
 
 

Exotika 2020/2021 (pro odlety od 1. listopadu 2020) 

Podmínky akce platné pro smlouvy uzavřené v termínu od 06.12.2019 – 06.01.2020 

Slevy za včasný nákup 
Aktuální slevy za včasný nákup uvádíme u jednotlivých hotelů. Sleva pro členy Clubu Čedok platí pro klienty, kteří 

jsou držiteli členské karty Clubu Čedok, a jejich doprovod v rámci jedné smlouvy a ubytovací jednotky (pokoj či 

apartmán). Slevy za včasný nákup poskytujeme procentní sazbou ze základní ceny zájezdu (nevztahuje se na 

fakultativní příplatky). Slevy nelze navzájem sčítat, ani je kombinovat s jinými slevami (použít současně). Slevu ve 

výši až 30% poskytujeme na vybrané zájezdy a termíny do odvolání. 

Pojištění ZDARMA nebo odvoz na letiště ZDARMA 
Klienti, kteří u nás zakoupí zájezd nad 50.000 Kč za osobu, mohou využít akce pojištění zcela ZDARMA (ERV -
Complex Plus) nebo využít ZDARMA odvoz na letiště luxusní limuzínou Mercedes Benz (ve vzdálenosti 30 km od 
letiště v Praze a pouze na území hlavního města Prahy). 
 
Výhody pro členy Clubu Čedok 
Členové Clubu Čedok si mohou vybrat, zda-li využijí 2% slevy ze základní ceny zájezdu (nevztahuje se na 
fakultativní služby a příplatky), nebo využijí business salonek ZDARMA v Praze na letišti či parkování ZDARMA 
po dobu zájezdu. Nelze vzájemně kombinovat s nabídkou pojištění ZDARMA. 
 
Snížená záloha 
Při zakoupení zájezdu z nabídky EXOTIKA 2020/2021 v termínu akce 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 90 dní 

po zaplacení zálohy. Doplatek je splatný nejpozději 60 dní před zahájením zájezdu. Ustanovení Všeobecných 

smluvních podmínek cestovní kanceláře Čedok a.s. (dále jen „VSP“) o splatnosti celkové ceny zájezdu nejsou 

touto nabídkou dotčena.  

 
Garance nejnižší ceny na trhu 
V případě, že vám jiná konkurenční cestovní kancelář nabídne zájezd levněji, srovnáme vám cenu. 
Cenová garance platí pouze pro katalogové ceny jiné cestovní kanceláře a musí být splněno za určitých 
podmínek – stejný typ ubytovacího zařízení, stejná kategorie hotelu, délka zájezdu, termín, druh a kvalita 
dopravy a stejný rozsah stravovacích služeb.  
 
Pobyt dítěte ZDARMA u vybraných hotelů až do 17 let včetně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedená nabídka nelze kombinovat s dalšími slevami a benefity. Nevztahuje se na zájezdy do Mexika, 

Dominikánské republiky, Mauricius a Seychely.  


