
Podmínky akce:
Slevy za včaSný nákup
Aktuální slevy za včasný nákup uvádíme u jednotlivých zájezdů. 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 realizací v září až listopadu 2019. Slevy nelze navzájem sčítat, ani je kombinovat 
s jinými slevami (použít současně). Slevu ve výši až 15 % poskytujeme na vybrané zájezdy a termíny do odvolání, nejpozději však 
do 31. 12. 2019.
 
Snížená záloha pro zájezdy S odjezdem/odletem do 30. 4. 2020
Při zakoupení zájezdu s odjezdem/odletem od 1. 12. 2019 do 30. 4. 2020 nejpozději do 31. 10. 2019 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 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. 10. 2019.
 
Snížená záloha pro zájezdy S odjezdem/odletem od 1. 5. 2020
Při zakoupení zájezdu s odjezdem/odletem od 1. 5. 2020 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 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 29. 2. 2020.
 
jízdenka na vlak SpolečnoSti čeSké dráhy zCela zdarma
Využijte speciální nabídku a ušetřete více než polovinu času za svozy z Moravy k zájezdům do Prahy a užijte si pohodlí vlaků 
společnosti České dráhy. Cestujícím z kraje Moravskoslezského, Zlínského, Olomouckého a  Jihomoravského na požádání, při 
doplatku vybraných zájezdů (označených heslem Morava*) s  odjezdem/odletem z  Prahy, poskytneme zdarma Poukázky na 
jízdenky ČD. Poukázky bude možné vyměnit za jízdenky do druhé vozové třídy v  eshopu ČD. K  jízdence je možné zakoupit 
v eshopu ČD místenku na vlak dle vlastního uvážení s ohledem na čas odjezdu/příjezdu nebo odletu/příletu zájezdu. Jízdenka je 
platná pouze s platnou smlouvou o zájezdu a její datum odpovídá odjezdu/příjezdu nebo odletu/příletu zájezdu, případně minus 
jeden den před začátkem zájezdu nebo plus jeden den po skončení zájezdu. Nevyužité poukázky/jízdenky jsou nerefudovatelné. 
Čedok, a.s. a České dráhy, a.s. nenesou odpovědnost za  případné ztráty, způsobené zpožděním nebo zrušením vlaků zvolených 
zákazníkem. Nabídka platí do vyčerpání kapacity určené pro tuto akci.
 


