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 všeobecné informace

poJIštěnÍ
1. V souladu se zákonem 159/1999 Sb. je cestovní 
kancelář Atlantika, spol. s r. o. pojištěna proti úpadku. 
Klienti jsou pojištěni proti krachu cestovní kanceláře. 
Toto pojištění je již zahrnuto v ceně zájezdů.

2. Komplexní cestovní (zdravotní) pojištění není 
v ceně zájezdů. Doporučujeme, aby si každý účastník 
zájezdu uzavřel pojištění léčebných výloh v zahra-
ničí. V naší CK Vám můžeme zprostředkovat kom-
plexní cestovní pojištění od UNION poisťovňa, a.s. 

• Typ A – cena 36 Kč / dospělá osoba / den /
• Typ A – cena 25 Kč / dítě do 15 let / den /
Rozsah pojištění: pojištění léčebných výloh v zahra-
ničí do 7.000.000 Kč; pojištění zavazadel do 18.000 Kč 
(max. 9.000 Kč / 1 věc); pojištění odpovědnosti za 
škodu na zdraví do 2.500.000 Kč; pojištění odpověd-
nosti za škodu na majetku do 1.000.000 Kč; úrazové 
pojištění – trvalé následky úrazu do 180.000 Kč, 
smrt v důsledku úrazu do 90.000 Kč; pojištění zru-
šení objednaných služeb (80% storno poplatku 
max. 30.000 Kč / 1 osoba, celkem max. 90.000 Kč); 
asistenční služba – bez limitu, pojištění zvýšených 
nákladů na zpětnou přepravu; pojištění dopro-
vodu; pojištění předčasného návratu a nečerpaných 
služeb; pojištění doprovodu; pojištění cestovních 
nákladů v případě nepojízdného vozidla; pojištění 
opožděného nástupu na zájezd; pojištění zpoždění 
hromadného dopravního prostředku; pojištění 
nevydařené dovolené

Detailní rozpis jednotlivých tarifů a jejich pojist-
ných limitů naleznete na
wwww.atlantika.cz/informace či žádejte v CK

Pojištění lze sjednat pro osoby bez omezení věku. 
Případné pojistné události řeší pojištěný přímo 
s pojišťovnou. Cestovní pojištění musí být sjed-
náno nejpozději v den uzavření Smlouvy o zájezdu. 
U pojištění, které je sjednáno dodatečně, tedy až 
po uzavření Smlouvy o zájezdu, není zahrnuto 
pojištění o zrušení objednaných služeb. Pojištění 
se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro 
cestovní pojištění UNION poisťovňa, a.s. 

Při pojistné události v zahraničí je nutné si vyžádat 
potvrzení (od lékaře, policie), bez potvrzení neuzná 
pojišťovna nárok na vyplacení náhrady. Po celou 
dobu pobytu (včetně přepravy) neodpovídá CK za 
ztrátu zavazadel.

Podrobnější informace k pojištění žádejte v CK.

letecká DopRava
Letecká přeprava je zajišťována renomovanými 
leteckými společnostmi – chartrovou nebo pravi-
delnou leteckou přepravou. Na základě předpisů 
a úmluv běžných v mezinárodní letecké dopravě 
si letecké společnosti vyhrazují právo změny místa 
odletu, trasy letu, typu letadla a letového plánu 
a možnost mezipřistání. První a poslední den letec-
kých zájezdů je určen k přepravě a nikoliv k vlastní 
dovolené. Odlet i přílet se může uskutečnit v kte-
roukoliv denní i noční dobu. Ke změnám letových 
časů může dojít i jen několik hodin před odletem 
(např. z důvodu špatného počasí nebo přetížením 
vzdušných koridorů). CK nemůže ovlivnit případné 
změny dané leteckou společností.

U leteckých zájezdů jsou ceny konečné včetně 
letištních tax a palivového příplatku (platné k 1.11. 
2017). CK je oprávněna navýšit cenu spojenou 
s leteckou dopravou (palivový příplatek). Případné 
navýšení palivového příplatku je stanoveno letec-
kou společností dle aktuální ceny paliva a o jeho 
výši bude klient informován. 

DopRava aUtoBUSeM 
U 7-denních autobusových zájezdů je odjezd z ČR 
o den dříve (pátek) a příjezd zpět do ČR o den poz-
ději (neděle) než jsou uvedené termíny. Tyto dny 
jsou určeny k přepravě, nikoliv k vlastní dovolené.
Autobusová doprava je ve většině případů zajiš-
těna kvalitními zahraničními autobusy. Klienti 
z jiných odjezdových míst než z Brna musí počítat 
s možností přestupů v rámci „svozových“ autobusů. 
Taktéž je možný přestup při rozvozech v rámci jed-
notlivých středisek. 
Je nutné vzít na vědomí, že po území ČR nemusí 
trasa vést vždy nejkratším směrem k hraničnímu 
přechodu, stejně tak trasa do pobytového místa. 
Přestože má cestovní kancelář zájem na nejkratší 
možné trase, z důvodu kapacitního vytížení auto-
busů si vyhrazuje právo trasu upravit. V některých 
případech je možné svážení z nástupních míst 
mikrobusem, osobním automobilem, případně 
proplacením jízdného linkového autobusu. Ces-
tovní kancelář si vyhrazuje právo ve výjimečných 
situacích (např. z důvodu nízkého počtu účastníků) 
svoz zcela zrušit.
Každý cestující je osobně odpovědný za dodržování 
pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů 
země, do které cestuje, rovněž tak i za platnost svých 
cestovních dokladů dle předpisů ČR. Veškeré náklady, 
které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese 
cestující. K vycestování do států EU lze kromě plat-
ného cestovního pasu použít i platný občanský prů-
kaz. Současně upozorňujeme, že děti musí mít při 
cestách do zahraničí vlastní cestovní pas (pro cesty 
do států EU) nebo vlastní občanský průkaz.

NÁSTUPNÍ MÍSTA (bez příplatku): 

BRNO, ZNOJMO* / MIKULOV*, JIHLAVA, PRAHA

 * platí pouze v případě, že trasa na hraniční  
přechod povede přes toto město

Klienti s nástupním místem Praha a Jihlava jsou 
ve většině případů sváženi linkovými autobusy 
RegioJet do Brna.

Další odjezdová místa dle dohody v CK.

vlaStnÍ DopRava
V případě, že klient cestuje na vlastní dopravu, 
cestovní kancelář negarantuje volné parkovací 
místo před vybranou ubytovací kapacitou. Většina 
rezidencí v Itálii nemá vlastní parkoviště, proto je 
nutné počítat s možností parkování na veřejném 
parkovišti, které je zpoplatněno.

poBYtová taXa
Pobytová taxa je zavedena ve většině pobytových 
míst. Zda je již v ceně nebo splatná až na místě při 
ubytování, je vždy uvedeno u jednotlivých kapacit 
„cena zahrnuje“. V Itálii je v současné době zave-
dena jen v části lokalit / měst, ale řada dalších 
o jejím zavedení uvažuje. Tato pobytová taxa není 
zahrnuta v ceně pobytu, vyjma kapacit, kde je 
výslovně napsáno, že cena pobytovou taxu zahr-
nuje. Pokud pobytová taxa v dané lokalitě bude 
zavedena, budou ji klienti platit individuálně při 
příjezdu na místo pobytu. Je nutné vzít na vědomí, 
že i u kapacit, kde je již taxa zavedená, může být 
v průběhu sezony ještě změněna. Tuto skutečnost 
CK nemůže ovlivnit, vždy záleží na konkrétních 
místních podmínkách. Přesné informace o jed-
notlivých střediscích budou uvedeny v pokynech 
před odjezdem. Předběžné ceny: cca 0,80 – 2,00 € / 
osobu / den, dítě do 12 – 14 let ZDARMA.

UBYtovánÍ
MONO: 1 místnost se 2-4 lůžky, vybavený kuchyň-
ský kout (nádobí, sporák, lednička), sociální zařízení 
(WC, ve většině případů sprchový kout)
BILO: 1 ložnice se 2 lůžky (většinou manželská 
postel, můžou být i 2 oddělená lůžka) nebo se 
3 lůžky, obývací místnost se 1-2, popř. 3 lůžky 
(palanda nebo rozkládací gauč), vybavený kuchyň-
ský kout (nádobí, sporák, lednička), sociální zařízení 
(WC, ve většině případů sprchový kout)
TRILO: 2 ložnice se 2 lůžky (většinou manželská 
postel, můžou být i 2 oddělená lůžka), obývací míst-
nost se 2 (palanda nebo rozkládací gauč), vybavený 
kuchyňský kout (nádobí, sporák, lednička), sociální 
zařízení (WC, ve většině případů sprchový kout)
Důležité upozornění: vybavení veškerých uby-
tovacích kapacit se řídí podle zvyklostí v jednotli-
vých zemích. Cestovní kancelář v žádném případě 
neodpovídá za velikost pokojů, umístění nábytku, 
rozmístění jednotlivých lůžek, velikost a vybavení 
koupelen atd. V případě, že budete mít konkrétní 
požadavek na složení apartmánu, prosím obraťte 
se na cestovní kancelář, rádi Vám sdělíme přesné 
informace. 
Oficiální klasifikace ubytovacích kapacit je udílena 
kompetentní institucí dané země, přičemž hodno-
cení CK Atlantika může být odlišné. Dovolujeme 
si poukázat na povinnost respektování vypsaných 
pravidel jednotlivých ubytovacích kapacit, zejména 
se jedná o bazény, jejichž využívání je zpravidla 
podmíněno používáním koupací čepice a které 
nejsou otevřeny 24 hodin denně, ale pouze v časech 
vypsaných příslušnou ubytovací kapacitou.
Podle mezinárodních zvyklostí jsou klienti v den 
příjezdu ubytování nejdříve ve 14 hodin a v den 
odjezdu musí opustit pokoje do12 hodin (v někte-
rých ubytovacích zařízeních již do 10 hodin). Časný 
příjezd či pozdní odjezd není důvodem k delšímu 
používání pokoje. Rozdělování ubytovacích kapa-
cit, respektive pokojů probíhá zásadně ze strany 
smluvních partnerů – ubytovatelů v místě pobytu 
a CK na něj nemá žádný vliv. 
Fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu 
jsou ilustrační, proto nemusí vždy zcela přesně 
korespondovat s pokojem, který je klientovi na 
místě přidělen. Zákazník musí ve výjimečných pří-
padech počítat i s možností změny ubytovací kapa-
city, a to i na část pobytu při zachování všech jeho 
práv vyplývajících z cestovní smlouvy.

pláŽovÝ SeRvIS
Většina pláží v Itálii je soukromá (placená), cena za 
plážový servis (ve většině případů slunečník, křeslo 
a lehátko) se liší dle jednotlivých oblastí. Orientační 
ceny plážového servisu na vyžádání v CK.

cenY
Ceny jsou zpracovány k 1.11.2017. Pokud by došlo 
k podstatnému navýšení kurzu měny v době 
konání zájezdu, vyhrazuje si CK právo cenu klien-
tovi adekvátně navýšit.

