člunů,

Spa centrum v hotelu Club Funimation – sauna,
krytý bazén, masáže, pedikúra, manikúra.

UByTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, WC),
klimatizaci, SAT/TV s radiopříjmem, telefon, ně-
které mají balkon; za poplatek WiFi. Za příplatek
stejně vybavené rodinné pokoje (2+2) s oddě-
lenou ložnicí, obývacím pokojem s rozkládacím
gaučem a malou kuchyňkou s chladničkou.

STRAVOVÁNí
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bo-
hatého bufetu, nealkoholické a alkoholické

 nápoje místní výroby v časech a místech urče-
ných hotelem (konzumace v baru Barbara není
součástí all inclusive).

PLÁŽ
Upravená oblázkovo-písčitá pláž se nachází cca
150 m od hotelu.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2DON.html

od 9 900 kč*

týden * více na str. 237
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ChORVATSkO | SEVERNÍ A STŘEDNÍ DALMÁCIE

HOTEL FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION
**** ZADAR – BORIK

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Rodinný pokoj: AABB|AABBB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 6 a více dní Strava: all inclusive

POLOhA
Komplex dvou propojených budov hotelu Fal-
kensteiner a wellness centra je situován ve stře-
disku Borik, cca 3,5 km od Zadaru.

VyBAVENí
Vstupní hala, recepce, směnárna, restaurace,
aperitiv bar, terasa na slunění s bazénem, dětský
bazén, tobogán, krytý bazén.

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, míčové hry, badminton, aqua aerobic,
aerobic, živá hudba na terase, animace, dětský
klub; za poplatek tenis, vodní sporty na pláži,

 potápění, půjčovna člunů, Spa centrum – krytý
bazén, sauna, masáže, pedikúra, manikúra.

UByTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) mají vlastní pří-
slušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizaci, SAT/TV, WiFi, telefon, trezor a většina
pokojů balkon; za poplatek minibar. Za příplatek
stejně vybavené rodinné pokoje (2+2) s ložnicí
se 2 lůžky a odděleným menším prostorem s pa-
landou pro 2 děti do výšky 160 cm nebo Family
suite (2+2, 2+3) s obývacím pokojem navíc
a s možností přistýlek až pro 3 děti do 160 cm.

STRAVOVÁNí
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu
s bohatým výběrem, nealkoholické a místní al-
koholické nápoje v časech a místech určených
hotelem.

PLÁŽ
Upravená oblázkovo-písčitá pláž s možností slu-
nění na travnatých plochách je vzdálená cca
100 m od hotelu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2FNM.html

800 112 112

od 10 590 kč*

5 nocí * více na str. 237
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HOTEL FALKENSTEINER DIADORA
**** PUNTA SKALA

Rodinný pokoj: AA|AAA|AAB|AABBB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 6 a více dní Strava: plná penze

POLOhA
Luxusní hotel leží na poloostrově Punta Skala,
cca 12 km severně od Zadaru.

VyBAVENí
Vstupní hala, recepce, restaurace s velkou tera-
sou, bar, WiFi zdarma; za poplatek internetový
koutek, hlídání dětí, parkování možné pouze na
hlídaném zastřešeném parkovišti. Několik bazénů
se sladkou i slanou vodou a různými atrakcemi,
líná řeka.

SPORT A ZÁBAVA
Multifunkční hřiště, animační programy pro děti
a dospělé, dětský koutek, kino a hřiště; za po -

platek tenis, půjčovna kol, potápěčské centrum,
vodní sporty na pláži, fitness centrum, Spa cen-
trum – masáže, sauny.

UByTOVÁNí
Rodinné pokoje (2+0, 2+1, 2+2) mají ložnici se
2 lůžky, gauč k posezení, oddělenou dětskou lož-
nici se 2 lůžky, vlastní příslušenství (koupelna,
vysoušeč vlasů, oddělené WC), klimatizaci, SAT/TV,
WiFi, trezor, telefon a balkon nebo terasu; za
poplatek WiFi, minibar. Za příplatek pokoje na
mořskou stranu a prostornější suite (2+2, 2+3)
s možností ubytování 2 dospělých a 3 dětí.

STRAVOVÁNí
Plná penze bufetovým způsobem včetně nápojů
(nealkoholické nápoje, pivo, víno).

PLÁŽ
Upravená, částečně skalnatá a oblázková pláž,
vhodná i pro malé děti, lemuje celý poloostrov
ve vzdálenosti 100–150 m od hotelu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2DIA.html

od 10 590 kč*

5 nocí * více na str. 237
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ChORVATSkO | SEVERNÍ A STŘEDNÍ DALMÁCIE

APARTMÁNY ZATON 
*** ZATON

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Zájezdy: 10 dní / 5 a více dní Strava: bez stravování

POLOhA
Apartmány jsou součástí prázdninového měs-
tečka umístěného v piniovém háji v chráněném
zálivu cca 1,5 km od střediska Zaton a cca 16 km
od Zadaru.

VyBAVENí
Centrální recepce, směnárna, 2 restaurace, ka-
várna, pizzerie, cukrárna, aperitiv bar, TV míst-
nost, supermarket, parkoviště, WiFi v recepci
zdarma; za poplatek internetová kavárna, ban-
komat. Velká terasa s bazénovým komplexem,
dětský bazén s vodními atrakcemi; lehátka a slu-
nečníky za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Plážový volejbal, aerobic, dětské hřiště, animace
pro děti a dospělé; za poplatek tenisové kurty,
stolní tenis, kulečník, minigolf, vodní sporty, wind-
surfing, potápěčské centrum, výlety do okolních
národních parků.

UByTOVÁNí
Dvou- až pětilůžkové apartmány (2+0, 3+0,
4+0, 5+0) mají vlastní příslušenství (koupelna,
WC), dvoulůžkovou ložnici, denní místnost se 2
lůžky, vybavený kuchyňský kout a terasu nebo
balkon. Na vyžádání a za příplatek apartmány
kategorie 4*.

STRAVOVÁNí
Bez stravování, možnost dokoupení bufetové
polopenze.

PLÁŽ
Písčito-oblázková pláž, dlouhá cca 1,5 km, je
vzdálena 100–200 m od areálu; lehátka, sluneč-
níky a tobogán za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2ZAT.html

od 1 180 kč*

4 noci * více na str. 237
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RESORT SAN ANTONIO
*** BIOGRAD NA MORU

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Dítě do: 7 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOhA
Uzavřený resort s bazénem se nachází v boro-
vicovém lese v klidné části města Biograd na
Moru, cca 300 m od pláže.

VyBAVENí
Recepce, restaurace, bar u bazénu, bufetová re-
staurace, dětský koutek, WiFi připojení, půjčovna
kol, terasa s bazénem; lehátka a slunečníky u ba-
zénu zdarma; za poplatek parkování.

SPORT A ZÁBAVA
Za poplatek vodní sporty na pláži, půjčovna kol,

lodní výlety, lunapark, diskotéky, bary, restaurace,
rušná promenáda

UByTOVÁNí
Hotelové bungalovy (2+0, 3+0, 4+0) pro 2–4
osoby jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna/sprcha, WC), klimatizací, SAT/TV, WiFi,
telefonem a terasou s posezením; za poplatek
minibar.

STRAVOVÁNí
Polopenze formou bufetu v centrální restauraci,
možnost dokoupení plné penze.

PLÁŽ
Hlavní oblázková pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází cca 300 m, písčitá zátoka Soline
cca 400 m a městský bazén se slanou vodou cca
350 m od rezortu.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2ANT.html

od 8 600 kč*

týden * více na str. 237

7
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CHORVATSKO | SEVERNÍ A STŘEDNÍ DALMÁCIE

HOTEL OLYMPIA, OLYMPIA SKY
**** VODICE

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOhA
Komplex dvou hotelů se nachází v blízkosti pláže
a cca 300 m od centra letoviska Vodice.

VyBAVENí
Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, lobby
bar, bar u bazénu, konferenční místnost, WiFi
v lobby zdarma; za poplatek parkoviště. Terasa
na slunění, bazén, bazén na střeše, dětský ba-
zén, krytý bazén; lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Za poplatek tenisové kurty, vodní sporty na pláži,
fitness a wellness centrum – masáže, sauna, ví-
řivka, krytý bazén.

UByTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna/sprcha,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV a balkon;
za poplatek trezor, minibar. Za příplatek pokoje
s výhledem na mořskou stranu a pokoje supe-
rior v hotelu Olympia Sky.

STRAVOVÁNí
Polopenze formou bufetu.

PLÁŽ
Oblíbené pláže Hangar beach a Imperial beach
se nacházejí cca 250 m od hotelu, lehátka a slu-
nečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2OLy.html

od 13 590 kč*

týden * více na str. 237

6
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ChORVATSkO | SEVERNÍ A STŘEDNÍ DALMÁCIE

HOTEL ADRIA
*** BIOGRAD NA MORU

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive

POLOhA
Hotel se nachází v piniovém lesíku nedaleko od
pláže, cca 900 m od centra střediska, v hlavní
sezóně možnost využití turistického vláčku.

VyBAVENí
Vstupní hala, recepce, výtahy, směnárna, restau-
race s terasou, aperitiv bar, WiFi v prostoru re-
cepce zdarma (omezený dosah); za poplatek
trezor na recepci, parkoviště. Bazén s terasou
na opalování, dětský bazén; lehátka u bazénu
zdarma (omezené množství).

SPORT A ZÁBAVA
Stolní tenis, víceúčelové hřiště, plážový volejbal,
aerobic, posilovna, dětský koutek, animační

 programy pro děti i dospělé (kromě soboty); za
poplatek potápěčské centrum, vodní sporty na
pláži, beauty salon, masáže, aromaterapie, ne-
daleké tenisové kurty a tobogán na pláži.

UByTOVÁNí
Dvou- a třílůžkové pokoje (2+0, 2+1, 3+1)
s možností přistýlky (rozkládací gauč/křeslo,
vhodné pro osoby do 150 cm výšky) mají vlastní
příslušenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kli-
matizaci (v provozu pouze v červenci a srpnu
podle aktuálního počasí), SAT/TV a balkon; za
poplatek a na vyžádání dětská postýlka, chlad-
nička, WiFi.

STRAVOVÁNí
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
bufetovým způsobem, odpolední lehké občer-
stvení, kávu, čaj, alkoholické a nealkoholické ná-
poje místní výroby v časech a místech určených
hotelem.

PLÁŽ
Oblázkovo-písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, vhodným i pro děti, se nachází cca 300 m
od hotelu.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2ADR.html

800 112 112

od 7 900 kč*

týden * více na str. 237
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7
HOTEL PUNTA A DEP. ARAUSA
**** VODICE

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOhA
Komplex hlavní budovy a depandance je umístěn
v borovém háji na poloostrově cca 300 m od his-
torického centra živého letoviska Vodice s množ-
stvím restaurací, barů a kaváren.

VyBAVENí
Vstupní hala, recepce, směnárna, výtahy, restau-
race, 2 bary, WiFi zdarma; za poplatek internetový
koutek. Bazén s mořskou vodou, dětský bazén,
krytý bazén; lehátka a slunečníky za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Fitness, dětské hřiště, animační programy pro
děti a dospělé (v sezóně); za poplatek vodní
sporty na pláži, Spa centrum – sauna, pára, ví-
řivka, masáže, kosmetické procedury.

UByTOVÁNí
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1),
v hlavní budově nebo v depandanci Villa Arausa,
s možností přistýlky mají vlastní příslušenství
(kou pelna/sprcha, vysoušeč vlasů, WC), klimati-
zaci, SAT/TV, WiFi, trezor a balkon; za poplatek
minibar. Na vyžádání a za příplatek pokoje su-
perior ve vyšších patrech.

STRAVOVÁNí
Polopenze formou bufetu, možnost dokoupení
plné penze.

PLÁŽ
Oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře
se nachází cca 100 m od hotelu, lehátka a slu-
nečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2PUN.html

od 13 490 kč*

týden * více na str. 237



800 112 11274

ChORVATSkO | SEVERNÍ A STŘEDNÍ DALMÁCIE

HOTEL ILIRIJA
*** BIOGRAD NA MORU

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 5 a více dní Strava: polopenze

POLOhA
Kompletně renovovaný 5patrový hotel obklopený
vzrostlou zelení je situován ve vzdálenosti 50–
400 m od pláže. Centrum historického městečka
s obchody, restauracemi, kavárnami a bary je
vzdáleno asi 150 m.

VyBAVENí
Vstupní prostor s recepcí, výtah, směnárna, ka-
várna, restaurace a la carte, konferenční sál
a obchod se suvenýry. Součástí hotelového vy-
bavení je venkovní vyhřívaný bazén s hydroma-
sáží a oddělenou vířivkou.

UByTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky o rozloze
20–21 m2 s vlastním sociálním zařízením (kou-

pelna se sprchou nebo vanou, vysoušeč vlasů,
WC). Klimatizace, bezdrátové připojení k internetu
(za poplatek) a trezor. Pokoje mají balkon s vý-
hledem na moře nebo do parku. 

STRAVOVÁNí
Polopenze formou bufetu. Možnost dokoupení
obědů. 

SPORT A ZÁBAVA
Tenisový kurt, hřiště na plážový volejbal, stolní
tenis nebo půjčovna jízdních kol a skútrů. Lze
využít služeb Wellness centra Salvia. V hotelu je
plavecký bazén.

PLÁŽ
Pláže štěrkovité, oblázkové a místy písečné, s be-
tonovými platy na slunění. Nejbližší pláž je vzdá-
lena 50–100 m – dle konkrétní polohy ubytování.
Za čistotu byla oceněna Modrou vlajkou EU. Le-
hátka a slunečníky se poskytují za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2ILI.html

HOTEL ADRIATIC
*** BIOGRAD NA MORU

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 5 a více dní Strava: polopenze

POLOhA
Elegantní hotel je situován na atraktivním místě
nedaleko centra malebného letoviska Biograd
na Moru, jen 50 m od oblázkové pláže a 400 m
od známé písčité pláže Soline.

VyBAVENí
Hostům je k dispozici recepce, směnárna, restau-
race, kavárna, trezor (za poplatek), TV místnost,
internetový koutek (za poplatek) a sluneční terasa.
Společenské místnosti hotelu jsou klimatizované.
Součástí hotelového vybavení je vyhřívaný ven-
kovní bazén se sladkou vodou.

SPORT A ZÁBAVA
Hostům jsou k dispozici tenisové kurty, hřiště

pro míčové hry, minigolf a aerobic. Hotel pro své
hosty pořádá také animační programy. Klienti
mohou využívat služeb moderního wellness cen-
tra v nedalekém hotelu Ilirija.

UByTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny sociálním
zařízením (koupelna se sprchou, toaleta, fén),
klimatizací, minibarem (konzumace za poplatek),
televizorem se satelitním příjmem, telefonem
a balkonem. WiFi na pokoji je k dispozici zdarma.

STRAVOVÁNí
Polopenze formou bufetu, možnost dokoupení
obědů.

PLÁŽ
Pěkná, oblázková pláž s pozvolným vstupem do
moře, betonovými platy na opalování a křišťálově
čistou vodou se nachází 50 m od hotelu (přístup
přes místní komunikaci). Lehátka se slunečníky
(za poplatek). Pláže v letovisku byly oceněny pre-
stižní Modrou vlajkou za kvalitu a čistotu vody.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2DRI.html

od 5 590 kč*

4 noci * více na str. 237

od 4 990 kč*

4 noci * více na str. 237

7

7
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HOTEL AMADRIA ANDRIJA
**** ŠIBENIK-SOLARIS

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB|AABB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 3 a více dní / 10 dní Strava: snídaně

POLOhA
Hotel je součástí rozsáhlého hotelového a spor-
tovního komplexu Solaris obklopeného borovi-
covým lesem, který leží na břehu moře asi 6 km
od historického města Šibeniku, s nímž je spojen
autobusovou linkou.

VyBAVENí
Recepce, vč. recepce pro děti, restaurace, inter-
netový koutek, parkoviště (za poplatek), smě-
nárna.

SPORT A ZÁBAVA
V hlavní sezoně jsou v hotelu organizovány v let-
ním klubu animační programy pro děti (sport,

lekce plavání, karaoke, tanec, atd). Vstup do Kids
pool za poplatek. Hotel má vlastní bazén, dále
je možno využít všechna sportovní i kulturní za-
řízení areálu (za poplatek).

UByTOVÁNí
Rodinné pokoje (jedna místnost se 2 lůžky a pa-
landou pro děti mají balkon, klimatizaci, vlastní
příslušenství, TV, trezor a fén. Dvoulůžkové po-
koje.

STRAVOVÁNí
Polopenze formou bufetu. Jídelna je vybavena
bufetovým pultem, který je přizpůsoben výšce
dětí.

PLÁŽ
Oblázková a kamínková pláž je vzdálena od hotelu
asi 50 m přes borovicový háj. Na pláži se střídají
betonová plata s malými plážemi, vstup do vody
je pozvolný. Možnost využít i ostatní pláže areálu,
vč. velkého tobogánu (za poplatek).

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2AND.html

12

od 2 950 kč*

2 noci * více na str. 237
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ChORVATSkO | SEVERNÍ A STŘEDNÍ DALMÁCIE

AMADRIA PARK HOTEL IVAN A AMADRIA PARK HOTEL JURE
***** AREÁL AMADRIA PARK U ŠIBENIKU

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB     Dítě do: 16 let Zájezdy: 8, 15 dní / 3 a více dní / 10 dní Strava: snídaně

POLOhA
Hotely jsou součástí rozsáhlého hotelového
a sportovního komplexu Amadria Park, obklo-
peného borovicovým lesem, a je situován na
břehu moře, cca 6 km od historického města Ši-
beniku (autobusové spojení). Hotely jsou v blíz-
kosti wellness centra a centrální části areálu.

VyBAVENí
Recepce, směnárna, restaurace, lobby bar; za
poplatek WiFi v lobby, parkování. 3 bazény
(1 s mořskou vodou).

SPORT A ZÁBAVA
Za poplatek možnost využití kulturního a spor-
tovního zařízení celého hotelového areálu –

moderní wellness centrum s krytými a otevře-
nými bazény se sladkou i mořskou vodou, ví-
řivkou, saunou, fitness, tenisové kurty, stolní
tenis, minigolf, trampolína, vodní sporty a to-
bogán na pláži, rozsáhlý aquapark s atrakcemi
pro děti i dospělé.

UByTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2) s možností
až 2 přistýlek pro děti (rozkládací gauč nebo pa-
landa) mají vlastní příslušenství (koupelna/sprcha,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV a fran-
couzské okno; za poplatek trezor, minibar.

STRAVOVÁNí
Snídaně formou bufetu, možnost příplatku za večeře.

PLÁŽ
Oblázkovo-kamínková pláž s betonovými platy
a pozvolným vstupem do moře se nachází cca
50 m od hotelu. Možnost využití i ostatních pláží
v areálu.

hotel Jure

hotel Ivan hotel Jure

Oficiální klasifikace: ****+
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2IVA.html
www.cedok.cz/dovolena/XhR2JUR.html

od 3 590 kč*

2 noci * více na str. 237

16
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BEACH HOTEL NIKO A AMADRIA PARK HOTEL JAKOV
*** AREÁL AMADRIA PARK U ŠIBENIKU

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB|AABB     Dítě do: 17 let Zájezdy: 8, 15 dní / 3 a více dní / 10 dní Strava: snídaně

POLOhA
Hotely jsou součástí rozsáhlého hotelového
a sportovního komplexu Amadria Park, obklo-
peného borovicovým lesem, a je situován na
břehu moře, cca 6 km od historického města Ši-
beniku (autobusové spojení).

VyBAVENí
Recepce, směnárna, restaurace, terasa, obchod
se suvenýry; za poplatek parkoviště, trezor na
recepci, internetový koutek. Bazén s mořskou
vodou pro dospělé i děti.

SPORT A ZÁBAVA
Za poplatek možnost využití kulturního a spor-
tovního zařízení celého hotelového areálu – mo-
derní wellness centrum s krytými a otevřenými

bazény se sladkou i mořskou vodou, vířivkou, sau-
nou, fitness, tenisové kurty, stolní tenis, minigolf,
trampolína, vodní sporty a tobogán na pláži, roz-
sáhlý aquapark s atrakcemi pro děti i dospělé.

UByTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2) s možností
až 2 přistýlek pro děti (rozkládací gauč nebo pa-
landa) mají vlastní příslušenství (koupelna/sprcha,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV a balkon;
za po platek minibar.

STRAVOVÁNí
Snídaně formou bufetu. V areálu je několik zaří-
zení s rychlým občerstvením vč. stylové dalmatské
vesnice (za poplatek). Možnost dokoupení bufe-
tových večeří.

PLÁŽ
Oblázkovo-kamínková pláž s betonovými platy
a pozvolným vstupem do moře se nachází cca
50–100 m od hotelů. Možnost využití i ostatních
pláží v areálu.

Oficiální klasifikace: ***/****
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2NIk.html
www.cedok.cz/dovolena/XhR2JAk.html

hotel Jakov

hotel Niko – pokoj

Solaris, bílá pláž

od 2 400 kč*

2 noci * více na str. 237

17
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ChORVATSkO | SEVERNÍ A STŘEDNÍ DALMÁCIE

ADRIATIQ HOTEL ZORA
*** PRIMOŠTEN

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8 a více dní Strava: polopenze

POLOhA
Hotelový komplex několika propojených budov
leží na romantickém poloostrově porostlém bo-
rovicovým lesem, cca 500 m od centra městečka.

VyBAVENí
Vstupní hala, recepce, restaurace, aperitiv bar,
kavárna na terase, WiFi v lobby a baru zdarma;
za poplatek trezor na recepci, parkování v areálu.
Krytý bazén pro dospělé i děti s mořskou vodou.

SPORT A ZÁBAVA
Dětský koutek s brouzdalištěm, animační pro-
gramy; za poplatek tenisové kurty s umělým

osvětlením, stolní tenis, minigolf, potápěčské
centrum, fitness a wellness centrum – sauna,
masáže.

UByTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybavené vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, telefonem a balkonem. Na vyžádání a za
příplatek rodinné pokoje (2+2) s možností 2 při-
stýlek a luxusně vybavené pokoje Premier Club
s možností přistýlky (2+0, 2+1).

STRAVOVÁNí
Polopenze zahrnuje snídaně a večeře podávané
formou bufetu.

PLÁŽ
Upravená pláž s jemným štěrkem se nachází
přímo před hotelem, lehátka a slunečníky za
poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2AZO.html

od 10 700 kč*

týden * více na str. 237

7



Pavilony Zora

hotel Zora
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PAVILONY ZORA
** PRIMOŠTEN

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOhA
Jednopatrové pavilony jsou umístěné v borovi-
covém lesíku v klidné části romantického polo -
ostrova, v blízkosti pláží a nedaleko hotelu Zora,
cca 5 minut chůze od centra městečka.

VyBAVENí
Možnost využití všech služeb blízkého hotelu
Zora vč. bazénu a kvalitního stravování v hotelové
restauraci; za poplatek parkování v areálu.

SPORT A ZÁBAVA
V hlavní sezóně večerní program a taneční
hudba; za poplatek tenisové kurty s umělým

osvětlením, stolní tenis, volejbal, minigolf, šla-
padla.

UByTOVÁNí
Velmi jednoduše vybavené dvou- a třílůžkové
pokoje (2+0, 2+1) s vlastním příslušenstvím (kou -
pel na/sprcha, WC), telefonem, chladničkou a fran-
couzským oknem se zábradlím a výhledem do
zeleně borovicového lesíku.

STRAVOVÁNí
Bufetová polopenze v hotelu Zora, cca 50–100 m
od pavilonů.

PLÁŽ
Oblázkové pláže, místy s navezeným štěrkem,
se nacházejí cca 100 m od pavilonů.

Oficiální klasifikace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2ZOR.html

od 8 290 kč*

týden * více na str. 237

7
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ChORVATSkO | SEVERNÍ A STŘEDNÍ DALMÁCIE

PAVILONY BRZET
*** OMIŠ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOhA
Komplex pavilonů leží ve svahu nad krásnou ob-
lázkovou pláží, naproti ostrovu Brač, cca 2 km
od města Omiš; obchod s nápoji a pečivem cca
100 m od hotelu.

VyBAVENí
Centrální recepce, trezory na recepci, restaurace
s terasou, parkoviště, WiFi v prostoru recepce
zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Za poplatek půjčovna kol, rafting na řece Cetinje.
Možnost procházek do nedalekého Omiše s po-
sezením v místních vinárnách.

UByTOVÁNí
Menší dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2)
s možností přistýlky (na zpětné ověření možnost
ubytování i 2 děti na přistýlkách) mají vlastní pří-
slušenství (koupelna/sprcha, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizaci, TV, minichladničku a balkon na
mořskou stranu.

STRAVOVÁNí
Polopenze zahrnuje snídaně formou bufetu, ve-
čeře servírované výběrem z menu, salátový bufet,
u večeře neomezená konzumace místních ná-
pojů – červené a bílé víno, ovocná šťáva a voda.
Možnost doplatku za obědy.

PLÁŽ
Krásná úzká oblázková pláž s nejčistší vodou na
tomto úseku pobřeží a s pozvolným vstupem
do moře, vhodná i pro děti, se nachází přímo
před hotelem přes místní komunikaci.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2BRZ.html

Více na str. 312

od 8 540 kč*

týden * více na str. 237

12



HOTEL A BUNGALOVY RESNIK
** KAŠTEL ŠTAFILIČ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Apartmán: AA – AAAA Zájezdy: 8, 15 dní / 8, 15 dní / 10 dní Strava: all inclusive

POLOhA
Rozlehlý, příjemný turistický komplex hotelových
pavilonů a samostatných bungalovů je umístěný
v zahradě, cca 5 km od Trogiru.

VyBAVENí
Centrální budova s recepcí a směnárnou, restau-
race, gril bar, TV místnost, WiFi v prostoru recepce
zdarma, parkoviště; za poplatek internetový kou-
tek, trezor na recepci.

SPORT A ZÁBAVA
Hřiště na míčové hry, plážový volejbal, stolní 

tenis, v hlavní sezóně animační programy; za
poplatek tenisové kurty, půjčovna kol.

UByTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, WC),
SAT/TV, telefon a balkon. Na vyžádání a za pří-
platek pokoje s klimatizací.

STRAVOVÁNí
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu,
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby.
All inclusive nezahrnuje konzumaci v restauraci
à la carte a v baru na pláži.

PLÁŽ
Oblázková pláž, proložená betonovými platy,
s pozvolným vstupem do moře se nachází cca
100 m; lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: **
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2hRE.html
www.cedok.cz/dovolena/XhR2BRE.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 81
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Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 81

od 7 900 kč*

týden * více na str. 237

6



800 112 11282

ChORVATSkO | SEVERNÍ A STŘEDNÍ DALMÁCIE

BLUESUN HOLIDAY VILLAGE SAGITTA
*** RUSKAMEN

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Bungalovy, apartmán: AA – AAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 3 a více dní Strava: all inclusive

POLOhA
Komplex hlavní budovy, přilehlých budov s apart-
mány a bungalovů je umístěn v zalesněném
svahu přímo na pobřeží moře, cca 8 km od
Omiše. Vzhledem k členitému terénu nedopo-
ručujeme pro osoby se sníženou pohyblivostí.

VyBAVENí
Recepce, restaurace, několik barů, terasy k po-
sezení, WiFi v areálu hotelu zdarma, parkoviště,
minimarket; za poplatek trezor na recepci.

SPORT A ZÁBAVA
Dětské hřiště, animační programy, hřiště na mí-
čové hry; za poplatek půjčovna kol a skútrů, stolní
tenis, vodní sporty, potápění.

UByTOVÁNí
Hotel: dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) v hlavní
budově s možností přistýlky mají vlastní příslu-
šenství (kou pel na/sprcha, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizaci, SAT/TV a některé pokoje balkon.
Apartmány (2+0, 2+1, 2+2) ve dvoupodlažních
pavilonech mají obývací pokoj se 2 lůžky (roz-
kládací gauč), kuchyňský a jídelní kout, samo-
statnou ložnici se 2 lůžky, vlastní příslušenství
(koupelna, WC), klimatizaci, SAT/TV a balkon.
Bungalovy (2+0, 2+1, 2+2): malá ložnice se
2 lůžky a obývací místnost s rozkládacím gaučem
a bungalovy (2+0, 2+1): 1 místnost s 2–3 lůžky.
Všechny bungalovy mají kuchyňský kout, vlastní
příslušenství (koupelna, WC), klimatizaci, SAT/TV
a terasu s posezením.

STRAVOVÁNí
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým
způsobem, odpolední kávu, čaj a pečivo, neal-
koholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem (nezahr-
nuje konzumaci v baru u pláže, sportovním baru
a Cash baru).

PLÁŽ
Pěkná oblázková pláž s pozvolným vstupem do
maře se nachází přímo před areálem hotelu, le-
hátka na pláži za poplatek.

hotelový pokoj

Oficiální klasifikace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2hSA.html
www.cedok.cz/dovolena/XhR2BSG.html
www.cedok.cz/dovolena/XhR2ASG.html

od 2 990 kč*

2 noci * více na str. 237

7
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HOTEL BLUESUN SOLINE
**** BRELA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 4 a více dní Strava: polopenze

POLOhA
Hotel leží v mírném svahu nad oblázkovou pláží
a pobřežní promenádou, cca 200 m od cetra
Brely.

VyBAVENí
Vstupní hala, recepce, směnárna, restaurace,
2 bary, kavárna, snack bar, WiFi v areálu hotelu
zdarma; za po platek internetový koutek, kadeř-
nictví, lékařská služba na vyžádání. Celoročně
otevřený bazén s oddělenou částí pro děti, krytý
bazén, sluneční terasa s lehátky a slunečníky
(omezený počet).

SPORT A ZÁBAVA
Za poplatek tenisové kurty, stolní tenis, golfový
simulátor, kulečník, fitness, wellness a Spa cen-
trum – sauna, pára, hydromasáž, tepidarium,
masáže, kosmetické procedury.

UByTOVÁNí
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0) jsou vy-
baveny vlastním příslušenstvím (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem
a balkonem; za poplatek trezor a minibar. Za
příplatek pokoje s výhledem na mořskou stranu
a pokoje superior (2+0, 2+1) se stejným vyba-
vením, možností přistýlky a balkonem s výhle-
dem na mořskou stranu.

STRAVOVÁNí
Polopenze formou bufetu, možnost dokoupení
obědů.

PLÁŽ
Nádherná pláž s drobnými oblázky a pozvolným
vstupem do moře se nachází přímo před hote-
lem, přístup přes pobřežní promenádu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2SOL.html

od 7 580 kč*

3 noci * více na str. 237

12



800 112 11284

ChORVATSkO | SEVERNÍ A STŘEDNÍ DALMÁCIE

HOTEL BLUESUN MARINA
**** BRELA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AABB     Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 4 a více dní Strava: polopenze

POLOhA
Komplex hotelových pavilonů, obklopený boro-
vicemi leží v blízkosti pláže, cca 10 min. chůze
od centra střediska.

VyBAVENí
Vstupní hala, recepce, trezory na recepci, výtah,
restaurace, kavárna, lobby bar, aperitiv bar, TV
místnost, WiFi zdarma; za poplatek kadeřník,
parkoviště.

SPORT A ZÁBAVA
Animační program několikrát týdně; za poplatek
kulečník, půjčovna kol, tenisové kurty (cca

5 minut od hotelu), možnost využití sportovního
zázemí u nedalekého hotelu Maestral (stolní
tenis, minigolf apod.), fitness, Spa centrum –
sauna, kosmetické procedury, vyhlášené fyzio-
masérské centrum.

UByTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) (francouzská
postel) s možností přistýlky mají vlastní příslu-
šenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimati-
zaci, SAT/TV, WiFi, telefon, a balkon s výhledem
do okolí nebo do atria hotelu na pokoje protější
strany atriového bloku; za poplatek minibar. Za
příplatek pokoje s výhledem na mořskou stranu.

STRAVOVÁNí
Polopenze bufetovou formou.

PLÁŽ
Pláž s jemnými oblázky se nachází cca 50 m od
hotelu, přístup částečně po schodech; lehátka
a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2MAR.html

od 5 790 kč*

3 noci * více na str. 237

14



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 85

SEVERNÍ A STŘEDNÍ DALMÁCIE | ChORVATSkO

HOTEL BLUESUN MAESTRAL
*** BRELA

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB     Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 4 a více dní Strava: polopenze

POLOhA
Menší hotel je umístěn v borovicovém háji nad
krásnou pláží nedaleko centra letoviska.

VyBAVENí
Vstupní hala, recepce, směnárna, restaurace,
2 bary, WiFi v lobby zdarma, parkoviště; za po -
platek internetový koutek, lékař na vyžádání. Te-
rasa na slunění s bazénem, lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Večery s taneční hudbou; za poplatek tenis, mi-
nigolf, půjčovna kol, vodní sporty na pláži.

UByTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0) jsou vybaveny vlast-
ním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, SAT/TV, telefonem a balkonem;
za poplatek trezor a minibar. Za příplatek pokoje
na mořskou stranu.

STRAVOVÁNí
Polopenze formou bufetu.

PLÁŽ
Oblázková pláž se nachází přímo před hotelem,
přístup částečně po schodech; lehátka a sluneč-
níky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2MAE.html

od 5 870 kč*

3 noci * více na str. 237



800 112 11286

ChORVATSkO | SEVERNÍ A STŘEDNÍ DALMÁCIE

HOTEL BIOKOVKA
*** MAKARSKA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 4 a více dní Strava: polopenze

POLOhA
Renovovaný hotel je umístěn v borovicovém le-
síku na okraji střediska Makarska, asi 20 min.
chůze do centra.

VyBAVENí
Vstupní hala, recepce, restaurace, aperitiv bar,
kavárna, TV místnost, parkoviště, krytý bazén
s mořskou vodou. Bezbariérový areál, vhodný
pro vozíčkáře.

SPORT A ZÁBAVA
Večer na terase živá hudba; za poplatek fitness,
sauna, stolní tenis, minigolf, tenis, vodní sporty
na pláži, léčebné a terapeutické procedury, vodní
a suché masáže.

UByTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna/sprcha,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, TV a balkon. Za
příplatek pokoje s výhledem na mořskou stranu,
na vyžádání bezbariérový pokoj.

STRAVOVÁNí
Polopenze formou bufetu, možnost dokoupení
obědů.

PLÁŽ
Dlouhá oblázková pláž se nachází cca 100 m od
hotelu, v sezóně k dispozici plošina pro vozíč-
káře.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2BIO.html

800 112 112

od 3 600 kč*

3 noci * více na str. 237

7



APARTMÁNY LOVRE
*** DRVENIK

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOhA
Drvenik-Donja Vala je malebná rybářská vesnička
ležící na jižním konci Makarské riviéry naproti
poloostrovu Pelješac. Do 25 km vzdálené Ma-
karské je možno několikrát denně dojet místním
linkovým autobusem.

VyBAVENí
Apartmánový dům se nachází cca 200 metrů od
překrásné oblázkové pláže s pozvolným vstupem
do moře. Parkování před domem zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Na pláži vodní sporty – půjčovna šlapadel a loděk.
Možnost výletů trajektem na ostrov Hvar z mí-
stního malého přístaviště (plavba cca 35 minut).

UByTOVÁNí
Studio: dvoulůžkové studio, oddělená kuchyňka
s menší lednicí, dvouvařič, nádobí, sprcha+WC,
SAT/TV, balkon, klimatizace, WiFi.
Apartmán: ložnice s manželským lůžkem, obý-
vací pokoj s rozkládacím lůžkem, kuchyňský kout
s lednicí, mrazákem, nádobí, sprcha+WC, SAT/TV,
balkon, klimatizace, WiFi.

STRAVOVÁNí
Vlastní nebo možnost dokoupení polopenze
v konobě Jelaš cca 200 m. Snídaně formou bu-
fetu, večeře polévka, hlavní jídlo (výběr ze dvou
menu), salátový bufet, dezert.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2LVR.html

Více na str. 07
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APARTMÁNY RUŽA
*** BAŠKA VODA

Čtyřlůžkový apartmán: AA – AAAA Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOhA
Pětipatrový apartmánový dům Nikolina se na-
chází v klidnější vilové čtvrti vedle fotbalového
hřiště, cca 150 m od oblázkové pláže a cca 300 m
od centra.

VyBAVENí
Venkovní gril, parkování před apartmány.

SPORT A ZÁBAVA
Za poplatek nabídka vodních sportů a potápěč-
ské centrum na pláži, multifunkční hřiště, dětské
hřiště a tenisové kurty v okolí.

UByTOVÁNí
Apartmány (2+0, 2+1, 2+2) mají ložnici s man-
želskou postelí, obývací místnost s rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, plně vybavený kuchyňský
kout s ledničkou, vlastní příslušenství (koupelna/
sprcha, WC), klimatizaci, SAT/TV, WiFi a balkon.

STRAVOVÁNí
Bez stravování, možnost dokoupení večeří nebo
polopenze formou bufetu v sousedním hotelu
Horizont.

PLÁŽ
Oblázková pláž se nachází asi 150 m od apart-
mánů.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2RUZ.html

Apartmány 
Ruža

od 1 900 kč*

týden * více na str. 237

od 2 900 kč*

týden * více na str. 237
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HOTEL HORIZONT
**** BAŠKA VODA

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOhA
Hotel je situován v borovicovém háji u prome-
nády, cca 200 m centra střediska Baška Voda.

VyBAVENí
Vstupní hala, recepce, trezory na recepci, restau-
race, bar, kavárna, TV sál, klimatizované spole-
čenské místnosti, venkovní bazén.

SPORT A ZÁBAVA
Za poplatek kulečník, tenis, vodní sporty na pláži,
fitness, wellness a Spa centrum – sauna, pára, hydro-
masáž, solárium, masáže, kosmetické procedury.

UByTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky (rozkládací gauč) jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, SAT/TV, telefonem a balkonem; za
poplatek minibar, WiFi.

STRAVOVÁNí
Polopenze zahrnuje snídaně bufetovou formou,
večeře servírované výběrem z menu, salátový
a dezertový bufet.

PLÁŽ
Oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře,
se sprchami a plážovou restaurací se nachází
cca 100 m od hotelu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2hOR.html

800 112 112

od 11 900 kč*

týden * více na str. 237
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RIVIJERA SUNNY RESORT
*** MAKARSKA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAA – AAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOhA
Dvou- a třípodlažní pavilony bez výtahu leží ve
svažité zahradě s olivovníky, v klidné severní
části střediska a cca 2 km od centra střediska
Makarska.

VyBAVENí
Centrální recepce, směnárna, trezor na recepci,
klimatizovaná restaurace, gril, pivnice, parkování
přímo v areálu, WiFi v prostoru recepce zdarma;
za poplatek internetový koutek.

SPORT A ZÁBAVA
V hlavní sezóně několikrát týdně animační pro-
gramy pro děti i dospělé, živá hudba; za poplatek
tenisové kurty, minigolf, vodní sporty na pláži,
hřiště a lezecká stěna pro děti, kuželky. V Ma-
karské diskotéka, stylové vinárny apod.

UByTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje superior (některé s mož-
ností přistýlky pro děti do 12 let), umístěné v no-
vějších pavilonech, mají vlastní příslušenství
(koupelna, WC), ventilátor, telefon, chladničku
a balkon.
Dvoulůžkové standardní pokoje, umístěné ve
starších pavilonech, mají vlastní příslušenství
(koupelna, WC), ventilátor, telefon a chladničku:
pokoje 2+0 s balkonem ( přistýlka není možná),
pokoje 2+1 bez balkonu (přistýlka vhodná i pro
dospělého), pokoje 2+2 s balkonem (2 místnosti,
nejsou oddělené dveřmi).
Z žádného pokoje není přímý výhled na moře.

STRAVOVÁNí
Polopenze zahrnuje snídaně bufetovou formou,
večeře – saláty, polévky, předkrmy a moučníky
bufet, hlavní jídlo výběrem z menu, k večeři
1 nápoj na osobu (2 dl vína, 3 dl piva, 2 dl ovocné
štávy, 2,5 dl minerálky). Každou středu je podá-
vána speciální večeře.

PLÁŽ
Krásná oblázková pláž ve vzdálenosti cca
100–300 m s pozvolným vstupem do moře je
částečně doplněna betonovými platy.

Oficiální klasifikace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2RIV.html

od 6 900 kč*

týden * více na str. 237

12
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800 112 112

HOTELOVÝ AREÁL BLUESUN AFRODITA
**** TUČEPI

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Rodinný pokoj: AABBB     Dítě do: 13 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 4 a více dní Strava: polopenze

POLOhA
Moderní a komfortní patrové pavilony se nachá-
zejí v zahradě se subtropickou vegetací, na mír-
ném svahu nad mořem, cca 300 m od centra
střediska.

VyBAVENí
Vstupní hala, recepce, restaurace, aperitiv bar,
parkoviště; za poplatek internetový koutek, míst-
nost na úschovnu kol, surfů apod. Terasa s ba-
zénem, brouzdaliště pro děti.

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy pro děti a dospělé, aqua
aero bic; za poplatek tenisové kurty, minigolf a fit-
ness.

UByTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizaci, TV, WiFi a balkon; za po -
platek minibar, trezor. Za příplatek pokoje s vý-
hledem na mořskou stranu a rodinné pokoje
(2+2).

STRAVOVÁNí
Polopenze bufetovou formou, možnost dokou-
pení obědů.

PLÁŽ
Oblázková pláž se nachází přímo před hotelem,
přístup přes pobřežní promenádu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2AFR.html

od 6 760 kč*

3 noci * více na str. 237

13
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HOTEL BLUESUN ALGA
**** TUČEPI

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB     Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 4 a více dní Strava: polopenze

POLOhA
Hotel leží na úpatí pohoří Biokovo, v bezpro-
střední blízkosti pláže, cca 500 m od centra měs-
tečka, před hotelem podél celého pobřeží
prochází promenáda, která patří k nejkrásnějším
na celém pobřeží.

VyBAVENí
Vstupní hala, recepce, restaurace, snack-bar, ka-
várna, TV místnost, WiFi zdarma, parkoviště; za
poplatek internetový koutek, místnost na
úschovu kol, surfů atd. Terasa s bazénem, dětský
bazén, krytý bazén; lehátka a slunečníky u ba-
zénu zdarma (omezený počet).

SPORT A ZÁBAVA
Animační programy pro děti a dospělé, miniclub;
za poplatek fitness, wellness centrum – solárium,
sauna, masáže; sportovní areál 500 m od hotelu
– tenisové kurty, fotbal, minigolf; vodní sporty
na pláži.

UByTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2) s možností
přistýlky a pokoje s možností 2 přistýlek (rozklá-
dací gauč pro 2 děti) jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizací, TV, WiFi a telefonem; za poplatek mi-
nibar, trezor.

STRAVOVÁNí
Polopenze formou bufetu, možnost dokoupení
obědů.

PLÁŽ
3 km dlouhá, mírně se svažující oblázková pláž
je od hotelu oddělena pouze pobřežní prome-
nádou.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2ALG.html

od 5 710 kč*

3 noci * více na str. 237
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HOTEL BLUESUN NEPTUN A DEPANDANCE
***/**** TUČEPI

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB   Rodinný pokoj: AABBB   Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 4 a více dní Strava: all inclusive

POLOhA
Klubový hotelový komplex hlavní budovy a pěti
dvoupodlažních depandancí pavilonového typu
je situovaný v hotelové zahradě, cca 700 m od
centra střediska.

VyBAVENí
Vstupní hala, recepce, trezory na recepci, smě-
nárna, výtah, restaurace, aperitiv bar, snack bar,
bar u bazénu, TV místnost, WiFi v lobby zdarma,
parkoviště, velká terasa s bazénem, dětský bazén,
bazén s vířivkou.

SPORT A ZÁBAVA
Denní a večerní animace pro děti a dospělé 6x
týdně, živá hudba několikrát týdně, miniclub, 

junior club, plážový volejbal, fitness, aerobic,
aqua aerobic, tenisové kurty (rezervace nutná,
vybavení za poplatek), stolní tenis, kuželky, hor-
ská kola (nutná rezervace); za poplatek tenisová
škola, vodní skútry, šlapadla, banán, vodní lyže.

UByTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon
a balkon; za poplatek WiFi. Na vyžádání a za pří-
platek pokoje s výhledem na moře. V depandanci
za příplatek rodinné pokoje (2+2, 2+3) s mož-
ností až 3 přistýlek pro děti (2 místnosti oddělené
dveřmi).

STRAVOVÁNí
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým
způsobem, pozdní snídaně, odpolední a noční
občerstvení, dětské občerstvení, nealkoholické
a alkoholické nápoje místní výroby v časech
a místech určených hotelem, 1x týdně dalmatská
večeře.

PLÁŽ
Oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře
se nachází asi 50 m od hotelu.

Oficiální klasifikace: ***/***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2NEP.html
www.cedok.cz/dovolena/XhR2MAS.html

Pokoj dep. Maslinik

od 4 490 kč*

3 noci * více na str. 237
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HOTEL SENSIMAR ADRIATIC BEACH 
**** ŽIVOGOŠĆE

Dvoulůžkový pokoj: AA Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive

POLOhA
Hotelový komplex hlavní budovy a několika pa-
vilonů leží v krásné zahradě, nabídka obchodů,
barů, restaurací a stánků ve vedlejší vesnici
Igrane. Hotel je určený pouze pro dospělé osoby
(18+).

VyBAVENí
Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní restau-
race, lobby bar, snack bar u pláže, kavárna, TV
místnost, WiFi, sluneční terasa s bazénem a ja-
cuzzi; lehátka a slunečníky za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Za poplatek tenisový kurt, posilovna, stolní tenis,
vodní sporty na pláži, potápění, půjčovna šlapa-
del a člunů.

UByTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0) mají vlastní příslu-
šenství (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimati-
zaci, SAT/TV, telefon a balkon; za poplatek
minibar, trezor. Za příplatek pokoje s výhledem
na moře.

STRAVOVÁNí
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře
formou bufetu, občerstvení během dne, vybrané

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

PLÁŽ
2 km dlouhá oblázková pláž se nachází přímo
pod hotelem (cca 50–200 m od hotelu), přístup
po schodech; lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2SEA.html

od 14 240 kč*

týden * více na str. 237
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HOTEL SENSIMAR MAKARSKA
**** IGRANE

Dvoulůžkový pokoj: AA Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 4 a více dní Strava: all inclusive

POLOhA
Moderní zrekonstruovaný hotel se nachází v bo-
rovicovém háji u oblázkové pláže přímo v leto-
visku Igrane, cca 85 km od Splitu. Hotel je určený
pouze pro dospělé osoby (18+) a pro náročnější
klientelu.

VyBAVENí
Vstupní hala, recepce, směnárna, hlavní restau-
race, lobby bar, WiFi v lobby zdarma, sluneční
terasa s bazénem a výhledem na moře; lehátka
a slunečníky za poplatek.

SPORT A ZÁBAVA
Taneční terasa, letní kino; za poplatek tenisové
kurty, posilovna, půjčovna kol, wellness centrum
– sauna, masáže, kosmetické procedury.

UByTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0) jsou vybaveny vlast-
ním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů,
WC), klimatizací, SAT/TV, WiFi, setem na přípravu
kávy/čaje a balkonem; za poplatek minibar a tre-
zor. Za příplatek pokoje na mořskou stranu.

STRAVOVÁNí
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře

formou bufetu, občerstvení během dne, místní
alkoholické i nealkoholické nápoje v časech a mís-
tech určených hotelem.

PLÁŽ
Oblázková pláž se nachází přímo před hotelem,
lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2SEM.html

od 6 070 kč*

3 noci * více na str. 237
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HOTEL LAGUNA 
** GRADAC

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: polopenze

POLOhA
Hotel a k němu náležející depandance leží v těsné
blízkosti pláže v borovicovém háji, cca 700 m od
centra Gradacu.

VyBAVENí
Vstupní hala, recepce, výtah, restaurace, kavárna,
terasa a TV místnost; za poplatek internetový
koutek, trezor na recepci.

SPORT A ZÁBAVA
Za poplatek vodní sporty, půjčovna loděk a šla-
padel na pláži, tenisové kurty; možnost večerních

procházek do Gradacu s posezením v místních
kavárnách a vinárnách, před hotelem u prome-
nády bar s večerním programem.

UByTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky, vybavené starším nábytkem, mají vlastní
příslušenství (koupelna, WC), SAT/TV, WiFi a bal-
kon (pokoje v depandanci nemají TV). Za příplatek
pokoje s klimatizací.

STRAVOVÁNí
Polopenze zahrnuje snídaně a večeře formou
bufetu, možnost dokoupení obědů.

PLÁŽ
Pláž s hrubšími oblázky je od areálu oddělená
pouze pobřežní promenádou, slunečníky a le-
hátka za poplatek.

Oficiální klasifikace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2LAG.html

od 9 340 kč*

týden * více na str. 237
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HOTEL A DEPANDANCE LABINECA
*** GRADAC

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AAAA|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive

POLOhA
Hotelový komplex je situován přímo u moře v zá-
padní části střediska, cca 500 m od centra.

VyBAVENí
Vstupní hala, recepce, směnárna, bankomat, re-
staurace, bar, kavárna, WiFi; za poplatek trezor
na recepci, internetový koutek, parkoviště (ome-
zený počet míst). Terasa s bazénem, dětský bazén;
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma (omezený
počet).

SPORT A ZÁBAVA
Multifunkční hřiště, 6x týdně animační programy,
miniclub, aqua aerobic; za poplatek kulečník,
půjčovna kol, minigolf.

UByTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, WiFi
a balkon s bočním výhledem na moře; za po -
platek minibar.
Depandance: dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek (pokoj 2+2 má dvě
opticky oddělené místnosti) jsou vybavené vlast-
ním příslušenstvím (koupelna, WC), klimatizací,
SAT/TV a balkonem.

STRAVOVÁNí
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu,
odpolední snack s kávou, lehké noční občer-
stvení, alkoholické a nealkoholické nápoje místní

výroby v časech a místech určených hotelem,
1x týdně dalmatská večeře.

PLÁŽ
Oblázková pláž před hotelem je dostupná po
několika schodech (není vhodné pro klienty se
sníženou pohyblivostí), lehátka a slunečníky za
poplatek.

800 112 11296

ChORVATSkO | SEVERNÍ A STŘEDNÍ DALMÁCIE

Oficiální klasifikace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2hLB.html
www.cedok.cz/dovolena/XhR2DLB.html

od 12 740 kč*

týden * více na str. 237
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12
HOTEL QUERCUS
*** DRVENIK

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 8, 15 dní Strava: all inclusive

POLOhA
V centru městečka Drvenik, které se nachází
v jižní části makarské riviéry. Hotel je obklopen
borovými lesy, vzdálenost o pláže cca 50 metrů.

VyBAVENí
Klimatizovaná recepce, restaurace, terasa, ka-
várna, bary, WiFi (v ceně), parkoviště (v ceně),
směnárna, sejf na recepci za poplatek, venkovní
bazén se sladkou vodou, lehátka u bazénu
v omezeném množství.

SPORT A ZÁBAVA
Vodní sporty, tenisové kurty, dětské hřiště, ani-
mace pro děti a dospělé, živá hudba.

