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Zumba je účinná! 

Zumba je nový dynamický fitness program, který v sobě spojuje prvky aerobního cvičení a tanečních kroků za doprovodu latinsko-americké hudby. Vy-
užívá taneční prvky z rychlých a temperamentních tanců jako je salsa, merengue, samba, mambo, flamenco či tango. 
U zumby nelze říci, zda jde o tanec nebo o cvičení. Kombinuje obojí. Je založena na principu přerušovaného kardio tréninku, který střídá rychlou část 
s pomalou a v této kombinaci dochází ke spalování tuků a formování celého těla. 
Není třeba se ničeho obávat, není třeba umět  tančit. Na lekcích se začíná nejprve s jednoduchými sestavami, které se postupně doplňují o další prv-
ky. Zumba je skvělé „cvičení“ pro každého bez rozdílu věku či kondice.

Zumba je nejoblíbenější cvičení současnosti!

Zumba je lekce plná hudby a tance!

Zumba je legrace!

Zumba je „relax“! 

Zumba je energie!  
                     

Cvičení 

se zkušenými

lektory!

Zumba je výjimečná!   
 

Vážení klienti,
 po úspěšném zakončení loňské sezóny Vám předkládáme další katalog zahraničních pobytů. V tomto katalogu najdete již roky osvědčená místa, těšící se stá-
lé oblibě našich klientů, mezi která nepochybně patří španělská Oropesa del Mar nebo italské Gargano. Ve Španělsku, které je již po řadu let nerozlučně spjato se 
jménem naší cestovní kanceláře, jsme opět rozšířili nabídku hotelového ubytování a zároveň jsme pro Vás připravili nabídku apartmánů v méně známem letovisku 
l´Estartit na Costa Brava. Milovníkům romantické dovolené nabízíme zájezdy do letoviska Tossa de Mar, které rozhodně stojí za návštěvu. Na základě dobrých zku-
šeností z minulých sezón přinášíme i nadále nabídku letecké dopravy do španělských letovisek. Věříme, že Vás zaujme i rozšířená nabídka apartmánového ubytová-
ní v italských letoviscích a přesvědčí Vás ke strávení pohodové dovolené. I v letošním roce zařazujeme našimi klienty velmi oblíbenou Maltu, která potěší nejen vyzna-
vače krásného koupání a divokého pobřeží, ale i milovníky historie a kultury. V naší nabídce je i nadále zařazena klienty oblíbená Sicílie. Novinkou jsou cvičící pobyty 
s dnes ženami tak velmi oblíbenou ZUMBOU i AEROBIKEM. Všechny naše zájezdy zahrnují pojištění v případě úpadku cestovní kanceláře, které klientům poskytuji jis-
totu při výběru dovolené. 
 I v letošním roce jsou Vám k dispozici speciální cenově zvýhodněné akce nazvané „Něco navíc“. Tyto akce naleznete v přiloženém ceníku. Věříme, že Vás zaujmou 
a rádi těchto nabídek využijete. 
 Řada z Vás strávila svou dovolenou s naší cestovní kanceláři již opakovaně a rostoucí zájem o naše zájezdy svědčí o spokojenosti našich klientů. Rádi bychom Vám 
touto cestou poděkovali za Vaši přízeň, které si nesmírně ceníme a doufáme, že Vaši důvěru ani v budoucnu nezklameme, neboť naším prvořadým cílem je Vaše maxi-
mální spokojenost.   
                                Kolektiv pracovníků 

ÚVOD

> SLEVY AŽ 10 % PŘI VČASNÉ REZERVACI

> SLEVA 3 % PRO STÁLÉ KLIENTY 

> SLEVY PRO OSOBY DŘÍVE NAROZENÉ

> SLEVY PRO PEDAGOGY

VYUŽIJTE BOHATOU NABÍDKU SLEV!

Podrobnější informace naleznete v ceníku. 
Pro skupiny a kolektivy nad 15 osob neváhejte požádat o SKUPINOVÝ KATALOG.  



POBŘEŽÍ COSTA BRAVA  
A COSTA DEL MARESME

Na pobřeží Costa Brava a Costa del Maresme najdete téměř vše, co můžete očekávat od své dovolené – dlouhé pláže pokryté hrubým pís-
kem, skalnaté části pobřeží svažující se přímo do moře, promenády lemované palmami, uličky se spoustou obchůdků, restaurací a nočních 
barů, kde se můžete bavit až do rána. Letoviska, ve kterých nabízíme ubytování, leží cca 40 – 80 km severně od Barcelony. Většina z nich pa-
tří mezi živější a rušnější místa, proto je můžeme doporučit klientům, kteří chtějí strávit aktivní dovolenou. Každý den se v některém z letovi-
sek konají tradiční trhy.

Barcelona
- v průběhu výletu uvidíte nejznámější dominanty tohoto města: Sa-
grada Familia, promenáda Ramblas, vrch Montjüic, Kolumbův pa-
mátník, gotickou čtvrť, stadión FC Barcelona, fontány a další
Montserrat
- nejproslulejší benediktinský klášter v Evropě, který se tyčí na ska-
lách nad údolím Rio Llobregat
Water World
- zábavní vodní park se skluzavkami, tobogány, různými druhy bazénů 
i s mořskými vlnami, vodní horskou dráhou, kamikadze, ale i restau-
racemi, bary, dětskou zahradou a další
Marineland
- nepřeberné množství atrakcí, mini ZOO s dravými ptáky, předsta-
vení s delfíny a lachtany, vodní středisko s bazény, tobogány, dět-
ským bazénem 
Andorra
- celodenní výlet do samostatného horského státu, ležícího v Pyre-
nejích 
Port Aventura
- zábavní park, podle odborníků větší než pařížský Eurodisneyland, 
je místem plným zábavy, exotiky, poznání a odpočinku 

Výlety se platí na místě v EUR u delegáta. 

Výlety:
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ŠPANĚLSKO
LETOVISKA CALELLA, PINEDA, S. SUSANNA, 
MALGRAT, LLORET, TOSSA, ESTARTIT

POBŘEZÍ COSTA BRAVA
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POLOHA: 
Hotel se nachází cca 200 m od centra letoviska Calella, které se 
právem řadí k nejoblíbenějším prázdninovým letoviskům na Cos-
ta del Maresme. 
POPIS: 
V hotelu je hostům k dispozici vstupní hala s recepcí, klimatizo-
vaná restaurace, bar, TV místnost, výtah, bazén s lehátky, bazén 
na střeše i dětský bazén.
UBYTOVÁNÍ: 
Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek mají vlastní sociální zařízení, TV, telefon a balkon. Na přání je 
možno poskytnout dětskou postýlku (za příplatek), bezpečnostní 
schránku (za příplatek) a zapůjčit si lednici (za příplatek).
STRAVOVÁNÍ:  
Polopenze (snídaně + večeře) formou švédských stolů, za přípla-
tek možnost rozšíření na plnou penzi. 
PLÁŽ: 
Pláž s hrubým pískem, za poplatek možnost zapůjčení lehátek 
a slunečníků. Vzdálenost hotelu od pláže je cca 250 m. Vzdále-
nost od nudistické pláže cca 500 m.
SPORT A ZÁBAVA: 
Vodní sporty na pláži, animační programy pro dospělé. 
NÁŠ NÁZOR: 
Hotel doporučujeme klientům, kteří hledají aktivní odpočinek 
a bohatý noční život. 

Hotel Catalonia***                                

LETOVISKO CALELLA

POBŘEŽÍ COSTA DEL MARESMEŠPANĚLSKO

POLOHA: 
Bonavista* se nachází ve staré části letoviska Calella, vzdále-
nost do rušného centra je cca 50 m. 
POPIS: 
Rodinný hostal nabízí klientům vstupní prostor s recepcí, bar, 
TV místnost. 
UBYTOVÁNÍ: 
Upravené zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek mají vlastní sociální zařízení, trezor (za příplatek), lodžii.  
STRAVOVÁNÍ: 
Polopenze (snídaně + večeře) formou švédských stolů podáva-
ná v sousedním hotelu, za příplatek možnost rozšíření na plnou 
penzi. 
PLÁŽ: 
Široká písečná pláž, za poplatek možnost zapůjčení lehátek 
a slunečníků. Vzdálenost hotelu od pláže je cca 250 m. 
SPORT A ZÁBAVA: 
Venkovní bazén a brouzdaliště u sousedního hotelu, vodní spor-
ty na pláži. 
NÁŠ NÁZOR: 
Při večerních procházkách můžou klienti navštívit některou z re-
staurací nebo cukráren, jichž jsou uličky staré Calelly plné. 

Bonavista*                                                 
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POBŘEŽÍ COSTA DEL MARESME ŠPANĚLSKO

POLOHA: 
Hotel se nachází v nové části letoviska Calella, vzdálenost do ruš-
ného centra je cca 400 m.
POPIS: 
Hotel vyšší střední kategorie, ve kterém je hostům k dispozici 
vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, TV a společenská míst-
nost, výtah, bar u bazénu. Bezpečností schránky a dětskou po-
stýlku je možné si pronajmout za příplatek. 
UBYTOVÁNÍ: 
Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV, telefon a bal-
kon. 
STRAVOVÁNÍ: 
Polopenze formou švédských stolů, za příplatek možnost rozší-
ření na  plnou penzi či all inclusive (od 10:00 do 23:00 hodin 
se podávají místní nápoje - pivo, vína, likéry, destiláty, káva, čaj, 
voda a další, od 11:00 do 18:00 hodin pizzy, hot-dogy, hambur-
gery, …).
PLÁŽ: 
Pláž s hrubým pískem, za poplatek možnost zapůjčení lehátek 
a slunečníků. Vzdálenost hotelu od pláže je cca 400 m. 
SPORT A ZÁBAVA: 
Venkovní bazén s lehátky, vodní sporty na pláži, animační pro-
gramy.
NÁŠ NÁZOR: 
Hotel doporučujeme náročnějším klientům a těm, kteří hledají 
aktivní odpočinek a bohatý noční život.

POLOHA: 
Hotel se nachází přímo v centru dění oblíbeného letovisko Calel-
la, v těsné blízkosti pěší třídy, kde naleznete vše, co letovisko na-
bízí – zábavní podniky, restaurace, obchody, galerie…
POPIS: 
Hotel klientům nabízí vstupní halu s recepcí, restauraci, bar, TV 
a společenskou místnost, výtah, bazén, terasu, bar u bazénu. 
Bezpečností schránky a dětskou postýlku je možné si pronaj-
mout za příplatek. 
UBYTOVÁNÍ: 
Účelně a moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až 
dvou přistýlek (na dotaz) mají vlastní sociální zařízení, klimatiza-
ci, TV, telefon a balkon. 
STRAVOVÁNÍ: 
Polopenze (snídaně + večeře) formou švédských stolů, možnost 
rozšíření na plnou penzi.
PLÁŽ: 
Vzdálenost hotelu od pláže je cca 50 m. Pláž s hrubým pískem, za 
poplatek možnost zapůjčení lehátek a slunečníků.
SPORT A ZÁBAVA: 
Venkovní bazén, vodní sporty na pláži, jacuzzi. 
NÁŠ NÁZOR: 
Hotel můžeme klientům doporučit díky své výhodné poloze blízko 
pláže i blízko centra letoviska.