Cestovní kancelář  
Atlantika spol. s r.o.  
je členem Asociace  
českých cestovních  
kanceláří a agentur
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SlevY
• vČaSná ReZeRvace – do 15.1.2018  
nový klient SLEVA 15% / stálý klient SLEVA 20%

• vČaSná ReZeRvace – do 15.2.2018  
nový klient SLEVA 10% / stálý klient SLEVA 15%

• vČaSná ReZeRvace – do 15.3.2018 
nový klient SLEVA 5% / stálý klient SLEVA 10%

Sleva za včasnou rezervaci platí při podepsání 
smlouvy o zájezdu a uhrazení zálohy:

Akce - snížená záloha 1.500 Kč / osoba  
do 15.2.2018, doplatek zálohy do výše 50%  
ceny zájezdu je splatný do 28.2.2018.

Od 16.2.2018 se hradí záloha ve výši 50%  
z celkové ceny zájezdu. 

• stálý klient = účastník zájezdu pořádaného  
naší cestovní kanceláří v uplynulých dvou letech 

• SKUPINOVÉ ZÁJEZDY: možnost smluvních  
cen, informace v cestovní kanceláři

Slevy je poskytovány ze základní ceny bez  
volitelných příplatků a nelze je kombinovat  
s jinými slevami. Slevy lze uplatnit pouze  
na zájezdy pořádané výhradně CK Atlantika.

KOMPLETNÍ NABÍDKU ZÁJEZDŮ NA LÉTO 2018 
naleZnete na www.atlantika.cz
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Řecko - ostrov Rhodos

kalithea
Menší prázdninové středisko, kde najdete několik restaurací, taveren 
a obchodů. Spojení s hlavní městem je zajištěno městským autobusem, 
pro podrobné poznání ostrova doporučujeme pronajmout si auto. Oblast 
je známá především svými vyhlášenými lázněmi, které prošly rekonstrukcí 
a dobrými podmínkami pro potápění. Za nákupy a rušným životem můžete 
vyrazit, kromě hlavního města, také do Faliráki. • Pláž: menší písečná 
s pozvolným vstupem do moře,vhodné pro malé děti i seniory • Vzdálenost 
od Rhodosu: cca 12 km • Vzdálenost od letiště: cca 11 km. • Orientační 
doba transferu z letiště: cca 20 minut • Hodnocení letoviska: vhodné pro 
všechny, kteří chtějí strávit poklidnou relaxační dovolenou.

Faliraki
Vyhlášené letovisko východního pobřeží. Jeho předností je dlouhá písečná 
pláž, vhodná pro rodinnou dovolenou. Jsou zde restaurace, taverny, bary, 
kluby, diskotéky, obchody, zlatnictví, klenotnictví, zdravotní středisko, 
bankomaty, banky, adrenalinové sporty, lunapark a na okraji letoviska je 
také moderní vodní park, výletní vláček jezdící po letovisku. Frekvento-
vaná linka autobusu do hlavního města Rhodos a okolí. Do obou měst 
lze ovšem také doplout. Faliráki patří k rušnějším letoviskům, která ožívají 
především navečer a v noci. Ovšem okraje letoviska jsou až velmi klidná 
místa, která jsou ideální pro rodinnou dovolenou. • Pláž: široká písečná. 
• Vzdálenost od Rhodosu: cca 17 km. • Vzdálenost od letiště: cca 16 km. 
• Orientační doba transferu: cca 25 minut • Hodnocení letoviska: vhodné 
pro všechny generace

aFandou
Samotná vesnička Afandou se nachází asi 1,5 km od pláže a v hlavní 
sezóne do ní jezdí turistický vláček. Naleznete zde typické řecké taverny, 
restaurace, bary a písečno-oblázková pláž o délce asi 5 km. Toto letovisko 
je vhodné pro klienty, kteří mají rádi naprostý klid a pohodu, krásné pláže 
s křišťálovou vodou nebývají přelidněny, protože pláž je dlouhá a široká, 
většinou oblázková, místy písečná. Vzhledem k poloze je Afandou vhodné 
také pro ty, kdo chtějí po ostrově cestovat a hledají ubytování jako výchozí 
bod. Nedaleko Afandou směrem na severovýchod jsou překrásné jeskyně 
Erimokastro Caves. Pláž Afandou a Traganou jsou jedny z nejhezčích, 
pokud budete hledat romantiku a krásné prostředí. • Pláž: menší písečná 
s pozvolným vstupem do moře,vhodné pro malé děti i seniory • Vzdálenost 
od Rhodosu: cca 18 km • Vzdálenost od letiště: cca 26 km. • Orientační 
doba transferu z letiště: cca 35 minut • Hodnocení letoviska: vhodné pro 
všechny, kteří chtějí strávit poklidnou relaxační dovolenou.

kolymbia
Nejvyhledávanější letovisko na východním pobřeží. V centru letoviska 
nechybí obchody s potravinami a suvenýry, restaurace, taverny, kavárny 
a bary. Posedět můžete v některé zdejší taverně s rybími specialitami 
a objednat si chobotničky na roštu nebo grilované kalamáry. V obchodech 
je možné platit platebními kartami, též bankomaty. Z Kolymbie lze poho-
dlně podnikat individuální výlety frekventovanou autobusovou linkou do 
hlavního města, Lindosu a dalších větších či menších městeček nebo ves-
niček. • Pláže: oblázkové, oblázkovo-písčité a čistě písčité. • Vzdálenost 
od Rhodosu: cca 27 km. • Vzdálenost od letiště: cca 35 km. • Orientační 
doba transferu: cca 40 minut • Hodnocení letoviska: ideální pro všechny 
generace, oddychová, relaxační i zábavná dovolená.

nabídka fakultativních výletů na www.atlantika.cz nebo na prodejně.

Délka letu z Prahy: cca 2 hodiny 50 minut
Délka letu z Brna: cca 2 hodiny 30 minut
Odletové dny: pobyty na 7 nocí - pátek 
pobyty na 10 / 11 nocí - úterý / pátek

Rhodos


Faliraki
Afandou 

Kalithea

Kolymbia

LETECKY
Z PRAHY
A BRNA 
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• cena ZahrnuJe: • ubytování s all inclusive v hotelu dle uvedeného počtu nocí / osobu • zpáteční letenku Praha / Rhodos, Brno / Rhodos • transfer autobusem do místa 
pobytu a zpět • letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek • služby delegáta • SleVy na 3. a 4. lůžku (viz ceník): • 1. dítě do 13 let: ubytování s all inclusive ZDARMA (od 
2 let platí letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč) • dítě do 2 let bez nároku na místo v letadle a služby knihovací poplatek 990 Kč • cena neZahrnuJe: • povinný příplatek 
- pobytovou taxu 1,50 EUR noc / pokoj, platba na místě • nepovinný příplatek - klimatizace platba na místě

ostrov rhodos • afandou

Hotel AELIA RESORT***

odlety z brna počet 
nocí

1. a 2.  
osoba

přistýlka

1. dítě  
2-13 let

2. dítě  
2-13 let

3. dospělá 
osobaTermíny:

05.06. - 15.06. 10 17.990 8.990 14.290 16.290
15.06. - 26.06. 11 20.490 8.990 15.790 18.290
26.06. - 06.07. 10 20.790 8.990 15.990 18.590
06.07. - 17.07. 11 21.990 8.990 16.990 19.490
17.07. - 27.07. 10 21.490 8.990 16.490 18.990
27.07. - 07.08 11 21.990 8.990 16.990 19.490
07.08. - 17.08. 10 21.490 8.990 16.490 18.990
17.08. - 28.08. 11 21.990 8.990 16.990 19.490
28.08. - 07.09. 10 20.790 8.990 15.990 18.590
07.09. - 18.09. 11 20.490 8.990 15.790 18.290
18.09. - 28.09. 10 19.790 8.990 14.990 18.290

odlety z Prahy počet 
nocí

1. a 2.  
osoba

přistýlka

1. dítě  
2-13 let

2. dítě  
2-13 let

3. dospělá 
osobaTermíny:

01.06. - 08.06. 7 15.790 8.990 12.790 13.990
08.06. - 15.06. 7 16.790 8.990 13.790 14.990
15.06. - 22.06. 7 16.990 8.990 13.790 14.990
22.06. - 29.06. 7 17.290 8.990 13.790 14.990
29.06. - 06.07. 7 17.490 8.990 13.990 14.990
06.07. - 13.07. 7 18.490 8.990 14.790 15.990
13.07. - 20.07. 7 18.490 8.990 14.790 15.990
20.07. - 27.07. 7 18.490 8.990 14.790 15.990
27.07. - 03.08. 7 18.790 8.990 14.990 16.290
03.08. - 10.08. 7 18.790 8.990 14.990 16.290
10.08. - 17.08. 7 18.790 8.990 14.990 16.290
17.08. - 24.08. 7 18.490 8.990 14.790 15.990
24.08. - 31.08. 7 18.490 8.990 14.790 15.990
31.08. - 07.09. 7 17.490 8.990 13.990 14.990
07.09. - 14.09. 7 17.290 8.990 13.790 14.990
14.09. - 21.09. 7 16.990 8.990 13.790 14.990
21.09. - 28.09. 7 15.290 8.990 12.790 13.990