UByTOVÁNí
Dvoulůžkové pokoje park, s možností přistýlky,
(sprcha/WC, TV/sat, klimatizace); dvoulůžkové
pokoje mořská strana s možností přistýlky,
balkon,  (sprcha/WC, TV/sat, klimatizace); vždy
minibar, vysoušeč vlasů, sejf, telefon.

STRAVOVÁNí
All inclusive – plná penze formou bufetu, snídaně,
oběd, večeře, nealkoholické nápoje, alkoholické
nápoje místní výroby – pivo a víno k jídlu v ceně,
dopolední a odpolední a půlnoční snack, bar.

PLÁŽ
Cca 50 m, oblázková.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XhR2QUE.html

od 15 300 kč*

týden * více na str. 237



Chorvatsko – jižní dalmáCie
Není snad tradičnějšího místa, které by tolik symbolizovalo letní dovolenou u moře, jako je Dalmácie. Již více než sto let sem z celé naší
vlasti každoročně směřují celé generace příznivců vodních radovánek a to všemi druhy dopravy. Proč právě tato místa tolik přirostla
k srdci našim milovníkům slunce a moře?  Je tomu tak pro vzácnou harmonii všech přírodních i civilizačních prvků, které v této oblasti
vytvářejí neopakovatelnou atmosféru přímořské rekreace. Bezpočet malých zálivů s oblázkovými plážemi a křišťálově čistou vodou střídají
rázovité rybářské vesničky s neopakovatelným dalmatinským koloritem. Všemu pak dávají korunu vysoké horské hřebeny, které se tyčí
strmě k nebi bezprostředně za čarou pobřeží. Zkrátka přímořská idyla, jejíž ekvivalent jinde ve světě určitě nenajdete.

CHORVAtSKO | JIŽNÍ DALMÁCIE

800 112 11298

nabídka výletů
DUBROVNÍK
Navštivte historické město , které je vedeno na
seznamu světového dědictví UNESCO s velkým
množstvím historických památek, např. středo-
věké hradby, malá a velká Onofriova kašna, palác
Sponza, kostel Sv. Blažeje, františkánský klášter
apod. Nezapomeňte posedět v některé ze sty-
lových konob v přilehlých úzkých uličkách s na-
bídkou gastronomických specialit. 

KORČULA
Navštivte jeden z nejzajímavějších ostrovů v Ja-
derském moři se stejnojmenným hlavním měs-
tem, zvaným „malý Dubrovník“, které patří
k nejcennějším památkovým rezervacím Chor-
vatska. Prohlídku můžete absolvovat s místním
průvodcem. VI VII VIII IX X

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

23

27

30 30

18

22
24 24

25

22

ČeDok plus
• výhodná cena cestovního pojištění 
• autokarem z českých a moravských měst

Naše tipy pro správNou volbu
• ostrovy – pro milovníky windsurfingu 
• hotely i pro náročné klienty
• ostrovní klima příjemné pro všechny

 věkové kategorie
• možnost potápění

DopravNí iNformace
• vzdálenost z Prahy: 1 100–1 270 km
• doba jízdy busem z Prahy: 12–15 hod.
• doba letu: 1 hodina 40 minut

Doprava autokarem
• k vybraným hotelům označených symbolem

je organizována doprava autokarem. 
• přehled nástupních míst autokarových

 zájezdů na str. 233

ZájeZDy: 8, 15 DNí| 10 DNí
oD 3 DNí

Korčula

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

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

Pobyt ZDARMA*
Hotel Kategorie Strava pro dítě do str.

Faraon *** AI 12 let 101
Htl. a dep. Bellevue  ***/**** LAI 7 let 102
Orsan *** LAI – 103
Aminess Grand Azur **** LAI 7 let 104
Pharos *** SN – 105
Apartmány Bonaca  *** BS – 106
Grand Hotel Park  **** SN – 107
Tirena *** PL – 108
Blue Sun Hotel Bonaca *** AI 14 let 109
Blue Sun Hotel Borak *** PL 14 let 110
Arkada ** PL – 111
Hvar *** AI 12 let 112
Htl. a dep. Lavanda *** LAI 14 let 113

Jaderské moře

BOSNA-HERCEGOVINA

BRAČ

HVAR

KORČULA

MLJET

POLOOSTROV 
PELJEŠAC

VIS

Split

Bol

Supetar

Stari Grad Orebič Trpanj

Klek

Dubrovník

Mlini

Korčula

Pomena

Komiža

Pasadur

Jelsa

LASTOVO

Hvar
Vrboska

přímé lety praha–DubrovNík

přímé lety – z Prahy do dubrovníku
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OStROV BRAČ 
Třetí největší ostrov Jadranu a největší z dalmat-
ských ostrovů leží naproti Splitu a končí u sever-
ního okraje Makarské riviéry. Jeho mramorové
lomy poskytly kámen pro výstavbu Diokleciánova
paláce ve Splitu i Bílého domu ve Washingtonu.
Ostrov oplývá klidem i uprostřed hlavní sezony
a proto je stále více vyhledáván klienty, toužícími
po klidnější dovolené na nepřelidněných plážích. 

Bol 
Mondénní středisko na jižním břehu Brače na-
proti letovisku Jelsa (na ostrově Hvaru). Pláž
Zlatni rat byla nedávno prohlášena za nejkrás-
nější pláž na celém Jadranu. 
Vzdálenost z Prahy je 1 100 km, doba jízdy z Prahy
cca 12 hodin, vč. trajektu. 

Supetar 
Hlavní středisko a nejdůležitější přístav ostrova,
leží v zátoce severního pobřeží ostrova Brač a je
obklopeno borovými háji, které prosycují vzduch
smolnou vůní. Jsou zde krásné pláže s pozvolným
vstupem do vody i romantické skalnaté převisy. 
Vzdálenost z Prahy je cca 1 090 km, doba jízdy
z Prahy je cca 12 hodin vč. trajektu. 

OStROV HVAR 
Slunce a víno, moře a modré levandulové  porosty
charakterizují Hvar, ostrov v srdci Jadranu. Rodí
se zde citrusy, olivy, fíky i svatojánský chléb, vzduch

je prostoupen vůní bylin. Od Splitu je oddělen
pouze ostrovem Brač. 

Vrboska 
Nevelká obec na severním pobřeží Hvaru. Klidné
letovisko leží v malebné zátoce, jehož předností
jsou pěkné pláže a dostatek vegetace v okolí.
Nejbližší trajektový přístav je ve Starém Gradu. 
Vzdálenost z Prahy je 1 160 km, doba jízdy z Prahy
činí cca 13 hodin, vč. trajektu. 

Město Hvar 
Nejkrásnější město ostrova, žijící čilým koloritem
dávné historie Tradice přímořských lázní s celoroč-
ním provozem se datuje již od minulého  století.
Ceněn je nejen čistý vzduch, ale i abnormálně

 vysoký počet slunných dní a příznivá  teplota v mi-
mosezonních měsících. Trajekt ze Splitu trvá něco
málo přes dvě hodiny. 
Vzdálenost z Prahy je 1 140 km, doba jízdy z Prahy
cca 13 hodin, vč. trajektu. 

Stari Grad 
Osada leží zaklíněna v hlubokém Starigradském
zálivu a chráněna před studenými větry. Turis-
tické středisko má skalnaté pláže, umělá ka-
menná plata i menší písčitou pláž. 
Vzdálenost z Prahy je 1 160 km, doba jízdy z Prahy
cca 13 hodin, vč. trajektu. 

Jelsa 
Jedno z největších letovisek na Hvaru leží na se-
verním pobřeží ostrova, asi 10 km od Starého
Gradu. Původní rybářská osada je dnes pulzují-
cím turistickým centrem, které kromě pobytu
u moře nabízí svým hostům i příjemné procházky
spletí uliček a malebných náměstí. 
Vzdálenost z Prahy je 1 170 km, doba jízdy z Prahy
cca 13,5 hodin, vč. trajektu. 

OStROV ViS 
Romantický ostrov s řadou přírodních krás je si-
tuován poněkud dále od pobřeží Dalmácie, upro-
střed vod Jaderského moře. Ostrov má dvě osady,
stejnojmenný Vis a přístav Komiža. Dnes je ostrov
snadno dostupný trajekty a rychloloděmi ze
Splitu vícekrát denně. 

Stari Grad

Hvar
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Komiža
Historické městečko s přístavem na západním
pobřeží ostrova, kterému vévodí překrásná ob-
lázková pláž s křišťálově čistou vodou. Město
má specifické mikroklima díky vrchu Hum, který
je chrání před severními větry. 
Vzdálenost z Prahy je 1 230 km, doba jízdy
z Prahy cca 16 hodin, včetně trajektu. 

POLOOStROV PeLJešAC 
Po Istrii druhý největší poloostrov na chorvat-
ském pobřeží Jadranu leží v jižní části Dalmácie.
S pevninou je spojen úzkou šíjí u Stonu, další
spojení zajišťuje trajektová linka Ploče-Trpanj. 

Orebič 
Turistické středisko na jihozápadě poloostrova
Pelješac s malebným výhledem na ostrov i město
Korčulu, obklopené subtropickou vegetací. Vzdá-
lenost z Prahy je 1 260 km, doba jízdy z Prahy
cca 15 hodin. 

OStROV KORČULA 
Nejnavštěvovanější z jihodalmatských ostrovů.
Leží mezi Hvarem a Lastovem jihozápadně od
poloostrova Pelješac a je považován za nejzele-
nější ostrov Jadranu. Má příjemné podnebí s vy-
sokým počtem hodin slunečního svitu. 

Město Korčula 
Hlavní město stejnojmenného ostrova je mno-
hými znalci považováno za vůbec nejkrásnější
město Jadranu s nespočetnými památkami. Ho-
telová část je stranou od historické zástavby, na
pláži jsou betonové plošiny na slunění a místy
oblázky. Okolí je chráněno borovicemi. 
Vzdálenost z Prahy je 1 245 km, doba jízdy
z Prahy cca 15 hodin, vč. trajektu. 

DUBROVNÍK 
Světoznámé historické město a památková re-
zervace, která je na seznamu chráněných pa-
mátek UNESCO, přitahuje své návštěvníky nejen
jako unikátní pokladnice městské i hradební ar-
chitektury středověku, ale v posledních letech
stále více i jako místo přímořské rekreace. Vzdá-
lenost z Prahy je 1 220 km, doba jízdy z Prahy
cca 14 hodin. 

Klek
Letovisko v hlubokém zálivu, oddělujícím polo -
ostrov Pelješac od pevniny. Asi 90 kilometrů smě-
rem na jih leží perla jižní Dalmácie – Dubrovník. 
Vzdálenost z Prahy je 1 130 km, doba jízdy
z Prahy cca 13 hodin. 

Korčula

Pelješac
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HOTEL FARAON
*** TRPANJ – POLOOSTROV PELJEŠAC

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AA – AAAA Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 5 a více dní Strava: all inclusive

POLOHA
Hotel leží v mírném svahu nad pláží, na okraji ry-
bářského přístavu Trpanj, cca 150 m od centra.

VyBAVeNÍ
Vstupní hala, recepce, restaurace, lobby bar,
společenské místnosti, WiFi v lobby; za poplatek
internetový koutek, trezor na recepci, půjčovna
kol, parkoviště u hotelu (omezený počet). Terasa
s bazénem, dětský bazén, lehátka a slunečníky
u bazénu.

SPORt A ZáBAVA
6x týdně animační programy pro dospělé i děti,
zábavní programy, ranní cvičení, jóga, aqua ae-
robic, aerobic; za poplatek stolní tenis, vodní
sporty na pláži.

UBytOVáNÍ
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, TV, telefon a balkon
na mořskou stranu. Za příplatek rodinné pokoje
propojené dveřmi s možností 2 přistýlek.

StRAVOVáNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi bufetovým
způsobem, odpolední svačinu (káva, čaj, koláče
atd.), alkoholické a nealkoholické nápoje místní
výroby v časech a místech určených hotelem.

PLáž
Oblázková pláž s křišťálově čistou vodou se na-
chází přímo před hotelem.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2FAR.html

od 4 570 kč*

4 noci * více na str. 237
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HOTEL A DEPANDANCE BELLEVUE LIGH
T

***/**** OREBIČ – POLOOSTROV PELJEŠAC 

Hotel:  AA|AAA|AAB Depandance:  AA|AAA|AAB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 4 a více dní Strava: light all inclusive 

POLOHA
Komplex hotelu, vily a depandance leží v ma-
lebném prostředí borovicového lesíku, přímo
na břehu moře, cca 1 km od přístavního města
Orebič.

VyBAVeNÍ
V hotelové budově recepce, směnárna, hlavní
restaurace, restaurace à la carte, bar, WiFi, par-
koviště, bazén pro dospělé i děti, lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma (omezený počet).

SPORt A ZáBAVA
Hřiště na míčové hry, dětské hřiště, animační

programy (v hlavní sezóně); za poplatek stolní
tenis, tenisové kurty s večerním osvětlením, půj-
čovna kol, vodní sporty na pláži.

UBytOVáNÍ
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) mají vlastní pří-
slušenství (koupelna/vana, vysoušeč vlasů, WC),
klimatizaci, SAT/TV, telefon; za poplatek minibar,
trezor, WiFi. Za příplatek pokoje s možností při-
stýlky a balkonem s výhledem na moře.

StRAVOVáNÍ
Light all inclusive zahrnuje plnou penzi včetně
nápojů místní výroby během oběda a večeře.

PLáž
Oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře,
vhodná i pro menší děti, se nachází cca 30 m od
areálu hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.

od 3 700 kč*

3 noci * více na str. 237

7

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2HBL.html
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7
HOTEL ORSAN LIGH

T

*** OREBIČ – POLOOSTROV PELJEŠAC 

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 10 dní / 5 a více dní Strava: light all inclusive

POLOHA
Hotel leží v klidné zátoce s výhledem na staré
město Korčula a dalmatské ostrovy, cca 1,5 km
od města Orebič.

VyBAVeNÍ
Vstupní hala, recepce, restaurace s terasou, ape-
ritiv bar, kavárna s terasou, WiFi, bazén s moř-
skou vodou, lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma.

SPORt A ZáBAVA
Stolní tenis, plážový volejbal, dětské hřiště; za

poplatek tenisové kurty (cca 500 m od hotelu),
potápění, vodní sporty na pláži, možnost výletů
na okolní ostrovy.

UBytOVáNÍ
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna/sprcha,
vysoušeč vlasů, WC), klimatizaci, TV, telefon a bal-
kon. Za příplatek pokoje na mořskou stranu a ro-
dinné pokoje s možností 2 přistýlek pro děti.

StRAVOVáNÍ
Light all inclusive zahrnuje snídaně, obědy a ve-
čeře včetně nealko a alkoholických nápojů místní
výroby k hlavním jídlům.

PLáž
Oblázková pláž se nachází přímo u hotelu, le-
hátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2ORS.html

od 4 590 kč*

4 noci * více na str. 237
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HOTEL AMINESS GRAND AZUR LIGH
T

**** OREBIČ – POLOOSTROV PELJEŠAC

Standard:  AA|AAA|AAB Depandance:  AA|AAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 10 dní / 6 a více dní Strava: light all inclusive 

POLOHA
Hotel leží v tichém prostředí borovicového háje,
cca 1 km od města Orebič.

VyBAVeNÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, restaurace,
aperitiv bar, restaurace na pláži, parkoviště WiFi;
za poplatek internetový koutek, půjčovna kol.
Terasa na slunění, bazén; lehátka a slunečníky
u bazénu zdarma.

SPORt A ZáBAVA
Stolní tenis, animační programy pro děti a do-
spělé; za poplatek tenisové kurty, víceúčelové
hřiště, vodní sporty na pláži, možnost výletů.

UBytOVáNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0) mají
vlastní příslušenství (koupelna/sprcha, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV; za poplatek WiFi,
trezor, minibar. Za příplatek stejně vybavené
pokoje superior (2+0, 2+1) s možností přistýlky
a francouzským oknem s výhledem na moře,
nebo junior suite (2+0, 2+1, 2+2) s možností
2 přistýlek pro děti (rozkládací gauč) a balkonem
na mořskou stranu.

StRAVOVáNÍ
Light all inclusive zahrnuje plnou penzi formou
bufetu včetně alkoholických a nealkoholických
nápojů místní výroby během oběda a večeře.

PLáž
Oblázková pláž s pozvolným vstupem do vody
se nachází cca 50 m od hotelu, lehátka a sluneč-
níky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2AZU.html

od 8 980 kč*

5 nocí * více na str. 237

7
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HOTEL PHAROS
*** HVAR – OSTROV HVAR

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V borovém háji na pahorku nad zálivem, asi
10 minut chůze od centra střediska.

VyBAVeNÍ
Hotel prošel v roce 2016 kompletní rekonstrukcí.
Restaurace, bar, TV sál, kavárna a bazén se slad-
kou vodou. Bezplatná WiFi.

SPORt A ZáBAVA
Taneční terasa, animační programy pro děti, ne-
daleké tenisové kurty a zábava ve městě.

UBytOVáNÍ
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím.
Nabízíme pokoje jak s balkonem (výhled mořská
strana nebo park) tak pokoje bez balkonu.

StRAVOVáNÍ
Snídaně – bufet. Možno doplatit večeře.

PLáž
Oblázková pláž s betonovými platy v zátoce
přímo pod hotelem je vzdálena asi 200 metrů.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2PHA.html

od 3 890 kč*

3 noci * více na str. 237
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APARTMÁNY BONACA
*** KLEK

Apartmány: AA–AAAA Zájezdy: 10 dní / 8, 15 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Apartmány se nacházejí v uzavřeném turistickém
areálu cca 100 m od centra střediska.

VyBAVeNÍ
Recepce, restaurace, aperitiv bar, cukrárna, letní
kuchyň, supermarket, prodejna ovoce a zeleniny;
za poplatek parkování v areálu.

SPORt A ZáBAVA
Za poplatek v okolí hotelu tenisové kurty s umě-
lým osvětlením, stolní tenis, minigolf, letní kino.

UBytOVáNÍ
Apartmány (2+0, 2+1, 2+2) pro 4 osoby – ložnice
se 2 lůžky, obývací pokoj s rozkládacím lůžkem
pro 2 osoby, kuchyňský kout (lednička, vařič, zá-
kladní nádobí), na vyžádání 1 pomocné lůžko
nebo dětská postýlka, vlastní příslušenství (kou-
pelna/sprcha, WC), klimatizace, SAT/TV; za po -
platek WiFi.

StRAVOVáNÍ
Bez stravování, možnost dokoupení polopenze.

PLáž
Oblázková pláž s mírným vstupem do vody,
vhodná pro děti, se nachází cca 200 m od apart-
mánů.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2BON.html

od 9 700 kč*

týden * více na str. 237
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GRAND HOTEL PARK
**** DUBROVNÍK

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 4 a více dní     Strava: snídaně

POLOHA
Hotel je umístěn v nejhezčí části Dubrovníku,
blízko promenády vedoucí do zátoky Lapad.

VyBAVeNÍ
Hotel tvoří hlavní budova a dvě přilehlé nově re-
konstruované vily. Hostům je k dispozici vstupní
hala s recepcí, restaurace, bar, kongresové pro-
story, internetový kout, vnitřní bazén se slanou
vodou. V zahradě bazén, bar u bazénu, terasa
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

SPORT A ZÁBAVA
Hotel nabízí venkovní a vnitřní bazén, rozsáhlé
wellness centrum (fitness, sauny, vířivky). V těsné
blízkosti hotelu jsou tenisové kurty (za poplatek)
a vodní sporty na pláži (za poplatek).

UBytOVáNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky.
Vkusně zařízené, s balkonem, klimatizací, vlast-
ním příslušenstvím, trezorem, WiFi, minibarem,
LCD SAT TV.

StRAVOVáNÍ
Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení
 večeří.

PLáž
Pláž je vzdálená  cca 200 metrů od hotelu.
Slunečníky a lehátka za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2GHP.html

od 5 900 kč*

3 noci * více na str. 237
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HOTEL TIRENA
*** DUBROVNÍK

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 5 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se středomořskou atmosférou se nachází
v klidném prostředí poloostrova Babin Kuk, cca
6 km od historického centra Dubrovníku.

VyBAVeNÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, restaurace,
bar, snack bar, společenská místnost, WiFi
v areálu hotelu; za poplatek internetový koutek,
parkoviště. Sluneční terasa s bazénem, dětský
bazén; lehátka u bazénu zdarma.

SPORt A ZáBAVA
Za poplatek v okolí hotelu tenisový kurt, půjčovna
kol, vodní sporty a potápění na pláži, wellness
centrum v sousedním hotelu.

UBytOVáNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
mají vlastní příslušenství (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, telefon a balkon;
za poplatek minibar, trezor. Na vyžádání pokoje
s přistýlkou.

StRAVOVáNÍ
Polopenze formou bufetu, cooking show.

PLáž
Oblázková pláž Cava se nachází cca 200 m hotelu,
lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2tiR.html

od 6 890 kč*

4 noci * více na str. 237
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BLUE SUN HOTEL BONACA
*** BOL – OSTROV BRAČ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Rodinný pokoj: AA – AAAA Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní / 4 a více dní Strava: all inclusive

POLOHA
Komplex hotelových pavilonů je situován ve
svahu za hotelem Elaphusa, cca 900 m od centra
střediska po pěší zóně.

VyBAVeNÍ
Centrální recepce, restaurace, bar u bazénu, bar
s taneční terasou, parkoviště (100 m od hotelu);
za poplatek trezor na recepci. Bazén, dětský bazén,
terasa s lehátky a slunečníky (omezený počet).

SPORt A ZáBAVA
Tenisové kurty (1 hod/den/pokoj, vybavení
a míčky za poplatek), stolní tenis, multifunkční
hřiště, plážový volejbal, fitness, surfová prkna
pro začátečníky, 6x týdně animační programy pro

děti i dospělé, živá hudba; za poplatek kulečník,
horská kola, vodní sporty na pláži, potápění.

UBytOVáNÍ
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, WC),
klimatizaci, SAT/TV, WiFi a balkon na mořskou
stranu. Za příplatek rodinné pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností 2 přistýlek.

StRAVOVáNÍ
All inclusive zahrnuje plnou penzi formou bufetu,
odpolední svačinu s kávou, noční občerstvení,
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem, 2x týdně
tematická večeře.

Hotel u večeře vyžaduje formální oblečení – pá-
nové dlouhé kalhoty.

PLáž
Oblázková a částečně písčitá pláž se nachází cca
200 m od hotelu, známá písčitá pláž Zlatý mys
s pozvolným vstupem do moře je vzdálena cca
500 m. Lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2BON.html

Pláž Zlatý mys (500 m)

od 6 790 kč*

3 noci * více na str. 237

14
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BLUESUN HOTEL BORAK
*** OSTROV BRAČ

Standard: AA|AAA|AAB|AAAB|AABB Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází v jedné z nejhezčích částí os-
trova, v docházkové vzdálenosti od známé pláže
Zlatni Rat.

UBytOVáNÍ
Dvoulůžkové pokoje s balkonem orientované
na mořskou stranu. Rodinné pokoje s balkonem
nebo terasou orientované na mořskou stranu,
se skládají z ložnice a obývacího pokoje. Všechny
pokoje mají klimatizaci, sat TV, koupelnu, trezor,
minibar, WiFi.

SPORt A ZáBAVA
Bazén, vodní sporty na pláži, potápění a šnorch-
lování, výlety do okolí.

StRAVOVáNÍ
Polopenze formou bufetu.

PLáž
Oblázková pláž je vzdálená cca 50 m od hotelu.
pláž Zlatni rat je vzdálená cca 10 minut chůze.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2BOR.html

od 4 250 kč*

3 noci * více na str. 237

14
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HOTEL ARKADA
** STARI GRAD – OSTROV HVAR

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Starší hotel leží v bezprostřední blízkosti pláže,
cca 900 m od centra městečka.

VyBAVeNÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, výtah, restau-
race, TV místnost, bar, bazén s mořskou vodou,
terasa na slunění, krytý bazén (uzavřen v červenci
a srpnu).

SPORt A ZáBAVA
V sezóně taneční hudba na terase; za poplatek
tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, půjčovna
kol a motorových člunů.

UBytOVáNÍ
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s přistýlkou, vy-
bavené starším nábytkem, mají vlastní příslu-
šenství (koupelna, WC), SAT/TV, telefon a balkon
s výhledem do okolí; dvoulůžkové pokoje bez
možnosti přistýlky mají stejné vybavení a balkon
na mořskou stranu.

StRAVOVáNÍ
Polopenze bufetovou formou.

PLáž
Oblázková pláž s betonovými plochami na slu-
nění se nachází cca 100 m od hotelu.

Oficiální klasifikace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2ARK.html

od 4 100 kč*

3 noci * více na str. 237

12
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HOTEL HVAR
*** JELSA – OSTROV HVAR

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB Dítě do: 12 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 4 a více dní Strava: all inclusive 

POLOHA
Hotel obklopený zelení je umístěn v mírném
svahu, cca 600 m od centra města Jelsa.

VyBAVeNÍ
Vstupní hala, recepce, směnárna, restaurace,
plážová restaurace, TV místnost, parkoviště, WiFi
v areálu hotelu zdarma; za poplatek trezor na
recepci. Bazén s mořskou vodou; lehátka a slu-
nečníky u bazénu zdarma.

SPORt A ZáBAVA
Fitness, 6x týdně animační programy (červen–

srpen), živá hudba; za poplatek tenis, stolní tenis,
minigolf, Spa centrum – masáže, kosmetické
procedury.

UBytOVáNÍ
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), SAT/TV a balkon s výhledem
do okolí. Za příplatek pokoje na mořskou stranu
a s možností klimatizace (za příplatek).

StRAVOVáNÍ
All inclusive zahrnuje snídaně, obědy a večeře

formou bufetu, odpolední kávu a zákusek, al-
koholické a nealkoholické nápoje místní výroby
v časech a místech určených hotelem.

PLáž
Oblázkovo-kamenitá pláž se nachází 100–150 m
od hotelu.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2HVA.html

od 4 200 kč*

3 noci * více na str. 237

12
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HOTEL A DEPANDANCE LAVANDA LIGH
T

*** STARI GRAD – OSTROV HVAR

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB|AABB|AAAA Dítě do: 14 let Zájezdy: 8, 15 dní / 10 dní / 4 a více dní Strava: light all inclusive 

POLOHA
Komplex hlavní budovy a depandance leží přímo
na plážové promenádě, cca 1 km od centra měs-
tečka.

VyBAVeNÍ
Vstupní hala, recepce, trezor, restaurace, bar,
terasa na slunění s bazénem, bazén pro děti, le-
hátka a slunečníky u bazénu zdarma.

SPORt A ZáBAVA
Stolní tenis, plážový volejbal, dětské hřiště, bo-
hatý animační program; za poplatek minigolf,
půjčovna kol (externí nabídka).

UBytOVáNÍ
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, WC),
SAT/TV, telefon a balkon. Za příplatek rodinné
pokoje (2+2) s oddělenou ložnicí a možností 2
přistýlek.
Depandance: dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky mají vlastní příslušenství
(koupelna, WC), TV, telefon a balkon. Za příplatek
rodinné pokoje (2+2) se stejným vybavením
a pokoji propojenými dveřmi.

PLáž
Oblázková pláž, proložená kamenitými  a beto-
novými platy, je vzdálená cca 50 m od hotelu.

StRAVOVáNÍ
Light all inclusive zahrnuje plnou penzi včetně
nápojů během oběda a večeře (voda, víno, pivo,
nealkoholické nápoje), odpoledne zmrzlinu nebo
popcorn pro děti.

Hotel Lavanda

Oficiální klasifikace: ***
Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHR2HLA.html
www.cedok.cz/dovolena/XHR2DLA.html

od 3 900 kč*

3 noci * více na str. 237

14



SloviNSko – moře
slovinsko je nejlepší volbou pro ty, kteří nechtějí cestovat nikam daleko, chtějí se snadno domluvit a zajímají je i jiné aktivity než jen
lenošení u moře. Tato mladá a dynamicky se rozvíjející země vám může nabídnout kromě půvabného, i když poměrně krátkého pobřeží
(cca 47 km) spoustu dalších aktivit. k návštěvě přímo vybízí velká spousta jeskyní, z nichž nejznámější a nejrozsáhlejší je postojna, dále
velké množství termálních léčivých lázní (možno kombinovat s pobytem u moře). pro milovníky adrenalinových  aktivit je připraven
paragliding, sjíždění překrásné a divoké řeky soči, na své si přijdou i vyznavači rybolovu či cyklistiky – pro ně je připraveno množství
značených stezek vedoucích téměř panensky čistou přírodou, která je zde velmi ceněna a chráněna. vždyť slovinsko je téměř z poloviny
pokryto lesními porosty a patří tak po Finsku a Švédsku k nejzalesnějším státům evropy. dominantou ojedinělých přírodních krás jsou
vodopády a vá pencové hory obklopující divoké řeky s prů zračně tyrkysovou vodou.
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Nabídka výletů
Triglavský národní park
Park zahrnuje Julské Alpy s nejvyšší horou Triglav
(2864 m), ledovcová jezera – Bledské a Bohinjské,
kouzelná Triglavská jezera, překrásnou řeku Soču,
četné vodopády a jeskyně. Pobyty ve středisku
Kranjska Gora a Bohinj nabízíme na libovolný
počet dní a můžete je kombinovat s pobytem
u slovinského nebo chorvatského pobřeží.

Jeskyně
K nejznámějším krasovým jeskyním patří roz-
sáhlá jeskyně Postojná. Z tohoto labyrintu dlou-
hého přes 20 km je přístupných asi 5 km, cestu

Vám usnadní vláček, který Vás sveze podstatnou
částí jeskyně. Uvidíte i nejvzácnějšího obyvatele,
bílého slepého obojživelníka (Proteus anguinus),
který v těchto jeskyních žije. Vzdálenost od Piranu
je asi 50 km. Vstupné do jeskyně je cca 30 EUR
pro dospělé, cca 15 EUR pro děti. Za návštěvu
stojí také Predjamský hrad.
Doporučujeme také prohlídku Škocjanské
 jeskyně, která je pro svou jedinečnost zapsaná
na listině přírodních krás UNESCO. V první části
budete moci obdivovat přírodní krásy kaňonu
a soutěsek, druhá část je krápníková. Vstupné
cca 18–20 EUR dospělý, 10 EUR děti.
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lipica
Pouhých 12 km od Škocjanu můžete navštívit
světoznámý chov bílých kočárových koní v Lipici.
Prohlídky jsou denně, obden pak probíhají ukáz-
kové jízdy. Za prohlídku zaplatíte cca 16 EUR,
děti cca 8 EUR.

BenáTky
Loď odjíždí 2x týdně z Piranu, plavba jedním
směrem trvá asi dvě a půl hodiny.

pobyt ZdarMa*
Hotel kategorie strava pro dítě do str.

Bernardin ***** PL 12 let 116
Histrion **** PL 12 let 117
Apollo *** PL 13 let 118
Vile Park *** PL 12 let 119
Remisens Lucija *** PL 12 let 120
Casa Rosa **** PL 12 let 121
Salinera ***/**** PL 10/12 let 122
Mirna **** PL 13 let 123
San Simone Resort **** PL 12 let 124
Haliaetum/Mirta **** PL 12 let 125

PL = polopenze
* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje

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

po telefonu
• výhodná cena cestovního pojištění
• kombinované pobyty

naše tipy pro správnou volbu
• nejkratší vzdálenost k Jadranu
• bohatá nabídka výletů po Slovinsku
• možnost kombinace pobytu 

se slovinskými horami nebo lázněmi
• klidnější destinace

Dopravní informace
• Vzdálenost z Prahy: 800–850 km
• Doba jízdy z Prahy: 9–10 hod.

ITÁLIE

Jadr
an

SLOVINSKO

RAKOUSKO

Ljublana

Triglavský
národní park

Piran

Portorož

Izola

CHORVATSKO

zájezDy: 2 a více Dní 

piran
Piran je krásné město vystavěné v benátském
stylu na malebném poloostrově. Nad střechami
ční dominanta celého města, kostel sv. Jiří s mo-
hutnou zvonicí. Neopakovatelnou atmosféru
 vytváří i bludiště úzkých uliček s kamennou dlaž-
bou, starobylé domy, největší náměstí s radnicí
a barokním Tartiniho domem a mohutné měst-
ské hradby. V Piranu jsou také nejkrásnější slo-
vinské pláže s pozvolným vstupem do moře,
upravenými plochami na slunění a překrásným
výhledem na moře. 

iZola
Staré rybářské městečko na pobřeží Jaderského
moře se středověkou atmosférou nabízí histo-
rické jádro, kouzelný přístav, krásné moře, vy-
hlášené pláže a také spoustu společenských
a kulturních akcí. Izola je klidnější alternativou
k rušnému Piranu, kam je možno podniknout
zajímavý výlet.  

porTorož
Nejvýznamnější slovinské přímořské a lázeňské
letovisko s moderními hotely i kasiny a s uměle
vytvořenou písčitou pláží  vhodnou i pro menší
děti nabízí také široké možnosti sportovního
vyžití, vodní sporty, windsurfing, potápění, vhodné
je pro pěší turistiku i cyklistiku. Na své si zde při-

jdou i milovníci zábavy, k dispozici jsou kasina
(včetně toho největšího kasina Bernardin), dis -
kotéky a další  kulturní vyžití. Pro rodiny s dětmi
je zde moře s pozvolným vstupem do vody, sou-
stava bazénů na pláži, velké oblibě se těší aqua-
park Laguna Bernardin, který je otevřen celoročně
a v létě je navíc propojen s venkovními bazény. 

NaŠe PobYtovÁ MíSta

Triglavský národní park

Jezero Bled

Důležité upozornění
U většiny hotelů se na místě platí pobytová taxa
a registrační poplatek.
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GRAND HOTEL BERNARDIN
***** PORTOROŽ

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AAA|AB Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

poloHa
Luxusní hotel je situován v prestižní části stře-
diska St. Bernardin, cca 2 km od historického
městečka Piran a 1,5 km od Portorože.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, restaurace s venkovní te-
rasou, bar s hudbou, velké kongresové centrum,
WiFi zdarma, parkoviště; za poplatek kryté par-
koviště. Krytý bazén s vyhřívanou mořskou
vodou, vodní park v hotelu Histrion.

sporT a ZáBava
Vodní park v sousedním hotelu, dětské hřiště,
animační programy (v sezóně), vstup do kasina;
za poplatek vodní sporty, fitness a wellness cen-
trum – sauna, masáže.

UByTování
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, župan, WC), klimati-
zací, SAT/TV, WiFi, rádiem, telefonem a balkonem,
za poplatek minibar. Na vyžádání a za příplatek
luxusní suity pro rodiny s dětmi.

sTravování
Výborná bufetová polopenze.

pláž
Upravená hotelová pláž se vstupy do vody po
schůdkách se nachází před hotelem; lehátka
a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xsi2Ber.html

od 3 990 kč*

2 noci * více na str. 237

12
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HOTEL HISTRION
**** PORTOROŽ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Rodinný pokoj: AAA|AABB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

poloHa
Moderní hotel s výhodnou polohou přímo
u moře v hotelovém komplexu St. Bernardin,
cca 1,5 km od centra Portorože.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, směnárna, restaurace,
parkoviště, WiFi zdarma; za poplatek kryté par-
koviště, trezor na recepci. Venkovní soustava ba-
zénů s mořskou vodou, přímý vstup do vodního
parku Bernardin, největšího komplexu bazénů
s ohřívanou mořskou vodou ve Slovinsku.

sporT a ZáBava
Vodní park Bernardin, animační programy (čer-
venec–srpen), dětské hřiště, dětský koutek, vstup
do kasina Bernardin; za poplatek v okolí centrum
vodních sportů, škola potápění, tenisová hřiště,
hřiště na košíkovou, plážový volejbal, wellness
– sauny, masáže, fitness.

UByTování
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vysou-
šeč vlasů, WC), klimatizaci, SAT/TV, rádio, telefon
a balkon; za poplatek minibar. Na vyžádání a za
příplatek větší suity (ložnice, denní pokoj s roz-
kládacím gaučem) a pokoje pro vozíčkáře.

sTravování
Bufetová polopenze.

pláž
Travnatá a částečně betonová pláž se nachází
přímo u hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xsi2His.html

od 3 490 kč*

2 noci * více na str. 237

12
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HOTEL APOLLO
*** PORTOROŽ

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AAA|AB     Dítě do: 13 let Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

poloHa
Velmi elegantní prázdninový a SPA resort 'součást
komplexu Life Class Resort) je situován nedaleko
centra malebného historického letoviska Porotož,
jen 100 m od privátní pláže. Nákupní možnosti
a zábavu mají hosté v bezprostřední blízkosti
ubytování (obchody, restaurace, bary, kavárny,
historické památky, galerie, turistické atrakce).
Mezinárodní letiště Terst je vzdáleno 90 km.

vyBavení
Komfortní SPA resort nabízí ubytování v elegantní
pětipatrové budově, obklopené pečlivě udržo-
vaným parkem. Klientům je k dispozici stylová
vstupní hala s recepcí, trezory, turistickými in-
formacemi a lobby barem, výtah, hlavní restau-
race, a la carte restaurace, internetový koutek
(za poplatek), WiFi připojení (zdarma), konfe-
renční místnost (moderní audiovizuální technika),

společenská místnost se satelitní TV, úschovna
zavazadel, parkoviště a garážové stání (za pop-
latek). Hotel je umístěn v bezprostřední blízkosti
termálního centra (propojen zastřešeným kori-
dorem).

sporT a ZáBava
Hosté mohou za poplatek využívat služeb luxus-
ního SPA centra s celou řadou procedur (bazény
s mořskou vodou, vířivka, masáže, thalasso te-
rapie, kosmetické ošetření, balneoterapie, sauna,
parní lázeň, turecké lázně). Okolí hotelu nabízí
pestrou škálu sportovních aktivit (pěší turistika,
cykloturistika, tenis, stolní tenis, fotbal, basketbal,
volejbal, mini golf, plážový volejbal, vodní sporty
na pláži).

UByTování
Elegantně zařízené, prostorné dvoulůžkové po-
koje s možností přistýlky jsou vybaveny sociálním

zařízením (sprcha nebo vana, toaleta, fén), tele-
fonem, klimatizací, satelitní LCD TV, minibarem
(konzumace za poplatek), trezorem (za poplatek)
a balkonem. Dětská postýlka a vysoká jídelní žid-
lička je k dispozici na vyžádání. WiFi na pokoji je
k dispozici za poplatek. Všechny pokoje jsou ne-
kuřácké.

sTravování
Polopenze obnáší snídaně a večeře podávané
formou bohatého bufetu (nápoje u večeře jsou
za poplatek). Hosté si mohou objednat obědy
podávané formou bufetu. U večeře je vyžado-
váno formální oblečení (dlouhé kalhoty u mužů).
Hotel pořádá pravidelné tématické večeře.

pláž
Pěkná travnatá pláž (navezený hrubý písek, po-
zvolný vstup do moře) Life Class Meduza se vstu-
pem po schůdcích nebo z mola s opalovacími
platy z z bílého kamene se nachází 100 m od re-
sortu. Klientům jsou k dispozici sprchy, toalety,
převlékací kabiny a lehátka se slunečníky.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xsi2apo.html

od 4 900 kč*

3 noci * více na str. 237

13
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HOTEL VILE PARK
*** PORTOROŽ

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AAA|AB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

poloHa
Vilky jsou situovány u moře v oblasti St. Bernar-
din, mezi historickými městečky Piran a Porto-
rož.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, WiFi, venkovní
parkoviště; za poplatek kryté parkoviště, trezor
na recepci. Terasa s bazény, možnost využití vod-
ního parku Laguna Bernardin. Hosté mohou vy-
užívat veš kerých služeb sousedního hotelu
Histrion.

sporT a ZáBava
Dětské hřiště, vodní park Laguna Bernardin,
vstup do kasina Bernardin, animační programy;
za poplatek centrum vodních sportů, škola po-
tápění, tenis, košíková, plážový volejbal, well -
ness v sousedním hotelu.

UByTování
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací, TV
a telefonem. Za příplatek pokoje s balkonem,
na vyžádání a za příplatek rodinné pokoje (2+2).

sTravování
Výborná bufetová polopenze v sousedním hotelu
Histrion.

pláž
Upravená hotelová pláž se vstupy do moře po
schůdkách se nachází cca 100 m od vilek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xsi2vpa.html

od 1 990 kč*

2 noci * více na str. 237

12
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REMISENS HOTEL LUCIJA
*** PORTOROŽ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Rodinný pokoj: AABB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

poloHa
Rodinný hotel, obklopený krásným parkem, leží
v bezprostřední blízkosti portorožské promenády,
venkovních bazénů a pláže, cca 600 m od centra.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, WiFi, parkoviště
(cca 500 m od hotelu); za poplatek garáž, inter-
netový koutek, trezor na recepci. Sluneční terasa
se 2 bazény, vířivka, krytý bazén s ohřívanou
mořskou vodou (v letních měsících uzavřen,
hosté mohou bezplatně využívat bazén v sou-
sedním hotelu Metropol); lehátka a slunečníky
za poplatek.

sporT a ZáBava
Dětský koutek a herna, pěší turistika, cyklistika;
za poplatek tenis, vodní sporty, wellness – sauna,
masáže.

UByTování
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky mají vlastní příslušenství (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), klimatizaci, TV, trezor a některé
pokoje balkon. Za příplatek rodinné pokoje
(2+2) s možností 2 přistýlek pro děti.

sTravování
Bufetová polopenze.

pláž
Travnatá, částečně betonová pláž se nachází cca
150 m od hotelu, lehátka a slunečníky za po -
platek, městská upravená pláž cca 600 m od ho-
telu.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xsi2lUc.html

od 2 990 kč*

3 noci * více na str. 237

800 112 112120

12
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REMISENS PREMIUM CASA ROSA
**** PORTOROŽ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

poloHa
Depandance hotelu Metropol s krásným výhle-
dem na Portorož se nachází v bezprostřední blíz-
kosti Grand hotelu Metropol a Grand casina
Portorož, cca 600 metrů od centra města.

vyBavení
V sousedním hotelu Metropol: recepce, trezory
na recepci, restaurace s terasou s výhledem na
moře, lobby bar, WiFi; za poplatek garáž. Sluneční
terasa s bazénem, krytý bazén, vířivka s mořskou
vodou; lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.
Hosté mohou využívat veškeré služby hotelu
Metropol, volný vstup do kasina Bernardin.

sporT a ZáBava
Animační programy (v hlavní sezóně); za poplatek
sportovní centrum a wellness v sousedním ho-
telu Metropol (sauny, vířivky, solárium, masáže),
fitness, bowling, minigolf, tenisová hřiště, noční
klub a kasino.

UByTování
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybavené vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, WiFi, telefonem, trezorem a balkonem.

sTravování
Bufetová polopenze v restauraci vedlejšího ho-
telu Metropol.

pláž
Hotelová, částečně travnatá a betonová pláž se
nachází cca 150 m od hotelu, lehátka a slunečníky
zdarma. Městská upravená pláž cca 600 m od
hotelu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xsi2cas.html

od 4 490 kč*

3 noci * více na str. 237

12



800 112 112122

slovinsko | MOŘE

HOTEL SALINERA
***/**** STRUNJAN

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AAA|AB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

poloHa
Příjemný hotel obklopený středomořskou vege-
tací leží na klidnějším místě cca 100 m od moře,
poblíž přírodního parku Strunjan.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, WiFi, parko-
viště; za poplatek trezor na recepci, garáž, půj-
čovna kol. Terasa s bazénem, krytý bazén
(v letních měsících uzavřen).

sporT a ZáBava
Dětské hřiště, animační programy (v sezóně),
pěší turistika; za poplatek služby cyklistům, vodní
sporty, fitness, wellnes – masáže.

UByTování
Starší dvoulůžkové *** pokoje (2+0, 2+1)
s možností přistýlky (ve starší části vhodné pouze
pro menší dítě) jsou vybaveny vlastním příslu-
šenstvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), SAT/TV.
Za příplatek novější a prostornější **** pokoje
(2+0, 2+1) se stejným vybavením, navíc klimati-
zace, trezor a za poplatek minibar.

sTravování
Bufetová polopenze.

pláž
Pěkná upravená pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází cca 100 m od hotelu, lehátka
a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ***/****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xsi2sal.html

od 1 990 kč*

2 noci * více na str. 237

12
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HOTEL MIRNA
**** PORTOROŽ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Dítě do: 13 let Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

poloHa
Hotel leží v centru Portorože, v klidnější části po-
blíž hlavní promenády, nedaleko od moře.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, WiFi zdarma;
za poplatek parkoviště, garáže. Sluneční terasa
s bazénem, komplex krytých bazénů s termální
i ohřívanou mořskou vodou (s hotelem spojeno
koridorem).

sporT a ZáBava
Dopolední posilovna, dětské hřiště, animační
programy, vstup do kasina; za poplatek relaxační
procedury, terapie a masáže ve Spa a wellness
centru, tenisový kurt, vodní sporty na pláži.

UByTování
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1, 2+2) s možností
až 2 přistýlek jsou vybavené vlastním příslušen-
stvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
TV, telefonem, trezorem a balkonem; za poplatek
minibar, dětská postýlka. Za příplatek pokoje na
mořskou stranu.

sTravování
Polopenze zahrnuje bufetové snídaně a bufetové
večeře v jedné ze dvou restaurací společnosti
Life Class.

pláž
Krásná upravená pláž Meduza se nachází cca
200 m od hotelu, přístup přes promenádu, le-
hátka a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xsi2Mir.html

od 3 990 kč*

3 noci * více na str. 237

13



800 112 112124

slovinsko | MOŘE

HOTEL SAN SIMONE RESORT
**** IZOLA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

poloHa
Resort Sam Simon stojí v části Izola. Město má
bohatou historii a je oblopeno zelení. Vily San
Simon se skládají z 5 budov – Korala, Palma, Perla
a Sirena – 3* a 2* depandace Park. Resort stojí
cca 150m od pláže, cca 800m od centra města.

vyBavení
K vybavení objektu patří vnitřní bazén s ohříva-
nou mořskou vodou (mimo provoz v červenci
a srpnu), centrální restaurace San Simon, re-
cepce. V hotelu Mirta wellness centrum. Dále
v hotelovém komplexu San Simon: tenisová
hřiště, minigolf, promenády, kadeřnický salón,
kosmetický salón s masáží a pedikúrou. Na pláži:
vybíjená, stolní tenis, velký vodní tobogán, tram-

polína pro děti, půjčovna různých plavidel (šla-
padla, kánoe), škola surfování, dětský koutek,
gril s bufetem, prodejna suvenýrů, půjčovna le-
hátek a slunečníků. Možnost využívání kasína
v Hotelu Histrion, Portorož. K dispozici v hotel
Haliaetum fitness, bar a další.

sporT a ZáBava
Domácí zvíře je možné na zpětné potvrzení, za
poplatek. Pes nesmí do restaurace a na pláž.
Hosté mohou využít dětské animační programy
červenec/srpen. Vnitřní plavecký bazén (uzavřen
v červenci a srpnu).

UByTování
1- a 2lůžkové pokoje s možností 1–2 přistýlek se

sprchou, WC, telefon, SAT TV, fén, klimatizace.
Balkon je možný za příplatek u pár pokojů.

sTravování
Polopenze formou bufetu. Jídla jsou podávána
v centrální restauraci komplexu San Simon. Mož-
nost dokoupení plné penze, nebo All inclusive.

pláž
Resort stojí cca 150 m od pláže. Betonové a trav-
naté plochy.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xsi2ssr.html

od 2 490 kč*

2 noci * více na str. 237

12
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MOŘE | slovinsko

HOTEL HALIAETUM/MIRTA
**** IZOLA

Dvoulůžkový pokoj: AAB|AAA|AB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

poloHa
Oblíbený hotelový SPA resort je situovány v kom-
plexu San Simon, v blízkosti historického letoviska
Izola, jen 100 m od příjemné oblázkové pláže.
Nákupní možnosti a zábavu mají hosté přímo
v komplexu nebo v 800 m vzdáleném centru
města (obchody, restaurace, historické památky,
galerie, kavárny, vodní sporty na pláži, turistické
atrakce, tradiční trh, kulturní akce, sportoviště).
Transfer z mezinárodního letiště trvá 90 minut.

vyBavení
Komfortní hotelový resort disponuje 190 pokoji,
rozmístěnými v hlavní budově a pěti vilkách, ob-
klopených krásnou pečlivě udržovanou zahra-
dou. Klientům je k dispozici prostorná vstupní
hala s recepcí, trezory, turistickými informacemi
a lobby barem, hlavní restaurace, internetový

koutek (za poplatek), WiFi připojení (za poplatek),
společenská místnost se satelitní TV, herna, lu-
xusní SPA centrum, úschovna zavazadel, kadeř-
nictví, kosmetický salón vnitřní vyhřívaný bazén
(mořská voda), dětské hřiště, mini klub, sporto-
viště a parkoviště.

sporT a ZáBava
Dětské hřiště, animační programy (v sezóně); za
poplatek tenisové kurty, hřiště na volejbal, fitness,
vodní sporty.

UByTování
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), klimatizací,
SAT/TV, WiFi, trezorem a balkonem.

sTravování
Polopenze obnáší snídaně a večeře podávané
formou bohatého bufetu (nápoje u večeře jsou
za poplatek). Strava je podávána ve stylové hlavní
restauraci San Simon. U večeře je vyžadováno
formální oblečení (dlouhé kalhoty u mužů). Hotel
pořádá pravidelné tematické večeře s ochutnáv-
kou tradičních specialit.

pláž
Pěkná upravená pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází cca 100 m od hotelu, lehátka
a slunečníky za poplatek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xsi2Hal.html

12

od 3 490 kč*

3 noci * více na str. 237

12
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SloviNSko – Julské alpy & termální lázně
někdo by si mohl říci, že tak malá země s pouhými 2 miliony obyvatel a kouskem mořského pobřeží nemůže nabídnout turistům nic
zvláštního. přesvěčte se sami, že slovinsko má kromě krásné architektury a jedinečného hlavního města také překrásnou přírodu a svou
polohou přímo vybízí ke spojení pobytu na chorvatském pobřeží Jaderského moře s aktivním odpočinkem ve slovinských horách. světovou
specialitou Julských alp je možnost kombinovat vysokohorskou pěší turistiku s  divokým raftingem a  výlety do říčních kaňonů
s nádhernými vodopády. v neposlední řadě je třeba zmínit bohatství minerálních pramenů, jejichž vývěry lemují slovinská pohoří zejména
ve východní části země. kolem nich v posledních letech vznikají moderní lázeňské komplexy se špičkovou balneoterapií, která je určena
nejen k léčbě chorob, ale zejména k prevenci. rostoucí popularitě se v těchto lázních těší krátkodobé relaxační pobyty sloužící k regeneraci
duševních i fyzických sil.

slovinsko | HORY

MožnosT koMBinace
s cHorvaTskeM

NaŠe PobYtovÁ MíSta
BoHinJ
Oblast se nachází v Triglavském národním parku,
jediném národním parku Slovinska, který za-
hrnuje téměř celé Julské Alpy s nejvyšší horou
Triglav (2864 m), ledovcová jezera – Bledské, Bo-
hinjské a kouzelná Triglavská jezera, překrásnou
řeku Soču, četné vodopády a jeskyně. Pro turisty
se zde nabízí mnoho sportovních možností: vodní
sporty a koupání na největším slovinském jezeře,
vodní park v nedaleké Bohinjské Bistrici, rafting
na křišťálově čisté, dozelena zbarvené řece Soče,
rybolov, jízda na kanoi, paragliding, vysokohorská
turistika, ať už individuální nebo s horským vůd-
cem, horolezectví, cyklistika s různými stupni
obtížnosti – od oddechové k nedalekému jezeru

Bled až po náročnou vysokohorskou. U Bledu
se nachází také nejstarší a jedno z nejkrásnějších
golfových hřišť (18 a 9 jamek) zasazené v nád-
herné horské scenérii. Za návštěvu určitě stojí
i nedaleká roklina Vintgar.

kranJska gora
Známé slovinské středisko leží v nadmořské
výšce kolem 800 m na rozhraní tří států – Slo-
vinska, Rakouska a Itálie – v oblasti Triglavského
národního parku obklopeno masívy Razoru,
Mangartu nebo Prisanku. V blízkosti je i nejvyšší
slovinská hora Triglav. K relaxaci po horských
túrách slouží Wellness centrum a aquapark v ho-
telu Larix, pro sportovně založené klienty je

 určena moderní sportovní hala Vitranc, posta-
vená v roce 2005 poblíž hotelového komplexu.
Zde se konají utkání v basketbalu, volejbalu, flor -
balu nebo badmintonu. Halu lze využít i pro
různá školení nebo semináře. V okolí lze provo-
zovat mimo jiné horolezectví, jízdu na koni, rafting
na nádherné řece Soče, rybaření, pro děti slouží
letní sáňkařská dráha. Pro cyklisty je připraveno
kolem 150 km značených cest a park pro ex-
trémní cyklistiku.