LETOVISKO CALELLA

Hotel Olympic***                            

Hotel Garbí***                                



Hotel Miami***
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LETOVISKO CALELLA

POLOHA: 
Hotel se nachází ve staré části letoviska Calella, vzdálenost do 
rušného centra je cca 50 m.
POPIS: 
Hotel střední kategorie, ve kterém je hostům k dispozici vstupní 
hala s recepcí, restaurace, bar, TV a společenská místnost, her-
na, biliár, výtah a bazén, hotel je řešen bezbariérově. 
UBYTOVÁNÍ: 
Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, některé pokoje mají 
balkon. 
STRAVOVÁNÍ: 
Polopenze formou švédských stolů, možnost rozšíření na plnou 
penzi.
PLÁŽ: 
Pláž s hrubým pískem, za poplatek možnost zapůjčení lehátek 
a slunečníků. Vzdálenost hotelu od pláže je cca 200 m. 
SPORT A ZÁBAVA: 
Venkovní bazén s lehátky, vodní sporty na pláži, animační pro-
gramy.
NÁŠ NÁZOR: 
Hotel doporučujeme všem klientům, kteří hledají aktivní odpoči-
nek a bohatý noční život.

POLOHA: 
Tento kvalitní hotel se nachází nedaleko centra letoviska Calel-
la.
POPIS: 
Hotel vyšší střední kategorie, ve kterém je hostům k dispozi-
ci vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, TV a společenská 
místnost, výtah, bar u bazénu. Bezpečností schránky a dětskou 
postýlku je možné si pronajmout za příplatek.  
UBYTOVÁNÍ: 
Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV, telefon a bal-
kon. 
STRAVOVÁNÍ: 
Polopenze (snídaně + večeře) formou švédských stolů, za přípla-
tek možnost rozšíření na plnou penzi případně all inclusive (od 
10:00 do 23:00 hodin se podávají místní nápoje - pivo, vína, 
likéry, destiláty, káva, čaj, voda a další, od 11:00 do 18:00 hodin 
pizzy, hot-dogy, hamburgery, …).
PLÁŽ: 
Vzdálenost hotelu od pláže je cca 300 m. Pláž s hrubým pískem, 
za poplatek možnost zapůjčení lehátek a slunečníků.
SPORT A ZÁBAVA: 
Venkovní bazén, vodní sporty na pláži, jacuzzi, animace. 
NÁŠ NÁZOR: 
Díky svým službám můžeme hotel doporučit náročnějším klien-
tům i rodinám s dětmi.

Hotel Bon Repos***                      

POBŘEŽÍ COSTA DEL MARESMEŠPANĚLSKO
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POLOHA: 
Oblíbený hotel se nachází v klidné části letoviska Pineda de Mar, 
nedaleko historického centra. 
POPIS: 
Interiér poskytuje klientům vstupní halu s recepcí, restaura-
ci, bar, TV a společenskou místnost, výtah, bar u bazénu. Bez-
pečnostní schránky a dětskou postýlku je možné si pronajmout 
za příplatek. 
UBYTOVÁNÍ: 
Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, balkon, telefon. 
STRAVOVÁNÍ:  
Polopenze (snídaně + večeře) formou švédských stolů, možnost 
rozšíření na plnou penzi. 
PLÁŽ: 
Pláž s hrubým pískem, za poplatek možnost zapůjčení lehátek 
a slunečníků. Vzdálenost hotelu od pláže je cca 350 m.
SPORT A ZÁBAVA: 
Venkovní bazén s lehátky, stolní tenis, vodní sporty na pláži, bo-
haté animační programy, brouzdaliště. 
NÁŠ NÁZOR: 
Hotel doporučujeme klientům hledajícím příjemné a klidnější pro-
středí. 

Hotel Koppers***                                 

LETOVISKO PINEDA DE MAR

POLOHA: 
Kvalitou nadstandardní hotel se nachází v klidné části elegantní-
ho letoviska Pineda de Mar, nedaleko historického centra. 
POPIS: 
Hotel s velmi příjemnou atmosférou nabízí vstupní halu s recepcí, 
restauraci, bar, TV a společenskou místnost, 2 výtahy, bar u bazé-
nu, wellness centrum. Bezpečnostní schránky a dětskou postýlku 
je možné si pronajmout za příplatek. 
UBYTOVÁNÍ: 
Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, balkon, telefon. 
STRAVOVÁNÍ:  
Polopenze (snídaně + večeře) formou švédských stolů, možnost 
rozšíření na plnou penzi nebo all inclusive (zahrnuje obědy, al-
koholické a nealkoholické nápoje místní výroby, svačiny během 
dne).
PLÁŽ: 
Pláž s hrubým pískem, za poplatek možnost zapůjčení lehátek 
a slunečníků. Vzdálenost hotelu od pláže je cca 250 m. 
SPORT A ZÁBAVA: 
Venkovní bazén s brouzdalištěm, sluneční terasa, dětský koutek, 
miniclub, bohaté animační programy.  Fitness, stolní tenis, bili-
ár, videohry, půjčovna kol, internetový koutek (vše za poplatek). 
V hotelu je k dispozici za poplatek i wellness centrum  (finská sau-
na, parní sauna, whirlpool, bazén, sprchy s různými tryskami pro 
relaxaci, masáže).  
NÁŠ NÁZOR: 
Hotel doporučujeme náročnějším klientům i rodinám s dětmi. 

Hotel Stella***                                

POBŘEŽÍ COSTA DEL MARESME ŠPANĚLSKO
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POLOHA: 
Hotel se nachází v menším a moderně vystavěném letovisku San-
ta Susanna, které volně navazuje na Malgrat de Mar. Pěší mo-
derní promenáda se stánky, bary a obchůdky se nachází neda-
leko hotelu. 
POPIS: 
Klubový hotel, ve kterém je hostům k dispozici vstupní hala s re-
cepcí, restaurace, bar, TV a společenská místnost, bazén, brouz-
daliště, bar u bazénu, výtah, klimatizace, zahrada, dětský kou-
tek, vířivka (za příplatek). Bezpečnostní schránky a dětské po-
stýlky také za příplatek. 
UBYTOVÁNÍ: 
Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až dvou při-
stýlek mají vlastní sociální zařízení, balkon, klimatizaci, telefon 
a TV.
STRAVOVÁNÍ: 
Polopenze (snídaně + večeře) formou švédských stolů, možnost 
rozšíření na plnou penzi. 
PLÁŽ: 
Pláž s hrubým pískem, za poplatek možnost zapůjčení lehátek 
a slunečníků. Hotel je situován cca 50 m od pláže. 
SPORT A ZÁBAVA: 
Venkovní bazén s lehátky, vodní sporty na pláži, stolní tenis, ani-
mační programy. 
NÁŠ NÁZOR: 
Svou polohou a službami je hotel vhodný především pro klien-
ty, kteří chtějí strávit pohodovou dovolenou. Můžeme doporučit 
všem věkovým kategoriím. 

Hotel Riviera***                                   

LETOVISKO SANTA SUSANNA

POLOHA: 
Vyhlášený moderní hotel ležící na klidnějším místě přímo na 
krásné pláži v letovisku Santa Susanna, které volně navazuje na 
Malgrat de Mar. 
POPIS: 
Hotel nabízí hostům vstupní halu s recepcí, restauraci, několik 
barů, TV a společenskou místnost, bazén, dětský bazén, výtah. 
Bezpečnostní schránky a dětské postýlky za příplatek.
UBYTOVÁNÍ: 
Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až dvou při-
stýlek mají vlastní sociální zařízení, balkon, klimatizaci, telefon 
a TV.
STRAVOVÁNÍ: 
Polopenze (snídaně + večeře) formou švédských stolů, možnost 
rozšíření na plnou penzi. 
PLÁŽ: 
Leží přímo na pláži s hrubým pískem, za poplatek možnost zapůj-
čení lehátek a slunečníků.  
SPORT A ZÁBAVA: 
Venkovní bazén s lehátky, vodní sporty na pláži, bohaté animační 
programy pro děti i dospělé . 
NÁŠ NÁZOR: 
Výborná kvalita i poloha hotelu, v dosahu veškeré zábavy, přímoř-
ská pěší promenáda vedoucí do Malgrat de Mar se nachází za 
hotelem. Můžeme doporučit náročnějším klientům všech věko-
vých kategorií. 

Hotel Caprici***                                  

POBŘEŽÍ COSTA DEL MARESMEŠPANĚLSKO



POLOHA: 
Hotel se nachází přímo na pěší promenádě v letovisku Malgrat 
de Mar, které patří k oblíbeným letoviskům na pobřeží Costa del 
Maresme. V bezprostřední blízkosti naleznete spousty obchůd-
ků, restaurací, barů, diskoték… Vzdálenost od historického cen-
tra je cca 400 m. 
POPIS: 
Hotel vyšší střední kategorie, ve kterém je hostům k dispozici 
vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, TV a společenská míst-
nost, výtah, dětský koutek, bar u bazénu, bazén, brouzdaliště. 
Bezpečnostní schránky je možné si pronajmout za příplatek.
UBYTOVÁNÍ: 
Vkusně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek 
mají vlastní sociální zařízení, balkon, klimatizaci, telefon a TV.
STRAVOVÁNÍ:  
Polopenze (snídaně + večeře) formou švédských stolů, možnost 
rozšíření na plnou penzi. 
PLÁŽ: 
Pláž s hrubým pískem, za poplatek možnost zapůjčení lehátek 
a slunečníků. Vzdálenost hotelu od pláže je cca 50 m. 
SPORT A ZÁBAVA: 
Venkovní bazén s lehátky, kulečník, vodní sporty na pláži, stolní 
tenis, bohaté animační programy. 
NÁŠ NÁZOR: 
Svou polohou je hotel vhodný především pro klienty, kteří vyhle-
dávají aktivní zábavu a bohatý noční život. 

Hotel Reymar Playa***                       

LETOVISKO MALGRAT DE MAR
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POLOHA: 
Hotel se nachází na rozhraní letovisek Santa Susanna a Malgrat 
de Mar přímo na pěší promenádě. V bezprostřední blízkosti na-
leznete spousty obchůdků, restaurací, barů, diskoték… Vzdále-
nost od historického centra Malgratu je cca 500 m. 
POPIS: 
Nedávno rekonstruovaný hotel střední kategorie, ve kterém je 
hostům k dispozici vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, TV 
a společenská místnost, výtah, bar u bazénu, bazén, whirpool, 
brouzdaliště. Bezpečnostní schránky je možné si pronajmout za 
příplatek. 
UBYTOVÁNÍ: 
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek mají vlastní so-
ciální zařízení, balkon, klimatizaci, telefon a TV.
STRAVOVÁNÍ:  
Polopenze (snídaně + večeře) formou švédských stolů, možnost 
rozšíření na plnou penzi. 
PLÁŽ: 
Pláž s hrubým pískem, za poplatek možnost zapůjčení lehátek 
a slunečníků. Vzdálenost hotelu od pláže je cca 50 m. 
SPORT A ZÁBAVA: 
Venkovní bazén s lehátky, kulečník, vodní sporty na pláži, disko-
téka, bohaté animační programy. 
NÁŠ NÁZOR: 
Svou polohou je hotel vhodný především pro klienty, kteří vyhle-
dávají aktivní zábavu, případně bohatý noční život. 