Poloha: komplex menších budov na velmi 
klidném místě východního pobřeží Rhodosu. 
Centrum tradiční vesničky Afandou cca 2 km, ( 
možno se dostat i vláčkem od hotelu), kde jsou 
tradiční taverny, kavárny, bary, obchody, cukrárny. 
Historické město Rhodos 20 km, kolymbia 3 km. 
Zástavka autobusu cca 1km od hotelu, časté 
autobusové spojení do všech letovisek. Golfové 
18 jamkové hřiště cca 800 m. Vzdálenost od letiště 
cca 25 km (45 min).
PlÁŽ: dlouhá písečno-oblázková pláž je vzdálena 
cca 200 m (s průzračnou čistou vodou). Lehátka 
a slunečníky na pláži za poplatek.
ubytoVÁnÍ: standardní pokoj - jednoduše zaří-
zené 2 lůžkové pokoje s přistýlkou koupelna/WC, 
klimatizace za poplatek, lednička, TV, telefon, 
balkon nebo terasa, dětská postýlka na vyžádání, 
rodinný pokoj jedna místnost (přistýlky mohou být 
formou patrové postele)
moŽnoSti obSaZenÍ: pp, ppp, pppp, pppp, ppp
VybaVenÍ hotelu: recepce, hlavní restaurace, bar, bar a restaurace Ala carte u bazénu, bazén, dětský bazén, mini fotbalové hřiště, dětské hřiště, 
Wifi v lobby zdarma, za poplatek trezor na recepci, stolní tenis a kulečník. Minimarket, dětská postýlka zdarma na vyžádání. 
StraVoVÁnÍ: all incluSiVe – snídaně kontinentální formou bufetu (07.30–09.30 hod.), oběd bufet (12.30–14.00 hod.) večeře bufet (19.00–21.00 
hod.) Lehké občerstvení Snack´s, zmrzlina (10.00–18.00) hlavní bar (18.00–22.30 hod.), káva 15.00-17.00 hod., nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby (víno, pivo, ouzo, vodka, rum,gin, whisky, brandy).časy jsou 
pouze orientační. Přesný program all inclusive bude klientům předán na 
recepci po příletu.
oFiciÁlnÍ tŘÍda: B (***) nÁš nÁZor: jednoduchý rodinný hotel za 
výhodnou cenu, především pro nenáročnou klientelu i rodiny s dětmi. 
Vhodné a ideální místo pro všechny, kteří chtějí cestovat po ostrově, nebo 
strávit poklidnou relaxační plážovou dovolenou daleko od rušných letovi-
sek a přelidněných pláží i promenád, pouze procházkami podél pláže či 
do blízké místní řecké vesničky s malebnými uličkami, typickým řeckým 
náměstíčkem s tradičními tavernami, kavárnami. Spojení do 
historického města Rhodos a ostatních letovisek vám 
zajistí linka autobusu. Nákupní a zábavné možnosti 
v blízkém centru letoviska Kolymbia (3 km).

náš tIp

RODINA 

3+1

neJleVněJšÍ  

ALL-INCLUSIVE

hotel
dÍtě  

DO 13 LET 

ZDARMA
ubytování  

vč. stravy
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• cena ZahrnuJe: • ubytování s all inclusive v hotelu dle uvedeného počtu nocí / osobu • zpáteční letenku Praha / Rhodos • transfer autobusem do místa pobytu a zpět • 
letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek • služby delegáta • SleVy na 3.- 5. lůžku (viz ceník): • 1. a 2. dítě do 14 let dle ceníku a druhu pokoje ubytování s all inclusive 
ZDARMA (od 2 - 14 let platí letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč) • dítě do 2 let bez nároku na místo v letadle a služby knihovací poplatek 990 Kč • cena neZahrnuJe: 
• povinný příplatek - pobytovou taxu platba na místě 1,50 EUR / pokoj / noc

ostrov rhodos • reni / koskinou

Hotel VIRGINIA***+

Poloha: příjemný rodinný hotelový areál ležící v zahradách se 
skládá z několika menších budov. V klidné části na severu ostrova, 
pouhých 5 km od jeho centra historického města Rhodos. Menší 
nákupní možnosti v blízkosti se nachází na Leoforos Kallitheas - pěší 
chůzí po silnici cca 600 metrech kavárna, bankomat, restaurace, 
supermarket. Poloha hotelu zajišťuje výhodné velmi časté autobu-
sové spojení s hlavním historickým městem Rhodos zastávka 3 min 
od hotelu - celý den každou ½ hod. cca 20 min jízdy , též do Faliraki, 
Kalithea. Vzdálenost od letiště cca 20 km (asi 20 minut).
PlÁŽ: krásná písečná pláž Kalami Beach s pozvolným vstupem do 
moře (při vstupu drobné oblázky) cca 150 m od hotelu, lehátka a slu-
nečníky za poplatek cca 5 EUR os, sociální zázemí. Vodní sporty za 
poplatek.
ubytoVÁnÍ: dvoulůžkový pokoj: až s jednou přistýlkou pro dospě-
lou osobu vybaven: koupelnou/WC (vysoušeč vlasů), individuálně 
ovladatelná klimatizace (zdarma od 1. 6. – 30. 9.), telefon, TV/Sat., 
lednička, trezor za poplatek, balkon nebo terasa. Rodinný pokoj: 
oddělené 2 místnosti zašupovacími nebo posuvnými dveřmi, kuchyň-
ský kout. Přistýlky v některých pokojích mohou být i formou patrové 
postele.

moŽnoSti obSaZenÍ: dvoulůžkový pokoj: pp, ppp, ppp, rodinný pokoj: p p pp, ppppp, ppppp, ppppp, pppp, ppppp, pppp 
VybaVenÍ: hotelový komplex několika menších budov, vstupní hala s recepcí, Lobby, restaurace, bar, společenská místnost s TV/Sat., minimarket. 
2 venkovní bazény, dětský bazén, brouzdaliště, lehátka a slunečníky u bazénů zdarma, dětské hřiště, WiFi na recepci za poplatek, dětské postýlky 
zdarma, zábava pro děti, společenské prostory, Wellnes centrum za poplatek, taverna (á la carte), bar, malý supermarket, půjčovna kol, stolní tenis za 
poplatek.
StraVoVÁnÍ: ALL INCLUSIVE: snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.), oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.), večeře formou bufetu (18.30–
21.00 hod.), zmrzlina během obědů a večeří. Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní a mezinárodní výroby, čaj káva, víno, pivo (10.00–22.30 
hod.), odpolední Snack 11.00-16.00 hod. Tyto časy jsou pouze informativní, přesný program all inclusive obdrží klient až po příjezdu do hotelu. Lze 
čerpat v místních časech určeným hotelem.
nÁš nÁZor: ***+ (oficiální kategorie hotelu B***) Příjemný hotelový komplex v zeleni s výbornou polohou i službami, kousek od krásné pláže, v klidné 
části a současně v dojezdové vzdálenosti do krásného historického města, vhodný pro rodiny s dětmi a všechny věkové kategorie, kteří nechtějí být 
v centru rušného dění. Odpočinek na pláži nebo u bazénu vystřídáte výletem do okolních letovisek a města Rhodos.

2 děti  

DO 14 LET 

ZDARMA
ubytování  

vč. stravy

rodinný pokoj - 2 děti pobyt Zdarma

odlety z Prahy počet 
nocí

1. a 2.  
osoba

přistýlka

1. a 2. dítě  
2-14 let

3. dítě  
2-14 let

3. dospělá 
osobaTermíny:

01.06. - 08.06. 7 19.990 8.990 14.790 16.290
08.06. - 15.06. 7 21.490 8.990 14.790 16.790
15.06. - 22.06. 7 21.490 8.990 14.790 16.990
22.06. - 29.06. 7 21.790 8.990 14.790 17.990
29.06. - 06.07. 7 22.290 8.990 14.790 17.990
06.07. - 13.07. 7 23.790 8.990 15.790 18.790
13.07. - 20.07. 7 23.790 8.990 15.790 18.790
20.07. - 27.07. 7 23.990 8.990 15.790 18.990
27.07. - 03.08. 7 23.990 8.990 15.790 18.990
03.08. - 10.08. 7 23.990 8.990 15.790 18.990
10.08. - 17.08. 7 23.990 8.990 15.790 18.790
17.08. - 24.08. 7 23.790 8.990 15.790 18.790
24.08. - 31.08. 7 22.290 8.990 14.790 18.490
31.08. - 07.09. 7 21.790 8.990 14.790 17.990
07.09. - 14.09. 7 21.290 8.990 14.790 16.990
14.09. - 21.09. 7 20.990 8.990 14.790 16.990
21.09. - 28.09. 7 20.790 8.990 14.790 16.990

dvoulůžkový nebo rodinný pokoj - 1 dítě pobyt Zdarma 

odlety z Prahy počet 
nocí

1. a 2.  
osoba

přistýlka

1. dítě  
2-14 let

3.-5. dosp. 
osobaTermíny:

01.06. - 08.06. 7 17.290 8.990 16.290
08.06. - 15.06. 7 18.990 8.990 16.790
15.06. - 22.06. 7 18.990 8.990 16.990
22.06. - 29.06. 7 19.290 8.990 17.990
29.06. - 06.07. 7 20.290 8.990 17.990
06.07. - 13.07. 7 20.990 8.990 18.790
13.07. - 20.07. 7 20.990 8.990 18.790
20.07. - 27.07. 7 21.290 8.990 18.990
27.07. - 03.08. 7 21.290 8.990 18.990
03.08. - 10.08. 7 21.290 8.990 18.990
10.08. - 17.08. 7 21.290 8.990 18.790
17.08. - 24.08. 7 20.990 8.990 18.790
24.08. - 31.08. 7 20.290 8.990 18.490
31.08. - 07.09. 7 19.990 8.990 17.990
07.09. - 14.09. 7 18.990 8.990 16.990
14.09. - 21.09. 7 18.790 8.990 16.990
21.09. - 28.09. 7 18.790 8.990 16.990