Důležité upozornění
U většiny hotelů se na místě platí pobytová taxa
a registrační poplatek.
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pobyt ZdarMa*
Hotel kategorie strava pro dítě do str.

Bohinj EcoHotel *** PL 12 let 128
Jezero Bohinj ** BS – 129
Apt. Bohinj ** BS – 129
Savica Garni *** PL 12 let 130
Ramada Suites **** PL 12 let 131
Ramada Resort **** PL – 131
Kompas **** PL – 132
Apt. Vitranc *** BS – 132
Špik/Alpski Resort ***/**** PL 12 let 133

HORY | slovinsko

naše tipy pro správnou volbu
• atraktivní vysokohorská turistika
• bohatá sportovní nabídka
• relaxační lázeňské pobyty
• individuální výběr délky pobytu
• rafting na horských řekách

Dopravní informace
• Vzdálenost z Prahy: 550–650 km
• Doba jízdy z Prahy: 6–8 hod.

SLOVINSKO

Kranjska Gora
RAKOUSKO

Ribčev Laz - Bohinj

Ljublana
Lázně Čatež

Lázně Ptuj

CHORVATSKOBled

Gozd
Martuljek

Moravske Toplice

zájezDy: 2 a více Dní 

kranjska gora

Bohinj

BS = bez stravování, PL = polopenze
* Pobyt ZDARMA  pro dítě v uvedeném věkovém limitu zahrnuje

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

BOHINJ ECOHOTEL
**** BOHINJ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Dítě do: 3 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

poloHa
V Julských Alpách, cca 6 km od jezera Bohinj

vyBavení
Klimatizovaná recepce, restaurace, terasa, ka-
várna, bar, WiFi (v ceně), parkoviště (v ceně),
směnárna, sejf na recepci za poplatek, vnitřní
bazén, wellness – sauna, fitness, jacuzzi, masáže,
kosmetické procedury.

sporT a ZáBava
Neomezený vstup do Aquaparku (bazény, whir-
pool, lezecká stěna, divoká řeka, vodopády,  fit-

ness), pěší turistika, cykloturistika, půjčovna kol,
golf, rafting, 1 vstup do Sauna parku při min. po-
bytu 3 noci, 2 vstupy do Sauna parku při pobytu
4 a více nocí.

UByTování
Dvoulůžkové pokoje, sprcha/WC, TV/sat, klima-
tizace, balkon s možností přistýlky (executive);
2lůžkové pokoje, sprcha/WC, TV/sat, klimatizace
s možností přistýlky (superior); 2lůžkové pokoje,
sprcha/WC, TV/sat, klimatizace s možností 2 při-
stýlek (family); vždy minibar, vysoušeč vlasů, sejf,
telefon, WiFi, koupací set (ručník, župan, jedno-
rázové pantofle).

sTravování
Snídaně – formou bufetu nebo polopenze – sní-
daně a večeře formou bufetu nebo plná penze
– snídaně, obědy a večeře formou bufetu.

pláž
Hotel se nenachází v blízkosti pláže.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xsi2eco.html

od 3 490 kč*

2 noci * více na str. 237

3
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HORY | slovinsko

HOTEL JEZERO BOHINJ
**** BOHINJ

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

poloHa
Hotel Jezero má centrální polohu u Bohinjského
jezera, v samém srdci Julských Alp, kde se můžete
dosytosti nadýchat čerstvého horského vzduchu
a obdivovat nádherné západy slunce nad horami.
Nabízí wellness centrum, vlastní restauraci, bez-
platné WiFi ve společných prostorách a nepla-
cené parkoviště přímo na místě.

vyBavení
K vybavení objektu patří internetová kavárna,
restaurace a la carte, wellness, sauna, minigolf.

sporT a ZáBava
Hosté mohou využít hotelové wellness a fitness

zařízení i konferenční místnost restaurace Vrtovin
vhodnou pro firemní i soukromé akce. Hotel na-
bízí také lyžárnu, půjčovnu jízdních kol a různé
další služby jako praní prádla, čištění oděvů a po-
kojovou službu. 

UByTování
Elegantní pokoje mají balkon se zahradním ná-
bytkem, veškeré moderní vybavení, posezení,
minibar, TV v každém pokoji a vlastní koupelnu
se sprchou a fénem.

sTravování
Snídaně i večeře formou bufetu. Vynikající slo-
vinskou kuchyni si vychutnejte v restauraci Vrto -

vin s krytou letní terasou nebo v à la carte re-
stauraci Zlatovčica, která má také krytou terasu.

pláž
Hotel se nenachází v blízkosti pláže.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xsi2JeB.html

SOUKROMÉ APARTMÁNY
** BOHINJ – RIBČEV LAZ

Apartmány: AA–AAAAAA     Dítě do: 12 let Zájezdy: 2 a více dní Strava: bez stravování

poloHa
Soukromé apartmány jsou rozmístěny kolem je-
zera Bohinj a v okolních vesničkách do vzdále-
nosti cca 2–4 km od jezera (Stara Fužina, Polje).

sporT a ZáBava
Koupání v jezeře, vysokohorská turistika, cyklis-
tika, výlety do okolí – jezero Bled, Bledský hrad;
za poplatek vodní sporty, rybaření, vodní park
v nedaleké Bohinjské Bistrici.

UByTování
Apartmány typu A (2+0, 2+1): 1 ložnice se
dvěma lůžky, možnost přistýlky.

Apartmány typu B (4+0, 4+1): 2 ložnice, každá
se 2 lůžky, možnost přistýlky (gauč nebo křeslo).
Apartmány typu C (6+0): 3 ložnice, každá se
2 lůžky.
Všechny apartmány mají vlastní příslušenství
(koupelna, WC), kuchyňku vybavenou k základ-
nímu vaření, chladničku, SAT/TV, ložní a koupel-
nové prádlo.

sTravování
Bez stravování.

Oficiální klasifikace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xsi2BoH.html

Typové foto

Typové foto Jezero Bohinj

od 1 690 kč*

1 noc * více na str. 237

od 1 690 kč*

1 noc * více na str. 237

4
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slovinsko | HORY

HOTEL SAVICA GARNI
*** BLED

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

poloHa
Hotel určený převážně pro rodiny s dětmi se na-
chází v blízkosti nejznámějšího slovinského jezera
Bled.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, snídaňová restaurace,
parkoviště, WiFi.

sporT a ZáBava
Klientům jsou k dispozici služby vedlejšího hotelu
Rikli Balance (dříve Golf) – wellness, dětská herna,
animační programy pro děti i rodiny s dětmi; za
poplatek v blízkosti hotelu tenisové hřiště, mož-

nost  různých sportů, půjčovna sportovních po-
třeb;  koupání v jezeře, výlety, vysokohorská tu-
ristika, cyklistika. Volný vstup do bazénového
komplexu Živa s termální vodou.

UByTování
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s možností při-
stýlky jsou vybaveny vlastním příslušenstvím
(koupelna, WC), klimatizací, TV, WiFi, telefonem,
trezorem a většina pokojů balkonem; za poplatek
mini bar. Na vyžádání suity pro rodiny s dětmi.

sTravování
Bufetová polopenze zahrnuje snídaně v hotelu,
večeře ve vedlejším hotelu Rikli Balance (k dis-
pozici jídla pro děti, alergiky).

pláž
Jezero Bled, s příjemně teplou vodou po celou
letní sezonu a vhodné ke koupání, se nachází
v blízkosti hotelu.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xsi2sav.html

od 2 990 kč*

2 noci * více na str. 237

12
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RAMADA HOTEL + SUITES (PRISANK)
**** KRANJSKA GORA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Rodinný pokoj: AABB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

poloHa
Hotel je situován přímo v centru střediska, cca
100 m od letní sáňkařské dráhy a lanovky.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, pizzerie, bar.

sporT a ZáBava
1x denně vstup do aquacentra v hotelu Larix –
bazény, vířivky, dětský bazén, skluzavka zdarma;
za poplatek solárium, masáže, sauna, kosmetické
procedury; turistika, cyklistika; za poplatek rafting,
letní sáňkařská dráha, fitness ve sportovní hale
Vitranc.

UByTování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny
vlastním příslušenstvím (koupelna, WC), TV, WiFi,
telefonem a většina pokojů balkonem; za po -
pla tek minibar. Za příplatek pokoje superior si-
tuované směrem na hory, na vyžádání pokoje
pro alergiky nebo velké pokoje deluxe s vodní
postelí.

sTravování
Bufetová polopenze. Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xsi2prs.html

HOTEL RAMADA RESORT (LARIX)  
**** KRANJSKA GORA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

poloHa
Hotel s překrásnými výhledy na okolní horské
masívy s výbornou polohou přímo v centru stře-
diska nedaleko letní sáňkařské dráhy a lanovky.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, výtah, bary,
společenské místnosti, konferenční prostory,
sluneční terasa, prodejna suvenýrů a sportovních
potřeb, kasino, aquacentrum; za poplatek trezor
na recepci, úschovna kol.

sporT a ZáBava
Trampolína pro děti, miniclub, plážový volejbal,
aquacentrum a wellness – bazény, vířivky, vo-
dotrysky, dětský bazén, skluzavka; za poplatek
solárium, masáže, sauna a kosmetické procedury.
Turistika, cyklistika; za poplatek rafting, rybaření,
letní sáňkařská dráha, fitness ve sportovní hale
Vitranc.

UByTování
Menší dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) s mož-
ností přistýlky pro dítě jsou vybaveny vlastním
příslušenstvím (koupelna, WC), TV, WiFi, telefo-
nem a balkonem; za poplatek minibar. Za pří-
platek pokoje superior s výhledem na hory.

sTravování
Bufetová polopenze.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xsi2lar.html

od 1 490 kč*

1 noc * více na str. 237

od 1 290 kč*

1 noc * více na str. 237

12

12
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slovinsko | HORY

APARTMÁNY VITRANC
*** KRANJSKA GORA

Apartmány: AA–AAAAA     Dítě do: 12 let Zájezdy: 2 a více dní Strava: bez stravování

poloHa
Samostatná depandance hotelu Prisank leží
hned naproti hotelu Prisank a cca 100 m od ho-
telu Larix.

vyBavení
Recepce, restaurace, bary, společenská místnost
a pizzerie v hotelu Prisank; parkování zdarma,
možnost úschovy kol.

sporT a ZáBava
1x denně vstup do aquacentra v hotelu Larix –
bazény, vířivky, dětský bazén, skluzavka zdarma;
za poplatek solárium, masáže, sauna, kosmetické

procedury; vysokohorská turistika, cyklistika; za
poplatek rafting, letní sáňkařská dráha.

UByTování
Apartmány (4+0, 4+1): ložnice se 2 lůžky a pří-
padně dalším samostatným lůžkem, pokoj s roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby (nebo rozkládací
křeslo), kuchyňský kout vybavený pro základní
vaření, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice,
chladnička, TV, telefon, vlastní příslušenství a bal-
kon. Na vyžádání a za příplatek renovované
apartmány.

sTravování
Bez stravování, možnost dokoupení bufetové
polopenze v hotelu Prisank.

inForMace
Na místě se platí závěrečný úklid cca 20 EUR za
apartmán.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xsi2viT.html

HOTEL KOMPAS
**** KRANJSKA GORA

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

poloHa
Kvalitní horský hotel s překrásnými výhledy na
okolní hory leží na okraji střediska, cca 200 m
od centra městečka.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, recepce, kon-
ferenční místnost, bar.

sporT a ZáBava
Dětské hřiště, stolní tenis, aquacentrum v hotelu
Ramada, wellness – krytý vyhřívaný bazén, dětský
bazének, vířivka; za poplatek sauna, masáže.
Okolí vhodné pro cyklistiku, vysokohorskou tu-

ristiku; za poplatek půjčovna kol, rybaření, rafting,
fitness ve sportovní hale Vitranc.

UByTování
Dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1) jsou vybavené
vlastním příslušenstvím (koupelna, vysoušeč
vlasů, WC), TV, telefonem, trezorem a většina
pokojů balkonem. Za příplatek pokoje superior
s výhledem na hory, na vyžádání větší suity pro
rodiny s dětmi.

sTravování
Bufetová polopenze.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xsi2koM.html

od 1 490 kč*

1 noc * více na str. 237

od 790 kč*

1 noc * více na str. 237

12

12
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HOTEL ŠPIK/ALPSKI RESORT ŠPIK
***/**** GOZD MARTULJEK 

Dvoulůžkový pokoj: AA|AAA|AAB     Rodinný pokoj: AAA|AABB     Dítě do: 12 let Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

poloHa
Oblíbený hotel leží ve středisku Gozd Martuljek,
cca 5 km od střediska Kranjska Gora.

vyBavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, výtah, noční
bar, společenská místnost, konferenční prostory,
sluneční terasa, aquacentrum; za poplatek ka-
deřnický salon, úschovna kol.

sporT a ZáBava
Dětský koutek, aquacentrum – bazény, whirpool;
za poplatek sauna, masáže, hřiště na squash,
tenis, košíkovou; okolí vhodné pro vysokohorskou
turistiku a cyklistiku.

UByTování
Standardní dvoulůžkové pokoje (2+0, 2+1,
2+2) umístěné ve starší části hotelu, s možností
až 2 přistýlek jsou vybavené vlastním příslušen-
stvím (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), SAT/TV,
WiFi; za poplatek minibar. V novější části jsou
renovované pokoje s balkonem nebo terasou.

sTravování
Polopenze bufetovým způsobem.

Hotel Špik

Oficiální klasifikace: ***/****
Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/Xsi2spi.html
www.cedok.cz/dovolena/Xsi2ars.html

od 2 490 kč*

2 noci * více na str. 237

6
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NepřehlédNěte Naši Nabídku pozNávacích zá jezdů
• Za krásami Solnohradských jezer
• To nejlepší z pomezí čtyř zemí s návštěvou Zugspitze
• Za krásami Tyrolska a Voralberska
• Nejkrásnější motivy rakouských Alp
• Za krásami Korutan

• Víkend ve Vídni vlakem
• Romantické údolí Wachau s plavbou po Dunaji 
• Nejslavnější metropole na Dunaji
Podrobné informace najdete v našem katalogu 
„Poznávací zájezdy 2020“ str. 130–137!

Stále žádanějším cílem našich milovníků vysokohorské pěší turistiky jsou střediska a velehorská panoramata v rakouských Alpách. Dů-
vodem jejich rostoucí obliby  je vedle snadné a rychlé dostupnosti z České republiky  i cenová úroveň ubytovacích a stravovacích služeb,
která je v porovnání s ostat ními alpskými zeměmi velice příznivá. V poslední době směřuje do  Rakouska stále více  zájemců o aktivní letní
dovolenou. Vyhlášená střediska jsou cílem milovníků raftingu na divokých řekách i zájemců o výlety na horských kolech. Velkou popularitu
mají i rakouské termální lázně a akvaparky stejně jako koupání v jezerech Korutan i Solné komory. Právě kombinace horských túr s vod-
ními radovánkami si získává stále více příznivců v řadách  mladší i starší generace cestovatelů. Nespornou výhodou této horské země je
i krátká dojezdová vzdálenost z České republiky. 
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SAlcbURSKO
Salcbursko je jedna z devíti spolkových zemí Ra-
kouska, známá díky své alpské přírodě a hojné
možnosti sportu, který lze provozovat od jara až
do zimy. Salcbursko láká své návštěvníky také
na různorodou paletu kulturních a přírodních
památek.

Abersee am Wolfgangsee
Wolfgansee je jezero nacházející se v oblasti
Solné komory na hranici Horního Rakouska.
Jedná se o deváté největší jezero v Rakousku

a úplně největší jezero v Salcbursku. Rozděleno
je na dvě části poloostrovem a spojeny jsou ši-
rokým průlivem.
Vzdálenost od Prahy je cca 370 km, doba jízdy
cca 5 hodin.

bad Gastein
Lázeňské město a centrum zimních sportů v údolí
Gasteinertal. Nabízí ve své Zdravotní galerii a što-
lách s horkým vzduchem relaxaci a masáže, ale
také radonové a bahenní zábaly, které pozitivně
působí na revmatismus, páteř a pohybové ústrojí.

Nedotčená příroda horského střediska láká k pro-
cházkám a poznání exotické flóry a fauny.
Vzdálenost od Prahy je cca 470 km, doba jízdy
cca 7 hodin.

Filzmoos
Středisko leží v areálu širokého údolí, které od-
děluje masív Dachsteinu od pohoří Nízké Taury.
Skvělé východisko pro túry po hřebenech Nízkých
Taurů.
Vzdálenost od Prahy je cca 450 km, doba jízdy
cca 6,5 hodiny.

Naše tipy pro správNou volbu
• krátká dojezdová vzdálenost z ČR
• pěší turistika v kombinaci s koupáním 

v jezerech
• střediska s termálními lázněmi
• velký výběr ubytovacích kapacit

dopravNí iNformace
• vzdálenost od Prahy: 350–600 km
• doba jízdy z Prahy: 6–9 hod.

Vídeň

Hallstatt

Gosau/Goisern

St. Wolfgang

Salcburg

Filzmoos

Rauris

Millstättersee

SLOVINSKO

ITÁLIE

Bad Gastein

Uttendorf
-Weisssee

Heiligenblut

Alpbachtal

Stubaital

Zell am See/Kaprun

Kössen

Mittersill
Innsbruck

NĚMECKO

Ischgl
Lech

Ötztal
Zillertal

St. Michael im Lungau

Maria Alm

Klopeiner See

Ossiacher 
See

Geinberg

Maltschacher See

Saalbach/Hinterglemm

Kitzbühel

Serfaus

Kaunertal

Mallnitz Bad Kleinkirchheim

Wörther See

Innerkrems

St. Pölten

RAKOUSKO

zájezdy: 3 a více dNí

Heiligenblut a Grossglockner 

Tyrolsko

NaŠE PoBYToVÁ MÍsTa
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NaŠE PoBYToVÁ MÍsTa
Gosau
Městečko Gosau ležící v hornorakouské Solné ko-
moře je součástí areálu Dachstein West. V létě nabízí
širokou nabídku výletů do krásné přírody, ale také
zde čeká velké množství aktivit pro milovníky kultury
a historie. Největší atrakcí je Obří ledová jeskyně. 
Vzdálenost od Prahy je cca 380 km, doba jízdy
cca 5 hodin.

Maria Alm
Městečko Maria Alm je menší rekreační středisko,
které leží poblíž  Hochkönigu, který tvoří celému
regionu působivou kulisu a díky němu se jmenuje
i celá tato oblast. Lyžařská oblast spojuje Maria
Alm, Dienten a Mühlbach s menšími středisky
Alberg/Langeck a Natrun. 
Vzdálenost od Prahy je cca 450 km, doba jízdy
cca 6 hodin.

Saalbach – Hinterglemm
V údolí Glemmtal se nachází turistické středisko
Saalbach Hinterglemm. Středisko spojují dvě
horská městečka: Saalbach a Hinterglemm. Stře-
disko nabízí něco pro každého: pěší turistiku,
cyklistiku, paragliding, slaňování, tenis, rafting,
jízdu na koni nebo golf.

Vzdálenost od Prahy je cca 570 km, doba jízdy
cca 6 hodin.

Zell am See – Kaprun
Jedno z nejznámějších středisek pro letní a zimní
aktivity, centrum turistiky a vodních aktivit. Svě-
toznámé jezero Zell am See je pro svojí ideální
polohu vyhledávaným rekreačním místem. Na-
chází se pod vysokými horami, v těsné blízkosti
ledovce Kitzsteinhorn a města Kaprun.
Vzdálenost od Prahy je cca 500 km, doba jízdy
cca 7 hodin.

KORUTANy
Feldkirchen 
Okres ležící v Gurktalerských Alpách se nachází
na severu Korutan, kde má za svého souseda
Štýrsko.  Najdeme zde i malé město Feldkirchen
in Kärnten, ráj, kde je plno jezer, možností tu-
ristiky a cyklistických stezek. 
Vzdálenost od Prahy je cca 500km, doba jízdy
autem cca 6,5 hodiny.

bodensdorf
Nádherné prázdninové centrum, které leží na
břehu jezera Ossiacher See a úpatí hory Gerlitze.

Můžete zde strávit, jak dovolenou strávenou
u vody, tak i v horách, kde můžete podniknout
výlety na horských kolech nebo se jen procházet
nádhernou přírodou.
Vzdálenost od Prahy je cca 570 km, doba jízdy
autem cca 6,5 hodiny.

Velden am Wörthersee
Tržní město, které se nachází v okrese Villach-Land.
Nachází se na západním břehu jezera Wörthersee
a je jedním z nejoblíbenějších letovisek v zemi.
Volný čas můžete vyplnit procházkou po turistických
trasách, návštěvou jezer nebo golfového hřiště.
Vzdálenost od Prahy je cca 580 km, doba jízdy
cca 6,5 hodiny.

TyROlSKO
Hart im Zillertal
Vesnice Hart im Zillertal leží naproti obci Fügen
v údolí Zillertal. Milovníci kultury mohou navštívit
kostel svatého Bartoloměje, který je postavený
v gotickém stylu. Na jedné straně si můžete užít
dovolenou odpočinkem v klidu v přírodě nebo
naopak aktivní dovolenou. 
Vzdálenost od Prahy je cca 500 km, doba jízdy
cca 5,40 hodin.
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Ischgl
Vesnička nacházejí se na úpatí lyžařského ra-
kousko-švýcarského střediska v Paznaunském
údolí. Jedná se o kosmopolitní moderní středisko,
které si zanechalo původní punc zemědělské
obce.
Vzdálenost od Prahy je cca 650 km, doba jízdy
cca 6,50 hodin.

Maurach am Achensee
S obcí Perisau tvoří obec Machau turistické cen-
trum na jižní straně jezera Achensee v Tolsku.
Jezero Achnesee je ideální míso na plavání nebo
surfování, hloubka jezera dosahuje až 133 metrů.
Vzdálenost od Prahy je cca 520 km, doba jízdy
cca 5,30 hodin.

St. Anton am Arlberg
Ideální na pěší túry k horským pastvinám, pro
cyklistiku nebo pro horolezectví, kdy na Vás čeká
nespočet horolezeckých cest a výstupů, zahrádek
a zajištěných cest.  Vhodná je oblast i pro vodní
sporty jako je kajak, rafting nebo kanyoning.

NaŠE PoBYToVÁ MÍsTa

Klopeiner See Foto: Kärnten Werbung: Kevin Artho l Vorarlberg tourismus

lünersee, brandertal, Vorarlberg
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| ZA KRÁSAMI SOLNOHRADSKÝCH JEZER | 5 DNÍ

Trasa 1: Ústí nad Labem, Litoměřice, Slaný, Pra-
ha, Dubenec, Písek, České Budějovice 
Trasa 2: Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Olo-
mouc, Brno
Trasa 3: Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady,
Praha, Tábor, České Budějovice

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách. Příjezd
do Lince, metropole na Dunaji. Možnost výjezdu
nejstrmější adhezivní drahou na Pöstlingberg,
dominantu širokého okolí s nádherným poutním
kostelem. Individuální prohlídka. Dále pokraču-
jeme do Gmundenu, romantického městečka
ležícího na Traunském jezeře, známém nejen
kameninou, ale i romantickým vodním zámkem
Orth. V Traunkirchenu navštívíme bývalý kláš-
terní kostel s kazatelnou v podobě rybářského
člunu a pokračujeme do oblasti jezera
Attersee k ubytování. Večeře, nocleh. 
2. den: Po snídani dojedeme do Salcburku, jed-
no z nejkrásnějších měst evropského středověku,
které ve své okázalosti soupeřilo mnohdy i s Víd-
ní. Dvouhodinový pěší okruh s místním průvod-
cem. Volno k další individuální prohlídce.
V odpoledních hodinách pokračujeme do St. Gil-
gen, romantického městečka na jezeře Svatého

Wolfganga. Individuální prohlídka, možnost
koupání – či výjezdu lanovkou na Zwölferhorn.
Návrat do místa ubytování, večeře, nocleh. 
3. den: Po snídani dojedeme do St. Wolfgang,
městečka na stejnojmenném jezeře. Možnost vý-
jezdu jednou z posledních parních zubaček na
nejkrásnější vyhlídku Solnohradska, horu Schaf-
berg. V odpoledních hodinách navštívíme Bad
Ischl, romantické lázeňské městečko, které bývalo
letním sídlem císařského dvora. Možnost návštěvy
Císařské vily. Návrat do místa ubytování. Večeře,
nocleh. 
4. den: Po snídani navštívíme Hallstatt, roman-
tické město na stejnojmenném jezeře se známým
solným dolem, (možnost návštěvy této jedinečné
atrakce, s jízdou po staré důlní skluzavce). Po-
kračujeme do Obertraun, možnost výjezdu la-
novkou na úbočí Dachsteinu. Dále se v případě
dostatku času zastavíme v Bad Ausee a Grundl-
see. Návrat do místa ubytování, večeře, nocleh.
5. den: Snídaně, odjezd do Gosau. Možnost vý-
jezdu lanovkou na Gosaukamm, jednu z nej-
krásnějších vyhlídek na oblast Dachsteinu.
Možnost rekreace nebo nenáročné turistiky u je-
zera. V odpoledních hodinách odjezd zpět do
ČR, návrat v pozdních večerních hodinách.

Linec | Gmunden | Salcburk | St. Gilgen | St. Wolfgang | Hallstatt | Bad Ischl
Bad Aussee | Gosau | Dachstein 
Jezera v programu: Attersee, Traunsee, Wolfgangsee, Hallstättersee,
Grundlsee, Gosausee

Termíny
3.6. – 7.6. 2020 trasa 1

15.7. – 19.7. 2020 trasa 2
5.8. – 9.8. 2020 trasa 3 

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 4 noclehy v hotelu *** s polopenzí
• služby průvodce
• pěší prohlídku Salcburku s odborným

 průvodcem
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy a lanovky cca 150 €

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 690 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady

2–4) 250 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu dle aktuální situace vyhra-
zena. Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 35 osob.

Dunaj

Dunaj

RAKOUSKO

ČESKO

NĚMECKO

Vídeň

MA
ĎA
RS
KO

Attersee
Gmunden

Salzburg

Linec

Gosau

Hallstatt

Bad Ischl
Bad Aussee

Hallstatt

Traunsee

Salzburg

Foto: Österreich Werbung/Weinhaeupl

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT1722.html

od 8 130 kč*

* více na str. 237

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“.
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| ZA KRÁSAMI TYROLSKA A VORARLBERSKA | 5 DNÍ

Trasa: MORAVA*, Praha, Písek, České Budějovice

* MORAVA – ZDARMA JÍZDENKA ČD
DO/Z PRAHY.

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních (cca 6:00) hodinách odjezd
z Prahy do Rakouska kolem Lince, Mondsee
a Salzburgu k návštěvě Herrenchiemsee – jed-
noho z nej krásnějších zámků Ludvíka II. Bavor-
ského, který leží na ostrově v jezeře Chiemsee.
Dále pokra čujeme kolem Innsbrucku do Ischglu,
malebného horského střediska situovaného
v údo lí Paznaun, na pomezí Tyrolska a Švý carska.
Ubytování v hotelu v okolí Ischglu, večeře, nocleh.  
2. den: Po snídani odjezd k vysokohorské pře-
hradě Silvretta ležící na rozvodí mezi Innem
a Rýnem. Možnost nenáročné turistiky (přehradní
jezero se dá obejít za 2 hodiny pohodlné chůze).
Dále pokračujeme nádherným Montafonským
údolím se zastávkou v malebném Bartholomä-
berg, nejstarším osídleném místě údolí, kterému
vévodí krásný kostel s historickými varhanami
a cenným vyřezávaným oltářem. Na zpáteční
cestě projedeme slavnou Arlberskou silnicí po-
stavenou za vlády Josefa II. se zastávkou na
vrcholu Arlberského průsmyku. Návrat do hotelu,
večeře, nocleh.

3. den: Po snídani Arlberským tunelem dojede-
me k Brandnertalu, romantickému a našimi
turisty zatím neobjevenému údolí na tyrolsko-
švýcarském pomezí. Vyjedeme do střediskové
obce Brand, odkud vysokohorskou vyhlídkovou
silnicí pokračujeme do výšky 1 565 m n.m.
k Schattenlagalmalm a dále lanovkou do výšky
1 970 m n. m. k Lünersee, nejvýše položenému
přírodnímu jezeru Rakouska, ležícímu v kouzel-
ném skalním kotli. V odpoledních hodinách po-
kračujeme do hlavního města Vorarlberska
Bregenzu, ležícímu na břehu Bodamského je-
zera. Možnost vyhlídkové jízdy lodí po jezeře.
V podvečerních hodinách návrat do místa uby-
tování. Večeře, nocleh.
4. den: Snídaně. Individuální volno. Sportovně
založenější hosté jistě využijí možnosti pěších
horských výletů. Přímo z Ischglu vede lanovka
k vysokohorským terénům v oblasti Idalpe, kde
je rovněž řada zajímavých a nenáročných pěších
výletů, v letních měsících je též možno soustavou
propojených lanových drah navštívit i bezcelní
švýcarskou zónu Samnaun. V oblasti je řada
horských chat s typickou vysokou kvalitou ty-
rolského pohostinství.  Odjezd zpět do ČR.  
5. den: Návrat v ranních hodinách.

Chiemsee | Ischgl | Silvretta | Montafon | Samnaun | Lünersee | Bregenz
Bodamské jezero | Mondsee

Termíny
3.7. – 6.7. 2020

19.8. – 22.8. 2020
8.9. – 12.9. 2020

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 3 noclehy v hotelu *** s polopenzí
• služby průvodce
• letní karta Silvretta Card zahrnující vybrané

místní lanovky, autobusy a vstupy do bazénů
a muzeí ve střediscích Ischgl-Galtür-Kappl 

• pojištění dle zák. č.159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy a lanovky cca 50 €

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč
• příplatek za polopenzi 890 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady

2–4) 250 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu dle aktuální situace vyhra-
zena. Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 35 osob. 

Dunaj

RAKOUSKO

NĚMECKO

Mondsee

Montafon Silvretta

Bregenz Lünersee
Chiemsee

ITÁLIE

Ischgl

Salzburg

Innsbruck

Sv. Anton

Montafon

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT1726.html

od 5 950 kč*

* více na str. 237
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RAKOUSKO | POZNÁVACÍ ZÁ JEZDY

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“.

Trasa 1: Praha, Tábor, České Budějovice 
Trasa 2: Mladá Boleslav, Praha, Dubenec, Písek,
České Budějovice

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hodinách odjezd z ČR
přes Dolní Dvořiště a kolem Mondsee a Salz-
burgu dojedeme do Halleinu, možnost návštěvy
solného dolu, který dal základ bo hat ství Salz-
burgu. Přes Bischoffshofen, kde násle du je krát-
ká zastávka k individuální prohlídce městečka,
v jehož kostele je známý Rupretikreuz pochá-
zející z 8.století, dojedeme do oblasti Zell am
See. Ubytování, večeře a nocleh.
2. den: Snídaně. Přes Pass Thurn dojedeme do
olympijského města Kitzbühelu, možnost vý-
jezdu lanovkou na blízké vrcholy. Pokračujeme
k nejvyšším vodopádům Evropy – Krimmelským
vodopádům. Možnost výstupu na vyhlídky u vo-
dopádu (vstupné cca 2 € není v ceně zájezdu).
Cestou zpět do Zell am See možnost použít
úzkorozchodnou železnici. Návrat do místa uby-
tování ve večerních hodinách. Individuální volno.
Večeře a nocleh.

3. den: Po snídani pojedeme přes Bruck an
der Glocknerstrasse dojedeme pod nejvyšší
průjezdný průsmyk v Evropě Grossglockner.
Projedeme průsmykem po vysokohorské vy-
hlídkové silnici se zastávkami na Hochtor
a Franz Josefs Hoehe, odkud se otevírají nád-
herné pohledy na nejvyšší horu Rakouska
Grossglockner a ledovec Pastersee. Pokra -
čuje me do Heiligenblut k návštěvě poutního
kostela v němž je nejkrásnější  vyřezávaný oltář
Korutan a hrobka Sv. Brikcia. Dále se zastavíme
ve městečku Lienz a cestou zpět do místa uby-
tování projedeme známou Felbertauernstra -
sse. Večeře a nocleh.
4. den: Po snídani odjedeme do Werfenu. Mož-
nost návštěvy největší ledové jeskyně Evropy
Riesenwelt, která se skalním masivem Vysokých
Taurů táhne až do vzdálenosti 42 km. Po ná -
vštěvě této jedinečné přírodní krásy pokračujeme
po dálnici kolem Salzburgu a Mondsee zpět do
ČR. Návrat do Prahy v pozdních večerních ho-
dinách.

| NEJKRÁSNĚJŠÍ MOTIVY RAKOUSKÝCH ALP | 4 DNY

Termíny
23.7. – 26.7. 2020 trasa 1
20.8. – 23.8. 2020 trasa 2

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 3 noclehy v hotelu *** s polopenzí
• služby průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy a jízdné cca 90 €

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady

2–4) 250 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu dle aktuální situace vyhra-
zena. Minimální počet účastníků pro realizaci
zájezdu je 35 osob.
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Salzburg

Hallein | Bischoffshofen | Kitzbühel | Krimmelské vodopády | Zell am See
Grossglockner | Lienz | Werfen

Heiligenblut Ledová jeskyně u Werfenu

Foto: Österreich Werbung/Eisriesenwelt

Foto: Österreich Werbung/Herzberger

Zell am See

Krimmelské vodopády

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT1730.html

od 7 330 kč*

* více na str. 237
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POZNÁVACÍ ZÁ JEZDY | RAKOUSKO

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“.

Trasa 1: Praha, Tábor, České Budějovice
Trasa 2: Mladá Boleslav, Praha, Dubenec, Písek,
České Budějovice

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hodinách odjezd z Pra-
hy do Rakouska. Návštěva horno ra kous ké ho
města Steyr s pěkným historickým jádrem. Po-
kračujeme do Villachu. Nocleh v okolí.
2. den: Po snídani návštěva vyhlídkové věže Py-
ramidenkogel* a dále po krásném jižním břehu
jezera Wörthersee do Klagenfurtu, korutanské
metropole. Návštívíme Mini mun dus*, zajímavý
pohádkový park na břehu jezera, kde je v měřítku
1:25 celkem 160 modelů nejvýznamnějších staveb
z 40 zemí světa, modelová železnice a přístavy.
Možnost návštěvy Reptilien ZOO Happ*. Po krát-
ké prohlídce města přejezd k Hochosterwitz**

nejvýznamnějšímu hradu Korutan. Možnost
výstupu ke hradu. Návrat do místa ubytování,
nocleh.
3. den: Po snídani pojedeme ke hradu Land-
skron. Nejprve navštívíme Affenberg*, kde žije
140 makaků ve volné přírodě, poté shlédneme
ptačí show Adlershow*. V odpo ledních hodinách
nás čeká plavba lodí po jezeře Ossiach*. Ger-
litze Alpen: výjezd lanovkou* ke Gipfelhausu
s výhledem do širokého okolí. Návrat na ubyto-
vání, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do údolí Maltatal,
kterým nás vyhlídková alpská silnice lemovaná
tisíci vodopády dovede až k přehradnímu jezeru
Kölnbreinsperre*. Možnost turistiky v okolí jezera.
V Gmündu možnost návštěvy muzea Porsche*.
Návrat kolem Salcburku do ČR.

Termíny
18.6. – 21.6. 2020 trasa 1
20.8. – 23.8. 2020 trasa 2

Cena zahrnuje
• 3 noclehy v penzionu *** s polopenzí
• dopravu autokarem, průvodce
• letní zážitkovou kartu KärtnerCard
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy nad rámec programu

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 390 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady

2–4) 250 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Minimální počet účastníků pro realizaci zá-
jezdu je 35 osob. (*) označeny návštěvy
 ZDARMA v rámci Korutanské karty, (**) ozna-
čeny návštěvy se slevou 50 %. Změna pro-
gramu dle aktuální situace vyhrazena. 
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Steyr | Villach | jezero Wörthersee | Klagenfurt | Minimundus | hrad Hochosterwitz
Gerlitzen Alpe | jezero Ossiach | Malta Hochalmstrasse | Kölnbreinsperre | Gmünd

| ZA KRÁSAMI KORUTAN | 4 DNY

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT1744.html

od 7 080 kč*

* více na str. 237

© Tine Steinthaler KärtenWerbung

Hrad HochosterwitzRozhledna Pyramidenkogel

Mini mun dus Wörthersee
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RAKOUSKO | SALCBURSKO

HOTEL TAUERN SPA 
**** KAPRUN

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POlOHA
Hotel Tauern Spa je 4hvězdičkový resort, který
disponuje exkluzívním hotelovým Panorama SPA
s proskleným bazénem na střeše hotelu a ter-
málními lázněmi s plochou více jak 20 000 m2.
Nová lanovka 3K Kaprun – Kitzsteinhorn – 
K-onnection: 700 m. 

VybAVeNí
Dětská herna, knihovna, dobíjecí stanice na elek-
tromobily, úschova zavazadel, relaxační oblast
s krbem.
Spa oblast a fintess jsou pro využití bez poplatku.

UbyTOVáNí
Pokoje s výhledem na hory.
Double room premium: 2+0 (31 m), Double room
Panorama: 1+1 (31 m), Panorama De Lux: 2+0
(48 m), Junior Suite: 2+0 (50 m).

STRAVOVáNí
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře: 5cho-
dové menu, 3 chody jsou servírované.

PARKOVáNí 
Parkování je možné v areálu hotelu, v garáži za
poplatek.

DOPlňKOVé SlUžby
Cykloturistika, fitness, pěší turistika, připojení
na internet, wellness centrum.
Aquapark, stolní tenis, kulečník, pronájem kol,
golfové hřiště (cca 3 km), vířivka, masáže, solá-
rium, fitness, čistění bot a oděvů, žehlení, praní. 

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

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2TAU.html

2

od 10 090 kč*

2 noci * více na str. 237
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SALCBURSKO | RAKOUSKO

HOTEL ST. FLORIAN
*** KAPRUN

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POlOHA
Hotel se nachází v centrální a přitom klidné části
Kaprunu. Centrum města a nová lanovka na
Mais kogel a ledovec Kitzsteinhorn: 200 m. Lázně
Tauern Spa: 900 m. 

VybAVeNí
Recepce, hala/lobby: salonek, WLAN: zdarma ve
vstupní hale, bar s otevřeným krbem, nekuřácký
objekt.

UbyTOVáNí
Typ pokoje: 2+0, 2+1, 2+2.
Sprcha, WC, balkon.

STRAVOVáNí
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře
(chody): na výběr.

PARKOVáNí
Parkování na místě je zdarma.

DOPlňKOVé SlUžby
Wellness: děti pod dohledem dospělých, sauna,
masážní sprcha, relaxační místnost infračervená
kabina. Fitness.

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

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2STF.html

5

od 3 190 kč*

2 noci * více na str. 237
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RAKOUSKO | SALCBURSKO

HOTEL TONI
**** KAPRUN

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POlOHA
Čtyřhvězdičkový wellness hotel se nachází v těsné
blízkosti centra Kaprunu a nabízí pohodlné a mo-
derní pokoje. 
Centrum, nákupy: 350 m, obchod s potravinami:
150 m, vlakové nádraží: Zell am See 8 km, letiště:
Salzburg 90 km.

VybAVeNí
Recepce, hala/lobby, WLAN: zdarma ve vstupní
hale, výtah, restaurace, bar, kavárna, konferenční
místnost, nekuřácký hotel.

UbyTOVáNí
Typ pokoje: 2–4 lůžka, sprcha, WC, balkon, max.
2 dospělí a 2 děti do 12,9 let, sofa.

STRAVOVáNí
Polopenze, snídaně a večeře formou bufetu.

PARKOVáNí
Parkování na místě je zdarma.

DOPlňKOVé SlUžby
Wellness: děti pod 16 let nejsou povoleny. Vnitřní
bazén, parní lázeň, sauna, samarium, infračer-
vená kabina, jacuzzi, masážní sprcha, relaxační
pokoj, solárium, masáže.
Fitness.

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

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2TON.html

APARTMÁNOVÝ DŮM DOMIZIL
*** KAPRUN

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POlOHA
Apartmánový dům Domizil se nachází uprostřed
lyžařské oblasti Kaprun. Komplex několika apart-
mánových domů cca 400 metrů od centra Ka-
prunu, pěší zóny.  Koupání a vodní sporty
v nedalekém Zeller See (cca 6 km). Výhodné místo
k horské turistice a poznávání okolí – Národní
park Vysoké Taury, ledovec Kitzsteinhorn, hrad
Kaprun, dopravní muzeum či odpočinkový park
Ferleiten.

VybAVeNí 
Lyžárna, WiFi zdarma, nekuřácké pokoje.

UbyTOVáNí 
Typy pokojů: studia pro 2 až 3 osoby – vlastní pří-
slušenství, obývací pokoj s třemi lůžky, TV, kuchyň-
ský kout s elektrickým sporákem, kávovar, lednice,
jídelní kout, mikrovlnná trouba, toustovač, nádobí,
sklenice na víno, pračka. 2pokojový prázdninový
apartmán pro 2–4 osoby má navíc ložnici s dvou-
lůžkem. Moderní koupelna s prostorným sprcho-
vým koutem. Balkon v každém apartmánu.

STRAVOVáNí 
Bez stravování.

PARKOVáNí 
Parkování u objektu je zdarma.

DOPlňKOVé SlUžby
Jízda na koni, prodej skipasů cyklistika, golfové
hřiště (3 km).
Masáže, dětské hřiště.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2DOM.html

od 5 090 kč*

2 noci * více na str. 237

od 19 490 kč*

týden, apartmán * více na str. 237

5



GASTHOF PENZION KIRCHENWIRT
*** GOSAU

Zájezdy: 3 a více dní Strava: light all inclusive

POlOHA 
Příjemný rodinný penzion s bohatou historií leží
v klidné části Gosau nedaleko centra střediska.
Středisko je ideálním východiskem k výletům do
okolí.

VybAVeNí 
Bar, úschovna zavazadel, restaurace: rakouské
pokrmy, jídelna, lovecký salonek, společenská
místnost, WiFi v hotelu zdarma, zahrada, terasa,
mini market.

UbyTOVáNí 
Typy pokojů: 1+0, 2+2.
Sprcha/vana, WC, fén, TV, telefon, rádio, WiFi.
Pokoje jsou nekuřácké.

STRAVOVáNí 
Light all inclusive. Bufetová snídaně, 3 chodová
večeře. 

PARKOVáNí 
Parkování je bez poplatku.

DOPlňKOVé SlUžby
Dětský koutek a hřiště.
Stolní tenis, sauna, parní lázeň, billiar, šipky, te-
nisový kurt.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2GAK.html
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SALCBURSKO | RAKOUSKO

KUR & SPORT ALPENBLICK
*** BAD GASTEIN

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POlOHA 
Individuální rodinné lázně a sportovní hotel
 Alpenblick se rozkládají jedinečnou polohou
a nádherným panoramatickým výhledem na
Gasteinertal.
Centrum nákupy: Bad Gastein 800 m, veřejný
krytý bazén: Termální koupaliště Bad Gastein
2 km, obchod s potravinami: 2 km, vlakové ná-
draží: Bad Gastein 2 km, letiště: Salzburg 100 km.

VybAVeNí 
Recepce, herna, knihovna, WLAN, výtah, restau-
race Panorama, bar, terasa.

UbyTOVáNí 
Typy pokojů: 1+0, 1+1, 2+1, 2+2.
Van/sprcha, WC.

STRAVOVáNí 
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře 3cho-
dová.

PARKOVáNí 
Parkování je bez poplatku.

DOPlňKOVé SlUžby
Venkovní bazén: vyhřívaný, parní lázeň, sauny,
infračervená kabina, masáže: všeho druhu, cvi-
čení na zádech, Harmony-Dance, termální lázně,
alternativa holistické procedury na vyžádání.
Ping pong, stolní fotbal, kulečník, šipky.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2KUA.html

2

od 3 290 kč*

2 noci * více na str. 237

od 3 790 kč*

2 noci * více na str. 237

6



800 112 112146

RAKOUSKO | SALCBURSKO

HOTEL ALPENKRONE
**** FILZMOOS

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POlOHA 
Dobře udržovaný hotel s prvotřídní polohou na
okraji lesa.
Centrum: Filzmoos 1,5 km, nákupy: 1,5 km, vla-
kové nádraží: Eben 15 km, letiště: Salzburg 90 km.

VybAVeNí 
Recepce, hala/lobby, výtah, jídelna, bar, terasa.

UbyTOVáNí 
Typy pokojů: 2–3 lůžkové, vana nebo sprcha, WC,
balkon.

STRAVOVáNí 
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře
o 4 chodech s výběrem (2 hlavní jídla na výběr).

PARKOVáNí 
Parkování je bez poplatku.

DOPlňKOVé SlUžby
Krytý bazén, parní lázeň, sauna, samarium, so-
lárium. Ping pong.

INFORMAce 
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
Domácí zvířata jsou povolena kromě restaurace.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2AlK.html

od 3 690 kč*

3 noci * více na str. 237

2
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APARTMÁNOVÝ DŮM SONNRAIN 
*** MARIA ALM

Zájezdy: 5 a více dní Strava: bez stravování

POlOHA 
Příjemné apartmány Sonnrain leží na klidném
romantickém místě s dostupností na sjezdovky
i turistické trasy. Jsou vhodné pro dovolenou
v každé roční době.
Centrum:  1 km, letiště: W. A. Mozart 43 km, gol-
fové hřiště: 16 km.

VybAVeNí 
Výtah.

UbyTOVáNí 
Apartmány: 1pokojový: pro 3 osoby. 2pokojový:
pro 4 osoby, 3pokojový apartmán:  pro 6 osob.
Vratná kauce na místě cca 100 € placená na místě.

Ložní prádlo vlastní nebo za poplatek na místě.
Cenu zahrnuje spotřebu energie, vodu a úklid.
Apartmán je vybaven: kávovar, trouba, kuchyňské
potřeby, rychlovarná konvice, lednička.

STRAVOVáNí 
Bez stravy.

PARKOVáNí 
Parkování přímo u objektu.

DOPlňKOVé SlUžby
Donáška pečiva za poplatek.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2ASO.html

HOTEL SAALBACHER HOF 
**** SAALBACH

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POlOHA
Perfektní prázdninový hotel v centru Saalbachu
obklopený obrovskou přírodní scenérií jednoho
z nejznámějších lyžařských středisek na světě.
Centrum: Saalbach 0 m, obchod s potravinami,
nákupy: Saalbach 10 m, vlakové nádraží: Zell am
See 20 km.

VybAVeNí
Recepce, úschova zavazadel, recepce, hala lobby,
lounge s otevřeným krbem, WiFi, loděnice, výtah,
hostinec, bar, knihovna, dětská herna.

POKOje
Typy pokojů: 2+0, 2+1, 2+2.
Vana/sprcha, WC, fén, rádio, telefon, TV, WiFi.

STRAVOVáNí
Polopenze, snídaně formou bufetu.

PARKOVáNí
Parkování zdarma.

DOPlňKOVé SlUžby
Krytý skalní bazén s vodopádem, masážní trysky
a protiproudem, sauna, relaxační místnost, ja-
cuzzi, Kneippův bazén, kosmetické středisko, po-
silovna.

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

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2SAA.html

6

od 1 690 kč*

4 noci, apartmán * více na str. 237

od 4 790 kč*

2 noci * více na str. 237
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HOTEL HAFLINGERHOF
*** GOLLING AN DER SALZACH

Zájezdy: 3 a více dní Strava: all inclusive

POlOHA:
Hotel Haflingerhof stojí na klidném místě, přímo
na okraji lesa, s krásným výhledem na okolní
hory.
Centrum, nákupy, vlakové nádraží: Golling 2 km,
veřejný krytý bazén: Kuchl 3,5 km, letiště: Salzburg
25 km, jezero: jezero s dětským hřištěm (vstup
zdarma), Kuchl 3,5 km.

VybAVeNí:
Recepce, výtah.

POKOje:
Typy pokojů: 2+0, 2+1, 2+2.

STRAVOVáNí:
All inclusive, snídaně a večeře formou bufetu,
balený oběd.

PARKOVáNí:
Parkování zdarma.

DOPlňKOVé SlUžby:
Půjčovna kol dle dostupnosti.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2HAF.html

LANDGASTHOF TORRENERHOF 
*** GOLLING AN DER SALZACH

Zájezdy: 3 a více dní Strava: all inclusive

POlOHA
Hotel Landgasthof Torrenerhof stojí na klidném
místě na okraji města.
Centrum, nákupy, vlakové nádraží: Golling 2 km,
veřejný krytý bazén: Kuchl 3,5 km, letiště: Salz-
burg 25 km, jezero: veřejné jezero s dětským
hřištěm (vstup zdarma).

VybAVeNí
Recepce, obývací pokoj s kabelovou TV, salonek,
výtah, jídelna, restaurace, terasa.

POKOje
Typy pokojů: 1+0, 2+0, 2+1, 2+2.
Sprcha, WC.

STRAVOVáNí
All inclusive, snídaně formou bufetu, večeře
výběr z menu nebo formou bufetu.

PARKOVáNí
Parkování zdarma.

DOPlňKOVé SlUžby
Tažené jízdy kočárem.