Hotel Cartago Nova***                     

POBŘEŽÍ COSTA DEL MARESME ŠPANĚLSKO
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POLOHA: 
Hotel se nachází nedaleko pláže a proslulé palmové promenády 
a přitom v blízkosti živého centra Lloret de Mar s hlavní třídou 
oplývající velkým množstvím obchodů, barů, restaurací a disko-
ték. Nechybí ani romantické uličky starého města. 
POPIS: 
V hotelu je hostům k dispozici menší vstupní hala s recepcí, re-
staurace, bar, výtah, TV místnost, bazén, lehátka a dětský bazén, 
bar u bazénu, dětský koutek. Bezpečnostní schránky za přípla-
tek. 
UBYTOVÁNÍ: 
Nově zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek 
mají vlastní sociální zařízení, TV, telefon, klimatizaci, balkon. 
STRAVOVÁNÍ: 
Polopenze formou švédských stolů, za příplatek možnost rozší-
ření na plnou penzi nebo all inclusive (od 10:00 do 23:00 ho-
din se podávají místní nápoje - pivo, vína, likéry, destiláty, káva, 
čaj, voda a další, od 11:00 do 18:00 hodin pizzy, hot-dogy, ham-
burgery, ...).
PLÁŽ: 
Pláž s hrubším pískem je vzdálena cca 250 m. 
SPORT A ZÁBAVA: 
Vodní sporty na pláži, kulečník, velký i dětský bazén, animační 
programy, tenis, stolní tenis. 
NÁŠ NÁZOR: 
Hotel doporučujeme náročnějším klientům. Má výhodnou polo-
hu nedaleko pláže a zároveň poblíž centra živého letoviska.  

Hotel Don Juan Lloret***                     

LETOVISKA MALGRAT DE MAR A LLORET DE MAR

POLOHA: 
Hotel se nachází na přímořské promenádě, vzdálenost od histo-
rického centra je cca 150 m. V bezprostřední blízkosti nalezne-
te spousty obchůdků, restaurací, barů a diskoték lákajících k od-
počinku. 
POPIS: 
Hotel střední kategorie, ve kterém je hostům k dispozici vstup-
ní hala s recepcí, restaurace, bar, TV a společenská místnost, 
výtah, bar u bazénu, bazén s umělým vodopádem, brouzdališ-
tě. Bezpečnostní schránky a dětskou postýlku je možné si pro-
najmout za příplatek. 
UBYTOVÁNÍ: 
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek mají vlastní so-
ciální zařízení, balkon, klimatizaci, telefon a TV.
STRAVOVÁNÍ: 
Polopenze (snídaně + večeře) formou švédských stolů, možnost 
rozšíření na plnou penzi. 
PLÁŽ: 
Pláž s hrubým pískem, za poplatek možnost zapůjčení lehátek 
a slunečníků. Vzdálenost hotelu od pláže je cca 50 m.
SPORT A ZÁBAVA: 
Venkovní bazén s lehátky, za poplatek kulečník, whirpool, vod-
ní sporty na pláži. Hotel pořádá animační programy a diskotéky. 
NÁŠ NÁZOR: 
Vhodný pro klienty, kteří vyhledávají pohodu, aktivní zábavu a bo-
hatý noční život. 

Hotel Sorra Daurada***                     

POBŘEŽÍ COSTA DEL MARESMEŠPANĚLSKO
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POLOHA: 
Hotel se nachází v letovisku Tossa de Mar, které je právem pova-
žováno za „Perlu Costa Bravy“. Jedná se o menší letovisko, jehož 
překrásné členité pláže jsou lemované divokými skalisky. Ne ná-
hodou odtud vyplouvá loďka se skleněným dnem, kterým je mož-
né pozorovat tajemství podmořského světa – letovisko se pyšní 
nejčistším mořem na celém severním pobřeží. K romantickým ve-
černím procházkám láká osvětlený středověký hrad, tyčící se na 
skále nad mořem, který volně navazuje na pěší přímořskou pro-
menádu a kamenné uličky s malebnými obchůdky.  
POPIS: 
Skvěle vybavený hotel, ve kterém je hostům k dispozici recepce, 
klimatizovaná restaurace, bar, bazén, dětský bazén, bar u bazé-
nu, dětský koutek, TV a společenská místnost, výtah. Bezpeč-
nostní schránky za poplatek. 
UBYTOVÁNÍ: 
Pohodlné dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek, 
s vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem, klimatizací, bal-
konem či terasou.  
STRAVOVÁNÍ:  
Polopenze formou švédských stolů, za příplatek možnost rozší-
ření na plnou penzi nebo all inclusive (od 10:00 do 23:00 ho-
din se podávají místní nápoje - pivo, vína, likéry, destiláty, káva, 
čaj, voda a další, od 11:00 do 18:00 hodin pizzy, hot-dogy, ham-
burgery, …).
PLÁŽ: 
Hlavní pláž s hrubým pískem je od hotelu vzdálená cca 100 m. 
V okolí je několik dalších menších romantických pláží lemova-
ných skalisky. Za poplatek je možnost zapůjčení lehátek a slu-
nečníků.  
SPORT A ZÁBAVA: 
Velký i dětský bazén, tenis, stolní tenis, animační programy. 
NÁŠ NÁZOR: 
Hotel můžeme doporučit náročnějším klientům toužícím po ro-
mantice a klidnějším prostředí. 

Hotel Don Juan Tossa***                     

LETOVISKO TOSSA DE MAR

Tato cenově velmi zajímavá nabídka je určena pro klienty, kte-
ří nejsou omezováni požadavky na přesné letovisko a konkrétní 
jméno hotelu. Odměnou je jim velmi výhodná cena za dovolenou 
strávenou ve Španělsku. Všechny námi nabízené hotely poskytu-
jí ubytování i stravu  v dobré kvalitě. 
POLOHA: 
Hotely se nacházejí na pobřeží Costa Brava / Costa del Mares-
me (letoviska Tossa, Lloret, Blanes, Malgrat, Santa Susanna, Pi-
neda, Calella, Canet). V okolí hotelu naleznete vždy spousty ob-
chůdků, restaurací, barů a diskoték. 
POPIS: 
Hotely kategorie ***/**/*, ve kterých je hostům k dispozici 
vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, TV a společenská míst-
nost.  
UBYTOVÁNÍ: 
Vkusně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek 
mají vlastní sociální zařízení. 
STRAVOVÁNÍ: 
Polopenze nebo plná penze formou švédských stolů. 
PLÁŽ: 
Pláž s hrubým pískem, za poplatek možnost zapůjčení lehátek 
a slunečníků. Vzdálenost hotelů od pláže do cca 350 m.
SPORT A ZÁBAVA: 
Venkovní bazén s lehátky, vodní sporty na pláži, většina hotelů 
nabízí animační programy. 
NÁŠ NÁZOR: 
Hotely jsou vhodné pro klienty, kteří chtějí do své dovolené in-
vestovat méně finančních prostředků, avšak trvají na zachová-
ní kvality.   

Hotely „No name“ (beze jména)***/**/*
                                                                           

typové foto

POBŘEŽÍ COSTA BRAVA ŠPANĚLSKO
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POBŘEŽÍ COSTA BRAVAŠPANĚLSKO

POLOHA: 
L´Estartit je méně známé letovisko na Costa Brava, ležící pou-
hých 60 km od francouzských hranic, 45 km od Girony. Je vyhle-
dávané především pro své „divoké pobřeží“ s menšími plážemi, 
lemovanými romantickými skalisky. Rozprostírá se pod úpatím 
masivu Montgri přímo naproti ostrovům Las Medas, které jsou 
vyhledávaným místem pro potápění. V okolí komplexu naleznete 
množství obchůdků, restaurací, barů a diskoték.     
POPIS: 
Jedná se o apartmány střední kategorie, v komplexu je hostům 
k dispozici recepce, restaurace, snack-bar u bazénu, taneční bar 
„Rancho“. 
UBYTOVÁNÍ: 
Standardně zařízené apartmány pro 2 – 8 osob: 
apartmány 2/4: 1 ložnice, obývací místnost s kuchyňkou a při-
stýlkami, sociální zařízení, balkon
apartmány 4/6: 2 ložnice, obývací místnost s kuchyňkou a při-
stýlkami, sociální zařízení, balkon 
apartmány 6/8: 3 ložnice, obývací místnost s kuchyňkou a při-
stýlkami, sociální zařízení, balkon
STRAVOVÁNÍ:  
Vlastní nebo možnost předem si přikoupit polopenzi (snídaně + 
večeře), plnou penzi nebo večeře servírované v místní restauraci.
PLÁŽ: 
Písečná pláž přerušovaná skalisky, za poplatek možnost zapůj-
čení lehátek a slunečníků. Vzdálenost apartmánového komple-
xu od pláže je cca 60 m. 
SPORT A ZÁBAVA: 
Venkovní bazén, vodní sporty na pláži, potápění. 
NÁŠ NÁZOR: 
Letovisko L´Estartit můžeme doporučit všem milovníkům čisté-
ho moře, krásného pobřeží a vyznavačům potápění. Vzhledem 
k apartmánovému ubytování můžeme též doporučit rodinám 
s dětmi. 

Apartmánový komplex Payet Vacances 

LETOVISKO L´ESTARTIT 

L´ESTARTIT
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 Benicasim a Castellon
- návštěva kláštera Karmelitánů, prohlídka výrobny místních liké-
rů spojená s ochutnávkou
Valencie a Sagunto
- prohlídka hlavního města provincie a jeho okolí
Peniscola
- prohlídka přímořského letoviska se středověkým hradem
Aquarama
- zábavní vodní park se skluzavkami a tobogány
Val de Uxo
- prohlídka jeskyně Sv. Josefa a možnost plavby loďkou po po-
norné říčce
Morella
- středověké opevněné skalní město s majestátním hradem 

Výlety se platí na místě v EUR u zástupce CK.

Výlety:

POBŘEŽÍ COSTA DEL AZAHAR 

LETOVISKO OROPESA DEL MAR

Letovisko Oropesa del Mar leží na „Pobřeží pomerančového květu“, které vytváří křivku odpovídající Valencijskému zálivu od Vinarozu po mys 
Antonio. Je to jedno z nejkouzelnějších míst na pobřeží Pyrenejského poloostrova. Oropesa del Mar se nachází cca 280 km pod Barcelonou 
a cca 80 km nad Valencií, která je hlavním městem provincie. Středomořské podnebí je zárukou teplého a dlouhého léta a mírné zimy. V centru 
městečka naleznete řadu muzeí a historických památek – hrad, pevnost pirátů, koridu... Na okraji městečka je vystavěn moderní sportovní 
přístav. Každý týden se v Oropese koná tradiční trh.