RODINA 

4+1
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• cena ZahrnuJe: • ubytování s all inclusive v hotelu dle uvedeného počtu nocí / osobu • zpáteční letenku Brno / Rhodos • transfer autobusem do místa pobytu a zpět • 
letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek • služby delegáta • SleVy na 3.- 5. lůžku (viz ceník): • 1. a 2. dítě do 14 let dle ceníku a druhu pokoje ubytování s all inclusive 
ZDARMA • od 2-14 let platí letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč • dítě do 2 let bez nároku na místo v letadle a služby knihovací poplatek 990 Kč • cena neZahrnuJe: • 
povinný příplatek - pobytovou taxu platba na místě 1,50 EUR / pokoj / noc

ostrov rhodos • reni / koskinou

Hotel VIRGINIA***+

2 děti  

DO 14 LET 

ZDARMA
ubytování  

vč. stravy

náš tIp

rodinný pokoj - 2 děti pobyt Zdarma

odlety z brna počet 
nocí

1. a 2.  
osoba

přistýlka

1. a 2. dítě  
2-14 let

3. dítě  
2-14 let

3. dospělá 
osobaTermíny:

05.06. - 15.06. 10 24.990 8.990 16.290 19.490
15.06. - 26.06. 11 25.990 8.990 16.990 20.790
26.06. - 06.07. 10 25.990 8.990 16.990 20.790
06.07. - 17.07. 11 27.290 8.990 18.490 21.990
17.07. - 27.07. 10 26.790 8.990 17.790 21.290
27.07. - 07.08 11 27.790 8.990 18.490 22.290
07.08. - 17.08. 10 26.790 8.990 17.790 21.290
17.08. - 28.08. 11 27.490 8.990 18.490 22.290
28.08. - 07.09. 10 25.990 8.990 16.990 20.790
07.09. - 18.09. 11 25.990 8.990 16.990 20.790
18.09. - 28.09. 10 24.990 8.990 16.290 20.290

dvoulůžkový nebo rodinný pokoj - 1 dítě pobyt Zdarma 

odlety z brna počet 
nocí

1. a 2.  
osoba

přistýlka

1. dítě  
2-14 let

3.-5. dosp. 
osobaTermíny:

05.06. - 15.06. 10 20.990 8.990 19.490
15.06. - 26.06. 11 22.990 8.990 20.790
26.06. - 06.07. 10 22.990 8.990 20.790
06.07. - 17.07. 11 24.290 8.990 21.990
17.07. - 27.07. 10 23.790 8.990 21.290
27.07. - 07.08 11 24.790 8.990 22.290
07.08. - 17.08. 10 23.790 8.990 21.290
17.08. - 28.08. 11 24.790 8.990 22.290
28.08. - 07.09. 10 22.990 8.990 20.790
07.09. - 18.09. 11 22.990 8.990 20.790
18.09. - 28.09. 10 21.990 8.990 20.290
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• cena ZahrnuJe: • ubytování s polopenzí v hotelu dle uvedeného počtu nocí / osobu • zpáteční letenku Praha / Rhodos, Brno / Rhodos • transfer autobusem do místa 
pobytu a zpět • letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek • služby delegáta • SleVy na 3. a 4. lůžku (viz ceník): • 1. dítě do 12 let: ubytování s polopenzí ZDARMA (od 
2 let platí letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč) • dítě do 2 let bez nároku na místo v letadle a služby knihovací poplatek 990 Kč • cena neZahrnuJe: • povinný příplatek 
- pobytovou taxu platba na místě 0,50 EUR / pokoj / noc

ostrov rhodos • Faliraki

Hotel FALIRAKI BAY***

odlety z brna počet 
nocí

1. a 2.  
osoba

přistýlka

1. dítě  
2-12 let

2. dítě  
2-12 let

3.-4 dosp. 
osobaTermíny:

05.06. - 15.06. 10 17.490 8.990 13.290 15.790
15.06. - 26.06. 11 19.490 8.990 13.990 17.490
26.06. - 06.07. 10 19.490 8.990 13.990 17.490
06.07. - 17.07. 11 20.990 8.990 14.790 18.490
17.07. - 27.07. 10 20.490 8.990 14.990 17.790
27.07. - 07.08 11 22.990 8.990 15.990 20.290
07.08. - 17.08. 10 21.990 8.990 15.790 19.290
17.08. - 28.08. 11 22.990 8.990 15.990 20.290
28.08. - 07.09. 10 19.790 8.990 14.290 17.490
07.09. - 18.09. 11 19.990 8.990 14.290 17.990
18.09. - 28.09. 10 16.990 8.990 13.290 14.990

odlety z Prahy počet 
nocí

1. a 2.  
osoba

přistýlka

1. dítě  
2-12 let

2. dítě  
2-12 let

3.-4 dosp. 
osobaTermíny:

01.06. - 08.06. 7 14.990 8.990 11.290 13.490
08.06. - 15.06. 7 15.790 8.990 12.290 13.790
15.06. - 22.06. 7 15.990 8.990 12.290 14.290
22.06. - 29.06. 7 15.990 8.990 12.290 14.290
29.06. - 06.07. 7 16.790 8.990 12.790 14.790
06.07. - 13.07. 7 17.790 8.990 13.490 15.790
13.07. - 20.07. 7 17.990 8.990 13.490 15.790
20.07. - 27.07. 7 18.490 8.990 13.490 15.790
27.07. - 03.08. 7 18.490 8.990 13.490 15.790
03.08. - 10.08. 7 18.490 8.990 13.490 15.790
10.08. - 17.08. 7 18.490 8.990 13.490 15.790
17.08. - 24.08. 7 18.490 8.990 13.490 15.790
24.08. - 31.08. 7 17.990 8.990 13.290 15.790
31.08. - 07.09. 7 17.290 8.990 12.790 14.990
07.09. - 14.09. 7 16.790 8.990 12.790 14.790
14.09. - 21.09. 7 15.990 8.990 12.290 14.290
21.09. - 28.09. 7 14.990 8.990 11.290 13.490

Poloha: sympatický rodinný hotel zrekonstruovaný 
v roce 2015 v klidné části letoviska Faliraki, 10 minut 
chůze cca 500 m od jeho rušnějšího centra. Taverny, 
obchůdky v blízkosti hotelu. Historické hlavní město 
Rhodos 15 km spojeno frekventovanou autobusovou 
dopravou. Zastávka autobusu cca 50 m od hotelu, 
spojení s dalšími letovisky Lindos, Kalithea, vodní 
park ve Faliraki. Vzdálenost od letiště cca 20 km (asi 
20 minut).
PlÁŽ: asi 50 - 100 m od široké a dlouhé písčité pláže 
s pozvolným vstupem. Slunečníky a lehátka na pláži 
za poplatek. 
ubytoVÁnÍ: jednoduše příjemně zařízené dvou-
lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek pro 
dospělé, terasa nebo balkon, mini-lednička za popla-
tek na vyžádání předem, vysoušeč vlasů, SAT / TV, 
sprchu s WC, centrální klimatizaci zdarma (v nočním 
čase 23,00 – 06,00 hod od 01.07. – 10.09.) 
moŽnoSti obSaZenÍ: pp, ppp, pppp, ppp, pppp, pppp 
VybaVenÍ: recepce, Lobby, restaurace, výtah, bazén 
s dětským bazénem , slunečníky a lehátky u bazénu 
zdarma, Snack bar - restaurace u bazénu, zahrada, 
WiFi zdarma ve veřejných prostorách hotelu. Trezor 
na recepci na poplatek. Pronájem aut a kol.
StraVoVÁnÍ: polopenze - snídaně kontinentální 
bufetové a večeře bufetové - studené předkrmy,salát, 
polévka, hlavní chod servírovaný výběr ze 2 druhů, 
dezert 
nÁš nÁZor: 3* vzhledem k rozsahu poskytovaných 
služeb (oficiální kategorie hotelu: 2*+). Příjemný oblí-

bený rodinný hotel s ideální polohou a za výhodnou cenu. Vhodný pro nenáročnou klientelu všech věkových kategorií i pro rodiny s dětmi. V klidné části 
letoviska Faliraki, blízko pěkné dlouhé písečné pláže a procházkou do rušného centra za nákupy a zábavou.