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

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2lAN.html

5

9

od 2 290 kč*

2 noci * více na str. 237

od 2 390 kč*

2 noci * více na str. 237
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SPORTHOTEL KOGLER
**** MITTERSILL

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POlOHA
Uprostřed jedinečné krajiny národního parku
Vysoké Taury leží Sporthotel Kogler. Les, louky
a vysoké hory – zdroj nové životní síly a energie.
Veřejný krytý bazén: v hotelu, obchod s potra-
vinami: Mittersill 400 m, vlakové nádraží: Mittersill
500 m, letiště: Salzburg 80 km.

VybAVeNí
Recepce, vstupní hala, WiFi: zdarma v hotelové
hale, jídelna, restaurace, bar – salonek, terasa,
nekuřácký objekt.

POKOje
Typy pokojů: 1+0, 2+1, 4+1.
Koupelna, WC, balkon.

STRAVOVáNí
Polopenze, snídaně a večeře formou bufetu.

PARKOVáNí
Parkování zdarma.

DOPlňKOVé SlUžby
Posilovna, krytý tenisový kurt, squashový kurt,
stolní fotbal, krytý bazén, parní lázeň, sauna, ja-
cuzzi, Kneippova stanice, masáže, kosmetika.

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

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2KOG.html

HOTEL PENZION CAROSSA
*** ABERSEE AM WOLFGANGSEE

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POlOHA
Rodinný hotel se nachází cca 300 m od centra
a 800 m od jezera Solné komory Wolfgangsee. 

VybAVeNí
Recepce, restaurace, výtah, terasa, dětský koutek.

POKOje
Typy pokojů: 1+0, 2+2.
Sprcha/vana, toaleta, telefon, WiFi, TV, balkon.

STRAVOVáNí
Polopenze, bufetová snídaně, večeře servírované. 

PARKOVáNí
Parkování je zdarma před objektem.

DOPlňKOVé SlUžby
Stolní tenis, hotelová pláž (800 m).

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2cAR.html

12

6

od 7 790 kč*

3 noci * více na str. 237

od 3 790 kč*

2 noci * více na str. 237
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HOTEL LUKASMAYR
*** BRUCK AN DER GLOCKNERSTRASSE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POlOHA
V srdci Brucku leží rodinný hotel Lukasmayr.
V létě výchozí bod pro sportovní aktivity všeho
druhu v krajině jedinečné krásy.
Vlakové nádraží: Bruck 1 km, Zell am See cca
10 km, letiště: Salzburg 95 km.

VybAVeNí
Recepce, lobby, WiFi: platba na místě, výtah, jí-
delna, restaurace, bar, terasa.

POKOje
Typy pokojů: 1+0, 2+0, 2+1, 2+2.
Sprcha, WC, balkon (pokoj 2+2).

STRAVOVáNí
Polopenze, snídaně a večeře formou bufetu.

PARKOVáNí
Parkování zdarma.

DOPlňKOVé SlUžby
Sauna, parní lázeň, Kneippův bazén, fitness, so-
lárium.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2lUK.html

9

od 2 790 kč*

2 noci * více na str. 237
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HOTEL SONNENRESORTS MALTSCHACHER SEE
*** FELDKIRCHEN

Zájezdy: 3 a více dní Strava: all inclusive

POlOHA
Na břehu jezera Maltschacher, s výhledem na
národní park Nockberge, vás obklopuje sluneční
středisko.
Centrum, nákupy, vlakové nádraží: Feldkirchen
7 km, letiště: Klagenfurt 30 km.

VybAVeNí
Recepce, knihovna, restaurace s nekuřáckou
zónou, bar, obchod v hlavní budově, plážový
areál s hřištěm na plážový volejbal.

POKOje
Typy pokojů: 2+0, 2+1.
Sprcha, WC, balkon (2+1). 

STRAVOVáNí
All inclusive, snídaně a večeře formou bufetu.

PARKOVáNí
Parkování zdarma.

DOPlňKOVé SlUžby
Krytý bazén, dětský bazén, sauna, tenisové kruty
s umělou trávou, rybaření, plážový volejbal, ka-
deřnictví, kosmetika, stolní tenis, bowling, mini-
golf.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2SOM.html

HOTEL HUNGUEST HEILIGENBLUT
**** HEILIGENBLUT

Zájezdy: 3 a více dní  Strava: polopenze

POlOHA:
Komfortní, moderní a rustikálně zařízený hotel.
Centrum: Heiligenblut 300 m, obchod s potra-
vinami: 100 metrů, vlakové nádraží: Lienz, 38 km,
Mallnitz 55 km, letiště: Klagenfurt 161 km.

VybAVeNí:
Recepce, vstupní hala, čítárna, bezdrátový inter-
net: zdarma v Glocknerbaru, výtah, restaurace,
jídelna, bar, kavárna.

POKOje:
Typy pokojů: 1+1, 2+0, 2+1.
Sprcha, WC, balkon (kromě 1+1).

STRAVOVáNí:
Polopenze, snídaně a večeře formou bufetu.

PARKOVáNí:
Parkování zdarma, garáž za poplatek cca 4 €.

DOPlňKOVé SlUžby:
Sauna, parní lázeň, infračervená kabina, krytý
bazén, masáže, squash, tenisový kurt, fitness,
stolní tenis.

INFORMAce:
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+17 let).
Domácí zvířata jsou povolena.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2HUN.html

10

8

od 2 290 kč*

2 noci * více na str. 237

od 2 290 kč*

2 noci * více na str. 237
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HOTEL SEEROSE
**** BODENSDORF

Zájezdy: 3 a více dní Strava: plná penze

POlOHA
Rodinný  hotel Seerose se nachází přímo u Os-
siacher See. Zvláštní místo pro speciální lidi.
Centrum, vlakové nádraží, obchod: Bodensdorf
500 m, veřejný krytý bazén: Kärnten Therme
Warmbad Villach 10 km, přístav: Klagenfurt
25 km, pláž: soukromá pláž 1 m.

VybAVeNí
Recepce, lobby, WLAN: zdarma, výtah, jídelna,
restaurace, bar, kavárna, terasa.

POKOje
Typy pokojů:2+0, 2+1, 2+2.
Sprcha, WC, balkon

STRAVOVáNí
Plná penze, snídaně formou bufetu, večeře:
chody.

PARKOVáNí
Parkování zdarma.

DOPlňKOVé SlUžby
Jezírková sauna, parní lázeň, finská sauna, kos-
metika, masáže.

INFORMAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+16 let).
Domácí zvířata nejsou povolena v jídelně a ho-
telovém trávníku.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2See.html

FAMILIENHOTEL VILLA FLORA
*** VELDEN AM WÖRTHERSEE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POlOHA
Ve Villa Flora jsou hosté ubytováni ve stylovém
rodinném hotelu. Nachází se na klidném a slu-
ném místě, jen pár minut od jezera Wörther.
Centrum: Velden 300 m, veřejný krytý bazén,
nakupování: Villach 17 km, vlakové nádraží: Vel-
den 1,5 km, letiště: Klagenfurt 27 km, jezero: Je-
zero Wörther 350 m.

VybAVeNí
Recepce, zimní zahrada: jídelna a společenská
místnost, WLAN: zdarma, bar, deštníky, lehátka.

POKOje
Typy pokojů:2+0, 2+1.
Sprcha, WC, balkon.

STRAVOVáNí
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře:
chody.

PARKOVáNí
Parkování zdarma.

DOPlňKOVé SlUžby
Stolní tenis, playstation, minigolf, hřiště na vo-
lejbal, basketbal, nohejbal, půjčovna kol.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2VFl.html

5

5
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FERIENHOTEL ALBER
*** MALLNITZ

Zájezdy: 5 a více dní  Strava: polopenze

POlOHA
Ferienhotel Alber leží v centru města v Národním
parku Vysoké Taury v Korutanech. Hotel je ideální
začáteční bod pro túry. 
Obchod: 100 m, jezero: 35 km, veřejný bazén:
300 m Tauernbad, Reisseck 20 km, oslí farma:
Eselpark Maltatal 53 km.

VybAVeNí
Lobby, recepce, restaurace, bar, hřiště pro děti,
výtah. 

POKOje
Typy pokojů: 2+2.
TV, telefon, sprcha/vana, WC, fén, některé balkon. 

STRAVOVáNí
Polopenze.

PARKOVáNí
Parkování je zdarma.

DOPlňKOVé SlUžby
Sauny (finská, bylinková), whirpool, parní lázeň,
infračervená kabina, relaxační místnost.
Solárium, masáže.

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

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2FeA.html

od 6 290 kč*

4 noci * více na str. 237
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HOTEL TURNERSEE
*** SANKT KANZIAN AM KLOPEINER SEE

Zájezdy: 3 a více dní  Strava: polopenze

POlOHA
Hotel Turnersee je malý rodinný hotel v Unter-
narrachu u jezera Turner, jen pár minut od jezera
Klopeiner. Mimo hlavní dopravní tepny a přesto
v těsné blízkosti jezera, se nemovitost může
pochlubit vším, co potřebujete pro odpočinkovou
a příjemnou dovolenou.
Centrum: St. Kanzian 3 km, vlakové nádraží:
Kühnsdorf 10 km, letiště: Klagenfurt 27 km,
jezero: asi 1 km.

VybAVeNí
Recepce, salón, WLAN: zdarma ve veřejných pro-
storách, jídelna, bar.

POKOje
Typy pokojů: 2+0, 2+1, 2+2.
Sprcha, WC, většina balkon.

STRAVOVáNí
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře
3 chody.

PARKOVáNí
Parkování zdarma.

DOPlňKOVé SlUžby
Venkovní bazén.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2TUR.html

od 2 090 kč*

2 noci * více na str. 237
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LANDGASTHOF SCHWANNERWIRT
*** MITTERBERG

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POlOHA
Schwannerwirt je tradiční rodinný podnik, který
se nachází v centru Weerbergu od roku 1747.
V létě je Schwannerwirt ideálním výchozím
bodem pro cyklistické, motocyklové a turistické
túry. Za 10 až 15 minut jízdy autem do okolních
oblastí najdete velké množství zajímavých míst.

VybAVeNí
Letní terasa, úschovna kol, WLAN.

POKOje
Typy pokojů: 1+0, 2+0, 3+0. 
Sprcha, WC, TV, telefon, rádio, většina s balko-
nem.

STRAVOVáNí
Snídaně formou bufetu.

PARKOVáNí
Parkoviště před domem bez poplatku.

DOPlňKOVé SlUžby
Infračervené kabina, vyhřívaný venkovní bazén.

INFORMAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
Domácí zvířata jsou povolena (jen dobře tréno-
vaní psi, cca 10 €).

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2lAS.html

od 1 890 kč*

2 noci * více na str. 237

1
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HOTEL ARLBERG
*** ST. ANTON AM ARLBERG

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POlOHA
Tento útulný a pohodlný hotel se nachází na Arl -
bergu, asi 1,304 m nad mořem. Klidné, slunné
a centrální umístění v kombinaci s velkým kom-
fortem a stylovou atmosférou.
Centrum, veřejný krytý bazén, nakupování, vla-
kové nádraží: St. Anton 300 m, letiště: Innsbruck
80 km.

VybAVeNí
Recepce, úschovna zavazadel, hala, salonek,
WLAN: zdarma, úschovna kol, výtah, jídelna, re-
staurace, bar, sluneční terasa.

POKOje
Typy pokojů: 1+1, 2+0, 2+1, 2+2.
Sprcha, WC, balkon.

STRAVOVáNí
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře:
chody.

PARKOVáNí
Parkování zdarma.

DOPlňKOVé SlUžby
Krytý bazén, jacuzzi, sauna, parní lázeň, tenisový
kurt.

INFORMAce
V ceně není zahrnut rekreační poplatek (+14 let).
Domácí zvířata jsou povolena.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2ARl.html

FERIENHOTEL HOPPET
**** HART IM ZILLERTAL

Zájezdy: 3 a více dní  Strava: all inclusive

POlOHA
Ferienhotel Hoppet se skládá ze 2 budov, hlavní
budova a nová budova jsou propojeny pod zemí.
Klidný hotel se nachází přímo u farního kostela
a odtud se otevírá nádherný výhled na údolí
 Ziller.
Veřejný krytý bazén: Erlebnisbad Fügen 2,5 km,
vlakové nádraží: Fügen 2,5 km, letiště: Innsbruck
60 km.

VybAVeNí
Recepce, hala, WLAN: zdarma, výtah, jídelna, ho-
telový bar se salonkem, deštníky, lehátka.

POKOje
Typy pokojů: 1+0, 2+0, 2+1, 2+2, 3+3.
Sprcha, WC, balkon.

STRAVOVáNí
All inclusive, snídaně a večeře formou bufetu.

PARKOVáNí
Parkování zdarma.

DOPlňKOVé SlUžby
Krytý bazén, jacuzzi, sauna, parní lázeň, tenisový
kurt, finská sauna, aromatická koupel, masážní
sprchy, šipky, stolní fotbal.

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

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2HOP.html

11

od 3 990 kč*

2 noci * více na str. 237

od 3 990 kč*

2 noci * více na str. 237
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ALPENHOTEL ISCHGLER HOF 

HOTEL PENSION ROTSPITZ
*** MAURACH AM ACHENSEE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POlOHA
Pobyt na centrálním, ale klidném místě v těsné
blízkosti jezera v domě v typickém tyrolském
stylu s důrazem na detail.
Centrum veřejný krytý bazén, obchod:  Maurach
500 m, jezero: Achensee Maurach 300 m.

VybAVeNí
Recepce, WLAN: zdarma, výtah, restaurace, bar.

POKOje
Typy pokojů: 2+0, 2+1, 2+2.
Sprcha, WC, telefon, kabelová televize.

STRAVOVáNí
Snídaně formou bufetu.

PARKOVáNí
Parkování zdarma.

DOPlňKOVé SlUžby
Wellnes: od 14 let, finská sauna, infračervená
kabina, parní sauna, whirpool, solárium, masáže,
posilovna.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2ROT.html
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**** ISCHGL

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POlOHA:
Alpenhotel Ischgler Hof se nachází nedaleko la-
novky Silvrettaseilbahn v Ischglu.

VybAVeNí:
Salonek, lobby bar, sluneční terasa, WiFi.

POKOje:
Typy pokojů: 1+0, 2+0, 2+1, 2+2.
TV, koupelna: vana/sprcha, WiFi.

STRAVOVáNí:
Polopenze: večeře o 4 chodech.

PARKOVáNí:
Bezplatné, soukromé podzemní parkoviště.

DOPlňKOVé SlUžby:
Lázeňské centrum: krytý bazén, parní lázeň, ví-
řivka, masáže, jacuzzi, fitness, sauna.
Letní karta Silvretta: bezplatné používání lanovek,
veřejných autobusů, vstup na veřejné jezero.

INFORMAce:
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
Domácí zvířata jsou povolena.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XAT2AlI.html

od 3 090 kč*

2 noci * více na str. 237

od 5 490 kč*

2 noci * více na str. 237
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Německo
Německo jako cíl pobytových zájezdů zažívá v posledních letech renesanci zájmu českých
cestovatelů, kteří znovu objevují nejen dříve frekventovaně navštěvovaná místa ve východním
Německu, ale i místa zcela nová. Tato země jako turistický cíl byla donedávna neprávem
opomíjena a představa, že jde jen o rozlehlou nížinu protkanou dálnicemi, skutečně ani
zdaleka neplatí. Naopak každý návštěvník žasne, když zde objeví rozlehlá zalesněná horstva
s vrcholy ve výšce krkonoš, jedinečné písčité pláže na březích Baltu s příjemně vyhřátou
vodou – mj. i díky globálnímu oteplování – nebo velehorské scenérie v bavorských Alpách.
Starobylá historická města pak nabízejí poklady středověké a dokonce i starověké architektury
a umění, úrodná údolí řek kulturu pěstování vinné révy a znovu sjednocený Berlín je pak
moderní i historickou metropolí skutečně svě tového formátu. Nelze než tuto jedinečnou
zemi doporučit k Vaší příští návštěvě.

Německo

800 112 112158

NepřehlédNěte Naši Nabídku 
pozNávacích zájezdů

• Malý a Velký okruh Německem
• Města a příroda severního Německa
• Romantickým údolím Rýna
• Za krásami Švábska hradní stezkou
• Bavorské Franky s návštěvou Norimberka
• To nejlepší z Bavorska
• Nejkrásnější zámky Bavorska
• Berchtesgadenské Alpy s návštěvou Mnichova
• Legoland
• Berlín – víkend vlakem
Podrobné informace najdete v našem kata-
logu „Poznávací zájezdy 2020“ str. 118–129!



NAŠe PoBYToVÁ mÍSTA
BercHTeSGAdeN
Krajina, která láká k rekreační a vysokohorské
turistice. Za návštěvu určitě stojí jak nedaleký
Salzburg, tak i jezero Königssee nebo ledový
svět, největší ledová jeskyně na světě a solné
doly. Vzdálenost od Prahy je cca 400 km, doba
jízdy okolo 6 hodin.

reiT im WiNkl
Perla Horního Bavorska. Nachází se v kouzelném
alpském slunném údolí s křišťálově čistým vzdu-
chem, který má ideální centrální polohu. Můžete
podnikat výlety do Salzburgu nebo Mnichova,

které Vám nabízejí možnost návštěvy muzeí, vý-
stav, nákupy. Vzdálenost od Prahy je cca 460 km,
doba jízdy okolo 5 hodin.

GArmiScH
Garmich je známé střediko, ve kterém se již
v roce 1936 konaly zimní olympijské hry. Unikátní
zubačkou nebo lanovkou se můžeme dostat
k nejvyššímu vrcholu Německa : Zugspitz, ze kte-
rého je nádherný výhled od německých a rakou-
ských Alp až k Dolomitům a švýcarským horám.
Vzdálenost od Prahy je cca 480 km, doba jízdy
okolo 5 hodin.

Naše tipy pro správNou volbu
• pěší turistika a poznávání 
• výlety po Bavorsku i Rakousku 
• krátká dojezdová vzdálenost z ČR 
• výlety: hrady, zámky, solné doly a ledové

jeskyně 
• výlety po Bavorsku, Rakousku, Švýcarsku

NĚMECKO

PO
LSKO

RAKOUSKO

FRANCIE

DÁNSKO

ČESKO

Berchtesgaden

Grainau

Garmisch-Partenkirchen

Inzell

Praha

Berlín

Severní moře

Baltské
       moře

ŠVÝCARSKO

zájezdy: 3 a více dNí

Německo
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Berchtesgaden

königsee

Garmisch-Partenkirchen, Alpspix cestou na orlí hnízdo

Hintersee
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Trasa 1: Mladá Boleslav, Praha, Beroun (dálnice),
Plzeň   
Trasa 2: Hradec Králové, Pardubice, Praha, Be-
roun (dálnice), Plzeň

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V časných ranních hodinách odjezd z Prahy
do Německa k návštěvě bavorského zámku Lin-
derhof, který leží v nádherném parku a patří do
trojice nejznámějších zámků bavorského krále
Ludvíka II. Zároveň budeme obdivovat malé stavby
v parku, spolu s umělou krápníkovou jeskyní.
Dále pokračujeme do městečka Oberammergau
v údolí řeky Ammer, které je proslaveno svými
pašijovými hrami a domy, na kterých nás zaujmou
fresky s různými vyobrazeními – náboženskými
i pohádkovými. Krátké zastavení v klášteře Ettal,
který byl založen ve 14.století a po staletí byl cen-
trem vzdělání, je kde stále gymnázium pro chlapce
i dívky. Možnost zakoupení některých klášterních
výrobků – pivo, likéry, drobné upomínkové před-
měty. Odjezd na ubytování v okolí Schwangau. 
2. den: Po snídani navštívíme zámek 
Hohen schwangau, poslední rodové sídlo
 vladařského rodu Wittelbachů a poté nejznámější
a nejkrásnější německý pohádkový zámek
 Neuschwanstein, který nám připomene roman-
tický historismus a kouzlo wagnerových oper.

Dále možnost  návštěvy působivé expozice
v Muzeu bavorských králů či procházky kolem
jezera Alpsee. V odpoledních hodinách přejedeme
do malebného historického městečka Füssen,
kterému dominuje dodnes obývaný hrad. Indi-
viduální volno. Možnost koupání či  projížďky lodí
po vodní nádrži Forggensee či možnost indivi-
duální návštěvy lázní Kristall Therme ve Schwan-
gau s blahodárnou slanou vodou a nádherným
výhledem na zámek.  Nocleh. 
3. den: Po snídani odjedeme směrem k jezeru
Chiemsee. Po příjezdu do Prienu am Chiemsee,
budeme dále pokračovat lodí (za poplatek) po
jezeře na ostrov Herreninsel, kde navštívíme
další královský zámek Ludvíka II. Tento zámek
je věrnou kopií zámku Ludvíka XIV. ve Versailles,
v mnohém však svůj vzor předčil. Zde zároveň
navštívíme muzeum Ludvíka II. a můžeme se
zastavit ve Starém zámku, kde Ludvík II. při stav-
bě Nového zámku bydlel. Odtud pojedeme lodí
na další ostrov v Chiemsee – Fraueninsel. Na
tomto ostrově se projdeme, budeme vnímat
klid a pohodu ostrova, zároveň navštívíme kostel
z 15. století. Je zde také ženský klášter, kde bu-
deme mít možnost zakoupení některých výrobků
z hospodářské činnosti kláštera. Návrat lodí do
přístavu a odjezd směrem do ČR. Příjezd do Pra-
hy v pozdních večerních hodinách. 

| NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁMKY BAVORSKA | 3 DNY

Zámek Linderhof | Oberammergau | Zámek Hohenschwangau
Zámek Neuschwanstein | Füssen | jezero Chiemsee | Herreninsel
Zámek Herrenchiemsee | Fraueninsel 

Zámek NeuschwansteinZámek Hohenschwangau

© Cowin Andrew

Fraueninsel

© DZT Arved von der Ropp

Termíny
8.5. – 10.5. 2020 trasa 1

21.8. – 23.8. 2020  trasa 2
18.9. – 20.9. 2020 trasa 1

Cena zahrnuje
• 2 noclehy v hotelu *** se snídaní
• dopravu autokarem, průvodce
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy cca 48 €

Fakultativní služby
• přípl. za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč 
• příplatek za přední místa v autokaru (řady

2–4) 250 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena.
Minimální počet účastníků pro realizaci zá-
jezdu je 35 osob.
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Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/Xde1762.html

od 5 820 kč*

* více na str. 237
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| BERCHTESGADENSKÉ ALPY S NÁVŠTĚVOU MNICHOVA | 3 DNY

Trasa 1: Mladá Boleslav, Praha, Beroun** (dál-
nice), Plzeň**
Trasa 2: Opava, Ostrava, Olomouc, Pardubice,
Hradec Králové, Praha,  Dubenec*, Písek*

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: V ranních hodinách odjezd z Prahy do
Pasova – města na soutoku tří řek. Během pro-
hlídky jistě nevynecháme malebná náměstí, vy-
soké věže, klikaté uličky, návštěvu dómu sv.
Štěpána, kde jsou umístěny asi největší varhany
na světě. Fakultativně plavba k soutoku Dunaje,
Ilzu a Innu s nádherným pohledem na město.
Odjezd na ubytování. Při dobrých časových mož-
nostech individuální návštěva bazénu či sauny
v  Inzellu (zdarma v  rámci Karte Ruhpolding
Inzell). Fakultativně večeře. Nocleh.
2. den: Po snídani pojedeme do Berchtesga-
denu, kde navštívíme pověstné Hitlerovo Orlí
hnízdo s chmurnou historií, ale úžasným výhle-

dem na okolní horské scenérie. Dále budeme
pokračovat na prohlídku slavného solného dolu.
V odpoledních hodinách přejedeme k jezeru Kö-
nigssee, které se rozlévá při úpatí nejvyšší hory
Berchtesgadenských Alp a druhé nejvyšší hory
Německa – Watzmann 2 713 m n. m. Možnost
procházky kolem  jezera či projížďky lodí ke kapli
St. Bartholomä.  Návrat do Inzellu. Fakultativně
večeře. Nocleh. 
3. den: Po snídani pojedeme do Ruhpoldingu,
kde společně vyjedeme lanovkou (zdarma v rám-
ci Karte Ruhpolding Inzell) na vrchol Rauschberg,
kde se rozloučíme nádherným výhledem na
Chiem gauské a Berchtes gadenské Alpy a dále
budeme pokračovat do bavorské metropole
Mnichova známé nejen historickou Hofbrauerei,
ale i nádhernou pěší zónou a pověstným orlojem
na Nové radnici. Individuální volno. V podvečer-
ních hodinách odjezd do ČR.

Pasov | Inzell | Berchtesgaden | Königssee | Ruhpolding | Mnichov 

Kehlsteinhaus, Orlí hnízdo

Mnichov

Pasov

Termíny
23.5. – 25.5. 2020 trasa 2

5.9. – 7.9. 2020 trasa 1

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem, průvodce
• 2 noclehy se snídaní v hotelu *** v Inzellu
• Chiemgau Karte Ruhpolding Inzell
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupné do objektů cca 60 € 

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 990 Kč 
• příplatek za polopenzi  690 Kč 
• plavba k soutoku tří řek v Pasově  290 Kč 
• příplatek za přední místa v autokaru (řady

2–4) 250 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Na trase * možno jen přistupovat, ** možno
jen vystupovat.
Minimální počet účastníků pro realizaci zá-
jezdu je 35 osob.
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Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/Xde1765.html

od 4 670 kč*

* více na str. 237
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HOTEL A CHALETS LAMPLLEHEN 
*** MARKTSCHELLENBERG

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

PoloHA
Český hotel-penzion je situován v klidné roman-
tické lokalitě ve vzdálenosti 1 km od Markt -
 schllenberg.

VyBAVeNí
Recepce, restaurace s krbem a kachlovými
kamny, sauna.

Pokoje
Typy pokojů: 2+1, 4lůžkový apartmán.
Koupelna, sprcha, WC, TV s českými stanicemi,
WiFi, balkon nebo terasa.

STrAVoVáNí
Snídaně formou bufetu, večeře o 3 chodech. 
V úterý nejsou večeře.

PArkoVáNí
Parkování možné zdarma  areálu v hotelu, par-
kování na ulici.

doPlňkoVé SlužBy
Minigolf, golfové hřiště, tenisový kurt, bowling,
aquapark (mimo ubytování).

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xde2lAm.html

Německo | BAVORSKÉ ALPY

ALPENCHALET REIT IM WINKL
*** REIT IM WINKL

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravy

PoloHA
Slunečná chata v Chiemgau v idylickém Reit im
Winkl s výhledem na Kaisergebirge (700 m nad
mořem) je ideálním výchozím bodem k poznání
úchvatné přírodní scenérie Bavorských Alp.

VyBAVeNí
Recepce, WLAN, nekuřácký objekt.

Pokoje
Typy pokojů: 2+1  (23 m²), 2+1 (38 m²), 2+2
(32 m²), 4+4 (80 m²).
Zahrnuto v apartmánech: elektřina, voda, závě-
rečný úklid, topení.

Splatné na místě: ručníky, ložní prádlo. Kauce:
200 EUR, hotovost při příjezdu.

STrAVoVáNí
Bez stravy.

PArkoVáNí
Parkování zdarma.

doPlňkoVé SlužBy
Reit im Winkl Card během oficiálních otevíracích
hodin zdarma vstup do krytého a venkovního
bazénu v Reit im Winkl.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xde2AlP.html

od 5 890 kč*

2 noci * více na str. 237

od 1 790 kč*

2 noci * více na str. 237



DORINT SPORTHOTEL  GARMISCH PARTENKIRCHEN  
*** GARMISCH PARTENKIRCHEN

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

PoloHA
Dorint Sporthotel láká slibnými túrami, golfovými
odpališti, klidnou procházkou městem  na roz-
kvetlé horské louce nebo pohodlně v teplé chatě.

VyBAVeNí
Recepce, úschovna zavazadel, hala, společenská
místnost, WLAN,  výtah, snídaňová místnost, jí-
delna, restaurace, bar, terasa, pivní zahrádka,
zahrada, slunečníky: zdarma, lehátka: zdarma.

Pokoje
Typy pokojů: 2+0, 2+2. 
Koupelna, sprcha, WC, balkon.

STrAVoVáNí
Polopenze, snídaně bufetem, večeře: chody.

PArkoVáNí
Parkování a garáž placené na místě cca 7 €.

doPlňkoVé SlužBy
Fitness a wellness centrum. Krytý bazén, parní
lázeň, finská sauna, bio sauna, relaxační místnost,
jacuzzi, kosmetické středisko, masáže.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xde2dor.html

HOTEL KÖPPELECK
*** SCHÖNAU AM KÖNIGSSEE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

PoloHA
Hotel Köppeleck v Schönau am Königssee stojí
na klidném místě na okraji lesa, cca 5 minut jízdy
od Königsee jezera. 

VyBAVeNí
Recepce, úschovna zavazadel, lobby, WLAN,
úschovna kol, výtah, restaurace, bar, kavárna,
terasa, nekuřácký objekt, zahrada.

Pokoje
Typy pokojů: 1+0, 2 +0, 2+1 (2 dospělí, 1 dítě do
11 let). 
Sprcha, WC, balkon.

STrAVoVáNí
Snídaně formou bufetu.

PArkoVáNí
Parkování možné zdarma. 

doPlňkoVé SlužBy
Sauna, půjčovna kol.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Xde2koP.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 163
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od 5 390 kč*

2 noci * více na str. 237

od 2 590 kč*

2 noci * více na str. 237
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NaŠE PoBYToVÁ MÍsTa
BalatoN
Krása Balatonu a jeho tisíce tváří uchvacuje jak
zvídavého turistu, tak domorodce. Pro ty, kteří
sem přijíždějí, má tato oblast připraveny nesčetné
možnosti oddychu, bohaté zážitky i skrytá ta-
jemství. V kotlině, obklopené dávno vyhaslými
sopkami se otvírá zvláštní svět. Vyhaslé čedičové
vulkány jsou dnes turistickým rájem. Spolu s ro-
mantickými zříceninami několika hradů napovídají
o pohnuté minulosti této krajiny. Ne opako -

vatelným zážitkem je západ slunce, který je možný
si vychutnat v příjemném prostředí maďarské
csárdy, položené vysoko nad jezerem, při ochut-
návce některého z typických balatonských vín.
Pláže severního a jižního břehu Balatonu se od
sebe podstatně liší. Na severu přechází voda
 prud ce do hloubky a po 30 až 50 m se již nedo-
sáhne na dno. Zdejší pláže jsou vhodné spíše
pro dobré plavce či pro ty, kteří přijíždějí s do-
spívajícími dětmi. Na jižním břehu se voda jen

pozvolna svažuje do hloubky, na většině míst se
můžeme brouzdat vodou třeba i do vzdálenosti
pěti set metrů od břehu bez plavání. Obzvláště
mělké je pásmo přiléhající přímo ke břehu, kde
se mohou ani ne v půlmetrové hloubce skvěle
vydovádět ti nejmenší. Zpravidla proto si volí
jižní břeh rodiny s malými dětmi.
Komu nestačí jen vodní radovánky – plavání,
plachtění, jízda na vodních lyžích, může použít
vlastní či vypůjčené kolo a objet jezero po dobře

Maďarsko
Maďarsko – země plná překvapení, ležící v samém srdci Evropy. každému nabídne trvalý zážitek, s nekonečnými možnostmi zábavy
i odpočinku.  kromě hlavního města Budapešti a „maďarského moře“ Balatonu, jsou hodna obdivu historická města (např. Eger, Pécs,
székesfehervár,  szentendre, ostřihom a mnoho dalších),  památky, muzea a zámky. 
Přivítá Vás typická maďarská pohostinnost, bohatá kultura, rozmanitá krajina, kulturní a zábavné programy v každém ročním období. Za
ochutnání stojí vyhlášené speciality maďarské gastronomie: uherský salám, čabajka, guláš nebo gulášovka, perkelt, paprikáš, tokáň,
tarhoňa, rybí polévka, langoš se zakysanou smetanou, známý Dobošův dort, kaštanové pyré, palačinky sladké i slané.  Můžete je zapít
světoznámým tokajským vínem, či jinými výbornými víny z oblíbených vinařských oblastí. Dále doporučujeme hořký likér Unicum Zwack
ze čtyřiceti bylin a kořenů nebo vyhlášené pálenky z ovoce. Nebývalý zájem je také o maďarské termální lázně, které lákají zejména svou
unikátní možností kombinovat letní dovolenou s  léčivými procedurami v termálních bazénech, které nejenom účinně pomáhají při
fyzických problémech, ale relaxace v  lázních dodá i  psychickou podporu organismu. V  posledních letech v  lázních proběhla řada
rekonstrukcí, díky kterým vznikly komplexy na světové úrovni. Návštěvníky očekávají areály s mnoha vodními atrakcemi nebo celé
aquaparky. V rekreačních střediscích nebo v jejich okolí se nabízí další možnosti sportování i aktivního odpočinku. kromě výletů a turistiky
můžeme doporučit i jízdu na koni, cyklistiku, tenis, rybaření, na některých místech je i golfový areál.

Maďarsko
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značené cyklotrase.  Kolem celého Balatonu měří
cca 200 km. Vždy když dojdou síly, je možné re-
laxovat vykoupáním v Balatonu, jehož teplota
v létě má 26–28°C. Zajímavým místem je Balaton
i pro rybáře. Chytají se tu candáti, kapři či sumci.
Potřebný lístek se dá sehnat v řadě obchodů
s rybářskými potřebami. 
Velkou výhodou cestování k Balatonu je blízká
vzdálenost z naší republiky a pro cestování i mož-
nost využití železniční dopravy, která vede okolo
celého Balatonu.

siófok
Centrem jižního břehu Balatonu je letovisko Sió -
fok, jehož rozvoj nastal již v 19. století, kdy do
města byla zavedena železnice a postaven lá-
zeňský dům Maďarské moře – tento název se
často používá i pro Balaton. Pozůstatkem z mi-
nulosti je vodárenská věž, vysoká 42 m, z jejíhož
ochozu je možné přehlédnout celý kraj. Milovníci
hudby mohou navštívit muzeum  Emmericha Kál-
mána, který se ve Siófoku narodil. Neje nom pa-
mátky stojí za shlédnutí, ale i park Millenia, nebo
park Oulu. Město Siófok je velice oblíbené pro
Mezinárodní folklorní festival, který se koná na
začátku července, nebo letní varhanní koncerty,
pořádané v římskokatolickém kostele. Siófok je
známý také svými dlouhými travnatými plážemi.
V případě horšího počasí je možné navštívit zá-
žitkové lázně a wellness Galerius, pojmenované
po římském císaři Galeriovi. Lázně poskytují od-
počinek a relax pro všechny věkové skupiny. Na-

bízí kromě dětských bazénů, plavecké i léčivé
(vhodné především pro léčbu pohybového
ústrojí), sauny, ledopád, tepidárium, vířivky, zá-
žitkové sprchy, solnou jeskyni, tobogán a další.

BalatoNfürED
Nejstarší a největší lázně na severním břehu Ba-
latonu. Jejich léčivé prameny byly známy již na
počátku letopočtu. Od 17. století zde má tradici
lázeňství, které léčí choroby srdce a krevního
oběhu. Kromě lázeňských hostů sem přijíždějí
i rekreanti, kteří oceňují možnost strávit dovo-
lenou u vody v kla sic kém lázeňském prostředí.
Uprostřed lázní leží přístav, odkud je frekvento-
vané spojení s jižním břehem jezera.
V červenci se v Balatonfüredu koná tradičně me-
zinárodní soutěž plachtění kolem Balatonu. Po-
slední červencovou sobotu je možné navštívit
slavný „Annenský bál“ a začátkem srpna jsou
oblíbené „vinné týdny“, které jsou kromě nabídky
místních vinařů i kulturním festivalem. Hlavní
turistickou atrakcí je Aquapark Annagora, ležící
v rozlehlém parku na břehu Balatonu. K dispozici
je vnitřní bazén, venkovní bazén s umělým vl-
nobitím, divoká řeka, dětský bazén, 12 různých
tobogánů a skluzavek. Součástí arerálu je wel-
lness, dětská a sportovní hřiště. Také bary, ob-
chody, kavárny a restaurace.

BalatoNalMÁDi
Třetím největším městem na severním břehu
Balatonu je Balatonalmádi. Svým návštěvníkům

nabízí v letním období návštěvu rozhledny, ně-
kolika kostelů, letní koncerty klasické hudby, ale
i folklorní představení. Jak krásnou polohu má
městečko se lze přesvědčit z vyhlídkového bodu
Óvari. Vyhlídka byla vybudována na počátku dva-
cátého století uprostřed vinic.  Balatonalmádi
se pyšní hlavní pláží Wesselényi, která je do-
plněna dvěma dalšími. Z Radničního náměstí
vychází okružní turistická stezka, která vede do
přírodně chráněného Starého parku u jezera
a k nejkrásnějším místům v bližším okolí. 
Za návštěvu stojí nedaleké župní město Vesz-
prém nebo Herend – proslulá manufaktura na
výrobu porcelánu, která doposud funguje.

VoNyarcVasHEGy
Malá rekreační obec, vzdálená 6 km od Keszthely
se nachází na severním břehu Balatonu. Ve vý-
chodním okraji letoviska se tyčí vrch svatého Mi-
chaela, kde je kaple z 18. století, postavená na
znamení díků za záchranu 40 rybářů, pod kterými
se probořil led zamrzlého Balatonu.
Místní kemp uspokojí i náročnější návštěvníky.
Jsou zde hřiště pro hraní volejbalu, pingpongu,
dětské hřiště, je možné si pronajmout člun na
projížďku nebo na rybolov. V hlavní sezoně za-
jišťuje bohaté programy animátor. K dispozici
je malý potravinářský obchod a restaurace. Přímo
okolo kempu vede balatonská cyklistická stezka.
Kolo je možné vypůjčit.

Čedok Plus
• česky hovořící delegát v lázních Harkány
• doprava busem do lázní Harkány a západ-

ních lázní 
• možnost zajištění termínů dle přání klienta

a i v jiných ubytovacích kapacitách

naše tiPy Pro sPráVnou Volbu
• krátká dojezdová vzdálenost z ČR
• ideální podmínky pro koupání dětí v Bala-

tonu
• relaxace v termálních lázních 
• výborná maďarská kuchyně
• cenová přístupnost
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zájezdy: 3 a Více dní | 10, 12 dní

Vzdálenost z Prahy:
k Balatonu cca 500–550 km
do Budapešti  550 km
do Büku cca 400  km
do Egeru cca 650 km
do Győru cca 400 km
do Hajdúszoboszló cca  720 km
do Harkány cca 660 km 
do Hévízu cca 540 km 
do kehidakustány 510 km
do lenti 530 km
do Mezőkövesdu cca 660 km
do Miskolc tapolca 710 km
do Mosonmagyaróváru cca 360 km
do sárváru cca 440 km
do tapolca 550 km
do Zalakarose cca 550 km

Maďarsko
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Maďarsko – termální lázně
Na území Maďarska se nachází jeden z největších zdrojů termální a léčivé vody na světě, jehož přírodního bohatství lidé využívají už dva
tisíce let. stopy lázeňské kultury jsou patrné i na historických freskách a mozaikách, které zachycují Římany při lazebnických procedurách.
Více než tisíc pramenů s termální vodou o teplotě vyšší než 30 ˚c, téměř 150 léčebných lázní, z nichž desítky jsou v Budapešti, jeskynní
lázně v Miskolc-tapolca, nejznámější evropské jezero s léčivou vodou v Hévízu, prameny, z nichž tryská čtyři sta milionů litrů minerální
vody ročně. Maďarsko kromě léčivých termálních vod  také poskytuje wellness  služby, kde je udržování zdraví součástí relaxace a zábavy.
ti, kteří touží po úplném odpočinku, nemusí ani vykročit z hotelů, vybavených  dobrodružnými zážitkovými lázněmi a ostrovy zdraví. různé
sauny, parní lázeň, ledové sprchy, solné komory, salony krásy a masáže nabízejí ideální místo pro odpočinek a relaxaci pro všechny věkové
kategorie. Pro děti jsou připraveny dětské bazény, tobogány a skluzavky. Pro  ty , kteří touží po rušnějším životě  jsou ideální hotely a lázně
v Budapešti. Zaslouženou pověst klidnějšího odpočinku mají lázně v Západním Maďarsku (Bük, Zalakaros, sárvár), v severním Maďarsku
(Eger, Miskolc-tapolca), ve Velké maďarské nížině (Hajdúszoboszló, Debrecen), v okolí Balatonu (Balatonfüred a Hévíz), nebo nejblíže k naší
republice (Győr a Mosonmagyaróvár). snad nejoblíbenějšími lázněmi pro své unikátní složení léčebné vody jsou  Harkány.

BUDaPEŠŤ
Budapešť je nazývána královnou na Dunaji.
Snoubí se v ní francouzský šarm, vídeňská no-
blesa i osmanská divokost.  Řetězový most, Par-
lament, Budínská hradní čtvrť s Královským
palácem, Matyášův chrám a Gellért, Citadela
jsou v seznamu památek Světového kulturního
dědictví UNESCO. 
V metropoli na Dunaji je 123 termálních pra-
menů, z nichž denně tryská 70 milionů litrů
vody. Dopravní prioritou je nejstarší podzemní
dráha v kontinentální Evropě.
Dnešní podobu získala Budapešť koncem 19.
století, kdy byl při příležitosti 1000. výročí pří-
chodu Maďarů do vlasti vybudován monstrózní
Památník Milénia na náměstí Hrdinů. K němu
vede Andrássyho třída s operní scénou, bazili-
kou sv. Štěpána a Parlamentem. Centrální sou-
soší Památníku Milénia vzdává hold sedmi
maďarským kmenům a jejich společnému vůdci
knížeti  Arpádovi. Nad jezdeckými sochami se

tyčí sloup s archandělem Gabrielem. V polokru-
hových sloupořadích s alegoriemi války, míru,
vědy a umění je 14 soch uherských králů.
Bulvár dlouhý 2,5 km nese jméno hraběte Guly
Andrássyho, který byl idolem Maďarů a největ-
ším favoritem rakouské císařovny Alžběty zvané
Sissi. Skvostem Andrássyho třídy je budova Ma-
ďarské státní opery. Na tomto bulváru také
kdysi bydlel hudební skladatel Ferenc Liszt.
Maďarský Parlament je stavba dlouhá 268
metrů a široká až 108 metrů. Má 27 portálů,
zvenčí ji zdobí 90 soch, dalších 152 je uvnitř.
Bazilika sv. Štěpána je největším chrámem v Bu-
dapešti s 8500 místy pro věřící a s 96 m vysokou
kupolí. V bazilice je uložena nejuctívanější ma-
ďarská relikvie, pravá ruka prvního uherského
krále, sv. Štěpána.
Nejluxusnější a nejznámější nákupní třídou je
Váci utca. Velice známá a navštěvovaná je také
tržnice. Budínské hradní čtvrti dominuje Matyá-
šův chrám. Nejznámější budapešťský kostel, za-

ložený ve 13. století, byl svědkem řady koruno-
vací a panovnických svateb. Například  v květnu
1353 se tu ženil Karel IV. Se svou druhou man-
želkou, tehdy čtrnáctiletou Annou Svídnickou,
v roce 1463 uherský král Matyáš Korvín s dcerou
Jiřího z Poděbrad Kateřinou.  Za zmínku stojí pi-
kantnosti kolem korunovace rakouského císař-
ského páru. V pravé poledne 8.6.1867 přijal
František Josef  I. Svatoštěpánskou korunu pa-
radoxně právě z rukou hraběte Andrássyho, re-
bela, nad nímž císař kdysi vynesl rozsudek smrti.
K oblíbeným turistickým cílům v Budínské
hradní čtvrti patří Rybářská bašta, postavená za-
čátkem 20. století na původních středověkých
hradbách. Odtud je nejkrásnější výhled na bu-
dovu Parlamentu, největší a nejhonosnější bu-
dovu v celé Budapešti. Atraktivní objekt  z let
1885 – 1902 s prvním dálkovým vytápěním v Ev-
ropě je sídlem Národního shromáždění a záro-
veň střeží korunovační klenoty. Krásný výhled je
také z Gellértova vrchu, od pevnosti Citadela.

BükBük

sárvársárvár
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MosoNMaGyaróVÁr
V severozápadním cípu Maďarska, pár kilometrů
od slovenských hranic leží lázeňské město Mo-
sonmagyaróvár. Místní lázně se nacházejí v cen-
tru města, poblíž pěší promenády. Zdejší léčivá
voda je vhodná ke zmírnění nemocí pohybo-
vého aparátu, pitná kúra při one mocnění ža-
ludku a zažívacího ústrojí a inhalace pro
nemoci dýchacích cest. svým návštěvníkům
nabízí sedm bazénů (léčebné, zážitkový, kryté
a venkovní plavecké bazény) s různou tep-
lotou vody od 25 °c do 37 °c. termální pramen
má alkalickou, hydrogenuhličitanovou vodu
s ob sa hem mnoha rozpuštěných solí a vyso-
kým obsahem jódu. léčivá voda je kvalifiko-
vaná jako jedna z pěti nejlepších termálních
vod v Evropě. Mosonský Dunaj, který městem
protéká, nabízí příjemné procházky a možnost
poznávání chráněné krajinné oblasti Szigetköz.
Nejvýznamnější pamětihodností města je hrad,
postavený okolo roku 1250, který byl přestavěn
na počátku 19. století. Nyní je zde fakulta Pa-
nonské zemědělské univerzity a v jedné budově
je expozice místní fauny a flóry. 

taPolca
V kotlině uprostřed čedičových hor, 15 km od
Balatonu leží město Tapolca. Původně centrum
vinařství, později významné středisko těžby
bauxitu. Mezi památky patří vodní mlýn
z 18. století, kudy protéká voda z Mlýnského je-
zera. V místě dnešního jezera je 9 pramenů,
které byly již za Římanů používány k napájení
vodní nádrže. Za jezerem je Kostelní návrší, kde
původně stál hrad.  V roce 1902 bylo objeveno,
že pod městečkem vytvořily čedičové skály sy-
stém jeskyní, s pozoruhodnými skalními sály,

krápníkovými útvary a podzemním jezírkem,
jehož část je přístupná loďkami, které se staly
ojedinělou turistickou atrakcí.  Mikroklimatické
ovzduší v jeskyni je stabilní, prakticky bezprašné
a má trvalou teplotu mezi 14 až 16 st. C. Vysoká
vlhkost 98 %, bez prachové zátěže, vzduch je
mimořádně čistý. Všechny tyto vlastnosti mají
už samy o sobě léčivé a uklidňující účinky. V je-
skyni se nacházejí prostory s téměř 70 lůžky. Ke
každému lůžku patří lampa na čtení. Ideální
doba léčby je 2–3 týdny. Jeskyně je určena
lidem trpícím astmatickými problémy, bron-
chitidou, alergickými nemocemi dýchacích
cest. Pobyt v jeskyni nemá žádné známé ve-
dlejší účinky!

Bük
V místě, kde se setkává podhůří Alp a Malá uher-
ská nížina, leží zrekonstruované lázně Bük, které
na rozloze 14 ha poskytují vynikající podmínky
pro odpočinek, sport i léčbu. Termální léčivá
voda o teplotě 55 °C  vyvěrá z hloubky 1 282 m
a díky svému unikátnímu složení – alkalihydro-
genkarbonát, vysoký obsah vápníku, hořčíku
a fluóru, je doporučována k léčbě nemocí
 pohybového aparátu, gynekologických a uro-
logických onemocnění, nemocí dýchacích
cest a jako pitná kúra v případě žaludečních
a zažívacích potíží. celkem 27 bazénů (kry-
tých i venkovních) o teplotě 32–38 °c (léčivé)
a plavecké 26–28 °c i specielní bazény pouze
pro nejmenší návštěvníky doplňuje  tobogánový
komplex, sportovní hřiště a zábavné programy.
Atrakce krytého zážitkového koupaliště nabízejí
vynikající možnost zábavy pro každý věk během
celého roku. Hostům, kteří dávají přednost aktiv-
nímu odpočinku je možno nabídnout jedno

z nejkrásnějších evropských golfových hřišť
s 18 jamkami, tenisové kurty, bowlingové hřiště,
možnost rybaření, honby, jízdy na koních, cyklis-
tika, minigolf – vše v nejbližším okolí. Milovníci
historie mohou navšívit blízké středověké měs-
tečko Kőszeg s hradem (sídlí zde muzeum vína)
a s původním městským opevněním.

sÁrVÁr
Jedním z nejbližších lázeňských měst od našich
hranic, jsou lázně Sárvár, uprostřed zeleně,
vedle soustavy rekreačních jezer. Mají rodinnou
atmosféru a velmi dobrou a účinnou léčivou
vodu. Nový komplex léčebných lázní a wellness
koupelí je skutečně na světové úrovni. lázně
byly vybudovány se záměrem, aby služby od-
povídaly potřebám rodin. Na nejmenší náv-
štěvníky tu čeká celoročně vodní školka,
dětský bazén, v létě hřiště na hraní, ven-
kovní bazén pro batolata,  bazén s umělým
vlnobitím a dětský dobrodružný venkovní
bazén. Zajímavostí města je arborétum, poblíž
hradu Nádasdy-vár, kde se na ploše 10 ha na-
chází více než 350 druhů stromů a keřů. Jezero,
které se skládá ze sedmi vod ních ploch, vybízí
k projížďce na člunech a stejně jako Divoká za-
hrada i lesopark v okolí městečka, v sobě tají ne-
jednu pozoruhodnost pro každého návštěvníka.
V rámci rozsáhlého projektu rozšíření lázní od
roku 2010 návštěvníkům lázní slouží navíc
3 skluzavky včetně obří, dětský a léčivý bazén.
Nová lázeňská budova se službami pro rodiny
nabízí dětské brouzdaliště a dětské vodní
hřiště se skluzavkami, vířivku, svět miminek,
bazén s vlnami, 3 obří skluzavky, plavecký
bazén, fitness centrum, odpočinkové prostory.
také se zvětší saunový světa o další finskou

ZalakarosZalakaros

HarkányHarkány
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HévízEger

saunu, ledovou jeskyni, solnou jeskyni, bazén
s vířivkou, zážitkovou sprchu a vitamínový bar.
areál disponuje krytými i venkovními bazény
s teplotou vody od 26 °c až po 36 °c.  
tyto lázně mají 2 druhy léčivé vody. léčivá
voda s obsahem alkalické kyseliny uhličité
dosahuje teploty 43 °c a vyvěrá z hloubky
1 300 metrů. obsahuje především chlorid
sodný, kyselinu  uhličitou a stopové prvky.
Vhodná je na léčbu onemocnění pohybového
aparátu, k rehabilitaci, k dodatečné léčbě
sportovních zranění a namoženin svalů či pro
uvolňující koupele. Druhý léčebný pramen
tvoří voda s vysokým obsahem soli o teplotě
83 °c, ve které je zastoupen především chlorid
sodný, kyselina uhličitá, jód, bróm, fluor
a četné stopové prvky. odpařením léčivé
vody s obsahem soli se vyrábí proslulá ter-
mální krystalová sůl. Voda je vhodná k léčbě
chronického onemocnění dýchací soustavy,
astma,  gynekologických a kožních chorob
včetně lupénky.