OROPESA DEL MAR
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POBŘEŽÍ COSTA DEL AZAHAR ŠPANĚLSKO

POLOHA: 
Prázdninový komplex Marina d´Or je vystavěn přímo u moře, od 
centra Oropesy del Mar je vzdálen cca 15 minut chůze po přímoř-
ské promenádě. 
POPIS: 
Jedná se o apartmány kategorie***, v areálu je hostům k dispo-
zici ubytovací kancelář s recepcí, restaurace, bary, supermarket, 
obchody, veřejný bazén, sauna, dětský ráj, tenisové kurty, hřiště 
fotbalové a volejbalové. Nově je zde otevřeno „Balneárium“ – lu-
xusní lázeňský komplex s mořskou vodou (vířivky, bazény, masá-
že, kosmetika...). Za příplatek je možné zajistit garážové stání. 
UBYTOVÁNÍ: 
Komfortně zařízené apartmány pro maximálně 6 osob se skládají 
z jedné nebo dvou dvoulůžkových ložnic, obývacího pokoje s roz-
kládacím dvoulůžkem a vybaveným kuchyňským koutem, sociál-
ního zařízení, balkonu nebo terasy. Všechny apartmány jsou vy-
baveny automatickou pračkou, televizí a mikrovlnnou troubou. 
Klimatizace za příplatek.
apartmány Levante a Cano 4/6: umístěné ve vícepatrové budově 
s výtahem, mají dvě sociální zařízení, k dispozici bazén zdarma.
STRAVOVÁNÍ:  
Vlastní, v okolí se nachází mnoho restaurací. Za příplatek mož-
nost zajištění večeří nebo polopenzí v místní restauraci (snídaně 
kontinentální, večeře servírovaná – předkrm, hlavní jídlo, dezert, 
1/4 l vína nebo nealko).
PLÁŽ: 
Pláže jsou písčité a písčito-oblázkové, s pozvolným vstupem do 
vody. Vzdálenost apartmánu od moře je 20 – 70 m (dle typu uby-
tování). 
SPORT A ZÁBAVA: 
Venkovní bazén, Balneárium, sauna, tenis, veřejné večerní zá-
bavní programy pro děti i dospělé v blízkém okolí.
NÁŠ NÁZOR: 
Letovisko Oropesa del Mar můžeme doporučit všem vyznavačům 
čistého moře (pobřeží a pláže Oropesy obdržely opakovaně vy-
znamenání modrou vlajkou za čistotu), krásného koupání a kli-
entům, hledajícím klidnější způsob trávení dovolené.  Vzhledem 
k apartmánovému ubytování můžeme též doporučit rodinám 
s dětmi.

Apartmánový komplex Marina d´Or

LETOVISKO OROPESA DEL MAR 
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POBŘEŽÍ COSTA DEL AZAHAR 

POLOHA: 
Apartmánový komplex Marina Park je nově vybudovaný areál vol-
ně navazující na dříve postavený Marina d´Or. Spojení s centrem 
městečka navíc zajišťuje turistický vláček. 
POPIS: 
Jedná se o apartmány kategorie***. V areálu jsou hostům k dis-
pozici restaurace, bary, supermarket, obchody, bazén, sauna, 
dětský ráj, tenisové kurty, hřiště, „Balneárium“. Za příplatek je 
možné zajistit garážové stání. 
UBYTOVÁNÍ: 
Komfortně zařízené apartmány pro maximálně 6 osob se sklá-
dají z jedné nebo dvou dvoulůžkových ložnic, obývacího pokoje 
s rozkládacím dvojlůžkem a vybaveným kuchyňským koutem, so-
ciálního zařízení, balkonu nebo terasy. Všechny apartmány jsou 
vybaveny automatickou pračkou, televizí a mikrovlnnou troubou. 
Klimatizace za příplatek.
apartmány Marina Park A 4/6: nově postavené prostorné 
apartmány se dvěma ložnicemi a dvěma sociálními zařízení-
mi umístěné ve vícepatrových budovách s výtahem, vzdálenost 
od moře 100 - 150 m 
apartmány Marina Park B 4/6: nově postavené prostorné 
apartmány se dvěma ložnicemi, umístěné ve vícepatrových bu-
dovách s výtahem, vzdálenost od moře 200 – 400 m   
apartmány Marina Park C 2/4: nově postavené prostorné 
apartmány s jednou ložnicí, umístěné ve vícepatrových budovách 
s výtahem, vzdálenost od moře 100 – 150 m  
apartmány Marina Park D 2/4: nově postavené prostorné 
apartmány s jednou ložnicí, umístěné ve vícepatrových budovách 
s výtahem, vzdálenost od moře 200 – 450 m  
STRAVOVÁNÍ:  
Vlastní, v okolí se nachází mnoho restaurací. Za příplatek mož-
nost zajištění večeří nebo polopenzí v místní restauraci (snídaně 
kontinentální, večeře servírovaná – předkrm, hlavní jídlo, dezert, 
1/4 l vína nebo nealko).
PLÁŽ: 
Pláže jsou písčité a písčito-oblázkové, s pozvolným vstupem do 
vody. Vzdálenost apartmánu od moře je 100 - 450 m (dle typu 
ubytování).
SPORT A ZÁBAVA: 
Venkovní bazén, Balneárium, sauna, tenis, veřejné večerní zá-
bavní programy pro děti i dospělé v blízkém okolí.
NÁŠ NÁZOR: 
Letovisko Oropesa del Mar můžeme doporučit všem vyznava-
čům čistého moře (pobřeží a pláže Oropesy obdržely opakova-
ně vyznamenání modrou vlajkou za čistotu), krásného koupání 
a klientům, hledajícím klidnější způsob trávení dovolené. Služby 
v komplexu Marina Park se každým rokem rozšiřují a postupně 
se tomuto místu dostává luxusního pojetí. I tento komplex, vzhle-
dem k typu ubytování, můžeme doporučit rodinám s dětmi. 

LETOVISKO OROPESA DEL MAR 

Apartmánový komplex Marina Park
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POBŘEŽÍ COSTA DEL AZAHAR ŠPANĚLSKO

POLOHA: 
Apartmánová budova, situovaná v centrální části městečka 
Oropesa del Mar.  
POPIS: 
Jedná se o apartmány, které se nacházejí v blízkosti dvou hlav-
ních pláží – Playa de La Concha (ve tvaru mušle) a Playa Morro 
de Gos. V okolí ubytovací kapacity se nachází bezpočet restaura-
cí, barů, obchodů  i diskoték.  
UBYTOVÁNÍ: 
Standardně zařízené apartmány s vybaveným kuchyňským kou-
tem, sociálním zařízením, balkonem nebo terasou. Všechny 
apartmány jsou vybaveny automatickou pračkou a televizí. Kli-
matizace za příplatek. 
Sirocco 2/4 a městečko: jedna dvoulůžková ložnice, obývací 
pokoj s rozkládacím dvoulůžkem 
Sirocco 4/6 a městečko: dvě dvoulůžkové ložnice, obývací po-
koj s rozkládacím dvoulůžkem
STRAVOVÁNÍ:  
Vlastní, v okolí se nachází mnoho restaurací. Za příplatek mož-
nost zajištění večeří nebo polopenzí v místní restauraci.
PLÁŽ: 
Pláže jsou písčité s možností zapůjčení lehátek a slunečníků za 
poplatek. Vzdálenost apartmánů Sirocco od pláže La Concha 
cca 100 m, od pláže Morro de Gos cca 200 m. Apartmány „měs-
tečko“ jsou umístěné v centrální části městečka mezi nejhezčími 
plážemi La Concha a Morro de Gos ve vícepatrových budovách 
s výtahem, vzdálenost od moře je 150 – 400 m.
SPORT A ZÁBAVA: 
Bazén, vodní sporty na pláži, sportoviště.
NÁŠ NÁZOR: 
Ubytování v centrální části městečka Oropesa del Mar můžeme 
doporučit klientům, kteří si chtějí přes den užít nádherného kou-
pání a odpočinku a večer vyhledávají zábavu a společenské vy-
žití.  

Apartmány Sirocco a “městečko”

LETOVISKO OROPESA DEL MAR 

POLOHA: 
Hotel je situován v blízkosti centra staré Oropesy del Mar.
POPIS: 
Tento příjemný rodinný hotel nabízí klientům dvoulůžkové klima-
tizované pokoje, recepci, restauraci, výtah. 
UBYTOVÁNÍ: 
Dvoulůžkové klimatizované pokoje s manželskou postelí nebo 
dvěma oddělenými lůžky, vlastní sociální zařízení se sprchovým 
koutem nebo vanou, balkonem, lednicí a TV, klimatizace (za pří-
platek EUR 20,- v místě). 
STRAVOVÁNÍ:  
Polopenze nebo plná penze formou bufetu.
PLÁŽ: 
Hotel se nachází cca 150 m od krásné pláže La Concha. Okolní 
pláže jsou s jemným pískem.
SPORT A ZÁBAVA: 
Vodní sporty na pláži, také volejbal, kopaná, hřiště na petanque 
(5 min od hotelu), ve sportovním přístavu jachtařský a potápěč-
ský klub. 
NÁŠ NÁZOR: 
Můžeme doporučit klientům hledajícím klidněji strávenou dovo-
lenou, kteří si přes den užijí nádherného koupání a večer zatouží 
poznat místní restaurace a společenský život.

Hotel Ancla* 
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ITÁLIEPOLOOSTROV GARGÁNO

LETOVISKO VIESTE

Mořské jeskyně
- polodenní lodní výlet, během kterého spatříte krásy asi 15 km 
dlouhého skalnatého pobřeží a prohlédnete si některé z moř-
ských jeskyní, při zpáteční cestě krátká zastávka s koupáním na 
oblázkové pláži Porto Greco
Monte Sant´ Angelo a Foresta Umbra
- prohlídka malebného městečka Monte S. Angelo s kostelem vy-
tesaným ve skále, zastávka v Národním parku (bukový háj) s pro-
hlídkou „Želvího jezírka“, koupání na oblázkové pláži
 Ostrovy Tremity
- celodenní lodní výlet na nedaleké souostroví, návštěva největší-
ho ostrova San Domino, možnost koupání 
Neapol, Vesuv, Pompeje (ev. fakultativně ostrov Capri)
- celodenní výlet po nejznámějších a nejvyhlášenějších italských 
místech
Alberobello a Castel del Monte
- celodenní výlet s prohlídkou středověkého hradu a kruhových 
staveb zvaných „trulli“ (bílé budovy z kamenů, stavěné do kruhu 
s kuželovitou střechou)
Projížďka na jeepech 
- netradiční výlet do Foresta Umbra na jeepech pro 10 osob

Výlety se platí na místě v EUR (italský bus) nebo v Kč (český bus).