  
NEjLEVNější

NABíDKA

S POLOPENZí

dÍtě  

DO 12 LET 

ZDARMA
ubytování  

vč. stravy

RODINA 

3+1
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• cena ZahrnuJe: • ubytování s all inclusive v hotelu dle uvedeného počtu nocí / osobu • zpáteční letenku Praha / Rhodos, Brno / Rhodos • transfer autobusem do místa 
pobytu a zpět • letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek • služby delegáta • SleVy na 3. a 4. lůžku (viz ceník): • 1. dítě do 12 let: ubytování s all inclusive ZDARMA (od 
2 let platí letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč) • dítě do 2 let bez nároku na místo v letadle a služby knihovací poplatek 990 Kč • cena neZahrnuJe: • povinný příplatek 
- pobytovou taxu 1,50 EUR noc / pokoj , platba na místě

ostrov rhodos • kolymbia

Hotel LOUTANIS***

odlety z brna počet 
nocí

1. a 2.  
osoba

přistýlka

1. dítě  
2-12 let

2. dítě  
2-12 let

3. dospělá 
osobaTermíny:

05.06. - 15.06. 10 16.990 8.990 13.790 15.490
15.06. - 26.06. 11 18.290 8.990 14.490 16.290
26.06. - 06.07. 10 18.290 8.990 14.490 16.290
06.07. - 17.07. 11 20.990 8.990 15.490 18.490
17.07. - 27.07. 10 20.290 8.990 15.290 17.790
27.07. - 07.08 11 23.490 8.990 16.990 20.790
07.08. - 17.08. 10 22.790 8.990 16.790 19.990
17.08. - 28.08. 11 23.490 8.990 16.990 20.790
28.08. - 07.09. 10 19.790 8.990 15.290 17.290
07.09. - 18.09. 11 19.790 8.990 15.290 17.290
18.09. - 28.09. 10 17.790 8.990 14.290 15.990

odlety z Prahy počet 
nocí

1. a 2.  
osoba

přistýlka

1. dítě  
2-12 let

2. dítě  
2-12 let

3. dospělá 
osobaTermíny:

01.06. - 08.06. 7 14.990 8.990 12.490 13.490
08.06. - 15.06. 7 15.290 8.990 12.490 13.790
15.06. - 22.06. 7 15.790 8.990 12.790 13.790
22.06. - 29.06. 7 15.790 8.990 12.790 13.790
29.06. - 06.07. 7 15.990 8.990 12.790 13.990
06.07. - 13.07. 7 17.790 8.990 13.490 15.290
13.07. - 20.07. 7 17.990 8.990 13.490 15.290
20.07. - 27.07. 7 17.990 8.990 14.490 15.490
27.07. - 03.08. 7 18.990 8.990 14.490 16.490
03.08. - 10.08. 7 18.990 8.990 14.490 16.490
10.08. - 17.08. 7 18.990 8.990 14.490 16.490
17.08. - 24.08. 7 18.990 8.990 14.490 16.490
24.08. - 31.08. 7 17.790 8.990 14.490 15.290
31.08. - 07.09. 7 16.490 8.990 13.490 14.490
07.09. - 14.09. 7 16.490 8.990 13.490 14.490
14.09. - 21.09. 7 15.290 8.990 12.790 13.790
21.09. - 28.09. 7 15.290 8.990 12.790 13.790

Poloha: menší hotelový komplex v klidném místě, rozsáhlé 
zahradě v blízkosti letoviska Kolymbia. Centrum letoviska 
s uličkami plnými obchůdků, taveren, barů a kaváren je vzdá-
leno pouhých cca 400 m, pravidelné spojení linkovým autobu-
sem s historickým městem Rhodos cca 23 km, Lindos, Faliraki 
cca 12 km. Golf Afandou 6 km. Vzdálenost od letiště cca 25 km 
(asi 40 min.)
PlÁŽ: cca 600 m od krásné písčito-oblázkové pláže v Afandou, 
cca 700 m od písčito-oblázkové pláže v Kolymbii (cca 5x denně 
zdarma hotelový shuttle bus na pláž / několik málo minut). Za 
poplatek lehátka, slunečníky a vodní sporty na pláži.
ubytoVÁnÍ: SuPerior pokoje - pěkně zařízené 2 lůžkové 
pokoje s možností až dvou přistýlek pro děti (formou patrové 
postele) a jednu dospělou osobu, ledničku, telefon, TV plasma, 
mycí potřeby, župan, přezůvky, ovoce a lahvička vína na uvíta-
nou, vysoušeč vlasů, komfortně vybavené koupelny mají spr-
chový kout. Klimatizace, WiFi a trezor na pokoji za poplatek. 
Balkon nebo terasa. Dětská postýlka zdarma. Na vyžádání 
lze jednolůžkový pokoj. Pejsek do 5 kg akceptován (hlásit pře-
dem)
moŽnoSti obSaZenÍ: pp, ppp, ppp, pppp, pppp 
VybaVenÍ hotelu: recepce, hlavní restaurace, TV lounge, pool / snack bar, hlavní bar, trezor v recepci za poplatek, 2 bazény, dětské hřiště, WiFi 
ZDARMA u bazénu a v lounge zdarma, plážový volejbal. Čistírna - prádelna za poplatek. Hotel pořádá 1x týdně tradiční řecké večery. 
StraVoVÁnÍ: all incluSiVe – snídaně, oběd, večeře formou bufetu vč. nápojů, (lokální pivo, místní víno, koktejly, rozlévané místní nealkoholické 
nápoje, lehké občerstvení během dne – Hot dog, toust, salát, , káva, čaj, čokoláda. snack bar, bar u bazénu ) v časech určených hotelem 10,30- 22,30. 
Služby all inclusive končí ve 22.30, poté jsou nápoje za poplatek. Dětské jídlo na vyžádání. Přesně časy a program All inclusive bude klientům předán 
na recepci po příletu.
nÁš nÁZor: oficiální třída: B(***), velmi příjemný hotel za velmi výhodnou cenu s ubytováním v pokojích Superior v pěkné zahradě na klidném 
místě a kousek od od centra letoviska, potěší nenároč-
nou klientelu všech věkových kategorií. Výhodné frek-
ventované spojení autobusem do okolních letovisek, 
která lákají návštěvníky velkým množstvím histo-
rických památek a nabízí zábavu všeho druhu 
včetně nákupních možností.

dÍtě  

DO 12 LET 

ZDARMA
ubytování  

vč. stravy

RODINA 
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• cena ZahrnuJe: • ubytování s all inclusive v hotelu dle uvedeného počtu nocí / osobu • zpáteční letenku Praha / Rhodos, Brno / Rhodos • transfer autobusem do místa 
pobytu a zpět • letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek • služby delegáta • SleVy na 3. a 4. lůžku (viz ceník): • 1. dítě do 12 let: ubytování s all inclusive ZDARMA (od 
2 let platí letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč) • dítě do 2 let bez nároku na místo v letadle a služby knihovací poplatek 990 Kč • cena neZahrnuJe: • povinný příplatek 
- pobytovou taxu 1,50 EUR noc / pokoj, platba na místě

ostrov rhodos • kalithea

Hotel PRINCESS FLORA***

odlety z brna počet 
nocí

1. a 2.  
osoba

přistýlka

1. dítě  
2-12 let

2. dítě  
2-12 let

3. dospělá 
osobaTermíny:

05.06. - 15.06. 10 19.490 8.990 14.790 17.490
15.06. - 26.06. 11 20.290 8.990 15.290 18.290
26.06. - 06.07. 10 20.290 8.990 15.290 18.290
06.07. - 17.07. 11 21.290 8.990 15.490 18.490
17.07. - 27.07. 10 21.990 8.990 16.290 19.290
27.07. - 07.08 11 23.990 8.990 17.290 21.290
07.08. - 17.08. 10 22.790 8.990 16.490 19.990
17.08. - 28.08. 11 23.990 8.990 17.290 21.290
28.08. - 07.09. 10 20.790 8.990 15.290 18.290
07.09. - 18.09. 11 20.290 8.990 15.290 18.290
18.09. - 28.09. 10 19.490 8.990 14.790 17.490

odlety z Prahy počet 
nocí

1. a 2.  
osoba

přistýlka

1. dítě  
2-12 let

2. dítě  
2-12 let

3. dospělá 
osobaTermíny:

01.06. - 08.06. 7 16.290 8.990 12.990 14.490
08.06. - 15.06. 7 16.490 8.990 13.290 14.790
15.06. - 22.06. 7 16.790 8.990 13.290 14.790
22.06. - 29.06. 7 16.990 8.990 13.290 14.790
29.06. - 06.07. 7 17.490 8.990 13.490 14.990
06.07. - 13.07. 7 18.290 8.990 13.790 15.490
13.07. - 20.07. 7 18.990 8.990 13.790 16.290
20.07. - 27.07. 7 19.990 8.990 14.490 17.290
27.07. - 03.08. 7 19.990 8.990 14.490 17.290
03.08. - 10.08. 7 19.990 8.990 14.490 17.290
10.08. - 17.08. 7 19.990 8.990 14.490 17.290
17.08. - 24.08. 7 19.990 8.990 14.490 17.290
24.08. - 31.08. 7 19.990 8.990 14.490 17.290
31.08. - 07.09. 7 17.790 8.990 13.790 15.290
07.09. - 14.09. 7 17.290 8.990 13.490 14.990
14.09. - 21.09. 7 16.790 8.990 13.290 14.790
21.09. - 28.09. 7 16.790 8.990 13.290 14.790

Poloha: jednoduchý ale oblíbený hotel rodinného 
typu se rozprostírá v pěkné zahradě, situován přibližně 
3 km od vesnice Kalithea. U hotelu dva supermarkety. 
K pramenům bývalých termálních lázní a nákupním mož-
nostem je to cca 2km. Faliraki s aquaparkem cca 6 km. 
Hlavní město Rhodos 5 km, časté autobusové spojení do 
všech letovisek. Vzdálenost od letiště cca 40 min.
PlÁŽ: písčitá pláž cca 400 m od hotelu, přístupná přes 
místní komunikaci. Za poplatek lehátka, slunečníky 
a vodní sporty na pláži.
ubytoVÁnÍ: 2 lůžkové pokoje s možností až dvou při-
stýlek pro děti a jednu dospělou osobu ( přistýlky formou 
patrové postele ) , s vlastním soc. zařízením, TV SAT, 
fénem, trezorem, ledničkou, balkónem nebo terasou 
a klimatizací (zdarma v období od 01.07. – 31.08.). Wifi 
na pokojích za poplatek. Na vyžádání je možné zajistit 
zdarma dětskou postýlku (nutné nahlásit předem v CK).
moŽnoSti obSaZenÍ: pp, ppp, ppp, pppp, pppp 
VybaVenÍ hotelu: recepce, hlavní restaurace s ven-
kovním posezením, bar, bar, u bazénu, v zahradě bazén 
s oddělenou částí pro děti (lehátka a slunečníky zdarma), 
dětské hřiště, společenská místnost s TV, trezor na 
recepci (za poplatek), minimarket, možnost připojení 
k internetu, WIFI v Lobby (za poplatek)

StraVoVÁnÍ: all incluSiVe Snídaně formou bufetu (07.30–09.30 hod.), oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.) večeře formou bufetu (18.30–
20.30 hod.) Lehké občerstvení v baru u bazénu (14.30–17.30 hod.) Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby, 3 druhy koktejlů (10.00–22.30 
hod.) Přesný program all inclusive bude klientům předán na recepci 
po příletu.
nÁš nÁZor: Oficiální třída: B (***). Rodinný sympatický hotel za 
výhodnou cenu, pro nenáročnou klientelu. Velkou výhodou je hlavní 
město Rhodos vzdálené pouhé 5 km, které láká návštěvníky vel-
kým množstvím historických památek a nabízí zábavu všeho druhu 
včetně nákupních možností, romantických procházek uličkami Sta-
rého města nebo přístavu Mandraki.