Győr
Győr je jedním z největších maďarských měst,
původně nazýván „vodním městem“. Je protkán
zátokami, ostrůvky, vodními toky, ale stýkají se
zde také 3 řeky – Dunaj, Rába a Rábca. Ode-
dávna je důležitým dopravním uzlem. Historie
města sahá již do doby kamenné, kdy zde bylo
sídliště. V I. století n. l. zde stálo keltské město
Arrabona. Stopa po tomto městě, vybudova-
ném později Římany pod stejným názvem se
zachovala dodnes v cizím názvu Ráb. Za turec-
kých válek bylo město zcela vypáleno a od
konce 16. století  postupně obnovováno. 
V roce 1809 zde strávil noc císař Napoleon po
vítězství nad vzpourou uherské šlechty.
Mezi největší památky města patří katedrála, bi-
skupský hrad, kaple, kostely, muzea. Za shléd-
nutí stojí nedaleké Opatství Pannon halma.  
Zdejší termální a zážitkové lázně byly po re-
novaci otevřeny v říjnu roku 2003. 
Hostům jsou k dispozici 3 termální a 5 zážit-
kových bazénů, z toho 2 kryté, 2 tobogány, za-
hrada saun, jacuzzi, dětský bazén, vodní bar.
alkalická, hydrogen-karbonátová a chloridová
voda 63 °c teplá, s vyšším  obsahem jódu a vý-
znamného množství křemíku, tryská z hloub -
ky 2000 m. Doporučuje se k léčbě artrózy
kloubů, chronického zánětu ženských orgánů,
zánětu průdušek, rozedmy plic, vodu lze uží-
vat při chorobách trávicího systému,  také je
účinná při snížené činnosti štítné žlázy.
Voda v bazénech má teplotu v rozmezí  32–38 °c.

Miskolc-taPolca
V severní části Maďarska, 10 km od centra Mi-
skolce leží unikátní jeskynní lázně Miskolc-Ta-
polca. lázně mají teplotu do 30°c a léčí se
zde dýchací potíže, srdeční a cévní choroby
a nervový systém. Vedle pěti zážitkových je-
skynních bazénů je zde jeden 33 °c a další
35 °c krytý jeskynní bazén. V přírodních je-
skynních prostorách je  jeskynní trysková
vodní masáž, perličkové lázně, nebo „pod-
zemní řeka“, kterou pohání skrytý mecha-
nismus. V letní sezoně je pro návštěvníky
k dispozici více než 2000 m2 plochy na opalo-
vání, 3 bazény pro dospělé a 3 dětské bazény,
perličkové lázně a dětské hřiště se skluzav-
kami. sauna, finská, infrasauna, parní lázeň,
solárium, bazén na potápění.
V krásném okolí stojí za podívanou historické
město Eger, úzkokolejná železnice do Lillafü-
redu nebo hrad Diósgyőr v Miskolci. 

HéVíZ
Nejznámější maďarské termální lázně vzdálené
jen 6 km od Balatonu. světovou senzací je pří-
rodní termální jezero o ploše 47 500 m2,
které je největším léčivým  jezerem svého
druhu na světě. alkalická voda obsahuje
především množství  vápenatých solí a mine-
rálních komponentů. teplota vody se pohy-
buje v létě okolo 33 až 35 °c, v zimě kolem
26–28 °c. V lázních se léčí nemoci pohybo-
vého ústrojí, záněty a kloubová onemoc-
nění. Zvláštností jezera je egyptský lotos, který
zde kvete od dubna do října. Již vstup do jezera
z tradičních historických dřevěných šaten umís-
těných přímo nad jeho hladinou, je turistickou
atrakcí. Samotné lázně s klasickou kolonádní ar-
chitekturou navozují nostalgické pocity atmo-
sféry Rakousko-Uherska.
Díky specifickému složení léčivé vody a raše-
lině, která pokrývá dno jezera,  umož ňují
účinky léčebného jezera Hévíz široké využití.
léčivé bahno a voda představující základ pro
komplexní balneo  terapii, v sobě spojují pří-
znivé účinky hydrogenuhličitanové léčivé
vody bohaté na síru, vápník a hořčík a také
léčivé vody se slabou radonovou emanací.
 Dopo ru čené procedury zahrnují široké spek-
trum onemocnění pohybového aparátu.

Zalakaros – GrÁNit
Zalakaros, ležící ve vzdálenosti 30 km od jezera
Balaton a 200 km od Budapešti, je jedním z nej-
větších maďarských lázeňských středisek, jehož
85–99 °C horké vody byly „objeveny” během

průzkumů ropných ložisek. Jeho prameny po-
skytují léčivou vodu jódového a brómového
charakteru a mají ze všech maďarských lázeň-
ských vod nejvyšší obsah fluoru.
k dispozici je 9 otevřených bazénů a 1 krytý
bazén s termální vodou, 1 bazén pro plavce,
tobogán pro děti, stánky s občerstvením,
 tenisové kurty. teplota vody v bazénech se
pohybuje v rozmezí od 28 °c do 36 °c. Ve
formě koupelí je zalakarošská voda vhodná
pro léčení  pooperačních stavů, pro léčení
nemocí pohybového ústrojí, pro rehabilitace
a je účinná při léčení chronických gynekolo-
gických potíží. Další aplikace zahrnují také
dásňové spreje a uhlíkato-parafinové lázně
v krytých ordinacích umístěných přímo
v areálu. Ze zajímavostí v okolí by návštěvníci
neměli minout ptačí rezervaci v Zimány, která
je vzdálena pouze 18 km. Mezi další „povinné“
návštěvy patří shlédnutí stáda zubrů, chova-
ných 10 km od lázní; tato zvířata žijí v Evropě jen
vzácně v divoké přírodě. Blízký Zalavár je pro-
slulý svými zříceninami  staroslovanského hra-
diště a návštěvníci přijíždějící automobilem
mohou výhodně do svého programu zařadit
i výlet k Balatonu.

kEHiDakUstÁNy
Termální komplex Kehida je vzdálen cca 9 km od
dalšího lázeňského městečka Hévíz. Nachází se
v západní části Maďarska, cca 20 km od severo-
západního cípu Balatonu. Pro návštěvníky jsou
zde zastřešené zážitkové bazény, bazény pod
širým nebem, s umělým vlnobitím, brouzda-
liště pro děti, bar u bazénu, ostrov s perličko-
vou lázní, oáza saun, bar s nabídkou salátů.
V zastřešeném areálu je téměř  100 m dlouhý
tobogán se zvukovými a světelnými efekty.
celkem je v areálu 13 bazénů. V letní sezoně
jsou v provozu i 2 venkovní tobogány. sirnatá,
kvalifikovaná léčivá voda, která neobsahuje
radon, je ideální na léčení onemocnění
 pohybového ústrojí, nervového systému a gy-
nekologických potíží.
Obec si zachovala svůj venkovský ráz a svým
klidným prostředím umožňuje  návštěvníkům
příjemnou dovolenou. Ideální místo pro cyklis-
tiku, rybolov, jízdu na koních, myslivost.
Do nejbližších zajímavostí se dá zahrnout zámek
rodu Festetics v Keszthely, rezervace buvolů v Ká-
polnapuszta a v Zalaegerszegu skanzen Göcseji.

HarkÁNy
Světoznámé léčebné lázně a koupaliště na úpatí
pohoří Mecsek a Villány na jihu Maďarska, má
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více než 200letou tradici. 62 °C teplá léčivá voda,
zásaditá s obsahem hydrogenkarbonátu s chlo-
ridem sirnatým, s malou koncentrací soli s váp-
níkem, s obsahem sulfidionu a značným
množstvím  kyseliny křemíku. termální voda
jako jediná na světě obsahuje síru rozpuště-
nou ve formě plynu.  Pokusy bylo dokázáno,
že se síra v plynné formě vstřebává do lid-
ského organismu 150x rychleji, čímž se
zrychluje látková výměna uvnitř tkáně. Bo-
hatá  přítomnost stopových prvků dále stup-
ňuje blahodárný účinek. Pobytem v lázních
Harkány se dosahuje velmi dobrých vý-
sledků při léčbě zánětů kloubů, strnutí
kloubů po chronických zánětech, při rehabi-
litaci po úrazech, léčení dny, ischiasu, strnutí
svalů, úbytek vápníku v kostech, gynekolo-
gických zánětů, určitých druhů neplodnosti,
prevence poruch lymfatického oběhu, psori-
asa. Voda se dá i pít, což pomáhá proti chro-
nickým zánětům nosohltanu a mandlí.
Návštěvníky očekává 13,5 ha rozlehlý park se
7 600 m2 vodní plochy, 5 000 m2 kryté relaxační
části, 3 léčebné a 5 termálních bazénů – ote-
vřené, o teplotě 26–37 °C, a další zařízení (2 per-
ličkové lázně, 2 vířivky, 2 sauny, 2 parní kabiny).
Nově je po dobu letního období otevřen atrak-
tivní tobogán (placený).
Pobyt lze doplnit atraktivními výlety do půvab-
ného okolí, například na hrad Siklos, poutní místo
Mariagyüd s barokním kostelem, historické město
Pécs (Pětikostelí), vinařská oblast Villány. V Siklósi
bylo v roce 2011 otevřeno koupaliště s tobogány
–  ideální pro děti. Za zmínku stojí také rekreační
středisko Orfü, se soustavou 3 jezer, možnost
koupání a rybaření uprostřed panenské přírody.

EGEr
Mezi pohořími Mátra a Bükk při řece Eger,
120 km od Budapešti, leží jedno z nejkrásnějších
měst Maďarska, Eger, proslulý  středověkými
a barokními památkami. Při prohlídce města
můžeme sledovat tisíciletou historii Maďarů. Na
počátku 10. století zde král sv. Štěpán založil bi-
skupství. Největší hrad v zemi nejprve  odo lal tu-
reckým  nájezdům a o mnoho let později byl
dobyt. Turci pak postavili nad tehdy již známými
vřídly lázně, z nichž je jeden objekt dodnes
v provozu. Slabě radioaktivní vody s obsahem
vápníku, hořčíku a kysličníku uhličitého se
s úspěchem používá při léčení chronických
onemocnění pohybového ústrojí a při reha-
bilitaci po ortopedických operacích. Kromě
obrovské škály památek, jako je např. hradní
komplex, barokní kostely, bazilika, minaret, je

Eger také střediskem maďarského vinařství,
z něhož pochází světoznámý Egri bikavér. ter-
mální lázně mají celkem 9 bazénů, z toho
1 krytý o teplotě 29 °c až 37 °c.
K výletům láká nedaleké městečko Parád s mu-
zeem kočárů a také lázeňským  komplexem, dále
Szilvásvárad – domov maďarského chovu koní li-
picánů. Za shlédnutí také stojí Egerszálok, malé
lázně podobné tureckým Pamukkale, s rozsá-
hlým areálem 17 venkovních i krytých ba-
zénů. Termální voda s vápníkato-hořečnatým
hydrogenuhličitanem s obsahem sodíku má vy-
nikající účinky při hojení zranění kostí a při
léčbě kloubních a revmatických onemocnění.
Pitná kúra je doporučována při nadváze
a žlučníkových a žaludečních problémech.
Za zmínku také stojí blízké město Tokaj,  proslulé
tokajským vínem již ve 12. století. Tokajská vína
pil již francouzský král Ludvík XIV. V roce 2002
byla zanesena tokajská historická vinařská ob-
last do seznamu chráněných hodnot UNESCO.

HaJDúsZoBosZló
Na severovýchodě Velké uherské nížiny najde-
me lázeňské město Hajdúszoboszló, velice čas-
to nazývané „Mekka revmatiků“.  alkalická,
hydrogenuhličitanová  voda obsahuje množ-
ství solí, sody, jódu, brómu, fluoridů, železa,
manganu a více než  dvacet dalších rozpuš-
těných minerálních látek včetně asfaltu,
který spolu s jódem propůjčuje léčivým vo-
dám v Hajdúszo boszló zvláštní temně hně-
dou barvu. Voda a bahno o teplotě 73–78 °c
obsahují také estrogen. termální voda je
vhodná pro léčení potíží pohybového apa-
rátu, pro problémy se zažívacím ústrojím,
léčení gynekologických potíží, kožních cho-
rob a při potížích dýchacího ústrojí. Největší
lázeňský komplex v Evropě nabízí kryté zážit-
kové lázně, 13 bazénů léčivých i plaveckých,
ven kovních i krytých o teplotě vody 26 °c
až 38 °c. Aquapark s vodním hradem,  baby-
bazény, surfování,  největší plážový bazén ve
střední Evropě spolu s „mediteránní pláží“. Ne-
chybí písek, palmy ani pirátská loď. Nabídku
doplňuje 9 tobogánů. Přitažlivost městečka zvy-
šuje i skutečnost, že nedaleko odtud se nachází
proslulá puszta Hortobágy s jedinečnou florou
a faunou. Za návštěvu stojí blízké město De-
brecen – nejstarší centrum vzdělanosti s velkým
počtem historických a kulturních památek, kde
se odehrává velký počet kulturních událostí.

kromě uvedených lázeňských středisek je mož-
né také zajistit ubytování i v jiných lázeňských
městech v libovolných termínech.  Například
celldömölk (léčba  onemocnění  po hy bového apa-
rátu), Dombovár (pohybové ústrojí, žaludeční a za-
žívací obtíže, gynekologické onemocnění, nemoci
dásní a ústní dutiny, některé kardiovaskulární
 onemocnění, kožní problémy). lipót (nemoci po-
hybového ústrojí a revmatické obtíže),  Pápa (po-
hybový aparát a chronické nervové  onemocnění),
agárd (pohybové ústrojí,  revmatické potíže, artróza,
gynekologické potíže), Balf (zažívací ústrojí), igal
(revmatická onemocnění, krevní oběh, gynekolo-
gické a urologické onemocnění, zažívací problémy)
a mnohé další. 
Většina venkovních, plaveckých bazénů s obyčej-
nou vodou je otevřeno pouze v letních měsících.
Venkovní bazény lázní jsou zpravidla ote-
vřeny od 1. 5. do 15. 9.

DůlEžité iNforMacE
– Minimum pobytu v období svátků jsou

3 noci
– Termín a délka pobytu dle přání zákazníka
– Slevy neplatí v období svátků nebo sta-

noví-li hotel jinak
– U většiny hotelů se platí parkovné
– U většiny hotelů se na místě platí poby-

tová taxa (od cca 1,80 Eur/os./den) – v Har-
kány je součástí ceny

– Kromě Harkány jsou pobyty bez delegáta
Čedoku

– Vstupy do lázní nejsou součástí ceny
(kromě hotelů, které mají přímý vchod do
lázní a bez zážitkové části) Cena vstupenek
se různí a je cca od 2 500 HUF/os.

VŠEoBEcNé koNtraiNDikacE  
lÁZEňskýcH ProcEDUr: 
• zánětlivá a degenerativní onemocnění po-

hybového ústrojí v aktivním stádiu
• zhoubná nádorová onemocnění včetně

leukémie
• horečnatá onemocnění
• zánět křečových žil, trombóza
• nemoci srdce a poruchy krevního oběhu
• chronický vysoký krevní tlak
• hemofilie
• léčba po srdečním infarktu (6 měsíců)
• tuberkulóza
• nadměrná funkce štítné žlázy (Basedovova

choroba)
• těhotenství
• duševní choroby (psychotické stavy)
• nesoběstačnost
• inkontinence
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Trasa: Most, Teplice, Ústí nad Labem, Praha

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: v ranních hodinách odjezd po trase do
Maďarska. Program začíná v malebném měs-
tečku Győr, které se díky svým památkám za-
řazuje na přední místa. Možnost koupání
v tradičních maďarských lázních, kde si nejenom
odpočinete, ale načerpáte sílu a zdraví na další
dny poznání všeho co nám západní Maďarsko
nabízí. Odjezd do Büku , večeře a nocleh v apart-
mánovém domě Bük.
2. den: bude v královském duchu. Po snídani
se podíváme do nádherného Kőszegu. Toto
krásné město má neskutečnou starobylou atmo-
sféru, která Vás úplně pohltí. Ne nadarmo bylo
povýšeno na Královské město. Seznámení s měs-
tem začneme v centru, jehož hranice se z velké
části shodují s hradním okruhem. Hradby do-
posud stojí, stejně jako některé z bašt. Jedním
ze symbolů města je Věž hrdinů. Samotnou
atmosféru města už pak jen dokreslují krásné
měšťanské domy. Můžeme si prohlédnout Ju-
ricsův hrad, který byl důležitou součástí obran-
ného systému, ale také vykonával funkce
reprezentační a je i dominantou města. Mezi
památky patří také socha Marie – vytesaná z vá-
pence pocházejícího z blízkého lomu ve Fertő-
rákos. Městská studna, Stará věž, kostel Srdce
Ježíšova a další. Přesuneme se do sídelního měs-
ta župy Vas – Szombathely. Bylo založeno cí-
sařem Claudiem kolem roku 50 n. l. a brzy se
stalo centrem provincie Římské říše. Název Sa-
varia, jak město pojmenovali Římané, mu zůstal
až do počátku středověku. První zmínka o dneš-
ním názvu je z roku 1274. Skutečný rozvoj nastal
až za doby Marie Terezie, která založila Szom-
bathelyské biskupství. Dnes je město kulturním
centrem pro různé festivaly a jiné společenské
akce. Centrem města bylo dříve tržiště, kde bý-
vala tržní věž a prostory pod ní sloužily jako vě-
zení. Zajímavostí současnosti je muzeum pod
širým nebem zvané Iseum, podle bohyně Isis.

Biskupský palác, Savarijské muzeum, chrám
svaté Alžběty, Smidtovo muzeum, Seminář a další
památky – to je Szombathely. Večeře a nocleh
v Büku.
3. den: bude tentokrát trochu ve francouzském
duchu. Po snídani navštívíme město Fertőd, je-
hož nejvýznamnější pamětihodností je barokní
zámek Esterházyů, kterému  se  také přezdívá
maďarské Versailes. Pokud nám nebude stačit
zámek,  bude ho následovat stejně uchvacující
francouzský park. Dvorním skladatelem zde byl
po dobu třiceti let Joseph Haydn. Pořádaly se
zde operní představení a koncerty. Naproti zám-
ku jsou domy granátníků, kde byla dříve ubyto-
vána osobní stráž.  Následně se přesuneme do
malého městečka Sárvár, které není zajímavé
jen pro jeho krásný zámek Nádasdy, ale také
proto, že v tomto zámku žila samotná Čachtická
paní, která se dle pověry koupala v panenské
krvi. Na závěr prohlídky si můžeme projít ma-
lebné arborétum a rozjímat nad tím, co ze života
této zajímavé ženy je pravda a co fikce. Arboré-
tum bylo založeno v roce 1868 bavorským prin-
cem Ludvíkem na místě, kde dříve stál ovocný
sad rodiny Nádasdy. Sárvár je také známý  i v za-
hraničí díky svým termálním lázním.  Večeře
a nocleh v Büku.
4. den: na závěr našeho putování opustíme po
snídani ubytování a ještě chvíli budeme poznávat
maďarskou krajinu. 5 km od rakouských hranic
navštívíme město Sopron. Bylo vždy kulturním
centrem, již od 18. století se zde nachází Ka-
menné divadlo, ve kterém koncertoval Haydn
a Liszt. Také bylo univerzitním městem. Celý kraj
je proslulý svým vinařstvím, konkrétně „modrou“
frankovkou. Po procházce tímto půvabným měs-
tem  se vydáme kolem Neziderského jezera,
jehož čtvrtina leží na území Maďarska, zbytek
v Rakousku. Zajímavostí je, že jeho část v Ma-
ďarsku obklopuje solná poušť, a proto je voda
slaná. V létě se na jezeře hrají opery. Přes Ra-
kousko dojezd do ČR ve večerních hodinách. 

termín
7. 5. – 10. 5. 2020

Cena zahrnuje:
• 3 x ubytování v apart. Hotelu Bük s příslu-

šenstvím
• 3 x polopenzi, snídaně bufet, večeře serví-

rovaná
• dopravu autokarem
• průvodce
• pojištění dle zák.č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy do objektů

Fakultativní služby
• příplatek na jednolůžkový pokoj 990 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Program zájezdu může být upraven dle  aktuální
situace v místě.

Bük | Győr | Kőszegu | Szombathely | Fertőd | Sárvár | Neziderské jezero

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU1803.html

od 5 390 kč*

* více na str. 237

Fertőd

Sárvár

Kőszeg

RAKOUSKO

D
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Bratislava

Budapešť

Kőszegu
Sárvár

MAĎARSKO

Bük

Neziderské
jezero

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“.
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| BUDAPEŠŤ – VÍKEND VLAKEM | 4 DNY

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ve večerních hodinách odjezd lůžkovým
vlakem do Budapešti. 
2. den: Snídaně ve vlaku. Příjezd do Budapešti
– hlavního města Maďarska. Uložení zavazadel
v hotelu. Pěší prohlídka města, kde mj. uvidíme
Parlament –  velkolepou stavbu a symbol města,
nejvýznamnější duchovní stavbu Maďarska ba-
ziliku sv. Štěpána, Hradní návrší (UNESCO),
Budínský hrad – sídlo uherských králů či koru-
novační Matyášův chrám, Rybářskou baštu
s úchvatným výhledem na budovu parlamentu
a celé město. Za zmínku stojí i nejstarší metro
na kontinentě či pěší zóna Váci utca. Ubytování,
nocleh.  

3. den: Snídaně. Poté individuální volno k náv-
štěvám např. Ústřední tržnice s neuvěřitelnou
atmosférou a možností nákupů, Velké synagogy
– největšího židovského chrámu Evropy, dunaj-
ského Korza se zajímavými sochami a plastikami
nebo Národního muzea. Možnost relaxace v se-
cesních termálních lázních Széchenyi – jeden
z největších lázeňských komplexů Evropy pyšnící
se  nejteplejšími termálními prameny v Budapešti
a nádhernou neobarokní architekturou. Ve ve-
černích hodinách odjezd lůžkovým vlakem do
Prahy. 
4. den: Snídaně. Příjezd v ranních hodinách do
Prahy. 

Termíny
21. 5. – 24. 5. 2020
20. 8. – 23. 8. 2020

Cena zahrnuje
• železniční jízdenku Praha-Budapešť-Praha 
• 2 noclehy v lůžkovém voze se snídaní 
• 1 nocleh se snídaní v hotelu *** v centru

Budapešti
• služby průvodce 
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 1 390 Kč

(pouze hotel) 

Cena nezahrnuje
• vstupy do památkových objektů 
• přepravu MHD

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena. Možnost ná-
stupu v Pardubicích a Olomouci. 

 

Praha

VÕdeň
Budape#ť

Ê 

  

 

ÏESKO

Rakousko

SLOVENSKO

UKRAJINA

Budapešť – parlament Budapešť

Szechenyi

Pěší zóna Váci utca

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/Xsk18050.html

od 6 930 kč*

* více na str. 237

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“.



HUNGUEST HOTEL BÁL RESORT  
**** BALATONALMÁDI

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

PoloHa
Nový hotel z řetězce Hunguest hotelů se roz-
prostírá v přírodním parku cca 200 metrů od
Balatonu, od centra města je vzdálen cca
500 metrů. Hotel je otevřen celoročně, je
možné zajistit i jiné, kratší termíny.

VyBaVENí
Recepce, restaurace, bar, grilovací terasa. Pla-
vecký bazén, vířivka, sauny, Kneippův bazén,
posilovna. 

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, pro-
pojené pokoje, apartmány. Každý pokoj má pa-

noramatický výhled na Balaton. Některé pokoje
jsou s balkonem. K vybavení patří televize,
 telefon, WiFi, sejf, fén, klimatizace, zapůjčení
 županů.

straVoVÁNí
Snídaně a večeře bohatým bufetem.

PlÁž
Hotel má vlastní pláž o rozloze 6 700m2 a nabízí
vyžití pro aktivní sportovce. Je možné surfovat,
hrát volejbal, jízda na vodních šlapadlech, kaja-
cích, hraní šachů. K zapůjčení je i kolo.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2Bal.html

800 112 112172

Maďarsko | JEZERO BALATON

HOTEL LIDÓ
*** BALATONFÜRED

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

PoloHa
50 metrů od Balatonu, uprostřed parku, poblíž
pěší promenády leží rodinný hotel Lidó. 

VyBaVENí
Hotel má posilovnu, kulečník, solárium, saunu,
stolní tenis, restauraci, bar, možnost zahrad-
ního grilování. Parkování u hotelu zdarma. WiFi
na pokojích i v recepci hotelu.

sPort a ZÁBaVa
Dětské hřiště, hřiště na míčové hry, venkovní
bazén, pronájem jízdních kol.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky nebo
apartmán se 4–6 lůžky, vše s  příslušenstvím,
jsou vybaveny barevným televizorem, rádiem,
telefonem, minibarem. 

straVoVÁNí
Snídaně formou bufetu, 3chodové večeře jsou
servírované.

PlÁž
Travnatá prostorná pláž dokonale vybavena,
pozvolný vstup do vody. Nově postaven areál
na lezení. 

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2liD.html

od 9 470 kč*

týden * více na str. 237

od 10 990 kč*

týden * více na str. 237

6

6
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BUNGALOVY FÜRED 
** BALATONFÜRED

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Bungalovy v kempu se nachází cca 1,5 km od
historického centra a pěší promenády Meziná-
rodního města hroznů Balatonfüredu.

VyBaVENí arEÁlU
Hostům je k dispozici soukromá pláž s tobogány
a bazény. Je možné provozovat vodní lyžování,
plážový volejbal, minigolf. Je možné pronajmout
si vybavení pro vodní sporty nebo kolo. V okolí
je množství restaurací a bufetů. V kempu je ně-
kolik označených ohnišť, kde je možné si i grilo-
vat. O zábavu v hlavní sezoně se starají
animátoři. V areálu je možné parkovat.

sPort a ZÁBaVa
Možnost zapůjčení kola, míčové hry, rybaření.
V areálu kempu je bazén.

VyBaVENí BUNGaloVů
Všechny bungalovy mají obývací pokoj, kuchyň-
ský kout –  vybavený nádobím, lednici, 1–2 dvou-
lůžkové pokoje, sprchu a WC, terasu. Bungalovy
jsou velice jednoduše vybaveny a liší  se veli-
kostí obytné části a terasy. 

PlÁž
Vlastní pláž v kempu

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2fUD.html

BUNGALOVY PARK
** VONYARCVASHEGY

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Bungalovy Park se nachází v kempu u vesnice
Vonyarcvashegy, na tichém a chráněném místě
u jižního úpatí kopce sv. Michaela. 

VyBaVENí
S rozlohou téměř 5 ha nabízí velké možnosti
pro aktivní trávení volného času. Cyklistické
túry, organizované výlety. V hlavní sezoně zajiš-
ťuje programy animátor. Dětské hřiště, potravi-
nářský obchod, restaurace. Kemp má vlastní
pláž a brouzdaliště pro děti. 

sPort a ZÁBaVa
V areálu je možné hrát tenis, volejbal nebo ry-
bařit. Půjčovna kol.

VyBaVENí BUNGaloVů
Všechny bungalovy mají obývací pokoj s  ku-
chyňským koutem  (vybavený nádobím), lednici,
příslušenství, terasu  a 1–2  ložnice po dvou lůž-
kách. Bungalovy jsou velice jednoduše vyba-
veny a liší se velikostí obytné části a terasy.

PlÁž
Vlastní pláž v kempu.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2BPa.html

typ Helaztyp ingrid

typ Minityp lili

od 2 590 kč*

týden * více na str. 237

od 1 950 kč*

týden * více na str. 237



HOTEL PELION
**** TAPOLCA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Hotel je situován poblíž centra města, upro-
střed parku, přímo nad krasovou jeskyní, jejíž
speciální mikroklima vykazuje léčivé účinky. 

VyBaVENí
Klimatizovaná restaurace, ka várna, bar, obchod
se suvenýry, kadeřnictví, kosmetika, Klub pro
děti, parkoviště. 

sPort a ZÁBaVa
V hotelu je wellness ostrov se zážitkovým a ter-
málním bazénem, sauna, infrasauna, parní ka-
bina, posilovna, venkovní koupaliště přes léto,
perličková lázeň, dětský bazén, 2 hřiště squash,
tenisové kurty, badmintonové hřiště, posilovna.
Termální voda která zásobuje 2 kryté hotelové
bazény, obsahuje vápník, hořčík, uhlovodík, si-
řičitan a minerální látky, je vhodná především
na revmatické a pohybové onemocnění degen.
forem, na chronické zánětové onemocnění pá-
teře, kloubové one mocnění, revma vazivové
tkáně, zlomeniny, stav po operaci pohybového
ústrojí, ošetření po a před operací kloubů aj.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje jsou klimatizované, s pří-
slušenstvím, televize, telefon, možnost připo-
jení na internet, minibar. K dispozici župan.

straVoVÁNí
Snídaně a večeře formou bufetu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2PEl.html

800 112 112174

Maďarsko | TERMÁLNÍ LÁZNĚ

od 1 630 kč*

1 noc * více na str. 237

HOTEL RÁBA
*** GYŐR

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Známý hotel Rába je situován ve středu barok-
ního centra župního města Győr. Hotel je vzdá-
len cca 15 minut pěšky od areálu termálních
bazénů.

VyBaVENí
V hotelu je restaurace, kavárna, bar, obchod se
suvenýry a s květinami, kosmetika, kadeřnictví,
pedikúra, mani kú ra. Fitness, sauna, solárium,
kosmetika, půjčovna kol a  aut. Parkoviště
zdarma u hotelu. Hotelový trezor.

PokoJE
Jednodušší dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, příslušenství, telefon, televize, rádio, mi-
nibar, fén. je možné zajistit pokoje superior, za
vyšší cenu.

straVoVÁNí
Snídaně bufetové, 3chodové fakultativní večeře
s obsluhou. Restaurace je vyhlášena svojí ma-
ďarskou a mezinárodní kuchyní.

Oficiální klasifikace: **+

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2raB.html

od 1 840 kč*

1 noc * více na str. 237

6

6
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HOTEL SPIRIT THERMAL SPA
***** SÁRVÁR

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Nový hotel vybudovaný na louce na okraji
města v  klidném prostředí, poblíž soustavy
sedmi jezer, s  vlastním léčivým pramenem,
uspokojí i ty nejnáročnější klienty.

VyBaVENí
Restaurace Onyx, zimní zahrada s restaurací,
kavárna s krbem, Luna bar. Wellness o rozloze
10 000 m2, 22 bazénů: vnitřní i vnější, plavecké
i léčivé, dětské, velká vířivka, Kneippův bazén,

ostrov saun (bio, finská, růžová, aroma, pára),
fitness denní programy, zapůjčení županu
a pantoflí – vše v ceně. Denní sportovní a fitness
program.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje různých typů (Premium,
Oriental s kulatou postelí, Grand a King s vířiv-
kou) s možností přistýlky, s příslušenstvím, in-
ternetová přípojka, klima, telefon, televize,
trezor, minibar.

straVoVÁNí
Polopenze bohatým bufetem v restauraci Onyx.
Uvítací přípitek.

Oficiální klasifikace: *****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2sPi.html

od 3 080 kč*

1 noc * více na str. 237

3



800 112 112176
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HOTEL PARK INN
**** SÁRVÁR

Zájezdy: 2 a více dní Strava: all inclusive

PoloHa
Hotel postavený v r. 2006, vhodný i pro nejná-
ročnější klientelu stojí přímo u termálních lázní
obklopen jezery a lesy.

VyBaVENí
Klientům je k dispozici restaurace, bar, kavárna,
slunná terasa, lobby bar, konferenční prostory.
Hotel je spojen s lázněmi prosklenou chodbou.
Pro děti je připraven dětský koutek s hračkami.
Nová lázeňská budova nabízí dětské brouzdaliště,
vodní hřiště se skluzavkami, svět miminek, obří
skluzavky, plavecký bazén a další atrakce. Vlastní
hotelové garáže a parkoviště za poplatek.

sPort a ZÁBaVa
V areálu lázní je k dispozici fitness, tělocvičny,
„Svět sauny“, solné jeskyně masáže, elektroléčba,
inhalace a další služby wellness – vše za poplatek
V okolí jsou tenisové kurty. Půjčovna kol.

PokoJE
Moderní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
většinou s balkonem, rodinné pokoje. Klimati-
zace, přípojka na internet, televize, rádio, trezor,
fén, minibar,  balkon. Zdarma k použití hotelový
župan. 

straVoVÁNí
Stravování formou all inclusive, 3x denně hlavní
jídlo bufetem, neomezené nealko nápoje, pivo,
víno, káva.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2Pis.html

lázně sárvár

lázně sárvár

od 2 250 kč*

1 noc * více na str. 237

6
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DANUBIUS HEALTH SPA RESORT BÜK
**** BÜK

Zájezdy: 2 a více dní Strava: all inclusive

PoloHa
V parku, nedaleko od termálních lázní, poblíž
golfového hřiště je Danubius hotel Bük.

VyBaVENí
Hotel má svůj vlastní léčebný pramen, který má
stejné složení vody jako v  lázních. Venkovní
i vnitřní bazény, plavecké, vířivka, finská sauna,
pára, posilovna. Restaurace, bar, solárium, ma-
nikúra, pedikúra, kadeřnictví, obchod se suve-
nýry. WiFi ve veřejných prostorách.

sPort a ZÁBaVa
Stůl na stolní tenis, petanque, míčové hry, dět-
ský program, tenisový kurt, bowling, minigolf,

využívání vnitřních a venkovních bazénů. Půj-
čovna kol.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, bal-
kon, příslušenství, klimatizace, fén, televize, mi-
nibar, zapůjčení koupacího pláště.

straVoVÁNí
All inclusive  3x denně bufetovou formou. Během
dne káva, čaj ovoce, pečivo, jogurty. Od 11 do
22 hodin víno a pivo. Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2srB.html

APARTMÁNOVÝ HOTEL
*** BÜK

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Apartmánový hotel se skládá ze čtyř budov a je
vzdálen několik minut od termálního koupaliště.

VyBaVENí
Apartmánový dům poskytuje svým hostům
možnost opalování na střešní terase hotelu,
centrální trezor, dětské hřiště. Pro občerstvení
kavárna. Parkování zdarma.

sPort a ZÁBaVa
Nedaleko hotelu je golfové hřiště, tenisový kurt,
bowling. Týdenní pobyt zahrnuje 1 masáž Cera-
gem–E a 1x Himalájská solná komora – v mimo-
sezoně.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností  přistýlky, příslu-
šenství, televize, radio, telefon, balkon. Součástí
každého apartmánu je  vybavená kuchyň a chlad -
nička.

straVoVÁNí
Polopenze, snídaně bufetová, večeře servíro-
vaná v blízké restauraci (při autobusovém zá-
jezdu polopenze fakultativně).

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2aHB.html

od 2 530 kč*

1 noc * více na str. 237

od 990 kč*

1 noc * více na str. 237

6



HOTEL RÉPCE GOLD
**** BÜK

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Moderní hotel s přímým vstupem do lázní je si-
tuován v klidném prostředí u termálních lázní.

VyBaVENí
Hotelovým hostům je k dispozici Wellness ostrov
– plavecký bazén, sauna, vířivka, parní kabina.
Restaurace s mezinárodní a maďarskou kuchyní,
bar, obchod se suvenýry. Trezor, kadeřník, kos-
metika, manikúra, pedikúra,  masáže – vše za
poplatek. Parkoviště zdarma u hotelu. WiFi ve
vstupní hale.

sPort a ZÁBaVa
V parku u hotelu je hřiště na košíkovou, volejbal
a kuželková dráha. Je možné zapůjčit kola.
V blízkosti je golfové hřiště, tenisový kurt, bow-
ling, možnost jízdy na koních a výletů v kočáře.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, balkon,
příslušenství, televize, rádio, telefon, minibar.
Zdarma zapůjčení županů. Je možné zajistit ro-
dinný pokoj. Pokoje s přistýlkou balkon nemají.

straVoVÁNí
Snídaně i večeře bufetovým  způsobem v klima-
tizované restauraci.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2rEG.html

HOTEL RÉPCE
*** BÜK

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Naproti hotelu Répce Gold, v lázeňském parku,
je hotel Répce s přímým vstupem do lázní.

VyBaVENí
Hotelovým hostům je k dispozici plavecký bazén,
sauna, vířivka, parní kabina. Restaurace s mezi-
národní a maďarskou kuchyní, bar, obchod se
suvenýry. Trezor, kadeřník, kosmetika, manikúra,
pedikúra,  masáže – vše za poplatek. Parkoviště
zdarma u hotelu. WiFi ve vstupní hale.

sPort a ZÁBaVa
V parku u hotelu je hřiště na košíkovou, volejbal
a kuželková dráha. Je možné zapůjčit kola. V blíz-
kosti je golfové hřiště, tenisový kurt, bowling,
možnost jízdy na koních a výletů v kočáře.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, pří-
slušenství, televize, rádio, telefon, minibar. Zdar-
ma zapůjčení županů.

straVoVÁNí
Snídaně i večeře bufetovým  způsobem.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2rEP.html

800 112 112178

Maďarsko | TERMÁLNÍ LÁZNĚ

od 2 050 kč*

1 noc * více na str. 237

od 1 590 kč*

1 noc * více na str. 237
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GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA
**** BÜK

Zájezdy: 4 a více dní Strava: all inclusive

PoloHa
Moderní luxusní hotel se nachází na okraji lá-
zeňského města, uprostřed poklidné zeleně.
Sousedí s mezinárodním 18 jamkovým (72 pa-
rové) mistrovským golfovým hřištěm.

VyBaVENí
K Birdland Spa o rozloze 3 500 m2 patří vnitřní
a venkovní bazén s atrakcemi, plavecký bazén,
2 termální bazény, dětské brouzdaliště, několik
druhů saun, parní a bylinná komora, solná je-
skyně, turecká lázeň, tepidárium, fitness a další
sportovní aktivity (Nordic Walking, aerobic, fitness,
aqua-fitness, Pilates). Restaurace s terasou s vý-

hledem na golfové hřiště, piano bar. Placené
hlídané parkoviště.

sPort a ZÁBaVa
Bazény, golf, půjčovna kol a aut. Velký výběr kla-
sických i exotických masáží a dalších procedur
(ajurveda, thajské masáže, masáže lávovými ka-
meny a další).

PokoJE
Dvoulůžkové, elegantně zařízené pokoje s pří-
slušenstvím, připojení na internet zdarma, te-
levize, radio, minibar, trezor, vysoušeč vlasů,
rychlovarná konvice. Většina pokojů má balkon.

Pokoje s výhledem na golf za příplatek Bezplatný
přístup k internetu. Zapůjčení županu.

straVoVÁNí
Formou all inclusive, 3 x denně hlavní jídlo, ne-
omezená konzumace nealko nápojů, kávy a čaje,
odpoledne káva a koláč. Uvítací přípitek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2GrE.html

od 6 620 kč*

3 noci * více na str. 237

DANUBIUS HEALTH SPA RESORT AQUA 
**** HÉVÍZ

Zájezdy: 2 a více dní Strava: all inclusive

PoloHa
Thermal Hotel Aqua se nachází v centru města
cca 300 m od léčivého jezera.

VyBaVENí
V hotelu je restaurace s letní terasou, pivnice,
kavárna, letní zahradní gril-bar. Návštěvníkům
je k dispozici venkovní plavecký bazén a Kneip-
pův chodník (otevřený od května do září) vnitřní
a venkovní  soustava bazénů, vířivka, masážní
trysky, vnitřní termální bazén  (35° C), sauna, fit-
ness, balneotherapie, hydromasáže. Parkoviště
zdarma u hotelu.

sPort a ZÁBaVa
Stolní tenis, skupinové sportovní programy
(ranní a  fitnes gymnastika), nordic walking,
volný vstup na večery s živou hudbou. Léčebné
procedury a masáže za poplatek. V létě se o zá-
bavu dětí starají animátoři. V hotelu také půj-
čovna jízdních kol. Tenisové kurty vzdálené cca
300 m. Jízda na koni – i výuka, cca 2 km.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, příslu-
šenství, minibar, rádio, televize, klimatizace, fén,
francouzské okno, župan.

straVoVÁNí
All inclusive 3x denně bufetovou formou. Bě -
hem dne pozdní kontinentální  snídaně, bylinné
čaje a ovoce, káva, zmrzlina (odpoledne). Večer
i víno a pivo. Uvítací přípitek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2aQU.html

od 1 940 kč*

1 noc * více na str. 237

9

6



HOTEL EUROPA – FIT
**** HÉVÍZ

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Hotel je vzdálen cca 400 m od termálního je-
zera.

VyBaVENí
Wellness a spa centrum hotelu má léčivý bazén
s termální vodou, zážitkovou koupel, plavecké
bazény, saunový svět, bazén Acapulco pro celé
rodiny s vodní plochou cca 270 m2 (v létě). Pro
klienty je zde denní bar, restaurace, kavárna,
lobby bar, ordinace lékařů, kosmetický salon,

manikúra, pedikúra, dětský koutek. Garáže za
poplatek. 

sPort a ZÁBaVa
V létě pro děti animace a zábavné programy.

PokoJE: 
Dvoulůžkové s možností přistýlky, s příslušenstvím,
klimou, televizí, trezorem, WiFi, fén, minibar, zapůj-
čení županu. Balkon nebo terasa. V určitých termí-
nech není přípl. za jednolůžkový pokoj.

straVoVÁNí
Snídaně a večeře bufetem, k obědu maďarská
polévka, uvítací koktejl. Polévky se nepodávají
v letním období.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2Efi.html

800 112 112180

Maďarsko | TERMÁLNÍ LÁZNĚ

od 2 100 kč*

1 noc * více na str. 237

7



Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 181

TERMÁLNÍ LÁZNĚ | Maďarsko

HOTEL KEHIDA TERMAL
**** KEHIDAKUSTÁNY

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Poblíž města Hévíz v západní části Maďarska se
nachází obec Kehidakustány s termálními láz -
ně mi. Kehida Termal hotel má přímý vstup do
lázní. 

VyBaVENí
Wellness služby, venkovní a vnitřní bazény, fit-
ness, včetně Kehida Fit programu. Mateřská
školka pro děti a různé jiné vybavení, i pro větší
děti.

sPort a ZÁBaVa
2 400 m2 vnitřní a venkovní plochy, kde je 13 ba-
zénů, 94 metrů dlouhá skluzavka se světelnými

efekty, termální bazén 36–38 °C, vířivka, divoká
řeka a další atrakce, finská  sauna, infra sauna,
stolní tenis, aqua fitness, mini klub, WiFi.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, pří -
slušenství, televize, klimatizace, fén, zapůjčení
županu.

straVoVÁNí
Snídaně i večeře bufetovou formou jsou podá-
vány v restauraci Deak. V ceně je také uvítací
přípitek.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2kEH.html

KEHIDA TERMAL HOLIDAY VILLAGE
*** KEHIDAKUSTÁNY

Zájezdy: 2 a více dní Strava: bez stravy

PoloHa
Naproti lázním je několik vilek s apartmány.

VyBaVENí
Volný vstup do areálu lázní, popis viz hotel Ke-
hida Termal.

sPort a ZÁBaVa
2 400 m2 vnitřní a venkovní plochy, kde je 13 ba-
zénů, 94 metrů dlouhá skluzavka se světelnými
efekty, termální bazén 36–38 °C, vířivka, divoká
řeka a další atrakce, finská  sauna, infra sauna,
stolní tenis, aqua fitness, mini klub, WiFi.

PokoJE
Každý apartmán má obývací pokoj, vybavenou
kuchyň, příslušenství, 2 dvoulůžkové ložnice, te-
rasu, parkování. V případě skupiny přátel je
možné rezervovat dům.

straVoVÁNí
Fakultativní snídaně a večeře, bufetovým způ-
sobem jsou podávány v restauraci Deák.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2kEV.html

od 1 840 kč*

1 noc * více na str. 237

od 930 kč*

1 noc * více na str. 237

4



HOTEL FREYA
*** ZALAKAROS

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Největší a nejznámější hotel je situován v cen-
tru, v blízkosti termálních lázní.

VyBaVENí
Restaurace s mezinárodní kuchyní, nabídka dia -
betických a vege ta rián ských pokrmů, kavárna,
bar, sauna, parkoviště pro hosty – placené.
Lobby bar s televizí, dětský koutek, kulečník za
poplatek, pedikúra, manikúra, kosmetika, ka-
deřník, masáže – za poplatek. V ceně přímý
vstup do termálních lázní Gránit spojovací
chodbou.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s pří-
slušenstvím jsou vybaveny minibarem, telefo-
nem, televizí a balkonem. K dispozici je také
župan pro dospělé.

straVoVÁNí
Snídaně i večeře bufetem.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2frE.html

HOTEL KAROS SPA SUPERIOR
**** ZALAKAROS

Zájezdy: 10 dní / 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Hotel se nachází v „Rajské zahradě“ cca 200 m
od lázeňského areálu a 400 m od centra města.

VyBaVENí
Nový moderní wellness hotel nabízí velký lázeň-
ský komplex na ploše 1 000 m2, celkem 7 ba-
zénů – vnitřní a vnější bazény, dětský bazén,
vířivka, perličkový bazén, svět saun, parní lázeň,
ledovou jeskyni, posilovna, k zapůjčení župan.
Restaurace, drink bar, kavárna s večerní živou
hudbou, dětský koutek, parkování za poplatek. 

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, bal-
kon, s příslušenstvím, klimatizace, minibar, fén,
trezor, televize, telefon, připojení k internetu. Je
možné zajistit rodinné pokoje.

straVoVÁNí
Snídaně a večeře formou bohatého bufetu.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2kar.html

800 112 112182

Maďarsko | TERMÁLNÍ LÁZNĚ

od 3 700 kč*

3 noci * více na str. 237

od 2 130 kč*

1 noc * více na str. 237

4

5
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HOTEL PARK INN 
**** ZALAKAROS

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Hotel Park Inn, otevřený v r. 2017 leží v přímé
blízkosti termálních lázní Gránit, se kterými je
propojen spojovací chodbou.

VyBaVENí
Hotel je propojen chodbou s termálními lá-
zněmi Gránit, které mohou klienti hotelu
zdarma využívat po celou dobu pobytu. Vnitřní
a venkovní bazén, tobogán, sauny (saunový
svět za poplatek). V hotelu je k dispozici restau-

race, terasa, lobby bar, dětský koutek, zapůjčení
jízdních kol, posilovna.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, či pro-
pojené pokoje jsou s příslušenstvím, balkonem,
WiFi, televizí, trezor, minibar, klima. K zapůjčení
je župan.

straVoVÁNí
Snídaně a večeře formou bohatého bufetu.
Možnost příplatku na all inclusive.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2PiZ.html

od 1 850 kč*

1 noc * více na str. 237

6



CLUB HOTEL KIKELET

800 112 112184

Maďarsko | TERMÁLNÍ LÁZNĚ
*** MISKOLC – TAPOLCA

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Hotel je vzdálen pět minut od termálních lázní,
příjemnou  procházkou upraveným parkem.
10 minut autem od druhého největšího maďar-
ského města Miskolc.

VyBaVENí
V hotelu je k dispozici sauna a vířivka, sejf, bez-
bariérový přístup, restaurace, bar, WiFi, parko-
viště.

sPort a ZÁBaVa
Koupání v  jeskynních  termálních lázních,
zdarma zapůjčení kola.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje a svity. Svity jsou ideální
pro rodiny. V každé je příslušenství, televize, te-
lefon lednice, kuchyně. Hotelové pokoje ku-
chyni nemají.

straVoVÁNí
Snídaně bufetem, uvítací přípitek, 1 lahev šam-
paňského na pokoj, odpolední čaj. První večer
večeře při svíčkách, jinak večeře bufetem. Ve-
čeře jsou fakultativní.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2kik.html

od 1 090 kč*

1 noc * více na str. 237

HOTEL FLORA
*** EGER

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Vedle areálu termálních lázní, obklopen zelení,
stojí hotel Flora. Několik metrů od hotelu se na-
chází rekonstruované Turecké lázně.

VyBaVENí
Hosté hotelu mohou přejít z hotelové haly rov-
nou do areálu koupaliště. Hotelový wellness na-
bízí zážitkový a  dětský bazén, vířivku, sauny,
Kneipův chodník. Restaurace, turecká kavárna,
bar, solná jeskyně, posilovna, kadeřník, pedi-
kúra, manikúra, úschovna kol. Parkoviště za
poplatek, zapůjčení županu za poplatek.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, s bal-
konem, příslušenství, minibar, televize, telefon,
WiFi. Jednolůžkové pokoje jsou v podkroví a bez
balkonu.

straVoVÁNí
Snídaně a večeře formou bohatého bufetu.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2flo.html

od 1 450 kč*

1 noc * více na str. 237

HOTEL EGER
*** EGER

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Renovovaný hotel je výhodně situován v blíz-
kosti termálních lázní a zároveň historické části
města. Tradiční pohostinnost hotelu z něj vytvo-
řila jedno z nejžádanějších ubytovacích zařízení
v Egeru.

VyBaVENí
Hotel má dvě křídla – historické a moderní. Hos-
tům je k  dispozici bazén, sauna, solárium
a ostatní vymoženosti wellness centra, bar, re-
staurace, pivnice, letní terasa, parkoviště, kadeř-
nictví, dětský koutek, internetová místnost,
trezor, obchod, bowling, biliardový stůl. Parko-
viště zdarma u hotelu.

PokoJE
Klimatizované dvoulůžkové pokoje jsou s příslu-
šenstvím, telefonem, televizí a minibarem, fén,
trezor, internet.

straVoVÁNí
Snídaně i večeře formou bohatého bufetu.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2EGr.html

od 1 760 kč*

1 noc * více na str. 237

4
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HOTEL ARBORÉTUM
*** HARKÁNY

Zájezdy: 10, 12, 13 dní / 8 dní Strava: snídaně

PoloHa
Moderní rodinný hotel, vzdálený cca 700 m od
lázeňského areálu, je situován uprostřed rozle-
hlého parku Arboréta. Klidné přírodní prostředí
a jeho příjemná atmosféra si získaly řadu stá-
lých klientů.

VyBaVENí
Masáže za poplatek. Recepce, jídelna, uzavřené
parkoviště, výtah. WiFi v recepci.

PokoJE
Prostorné dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky pro děti, balkon, příslušenství, televize,
lednice, telefon.

straVoVÁNí
Snídaně bufetem, fakultativní večeře s obslu-
hou, výběrem ze tří jídel. Přípitek. Pro klienty
autobusem v den příjezdu snídaně zdarma.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2arB.html

HOTEL KORONA TERMÁL
*** HARKÁNY

Zájezdy: 10, 12, 13 dní / 8 dní Strava: polopenze

PoloHa
Rodinný hotel se zajímavou architekturou, který
se nachází přímo naproti hlavnímu vchodu do
lázeňského areálu.

VyBaVENí
Hostům je k dispozici sluneční terasa, restaurace
s výbornou kuchyní, zahradní restaurace, kon-
ferenční sál. Recepce, uzavřené parkoviště, výtah.
Masáže za poplatek.