Výlety

POLOOSTROV 
GARGÁNO

Poloostrov Gargáno je jednou z nejatraktivnějších oblastí Itálie. Malebné přírodní scenérie, pobřežní jeskyně, nádherné skalní útvary a ne-
velké pláže jsou největšími přednostmi této oblasti. Vieste je prastaré antické městečko se zachovalou zajímavou architekturou, situované 
na skalnatém poloostrově. Okouzlí Vás nejen středověkým hradem a charakteristickými bílými domy středomořského stylu, ale i italským ryt-
mem. Symbolem městečka Vieste je „Pizzomunno“ – vápencový skalní monolit ve tvaru kužele, ke kterému se váže zajímavá legenda: „...mla-
dý hoch z Vieste jménem Pizzomunno se zamiloval do Cristaldy, dcery mořského krále. Ten však s jejich láskou nesouhlasil, zaklel Pizzomun-
na a proměnil ho ve skálu. Od té doby každých 100 let vždy na jeden den kletba pomine a Pizzomunno se tak může sejít se svou láskou  bohy-
ní  Cristaldou...”. Při svých večerních procházkách městečkem se nezapomeňte zastavit v restauraci „Trattoria da Michele e Teresa“, která vás 
překvapí nejen výbornou kuchyní a dobrými cenami, ale i přátelskou atmosférou v příjemném prostředí s milou obsluhou. Vieste můžeme do-
poručit především milovníkům překrásné přírody a klidnějšího prostředí.
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ITÁLIE POLOOSTROV GARGÁNO

Villaggio Sant´Elia

POLOHA: 
Areál Sant´Elia je vystavěn přibližně v polovině nejhezčí plá-
že patřící k Vieste. Na jedné straně je lemována bílými skalisky 
a na druhé straně se na skále nad mořem tyčí starobylá část 
městečka Vieste a „Pizzomunno“. Do centra malebného městeč-
ka se dostanete po cca 20 minutách volné chůze po přímořské 
promenádě, lemované spoustou plážových barů a restaurací.
POPIS: 
Villaggio Sant´Elia je uzavřený areál, ve kterém je soustředěno 
44 zrekonstruovaných zděných bungalovů. Klienti mají k dispozi-
ci minimarket, dětský koutek s prolézačkami a houpačkami a do-
statek krytých parkovacích míst. Všechny apartmány mají cent-
rální rozvod plynu a teplé vody. Areál je od pláže oddělen pouze 
málo frekventovanou pobřežní komunikací.
UBYTOVÁNÍ: 
Standardně zařízené apartmány s vybaveným kuchyňským kou-
tem, sociálním zařízením a terasou. Přistýlky jsou většinou for-
mou paland.
bungalovy typu BILO 2/4: jedna ložnice, obytná kuchyňka s při-
stýlkami
bungalovy typu TRILO 4/6: dvě ložnice, obytná kuchyňka někdy 
s přistýlkami
bungalovy typu TRILO 4/7: dvě ložnice, obytná kuchyňka s při-
stýlkami
STRAVOVÁNÍ: 
Vlastní, v okolí se nachází dostatek restaurací.  
PLÁŽ: 
Pláže jsou písčité, s velmi pozvolným vstupem do vody. Vzdále-
nost bungalovů od pláže je 50 – 150 m. 
SPORT A ZÁBAVA: 
Plážový volejbal, v blízkosti tenisové kurty, vodní sporty na plá-
ži, večerní menší lunapark pro děti v blízkosti pěší promenády.
NÁŠ NÁZOR: 
Villaggio Sant´Elia můžeme doporučit především pro rodiny 
s dětmi, pro které je velmi vhodné apartmánové ubytování a pře-
devším pláže s jemným pískem a velmi pozvolným vstupem do 
moře. Doporučujeme též klientům, kteří hledají skutečně klidnou 
a pohodovou dovolenou  v krásném prostředí.

LETOVISKO VIESTE
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ITÁLIEPOLOOSTROV GARGÁNO

Villaggio La Giara 

POLOHA: 
Starobylé městečko Vieste, charakteristické svými úzkými ulič-
kami je velmi oblíbeným místem pro turisty ze všech koutů Evro-
py. Villaggio La Giara se nachází cca 4 km od městečka.
POPIS: 
Villaggio se nachází ve svahu s překrásným výhledem na neda-
leký záliv Molinella, v piniovém háji nedaleko pláže, obklopené 
útesy. V areálu je k dispozici restaurace, pizzerie, bar, supermar-
ket, prádelna (na žetony), SAT-TV místnost, hřište pro děti, bazén 
(s lehátky, bez slunečníků), úschovna cenností, telefonní auto-
maty, lékařská pomoc a ošetřovna, masáže (za poplatek), beauty 
centrum, Wi-Fi, ovoce+zelenina, trafika, bazar, minibus po kem-
pu.
UBYTOVÁNÍ: 
Villino (6 osob): zděný, klimatizovaný bungalov, 2 ložnice, rozklá-
dací pohovka v kuchyňce, WC, sprcha, veranda
Villino (4 osoby): zděný, klimatizovaný bungalov, 1 ložnice, roz-
kládací pohovka v kuchyňce, WC, sprcha, veranda 
Bungalov TRILO (6 osob): 2 ložnice, rozkládací pohovka v ku-
chyňce, WC, sprcha, veranda
Chalet (4 osoby): 1 ložnice, rozkládací pohovka v kuchyňce,
WC, sprcha, zastřešená prostorná veranda společná se soused-
ním chaletem
Casa mobile (4 osoby): klimatizovaný karavan, 1 ložnice, dvě lůž-
ka v kuchyňce, WC, sprcha, veranda
Casa mobile (5 osob): klimatizovaný karavan, menší ložnice se 
2 lůžky, dvoulůžková ložnice, 1 lůžko v kuchyňce, WC, sprcha, ve-
randa 
Roulotte (4 osoby): sportovní ubytování - 4 lůžka v jednom pro-
storu, police a závěsné skřínky na oblečení, kuchyňka na veran-
dě, sociální zařízení a teplé sprchy cca 100 m.
STRAVOVÁNÍ: 
Vlastní. 
PLÁŽ: 
Pláž je vhodná pro děti, v menší zátoce, skalnaté výběžky v blíz-
kosti lákají k rybaření či potápění. Pláž je přístupná přes můstek, 
volná i s možností pronajmutí plážového servisu. 
SPORT A ZÁBAVA: 
Vodní sporty na pláži, animace, hudební pořady, bazén (nutná 
koupací čepice), dětské hřiště, stolní tenis, plážový volejbal, te-
nis, fotbal (umělý trávník), posilovna, střelba z luku. 
NÁŠ NÁZOR: 
Velmi vhodné pro strávení aktivní dovolené, vhodné pro rodiny 
s dětmi.
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LETOVISKO LIDO DEGLI SCACCHI

Holiday Village Florenz***

POLOHA: 
Jedná se o velmi pěkný kemp, který se nachází přímo u moře. Dis-
ponuje rozsáhlou soukromou písečnou pláží, která je od hlavního 
prostoru kempu oddělena naprosto unikátními přírodními písečný-
mi dunami. Tím je zaručena i částečná ochrana před přílivem větru 
od moře. Vzdálenost do centra letoviska je cca 500 m. 
POPIS: 
Celý kemp je osázen vzrostlými piniemi, které zde navozují příjem-
nou středomořskou atmosféru. Jelikož se jedná o středisko vyšší 
kategorie, je zde hostům k dispozici dostatek bezplatných teplých 
sprch a umýváren, automatické pračky, herna, restaurace s pizze-
rií a barem, jídelna, obchod s potravinami a průmyslovým zbožím, 
myčka automobilů, dětské hřiště a mnoho dalších možností.
UBYTOVÁNÍ: 
mobilní bungalov typu TRILO 5 – Raffaello: luxusně zařízený mo-
bilhome se dvěma oddělenými ložnicemi, obytným prostorem s vy-
baveným kuchyňským koutem a jedním místem na spaní, sprchou 
a WC, klimatizací, TV se satelitem, zastřešenou venkovní terasou 
se zahradním nábytkem a grilem. Každý bungalov má vlastní par-
kovací místo 
mobilní bungalov typu BILO 4 – Tiziano: luxusně zařízený bunga-
lov s manželskou postelí, dále palandou nebo rozkládacím dvou-
lůžkem, obytný prostor s vybaveným kuchyňským koutem, sprchou 
a WC, klimatizací, TV se satelitem, terasou se stolem a židlemi 
a grilem 
STRAVOVÁNÍ: 
Vlastní, v blízkosti je příjemná restaurace.  
PLÁŽ: 
Privátní přístup do moře tvoří velmi pomalu se svažující písek, vzdá-
lenost od pláže je 20 – 150 m. 
SPORT A ZÁBAVA: 
Bazén (po zakoupení karty), diskotéka s každodenním programem, 
celodenní animační program pro děti, půjčovna kol. 
NÁŠ NÁZOR: 
Vzhledem ke službám i ceně můžeme doporučit všem klientům. 

DOPORUČUJEME 
VČASNOU 

REZERVACI!!!

Riviéra Emilia Romagna se líbí návštěvníkům z celého světa kvůli rozlehlým plážím a škále kvalitních služeb. Široké ústí řeky Pád tvoří severní 
hranici mezi kraji Benátsko a Emilia Romagna. Díky modernímu a velmi impozantnímu stavitelskému dílu v oblasti Comacchio zde bylo 
vytvořeno sedm pláží, tzv. Sette Lidi, které jsou dnes cílem přímořského turismu. Mezi těchto „sedm pláží“ patří i moderní letovisko Lido degli 
Scacchi, které nadchne rodiny s dětmi i milovníky rušného života. Svou výhodnou polohou láká k návštěvě mnoha míst v okolí: starobylé 
městečko Comacchio propletené vodními kanály (tzv. „malé Benátky“), Ravenna, Ferrara, Benátky, největší italský zábavní park Mirabilandia, 
delfinárium v Riccione, San Marino, zábavní park Itálie v miniatuře, přírodní rezervace delty Pádu….

LIDO DEGLI 
SCACCHI

ITÁLIE EMILIA ROMAGNA
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LETOVISKO LIDO DI DANTE 

Lido di Dante je menší klidné přímořské letovisko ležící u Ravenny. Místní pláž si zachovala svou původní podobu a 1 km pláže je vyhrazen 
jako nudistická pláž. 

POLOHA: 
Oblíbený kemp se nachází cca 12 km od historického centra Raven-
ny. Kemp je situován na okraji malého přímořského letoviska Lido 
di Dante a nachází se cca 150 m od pláže. Přilehlý piniový lesík je 
součástí chráněné krajinné oblasti Delta del Po (ústí řeky Pádu). 
Pouhých 12 km od kempu naleznete oblíbený vodní park Mirabilan-
dia. 
POPIS: 
Kemp je hustě zarostlý listnatými stromy, které poskytují dostatek 
stínu po celý den. Kemp je vybaven restaurací/pizzerií, minimarke-
tem, bazénem, barem, posilovnou, dětským koutkem, podiem, za-
střešeným posezením a několika hřišti (bocce, volejbal, basketbal, 
ping-pong). Kemp má oddělenou část s vlastním bazénem pro nu-
disty. V areálu kempu je také několik betonových grilů, které jsou 
volně k dispozici.
UBYTOVÁNÍ: 
Mobilhomy mají verandu s posezením, obývací část s rozkláda-
cím sezením (po rozložení vhodné spíše pro dítě), kuchyňku, ložnici 
s manželskou postelí a skříní, druhou ložnici s oddělenými postele-
mi (lze spojit) a třetí postelí palandového typu. Koupelna je vybave-
na umyvadlem, toaletou a sprchou. Ve výbavě mobilhomu je také te-
levize a klimatizace. Mobilhomy jsou zachovalé, do kempu instalo-
vané na jaře 2008.
STRAVOVÁNÍ: 
Vlastní, možnost využití hezké stylové restaurace přímo v kempu. 
PLÁŽ: 
Pláž je vzdálená cca 200 m, je písčitá a rozdělená na dvě části. Pra-
vá část pláže se slunečníky a lehátky (za poplatek na místě) je upra-
vená vlnolamy a má pozvolný přístup do moře vhodný i pro nejmen-
ší děti. Levá část je ponechaná přírodní, nemá vlnolamy a přístup 
do moře je prudší. K pláži vede přístupová pěšina piniovým lesíkem. 
SPORT A ZÁBAVA: 
Možnost půjčení kol, bazén, hřiště, výlety lodí, animace v letních 
měsících, vodní park Mirabilandia.
NÁŠ NÁZOR: 
Můžeme doporučit klientům, kteří hledají klidné letovisko, kontakt 
s přírodou a nudistickou pláž. 