  
VýHODNá 

NABíDKA  

ALL INCLUSIVE

dÍtě  
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• cena ZahrnuJe: • ubytování s all inclusive v hotelu dle uvedeného počtu nocí / osobu • zpáteční letenku Praha / Rhodos, Brno / Rhodos • transfer autobusem do místa 
pobytu a zpět • letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek • služby delegáta • SleVy na 3. a 4. lůžku (viz ceník): • 1. dítě do 12 let: ubytování s all inclusive ZDARMA (od 
2 let platí letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč) • dítě do 2 let bez nároku na místo v letadle a služby knihovací poplatek 990 Kč • cena neZahrnuJe: • povinný příplatek 
- pobytovou taxu platba na místě 3 EUR / pokoj / noc • nepovinný příplatek: rodinný pokoj / os. / pobyt: 7 nocí / 1.300 Kč, 10 nocí / 1.700 Kč, 11 nocí / 1.900 Kč

ostrov rhodos • kolymbia

Hotel GOLDEN ODYSSEY****

odlety z brna počet 
nocí

1. a 2.  
osoba

přistýlka

1. dítě  
2-12 let

2. dítě  
2-12 let

3. dospělá 
osobaTermíny:

05.06. - 15.06. 10 20.290 8.990 15.290 18.490
15.06. - 26.06. 11 23.490 8.990 17.490 21.490
26.06. - 06.07. 10 22.490 8.990 16.790 20.490
06.07. - 17.07. 11 27.490 8.990 19.490 24.790
17.07. - 27.07. 10 26.990 8.990 19.290 24.290
27.07. - 07.08 11 29.790 8.990 20.490 26.990
07.08. - 17.08. 10 27.990 8.990 19.490 25.290
17.08. - 28.08. 11 29.790 8.990 20.490 26.990
28.08. - 07.09. 10 26.790 8.990 18.990 23.990
07.09. - 18.09. 11 27.790 8.990 19.490 24.990
18.09. - 28.09. 10 22.490 8.990 16.790 20.490

odlety z Prahy počet 
nocí

1. a 2.  
osoba

přistýlka

1. dítě  
2-12 let

2. dítě  
2-12 let

3. dospělá 
osobaTermíny:

01.06. - 08.06. 7 17.990 8.990 13.990 16.290
08.06. - 15.06. 7 18.490 8.990 13.990 16.790
15.06. - 22.06. 7 19.490 8.990 14.990 17.990
22.06. - 29.06. 7 19.790 8.990 14.990 18.290
29.06. - 06.07. 7 20.490 8.990 15.290 18.290
06.07. - 13.07. 7 21.790 8.990 16.490 19.490
13.07. - 20.07. 7 21.990 8.990 16.490 19.790
20.07. - 27.07. 7 22.990 8.990 16.490 20.290
27.07. - 03.08. 7 22.990 8.990 16.490 20.290
03.08. - 10.08. 7 22.990 8.990 16.490 20.290
10.08. - 17.08. 7 22.990 8.990 16.490 20.290
17.08. - 24.08. 7 22.990 8.990 16.490 20.290
24.08. - 31.08. 7 22.990 8.990 16.490 20.290
31.08. - 07.09. 7 21.990 8.990 15.990 19.790
07.09. - 14.09. 7 21.790 8.990 15.990 19.490
14.09. - 21.09. 7 19.990 8.990 14.990 18.290
21.09. - 28.09. 7 19.290 8.990 14.790 17.990

Poloha: hotelový areál stávající se z hlavní budovy 
a několika menších vedlejších budov, leží na jednom 
z nejkrásnějších míst na Rhodosu v udržované sub-
tropické zahradě. Centrum letoviska Kolymbie s bary, 
obchody a tavernami cca 650 m. Hlavní historické město 
Rhodos cca 30 km , časté autobusové spojení i do Fali-
raki. Nedaleko známý klášter a oblíbená pláž Tsambika. 
Vzdálenost od letiště 25 km (cca 45 min).
PlÁŽ: asi 950 m od písečno-oblázkové pláže. Lehátka 
a slunečníky za poplatek, 5x denně bezplatný hotelový 
bus na pláž. 
ubytoVÁnÍ: dvoulůžkový pokoj s možností jedné při-
stýlky: koupelna / WC, klimatizace (mimo období 15.6. 
– 15.9. za poplatek), telefon, TV/SAT, lednička. Trezor 
a Wifi na pokoji za poplatek. Dvoulůžkový pokoj superior 
zrenovovaný - speciální nabídky při rezervaci do 31.3. 
2018 za cenu standardního dvoulůžkového pokoje, 
rodinný pokoj za příplatek (1 prostornější místnost až pro 
5 dospělých). Na vyžádání rodinný pokoj se sdíleným 
bazénem.
moŽnoSti obSaZenÍ: dvoulůžkový pokoj: pp, ppp, ppp, 
rodinný pokoj: ppppp, pppp, ppppp, pppp, ppppp, pppp, ppppp

VybaVenÍ: vstupní hala s recepcí, TV místnost, Lobby, 
restaurace, bary, minimarket, bazén, dětský bazén, nově vodní skluzavky, terasa, lehátka a slunečníky zdarma. Osušky za kauci, dětská postýlka 
zdarma, malý supermarket, amfiteátr, animační programy, dětské hřiště, WiFi a internetový koutek v lobby za poplatek, tenisové kurty. Lehký denní 
a večerní animační program 15.6.-30.9. 6x týdně. Hotelový bus na pláž 4-5 krát denně. 
StraVoVÁnÍ: all incluSiVe: snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.), lehký oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.), večeře formou bufetu, 
show kuchařská (18.30–21.00 hod.) Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.) nealkoholické nápoje: originální nápoje Coca 
Cola, Fanta oranže, citron ) Lehký snack u bazénu (12.00–15.00 hod.) Zmrzlina u bazénu, káva a čaj (14.00–17.00 hod.) Lze čerpat v místních časech 
určeným hotelem. Přesný program all inclusive obdrží klient až po příjezdu do hotelu.
nÁš nÁZor: **** (oficiální kategorie hotelu A ****) Velmi příjemný hotelový komplex s výbornou polohou v dojezdové vzdálenosti do krásného histo-
rického města. Tento hotel vhodný pro všechny věkové 
kategorie, kteří hledají klidnou a rodinou atmosféru. 
Odpočinek na místní pěkné pláži nebo u bazénu můžete 
vystřídat za poznáním ostrova.

dÍtě  
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• cena ZahrnuJe: • ubytování s polopenzí v hotelu dle uvedeného počtu nocí / osobu • zpáteční letenku Praha / Rhodos, Brno* / Rhodos • *odlety z Brna na 7 nocí pouze 
na zpětné potvrzení • transfer autobusem do místa pobytu a zpět • letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek • služby delegáta • SleVy na 3. a 4. lůžku (viz ceník): • 
1 dítě do 14 let: ubytování se stravou ZDARMA (od 2 let platí letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč) • dítě do 2 let bez nároku na místo v letadle a služby knihovací poplatek 
990 Kč • cena neZahrnuJe: • povinný příplatek - pobytovou taxu 3 EUR noc / pokoj, platba na místě. • Nepovinný příplatek - výhled na moře: os./pobyt: 7 nocí / 1.300 Kč, 
10 nocí / 1.600 Kč , 11 nocí / 1.800 Kč • Nepovinný příplatek - All inclusive: os. / pobyt: 7 nocí / 2.290 Kč, 10 nocí / 3.290 Kč, 11 nocí / 3.690 Kč

ostrov rhodos • kolymbia

Hotel IRENE PALACE****

odlety z brna počet 
nocí

1. a 2.  
osoba

přistýlka

1. dítě  
2-14 let

2. dítě  
2-14 let

3. dospělá 
osobaTermíny:

05.06. - 15.06. 10 23.990 8.990 17.290 22.290
15.06. - 26.06. 11 25.490 8.990 17.990 23.790
26.06. - 06.07. 10 26.990 8.990 18.790 24.490
06.07. - 17.07. 11 32.790 8.990 21.790 30.290
17.07. - 27.07. 10 32.290 8.990 21.490 29.790
27.07. - 07.08 11 34.490 8.990 22.490 31.990
07.08. - 17.08. 10 32.290 8.990 21.490 29.790
17.08. - 28.08. 11 34.490 8.990 22.490 31.990
28.08. - 07.09. 10 26.990 8.990 18.790 24.490
07.09. - 18.09. 11 28.290 8.990 19.290 26.290
18.09. - 28.09. 10 23.990 8.990 17.290 22.290

odlety  
z Prahy a brna* počet 

nocí
1. a 2.  
osoba

přistýlka

1. dítě  
2-14 let

2. dítě  
2-14 let

3. dospělá 
osobaTermíny:

01.06. - 08.06. 7 20.290 8.990 14.990 18.490
08.06. - 15.06. 7 20.490 8.990 14.990 18.790
15.06. - 22.06. 7 21.790 8.990 15.290 19.790
22.06. - 29.06. 7 21.790 8.990 15.790 19.790
29.06. - 06.07. 7 21.990 8.990 16.290 19.990
06.07. - 13.07. 7 23.490 8.990 17.290 20.990
13.07. - 20.07. 7 25.990 8.990 17.990 23.290
20.07. - 27.07. 7 25.990 8.990 17.990 23.290
27.07. - 03.08. 7 25.990 8.990 17.990 23.290
03.08. - 10.08. 7 25.990 8.990 17.990 23.290
10.08. - 17.08. 7 25.990 8.990 17.990 23.290
17.08. - 24.08. 7 25.990 8.990 17.990 23.290
24.08. - 31.08. 7 25.790 8.990 17.290 22.990
31.08. - 07.09. 7 21.990 8.990 16.290 19.990
07.09. - 14.09. 7 21.990 8.990 15.990 19.990
14.09. - 21.09. 7 20.990 8.990 15.490 19.290
21.09. - 28.09. 7 20.290 8.990 14.990 18.490

Poloha: oblíbený hotelový areál s krásnou zahradou, přímo 
u dlouhé pláže, skládá se z hlavní budovy a dvou křídel. Součástí 
hotelu malá ZOO. Centrum letoviska s uličkami plnými obchůdků, 
taveren, barů a kaváren je vzdáleno pouhých cca 200 m, autobu-
sová zastávka cca 200 m od hotelu - pravidelné spojení linkovým 
autobusem s historickým městem Rhodos cca 25 km a Lindos, 
Faliraki. Vzdálenost od letiště cca 25 km (asi 45 min. jízdy).
PlÁŽ: přímo u písečno-oblázkové pláže, která byla oceněná 
modrou vlajkou. Při vstupu do moře místy oblázky. Vodní sporty, 
slunečníky a lehátka za poplatek.
PokoJe: menší účelně zařízené 2 lůžkové pokoje s možností 
jedné přistýlky pro dospělou osobu nebo dvou přistýlek pro děti 
(formou patrové postele) soc. zařízení, kuchyňský koutek, TV SAT, 
fén, telefon, lednička, balkón nebo terasa, centrální klimatizací (od 
01.06.-15.09 zdarma), trezorem a WiFi na pokoji (obojí za popla-
tek). Na vyžádání zdarma dětská postýlka. Pokoje s výhledem na 
moře (za příplatek). Bezbariérové pokoje na vyžádání. Moderní 
zrekonstruované pokoje pro klienty s all inclusive.
moŽnoSti obSaZenÍ: pp, ppp, ppp, pppp, pppp 
VybaVenÍ hotelu: prostorná vstupní hala s recepcí, salonek 
s TV, vnitřní a venkovní restaurace, 3 bary, internetový koutek 

(za poplatek), Wi-Fi za poplatek, minimarket, kadeřnictví, bazén, dětský bazén (slunečníky a lehátka u bazénu a v zahradě zdarma), dětské hřiště, 
miniklub, místnost s videohrami. Fitness, volejbal a stolni tenis (zdarma), jacuzzi venkovní, sauna 
a masáže (za poplatek). Pro klienty s all inclusive tenis a minigolf zdarma (osvětlení za poplatek). 
Hotel pořádá v hlavní sezoně animační programy pro děti i dospělé.
StraVoVÁnÍ: polopenze (snídaně a večeře formou bufetu). Za příplatek All Inclusive: snídaně 
(07.00–10.00 hod.) Oběd(12.00–14.00 hod.) Večeře (18.00–21.00 hod.) Speciální dětský bufet. 
Zmrzlina pro děti (10.00–17.00 hod.) Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (10.00–
23.00 hod.) Káva a lehké občerstvení (11.00–12.00 a 15.30–16.30 hod.) Přesný program obdrží 
klienti na místě.
nÁš nÁZor: Oficiální třída: A (****) Velmi příjemný hotel s kvalitními službami s přátelskou 
atmosférou je ideální pro rodinnou dovolenou i všechny věkové kategorie, kombinující odpo-

činek se širokou nabídkou 
animačních programů pro 
děti i dospělé.

RODINA 

3+1

u PlÁŽe

dÍtě  
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ZDARMA
ubytování  
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• cena ZahrnuJe: • ubytování s polopenzí v hotelu dle uvedeného počtu nocí / osobu • zpáteční letenku Praha / Rhodos, Brno* / Rhodos • *odlety z Brna na 7 nocí pouze 
na zpětné potvrzení • transfer autobusem do místa pobytu a zpět • letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek • služby delegáta • SleVy na 3. a 4. lůžku (viz ceník): 
• 1. dítě do 14 let: ubytování a strava ZDARMA (od 2 let platí letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč) • dítě do 2 let bez nároku na místo v letadle a služby knihovací poplatek 
990 Kč • **Promo PokoJ – dvoulůžkový pokoj s přistýlkou za akční cenu při včasné rezervaci platí do vyčerpání kapacity - počet těchto pokojů je omezen. Ceník 
na standardní pokoj na 10/11 nocí odlet z Brna dostupný na www.atlantika.cz • cena neZahrnuJe: • povinný příplatek - pobytovou taxu platba na místě 3 EUR / pokoj / 
noc. • nepovinný příplatek - výhled moře standardní pokoj cena za osobu a pobyt: 7 nocí / 1.300 Kč , 10 nocí / 1.600 Kč, 11 nocí 1.800 Kč • nepovinný příplatek - plná penze 
vč. nápojů u oběda a večeře za osobu / pobyt: 7 nocí / 3.290 Kč , 10 nocí / 4.990 Kč, 11 nocí 5.590 Kč • nepovinný příplatek - rodinný pokoj – os./pobyt – 7 nocí / 1.200 Kč, 
10 nocí / 1.500 Kč, 11 nocí / 1.700 Kč

ostrov rhodos • kalithea

Hotel KRESTEN PALACE****

odlety z brna počet 
nocí

Promo 
pokoj **

1. a 2. os.

přistýlka

1. dítě  
2-14 let

3. dospělá 
osobaTermíny:

05.06. - 15.06. 10 22.990 8.990 20.990
15.06. - 26.06. 11 24.290 8.990 21.790
26.06. - 06.07. 10 24.290 8.990 21.790
06.07. - 17.07. 11 26.790 8.990 24.290
17.07. - 27.07. 10 27.990 8.990 25.290
27.07. - 07.08 11 31.990 8.990 29.290
07.08. - 17.08. 10 30.490 8.990 27.790
17.08. - 28.08. 11 31.990 8.990 29.290
28.08. - 07.09. 10 27.290 8.990 24.790
07.09. - 18.09. 11 26.490 8.990 23.990
18.09. - 28.09. 10 22.990 8.990 20.990

odlety  
z Prahy a brna* počet 

nocí
1. a 2.  
osoba

Promo 
pokoj **

1. a 2. os.

přistýlka

1. dítě  
2-14 let

2. dítě  
2-14 let

3. dospělá 
osobaTermíny:

01.06. - 08.06. 7 20.490 19.490 8.990 15.490 18.290
08.06. - 15.06. 7 20.490 19.490 8.990 15.490 18.290
15.06. - 22.06. 7 20.790 19.790 8.990 15.790 18.790
22.06. - 29.06. 7 20.790 19.790 8.990 15.790 18.790
29.06. - 06.07. 7 21.290 19.990 8.990 15.790 18.990
06.07. - 13.07. 7 22.290 21.790 8.990 16.790 19.990
13.07. - 20.07. 7 22.990 21.990 8.990 17.790 20.490
20.07. - 27.07. 7 25.790 24.490 8.990 18.790 22.990
27.07. - 03.08. 7 25.790 24.490 8.990 18.790 22.990
03.08. - 10.08. 7 25.790 24.490 8.990 18.790 22.990
10.08. - 17.08. 7 25.790 24.490 8.990 18.790 22.990
17.08. - 24.08. 7 25.790 24.490 8.990 18.790 22.990
24.08. - 31.08. 7 25.790 24.490 8.990 18.790 22.990
31.08. - 07.09. 7 22.790 21.790 8.990 16.790 20.290
07.09. - 14.09. 7 22.290 21.290 8.990 16.790 19.490
14.09. - 21.09. 7 21.290 19.990 8.990 15.490 18.490
21.09. - 28.09. 7 20.490 19.490 8.990 15.490 18.290

Poloha: pěkný hotelový komplex s krás-
ným výhledem nad skalnatou malebnou 
zátokou Kalithea. Vesnička Koskinou cca 
3 km. Poloha hotelu zajišťuje dobré a časté 
autobusové spojení s hlavním historickým 
městem cca 6 km Rhodos a Faliraki. Vzdá-
lenost od letiště cca 20 km (asi 20 minut).
PlÁŽ: cca 50 m asfaltovou pěší cestou 
přímo pod hotelem - v malebné roman-
tické zátoce menší písčito– oblázková pláž 
s útesy. Pláž vhodná i pro šnorchlování. 
Lehátka a slunečníky za poplatek. 
ubytoVÁnÍ: dvoulůžkový pokoj / dvoulůž-
kový pokoj PROMO*(*akční cena) s mož-
ností jedné přistýlky až pro dospělou osobu 
moderně vkusně zařízené: balkón / terasa, 
centrální klimatizace zdarma v období 
(01.6. – 30.09.), koupelna s WC, lednice, 
SAT/TV, trezor na pokoji za poplatek, 
vysoušeč vlasů. Rodinný pokoj: 1 prostor-
nější větší místnost, tyto pokoje a pokoje 
s výhledem na moře za příplatek.
moŽnoSti obSaZenÍ: dvoulůžkový pokoj / promo pokoj: pp, ppp, pppp, ppp, rodinný pokoj: pppp,pppp, pppp 
VybaVenÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, bary, Lobby, restaurace,TV místnost, mini-market, vnitřní prostorná jacuzzi. V rozlehlé zah radě 
velký bazén s hydro-masážemi. Terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, Lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, WiFi v prostorách recepce 
zdarma, dětská postýlka zdarma, hotel pořádá animační programy, řecké večery a folklorní taneční večery. Zdarma volejbal, fitness, stolní tenis, minigolf, 
za poplatek: tenis, sauna, masáže.1x masáž zdarma.
StraVoVÁnÍ: polopenze, snídaně a večeře formou bufetu. (za příplatek možnost plné penze včetně nápoje u oběda, večeře) 
nÁš nÁZor: **** Oficiální kategorie: A (****) Pěkný hotelový komplex s výbornou polohou a krásným výhledem na záliv,v dojez-
dové vzdálenosti do historického města Rhodos. Vhodný pro všechny věkové kategorie i pro rodiny s dětmi, pro klidnější dovo-
lenou. Odpočinek na malebné pláži nebo u bazénu můžete vystřídat výletem po ostrově.