PokoJE
Nově vybavené dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky pro děti, příslušenství, televize, lednice,
telefon. Většina pokojů má balkony, nebo spo-
lečnou terasu.

straVoVÁNí
Snídaně bufetem, večeře s ob sluhou výběrem
ze tří jídel. V den příjezdu občerstvení a přípitek.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2kor.html

od 4 190 kč*

týden * více na str. 237

od 5 430 kč*

týden * více na str. 237



HOTEL THERMAL
**** HARKÁNY

Zájezdy: 10 dní / 8 dní Strava: polopenze

PoloHa
Moderní rekonstruovaný hotel, vzdálený cca
700 m od lázeňského areálu, v klidném prostředí,
se zázemím wellness o rozloze 850 m2.
Hotelové bazény jsou napuštěné světoznámou
termální vodou Harkány.

VyBaVENí
Hostům je k dispozici plavecký bazén. Sauna, ja-
cuzzi, bazén v ceně, další služby fitness a well -
ness, tenisový kurt, stolní tenis, kadeřník (vše za
poplatek), sluneční terasa, pivnice, restaurace,
konferenční sál, zubní ambulance, hlídané par-
koviště, zapůjčení županu. Půjčovna kol, WiFi.

PokoJE
Nově vybavené pokoje s příslušenstvím, mož-
ností přistýlky, televize, minibar, fén, telefon,
trezor, balkon. Klimatizace za poplatek.

straVoVÁNí
Snídaně i večeře bufetem. Hotelová restaurace
je proslulá specialitami maďarské a meziná-
rodní kuchyně.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2XaV.html

800 112 112186

Maďarsko | TERMÁLNÍ LÁZNĚ HARKÁNY

HOTEL XAVIN    
**** HARKÁNY

Zájezdy: 10 dní / 8 dní Strava: polopenze

PoloHa
Moderní hotel Xavin je situován naproti boč-
nímu vchodu do termálních lázní u příjezdové
silnice.

VyBaVENí
Restaurace Oliva s letní terasou. Vlastní wel-
lness centrum – vnitřní bazén, masážní zážit-
kový bazén, finská sauna se světelnou terapií,
parní kabina, tepidárium a zážitková sprcha.
Solná komora s himalájskou solí.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, tele-

vize, telefon, minibar, fén, klima, balkon nebo
terasa.

straVoVÁNí
Bufetová polopenze, v případě nižšího obsazení
hotelu večeře à la carte.

Je možné zajistit ubytování v hotelu Divina za
kempem.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2XaV.html

od 7 550 kč*

týden * více na str. 237

od 10 540 kč*

týden * více na str. 237
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HOTEL WELL
*** HARKÁNY

Zájezdy: 10, 12, 13 dní / 8 dní Strava: snídaně

PoloHa
Moderní rodinný hotel je situovaný cca 200 m
od hlavního vchodu do lázeňského areálu. Tří-
patrový objekt má rodinnou atmosféru a pře-
kvapí udržovaností areálu.

VyBaVENí
Hostům je k dispozici restaurace s dobrou ma-
ďarskou kuchyní, posezení v zahradní restau-
raci,  masáže za poplatek, parkoviště, výtah.
WiFi v recepci.

PokoJE
Pohodlné, komfortně zařízené dvoulůžkové po-
koje s příslušenstvím, minibar, televize, telefon,
balkon, VIP pokoj s klimatizací za příplatek.

straVoVÁNí
Snídaně bufetem, fakultativní večeře s obslu-
hou včetně dezertu a  nápoje (nealko, víno,
voda, malé pivo). Výběr ze 3 jídel.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2WEl.html

HOTEL PLATÁN
**/*** HARKÁNY

Zájezdy: 10, 12, 13 dní / 8 dní Strava: snídaně

PoloHa
Hotel s příjemnou atmosférou a kvalitními služ-
bami se nachází cca 300 m od léčebného cen-
tra. Nabízí svým klientům ubytování v klidném
prostředí.

VyBaVENí
Hostům je k dispozici restaurace s dobrou ma-
ďarskou a mezinárodní kuchyní, zahradní re-
staurace,  kongresové centrum s přednáškovým
sálem. Recepce, uzavřené bezplatné parkoviště,
kadeřník, masáže za poplatek, výtah. V recepci
sejf. Půjčovna kol. Internetový koutek.

PokoJE
** Eco – menší dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím, lednice, televize, telefon, bez balkonu. 
*** pokoje Com – prostorné dvoulůžkové po-
koje s možností přistýlky, příslušenství, televize,
telefon, lednice, balkon.

straVoVÁNí
Snídaně bohatým bufetem, fakultativní večeře
s obsluhou, výběrem ze tří  jídel. Každý den de-
zert. Při příjezdu uvítací přípitek.

Oficiální klasifikace: **/****
Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/XHU2Pl2.html
www.cedok.cz/dovolena/XHU2Pl3.html

od 4 980 kč*

týden * více na str. 237

od 4 350 kč*

týden * více na str. 237
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HOTEL LÍDIA
*** HARKÁNY

Zájezdy: 10 dní / 8 dní Strava: snídaně

PoloHa
Hotel Lídia se nachází cca 200 metrů od vchodu
do lázní u příjezdové silnice.

VyBaVENí
Restaurace Lídia, v letním období posezení na
letní terase. Sauna, vířivka, fitness. Výtah. 

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, příslu-
šenství,  balkon, všechny s výhledem do zahrady.
Telefon, televize, WiFi, lednička, fén, klima za pří-
platek.

straVoVÁNí
Snídaně bufetem, fakultativní večeře s obslu-
hou.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2Hli.html

SIESTA APARTMAN CLUB  HOTEL
*** HARKÁNY

Zájezdy: 10 dní / 8 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Hotel apartmánového typu se nachází vedle ter-
málních lázní, cca 80 metrů od vchodu do areálu.

VyBaVENí
Restaurace, bar, pizzerie, sauna, vířivka. V domě
je možné zapůjčit si  mikrovlnnou  troubu, ká-
vovar, ale i kolo. WiFi na recepci.

PokoJE
2–4lůžkové apartmány s příslušenstvím, s vyba-
venou kuchyňkou, lednicí, rádiem, televizí, tele-
fonem. Přízemí terasa, patro balkony, poslední
patro bez balkonu.

straVoVÁNí
Fakultativně snídaně, výběr ze šesti typů, bez
kávy, večeře výběr ze 3 jídel, 2chodové menu.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2siE.html

APARTMÁNOVÝ DŮM GYÖNGYVIRÁG
** HARKÁNY

Zájezdy: 10, 12, 13 dní / 8 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Vzdálenost od vchodu do areálu lázní je cca 800 m. 

VyBaVENí
Velká vstupní hala, parkoviště v areálu.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a ro-
dinné pokoje 2+2 s dvěma ložnicemi.

Všechny pokoje jsou s příslušenstvím, velkou
lodžií, lednicí, televizí. Kuchyňský kout se zá-
kladním vybavením, elektrickým dvouvařičem.
Každý byt má jiného majitele, proto zařízení po-
kojů není stejné.

straVoVÁNí
Možnost dokoupení večeří  v hotelu Well – de-
zert plus pohár vína nebo sodovka nebo malé
pivo.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2Gyo.html

od 2 490 kč*

týden * více na str. 237

od 6 350 kč*

týden * více na str. 237

od 5 620 kč*

týden * více na str. 237
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PoloHa
Apartmánový dům je situovaný cca 200 m od
vstupu do lázeňského areálu. Dvoupatrový pa-
vilon obklopený zelení vilové čtvrti patří k nej-
žádanějším kapacitám z naší nabídky v lázních
Harkány.

VyBaVENí
Parkoviště.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, příslu-
šenstvím, balkon. Kuchyňský kout se základním
vybavením, s elektrickým dvouvařičem a led-
nicí, televize. Každý byt má jiného majitele,
proto není zařízení pokojů stejné. V některých
pokojích WiFi.

straVoVÁNí
Možnost dokoupení večeří  v hotelu Well – dezert
plus pohár vína nebo sodovka nebo malé pivo.

APARTMÁNOVÝ DŮM TAVASZ
** HARKÁNY

Zájezdy: 10, 12 dní / 8 dní Strava: bez stravování

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2ata.html

APARTMÁNOVÝ DŮM MECSEK
** HARKÁNY

Zájezdy: 10, 12 dní / 8 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Apartmánový dům Mecsek je vzdálen cca 300
metrů od vstupu do areálu termálního koupa-
liště. Dvou patrový dům stojí v klidné boční ulici. 

VyBaVENí
Parkoviště.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, bal-
kon, příslušenství. Kuchyňský kout se základním
vybavením, elektrickým dvouvařičem, lednicí,
televize. Každý byt má jiného majitele, proto za-
řízení pokojů není stejné.

straVoVÁNí
Možnost dokoupení večeří  v hotelu Well – dezert
plus pohár vína nebo sodovka nebo malé pivo.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2aME.html

APARTMÁNOVÝ DŮM ERKEL
** HARKÁNY

Zájezdy: 10, 12, 13 dní / 8 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Vzdálenost od vchodu do areálu lázní je cca
300 metrů. Tento dům je naproti apart. domu
Mecsek.

VyBaVENí
Parkoviště.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a ro-
dinné pokoje 2+2 s dvěma ložnicemI. Všechny
pokoje jsou s příslušenstvím, balkonem, lednicí,
televizí. Kuchyňský kout se základním vybave-
ním a elektrickým dvouvařičem. Každý byt má
jiného majitele, proto zařízení pokojů není
stejné.

straVoVÁNí
Možnost dokoupení večeří plus v hotelu Well –
dezert a pohár vína, nebo sodovka, nebo malé
pivo.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2aEr.html

od 2 490 kč*

týden * více na str. 237

od 2 490 kč*

týden * více na str. 237

od 2 490 kč*

týden * více na str. 237



APARTMÁNOVÝ DŮM CIKLÁMEN
** HARKÁNY

Zájezdy: 10 dní / 8 dní Strava: bez stravování

PoloHa
V klidné části, ale přitom cca 250 metrů vzdá-
lený od vstupu do termálního koupaliště je
apartmánový dům Ciklámen.

VyBaVENí
Parkoviště v areálu apartmánového domu.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, bal-
kon, příslušenství, televize. Kuchyňský kout se
základním vybavením, elektrickým dvouvaři-
čem, lednicí.
Každý byt má jiného majitele, proto zařízení po-
kojů není stejné.

straVoVÁNí
Možnost dokoupení večeří  v hotelu Platán.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2aci.html

APARTMÁNOVÝ DŮM FASOR
** HARKÁNY

Zájezdy: 10, 12, 13 dní / 8 dní Strava: bez stravování

PoloHa
Naproti hotelu Platán, cca 220 metrů do vstupu
do areálu termálního koupaliště je apartmá-
nový dům Fasor.

VyBaVENí
Parkoviště v areálu apartmánového domu.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje, krásně vybavené s mož-
ností přistýlky, balkon, příslušenství, televize.
Kuchyňský kout se základním vybavením, elek-
trickým dvouvařičem, lednicí.
Každý byt má jiného majitele, proto zařízení po-
kojů není stejné.

straVoVÁNí
Možnost dokoupení večeří  v hotelu Well – dezert
plus pohár vína nebo sodovka nebo malé pivo.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2afa.html

Maďarsko | TERMÁLNÍ LÁZNĚ HARKÁNY

800 112 112190

APARTMÁNOVÝ DŮM HÓVIRÁG
** HARKÁNY

Zájezdy: 10 dní / 8 dní Strava: bez stravování

PoloHa
V klidné části, cca 200 metrů od hlavního vstupu
do areálu lázní, vedle apart. domu Ciklámen.

VyBaVENí 
Parkoviště v areálu apartmánového domu.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje  s balkonem a příslušen-
stvím. Televize, kuchyňský kout se základním
vybavením, elektrickým dvouvařičem, lednicí.
Každý byt má jiného majitele, proto zařízení po-
kojů není stejné.

straVoVÁNí
Možnost dokoupení večeří  v hotelu Well – dezert
plus pohár vína nebo sodovka nebo malé pivo.

Oficiální klasifikace: bez klasifikace

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2aHo.html

Více na str. 07

od 2 490 kč*

týden * více na str. 237

od 2 490 kč*

týden * více na str. 237

od 2 490 kč*

týden * více na str. 237
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HOTEL PROMENADE  
*** BUDAPEŠŤ  

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa
Ideální v centru města, přímo na ulici Váci,
v blízkosti metra, tramvaje i autobusu.

VyBaVENí
Recepce, směnárenské služby, nabídka výletů,
parkování.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, pří-
slušenství, klima, televize, WiFi, fén, pro klidné
spaní zvukotěsná okna.

straVoVÁNí
Fakultativně snídaně, večeře.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2Pro.html

PENZION A APARTMÁNY BOULEVARD CITY
*** BUDAPEŠŤ

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně/bez stravování

PoloHa
Klidné prostředí, blízko centra.

VyBaVENí
Ve vnitrobloku je zahrada a dětské hřiště. V pen-
zionu je malá restaurace se snídaňovou terasou.
Placené garáže (10 EUR/noc).

PokoJE
Dvoulůžkové klimatizované pokoje v penzionu
jsou s přísl., TV, telefonem,  lednicí. Studio pro
2 osoby a apartmány pro čtyři osoby s možností
přistýlky. Ložnice, obýv. pokoj s dalšími lůžky
a vybavená kuchyň.

straVoVÁNí
Penzion se snídaní; apartmány bez stravování.

THERMAL HOTEL VISEGRAD
**** VISEGRÁD

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
V krásné přírodě Dunajského oblouku 40 km od
Budapešti v městě Visegrád.  

VyBaVENí
V  hotelu jsou klientům k  dispozici venkovní
a vnitřní bazény, zážitkové a dětské bazény, svět
saun,  fitness, dětská herna, WiFi. Kavárna, bar,
restaurace s krásným výhledem.

sPort a ZÁBaVa
Půjčovna kol, společenské hry, stolní tenis, solná
jeskyně, kosmetické služby – vše za po platek.
Koupání v bazénech,  denní relaxační programy,
vířivka, sauna.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností  přistýlky, příslu-
šenství, klimatizace,  rádio, televize, telefon, mi-
nibar, balkon, zapůjčení županu, trezor, fén.

straVoVÁNí
Snídaně a večeře bohatým  bufetovým způsobem.   

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2Vis.html

Oficiální klasifikace: ***
Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/XHU2BcP.html
www.cedok.cz/dovolena/XHU2Bca.html

od 1 850 kč*

1 noc * více na str. 237

od 1 300 kč*

1 noc * více na str. 237

od 550 kč*

1 noc * více na str. 237

6



DANUBIUS HEALTH SPA RESORT MARGITSZIGET 
**** BUDAPEŠŤ

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Hotel stojí v  romantické zeleni Margaretina
ostro va, v sousedství Danubius Grand Hotelu
Margitsziget. Hotely jsou spolu propojeny pod-
zemní chodbou a hosté mohou používat služby
obou hotelů.

VyBaVENí
Restaurace se zahradní terasou, Lobby bar,
drink bar  Neptun, kavárna,  konferenční sál, hlí-
dání dětí, čistírna, zubař, kadeřnictví, kosme-
tika, obchod se suvenýry, butik, půjčovna aut,
garáž. Součástí hotelu je vnitřní a venkovní pla-
vecký bazén, zážitkový bazén, vířivka, fitness,

sauna, solárium, masáže. Parkoviště u hotelu za
poplatek. 

PokoJE
Dvoulůžkové klimatizované pokoje s příslušen-
stvím, televizí, trezorem, rádiem, minibarem,
jsou vybaveny varnou konvicí pro přípravu čaje
a kávy, připojení na internet, balkon s výhledem
na Dunaj nebo Margaretin ostrov.

straVoVÁNí
Snídaně a večeře formou bufetu. Při týdenním
pobytu je uvítací přípitek a 1x káva a koláč.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2DMa.html

Maďarsko | BUDAPEŠŤ A OKOLÍ

800 112 112192

DANUBIUS HOTEL HELIA 
**** BUDAPEŠŤ

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

PoloHa  
Hotel se nalézá přímo na břehu Dunaje naproti
Markétinu ostrovu, v příjemném parku. Je vzdá-
len cca 15 minut od historického jádra města.
Poblíž je stanice metra. 

VyBaVENí 
Hostům je k dispozici wellness a relaxační zóna,
plavecký bazén, vířivka, sauna, fitness programy.
Bankomat, obchod s kosmetickými produkty,
terasa, krb, parkoviště. 

PokoJE
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, příslušenstvím, klimatizace, televize, mi-
nibar, sejf, fén. Rychlovarná konev pro přípravu
čaje a kávy.

straVoVÁNí
Bohatá bufetová snídaně v restauraci Jupiter.
Večeře fakultativně.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2HEl.html

od 2 390 kč*

1 noc * více na str. 237

od 1 990 kč*

1 noc * více na str. 237

6
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HOTEL AQUAWORLD RESORT BUDAPEST
**** BUDAPEŠŤ

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

PoloHa
Nový hotel, otevřený na podzim roku 2008 se na-
chází v severní části Budapešti, ve čtvrti plné ze-
leně a přitom v dostupné blízkosti centra města.
Svým otevřením se stává největším hotelem
s největším množstvím bazénů ve střední Evropě.

VyBaVENí
Celý areál se skládá ze dvou částí – Aquaworld
Budapešť s dobro družným vodním parkem
a hotelové části s vlast ními lázněmi. Dohro-
mady je to 21 bazénů a vodní plocha o celkové
rozloze více než 3300 m2. Zvláštností je bazén,
na kterém se dá surfovat. Pro návštěvníky je
zde k dispozici několik restaurací, barů, kavá-
ren, zábavných center, wellness, fitness, sklu-

zavky, tobogán, konferenční centrum. V ceně je
také kyvadlové spojení autobusem do centra
města. Parkoviště u hotelu.

sPort a ZÁBaVa
Relaxace a sport v celém areálu Aquaparku. Fit-
ness, 2 kurty na squash, stolní tenis, venkovní
tenisové kurty. Svět sauny – bio sauna, parní ka-
bina, aroma a finská sauna, turecké lázně, tepi-
dárium, Kneippův bazén. Masáže, kosmetika,
kadeřník, solárium, manikúra, pedikúra. Sko-
kanská věž, vířivky, bazén s vlnobitím, 11 sklu-
zavek, včetně dětských, horská řeka.

PokoJE
Dvoulůžkové pokoje s možností při stýlky jsou

komfortně a elegantně zařízeny. Příslušenství,
televize, klimatizace, trezor, internet, župan.
Je možné vyžádat rodinný apartmán v případě
větších dětí.

straVoVÁNí
Bufetová polopenze. Uvítací přípitek.

Za výhodné ceny je možné zajistit i jiné hotely
v Budapešti.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XHU2aQr.html

od 2 090 kč*

1 noc * více na str. 237



SlovenSko
Slovenská republika, náš nejbližší východní
soused, je blízká svou kulturou i neopakova-
telnou krásou. Jedná se o výjimečnou krajinu,
kde na malém kousku území můžeme najít
téměř vše, a to od přírodních skvostů, histo-
rických památek, bohaté lidové kultury a folk-
lóru až po zábavu v rušných uličkách měst.
nechejte se zlákat a očarovat jeho krásami
a vychutnejte si neopakovatelnou atmosféru,
kterou Slovenská republika nabízí. vyniká také
svou přírodní scenérií, která se snoubí s boha-
tou historií, kulturou a tradicemi.

Slovensko je obdařené neskutečným podzem-
ním bohatstvím, které má léčivou sílu a blaho-
dárné působení na lidský organismus v podobě
velkého množství minerálních pramenů. Ty se
díky své schopnosti léčit choroby pokládali od
nepaměti za zázračné a pozoruhodné.
Léčebné koupele se řadí mezi jedny s nejstar-

SlovenSko

800 112 112194

ších a nejkvalitnějších ve střední Evropě. Za nej-
známější by se dali považovat ty v Piešťanech,
kde kromě termálních minerálních vod mů-
žeme nalézt i léčivé sirné bahno. Rajecké Tep-
lice naopak lákají své návštěvníky svojí antickou
atmosférou, Turčianské Teplice svojí jedinečnou
procedurou Turčianská zlatá kúra a Trenčianské
Teplice, které mají jedinečnou tureckou koupel
Hammam.

Nebo se vydejte prozkoumat přírodu Slovenska,
nejmenší velkohory světa, nejrozsáhlejší kra-
sové území v střední Evropě, civilizací nedot-
knutelné světy, majestátné štíty, hluboká údolí
nebo tajemné rokliny, průzračná ledovcová je-
zera, nížinné řeky, pískové duny, borovicové
ledy, ale i fascinující a neobyčejné zážitky z náv-
štěvy devíti národních parků.
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Čedok plus
• široký výběr pobytů  v nejvíce žádaných po-

bytových místech  
• garance propagované kvality 
• možnost přizpůsobit termín a délku pobytu

přání klienta 

naše tipy pro správnou volbu
• snadná dostupnost autem i hromadnou

dopravou 
• bez jazykových bariér
• rozmanitá nabídka pobytů – turistické,

relaxační, léčebné 
• nabídka pobytů pro náročné cestovatele
• aktivní dovolená

Štrbské Pleso

Bešeňová

Lúčky - KúpeleRajecké 
Teplice

Piešťany

Trenčianské 
Teplice

Podhájska

Štúrovo
Patince

V. Meder

Turčianské Teplice

Demänovská Dolina

Liptovský Miluláš
Liptovský Ján

Ľubovniacké
Kúpele

Vrátna Dolina

Smokovec
Poprad

Tatranská 
Lomnica

Bojnice

MAĎARSKO

ČESKO

POLSKO

ZájeZdy: 3 a více dní
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Termín
9. 8. – 14. 8. 2020

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem
• 5 noclehů v kvalitních hotelech *** s polo-

penzí včetně pobytové taxy
• služby průvodce 
• pojištění podle zák. č.159/99 Sb.

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 990 Kč

Cena nezahrnuje
• vstupné do objektů, jízdenky na lanovky,

vstup na termální koupaliště 100 EUR

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu v závislosti na aktuálních
podmínkách vyhrazena např. s ohledem na
počasí. Minimální počet účastníků pro reali-
zaci zájezdu 35 osob.

ČESKO POLSKO

MAĎARSKO

Trenčín

Bojnice

Piešťany

SLOVENSKO

Demänovská
dolina

Uherské
Hradiště

Bratislava

T. Lomnica

Kežmarok

Levoča

Štrbské
Pleso

Trasa: Plzeň, Beroun (dálnice), Praha, Jihlava
(dálnice), Brno 

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Odjezd (05:30) z Prahy do Bratislavy.
Po úvodním autokarovém okruhu městem, se
zastávkou u hradu Děvín a na Bratislavském
hradě,  možnost individuální prohlídky historic-
kého centra – korunovační kostel Sv. Michala,
Pálffyho palác, Michalská brána, Slovenské di-
vadlo či slavný Primacionální palác. Při dobrých
časových možnostech můžeme zkusit i posezení
v panoramatické kavárně na vrcholu pilíře Mostu
Slovenského národního povstání. Ubytování
v Bratislavě. Nocleh a večeře.
2. den: Po snídani návštěva známého lázeňského
města Piešťany, krátká procházka městem
s domy v neoklasicistním stylu a zajímavým Ko-
lonádovým mostem. Přejezd do Trenčína. Mezi
nejzajímavější místa k návštěvě patří dominant-
ní Trenčínský hrad z 11. století, městská věž,
Katův dům či Synagoga, která patří k nejzajíma-
vějším dílům svého druhu na Slovensku.  Odjezd
na ubytování do Tatranských Matliarov.
3. den:  Po snídani návštěva historického města
Kežmarok s městským hradem a dřevěným ar-
tikulárním kostelem (UNESCO), dále pokračujeme
do dalšího historického města Levoča – unikát-
ního komplexu s dochovanými hradbami a nej-
větším středověkým náměstím v Evropě. Na
skále nad městem se tyčí nejrozsáhlejší komplex
zříceniny hradu ve Střední Evropě – Spišský
hrad (UNESCO). Návrat, večeře a nocleh.
4. den: Snídaně, odjezd do vysokohorských láz-
ní Štrbské Pleso (1 450 m n. m.). Zájemci o nej-

méně náročnou variantu výletu mohou podnik-
nout procházku kolem Štrbského jezera, pro-
hlédnout si středisko se skokanskými můstky,
zajít do koliby na halušky nebo pravou „kapust-
nicu“. Zdatnější mohou podniknout procházku
Tatranskou magistrálou k Chatě při Popradskom
plese (4 km), poblíž níž se nachází symbolický
hřbitov obětí hor. Nabízí se též výlet Mlynickou
dolinou k vodopádu Skok a k Plesu nad Skokom
(4 km). Při dobrém počasí možnost výjezdu se-
dačkovou lanovkou na Predné Solisko. Pozdě
odpoledne následuje společný návrat do hotelu,
večeře, nocleh.
5. den: Snídaně, uvolnění pokojů a odjezd auto-
karem do hlavního střediska Nízkých Tater v ob-
lasti Jasné, v Demänovské dolině. V případě
příznivého počasí výlet lanovkou na Chopok,
odkud je možno sjet na druhou stranu hlavního
hřebene až k hotelu Srdiečko a vrátit se zpět sy-
stémem lanovek stejnou cestou. V případě ne-
příznivého počasí se nabízí individuální
návštěva Demänovskej jaskyně slobody. V od-
poledních hodinách odjezd do Liptovského Jánu.
Možnost návštěvy termálního koupaliště Termal
Ráj nebo krytého bazénu či parku staveb mini-
atur ze Slovenska – mini Slovensko. Večeře a noc-
leh v oblasti Liptovského Mikuláše.
6. den: Snídaně. Po trase zastavíme u unikátního
dřevěného kostela ve Sv. Kríži, raritní ukázky li-
dové dovednosti. Dále navštívíme skanzen Vlko-
línec (UNESCO) s typickou horskou architekturou
a na závěr putování po Slovensku – zámek Boj-
nice –  největší a nejvýznamnější zámek na Slo-
vensku s pěkným parkem a bohatou sbírkou.
V pozdních večerních hodinách návrat do ČR.

Bratislava | Piešťany | Trenčín | Trenčínský hrad | Kežmarok | Levoča
Spišský hrad | Štrbské Pleso | Chopok | Sv. Kříž | Vlkolínec | Zámek Bojnice 

| NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA SLOVENSKA | 6 DNÍ

Spišský hrad Bojnice

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk1821.html

od 8 580 kč*

* více na str. 237

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“.
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| LETNÍ POHODA VE VYSOKÝCH TATRÁCH – VLAKEM | 5 DNÍ

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Ve večerních hodinách odjezd lůžkovým
vlakem na Slovensko. Možnost přístupu v Par-
dubicích, Olomouci a Ostravě. 
2. den: Příjezd do Štrby a následně přejezd zu-
bačkou do vysokohorských lázní Štrbské Pleso
(1 450 m n. m.). Zájemci o nejméně náročnou
variantu mohou podniknout procházku kolem
Štrbského jezera, prohlédnout si středisko se
skokanskými můstky, zajít do koliby na halušky
nebo pravou „kapustnicu“. Při dobrém počasí
možnost výjezdu sedačkovou lanovkou na Pred-
né Solisko (1 840 m n. m.). Nocleh. 
3. den: Po snídaní odjezd električkou do Tatran-
ské Lomnice. Výjezd kabinkovou lanovkou na
Skalnaté pleso (1 750 m n. m.) přímo pod Lo-
mnickým štítem. Možnost individuální návštěvy
Lomnického štítu (2 634 m n. m.). Pobytu na
Skalnatém plese lze využít k návštěvě stejnoj-
menného jezírka či k výjezdu sedačkovou lanov-
kou na Lomnické sedlo, odkud se nabízí
nenáročná procházka po úzkém hřebeni na
Lomnickú vežu (2 214 m n. m.). Z obou míst
se nabízejí nádherné panoramatické výhledy.
Zájemci o nejméně náročnou variantu výletu se
vrátí lanovkou do Tatranské Lomnice, zde mož-
nost individuální procházky či posezení v kavárně.

Středně zdatní pokračují v doprovodu průvodce
Tatranskou magistrálou po úbočí hlavního hře-
bene Tater (účast na této pěší túře je individuální
a vyžaduje dobrou obuv a odpovídající oblečení,
není vhodný pro osoby s horší pohyblivostí).
Dojdeme k Zamkovského chatě v ústí Malé Stu-
dené doliny a odtud pokračujeme kolem Ob-
rovského vodopádu a ústí Velké Studené doliny
do střediska Hrebienok. Z Hrebienku je možnost
použít pozemní lanovku do střediska Starý Smo-
kovec (1 000 m n. m.) či zvolit pěší 6 km dlouhý
sestup. Návrat do hotelu. Nocleh.
4. den: Po snídani možnost nenáročné procházky
s průvodcem Tatranskou magistrálou k Chatě
pri Popradskom plese, poblíž níž se nachází sym-
bolický hřbitov obětí hor. Dále Mengusovskou
dolinou k Malému a Velkému Hincovu plesu
(1 944 m n.m. ). Zdatnější mohou ještě vystoupat
do Vyšného Kôprovského sedla (2 180 m n. m.),
kde jsou nádherné výhledy. Návrat do Štrbského
plesa. Nocleh. 
5.den: Snídaně. Individuální volno, možnost re-
laxace u Štrbského plesa či procházky s průvod-
cem Mlynickou dolinou k vodopádu Skok
a k Plesu nad Skokom (4 km). V odpoledních
hodinách odjezd vlakem do Prahy. Příjezd v noč-
ních hodinách. 

Termíny
3. 6. – 7. 6. 2020

22. 7. – 26. 7. 2020
5. 8. – 9. 8. 2020
9. 9. – 13. 9. 2020

Cena zahrnuje
• železniční jízdenku Praha – Štrbské Pleso

a zpět
• 3 noclehy v hotelu TOLIAR *** se snídaní

včetně pobytové taxy
• 1 nocleh v lůžkovém voze Praha – Štrba

vč. snídaně v kategorii Economy
• vstup denně na 3 hod. „Vitálny svet TOLIAR“
• služby průvodce
• pojištění podle zák. č.159/99 Sb.

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 990 Kč

(hotel) 

Cena nezahrnuje
• vstupné do objektů, jízdenky na lanovky

a místní vlaky, vstup na termální koupa-
liště 100 EUR

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu v závislosti na aktuálních
podmínkách vyhrazena např. s ohledem na
počasí. Minimální počet účastníků pro reali-
zaci zájezdu 15 osob. Na vyžádání kupé ka-
tegorie De luxe s vlastním sociálním zařízením
či kupé pro 1 osobu. V případě zájmu o Lom -
nický štít je nutná individuální rezervace přes
internet. S ohledem na velký zájem veřejnosti
nemůže CK Čedok tuto rezervaci pro indivi-
duální účast zajistit.

Štrbské Pleso | Tatranská Lomnica | Starý Smokovec

Štrbské pleso

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk1822.html

od 6 700 kč*

* více na str. 237

Lomnický štít

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“.
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nAŠe PoBYTovÁ MÍSTA 
nízké TaTry
Nízké Tatry paří mezi druhé nejnavštěvovanější
pohoří na Slovensku. Na dobrodruhy zde čeká
100 kilometrů dlouhá hřebenovka a velké množ-
ství zapadlých koutů, které mnoho lidí nena -
vštíví.

lipTovSký MáJ
Liptovský Máj, podhorská obec je vyhledávána
pro dobré podmínky na turistiku i pro termální
prameny. Prameny v Liptovském Máji jsou ve-
deny z pramene Rudolf. Voda působí kladně jak
na revmatické nemoci, nemoci ženských orgánů,
kožních nemocí, tak i nemoci pohybového ústro-
jenství. 

JaSná:  DeMänovSká Dolina 
Jedna z nejhezčích a nejnavštěvovanějších dolin
v Nízkých Tatrách. Horní část je tvořena výhle-
dovými vrchy: Siná, Krakova hola, Ďumbier a Po-
lana. Uprostřed jižní doliny se nachází hřeben
Chopok. Najdeme zde i potoky Demänovka
a Zadná voda, kde na soutoku vznikla dolní část
se světoznámým podzemním systémem Demä-
novských jeskyní.

vySoké TaTry
Vysoké Tatry jsou známé svými ostrými štíty, hlu-
bokými lesy a horskými chatami, které každý
rok přilákají více a více návštěvníků, a to více než
kterékoliv jiné slovenské hory.

poDbanSké
Jedna z nejkrásnějších částí slovenských velkohor
se nachází v jižní části Vysokých Tater, nedaleko
Štrbského plesa. Návštěvníci tuto oblast vyhle-
dávají především kvůli nedotčené přírodě a re-
laxu, který nabízí lesní prostředí. Je vhodná jak
pro vysokohorské túry po tatranských štítech,
pro aktivní odpočinek jako je rafting, tak i pro
relaxaci ve wellness centru. 

ŠTrbSké pleSo
Nejvýše položená osada v západní části, západně
od Starého Smokovce, vhodná pro turistiku i pro
rodinu s dětmi.

STarý SMokovec
Nejstarší turistické a rekreační místo. Výborná pro
turistiku pro středně náročné a lehké túry. Cyklo-
trasa (např. Hrebienok) je nenáročná a vhodná
pro děti. 

nový SMokovec
Nový Smokovec leží v centrální části Vysokých
Tater a je propojen se Starým Smokovcem. Jedná
se o pokračování Starého Smokovce ve směru
na Štrbské Pleso. 

TaTranSká loMnica
Patří mezi jedny z nejnavštěvovanějších středisek.
Hlavní turistickou atrakcí je kabinová lanovka na
Skalnaté pleso a Lomnický štít. 

TaTranSké MaTliare
Menší a klidnější turistické středisko ve východní
části Vysokých Tater je ideální pro turistiku, cy-
kloturistiku, relaxaci a odpočinek. 
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HOTEL SOREA MÁJ
*** LIPTOVSKÝ JÁN – NÍZKÉ TATRY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

poloha
Kongres a wellness Hotel Sorea Máj je situován
v překrásné scenérii Národního parku Nízké
Tatry, při vstupu do Jánské doliny, která patří
k nejkrásnějším nízkotatranským dolinám. Právě
díky bohatému výskytu termálních a minerálních
pramenů je Liptovský Ján oblíbeným místem
pro lázeňské a rekreační pobyty. 

vybavení
Restaurace, denní bar, kavárna, sauna, fitness,
perličková koupel, půjčovna sportovních potřeb.

UbyTování
Typy pokojů: 1lůžkový, 2lůžkový, rodinný pokoj,
apartmány a pokoje pro imobilní klienty. 

STravování
Snídaně a večeře podávané formou teplých
a studených bufetových stolů. Letní terasa s vý-
hledem na Západní Tatry. Nekuřácké prostředí.

parkování
Parkoviště přímo u hotelu, monitorované ka-
merovým systémem bez poplatku.

Doplňkové SlUžby
Bazény, animační program (dětské workshopy,
minidisko pro děti, soutěžní kvízy, karaoke). Ve-
černí koupání. Stylové taneční zábavy.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SSk2MaJ.html

od 2 790 kč*

2 noci * více na str. 237

3
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HOTEL SOREA SNP
*** DEMÄNOVSKÁ DOLINA – NÍZKÉ TATRY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

poloha
Hotel Sorea SNP naleznete v nejnavštěvovanější
lokalitě Nízkých Tater, v Demänovské dolině.
Jedna z nejkrásnějších dolin měří celkem 16 km,
leží jižně od Liptovského Mikuláše a je součástí
Národního parku Nízké Tatry. 

vybavení
Restaurace, kavárna, společenská místnost, vi-
nárna, dětský koutek.

UbyTování
Typy pokojů: 1 a 2lůžkové pokoje, rodinné pokoje,
apartmány.

Vybavení: koupelna, WC, TV, telefon, většina po-
kojů má i balkon.

STravování
Snídaně a večeře jsou podávány formou teplých
a studených bufetových stolů, obědy jsou ser -
ví ro vané.

parkování
Parkoviště je umístěno přímo u hotelu a je mo-
nitorované kamerovým systémem bez poplatku.

Doplňkové SlUžby
Masáže, kulečník, dětská herna, dětské hřiště,
sauna, stolní tenis, biliár.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SSk2Snp.html

BUNGALOVY JASNÁ-LÚČKY
*** JASNÁ – DEMÄNOVSKÁ DOLINA – NÍZKÉ TATRY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

poloha
Bungalovy se nacházejí v překrásném horském
prostředí Nízkých Tater, v Demänovské dolině
– Lúčkach, na severním úbočí Chopku. Přímo
u bungalovů začínají turistické trasy na Ďumbier,
Chopok, Dereše, Krakova hoľa, Sina atd.

vybavení
Dřevěný přístřešek s ohništěm a osvětlením.

UbyTování
Typy pokojů: 2,4,5 lůžkové bungalovy. 
Vybavení: samostatný vchod, kuchyňský kout,
sprcha, oddělené WC, ložní prádlo a ručníky, 
TV-SAT, WiFi. 

STravování
Bez stravy. Cca 100 m od bungalovů je restaurace
s celodenním provozem.

parkování
Parkování je přímo před bungalovem bez po-
platku.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SSk2bUJ.html

od 2 290 kč*

2 noci * více na str. 237

od 890 kč*

2 noci * více na str. 237

3
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poloha
Luxusní Wellness Hotel Chopok v pohoří Nízké
Tatry poskytuje příjemné a kvalitní ubytování
v Jasné, v Demänovské dolině, na úpatí hory
Chopok.

vybavení
Vstupní hala, recepce, restaurace, kavárna, dětský
koutek.

UbyTování
Typy pokojů: 2+1, 3+1, rodinný pokoj 4+1, rodinný
pokoj 5+2.
Vybavení: krb na dříví.

STravování
Snídaně formou bufetových stolů, večeře: spe-
ciální nabídka menu/bufetový stůl.

parkování
Monitorované parkoviště je před hotelem
 zdarma.

Doplňkové SlUžby
Pedikúra, manikúra, bazénové a saunové světy:
Plesnivec (dětský bazén, relaxační bazén, saunový
svět pro rodiny s dětmi) a Praslička (plavecký
bazén, saunový svět pro osoby nad 16 let), dětské
hřiště.

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

WELLNESS HOTEL CHOPOK
**** JASNÁ – DEMÄNOVSKÁ DOLINA – NÍZKÉ TATRY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SSk2cho.html

od 2 590 kč*

2 noci * více na str. 237

2
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SKI A WELLNESS RESIDENCE DRUŽBA
**** JASNÁ – DEMÄNOVSKÁ DOLINA – NÍZKÉ TATRY

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

poloha
Hotel Ski & Wellness Residence Družba se na-
chází v nejlepším a neustále se rozvíjejícím ly-
žařském středisku na Slovensku Jasná pod
Chopkom v překrásném prostředí národního
parku.

vybavení
Restaurace s terasou, vinná pivnice s vinotékou,
noční bar, kabaret, lobby bar, dětský koutek,
místnost pro odkládání zavazadel.

UbyTování
Typy pokojů: economy: 1+1, 2+1, 3+1, comfort,
superior: 2+2, rodinné pokoje: 2+2, 4+1, věžič-
kové: 2+0, 2+1, apartmány: 2+2, 4+2.

Vybavení: koupelna, WC, TV, telefon, fén, župan,
trezor, minibar, v apartmánech LUX i kuchyňský
koutek a krb. Nekuřácké pokoje.

STravování
Snídaně formou bufetových stolů, večeře serví-
rované.

parkování
Parkování možné přímo v areálu na parkovišti
bez poplatku.

Doplňkové SlUžby
Animace, room servis, dětské hřiště, biliard, dět-
ský bazén, sauny, masáže, zábaly a peeling, obli -
čejové ošetření, manikúra, pedikúra.

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

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SSk2DrU.html

od 2 790 kč*

3 noci * více na str. 237

6
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HOTEL GRAND PER MON
**** POD BAN SKÉ – VYSOKÉ TATRY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

poloha
Do přírodní scenérie mohutných tatranských
lesů je vsazen jedinečný Grand Hotel Permon,
jeden z největších a nejexkluzivnějších hotelů
na Slovensku a zároveň největší hotelový well -
ness komplex na Slovensku. Jediný hotel na
světě, který stojí přímo pod hrdým tatranským
štítem Kriváň (2 494 m n. m.).

vybavení
Restaurace, noční bar, společenská místnost,
salonky.

UbyTování
Typy pokojů: 1lůžkový, 2lůžkový, rodinné pokoje
a apartmány (s dvěma pevnými lůžky a přistýl-
kami). Vybavení: koupelna, WC, TV, rádio, telefon,
trezor, minibar, lednička. 

STravování
Snídaně formou bohatého bufetu, denní obě-
dové menu je formou bufetu, stejně tak bohaté
večeře.

Doplňkové SlUžby
Sauny, vodní a parní lázně, atrakce, bazén, to-
bogán, skluzavka, solárium, tělocvična, stolní

tenis, masáže, perličkové lázně, zábaly, kosme-
tické procedury, tělové ošetření.

parkování
Vyhrazené parkoviště u objektu za poplatek.

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

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SSk2per.html

HOTEL SOREA TRIGAN
*** ŠTRBSKÉ PLE SO – VYSOKÉ TATRY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

poloha
Kongres a relax Hotel Sorea Trigan je situován
v atraktivním prostředí Vysokých Tater při Novém
Štrbském plese na území Tatranského národního
parku, který je nejvýznamnější přírodní rezervací
na Slovensku.

vybavení
Restaurace, aperitiv bar, noční bar, salonky, dět-
ský koutek.

UbyTování
Typy pokojů: 1lůžkové a 2lůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky, rodinné pokoje, apartmány i bez-
bariérové pokoje. 
Vybavení: koupelna, WC, TV, trezor. 

STravování
Snídaně a večeře jsou podávány formou bufe-
tových stolů, servírované tříchodové obědy.

parkování
Parkoviště je umístěno přímo u hotelu, monito-
rované kamerovým systémem a bez poplatku.

Doplňkové SlUžby
Sauny, fitness, bazény, masáže, perličkové kou-
pele, vodní trysky, inhalační kabina, relaxační
zábaly, odpočívárna, fitness. Stolní tenis.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SSk2Tri.html

od 2 690 kč*

2 noci * více na str. 237

od 3 190 kč*

2 noci * více na str. 237

2

3
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HOTEL PAT RIA
**** ŠTRBSKÉ PLE SO – VYSOKÉ TATRY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

poloha
Hotel Patria se nachází u nejvyhledávanějšího
vysokohorského jezera – Štrbské pleso, obklo-
pený majestátními štíty Tater. Díky příznivé po-
loze hotelu si užijete Vysoké Tatry z blízka. 

vybavení
Restaurace, lovecký salonek, dětský koutek,
lobby bar, vinotéka.

UbyTování
Typy pokojů: 1- a 2lůžkové pokoje, apartmány. 
Vybavení: fén, WiFi, minibar, telefon, TV-SAT,
 župan.

STravování
Snídaně formou bufetových stolů.

Doplňkové SlUžby
Bylinková inhalace, parní lázeň, exfoliace, masáže,
pleťové ošetření, peeling, solárium, beauty salon,
whirpool, ledová jeskyně, sauna, dětský bazén,
plavecký bazén.

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

inforMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
Domácí zvířata jsou povolena jen v pokojích
Standard, a to do 2 poschodí.

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SSk2paT.html

od 4 890 kč*

2 noci * více na str. 237

3
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HOTEL TOLIAR
*** ŠTRBSKÉ PLESO – VYSOKÉ TATRY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

poloha
Hotel Toliar se nachází v překrásném prostředí
Vysokých Tater, v turistickém centru Štrbské
pleso v nadmořské výšce 1 355 m n. m. 

vybavení
Hala s recepcí, restaurace, kavárna s barem, te-
rasa, salonek, obchod s potravinami.

UbyTování
Typy pokojů: 2lůžkové s možností přistýlky, ro-
dinné pokoje 2+1, studia 2+1, 2+2 s vlastní ku-
chyňkou. 
Vybavení: WC, sprchový kout, TV, lednička, fén,
většina balkon. 

STravování
Snídaně jsou většinou podávány formou bufe-
tového stolu.

Doplňkové SlUžby
Fitness, kulečník. Sauny, parní lázeň, tepidárium,
infrakabina, vířivá vana, plavecký bazén, dětský
bazének, vodní cesta, masáže. Během jarní a pod-
zimní mimosezóny může být provoz omezen.

parkování
Parkování pro hotelové hosty je zdarma v hote-
lové garáži.

inforMace
V ceně je zahrnut rekreační poplatek.
Domácí zvířata jsou povolena.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SSk2Tol.html

od 2 290 kč*

2 noci * více na str. 237

6
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VILA OLÍVIA
*** NOVÝ SMOKOVEC

poloha
Poloha zařízení patří mezi nejlepší lokality v rámci
obce Nový Smokovec. Vila, obklopená tatran-
skými stromy s potokem prýštící pod okny, v blíz-
kosti všeho co návštěvník Tater očekává, patří
k nejvyhledávanějším polohám turistů v Tatrách.

vybavení
Recepce.

UbyTování
Typy pokojů: apartmán 2+2, 4+2, mezonetový 4+2.
Vybavení: kuchyň – myčka nádobí, varná deska,
varná konvice, lednička, koupelna – pračka se

sušičkou, sprchový kout, sociální zařízení, fén na
vlasy. K některým apartmánům přísluší balkon. 

STravování
Bufetové/Kontinentální snídaně jsou podávané
formou bufetu v Restauraci Kamzík. Možnost
vlastního stravování.

Doplňkové SlUžby
Tatry Card, soukromá sauna ve Velkém Slavko-
vě/Tatranské Lomnici, dětská postýlka, polštář,
peřina, soft úklid (podlaha, koupelna/WC, vysy-
pání odpadků), výměna osušek, výměna ložního
prádla.

parkování
Parkoviště se nachází přímo před Vilou Olívia,
je zpoplatněno.

inforMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
Domácí zvířata nejsou povolena.
Pokoje jsou na kartový systém.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SSk2oli.html

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

od 2 190 kč*

2 noci * více na str. 237
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poloha
Koliba Kamzík se nachází na začátku jedné z nej-
známějších částí Vysokých Tater, v Starém Smo-
kovci. Budova Koliby Kamzík zastřešuje nejen
ubytovací část, ale i restaurační prostor. Apart-
mány a studia Koliby Kamzík jsou umístěny v těs-
né blízkosti stanice pozemní lanovky provozované
na Hrebienok. 

vybavení
Restaurace.

UbyTování
Typy pokojů: studio 2+2, apartmán 2+2.
Vybavení: sociální zařízení, kuchyňský kout, WiFi,

TV, kuchyň – lednice, mikrovlnná trouba, varná
konvice, jídelní kout, koupelna – sprchový kout. 

STravování
V restaurace jsou ubytovaným hostům podávány
snídaně formou bufetu. Možnost vlastního stra-
vování.

Doplňkové SlUžby
Tatry Card, soukromá sauna ve Velkém Slavko-
vě/Tatranské Lomnici, dětská postýlka, polštář,
peřina, soft úklid (podlaha, koupelna/WC, vysy-
pání odpadků), výměna osušek, výměna ložního
prádla.

parkování
Parkoviště se nachází přímo před apartmánem
Koliba Kamzík. Parkování je zpoplatněno.

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

APARTMÁNY KOLIBA KAMZÍK
*** STARÝ SMOKOVEC    

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SSk2kol.html

od 1 790 kč*

2 noci * více na str. 237
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HOTEL SOREA TITRIS
*** TAT RAN SKÁ LOM NI CA – VYSOKÉ TATRY

poloha
Kongres a relax Hotel Sorea Titris je situován
v tichém prostředí nedaleko centra Tatranské
Lomnice, jedné z největších tatranských osad
a známým společensko-kulturním střediskem
Vysokých Tater. Nachází se v blízkosti botanické
zahrady s expozicí tatranské přírody a muzea
Tatranského národního parku.

vybavení
Restaurace, aperitiv bar, letní terasa s ohništěm
a krbem, úschovna.

UbyTování
Typy pokojů: 1- a 2lůžkové pokoje s možností
přistýlky, apartmány. 
Vybavení: koupelna, WC, telefon, TV, s připojením
na internet. 

STravování
Snídaně a večeře podávané formou teplých
a studených bufetových stolů. Polední menu
pro hosty je servírované.

parkování
Bezplatné parkoviště monitorované kamerovým
systémem  přímo u hotelu.

Doplňkové SlUžby
Bazén, tobogán aquacentrum, sauna, masáže,
vodní masážní trysky, vodní chrliče, perličková
koupel, zábaly. Tenis, kulečník.

inforMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
Domácí zvířata nejsou povolena.
WiFi připojení ve společenských prostorách ho-
telu. 

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SSk2TiT.html

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

od 2 990 kč*

2 noci * více na str. 237

3
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poloha
Hotel Sorea Urán je situován v centru Tatranské
Lomnice, jedné z největších tatranských osad
a známým společensko-kulturním střediskem
Vysokých Tater. Tatranská Lomnica leží přímo
pod úpatím Lomnického štítu, který je dostupný
visutou lanovkou.

vybavení
Restaurace, lobby bar, dětská herna, úschovna kol.
Koupelna, WC, telefon, TV, balkon.

UbyTování
Hotel poskytuje ubytování v moderně a pohodlně
zařízených apartmánech, rodinných pokojích,
1- a 2lůžkových pokojích s možností přistýlky.
Hotel má bezbariérový vstup a 2 bezbariérové
pokoje. 

STravování
Snídaně a večeře jsou podávány v hotelové re-
stauraci formou teplých a studených bufetových
stolů, tříchodové obědy jsou servírované.

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

Doplňkové SlUžby
Tenisové kurty, krytá tenisová hala, dráha na
kolečkové bruslení. Masáže, relaxační bazén,
vodní atrakce, dětské bazény, sauny.

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

HOTEL SOREA URÁN
*** TAT RAN SKÁ LOM NI CA – VYSOKÉ TATRY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SSk2Ura.html

od 2 990 kč*

2 noci * více na str. 237

3
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VILA BEATRICE
*** TATRANSKÁ LOMNICA 

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

poloha
Vila Beatrice v Tatranské Lomnici patří mezi nej-
lepší zařízení ve Vysokých Tatrách. Spolu s Vilou
Julie a Vilou Magnólia tvoří Resort Beatrice. Ob-
jekty resortu jsou od sebe vzdáleny maximálně
300 m.

vybavení
Recepce pro všechny 3 vily, dětský koutek.

UbyTování
Typy ubytování: apartmán 2+2, 3+2, 4+2, 8+0.
Vybavení: TV, kuchyň – elektrická trouba, dvoj-
plotna, mikrovlnná trouba, lednice, varná konvice,
jídelní kout, koupelna – sprchový kout, sociální
zařízení.

STravování
Možnost objednání snídaně přímo ve Vile Bea-
trice nebo možnost vlastní přípravy jídel.

Doplňkové SlUžby
Tatry Card, polštář, peřina, soft úklid (podlaha,
koupelna/WC, vysypání odpadků), výměna osu-
šek, výměna ložního prádla.

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

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SSk2bea.html

VILA JÚLIA
*** TATRANSKÁ LOMNICA 

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

poloha
Vila Júlia je blízko centra Tatranské Lomnice
a jednoduše dostupná autem i autobusem.  
Hlavním objektem resortu je Vila Beatrice. 

vybavení
Recepce ve vile Beatrice, dětský koutek nachá-
zející se na mezipatře.