Camping Classe*** 

LIDO DI
DANTE

ITÁLIEEMILIA ROMAGNA
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ITÁLIE KAMPÁNIE 

PAESTUM

LETOVISKO PAESTUM   

POLOHA:  
Prázdninové středisko rodinného charakteru se nachází v jedné 
z nejhezčích zátok proslulého městečka Paestum. 
POPIS: 
V uzavřeném komplexu je 24 apartmánů a 6 vilek obklopených 
piniemi a hustou středomořskou vegetací s přímým vstupem na 
soukromou pláž. Klientům je k dispozici bar, televizní sál se sa-
telitním vysíláním, parkoviště v blízkosti apartmánů, barbecue 
a dětský koutek v piniovém háji, prádelna (na žetony k zakoupení 
na recepci), privátní pláž. 
UBYTOVÁNÍ: 
Apartmány se nacházejí v dvoupodlažních vilkách nebo v apart-
mánové budově. Jsou prostorné, prakticky zařízené, mají 2 lož-
nice, kuchyň s lednicí, sociální zařízení, trezor, TV, telefon, tera-
su nebo balkon. 
apartmán TRILO 4: obytná místnost s kuchyňkou, ložnice s man-
želským lůžkem, ložnice s 2 lůžky 
apartmán TRILO 5: obytná místnost s kuchyňkou, ložnice s man-
želským lůžkem, ložnice se 3 lůžky 
apartmán TRILO 6: obytná místnost s kuchyňkou, ložnice s man-
želským lůžkem, ložnice se 4 lůžky
STRAVOVÁNÍ:  
Vlastní, restaurace cca 10 minut pěšky. 
PLÁŽ: 
Písečná soukromá pláže je přímo u areálu, kde má každý apart-
mán rezervován jeden slunečník a dvě skládací lehátka zdarma.
SPORT A ZÁBAVA: 
Vodní sporty na pláži, dětské hřiště, minigolf, plážový volejbal, 
bocce, v červenci a srpnu animace. 
NÁŠ NÁZOR: 
Residence je ideální pro rodiny s dětmi a pro všechny, kteří chtě-
jí prožít dovolenou v pohodě na krásné slunné pláži s možností 
návštěv mnoha zajímavých památek. 

Kampánie je jednou z nejhezčích a turisticky nejzajímavějších oblastí jižní Itálie. Najdete zde mnoho historických či architektonických zajíma-
vostí od antických amfiteátrů, románských, gotických a barokních staveb až po moderní architekturu. K návštěvě je zde také mnoho přírod-
ních parků. Největším lákadlem této oblasti je bezpochyby Vesuv, ale za vidění stojí i mnoho dalších míst, např. Neapol, Pompeje, Sorrento, 
Amalfi, Paestum, ostrov Capri. 

Villaggio Cerullo´s 
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SICÍLIE
LETOVISKA SAN SABA A PORTOROSA         

Village Oasi Azzurra (San Saba)

POLOHA: 
Oblíbená moderní rezidence leží u vesničky San Saba na pobřeží 
Tyrhénského moře mezi Punta Faro a Capo Milazzo, v nejsevernější 
části ostrova Sicílie, pouhých 15 km od města Mesiny. Letovisko je 
známé rovněž svými písečnými dunami.  
POPIS:
Rezidence může klientům nabídnout návštěvu rybí restaurace, baru, 
pizzerie, supermarketu, služby prádelny a také krásný pohled na Ka-
lábrii a Liparské ostrovy.
UBYTOVÁNÍ:
Komplex 60ti nově zařízených apartmánů (z nichž 2 bezbariérové) 
s terasami, kuchyňským koutem, televizí, telefonem a sociálním zaří-
zením. Možnost klimatizace (za příplatek).
apartmán typu MONO pro 2-4 osoby: obývací pokoj s manželskou 
rozkládací pohovkou (3. a 4. lůžko za příplatek)
apartmán typu BILO pro 2-5 osob: obývací pokoj s manželskou roz-
kládací pohovkou, ložnice (5. lůžko za příplatek)
apartmán typu TRILO pro 4-7 osob: obývací pokoj s manželskou roz-
kládací pohovkou, dvě ložnice (7. lůžko za příplatek)
STRAVOVÁNÍ: 
Vlastní, možnost přiobjednání polopenze.
PLÁŽ:
Pláž přímo u apartmánů cca 15 m, soukromá i veřejná, písečná 
i s útesy. Pro každý apartmán vyhrazen 1 slunečník a 2 lehátka. 
SPORT A ZÁBAVA: 
Stolní tenis, půjčovna motorek, kol, šlapadel a motorových člunů, 
možnost surfování a potápění, plážový volejbal, nabídky výletů lodí 
a autobusem. Od 15.06. do 15.09. je zajištěn bohatý zábavní pro-
gram pro děti a dospělé. 
NÁŠ NÁZOR:
San Saba je díky své poloze ideálním výchozím bodem pro uskuteč-
nění výletů do mnoha proslulých míst Sicílie.

Sicílie, nazývaná „Ostrovem slunce“, je největším středozemním ostrovem. Naleznete zde jedinečnou hornatou krajinu, písečné, oblázkové 
i kamenité pláže, lávové útesy, dosud činnou sopku Etnu, souostroví Eoli (Liparské ostrovy), nehostinná místa vysoko v horách, kde se schází 
mafie… Co je dodnes skutečností a co již pouze mýtus se dozvíte během návštěvy tohoto nezapomenutelného ostrova. Druhově bohatá stře-
domořská vegetace, dobře udržovaná malá městečka a velkolepé historické památky tvoří ze Sicílie a přilehlých ostrovů neocenitelný turis-
tický cíl. Z místa ubytování je možno podniknout mnoho výletů do okolí: Liparské ostrovy, Taormina, Etna, Siracusa, Agrigento, Palermo, Mon-
reale, Tindari....

SICÍLIE

Residence Laguna Azzurra (Portorosa)

POLOHA: 
Nachází se v romantickém a moderně postaveném jachtařském pří-
stavu Portorosa (Růžový přístav) s unikátním výhledem na Liparské 
ostrovy, které jsou odtud téměř na dosah ruky. Proslulý komplex Por-
torosa, který se stal malým uzavřeným turistickým městečkem, leží 
poblíž jezer Marinello mezi městy Milazzo a Tindari. Svým hostům ze-
jména v letní sezóně nabízí mnoho služeb a zábavy. 
POPIS:
Oblíbená rezidence složená z malebných řadových vilek se zahrád-
kami a terasami ke slunění. Celý komplex je obklopen hustými exo-
tickými porosty palem, oleandrů, pinií, fíkusů a je protknut moderně 
vytvořenými kanály, které vás zavedou do obchodního centra anebo 
na krásnou písčitou pláž, která je od vilek vzdálena přibližně 450 m. 
UBYTOVÁNÍ:
Ubytování v řadových dvoupodlažních vilkách rozmístěných v zahra-
dě. Přízemní apartmány mají zahrádku s verandou a v 1. patrech jsou 
terasy. Každý apartmán má svůj vlastní vchod, kuchyňský kout, vlast-
ní příslušenství a místo pro parkování.
vilka typu MONO pro 2 – 5 osob: obývací pokoj s dvoulůžkem a roz-
kládací pohovkou pro 1 – 2 osoby (5. lůžko za příplatek)
vilka typu TRILO pro 4 – 8 osob: obývací pokoj s rozkládacím dvou-
lůžkem, dvě dvoulůžkové ložnice (7. a 8. lůžko za příplatek) 
STRAVOVÁNÍ: 
Vlastní.
PLÁŽ:
Písčitá, soukromá i veřejná  pláž, vzdálenost 100 – 500 m.
SPORT A ZÁBAVA: 
Půjčovna kol, lodí, motorových člunů, vodních plavidel a teniso-
vé kurty (2 km), bazén (za poplatek), v areálu jsou restaurace, bary 
a obchůdky.
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Valletta
- hlavní město Malty, dávné sídlo Maltézských rytířů, s výjimeč-
nou barokní architekturou, administrativní a obchodní centrum 
Malty
Mdina
- ve středověku byl hlavním maltským městem, ale nejstarší 
zmínky pocházejí z doby před 4000 lety, město má nezapome-
nutelnou atmosféru a skrývá nesmírné kulturní a náboženské bo-
hatství
Gozo a Comino
- menší ostrovy souostroví se oproti Maltě vyznačují klidnějším 
prostředím a nabízejí návštěvníkům především krásné přírodní 
scenerie, návštěvníky lákají též více než 7000 let staré prehis-
torické chrámy

Výlety:

Souostroví nacházející se přímo v srdci Středozemního moře mezi Sicílií a Tuniskem má pro každého něco. Teplé podnebí, čisté azurové moře, 
živá městečka i rybářské vesničky, bohatá historie a památky staré tisíce let… Navštivte hlavní město Valletta, charakteristické nádhernou 
barokní architekturou, středověké město Mdina, či menší a klidnější ostrovy Gozo a Comino. Cestujte po stopách Féničanů, Římanů, Norma-
nů, Arabů i Maltézských rytířů a objevte poklady, které zde zanechaly minulé generace. Nesčetné možnosti koupání nabízejí různorodé pláže, 
od velkých písečných pláží s pozvolným vstupem do moře přes malé opuštěné pláže po skály a laguny. Místní životní styl dotvářejí různé svát-
ky a oslavy, které se konají během celého roku. Návštěvníci mohou obdivovat též přírodní krásy, které jsou výjimečné především na ostrově 
Gozo. Při cestě na Maltu není třeba vízum, místní měnou je euro. Naše hotely se nacházejí na severním pobřeží ostrova v letoviscích St. Julians, 
St. Pauls, Bugibba a Qawra.

MALTA
LETOVISKA ST. JULIANS, QAWRA, ST. PAULS BAY, BUGIBBA
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MALTA

POLOHA: 
Hotel Alexandra Palace je umístěn v centru letoviska St. Julians, 
5 minut od živého centra plného obchodů, restaurací, kaváren, 
supermarketů, diskoték a zábavy. Sousední letovisko Sliema 
je vzdáleno pouhých 25 minut cesty.  
POPIS: 
Tento tříhvězdičkový hotel je vybaven recepcí, restaurací, lobby 
barem, letní terasou, společenskou místností, venkovním i vnitř-
ním bazénem, barem, internetem (za poplatek).
UBYTOVÁNÍ: 
Atraktivně a pohodlně zařízené dvoulůžkové pokoje s vlastním 
sociálním zařízením, televizí se satelitem, telefonem, klimatiza-
cí, balkonem, fén a trezor za poplatek. 
STRAVOVÁNÍ:  
Snídaně formou bufetu, možnost polopenze (večeře formou bu-
fetu). 
PLÁŽ: 
Pláž je vzdálena 10 minut procházkové chůze. 
SPORT A ZÁBAVA: 
Vodní sporty na pláži, bazén. 
NÁŠ NÁZOR: 
Hotel doporučujeme rodinám s dětmi i mladým lidem hledajícím 
zábavu. 

Alexandra Palace Hotel***

POLOHA: 
Hotel je umístěn na pobřeží, v příjemném prostředí letoviska 
Qawra s výhledem na Středozemní moře. Hostům jsou dostupné 
obchody, restaurace a bary. 
POPIS: 
Vybavení hotelu dává klientům k dispozici 4 venkovní bazény, 
brouzdaliště, vnitřní bazén, fitness, saunu, restauraci, bar, re-
cepci. 
UBYTOVÁNÍ: 
Dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, rádiem, te-
lefonem, klimatizací, fénem, bezpečnostní schránkou, TV a vět-
šina pokojů má balkon nebo terasu. 
STRAVOVÁNÍ: 
Snídaně formou bufetu, možnost rozšíření na polopenzi. 
PLÁŽ: 
Pláž je písečná, v těsné blízkosti hotelu. 
SPORT A ZÁBAVA: 
Vodní sporty na pláži, animační programy, bazény. 
NÁŠ NÁZOR: 
Komplex je díky poloze, vybavenosti a bohaté nabídce animač-
ních programů vhodný též pro rodiny s dětmi. 

Hotel Dolmen****

LETOVISKA ST. JULIANS, QAWRA
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MALTA

POLOHA:  
Hotel se nachází v klidnější části letoviska St. Pauls Bay v blíz-
kosti hlavní promenády a centra s mnoha obchůdky, restaura-
cemi a bary.
POPIS: 
Moderní tříhvězdičkový hotel nabízí venkovní bazén na střeše ho-
telu, brouzdaliště, terasu s lehátky, vnitřní bazén, fitness s vířiv-
kou, restauraci, bar, internet, klimatizované společné prostory, 
bezpečnostní schránky za příplatek.
UBYTOVÁNÍ: 
Dvoulůžkové pokoje zařízené v typicky místním stylu s vlastním 
sociálním zařízením, balkonem, TV, fénem, telefonem. 
STRAVOVÁNÍ: 
Snídaně formou bufetu, možnost dokoupení večeří také formou 
bufetu. 
PLÁŽ: 
Skalnatá pláž je vzdálena 10 minut chůze, místní dopravou je 
možné dojet na písčitou pláž.
SPORT A ZÁBAVA: 
Venkovní bazén s lehátky, vodní sporty na pláži, animační pro-
gramy, potápění.
NÁŠ NÁZOR: 
Hotel je vhodný pro klienty, kteří chtějí strávit aktivní dovolenou 
plnou zábavy. 

Sunflower Hotel***

LETOVISKA BUGIBBA, ST. PAULS BAY 

POLOHA:  
Hotel vyšší střední kategorie se nachází v klidné a odlehlé čás-
ti letoviska, několik minut chůze od panoramatické promená-
dy spojující Qawru a Bugibbu. Leží v dosahu zábavních podniků 
a zastávek veřejné dopravy. 
POPIS: 
Šestipatrový hotel se dvěma výtahy, hostům je k dispozici recep-
ce, restaurace, bar, sluneční terasa, bazén, fitness se saunou, 
herna, čítárna. 
UBYTOVÁNÍ: 
Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až dvou při-
stýlek, vlastní sociální zařízení, balkon nebo terasa, klimatizace, 
TV se satelitem, rádio, telefon, vysoušeč vlasů. Za příplatek je 
možné zajistit minibar a bezpečnostní schránky. 
STRAVOVÁNÍ: 
Snídaně formou bufetu, večeře za příplatek.  
PLÁŽ: 
Vzdálenost hotelu od skalnaté pláže cca 200 m. 
SPORT A ZÁBAVA: 
Bazén, fitness, restaurace a bary v okolí. 
NÁŠ NÁZOR: 
Hotel můžeme bez obav doporučit náročnějším klientům.

Palazzin hotel***+



Cestovní kancelář SUNNY TRAVEL s.r.o., dále jen CK, zajišťuje služby cestovního ruchu 
v tuzemsku a zahraničí pro jednotlivce a pro skupiny.
Jsou to služby a zájezdy: 
a) vypsané t.j. s předem vyhlášeným programem, stanoveným rozsahem služeb a cenou
b) na objednávku t.j. program, jehož rozsah služeb je připraven podle přání zákazníka.
CK dále poskytuje dopravní, ubytovací, stravovací a průvodcovské služby buď dodáním vlastních 
služeb nebo zprostředkováním u jiných tuzemských či zahraničních dodavatelů. 

1. Smluvní vztah
Při výběru akce si dobře všimněte v ní nabízených služeb. Jejich obsah tvoří pevný rámec smlouvy 
mezi Vámi a CK. Přečtěte si ještě před zaknihováním akce tyto nezbytné informace, tvořící nedíl-
nou součást smlouvy o zajištění služeb daných programem vybrané akce (dále jen smlouva). Tato 
smlouva vzniká mezi objednávajícím a CK (CK může být zastoupena mandatářem). 
2. Přihlášení na zájezd a potvrzení účasti
Vznik smluvního vztahu o zajištění Vámi vybraného zájezdu je podmíněn pravdivým vyplněním, po-
depsáním a odevzdáním cestovní smlouvy a zaplacením zálohy ve výši 50 % základní ceny. Dopla-
tek je nutno uhradit nejpozději 30 dnů před odjezdem. Jestliže si objednáte zájezd ve lhůtě kratší 
než 30 dní před odjezdem, musíte zaplatit celkovou cenu Vašeho zájezdu. Bude-li cestovní smlou-
va vyplněna nedostatečně nebo doplatek nebude vyrovnán do 30 dnů před odjezdem, je CK opráv-
něna Vaší účast na zájezdu zrušit bez předchozího upozornění. Některé letecké a autobusové zá-
jezdy připravujeme ve spolupráci s dalšími renomovanými cestovními kancelářemi. Tyto zájezdy 
mohou mít odlišný způsob plateb. Základní podmínkou pro účast na zahraničních akcích CK je 
vlastnictví platného cestovního dokladu s platností vyhovující podmínkám daného státu, případně 
dalších dokumentů nutných pro vycestování do zahraničí (zejména vízum, pokud tak není výslovně 
uvedeno v katalogu, není poplatek za vízum v ceně zájezdu). Další podmínkou je uzavření pojistky 
na léčebné výlohy v zahraničí na dobu, po kterou budete čerpat služby CK mimo území České Re-
publiky. Ve snaze ochránit Vás před možnými nepříjemnostmi, má zástupce CK možnost kontrolo-
vat před odjezdem, zda jste splnili obě uvedené základní podmínky. V případě, že některá z uvede-
ných podmínek nebude splněna (např. zákazník nebude odpovídajícím způsobem pojištěn), se CK 
zříká veškeré odpovědnosti za škody tímto vzniklé. Děti do 15 let mohou cestovat jen v doprovodu 
dospělých osob (cestují-li samy, pak jen s písemným souhlasem zákonného zástupce).
3. Cena služby a zájezdu
Služby, které jsou zahrnuty v ceně akcí, jsou specifikovány u jednotlivých nabídek a programů 
a jsou předmětem Vaši objednávky u CK. Cena akce je stanovena dohodou mezi zákazníkem a CK 
a má charakter ceny předběžné. Měnit tuto cenu lze pouze výjimečně v případech, kdy v době mezi 
přihlášením na akci a jejím konáním dojde k prokazatelným změnám, které budou mít za následek 
zvýšení předběžné ceny, např. změny měnového kurzu o více než 10 % vzhledem ke kurzu platné-
mu ke dni vydání katalogu nebo jiné cenové nabídky, dálničních poplatků, výrazného zvýšení po-
honných hmot a s tím související zvýšení nákladů na přepravu atd. O všech těchto změnách bude-
te neprodleně informováni a pokud by navýšení ceny nepřesáhlo 10%, budete v takovém přípa-
dě informováni o jednostranném navýšení ceny a vyzváni k doplatku základní ceny. Pokud by zvý-
šení ceny přesáhlo hranici 10 %, je Vaším právem se změnou nesouhlasit prokazatelně písem-
nou formou či osobní návštěvou a od smlouvy odstoupit. V takovém případě Vám CK vrátí plnou 
již složenou částku bez ohledu na ustanovení čl. 6. V případě, že tak zákazník neučiní po doruče-
ní oznámení do 7 dnů má CK za to, že s cenou souhlasí a je povinen cenový nárůst uhradit. Cenu 
z těchto důvodů nelze měnit v době kratší než 21 kalendářních dnů před dnem odjezdu. Poskyto-
vání jednotlivých slev se zásadně nekumuluje, tj. vždy se uplatňuje pouze sleva jediná, pro zákaz-
níka nejvýhodnější. 
4. Změny sjednaných služeb
Všechny nabízené služby a zájezdy jsou pečlivě připravovány a odpovídajícím způsobem smluv-
ně podloženy. Přesto může dojít k některým nezbytným změnám, např. změna trasy, hodiny od-
jezdu, místa odjezdu, změna dopravní společnosti, typu letadla či autobusu, drobná programo-
vá změna, změna ubytování v jiném objektu stejné či vyšší kategorie srovnatelného umístění, změ-
na organizace stravování, atd. - tyto změny, zejména pak ty, které jsou kratší než 24 hod., je nutno 
považovat za nepodstatné a zdvořile si na ně vyhrazujeme právo. Ve zcela výjimečných případech 
může dojít k závažnějším změnám např. termínu o více než 48 hodin (v případě akcí obsahujících 
ve svém programu lodní trajekty – o více než 72 hodin), zásadní změna programu či způsobu pře-
pravy atp. V takových případech využijeme všech možností Vás bezodkladně informovat. Pokud ne-
budete s těmito změnami souhlasit, máte právo na vrácení již zaplacených peněz nebo na převod 
této částky na úhradu ceny nově objednané akce bez stornopoplatků. Lhůta k Vašemu vyjádření je 
7 dní. Pokud se v této lhůtě nevyjádříte (rozhodující je datum doručení), má CK za to, že se změ-
nou souhlasíte. CK nenese odpovědnost za škody, vyplývající pro Vás ze změn sjednaných služeb, 
pokud k těmto změnám došlo: zaviněním, které lze přičíst zákazníkovi, zaviněním třetí strany, jež 
nemá vztah k zajišťování dohodnutých služeb a v případě nepředvídatelných změn vyplývajících 
z nevyhnutelných okolností, jejichž vzniku nelze objektivně zabránit.
5. Zrušení služby nebo zájezdu ze strany CK
Zrušení akce z naší strany může být ve výjimečných případech nezbytné (např. jako reakce na varo-
vání státní instituce týkající se cílové či tranzitní oblasti dané akce) a zdvořile si vyhrazujeme prá-
vo na toto zrušení. Může se tak stát i v případě objektivního nedostatečného obsazení akce, kdy 
minimálním počtem pro uskutečnění akce je 30 osob (za těchto okolností může být akce zruše-
na v době do 7 dní před plán. čerpáním služby). V případě zrušení akce Vám poskytneme možnost 
vybrání jiné akce ve srovnatelné úrovni nebo plné a bezodkladné vrácení celé částky, kterou jste 
nám již uhradili. 
6. Zrušení zaknihování služby nebo zájezdu ze strany zákazníka
Kdykoli před realizací Vámi vybraného zájezdu máte právo zrušit smlouvu osobně nebo doporuče-
ným dopisem, kdy rozhodujícím dnem pro stanovení stornopoplatků je den doručení do CK. Záro-
veň předáte ke zrušení Vaše vyhotovení cestovní smlouvy a zaplatíte odpovídající stornopoplatek 
(případně Vám bude vrácena pouze částka rozdílu mezi již složenou zálohou a odpovídajícím stor-
nopoplatkem). Stornopoplatky jsme nuceni účtovat především z důvodu úhrady námi již vynalože-
ných nákladů. Níže uváděné stornopoplatky jsou vyčísleny procentem z celkové ceny akce osoby 
(osob), která (-é) akci zrušila (-y): více než 60 dní Kč 1.000,- / os., 59 - 45 dní 30 %, 44 – 30 dní 
50 %, 29 – 7 dní 80 %, 6 dní a méně 100 % (počet dní kalendářních včetně nástupu). Za zruše-
ní zájezdu se 100 % stornopoplatkem je nutno považovat i nedostavení se k nástupu na akci včas 
nebo vyloučení z akce z důvodu jejího vážného narušování ze strany zákazníka. Rovněž tak neplat-
nost cestovních dokladů nebo jejich zapomenutí. 
7. Změna zaknihování služby nebo zájezdu ze strany zákazníka
Pokud si budete přát změnu Vašeho zaknihování v rámci naší nabídky akcí a potvrdíte ji do 30 dnů 
před nástupem Vámi původně vybraného zájezdu podpisem osoby, která uzavřela smlouvu, bude 
Vám tato změna provedena za poplatek ve výši 300,- Kč na 1 změnu/osobu (změna účastníka, 
ubytovací kapacity, ev. destinace a další). Při změně osoby zákazníka je nutné k písemnému ozná-
mení o změně připojit prohlášení nového zákazníka o souhlasu s uzavřenou cestovní smlouvou 
a prohlášení, že splňuje podmínky zájezdu. Podmínkou je možnost provedení této změny s ohle-
dem na obsazení nově vybraných zájezdů. Jakákoli změna podaná Vámi v době kratší než 30 dnů 
před odjezdem může být považována za zrušení smlouvy a pak podléhá výše uvedeným stornopo-
platkům.