UbyTování
Typy pokojů: studio 2+2, apartmán 3+2, 4+2.
Vybavení: kuchyň – lednice, dvojplotna, mikrovln-
ná trouba, varná konvice, jídelní kout, koupelna
– sprchový kout, sociální zařízení. 

STravování
Možnost objednání snídaně přímo ve Vile Bea-
trice nebo možnost vlastní přípravy jídel.

Doplňkové SlUžby
Tatry Card, polštář, peřina, soft úklid (podlaha,
koupelna/WC, vysypání odpadků), výměna osu-
šek, výměna ložního prádla.

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

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SSk2JUl.html

VILA MAGNÓLIA
*** TATRANSKÁ LOMNICA 

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

poloha
Vila Magnólia je lokalizována v těsné blízkosti
centra Tatranské Lomnice, jednoduše dostupná
autem, autobusem i Tatranskou elektrickou že-
leznicí. 

vybavení
Společenské prostory s pohovkou, křesly a de-
koračním krbem v přízemí.

UbyTování
Typy pokojů: studio 2+1, 3+2, apartmán 3+2,
4+2.
Vybavení: TV, kuchyň – lednice, dvojplotna, mi-
krovlnná trouba, varná konvice, jídelní kout, kou-
pelna – sprchový kout, sociální zařízení. 

STravování
Možnost objednání snídaně přímo ve Vile Bea-
trice nebo možnost vlastní přípravy jídel.

Doplňkové SlUžby
Tatry Card, soukromá sauna, polštář, peřina, soft
úklid (podlaha, koupelna/WC, vysypání odpadků),
výměna osušek, výměna ložního prádla.

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

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/SSk2MaG.html

od 1 490 kč*

2 noci * více na str. 237

od 1 290 kč*

2 noci * více na str. 237

od 1 190 kč*

2 noci * více na str. 237
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poloha
Kongres a relax Hotel Sorea Hutník se nachází
v pěkném a tichém prostředí Tatranských Mat-
liarov, pod úpatím Lomnického štítu, necelé
2 km od Tatranské Lomnice a je vhodný pro túry
do východní části Vysokých Tater. 

vybavení
Restaurace, bar, kavárna.

UbyTování
Typy pokojů: apartmány, 1- a 2lůžkové pokoje
s možností 1–2 přistýlek.
Vybavení: koupelna, WC, telefon, TV, většina po-
kojů má balkon. 

STravování
Snídaně a večeře jsou podávány formou bufe-
tových stolů, servírované obědy jsou nabízeny
výběrem. 

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

Doplňkové SlUžby
Bazén, sauna, masáže, mořská lázeň, bowling,
fitness, stolní tenis, biliard, kulečník, minigolf,
herna pro děti, hřiště. 

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

HOTEL SOREA HUTNÍK I. A II.
***/** TATRANSKÉ MATLIARE – VYSOKÉ TATRY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

Oficiální klasifikace: ***/**

Aktuální ceny na: 
www.cedok.cz/dovolena/XSk2hUT.html
www.cedok.cz/dovolena/SSk2hUn.html

od 2 090 kč*

2 noci * více na str. 237

3
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nAŠe PoBYTovÁ MÍSTA 
beŠeňová
Termální koupaliště vzniklo v okolí léčivých pra-
menů, které vyvěrají v hloubce 2 000 m. V areálu
je 7 geotermálních bazénů s vodou o teplotě
26–39 °C. V areálu je wellness centrum, kryté
bazény, relax služby, vodní atrakce, vířivky, to-
bogány, sauny, tepidárium, stánky s rychlým ob-
čerstvením a restaurace.

paTince
Návštěvníky láká díky pěkné přírodě, termálním
pramenům a dobře vybaveným areálem, který
má 3 venkovní bazény, wellness centrum, aqua-
park, vířivky, vodopády, klidový bazén, bazén
pro děti, dětský koutek, sauny a možnost masáží.
Je zde možnost celodenního občerstvení a dalších
sportovních aktivit jako bowling nebo tenisové
kurty.

poDhaJSká 
Podhájská přezdívána ,,Mrtvé moře“ má v areálu
termálního koupaliště v nabídce 7 bazénů, to-
bogán, sportovní a dětská hřiště s možností rych-
lého občerstvení. Je zde i částečně zastřešený
bazén, ochlazovací bazén, dětský bazén a v hlavní
budově je možnost rehabilitačních služeb s ma-
sážní vanou s geotermální vodou.

popraD
Aquacity Poprad je moderní aquapark nedaleko
města Poprad. Na výběr je zde z několika ter-
málních bazénů a vodních atrakcí. Na ohřev ba-
zénů využívá geotermální energii z termálního
popradského vrtu s teplotou téměř 50 °C. 

raJecké Teplice
Uprostřed jehličnatých lesů se nachází lázně,
které tvoří ústřední budova Aphrodite. Z ostat-
ních budov se do balneoprovozu dochází exte-
riérovým areálem lázní. Termální prameny mají
teplotu 38 °C. K dispozici je nejmodernější dia-
gnostické a léčebné vybavení.

ŠTúrovo
Nedaleko maďarských hranic najdeme termální
koupaliště Štúrovo, kde návštěvníci mohou využít
bazény, termální prameny, jezero, lehátka, slu-
nečníky, tenisové kurty, minigolf, stolní tenis, vo-
lejbal, skluzavky, hřiště pro děti, kolotoče,
autodrom a stánky s občerstvením.

TrenčianSké Teplice
Prameny jsou bohaté na minerální látky, hlavně
na siné sloučeniny. Lázně se specializují na léčbu
pohybového ústrojí, civilizační choroby, nemoci
z povolání a léčbu lupenky.

velký MeDer
Areál nabízí návštěvníkům venkovní bazény,
kryté bazény, solárium, masáže, sauny, perličkové
koupele, minigolf, volejbalové hřiště, hřiště pro
děti, maxi šachy, restaurace, stánky rychlého ob-
čerstvení a jiné služby. Termální prameny působí
kladně na kloubní poruchy, nemoci páteře, svalů
a na regeneraci organismu.

Termály podhájska patince

Trenčianské Teplice
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HOTEL APHRODITE
**** RAJECKÉ TEPLICE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

poloha
Hotel Aphrodite se nachází v Rajeckých Teplicích,
cca 30 km od národního parku Malá Fatra. 

vybavení
Bar, restaurace, kavárna.

pokoJe
Typy pokojů: 2+1 Superior, Apartmán 2+2: obý-
vací pokoj, ložnice.
Vybavení: okno/balkon, klimatizace.

STravování
Snídaně, oběd a večeře jsou podávány v budově
Aphrodite Palace formou bufetových stolů. 

parkování
Parkování je možné zdarma na přilehlém místě.

Doplňkové SlUžby
Bazén (vnitřní, venkovní), saunový svět, fitness.
Balneologické středisko, tenisový kurt. Pronájem
kol. Solárium, masáže, vířivka, termální lázeň,
kosmetika. 

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

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2aph.html

HOTEL APHRODITE PALACE
**** RAJECKÉ TEPLICE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

poloha
Nově zrekonstruovaný hotel Aphrodite Palace
se nachází v Rajeckých Teplicích, u lázní Aphro-
dite.

vybavení
Restaurace, bar, kavárna.

pokoJe
Typy pokojů: 2+0 Comfort, Superior, Apartmán
Comfort 2+2, 2+2 De Luxe, Suite 2+2, Suite De
Luxe 2+2.
Vybavení: koupelna, WC, televizor, fén, župan,
pantofle.

STravování
Snídaně jsou podávány v hotelové restauraci
formou bufetových stolů. 

parkování
Soukromé parkování je u objektu zdarma.

Doplňkové SlUžby
Tenisový kurt. Bazén, fitness, sauna, wellness,
salon krásy, slunečníky, lehátka, ručníky k bazénu,
vířivka, masáže, solárium.

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

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2ahp.html

800 112 112214
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od 5 290 kč*

2 noci * více na str. 237

od 6 390 kč*

2 noci * více na str. 237

3

3
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HOTEL SKALKA
*** RAJECKÉ TEPLICE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

poloha
Hotel Skalka se nachází v Rajeckých Teplicích
v lázeňském parku, cca 10min chůze od hlavní
budovy lázní.

vybavení
Restaurace, kavárna, bar.

pokoJe
Typy pokojů: 1+0, 2+0, 3+0, rodinný pokoj Family
(3+0).
Vybavení: WiFi, TV, prostor k posezení, koupelna,
lednice.
Nekuřácké, bezbariérové pokoje.

STravování
Stravování je v restauraci hotelu. Snídaně, obědy
a večeře jsou formou bufetu.

parkování
Soukromé parkování je zdarma v areálu hotelu.

Doplňkové SlUžby
Tenisový kurt, stezka pro in-line bruslení, dětské
hřiště. Sauna, vířivka, solárium, posilovna, bazén,
masáže, infrakabina.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2Ska.html

HOTEL KRYM
*** TRENČIANSKÉ TEPLICE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

poloha
Hotel Krym se nachází v Trenčianských Teplicích
přímo na pěší zóně. Vlakové nádraží je 200 m
a autobusové 400 m.

vybavení
Recepce, kavárna, bar, terasa, WiFi, internet za
poplatek, noční klub.

pokoJe
Typy pokojů: Standard, Comfort, Aparmány.
Vybavení: TV, rádio, telefon, minibar, bezpeč-
nostní schránka, fén, WC, sprcha, župan. Com-
fort: balkon, Apartmány: obývací a spací část. 

STravování
Jídelna se nachází na 1. poschodí. Snídaně, oběd
a večeře jsou formou bufetových stolů. Oběd,
večeře: nápoje nejsou v ceně.

parkování
Vjezd možný jen s platnou parkovací kartou za
poplatek. Při příchodu možný jen krátkodobý
vjezd. 

Doplňkové SlUžby
Lékařské procedury, bazén, kosmetika, mani-
kúra/pedikúra, kadeřnictví, balneo centrum.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2kry.html

od 2 090 kč*

2 noci * více na str. 237

od 2 090 kč*

2 noci * více na str. 237

3
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HOTEL SEASONS a MOUNTAIN VIEW, Aquacity Poprad
***/**** POPRAD

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

poloha
Hotel Mountain View je součástí AquaCity Po-
prad, stejně jako hotel Seasons. Od letiště v Po-
pradu jsou vzdálené cca 10 minut, 5 minut od
vlakové a autobusové zastávky. Vysoké Tatry
jsou cca 15 minut autem.

vybavení
WiFi, sluneční terasa, bazén, wellness, bar. S: Bez -
bariérový přístup

pokoJe
MW: standard: 1- a 2lůžkové s přistýlkou, apart-
mány 2+2.

S: standard: 1- a 2lůžkové s přistýlkou (2 bezba-
riérové), mezonetový 2+2, apartmán 2+2.
Sprcha/vana, TV, WC, fén, župany, minibar.

STravování
Polopenze: ve formě bufetových stolů v restau-
raci High Tatras.

parkování
Hlídané parkoviště je zdarma.

Doplňkové SlUžby
Wellness: sauny, bazén, vířivka, relaxační míst-
nost,  Aquapark, zábavná zóna, fitness, masáže,
spinning, solárium.

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

Oficiální klasifikace: ***/****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2SMp.html
www.cedok.cz/dovolena/XSk2Sea.html

od 4 690 kč*

2 noci * více na str. 237

6
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PENZION FONTANA
*** BEŠEŇOVÁ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

poloha
Penzion Fontana se nachází v centru obce Be-
šeňová. Od termálních lázní se nachází cca
300 m. 

vybavení
Restaurace, bar, zimní zahrada, terasa.

pokoJe
Typy pokojů: 2+1.
Vybavení: TV, lednice, koupelna. Nekuřácké po-
koje.

STravování
Snídaně formou bufetového stolu. Oběd a večeře
výběr z lístku.

parkování
Monitorované parkoviště bez poplatku.

Doplňkové SlUžby
Wellness, sauna, vířivka, masáže. Stolní tenis,
kulečník, jízda na koni, aquapark, dětské hřiště.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2fon.html

od 2 290 kč*

2 noci * více na str. 237

2
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PENZION PRIMA
*** PODHÁJSKA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

poloha
Penzion Prima se nachází v Podhájské. Půl kilo-
metru od penzionu se nachází obchod a restau-
race.

vybavení
Recepce, restaurace, bar, zahrada, gril.

pokoJe
Typy pokojů: 2lůžkové, apartmán. Nekuřácké
pokoje. 
Vybavení: sprcha, WC, povlečení, ručníky, TV. 

STravování
Kontinentální snídaně, večeře jsou servírované.

parkování
Soukromé parkoviště je zdarma.

Doplňkové SlUžby
Dětské hřiště, bazén, sauna, masáže, stolní tenis,
šipky.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2pri.html

APARTMÁNY MAGNÓLIA
*** PODHAJSKÁ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

poloha
Apartmánový dům Magnólia nabízí ubytování
v areálu, cca 500 m od termálního koupaliště.
Nachází se v centru obce v klidné části.

vybavení
Altánek, gril, krb, houpačky pro děti, zahrada,
dětské hřiště.

pokoJe
Typy pokojů: apartmán 2+2, apartmán 6+2.
Vybavení: kuchyň (lednice, mikrovlnná trouba,
el. vařič, varná konvice, kuch.nádobí), rozkládací
gauč, koupelna, TV, WiFi.

STravování
Bez stravy.

parkování
Parkování je zdarma.

Doplňkové SlUžby
Bazén.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2aMa.html

od 1 890 kč*

2 noci * více na str. 237

od 1 190 kč*

2 noci * více na str. 237
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PENZION QUATRO II. a III.
*** PODHÁJSKA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

poloha
Penziony se nacházejí cca 300 m od termálního
koupaliště, autobusové a železniční stanice. 

vybavení
Snídaňová místnost/společenská místnost.

pokoJe
II: 2+1, 3+1, 2+2.
III.: 2+0, 3+0.
Vybavení: WC, TV, lednička, internet. Balkon/te-
rasa. 

STravování
Snídaně formou švédských stolů.

parkování
Nehlídané parkoviště zdarma.

inforMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
Domácí zvířata jsou povolena po dohodě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2QUa.html

PENZION QUATRO IV.
*** PODHÁJSKA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

poloha
Penzion Quatro IV. Se nachází cca 400 m nad
koupalištěm pod lesem. Budovy jsou situovány
na svahu kopce nad areálem s výhledem do
údolí.

vybavení
Snídaňová místnost/společenská místnost, ven-
kovní posezení.

pokoJe
Typy pokojů: 2,3lůžkové s možností přistýlky.
Vybavení: WC, sprcha, lednice, TV, varná konvice. 

STravování
Snídaně formou švédských stolů.

parkování
Nehlídané parkoviště zdarma.

inforMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
Domácí zvířata jsou povolena po dohodě.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2QUo.html

od 1 490 kč*

2 noci * více na str. 237

od 1 490 kč*

2 noci * více na str. 237

3

3
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HOTEL THERMAL
*** ŠTÚROVO

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

poloha
Wellness Hotel Thermal se nachází v městě
Štúrovo, nedaleko hranice s Maďarskem. Je si-
tuován v okrajové části u termálního koupaliště
Vadaš Thermal a cca 15–20 min. od města.

vybavení
Restaurace, dětský koutek, terasa, směnárna,
bar.
Bezbariérový přístup.

pokoJe
Typy pokojů: 2+0, 3+0, 4+0, apartmán 2+0.

Vybavení: telefon, TV, lednice, klimatizace, WiFi,
župan.

STravování
Polopenze nebo plná penze v restauraci Thermal.
Snídaně formou švédských stolů. 

parkování
Bezplatné parkoviště před budovou, hlídané
parkoviště za poplatek za budovou.

Doplňkové SlUžby
Wellness centrum: bazény, sauna, konzoly X-Box,

společenské hry, lehátko, slunečník. Fotbalové
hřiště, tenisový kurt, badmintonové hřiště,
 streetbalové koše. Karta Podunajsko Card: uby-
tování 2 dny a více, vstup Vadaš Thermal Resort.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2The.html

od 2 790 kč*

2 noci * více na str. 237

3
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APARTMÁNY WESTEND LUX
*** ŠTÚROVO

Zájezdy: 4 a více dní Strava: bez stravování

poloha
Apartmány Westend Lux se nacházejí v areálu
koupaliště Vadaš Štúrovo. Od bazénů jsou cca
300 m.

vybavení
Terasa.

pokoJe
Typy pokojů: 3+1 (bezbariérový), 2+2.
Vybavení: kuchyně (mikrovlnná trouba, sporák,
lednice, varná konvice, kuch.vybavení).

STravování
Bez stravy. Možnost doobjednání v Hotelu Ther-
mal (cca 350 m).

parkování
Nehlídané parkoviště je placené.

Doplňkové SlUžby
Bazén, tobogánový park, sauna, lehátka, slu-
nečník, fitness, wellness centrum.

inforMace
V ceně je zahrnut rekreační poplatek.
Domácí zvířata nejsou povolena.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2WeS.html

APARTMÁNY LENKA
*** VELKÝ MEDER

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

poloha
Apartmánový dům se nachází v klidné části měs-
ta. Od areálu termálního koupaliště Corvinus je
vzdálený cca 10 minut chůze.

vybavení
Recepce, posezení, společenská místnost, dětský
koutek, zahrada, letní altán, pískoviště.

pokoJe
Nekuřácké pokoje, vstup na elektronické karty.
Typy pokojů: studio 1+1 (ZTP), studio 1+1, apart-
mán 2+2,rodinný apartmán 6+4, apartmán Lux
4+2.

Vybavení: WiFi, mikrovlnná trouba, varná deska,
varná konvice, klimatizace, pračka.

STravování
Bez stravy. 

parkování
Bezplatné parkoviště v areálu.

Doplňkové SlUžby
Bazén, trampolína, houpačka, skluzavky, gril.
Stolní tenis, šipky, stolní fotbal, biliard.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2len.html

od 4 290 kč*

3 noci * více na str. 237

od 1 190 kč*

2 noci * více na str. 237

3
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HOTEL THERMAL VARGA / HOTEL AQUA
*** VELKÝ MEDER

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

poloha
Hotely se nacházejí na začátku „korza“, cca 80 m
od areálu termálních bazénů Corvinus. Jedná se
o 2 samostatné budovy oddělené pěší zónou.
Nová hotelová budova má centrální recepci
stejně tak jako restauraci společnou s hotelem
Thermal Varga.

vybavení
Hala, kavárna, restaurace, lobby bar + WiFi, sa-
lonek, venkovní terasa, uzavřená zahrada.
O ubytování do konkrétního hotelu rozhoduje
recepce hotelu.

pokoJe
Typy pokojů: 
TV: 1- a 2lůžkové pokoje, s možností přistýlek,
možné apartmá.
Nekuřácké pokoje. TV, fén, trezor, chladnička,
telefon, WiFi. Většina má balkon. 
A: 2lůžkové pokoje, apartmá.
Fén, trezor, chladnička, TV, balkon.

STravování
Snídaně a večeře formou bufetových stolů.

parkování
Uzavřené parkoviště za poplatek.

Doplňkové SlUžby
Wellness, masáže, kosmetika.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2Tva.html

hotel Thermal varga hotel aqua

od 4 590 kč*

3 noci * více na str. 237

3

hotel Thermal varga
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HOTEL ORCHIDEA
*** VELKÝ MEDER

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

poloha
Spa & Wellness Hotel Orchidea se nachází v obci
Velký Meder blízko termálních lázní Covinius.
Hotel má ocenění European Spa Award.

vybavení
Restaurace, bar, WiFi, kavárna, salonek, letní te-
rasa.

pokoJe
Typy pokojů: 2+1, apartmán Lux, Royal 2+2.
Vybavení: TV, trezor, lednice, sprcha/vana, balkon,
internet, telefon.

STravování
Snídaně formou švédských stolů. Večeře výbě-
rem z menu.

parkování
Nehlídané parkoviště u objektu nebo uzavřené
za hotelem zdarma.

Doplňkové SlUžby
Wellness centrum, bazén, sauna, zážitkové
sprchy, vířivka, fitness, solárium, solná kabina,
tepidárium, kosmetické služby.

inforMace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
Malá domácí zvířata jsou povolena.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2orc.html

PENZION BETTY
*** VELKÝ MEDER

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

poloha
Penzion Betty se nachází v blízkosti termálního
koupaliště s aquaparkem Thermal Corvinus.

vybavení
Restaurace, kavárna, hospoda, herna pro děti.

pokoJe
Typy pokojů: 2+0, 2+1, apartmán pro 4 osoby.
Vybavení: balkon, rádio. TV, sprcha, lednice.

STravování
Snídaně v hotelové restauraci, večeře 3chodové
menu.

parkování
Hlídané parkoviště je zdarma v areálu hotelu.

Doplňkové SlUžby
Sportovní hřiště, bazén, sauna, masáže, tenisové
kurty, badmintonové vybavení, dětské hřiště.

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

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2beT.html

od 4 390 kč*

3 noci * více na str. 237

od 2 090 kč*

2 noci * více na str. 237

5

3
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WELLNESS HOTEL PATINCE
**** PATINCE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

poloha
Wellness Hotel Patince se nachází v lázeňském
středisku Patince, nedaleko Dunaje. 

vybavení
Terasa, gril, dětské hřiště, dětský koutek, restau-
race, denní bar.

pokoJe
Typy pokojů: 2+1, 2+2, 2+1 apartmán, 4+0 apart-
mán.
Vybavení: klimatizace, minibar, trezor, TV, župan,
vana, fén, WC.

STravování
Snídaně a večeře se podávají v hotelové restau-
raci formou bufetových stolů/výběr z menu.
Dietní, bezlepková, vegetariánská jídla.

parkování
Veřejné parkování možné zdarma v areálu hotelu.

Doplňkové SlUžby
Bazén, brouzdaliště, parní lázeň, vířivka, masáže,
lázně, fitness, sauna. Tenisové vybavení, noční
kluby, minigolf, bowling, pronájem kol, šipky, stolní
tenis, kulečník, tenisový kurt.

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

Oficiální klasifikace: ****

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2Wpa.html

od 4 690 kč*

2 noci * více na str. 237
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OLIVE FAMILY RESORT
*** PATINCE

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

poloha
Olive Family Resort se nachází v areálu termál-
ního koupaliště. Od koupaliště je vzdálený jen
200 m a 80 m od wellness centra.

vybavení
Recepce, jídelna, společenská místnost, dětský
koutek.

UbyTování
Typy pokojů: 2+1 (bez balkónu), 2+2 (s balkónem),
rodinná buňka: 2 pokoje (2- a 3lůžkový).
Vybavení: TV, rádio, WiFi, lednice, ventilátor, so-
ciální zařízení (sprcha/vana, WC).

STravování
Polopenze. Snídaně je rozšířená kontinentální,
večeře je formou menu.

parkování
Soukromé parkování je u objektu zdarma.

Doplňkové SlUžby
Stolní tenis, pískoviště, dětské hřiště.
Tobogánový svět, masáže, tenisový kurt, volej-
balové hřiště, minigolf, kulečník. Wellness cen-
trum: bazénový svět, saunový svět.

inforMace
Domácí zvířata nejsou povolena.
Free WiFi v objektu a na terase.

Oficiální klasifikace: ***

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XSk2faM.html

CHATOVÁ OSADA FAMILY RESORT
** PATINCE

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

poloha
Chaty Family Resort se nachází v areálu termál-
ního koupaliště. Jedná se o samostatný oplocený
komplex, ve kterém je 12 chatek. Chatky jsou
od sebe vzdálené 5–10 m. 

vybavení
Dětské hřiště, pískoviště, ohniště, termální pra-
men.

UbyTování
Typy pokojů: 4lůžkové. Vybavení: terasa, kuchyně
(elektrický sporák, mikrovlnná trouba, rychlo-
varná konvice, lednice), sociální zařízení. Ubyto-
vání vždy od neděle do neděle.

STravování
Bez stravy.

parkování
Soukromé parkování je zdarma přímo před chat-
kou.

Doplňkové SlUžby
Tobogánový svět, masáže, tenisový kurt, volej-
balové hřiště, minigolf, kulečník. Wellness cen-
trum: bazénový svět, saunový svět, solárium,
fitness centrum, zábaly. Stolní tenis, ohniště, vy-
půjčení člunu, miniaut.

inforMace
V ceně je zahrnuté ubytování. Domácí zvířata
nejsou povolena. WiFi v objektu a na terase.

Oficiální klasifikace: **

Aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/Sk2ofr.html

od 4 790 kč*

týden * více na str. 237

od 7 090 kč*

týden * více na str. 237



POlSkO – Baltské moře
Baltské moře je nejlepší volbou pro ty, kteří nechtějí cestovat nikam daleko a díky nižším teplotám mohou trávit dovolenou nebo pobývat
u moře i lidé, kteří nemají rádi vysoké teploty. Polské pobřeží  Baltského moře nenabízí jen pobyt u moře, ale i možnosti relaxačních pobytů,
sportovního vyžití či výhodných nákupů. jsou zde i trasy pro cyklisty.

POlskO | BaltSKé Moře

800 112 112226

OstrOv UsedOm – ŚwinOUjŚcie
Krajina 44 ostrovů, která je obklopena Baltským
mořem a Štětínským zálivem o kterým místní ří-
kají „tady začíná Polsko“. Město s více než 200
letou tradicí leží na dvou největších z těchto
ostrovů – Wolinu a Uznamu (Usedomu), spoje-
ných  trajektovou dopravou. Swinoujscie (česky
Svinoústí) patří k nejznámějším lázeňským stře-
diskům v Polsku, zejména díky  nádherným
 širokým písečným plážím, nad  stan dardním poč-
tem slunečních dní či unikátním mikroklimatem. 
OstrOv wOllin – międzyzdrOje 
międzyzdroje (Mezizdroje) je lázeňské městečko
v Západopomořanském vojvodství v okrese Ka-
mień Pomorski. Středisko leží na ostrově Wollin
na východ od města Świnoujście na březích Balt-
ského moře. Město je významnou lázeňskou
destinací, hlavní atrakcí města je 2 km dlouhá
promenáda a pláž s vysokými útesy. Nově je zde

 postaveno i 300 m dlouhé přístavní molo. Pro
ukrácení dlouhých chvil můžete navštívit Mu-
zeum přírodní historie, v blízkosti města se na-
chází unikátní národní park Wollin – díky četným
jezerům se zde nachází velké množství různých
druhů vodního ptactva, pouhé 2 km od města
se nachází přírodní rezervace s bizony. V červenci
se zde koná pravidelně polský filmový festival,
na který se sjíždějí herecké celebrity. 

NAŠE POBYTOVÁ MÍSTA

 

Štětín

Gdyně

Ê 

  

 

Świnoujście

Międzdroje

Gdaňsk

Malbork
POLSKO

Baltské moře

Kolobrzeg

Čedok plus
• kvalitní ubytovací kapacity 
• výhodné ceny

naše tipy pro správnou volbu
• vůbec nejkratší vzdálenost k moři 
• pohodlná cesta po dálnici bez poplatků

v zahraničí 

dopravní informace
• vzdálenost z Prahy: 600 km
• vzdálenost z Brna: 800 km

ZájeZdy: 3 a více dní
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Trasa: Praha, Poděbrady, Hradec Králové

Program zájezDu:
1. den: odjezd v ranních hodinách (05:00) z Prahy
do Vratislavi, města s unikátní architekturou.
Vratislav patří mezi jedno z nejkrásnějších měst
v Polsku. Během prohlídky uvidíme druhé nej-
větší náměstí (Rynek) v Polsku či nádhernou go-
tickou radnici. dále pokračujeme do královského
města Krakova. Ubytování v Krakově. Nocleh.
2. den: Po snídani navštívíme pověstný Rynek
s kostelem Panny Marie, který se pyšní největším
oltářem v evropě od Vita Stwoza nebo muzeum
Czartoryskich s díly Rembrandta. odpoledne
využijeme návštěvy královského hradu Wawel.
Nocleh.
3. den: Po snídani navštívíme solné doly
 Wieliczka, kde můžeme obdivovat krásná umě-
lecká díla vytesaná ze soli a následně přejedeme

na Slovensko, kde se zastavíme k návštěvě orav-
ského hradu připomínající „orlí hnízdo“, který
se majestátně tyčí na skále nad řekou orava.
odjezd na ubytování. Nocleh.
4. den: Snídaně a odjezd do vysokohorských
lázní Štrbské Pleso (1 450 m n.m.). Možnost
nenáročné procházky kolem jezera. dále budeme
pokračovat vysokohorskou krajinou do Starého
Smokovce a společně vyjedeme pozemní lanov-
kou do lyžařského střediska Hrebienok.
 Možnost lehké pěší turistiky. Pozdě odpoledne
návrat na ubytování. Nocleh. 
5. den: Po snídani odjezd autokarem do hlavního
střediska Nízkých Tater jasné, v demänovské
dolině. Cestou zastávka u unikátního dřevěného
kostela ve Sv. Kříži. Možnost výjezdu lanovkou
na Chopok. V odpoledních hodinách návrat do
ČR. Příjezd do Prahy kolem půlnoci.

| PřeS JižNí PolSKo do tateR | 5 dNí

Termín
12. 8. – 16. 8. 2020

Cena zahrnuje
• dopravu autokarem, průvodce
• 4 noclehy se snídaní v hotelech ***
• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje
• vstupy, lanovky cca 150 PlN a 40 €

Fakultativní služby
• příplatek za jednolůžkový pokoj 2 490 Kč
• příplatek za přední místa v autokaru (řady

2–4) 250 Kč

Cestovní pojištění
Více informací a cena viz str. 8–9.

Informace
Změna programu vyhrazena. Minimální počet
účastníků pro realizaci zájezdu je 35 osob.
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Jasn¡ 'trbsk…
Pleso

Vratislav | Krakov (UNeSCo) | Wieliczka | oravský hrad | Štrbské pleso | Jasná
Starý Smokovec

Rezervujte na:
www.cedok.cz/dovolena/XPl1834.html

od 6 470 kč*

* více na str. 237

Další nabídku poznávacích zájezdů najdete v našem katalogu „Poznávací zájezdy 2020“.



Hotel WoliN
*** oStRoV WoliN – MiędZyZdRoJe

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POlOha
Nachází se na okraji národního parku Wolin
a 700 m od nejčistších a nejzachovalejších pol-
ských pláží. 
Centrum, vlakové nádraží: Międzyzdroje 1,2 km,
obchod s potravinami: Międzyzdroje 700 m,
autobusová zastávka: Międzyzdroje 1 km, moře:
Międzyzdroje 700 m.

vyBavení
Recepce, lobby, tV místnost, Wifi: zdarma, re-
staurace, bar, terasa, zahrada.

POkOje
typy pokojů: 1+0, 2+1.
Sprcha, WC, fén, balkon/terasa, telefon, tV, WiFi.

stravOvání
Snídaně formou bufetu.

ParkOvání
Parkování zdarma s videodohledem.

dOPlňkOvé slUžBy
Finská sauna, solárium, masáže, fyzioterapeu-
tické oddělení, fitness, stolní tenis, kulečník, te-
nisový kurt, půjčovna kol.

infOrmace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
domácí zvířata jsou povolena.

oficiální klasifikace: ***

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XPl2wOl.html

800 112 112228

POlskO | BaltSKé Moře

od 1 490 kč*

2 noci * více na str. 237

BURSZtyN MediCal SPa Holiday HoUSeS
*** daRloWo

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POlOha
Bursztyn Medical Spa Holiday Houses se nachází
cca 20 km od přístavu na jezeře Bukowo. 

vyBavení
Úschovna zavazadel, recepce.

POkOje
typy pokojů: 4lůžkový, 6lůžkový apartmán.
tV, lednice, sprcha, fén.

stravOvání
Snídaně.

ParkOvání
Parkování v areálu za poplatek cca 4 €.

dOPlňkOvé slUžBy
Plavecký bazén, tenis, kulečník.

infOrmace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
domácí zvířata jsou povolena na vyžádání.

oficiální klasifikace: ***

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XPl2BUr.html

od 4 190 kč*

3 noci * více na str. 237

4

8
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UltRa MaRiNe
***** KołoBRZeg

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POlOha
Hotel Ultra Marine se nachází u Baltského moře
v Kołobrzeg.

vyBavení
Bar, dětské hřiště.

POkOje
typy pokojů: 1+0, 2+0, 3+0.
Klimatizace, tV, WiFi, balkon, minibar.

stravOvání
Snídaně.

ParkOvání
Soukromé parkování možné za poplatek v areálu
(rezervace nutná).

dOPlňkOvé slUžBy
Bazén, wellness, vířivka, sauny, zážitková sprcha,
fitness.
3 restaurace, bowling, stolní tenis.

infOrmace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
domácí zvířata jsou povolena.

oficiální klasifikace: *****

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XPl2Ult.html

od 2 890 kč*

3 noci * více na str. 237

BaltiC PaRK FoRt
*** SWiNoUJSCie

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POlOha
Hotel Baltic Park Fort se nachází ve Swinoujscie
v oblasti západního Pomořanska.

POkOje
typy pokojů: apartmán 3+0.
WiFi, tV, kuchyňský kout s jídelním koutem, kou-
pelna: vana/sprcha, myčka, lednička, rychlovarná
konvice.

stravOvání
Snídaně formou bufetu.

ParkOvání
Parkování je možné v areálu hotelu.

infOrmace
V ceně není zahrnut rekreační poplatek.
domácí zvířata jsou povolena.

oficiální klasifikace: ***

aktuální ceny na:
www.cedok.cz/dovolena/XPl2Bal.html

od 2 790 kč*

3 noci * více na str. 237
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FAnTAsTické 
nAbíDky 
PRO DĚTI

DÍTĚ ZDARMA
U zájezdů s vlastní dopravou, jejichž součástí je ubytování

v ubytovacím zařízení označeném v tomto katalogu symbolem
„DÍTĚ ZDARMA“, poskytujeme pro jedno dítě, které splňuje věkové
podmínky uvedené na webových stránkách www.cedok.cz (za
tímto účelem doporučujeme využít webovou adresu jednotlivých
hotelů nebo QR kód), uvedené na 1. přistýlce v pokoji s nejméně
dvěma dospělými osobami, pobyt, tedy ubytování a stravování
ZDARMA,  a navíc osoby ubytované ve společném pokoji čerpají
slevu za včasný nákup, jejíž aktuální výše je uvedena na webových
stránkách www.cedok.cz. Analogické podmínky platí v případě po-
skytnutí dvou dětí ZDARMA. Tato nabídka platí jen do vyprodání
tato označených zájezdů. 

POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA
Je-li v tomto katalogu ubytovací zařízení označeno symbo-

lem „POBYT PRO DÍTĚ ZDARMA“, může se leteckého nebo
autokarového 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 webo-
vých stránkách www.cedok.cz. Pevná dětská cena zahrnuje jen
cenu letenky, respektive jízdenky a doplňkových služeb. Pobyt,
tedy ubytování a stravování, má dítě ZDARMA. Výši pevných dět-
ských cen uvádíme v nabídce zájezdů na webových stránkách
www.cedok.cz (za tímto účelem doporučujeme využít webovou

adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód) nebo Vám ji ochotně
sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kanceláře Čedok. Z pevných
dětských cen se neposkytuje sleva za včasný nákup. Tato nabídka
platí jen do vyprodání takto označených kapacit. U zájezdů
s vlastní dopravou, jejichž součástí je ubytování v ubytovacím
zařízení označeném v tomto katalogu symbolem „POBYT PRO
DÍTĚ ZDARMA“, poskytujeme pro jedno dítě, které splňuje vě-
kové podmínky uvedené v daném symbolu, ubytované na 1. při-
stýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými osobami pobyt, tedy
ubytování a stravování, ZDARMA, a navíc další osoby ubytované
ve společném pokoji čerpají slevu za včasný nákup, jejíž aktuál -
ní výše je uvedena na webových stránkách www.cedok.cz.

POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA
Je-li v tomto katalogu ubytovací zařízení označeno symbo-

lem POBYT PRO 2 DĚTI ZDARMA“, mohou se leteckého nebo
autokarového 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 nej-
méně dvěma dospělými osobami, a to každé jen za pevnou dět-
skou cenu, a navíc další osoby ubytované ve společném pokoji
mohou čerpat slevu za včasný nákup, jejíž aktuální výše je uve-
dena na webových stránkách www.cedok.cz. Pevná dětská cena
zahrnuje jen cenu letenky, respektive jízdenky a doplňkových slu-
žeb. Pobyt, tedy ubytování a stravování, mají děti ZDARMA. Výši
pevných dětských cen uvádíme v nabídce zájezdů na webových
stránkách www.cedok.cz (za tímto účelem doporučujeme využít
webovou adresu jednotlivých hotelů nebo QR kód) nebo Vám ji

800 112 112230



gARAnce nejnIžšÍ cenY
a ZMěnA Zá JeZDU ZDARMA

ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kanceláře Čedok.
Z pevných dětských cen se neposkytuje sleva za včasný nákup.
Tato nabídka platí jen do vyprodání takto označených kapacit.
U zájezdů s vlastní dopravou, jejichž součástí je ubytování v uby-
tovacím zařízení označeném v tomto katalogu symbolem „POBYT
PRO DÍTĚ ZDARMA“, poskytujeme pro děti, které splňují věkové
podmínky uvedené v daném symbolu, ubytované na 1. a 2. při-
stýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými osobami pobyt, tedy
ubytování a stravování, ZDARMA, a navíc další osoby ubytované
ve společném pokoji čerpají slevu za včasný nákup, jejíž aktuální
výše je uvedena na webových stránkách www.cedok.cz.

GARAnce nejnIžšÍ cenY
U zájezdů, jejichž součástí je ubytování v ubytovacích zaří-

zeních označených tímto symbolem, jsme o naší cenové výhod-
nosti přesvědčeni natolik, že pokud by takto označený zájezd byl
v Čedoku skutečně dražší, než katalogová cena, příp. katalogová
cena snížená o slevu za včasný nákup shodného zájezdu jiné ces-
tovní kanceláře, snížíme Vám cenu zájezdu na katalogovou cenu,
příp. katalogovou cenu sníženou o slevu za včasný nákup této
jiné cestovní kanceláře. Pro nárokování této slevy stačí doložit
shodnost zájezdů v následujících parametrech:
– ubytovací zařízení (např. stejný hotel, stejný penzion atd.),
– termín a délka zájezdu, druh a kvalita dopravy, datum, čas a od-

jezdové místo,
– kategorie ubytování a typ pokoje (např. pokoj s příslušenstvím,

nebo bez něj, s balkonem, nebo bez něj, výhled na moře, počet
lůžek, přistýlek atd.),

– rozsah stravování (např. polopenze, all inclusive); druh a způ-
sob stravování (např. kontinentální snídaně, bufetový způsob),

– způsob pojištění včetně rozsahu a obsahu pojistného plnění,
– služby zahrnuté navíc v ceně zájezdů (výlety, vstupy na pláž,

plážové služby atd.).
naše garance se vztahuje jen na katalogové ceny zájezdů, příp.
katalogové ceny snížené o slevu za včasný nákup cestovních kan-
celáří; nevztahuje se na žádné jiné speciální či zvláštní nabídky,
na nabídky publikované mimo hlavní katalogy ani na nabídky
typu „last minute“ atd.

ZMĚnA ZájeZDu ZDARMA
V případě že dojde k zakoupení pobytového zájezdu z tohoto  ka-
talogu do 31. 3. 2020 může klient jedenkrát bezplatně změnit
svůj zájezd nejpozději 14 dnů před odletem za následujících pod-
mínek:
– nesmí se změnit počet cestujících osob ani nesmí dojít ke

změně jednotlivých účastníků,
– odlet/odjezd na nový zájezd musí být realizován ve stejném ka -

len dář ním týdnu, jako byl odlet/nástup na zájezd původní,
– nový zájezd musí být minimálně ve stejné ceně jako zájezd pů-

vodní,
– nový zájezd musí mít minimálně stejnou délku jako zájezd pů-

vodní,
– na nový zájezd již nelze uplatnit žádné slevy,
– nově vybraný zájezd je účtován v katalogových (základních) ce-

nách, rozdíl v ceně je zákazník povinen uhradit v okamžiku
změny smlouvy o zájezdu.
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PŘEDTIŠTĚNÉ DÁRKOVÉ POUKAZY
V kterékoliv pobočce cestovní kanceláře Čedok můžete zakoupit dárkové poukazy v hodnotě 
500, 1000, 2000 nebo 5000 Kč. Těmito poukazy můžete uhradit část nebo celou hodnotu zájez-
du a jiné služby z nabídky Čedoku. Tyto poukázky jsou přenosné, lze je využít i k nákupu zájezdů 
v poslední minutě nebo současně s jakoukoliv slevou.
 
INDIVIDUÁLNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY
Na základě Vaší objednávky Vám připravíme dárkové poukazy „na míru“. Tyto poukazy nabízejí 
možnost volby hodnoty včetně Vámi stanoveného textu. Poukazy mají charakter darovacího 
dopisu a  lze je opatřit logem nebo jménem, případně i  dalšími náležitostmi dle individuální 
dohody.
 
EXTERNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY
Na všech pobočkách cestovní kanceláře Čedok můžete uplatnit dárkové poukázky Sodexo, 
Le Chéque Déjeuner, EDENRED a další, za předem stanovených podmínek.

DÁRKOVÉ POUKAZY
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chORvATskO

OsTROv kRk, cRIkvenIcA a IsTRIe
Autokarovou dopravu nabízíme k vybraným hotelům označeným
ikonou autokaru publikovaným na str. 10–46 tohoto katalogu. 

Termíny: Istrie 29. 5.–11. 9. 2020
0 kč / os.: Praha, benešov, Dobříš, Příbram, Písek, strakonice, České
budějovice, brno, Mikulov
svozové trasy za příplatek:
150 kč / os.: Tábor, Mladá boleslav, Plzeň, klatovy, Olomouc, kro-
měříž, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí
200 kč / os.: chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Par-
dubice, Hradec králové, Liberec, Jablonec nad nisou, Turnov, Opava,
Ostrava, Frýdek-Místek, nový Jičín, Hranice na Moravě, Uherské
Hradiště, Zlín, svitavy
Dopravu zajišťuje dopravní společnost Gumdrop nebo auto-
busy Čedoku.

OsTROv RAB 
Autokarovou dopravu nabízíme k vybraným hotelům označeným
ikonou autokaru publikovaným na str. 47–55 tohoto katalogu. 

Termíny: kvarner 5. 6.–4. 9. 2020
Trasa cílového autokaru:
Hradec králové – Pardubice – kutná Hora – kolín – Poděbrady –
Praha – Humpolec (dálnice) – Jihlava (dálnice) – brno – Mikulov –
ostrov Rab

DAlMácIe 
Autokarovou dopravu nabízíme k vybraným hotelům, označeným
ikonou autokaru, publikovaným na str. 64–113 tohoto katalogu
z následujících nástupních míst: 

Termíny: 22. 5.–18. 9. 2020
0 kč / os.: Praha, benešov, Dobříš, Příbram, Písek, strakonice, České
budějovice, brno, Mikulov
svozové trasy za příplatek:
150 kč / os.: Tábor, Mladá boleslav, Plzeň, klatovy, Olomouc, kro-
měříž, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí
200 kč / os.: chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Par-
dubice, Hradec králové, Liberec, Jablonec nad nisou, Turnov, Opava,
Ostrava, Frýdek-Místek, nový Jičín, Hranice na Moravě, Uherské
Hradiště, Zlín, svitavy

vzhledem k velkému počtu vypsaných nástupních míst mohou
být svozy a rozvozy po ČR realizovány též pomocnými auto-
kary, mikrobusy či osobními auty s nutností přestupu. v pří-
padě menšího počtu než 5 osob z některého z nástupních
míst a ve výjimečných případech organizačního charakteru
si vyhrazujeme právo na změnu nástupního místa.

MAďARskO

hARkánY
Autokarovou dopravu nabízíme ke všem hotelům v Harkány.

Termíny: 3. 4.–18. 10. 2020
Ve vybraných termínech realizujeme několik tras, o přesných ter-
mínech bude informovat prodejce.

Trasa 1 – karlovy Vary – Plzeň – Rokycany – berou (D5) – Praha –
Pelhřimov (D1) – Jihlava (D1) – brno 

Trasa 2 – Litvínov – Most – chomutov – Louny – slaný – kladno –
Praha – Pelhřimov (D1) – Jihlava (D1) – brno

Trasa 3 – Ústí n. Labem – Teplice – Litoměřice – Praha – Pelhřimov
(D1) – Jihlava (D1) – brno

Trasa 4 – Tábor – Písek – České budějovice

Trasa 5 – Liberec – Jablonec n. n. – Turnov – Mnichovo Hradiště
– Mladá boleslav – Praha – Pelhřimov (D1) – Jihlava (D1) – brno

Trasa 6 – Trutnov – Hradec králové – Pardubice – chrudim – Žďár
nad sázavou – brno – břeclav

Trasa 7 – Opava – Český Těšín – Ostrava – karviná – Havířov –
Frýdek-Místek – nový Jičín – Hranice – Olomouc – Prostějov –
Vyškov – brno

Trasa 8 – Opava – Český Těšín – Ostrava – karviná – Havířov –
Frýdek-Místek – nový Jičín – Valašské Meziříčí – Vsetín – Vizovice
– Zlín – Uherské Hradiště – Hodonín

Přehled odjezdových míst našich autokarových zájezdů



Prodej

800 112 112234

Internetový on-line prodej na www.cedok.cz 
Vám nabídne vždy aktuální nabídku včetně cen, dostupných slev a
výhod. Samozřejmostí je pak jednoduchá rezervace, která Vám
umožní nákup Vámi vybraného zájezdu bez nutnosti návštěvy na
některém z našich prodejních míst. 

Osobní informace a rezervace 
Na 77 našich prodejních místech nebo u našich autorizovaných
prodejců. Seznam poboček CK Čedok, Čedok Partnerů a autorizo-
vaných prodejců včetně kontaktů naleznete v závěru tohoto kata-
logu nebo na www.cedok.cz.

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

Písemné informace a rezervace 
E-mailem: info@cedok.cz 
Dopisem na adrese: 
Čedok a.s., rezervace zájezdů, Na Najmajské 915, 710 00, Ostrava 

kde a jak získáte informace o aktuální ceně vybraného zájezdu?

Dlouhodobým cílem naší cestovní kanceláře je nabízet Vám, našim zákazníkům, vždy ty nejvýhodnější cenové podmínky. Abychom mohli
flexibilně reagovat na speciální nabídky ze strany našich dodavatelů a tyto výhody v reálném čase promítnout do konečné ceny zájezdů,
není součástí tohoto  katalogu tištěny ceník. Aktuální ceny jednotlivých zájezdů uvádíme na webových stránkách www.cedok.cz. V rámci
tohoto katalogu je u každého hotelu uvedena jeho webová stránka a QR kód, jejichž pomocí získáte všechny potřebné informace včetně
aktuálních cen a slev rychle a pohodlně buď ve svém počítači, nebo mobilním telefonu. Aktuální cenovou nabídku Vám také rádi připraví
naši zkušení prodejci na některém z prodejních míst Čedoku nebo Čedok Partneři či autorizovaní prodejci. Seznam prodejních míst
CK Čedok, Čedok Partnerů a autorizovaných prodejců uvádíme na závěrečných stránkách tohoto katalogu. V případě osobní návštěvy
některého z prodejních míst CK Čedok, Čedok Partnera nebo vybraného autorizovaného prodejce Vám bude vypracována nejvýhodnější
cenová nabídka na Vámi vybraný zájezd, případně Vám naši prodejci vytisknou aktuální ceník na Vámi vybraný zájezd. 

facebook.com/ck.cedok instagram.com/ckcedok#mujcedok
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délka a rozsah zájezdu
Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní. Do
celkového počtu dní trvání zájezdů jsou zahrnuty i dny
určené pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v pří-
padech, kdy je doprava organizována v pozdních noč-
ních hodinách, příp. časných ranních hodinách.

obsaditelnost pokojů
- dospělá osoba - dítě

V katalogu uvádíme u jednotlivých ubytovacích kapacit
informaci o variantách obsaditelnosti jednotlivých
pokojů. Pokud je v daném hotelu k dispozici více typů
pokojů, je uváděn zpravidla nejčastěji využívaný typ
pokoje. Větší postavička znamená dospělou osobu,
menší pak dítě do věkového limitu uvedeném v ceníku.
Uvedené možnosti obsazení jsou výčtem možných vari-
ant obsaditelnosti standardního typu pokoje.

ubytování
Pro Vaši spokojenost  je nabídka ubytovacích kapacit
v každém cíli cesty co nejpestřejší  – od apartmánů až

po luxusní hotely – tak, aby odpovídala Vašim předsta-
vám a finančním možnostem. Vzhledem k tomu, že vní-
mání kvality i označování kategorie ubytování  se mohou
v jednotlivých  zemích výrazně lišit, užívá Čedok pro
hodnocení ubytovacích zařízení jak vlastní stupnici kva-
lity služeb, tak i oficiální klasifikaci. V případě, že ubyto-
vací kapacita nemá oficiální klasifikaci v rámce dané
destinace, je příslušná ubytovací kapacita uváděna
v tomto katalogu taktéž bez oficiální klasifikace. Vlastní
stupnice  kvality služeb hotelů a apartmánů vyjadřuje
pouze názor Čedoku na kvalitu ubytování tak, jak se jeví
z hlediska standardu požadavků středoevropského ces-
tovatele. Upozorňujeme,  že kvalita ubytování v apart-
mánech není totožná  s hotelem,  neboť jde o odlišný
typ ubytovacího zařízení. například nelze očekávat, že
apartmány  označené třemi symboly Čedoku odpovídají
svou úrovní stejně označenému hotelu. kvalita služeb
v apartmánech je zpravidla nižší než v hotelích, což
nachází své vyjádření v cenách zájezdů. Vysvětlení
vlastní  stupnice kvality služeb je uvedeno níže.
Přestože naši pracovníci při nákupu ubytovacích kapacit
důkladně prohlédnou ubytovací objekty, v dané třídě
apartmánů či hotelů se snaží vybírat to nejlepší a v kata-
logu je pravdivosti a přesnosti popisů ubytovacích
objektů věnována dostatečná péče, nemůže Čedok
ovlivnit některé skutečnosti: 
• ve výjimečném případě, nikoli však vinou naší ck,

může dojít k překnihování ubytovacího objektu.
V takovém případě Vám bude poskytnuto jiné ubyto-
vání shodné či vyšší kategorie.

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

• dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým

nočním životem. Proto jsou některá turistická středi-
ska přesycena zábavními podniky – bary, vinárnami,
diskotékami a nočními kluby, jejichž provoz je obvykle
hlučný. V ubytovacích objektech nemůže naše ck zajis-
tit absolutní klid.

• ačkoliv se turistické destinace snaží ve většině případů
provádět veškerou údržbu a stavební činnost v uby-
tovacích zařízeních či blízko nich mimo hlavní sezonu,
může v místě pobytu v jakékoliv době docházet ke
stavební či jiné technické činnosti. na tuto skutečnost
nemá ck Čedok žádný vliv a nemůže ji nijak ovlivnit. 