8. Délka akce
Délka akce je vyjádřena počtem dní. Do celkového počtu dní jsou zahrnuty i dny určené pro přepra-
vu. Hodina příjezdu je pouze informativní a je nutno počítat s dostatečně dlouhou rezervou na dal-
ší autobusové či vlakové spoje. Z vážných důvodů organizačních, technických nebo vlivem poča-
sí může dojít k prodloužení plánované doby přepravy. V případě nutných změn prosíme o Vaše po-
chopení. Při zájezdech pobytových je nutno počítat s tím, že až na výjimky v den příjezdu je ubyto-
vání vždy v odpoledních hodinách a v den odjezdu se pokoje opouštějí zpravidla okolo 9.00 h. Ten-
to postup je dán nutností přípravy pokojů. Je nutno počítat s tím, že první a poslední den Vašeho 
zájezdu jsou určeny na přepravu a ubytování. 
9. Kvalita ubytování
Vyberte si z celkové nabídky hotelů a apartmá takové ubytovací zařízení, které Vám kombinací 
úrovně služeb a ceny nejlépe vyhovuje. Pokud volíte pokoj 3, 4 lůžkový (tedy obvykle 2 lůžkový 
s jednou nebo dvěma přistýlkami), je nutno si uvědomit, že nižší pohodlí je vyjádřeno cenovým roz-
pětím již ve vztahu k ceně základní (tj. ve 2 lůžkovém pokoji). Proto zejména pro dospělé dopo-
ručujeme volit 2 lůžkové pokoje. Apartmány 4/6 mají dvě ložnice, které nejsou stejné a zpravi-
dla jedna má výhled do prostoru a druhá do atria. U těchto apartmánů je nutno pamatovat, že 5. 
a 6. osoba obsazuje přistýlky, které nejsou rovnocenné s lůžkem. V Itálii bývají přistýlky v podobě 
palandy. K orientaci Vám slouží popis těchto zařízení v katalogu (případně v jiné oficiální nabídce 
vydané CK) a námi podané informace. Zejména dbejte na podrobné vysvětlení očekávané úrovně 
služeb ve vztahu k cenové hladině. Jednotlivá ubytovací zařízení jsou pečlivě vybírána s ohledem 
i na jejich okolí. Je nutno si však uvědomit, že k odpočinku patří i zábava a tedy i místa popisovaná 
jako klidnější, mohou mít ve své blízkosti některá zábavní zařízení. V okrajových (mimosezónních) 
termínech, kdy je cenová hladina příznivější, je nutno počítat s tím, že některé služby (bary, disko-
téky, bazény atd.) nebudou v provozu. 
10. Stravování
Pokud je jako stravovací služba uveden „švédský stůl“ respektive „bufet“ jedná se o typ stravová-
ní, kdy si vyberete (platí pro obědy a večeře) z několika druhů zeleniny, studených salátů, teplých 
jídel a teplých příloh, dále si vybíráte dezert (v lepších hotelových restauracích Vám hotelová ob-
sluha dle Vašeho výběru nakládá). Při snídani formou bufetu si vybíráte z několika druhů pečiva,
 k dispozici je sýr, uzeniny … Pokud není výslovně uvedeno jinak, plná penze i polopenze zahrnuje 
nápoje pouze při snídani. V případě, že je jako stravovací služba uvedena kontinentální snídaně, 
jedná se o jednoduchou snídani, která se skládá z vybraného nápoje, pečiva či toustu, másla, dže-
mu. U servírovaného oběda či večeře je obvyklá skladba – předkrm (polévka či jiný předkrm), hlav-
ní jídlo (maso nebo ryba s přílohou), moučník (dezert či ovoce). Jestli-že oběd nebo večeře obsa-
huje též nápoje, bývá to zpravidla 2 dcl nealkoholického nápoje či vína. V některých jižních desti-
nacích bývá oběd či večeře doplněna pečivem, které nahrazuje přílohu jako jsou brambory či rýže. 
11. Průvodce
Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou v ceně poznávacího zájezdu služby českého průvodce. 
Jeho povinností je doprovod zájezdu po stránce organizační, dále poskytuje zejména v autobu-
su historické a další výklady, poskytuje doprovodný materiál, atp. Rovněž, v rámci možností da-
ných mezinárodními úmluvami o průvodcovské službě, doprovází skupinu při jednotlivých prohlíd-
kách, ale v místě samém nemůže podávat žádný výklad. Výčet pamětihodností u jednotlivých míst 
uvedených v katalogu má charakter informativní, uvedená výše vstupného je založena na údajích 
předchozí sezóny a může proto být odlišná. Všechny hodinové údaje jsou pouze orientační, vy-
jma přesné hodiny odjezdu akce. Při poznávacích zájezdech je v plné pravomoci průvodce změnit 
v případě potřeby harmonogram zájezdu.
12. Dopravní služby
Autobusová přeprava je realizována autobusy běžných značek s polohovatelnými sedadly, není-li 
uvedeno jinak. Obě strany mají za to, že pokud dojde během přepravy k poruše na klimatizaci, WC 
či videu, jedná se o drobnou provozní závadu, která nezakládá nárok na zahájení reklamačního ří-
zení. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo zajišťovat svoz z jednotlivých míst osobními automobi-
ly či mikrobusy. V případě, že je v jednom nástupním místě méně než 6 cestujících, může cestovní 
kancelář změnit zajištění dopravy klientů k hlavnímu odjezdovému místu na individuální nebo ve-
řejnou hromadnou dopravu (meziměstské autobusy, vlak, metro). V tomto případě bude navrácen 
případný příplatek za tzv. „svoz“.
13. Doplňující informace
Prosíme, abyste vzali na vědomí, že během Vašeho pobytu v zahraničí se někdy může vyskytnout 
obtěžující hmyz, jako např. komáři, mravenci apod. Dále musíte počítat s tím, že každá země má 
své vlastní zvyky a specifika, kterým se musíte přizpůsobit. Toto se týká zejména bydlení (např. ře-
šení koupelen v Itálii), stravování (hodina podávání jídla), nočního klidu atd. Zároveň Vás prosíme 
o pochopení, že naše CK nemůže ovlivnit stavební práce či jiné úpravy v okolí ubytovacích kapa-
cit. Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití a k vaření. Pro tyto účely doporuču-
jeme zakoupit vodu v místních obchodech. Většina pláží je veřejná (kromě letovisek ve střední Itá-
lii). Lehátka a slunečníky jsou k pronajmutí dle místních podmínek za poplatek. Uvedené vzdále-
nosti ubytovacích kapacit od pláže jsou pouze orientační. Dále je nutno počítat s tím, že při auto-
busové přepravě má zákazník právo přepravovat v zavazadlovém prostoru jedno zavazadlo běžné-
ho rozměru (kufr, taška) do max. hmotnosti 15 kg a jedno příruční zavazadlo, které si z bezpečnost-
ních důvodů umístí pod své sedadlo. Platný přepravní řád je k nahlédnutí v cestovní kanceláři. Dále 
CK prohlašuje, že nenese odpovědnost za poškození a případnou ztrátu zavazadel a osobních věcí 
v důsledku krádeže apod. Doporučujeme připojištění zavazadel u kterékoliv pojišťovny nebo v CK. 
14. Reklamace
Není-li zákazník spokojen s kvalitou poskytovaných služeb a hodlá-li uplatňovat reklamaci, je povi-
nen tak učinit prokazatelně bez prodlení ihned během trvání zájezdu a předat tuto stížnost delegá-
tovi nebo průvodci cestovní kanceláře. Na vady a nedostatky, které mohly být odstraněny již v době 
trvání zájezdu, ale byly vytknuty až později, nebude brán zřetel. Reklamace, které nemohly být vyří-
zeny přímo v místě konání akce, musí být oznámeny prokazatelnou formou cestovní kanceláři nej-
později do 3 měsíců po ukončení akce. 
15. Pojištění léčebných výloh v zahraničí
Přestože je pojištění vyčleněno z celkové ceny akce, je nezbytnou podmínkou pro Vaše vycesto-
vání. Bez platného pojištění léčebných výloh v zahraničí Vám nebude umožněna účast na akci. 
V případě sjednání pojištění přímo v CK si zákazník může vybrat mezi pojištěním léčebných výloh 
v zahraničí nebo mezi pojištěním rozšířeným o pojištění stornopoplatků. Pojištěním vzniká právní 
vztah mezi zákazníkem a vybranou pojišťovnou a CK je pouze prostředníkem při sjednání pojist-
né smlouvy. Pojistné krytí je zajišťováno 24 h denně a začíná (končí) dnem uvedeným na voucheru 
a materiálech vztahujících se k uzavření pojištění. Varianty pojištění, podmínky a výše pojistného 
krytí jsou Vám k dispozici v CK. 
16. Uzávěrka katalogu je stanovena dnem vydáním katalogu
K tomuto dni byly kalkulovány ceny bez přihlédnutí k možným změnám právního řádu ČR. Při uza-
vření cestovní smlouvy je CK nebo mandatář povinen zákazníkovi předat „Informace k zájezdu“ 
a materiály k pojištění CK pro případ úpadku. U skupinových zájezdů a akcí je objednavatel slu-
žeb povinen seznámit všechny účastníky se Všeobecnými podmínkami CK a zajistit jejich plně-
ní. Nedílnou součástí cestovní smlouvy a Všeobecných podmínek je katalog CK nebo jiná oficiál-
ně vydaná nabídka. 
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