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

• ve většině hotelů je možné si pronajmout hotelový
trezor. Využijte této možnosti k úschově Vašich ces-
tovních dokladů, peněz a cenností. V opačném pří-
padě Vám doporučujeme rozdělit uvedené věci
a uschovávat je na více místech. Předejdete tak pří-
padným nepříjemnostem spojeným se ztrátou všech
dokladů a finančních prostředků.

• v mnoha případech nelze označit vodu v ubytovacích
objektech za pitnou; o kvalitě vody se vždy informujte
u delegáta. U některých hotelů, především na ostro-
vech, může být voda tekoucí z vodovodů slaná.
Výjimečně může docházet i k problémům se zásobo-
váním teplou vodou. 

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

• koupelny ubytovacích objektů nižších kategorií často
nejsou vybaveny mýdlem. Doporučujeme vzít s sebou
vlastní hygienické i toaletní potřeby, při ubytování
v apartmánech i koupelnové prádlo a hygienické

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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potřeby, a pro ubytování v apartmánech i mycí
potřeby na nádobí. V uzavřených nevětraných pro-
storách, jako jsou koupelny, může dojít vlivem zvýšené
vlhkosti k výskytu plísně, a to i přesto, že je koupelna
pravidelně čištěna. Plíseň za konkrétních podmínek
vznikne ve velmi krátké době. Vliv na to mají klimatické
podmínky, způsobující vyšší kondenzaci vnitřní vlh-
kosti. Proto je třeba v pokojích pravidelně větrat.

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

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

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

• další typ úsporného řešení lůžek je jejich instalace for-
mou vysouvacího lůžka z úložného prostoru. smyslem
tohoto řešení je poskytnout klientovi větší prostorový
komfort při denním pobytu v pokoji. ceny uvedené
v ceníku se vztahují i na tato lůžka a není-li uvedeno
v ceníku jinak, nelze pro tato lůžka poskytovat slevu
z ceny. 

• ve vybraných hotelech a pokojích nabízíme možnost
ubytování dítěte na společném lůžku s rodiči. Tj. dítě
nemá své vlastní lůžko, ani přistýlku. V ceníku
a v popisu je takový pokoj verbálně označen „dítě na
společném lůžku s rodiči“. 

• při ubytování jednoho klienta ve dvoulůžkovém nebo
vícelůžkovém pokoji se účtuje příplatek za neobsazené
lůžko. V praxi to znamená, že jednolůžkový pokoj
a dvoulůžkový pokoj s doplatkem na neobsazené
lůžko jsou zcela rovnocenné a prodávají se za stejnou
cenu. konkrétní přidělení příslušného typu pokoje
záleží výhradně na možnostech ubytovacího zařízení.
standardní jednolůžkový pokoj je vždy menších roz-
měrů.

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

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

• může docházet k opakovaným výpadkům dodávky
elektrického proudu a s tím spojeným výpadkům kli-
matizace a zásobování vodou. 

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

dovoleno chodit do hotelové restaurace v plážovém
oblečení či krátkých kalhotách. Doporučujeme for-
málnější oblečení.

• fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu
jsou ilustrační, proto nemusí vždy zcela přesně kore-
spondovat s pokojem, který je klientovi na místě při-
dělen. Přidělování konkrétních ubytovacích kapacit,
provádí zásadně provozovatel ubytovacího zařízení.

Plážové služby
Pláže jsou zpravidla veřejné, přístupné i místnímu oby-
vatelstvu. nelze vyloučit sezónní výskyt mořských trav
(chaluh) a medůz. Počet lehátek a slunečníků nemusí
pokrývat celou kapacitu hotelu. Použití lehátek a slu-
nečníků může být podmíněno poplatkem, stejně jako
využití sportovišť či zapůjčení sportovního nářadí a to
i když jsou možnosti sportování uvedeny u jednotlivých
ubytovacích zařízení. 
Možnost vodních sportů a zahájení provozu vodních
sportů je v kompetenci střediska. Údaj o vzdálenosti
pláže vyjadřuje nejkratší vzdušnou vzdálenost pláže od
hranice areálu s ubytovacím objektem. V některých
destinacích mohou být vstupy na pláž zpoplatněny.

stravování
U každého zájezdu naleznete informaci o možnostech
stravování. námi používané pojmy znamenají: 

• kontinentální snídaně – většinou opakující se
nabídka – káva nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo,
džem 

• kontinentální snídaně zesílená (rozšířená) – má roz-
sah kontinentální snídaně rozšířený o plátek sýra nebo
salámu, popř. vejce

• polopenze zahrnuje snídani (většinou samoob služ -
nou) a večeři s obsluhou nebo formou bufetového
výběru.

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

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

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

Rozsah čerpání služeb v příletový a odletový den je
omezen. Dochází-li v odletový den k uvolnění pokojů
v poledních hodinách, nelze vyžadovat služby all inclu-
sive po tomto limitu, byť nástup do hotelu proběhl ve
večerních hodinách příletového dne. Při čerpání služeb
all inclusive v hotelích nižších kategorií (3* a méně) je
třeba počítat, že rozsah stravování může být skromnější
a svým charakterem se spíše podobá plné penzi.
V některých případech může být způsob stravování
kombinovaný. např. předkrmy jsou nabízeny formou
švédského stolu, hlavní jídlo s obsluhou. Tato skuteč-
nost 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 zvole-
ného ubytovacího objektu. i stravovací zvyklosti se
mohou lišit od našeho způsobu stravování ve vydat-
nosti a pestrosti některých denních jídel, tedy více zele-
niny a méně masa. Zaplacený rozsah stravování
zahrnuje počet penzí, který odpovídá počtu noclehů.
Při nástupu do hotelu a odjezdu z něj v atypických
časech může být pravidelné jídlo nahrazeno balíčkem
na cestu nebo jiným typem jídla (občerstvení). V zařízení
typu all inclusive může čerpání služeb začínat až večer
po příjezdu a končit již ráno odjezdového dne. bufetový
způsob a stravování s obsluhou jsou cenově rovno-
cenné.

doprava
Protože celkový dojem z Vaší dovolené nepochybně
ovlivní kvalita dopravy, věnovali jsme v přípravě sezóny
zvýšenou pozornost výběru smluvních dopravců.
letecká přeprava je zajištěna formou charterových
letů nebo na pravidelných linkách prověřených letec-
kých společností. V důsledku denního vytížení letových
tras i techniky linkovým provozem se charterové lety
v evropě realizují převážně v nočních hodinách. V sou-
ladu s platnými mezinárodními předpisy a dohodami
nemůže naše cestovní kancelář ovlivnit případné změny
letecké společnosti, typu letadla, letového řádu a trasy
(včetně mezipřistání). V některých případech nastávají
změny jen několik hodin před odletem. Délka trvání
zájezdu vychází z platného letového řádu v době zpra-
cování katalogu. Letecký dopravce je oprávněn
v důsledku povětrnostních, technických, nebo jiných
vlivů nezávislých na vůli dopravce přepravu odložit, zru-
šit nebo předčasně ukončit. Váhový limit pro leteckou
přepravu zavazadel je odlišný dle jednotlivých dopravců.
Váhový limit pro daný zájezd Vám sdělí prodejce, pří-
padně bude uveden v cestovních informacích.
Případná nadváha je zpoplatněna dle aktuálních ceníků
leteckých společností. informace na vyžádání sdělí pro-
dejci zájezdů. na většině letů je občerstvení na palu-
bách letadel nabízeno zpravidla za poplatek. cestující
je platí přímo v letadle palubnímu personálu.
autokarovou přepravu na letiště v Praze zajišťujeme
buď vlastními autokary, nebo dopravními prostředky
osvědčených autobusových společností a rovněž využí-
váme i nabídky autokarové dopravy jiných ck. naše ck
používá na svých cestách autokary v dálkové úpravě,

která obvykle zahrnuje video a nabídku teplých a stu-
dených nápojů. Do vzdálenějších míst pak i klimatizaci
a Wc. Všechna místa v autokaru mají stejnou hodnotu
a nelze požadovat slevu z ceny při přidělení místa
v autokaru, které klientovi nevyhovuje. Při přidělování
míst v autokarech se snažíme vyhovět individuálním
přáním klientů s tím, že přednost při výběru sedadel
mají klienti, kteří se na zájezd přihlásí dříve.
V případě nízkého zájmu o dopravu svozem do cen-
trálního odjezdového místa nebo na tuzemské letiště/z
tuzemského letiště může být doprava zrušena. Děje se
tak, pokud počet zájemců o tuto službu klesne pod 6
osob. V tomto případě bude klientům vrácena částka,
kterou za tuto službu uhradili.

delegáti
Pokud v pobytovém středisku funguje střediskový dele-
gát, bude Vás po příjezdu kontaktovat a bude Vám
nápomocen v místě pobytu. Delegát má na starosti
obvykle více ubytovacích objektů a do střediska dojíždí.
Při úvodní informativní schůzce Vás blíže seznámí
s pobytovým místem a poskytovanými službami. Pro
kontaktování střediskového delegáta doporučujeme
využívat pro řešení veškerých záležitostí především
úřední hodiny, pravidelné schůzky nebo telefonické
spojení pro případ mimořádné události nebo potřeby
okamžité pomoci.

Průvodci
Všechny poznávací zájezdy Čedoku, není-li uve-
deno jinak, mají svého průvodce. Jsme si vědomi
toho, že kvalita průvodců významně působí na spo-
kojenost klientů; proto je pečlivě vybíráme a příle-
žitost v sezóně dostanou jen ti nejlepší. s těmi se
také setkáte v průběhu své dovolené.

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

Prohlídky a výklad
není-li výslovně v itineráři poznávacích zájezdů uve-
deno, že program obsahuje prohlídku s místním
průvodcem, pak doprovodný průvodce Čedoku po-
dává výklad zpravidla jen v autokaru (řada států za-
kazuje průvodcům ck provádět tuto průvodcovskou
činnost bez místního živnostenského povolení).
konkrétní prohlídky jednotlivých lokalit po výstupu
z autokaru (např. archeologických areálů, zahrad,
prostranství před významnými stavbami, interiérů
kostelů, muzeí, památkových objektů apod.) pro-
bíhají individuálně bez přímého průvodcovského
výkladu.

ceny služeb
Základní cena je cena uvedená na webových stránkách
www.cedok.cz u konkrétního zájezdu. Tato cena neza-
hrnuje fakultativní služby, nepovinné příplatky a pří-
padné slevy. Základní cena a zákazníkem zakoupené
fakultativní služby tvoří cenu zájezdu ve smyslu zákona.
Všechny ceny uvedené v tomto katalogu jsou uvedeny
v kč a za jednu osobu. 
Věková hranice dětských cen, popř. slev a příplatků,
není-li uvedeno jinak, se rozumí do dovršení věku dítěte,
kdy rozhodujícím je věk dítěte v den příletu/návratu do
vlasti. není-li u leteckých zájezdů uvedeno jinak, děti
ve věku do 2 let, které nečerpají žádné služby, hradí
pouze poplatek 990 kč. Tyto děti nemají nárok na místo
v dopravním prostředku.
nabídky „v poslední minutě“, „speciální nabídky“, mohou
uvádět cenu nižší, než je cena uvedená v katalogu.
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slevy za včasný nákup – pobytové zájezdy
Aktuální slevy za včasný nákup uvádíme na webových
stránkách www.cedok.cz u jednotlivých hotelů (za tímto
účelem doporučujeme využít webovou adresu jednot-
livých hotelů nebo QR kód) nebo Vám je ochotně sdělí
Váš prodejce zájezdů cestovní kanceláře Čedok. sleva
pro členy clubu Čedok platí pro klienty, kteří jsou drži-
teli členské karty clubu Čedok, a jejich doprovod v rámci
jedné smlouvy a ubytovací jednotky (pokoj či apart-
mán). slevy za včasný nákup poskytujeme procentní
sazbou ze základní ceny zájezdu (nevztahuje se na
fakultativní příplatky).  slevy nelze navzájem sčítat, ani
je kombinovat s jinými slevami (použít současně). slevu
ve výši až 25 % poskytujeme na vybrané zájezdy a ter-
míny do odvolání nejpozději však do 31. 12. 2019. 

slevy za včasný nákup – poznávací zájezdy
Aktuální slevy za včasný nákup uvádíme na webových
stránkách www.cedok.cz u jednotlivých zájezdů (za
tímto účelem doporučujeme využít webovou adresu
jednotlivých zájezdů nebo QR kód) nebo Vám je
ochotně sdělí Váš prodejce zájezdů cestovní kanceláře
Čedok. sleva pro členy clubu Čedok platí pro klienty,
kteří jsou držiteli členské karty clubu Čedok, a jejich
doprovod v rámci jedné smlouvy o zájezdu a ubytovací
jednotky (pokoj či apartmán). slevy za včasný nákup
poskytujeme procentní sazbou ze základní ceny zájezdu
(nevztahuje se na fakultativní služby a příplatky). slevy
za včasný nákup nejsou poskytovány u zájezdů s reali-
zací v září až listopadu 2019. slevy nelze navzájem sčí-
tat, ani je kombinovat s jinými slevami (použít
současně). slevu ve výši až 15% poskytujeme na
vybrané zájezdy a termíny do odvolání, nejpozději však
do 31.12.2019

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

snížená záloha – poznávací zájezdy
Při zakoupení poznávacího zájezdu nejpozději do
29.2.2020 nabízíme možnost úhrady snížené zálohy
ve výši 30 % ceny zájezdu na osobu při uzavření
smlouvy o zájezdu. Doplatek je splatný nejpozději
60 dní před zahájením zájezdu. Ustanovení Vše-
obecných smluvních podmínek cestovní kanceláře
Čedok a.s. (dále jen „VsP“) o splatnosti celkové ceny
zájezdu nejsou touto nabídkou dotčena. nabídka
platí do odvolání, nejpozději však do 29.2.2020.

dárky zdarma 
ke každému pobytovému zájezdu do chorvatska
z tohoto katalogu,  zakoupenému do 31.12.2019, kte-
rého se zúčastní dítě čerpající výhody akce Pobyt pro
1 dítě ZDARMA a Dítě ZDARMA, poskytneme zdarma
dárek  v podobě nafukovacího míče. na jeden objed-
naný pokoj lze poskytnout maximálně jeden nafukovací
míč. nabídka se nevztahuje na infanty cestující bez
nároku na služby ani na děti hradící cenu pro dospělé.
Dárek  bude předán současně s odbavením zájezdu,
tj. cca 1 týden před realizací zájezdu. Tato nabídka platí
do vyčerpání zásob, nejpozději však do 31.12.2019. 

cena od * – pobytové zájezdy 
Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových
relací ubytovacích zařízení publikovaných v tomto

katalogu jsou u jednotlivých kapacit uváděny symboly
ve žlutém rámečku s „cenou od …“, např. od 6 890*.
Jedná se vždy o nejnižší cenu v rámci nabízené sezóny
(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 říjnu 2019. Pokud je
daný hotel nabízený s více druhy doprav (např.
s vlastní dopravou, autokarovou dopravou nebo letec-
kou dopravou) je vždy uvedena cena nejlevnější vari-
anty. Může se proto stát, že po tomto datu již nebude
možné zakoupit zájezd za takto uvedenou cenu. Tyto
cenové údaje slouží pouze pro snazší porovnávání
jednotlivých ubytovacích zařízení a nemají charakter
návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občan-
ského zákoníku.         

cena od * – poznávací zájezdy
Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových
relací jednotlivých programů publikovaných
v tomto katalogu jsou u jednotlivých zájezdů uvá-
děny symboly ve žlutém rámečku s „cenou od…“,
např. 14  920 kč*. Jedná se vždy o nejnižší cenu
v rámci nabízené sezóny (nejlevnější termín) a délky
zájezdu (ten nejratší zájezd), poníženou o slevu za
včasný nákup, platnou při zakoupení zájezdu nej-
později do 31.10.2019. Může se proto stát, že po
tomto datu nebude možné zájezd za takto uvede-
nou cenu zakoupit. Tyto cenové údaje slouží pouze
pro snazší porovnání jednotlivých zájezdů a nemají
charakter návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu
§ 1732 občanského zákoníku. Aktuální ceny všech
zájezdů uvádíme na www.cedok.cz

Pasové a vízové formality 
pro držitele českých pasů
Udělení víz spadá do kompetence příslušných zastupi-
telských úřadů. není-li vízum klientovi uděleno, vízový
poplatek propadá a ck tento poplatek nevrací. Rovněž
tak nemůže refundovat cenu zájezdu, pokud klient stor-
nuje zájezd z titulu neudělení vstupního víza, popřípadě
je-li z určité země vyhoštěn. Podmínky pro udělení
a platnost víz se mohou během roku měnit a konzulární
úřad není povinen nás o tom informovat. Do po ru ču -
je me proto ověřit si potřebné informace vždy předem
na www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě.
Občanům třetího státu, kteří mají vízovou povinnost,
doporučujeme, aby si veškeré informace týkající se
vízové povinnosti a důležité skutečnosti s tím spojené
zjistili ještě před zakoupením zájezdu. Pokud si takový
klient neopatří víza pro cílové nebo tranzitní země a je
ze zájezdu vyloučen, nese veškeré náklady za storno
zájezdu. V případě neudělení víza platí Všeobecné
smluvní podmínky Čedoku a.s.
Upozorňujeme na to, že vycestovat mimo eU je možné
pouze s platným pasem, nikoliv na občanský průkaz,
a to, ani když ho cílová země akceptuje. Podmínky
vstupních a vízových formalit do zemí uvedených
v tomto katalogu najdete na www.mzv.cz.

Pasové a vízové formality
pro držitele jiných než českých pasů
Ověřte si potřebné informace (nutnost víza) předem
na www.mzv.cz a na konkrétním zastupitelském úřadě
příslušného státu. 
klienti, pokud jsou občany jiných států, jsou povinni
zjistit si vízové podmínky této destinace sami ještě před
zakoupením zájezdu. Pokud si klient, který není obča-
nem ČR, neopatří víza a je ze zájezdu vyloučen, nelze
mu vrátit cenu zájezdu. V případě neudělení víza platí
Všeobecné smluvní podmínky Čedoku a.s.
V případě, že cena zájezdu zahrnuje obstarání víz do
zemí s vízovou povinností, jejich zakoupení ještě neza-
ručuje jejich udělení. Udělení víz spadá do kompetence
příslušných zastupitelských úřadů. není-li vízum klien-
tovi uděleno, vízový poplatek propadá a ck nemůže
jeho hodnotu vracet. Rovněž tak ck nemůže vracet

cenu zájezdu, pokud klient neobdrží vstupní víza, popří-
padě je-li ze státu destinace vyhoštěn, nebo není-li do
státu destinace vpuštěn. Podmínky pro udělení a plat-
nost víz se mohou během roku měnit a konzulární
úřady nejsou povinny nás o tom informovat. 

očkování a léky
Doporučené univerzální léky proti střevním potížím:
endiaron, endiform, Diaryl, Reasec, imodium. kon zul -
tuj te se svým lékařem nebo lékárníkem. 

způsoby placení
naše cestovní kancelář umožňuje úhradu služeb širo-
kým spektrem. Pokud jste si již vybrali svůj zájezd, Vaše
objednávka byla autorizována a návštěva naší pobočky
je pro Vás časově náročná, můžete si jej objednat na
našich internetových stránkách www.cedok.cz a zaplatit
svou platební kartou zabezpečenou platbou online
nebo můžete cenu zájezdu uhradit bankovním převo-
dem na naše účty, jejichž čísla Vám sdělíme při potvrzení
objednávky nebo bezhotovostně také na základě vysta-
vené faktury. Při osobní návštěvě po boč ky jsou možné
jak hotovostní platby, tak platby platebními kartami.
bližší informace Vám podá každá pobočka naší ck nebo
pracovníci naší rezervační cent rály. 
specifickou formu úhrady tvoří hodnotové poukázky,
které vydává Čedok samostatně nebo ve spolupráci
se svými smluvními partnery. Podmínky úhrady těmito
poukázkami jsou uvedeny přímo na každé poukázce.
Poukázky nejsou směnitelné za finanční hotovost.

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

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

různé
Při posuzování reklamací postupujeme vždy v souladu
se Všeobecnými smluvními podmínkami a Reklamač -
ním 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 prin-
cipu účelnosti, tj. zda služby umožňují plnit hlavní před-
pokládaný účel zájezdu, který lze spravedlivě očekávat,
např. odpočinek u moře. na subjektivní hodnocení
významu jednotlivých komponentů služeb klientem
nelze bohužel brát zřetel. stejně nemůžeme zohledňo-
vat ani subjektivní hodnocení jakosti služeb a prostředí.

výhrada změny podmínek
nabídku v tomto katalogu připravujeme se značným
předstihem. V době mezi vydáním katalogu a realizací
zájezdu proto mohou nastat nové okolnosti, které mají
vliv na podmínky realizace zájezdu. naše cestovní kan-
celář Vás proto, před sjednáním smlouvy o zájezdu,
bude informovat o případných změnách v katalogu
uvedených informací.

ceny uvedené v tomto katalogu byly kalkulovány dle
kurzů platných k 8. 7. 2019. Údaje uvedené v tomto
katalogu jsou platné ke dni uzávěrky, tj. k 31. 7. 2019.
Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu. Tiskové chyby
jsou vyhrazeny. katalog je platný do 31. 12. 2020. 

Přehled symbolů používaných v tomto katalogu
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skvělá cena Za málo peněz

Možnost pobytu
se psemseniořiHotel pouze 

pro dospělé

Zlatý tip Čedoku All inclusive 

golf



800 112 112238

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 – ZájeZD A POBYT
Článek I – vZnIk sMluvnÍhO vZTAhu PŘeDMĚT A OBsAh

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

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

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

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

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

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

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

Článek III – PRávA A POvInnOsTI ZákAZnÍkA
k základním právům zákazníka patří zejména:1.

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

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

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

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

Článek Iv – POvInnOsTI A PRávA ČeDOku
k právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku iii1.
se vztahují odpovídající povinnosti a práva Čedoku.
Čedok odpovídá za řádné poskytnutí všech ve smlouvě o zá-2.
jezdu nebo smlouvě o zajištění pobytu sjednaných služeb
cestovního ruchu a v případě zájezdu má povinnost poskyt-
nout zákazníkovi pomoc v nesnázích.
Čedok je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka3.
o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb, které
jsou pro zákazníka důležité a které jsou Čedoku známy.

Článek v – ZRušenÍ A ZMĚnY DOhODnuTÝch služeB
Zrušení dohodnutých služeb1.

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

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

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

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

Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu2.
a nástupu na pobyt

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

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

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

Článek vI – ODsTOuPenÍ OD sMlOuvY A ODsTuPnÉ (sTOR-
nOPOPlATkY)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům slu-
žeb.
nenastoupí-li zákazník na zájezd/pobyt bez předchozího od-8.
stoupení od smlouvy nebo nemůže-li pokračovat v zájezdu,
či čerpání jednotlivých služeb cestovního ruchu z důvodu,
že nesplnil některou z povinností dle čl. iii odst. 2 písm. f)
a g) VsP, hradí 100 % sjednané ceny.
Čedok má právo započíst na úhradu odstupného uhrazené9.
zálohy nebo zaplacenou cenu. V případě, že odstupné je
vyšší než zaplacená záloha, je zákazník povinen rozdíl uhra-
dit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování.
V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka platí10.
pro výpočet odstupného den, kdy nastaly účinky odstou-
pení. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Čedoku je
rozhodným dnem pro výpočet odstupného den zrušení zá-
jezdu v rezervačním systému Čedoku.
V případech, kdy cenu, příp. část ceny zájezdu/pobytu11.
zákaz ník uhradil formou poukázky (poukazu) Čedoku nebo
jiné poukázky (poukazu) Čedokem přijímané, zákazník
i Čedok ve věci úhrady odstupného postupují v souladu se
stanovenými podmínkami pro jejich uplatnění a přijímání.

Článek vII – PRávA Z vADnÉhO PlnĚnÍ A ODPOvĚDnOsT
ZA škODu A ÚjMu

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

ČásT B - ZPROsTŘeDkOvánÍ PRODeje sPOjenÝch cesTOv-
nÍch služeB

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

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

V těchto případech se na zákazníka nebudou vztahovat3.
práva přiznaná zákazníkům, kteří sjednali zájezd dle platných
předpisů evropské unie a ZcR. Čedok proto neponese odpo-
vědnost za řádné poskytnutí jednotlivých služeb, tj. za vady
zprostředkovaných služeb ani za vzniklé škody. Čedok proto
není povinen přijímat a vyřizovat reklamace vad zprostřed-
kovaných služeb zahrnutých ve scs a v případě pro blé mů se
zákazník musí obrátit na příslušného poskytovatele služby.
Práva a povinnosti zákazníka z jednotlivých zprostředkova-
ných smluv upravují smlouvy s jednotlivými poskytovateli
a jejich obchodní podmínky.
Pro případ zprostředkování spojené cestovní služby má4.
Čedok, jak vyžaduje právo evropské unie zajištěnu ochranu
za účelem vrácení ceny, kterou zákazník zaplatil přímo Če-
doku za služby, které nebyly poskytnuty z důvodu jeho
úpadku. Tímto však nevyplývá právo na vrácení ceny za
službu poskytovanou jiným poskytovatelem v případě jeho
úpadku. Čedok nemá zajištěnu ochranu za účelem vrácení
ceny, kterou zákazník zaplatil za služby, které nebyly poskyt-
nuty z důvodu jeho úpadku, pokud byla platba zákazníkem
poukázána přímo na účet poskytovatele služby a Čedok je
nepřijal.
Před uzavřením smlouvy o zprostředkování spojených ces-5.
tovních služeb Čedok (i) zákazníka informuje o podmínkách,
obsahu, rozsahu a ceně služeb cestovního ruchu zahrnu-
tých v scs, (ii) informuje zákazníka, resp. předá zákazníkovi
informace na příslušném formuláři k scs dle vyhlášky
č. 122/2018 sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy
a zájezdů a spojených cestovních služeb a (iii) na vyžádání
předá zákazníkovi i doklad o pojištění záruky pro případ
jeho úpadku.
není-li dohodnuto jinak, je smlouva o zprostředkování scs6.
sjednána bezúplatně a platby, které Čedok od zákazníka ob-
drží, jsou platbami přijatými ve prospěch poskytovatelů jed-
notlivých služeb.

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

ČásT D – OsTATnÍ, sPOleČná A ZávĚReČná usTAnOvenÍ
Článek I – OchRAnA ZákAZnÍkA PRO PŘÍPAD ÚPADku Če-
DOku A POjIšTĚnÍ

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

vráceny uskutečněné platby za služby, které nebyly poskyt-
nuty z důvodu úpadku, a kdy bude zákazníkovi zajištěna re-
patriace, pokud je součástí zájezdu doprava.
Čedok, jako zprostředkující spojené cestovní služby, má2.
sjednáno pojištění záruky pro případ úpadku dle ZcR, na zá-
kladě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případě
pojistné události, kdy budou zákazníkovi vráceny veškeré
platby, které od zákazníka Čedok obdržel.  
součástí zájezdů/pobytů, spojených cestovních služeb a ji-3.
ných služeb cestovního ruchu Čedoku není pojištění zákaz -
níka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zá -
kazníkovi 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
 služeb cestovního ruchu (ubytovacích, stravovacích, doprav-
ních 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.

všeobecné smluvní Podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s.
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aš: AŠSKÁ CA, Hlavní 2747, 354526980; Benešov: ADVENTURE PLUS, Masarykovo náměstí 102, 317728443; Beroun: CA LINGUA TOUR, Husovo nám. 78,
311625804; Bílina: A JA TOUR, Želivského 53/5, 417535874; BíloveC: MUSIL a partneři, Slezské náměstí 21/33, 511119983; BlanSKo: AIKO TOUR,
Svitavská 1, 516418629; S-TOUR BLANSKO, Rožmitálova 14, 516417035; BoSKoviCe: SLUNCE A SNÍH, Růžové náměstí 3, 605454249; BranDýS naD
laBem: PAO, Komenského náměstí 1267/7, 326902848; Brno: INVIA.CZ, a. s., Cejl 105/107, 533111533; DUKER, Kobližná 18, 542212041; STUDENT AGENCY
K.S., Náměstí Svobody 17, 542424242; Agentura ZÁJEZDY.CZ, a. s., Veselá 199/5, 800656630;  BřeClav: JUNIOR, 17.listopadu 1a, 777339117; ByStřiCe
PoD hoStýnem: KYŠÁKOVÁ, Dolní 1567, 573378193; ČáSlav: EL-TOUR, Nám. J. Žižky z Trocnova 172, 327314469; ČeláKoviCe: KADLECOVÁ, Masarykova
780, 608303903; ČeSKá líPa: ANETATOUR, Moskevská 81, 487525619; ČeSKÉ BuDějoviCe: BOHEMIA TRAVEL, Hradební 31, 387318731; CLUBTOUR
GROUP, U Černé Věže 18, 386353055; ROSLO, Nám.Přemysla Otakara II. 84/24, 386355932; Červený KoSteleC: SUR, Havlíčkova 654, 498100657; ČeSKý
BroD: ČESKOBRODSKÁ CA, Náměstí Arnošta z Pardubic 46, 321622651; ČeSKý těšín: VITALITA TRAVEL, Hlavní třída 31, 558711804; DěČín: CK DEZKA
DĚČÍN, Prokopa Holého 808/8, 412532111; JATOUR, Masarykovo náměstí 190/17, 412516313; DomažliCe: SUNNY.CZ, Náměstí Míru 129, 721177828; Dvůr
KrálovÉ naD laBem: MENCLOVÁ CA, Palackého 106, 499629139; Frenštát PoD raDhoštěm: DALIBOR TOURS, Horní 26, 556836534; FrýDeK -
míSteK: SLUNÍČKO, Nádražní 1100, 558629104; FrýDlant naD oStraviCí: Svatava BAČÁKOVÁ, Spořitelní 1062, 558679170; havířov: MARIA TOUR,
Dlouhá tř. 13, 596811039; LETEM SVĚTEM, Dlouhá třída 29, 596812615; havlíČKův BroD: ADA TOUR, Havlíčkovo náměstí 56, 569428464; M TOUR, Dolní
227, 569420347; hlinSKo: HELLA, Dvořákovo nábřeží 292, 721024496; hoDonín: LIDO, Nár. Třída 4, 518342867; holiCe: ATLANTIS, Palackého 251, tel:
466682229; horažďoviCe: Ciao…, cestovní kancelář, s. r. o., Mírové náměstí 15, 376511999; hoStinnÉ: ORCHIDEA, Náměstí 38, 720962602; hoStomiCe:
Cestovní agentura IvTravel, Slunečná 548, 728068000; hraDeC KrálovÉ: B&K  TOUR, Komenského 249, 495408198; KAMI TOUR, Švehlova 463,
495580252; VERANA.CZ, Třída ČSA 239, tel: 495581026; hraniCe: VIA TOUR, Svatoplukova 79, 581601293; humPoleC: ADORES, s. r. o., Nerudova 185,
565533296; HLINÍK, Svatopluka Čecha 656, 608222933; huStoPeČe: IDEAL, Dukelské nám. 1, 519413027; CheB: LEVOROVÁ, Svobody 31, 723974484;
ChlumeC naD CiDlinou: CHLUMECKÁ CA, Klicperovo náměstí 11, 495485764; ChoCeň: MAUNA KEA, Tyršovo náměstí 298, 606076097; VS TOURS,
Kollárova 1045, 465471588; ChruDim: JAKUBÍKOVÁ, Filištínská 28, 469638788; AGENTURA ŠŤEPÁNKA, s. r. o., Břetislavova 61, 469622768; jaBloneC
naD niSou: CA LUPINO TOUR, Liberecká 1, 603801305; INDIVINDI, Jiráskova 9, 483306627; LAGUNA CA, Dolní Náměstí 594/14, 483315465; jaroměř:
M-TOUR, Náměstí 16, tel: 491812400; jeSeníK: MONDI-TOUR, Palackého 1333/1, 584409423; jiČín: FARSKÁ, Valdštejnovo náměstí 88, 493538818;
SPORTCENTRUM, Valdštejnovo náměstí 2, 493531977; ZÁ JEZDY JIČÍN, s. r. o., Židovská 68, 493525696; jihlava: AC TOUR, Palackého 51, 567300069;
V2 TRAVEL, Divadelní 19, tel: 723257770; jílovÉ u Prahy: AGENTURA 97, Chotouň 97, 241951214; jinDřiChův hraDeC: HRONOVÁ, Růžová 40/II,
384321649; Karviná: RELAX-TOUR, Žižkova 2379 - poliklinika, tel: 602790099; KDyně: CAMPANA, Náměstí 131, 379311272; KlaDno: MONTY, Italská
2316, 311215900; STELLA, Kleinerova 1471, 312245270; ALKA, Italská 2369, 312682349, WTC Concept, Nám. starosty Pavla 10, 312240285; KláštereC
naD ohří: CILINDR, Petlerská 416, 774643330; Prima travels, U Potoka 527, 777728280; Klatovy: JAROŠÍK, Nám. Míru 64/I, 376310279; Kolín: CESTA
Spa, Legerova 432, 321712313; ROJA TOUR, Rubešova 61, 321623292; KoPřivniCe: IMPULS, Štefánikova 570, 556808780; KoSteleC naD orliCí:
TANUS, s. r. o., Dukelských hrdinů 900, 494323493; KraloviCe: ANDRIAS Tour, Nám. Osvobození 35, 373317180; KraluPy naD vltavou: ABACA,
Jungmannova 89, 326550480; ELIXA, Jungmannova 75, tel: 312244353; Krnov: MORAVIA, Hlavní náměstí 32, 605721400; Kroměříž: CK Tina, Farní 95, tel:
573342244; FRČIME, 1. Máje 281, 776372463 lanšKroun: TREFA, Hradební 316, 465635473; lány: BOČKOVÁ, Lesní 362, 313502150; leDeČ naD
SáZavou: NONA, Husovo náměstí 139, 569731087; letohraD: SUPERPOBYTY, Orlice 168, 734475747; DAVYTOUR, Václavské nám. 53, tel: 721163860;
liBereC: Veronika PEŠKOVÁ, Strakonická 321/34, 773644507; CAMPANATOUR, Pražská 7, tel: 485105060; liPníK naD BeČvou: GTOUR group, 28. října
602, 581771503; litomyšl: LA PLAYA, Bělidla 1058, 605161873; litovel: BAVI, Náměstí Přemysla Otakara 754, 585371076; litvínov: JORDAN, 9. května
2041, 476732453; louny: DANATOUR, Pražská 898, 415655906; IVA, Žatecká 146, 415652848; TAM I ZPĚT, Vrchlického 781, 415652086; lySá naD laBem:
EVENTOUR, Masarykova 209, 325551595; mariánSKÉ láZně: TOUR CENTRUM, Poštovní 160, 354626528; mělníK: ASTRA TOUR, Náměstí Míru 4,
603142023; GALATOUR, Nám. Karla IV. 3359, 739030389; milevSKo: NEAN TOUR, Riegrova 145, 382521089; VLTAVA, Husovo nám. 189, tel: 382526139;
SUCHANOVÁ, Masarykova 585, tel: 382526633; moSt: ASPEN TOUR, Radniční 1/2, 476000027; A-TURIST, Budovatelů 2375, 476700470; náChoD: A -
Z TRAVEL, Palackého 20, 491423688; neratoviCe: NEON TRAVEL, 28. října 1403, 733193991; novÉ měSto naD metují: CIS - cestovní
agentura, T.G.Masaryka 69, 491471073; novÉ StrašeCí: ALLEGRO, Čsl. armády 172, 313573700; nový ByDžov: SKY WAY, 28. října 1644, 495491206;
nýřany: RODATOUR, Benešova 745, 377932266; olomouC: BOHEMIAN FANTASY, Tř. Kosmonautů 1288/1, 585222557; oPoČno: MARIN, Nádražní 167,
494667848; orlová - lutyně: SUN TRAVEL, F. S. Tůmy 1200, 597603619; oStrava: AGENTURA Hana, Čs. Legií 3058/7, 596120694; CK HB TOUR,
Francouzská 6167, 596913030; LUMIS, Teslova 1129/2 b, 603984297; KRUPIC TRAVEL, Alšovo nám. 691/4, 737557430; oStrov naD ohří: LEMON TOURS,
Hlavní třída 982, 353615255; ParDuBiCe: Agentura HaK, Smilova 308, 466610234; Pelhřimov: KOTRČOVÁ, Růžová 82, 565323102; PlZeň: DUNA, Riegrova
10, 377226319; SUNSET TRAVEL, Skupova 24, 377478648; IDEÁLNÍ ZÁ JEZDY, Pražská 6, 377224953; ELI TOURS, Na Roudné 276/19, tel: 603472442;
PoDBořany: AZURO, Přátelství 411, 415722454; PoDěBraDy: IVANKA, Havlíčkova 53, 606893670; Praha 1:  Dovolenkování.cz, Na Příkopě 23,
732402202; INVIA.CZ, a. s., Václavské náměstí 58, 226000622; Agentura ZÁ JEZDY.CZ,a.s., Jindřišská 941/24, 565656761; Praha 3: SUPERZÁ JEZDY.CZ,
Chrudimská 2a, 272743981; Praha 4: Cestovní kancelář FISCHER, a. s., Na Strži 65/1702, 596915232; NUBIS,  Arkalycká 757, 222365747; Praha 5: Levné
zájezdy, Zborovská 1204/10, 270005170; Praha 6: LAST.CZ, V Podbabě 118/25, 227222277; Praha 7: ESO-travel, Korunovační 22, 233377711-15; Praha 8:
TRAVEL PORTAL, Karolínská 650/1, 234121121; Praha 10: Gala-travel, Švehlova 1391/32, 271752362; GLOBUS TRAVEL, Rubensova 2238/4, 274775062;
PraChatiCe: OCEAN CZ, Zvolenská 30, 388318746; PřelouČ: HOLIDAY TIP, Perštýnské náměstí 181, 774075755; PříBram: CA SÁRA, Plzeňská 77,
734594466; Lucie Travel, spol. s r. o., Václavské náměstí 144, 318630837; raKovníK: CK KONTAKT, Husovo nám. 2347, 605276053; roKyCany: BOHEMIA
TRANS,  J. Knihy 177/I, 371725346; ŠKODA AVIA TOUR, Palackého 15, 371728777; INEX, Masarykovo nám. 215, 371722579; rouDniCe naD laBem:
1.CESTOVNÍ, Jungmannova 1033, 602260782; H-TOUR, Alej 17. listopadu 812, 416815590; rouSinov: GRAND TRAVEL, Sušilovo nám. 425/48, 517371868;
říČany: BENONI, 17. listopadu 243/15, 323604365; SeDlČany: FRIEDOVÁ, Nám. T.G.M. 165, 735889444; SoBěSlav: EVA, Náměstí Republiky 57, 777245568;
SoKolov: F&K TRAVEL, Staré náměstí 37, 352623319; M SPORT, Nám. Budovatelů 1407, 733537287; L'UBICA, Staré náměstí 23, tel: 353605322; Stará
BoleSlav: BOHEMIA, Třebízského 1733, 608051562; StraKoniCe: CIAO…, cestovní kancelář, U Sv. Markéty 58, 383323450; STRAKOTOUR, Palackého
náměstí 86, 383321964; SušiCe: TEMPO TOURS, Náměstí Svobody 6, 376528389; Svitavy: PALMA, Nám. Míru 89, 461541000; šternBerK: BARTOŇKOVÁ,
ČSA 7, 585013470; štětí: Štětská cestovní agentura, Krátká 64, 416810605; šumPerK: Cestovní agentura ISTRIA, Hlavní třída 18, 583216703; táBor:
COMETT PLUS, 9. května 1989, 381256079; D - TOUR, 9.května 2886, 381251725; taChov: ČERNÝ, K. H. Borovského 520, 374725707; tanvalD:
BEZVACESTOVÁNÍ.CZ, Krkonošská 90, 608027703; tePliCe: ASSIST- your way, U Nemocnice 3064, 417532820; TEP TOUR, Masarykova třída 652/18,
417577738; Teplická rekrea, Masarykova 536/5, 417530857; trutnov: GOJMI-TOUR, Bulharská 61, 499818364; třeBíČ: ADRIATIC TOUR, Smila Osovského
42/6, 568840340; ANCLA TOUR, Soukupova 14/77, 724310752; LOSTRIS, Karlovo náměstí 33, 607527233; třineC: BESKYD-EURO, Palackého 397, 558997200;
týneC naD SáZavou: GLOBUS, Jílovská 504, 317701888; uherSKý BroD: DALIMA, Moravská 83, 572637026; ÚStí naD laBem: K-TOUR, Mírové
náměstí 99/23, 475213003; ÚStí naD orliCí: Agentura CAM, M.R. Štefánika 234, 465527696; valašSKÉ meZiříČí: VALAŠKA, Mostní 99, 571611211; LAST
MINUTE, Mostní 98/8, 571610111; vlašim: YVETTA CA, Riegrova 1828, 317847132; vrChlaBí: Vrchlabská CK, Krkonošská 203, 499421131; vSetín:
VS TRAVEL, Nám. Svobody 1321, 571437721; vyšKov: COLUMBUS, Masarykovo nám. 4, 517333255; SWISS SERVICE, Masarykovo náměstí 42, 517333300;
ZaStávKa u Brna: Lenka Havlátová, Zakřany 157, 734695161; Znojmo: JINÁ, Hakenova 25, 515227147; žateC: JAROTOUR, Nám. Svobody 42, 415710236;
PALMERA, Obránců Mírů 1924, 415710031; DÁMSKÝ KLUB, Volyňských Čechů 3198, 774944656



ProDejní míSta CK ČeDoK

PoBoČKy CK ČeDoK ČeDoK Partner
CK ČeDoK Brno
Nádražní 10/654
602 00 brno-město
542 321 267
cedok-brno@cedok.cz

CK ČeDoK Brno
Otevřeno 7 dní v týdnu
Nákupní centrum olympia
U dálnice 777
664 42 Modřice
543 250 509; 543 250 549
cedok-brno-olympia@cedok.cz

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

CK ČeDoK ČeSKÉ BuDějoviCe
nám. Přemysla otakara II. 39
370 01 České budějovice
387 202 859; 387 202 860
cedok-cbudejovice@cedok.cz

CK ČeDoK FrýDeK - míSteK
j. v. Sládka 34
738 01 Frýdek-Místek
558 434 877; 558 431 472
cedok-frydek-mistek@cedok.cz

CK ČeDoK hraDeC KrálovÉ
Otevřeno 7 dní v týdnu
oC Futurum
brněnská 1825/23A
500 09 Hradec Králové
495 534 620-621, 

724 626 746
cedok-hradeckralove@cedok.cz

CK ČeDoK jihlava
Masarykovo nám. 644/26
586 01 jihlava
567 310 064
cedok-jihlava@cedok.cz

CK ČeDoK Karlovy vary
dr. bechera 23
360 39 Karlovy vary
353 234 249; 353 227 837
cedok-karlovyvary@cedok.cz

CK ČeDoK Karviná
Masarykovo nám. 21/11
733 01 Karviná
596 311 010; 596 311 009
cedok-karvina@cedok.cz

CK ČeDoK liBereC
obchodní centrum Forum
Soukenné náměstí 669/2a
460 01 Liberec
485 105 215, 485 105 727, 

774 735 732
cedok-liberec@cedok.cz

CK ČeDoK liBereC
Otevřeno 7 dní v týdnu
obchodní centrum Nisa
České Mládeže 456
460 03 Liberec
482 317 670, 724 626 882
cedok-liberec-nisa@cedok.cz

CK ČeDoK litoměřiCe
dlouhá 194/47
412 01 Litoměřice
416 731 318; 724 626 966
cedok-litomerice@cedok.cz

CK ČeDoK mlaDá BoleSlav
t. G. Masaryka 1009/III
293 01 Mladá boleslav
326 326 903, 724 626 749
cedok-mladaboleslav@cedok.cz

CK ČeDoK moSt
tř. budovatelů 3067, 434 84 Most
476 704 504; 476 704 455;

476 704 560
cedok-most@cedok.cz

CK ČeDoK olomouC
nám. Národních hrdinů 622/4
779 00 olomouc
585 225 235; 585 228 832
cedok-olomouc@cedok.cz

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

CK ČeDoK oStrava
30. dubna 2b, 702 00 ostrava
596 121 384; 596 124 087
cedok-ostrava@cedok.cz

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

CK ČeDoK ParDuBiCe
Palackého 1947
530 02 Pardubice
466 511 521; 466 513 240
cedok-pardubice@cedok.cz

CK ČeDoK PíSeK
velké nám. 1
397 01 Písek
382 213 096; 382 212 001
cedok-pisek@cedok.cz

CK ČeDoK PlZeň
Prešovská 10, 301 00 Plzeň
377 222 609; 377 222 625;

724 626 774
cedok-plzen@cedok.cz

CK ČeDoK PlZeň
Otevřeno 7 dní v týdnu
oC Plzeň Plaza
Radčická 2
301 00 Plzeň 3
724 626 906, 221 447 226
cedok-plzen-plaza@cedok.cz

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

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

CK ČeDoK Praha
vestibul stanice Metra „A“ Můs-
tek
110 00 Praha 1
224 224 461
cedok-mustek@cedok.cz

CK ČeDoK Praha
Otevřeno 7 dní v týdnu
oC Chodov
Roztylská 2321/19
148 00 Praha 4
272 075 000
cedok-chodov@cedok.cz

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

CK ČeDoK Praha
Otevřeno 7 dní v týdnu
Metropole zličín
Řevnická 121/1
155 21 Praha 5 – zličín
226 082 237; 226 082 410
cedok-zlicin@cedok.cz

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

CK ČeDoK Praha
Otevřeno 7 dní v týdnu
obchodní centrum Krakov
Lodžská 850/6
181 00 Praha 8 – troja
cedok-praha-krakov@cedok.cz
724 626 884

CK ČeDoK Praha
Otevřeno 7 dní v týdnu
obchodní centrum Letňany
veselská 663
199 00 Praha 9 – Letňany
221 743 107
cedok-letnany@cedok.cz

CK ČeDoK táBor
tř. 9. května 2471
390 02 tábor
381 252 235
cedok-tabor@cedok.cz

CK ČeDoK tePliCe
Otevřeno 7 dní v týdnu
Nákupní centrum Galerie
Nám. Svobody 3316
415 01 teplice
417 534 171, 417 534 172,

724 626 911
cedok-teplice@cedok.cz

CK ČeDoK ÚStí naD laBem
Hrnčířská 57/10
400 01 Ústí n. L. - centrum
475 220 382; 475 220 384;

724 626 745
cedok-ustinl@cedok.cz

CK ČeDoK Zlín
Kvítkova 80, 760 43 zlín
577 210 567; 577 210 705
cedok-zlin@cedok.cz

CK ČeDoK
žďár naD SáZavou
Nám. Republiky 292/32
591 01 Žďár nad Sázavou
566 623 648
cedok-zdar@cedok.cz

BenešovSKá Ca
Pražská 1696/2, 256 01 benešov
317 723 491
info@benesovskaca.cz

Ca ČaS
Havlíčkova 7
266 01 beroun
311 625 762
Cas.ca@seznam.cz

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

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

Ca Bene
Msgre. b. Staška 66
344 01 domažlice
379 722 266
ca.bene.domazlice@iol.cz 

aGentura KliKni.CZ S.r.o.
Nádražní 1088
738 01 Frýdek-Místek
773 673 083
info@klikniacestuj.cz

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

Ca BBS hlinSKo
Adámkova 237
539 01 Hlinsko
tel: 469 311 433
cestovka@bbshlinsko.cz

Ca Cimea travel
Mírové náměstí 5/5
748 01 Hlučín
595 042 240, 605 545 387
cimeatravel@seznam.cz

Ca lavia
Palackého 3996
430 01 Chomutov 
792 405 105
cedok@calavia.cz 

Ca SeDláKová lenKa
e. Floriánové 2
466 01 jablonec nad Nisou
483 320 976
Ck.jablonec@seznam.cz

Ca alFa
valdštejnovo nám. 99
506 01 jičín 
493 531 536
alfajicin@iol.cz 

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

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

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

lC KontaKt S.r.o.
P. bezruče 3388 – oC CeNtRAL
272 01 Kladno
777 000 777
lck2@lck.cz 

GloBuS tour CZ, SPol. S r.o.
Na Hradbách 155
280 01 Kolín 1
321 718 718
info@globus-tour.cz

CK aGentura FoX, S. r. o.
záhumenní 1152
742 21 Kopřivnice
556 808 250, 607 888 833
prodejna@ckfox.cz

Ca euroCentrum
tyršova 880
517 41 Kostelec nad orlicí 
494 323 878
eurocentrum@eurocentrum.cz 

KutnohorSKá Ca
Palackého náměstí 330
284 01 Kutná Hora 
327 512 331
kca@atlas.cz

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

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

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

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

atlaS ZájeZDů S.r.o.
Horní náměstí 3, 746 01 opava
605 138 723
prodej@atlas-zajezdu.cz 

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

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

ČPa maKlÉři S.r.o.
Újezd 4012/10
796 01 Prostějov
582 332 691
j.hepnar@cpam.cz

Ca amima
trávnická 2 (st.poliklinika)
796 01 Prostějov
582 330 654, 776 330 654 
info@amima.cz

Ca annaSta
28. října 146, 535 01 Přelouč
605 155 054
ckannasta@cmail.cz

CK SouČeK S.r.o.
Palackého 20, 750 02 Přerov
581 706 050
provck@soucek.cz 

CK ajv PříBram
Žežická 599, 261 01 Příbram
318 692 712
ajv@ajvpribram.cz

Ca raKovníK
Nádražní 4, 269 01 Rakovník
722 928 467
carakovnik@gmail.com

Ca euroCentrum
Svatohavelská 66
516 01 Rychnov nad Kněžnou
494 532 949
eurocentrum@eurocentrum.cz

Ca KD tour
Krále jiřího z Poděbrad 626
252 30 Řevnice
777 885 760
Petr.kaderabek@kdtour.cz

Ca vitatur
Masarykovo náměstí 138/13
274 01 Slaný
608 339 918
vitatur@cavitatur.cz

Ca Sun tour
Mladotické nábřeží 848 
763 21 Slavičín
tel. 577 341 994
info@casuntour.cz

Ca atlaS S.r.o.
M. R. Štefánika 318/1
787 01 Šumperk
teL: 774 140 752
caatlas@caatlas.cz

CK laDa
bulharská 54
541 01 trutnov
499 819 018
cklada@lada-trutnov.cz 

BenFiCa S.r.o.
Nám. Svobody 527
739 61 třinec 
558 331 959
info@benfica.cz 

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

Ca PraDěD
valová 268/2
789 01 zábřeh
 583 455 596, 583 411 083
ckpraded@ckpraded.cz

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

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

dtP: Magnus I s.r.o. | tisk: oRtIS drukarnia Sp. z o.o. | Foto: © fotky & foto, Allphoto images, dr. eva Loucká, Mirek Frank, iStock, Shutterstock, archiv Čedoku | © 2019 Čedok a.s., veškerá práva vyhrazena.

uvítáme vaše připomínky k tomuto katalogu.
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