Promo
PokoJe
Za akčnÍ

cenu

dÍtě  

DO 14 LET 

ZDARMA
ubytování  

vč. stravy

RODINA 

3+1

náš tIp
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• cena ZahrnuJe: • ubytování s all inclusive v hotelu dle uvedeného počtu nocí / osobu • zpáteční letenku Praha / Rhodos, Brno* / Rhodos • *odlety z Brna na 7 nocí 
pouze na zpětné potvrzení • transfer autobusem do místa pobytu a zpět • letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek • služby delegáta • SleVy na 3. a 4. lůžku (viz 
ceník): • 1. dítě do 12 let: ubytování s all inclusive ZDARMA (od 2 let platí letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč) • dítě do 2 let bez nároku na místo v letadle a služby 
knihovací poplatek 990 Kč • cena neZahrnuJe: • povinný příplatek - pobytovou taxu platba na místě 3 EUR / pokoj / noc. • nepovinný příplatek - příplatek výhled moře 
/ dvoulůžkový pokoj cena za osobu a pobyt: 7 nocí / 1.300 Kč, 10 nocí / 1.600 Kč, 11 nocí 1.800 Kč

ostrov rhodos • kalithea

Hotel EDEN ROC****+

odlety z brna počet 
nocí

1. a 2.  
osoba

přistýlka

1. dítě  
2-12 let

3. dospělá 
osobaTermíny:

05.06. - 15.06. 10 31.290 8.990 29.490
15.06. - 26.06. 11 37.490 8.990 35.490
26.06. - 06.07. 10 34.790 8.990 32.790
06.07. - 17.07. 11 42.490 8.990 40.490
17.07. - 27.07. 10 41.990 8.990 39.790
27.07. - 07.08 11 45.290 8.990 42.990
07.08. - 17.08. 10 42.490 8.990 40.490
17.08. - 28.08. 11 43.990 8.990 41.790
28.08. - 07.09. 10 37.790 8.990 35.790
07.09. - 18.09. 11 32.990 8.990 30.990
18.09. - 28.09. 10 32.990 8.990 30.990

odlety  
z Prahy a brna* počet 

nocí
1. a 2.  
osoba

přistýlka

1. dítě  
2-12 let

3. dospělá 
osobaTermíny:

01.06. - 08.06. 7 24.990 8.990 22.990
08.06. - 15.06. 7 25.290 8.990 23.290
15.06. - 22.06. 7 26.790 8.990 24.790
22.06. - 29.06. 7 27.990 8.990 25.990
29.06. - 06.07. 7 27.990 8.990 25.990
06.07. - 13.07. 7 29.990 8.990 27.790
13.07. - 20.07. 7 32.790 8.990 30.590
20.07. - 27.07. 7 32.790 8.990 30.490
27.07. - 03.08. 7 32.790 8.990 30.490
03.08. - 10.08. 7 32.790 8.990 30.490
10.08. - 17.08. 7 32.790 8.990 30.490
17.08. - 24.08. 7 32.790 8.990 30.490
24.08. - 31.08. 7 31.790 8.990 29.790
31.08. - 07.09. 7 28.490 8.990 26.490
07.09. - 14.09. 7 28.290 8.990 26.290
14.09. - 21.09. 7 24.790 8.990 22.790
21.09. - 28.09. 7 24.790 8.990 22.790

Poloha: hotelový komplex s hlavní budovou a několika bun-
galovy umístěný v zahradě na klidném místě. Restaurace, bary 
jsou cca 1 km, obchůdky cca 2,5 km. Autobusová zastávka 100 m 
od hotelu.Večer se můžete vydat do historického města Rhodos 
cca 4 km, vychutnat si pravou řeckou atmoféru nejen v místních 
tavernách a restauracích. Vzdálenost od letiště je 18 km (asi 20 
minut jízdy).
PlÁŽ: přímo u krásné písčito-oblázkové pláže s pozvolným vstu-
pem do moře, sprchami a WC (lehátka a slunečníky zdarma, 
osušky za deposit)
ubytoVÁnÍ: standardní pokoje: nově zařízené klimatizované 
pokoje, s jednou přistýlkou jsou v hlavní budově, koupelna 
s vanou nebo sprchou a WC, fén, telefon, (klimatizace zdarma 
15. 6. - 30. 9.), SAT-TV, trezor na recepci (za poplatek), mini-
ledničku, balkon, na pokojích Wi-Fi zdarma. Na vyžádání dětská 
postýlka zdarma. Na vyžádání další typy pokojů, rodinné bunga-
lovy, kalkulace v CK.
moŽnoSti obSaZenÍ: standardní pokoje: pp, ppp, ppp, bunga-
lovy: pppp, pppp, pppp

VybaVenÍ: vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, 3 bary, 3 venkovní bazény se sladkou vodou (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma), fittnes, tenisové 
kurty, tenis bez osvětlení, basketbalové hřiště, plážový volejbal, stolní tenis, minigolf, elektronické šipky. Wifi v lobby a veřejných prostorech zdarma, 
internetový koutek zdarma, miniklub, vodní skluzavky, směnárna, obchod se suvenýry, za poplatek též hlídací služba dětí, služby hotelové prádelny. 
Hotel pořádá animační a zábavné programy. Za poplatek elektronické hry a masáže.
StraVoVÁnÍ: all incluSiVe - snídaně, obědy, večeře formou bufetu. Snídaně (7.00–10.00), oběd (12.30–14.00), večeře (19.00–21.30). Snack 
během dne – káva, čaj, zákusky, zmrzlina (11.00–18.30). Asijská restaurace, 1x za pobyt večeře v àla carte restauraci po předchozí rezervaci. Neome-
zené množství místních alko a nealko nápojů v hotelových barech (10.30–23.30). K večeři vyžadován 
slušný oděv. Uvedená časová rozmezí mohou být na místě hotelem pozměněna. Přesný program all 
inclusive obdrží klient až po příjezdu do hotelu.
Za příplatek: ULTRA ALL INCLUSIVE: mezinárodní alkoholické nápoje a rozšířená nabídka mícha-
ných drinků, rozšířený vinný list. Na pokoji po příjezdu ovocný koš a naplněný mini-bar. Služby Ultra 
all Inclusive jsou dispozici denně (10.00–0.30). 
nÁš nÁZor: ****+ Oblíbený hotelový rezort přímo u pláže, nabízí kvalitní hotelové služby a servis 
klidná lokalita vhodná spíše pro odpočinek vyhledávající klientelu, absence rušného nočního života, 

diskoték a barů v okolí, je vhodný pro všechny 
věkové kategorie a uspokojí i náročnější klien-

telu. Výhodná poloha vám umožní návštěvu 
hlavního historického města Rhodos 
pravidelnou autobusovou linkou.

RODINA 

3+1

dÍtě  

DO 12 LET 

ZDARMA
ubytování  

vč. stravy

u PlÁŽe
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• cena ZahrnuJe: • ubytování s all inclusive v hotelu dle uvedeného počtu nocí / osobu • zpáteční letenku Praha / Rhodos, Brno* / Rhodos • *odlety z Brna na 7 nocí 
pouze na zpětné potvrzení • transfer autobusem do místa pobytu a zpět • letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek • služby delegáta • SleVy na 3. a 4. lůžku (viz 
ceník): • 1. dítě do 13 let, 1. a 2.dítě do 7 let - v rodinném pokoji: ubytování s all inclusive ZDARMA (od 2 let platí letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč) • Dítě do 2 let bez 
nároku na místo v letadle a služby knihovací poplatek 990 Kč • cena neZahrnuJe: • povinný příplatek - pobytovou taxu platba na místě 4 EUR / pokoj / noc • nepovinný 
příplatek- rodinný pokoj – dospělá osoba 1.800 Kč / pobyt / 7 nocí • Pozn: pobyt na 10/11 nocí včetně aktuálních cen naleznete na www.atlantika.cz

ostrov rhodos • kolymbia

Hotel LYDIA MARIS*****
Poloha: krásný hotelový komplex s hlavní budovou a několik 
dvoupodlažních budov v rozlehlé a vzrostlé zahradě, na ploše 
24.000 m2. Centrum střediska Kolymbia cca 200 m od hotelu. 
Středisko Faliraki s aquaparkem cca 10 km. Hlavní historické 
město Rhodos cca 25 km, spojení frekventovanou autobu-
sovou dopravou do všech letovisek. Vzdálenost od letiště je 
30 km (cca 45 minut jízdy).
PlÁŽ: písčito-oblázková pláž cca 300 m od hotelu. Lehátka 
a slunečníky za poplatek.
ubytoVÁnÍ: standardní pokoje: moderně zařízené pokoje 
koupelna/WC, vysoušeč vlasů, klimatizace, mini-lednička 
(naplněna balenou vodou při příjezdu), telefon, TV/Sat., WiFi 
a trezor zdarma, župany, přezůvky, mycí potřeby, varná kon-
vice, balkon nebo terasa. Na vyžádání dětská postýlka zdarma. 
Hotel disponuje několika pokoji přizpůsobenými pro handica-
pované klienty. Rodinný pokoj / za příplatek – pouze v přízemí, 
2 oddělené velké místnosti propojené dveřmi, v druhém pokoji 
sofa. Suita - kalkulace v CK.
moŽnoSti obSaZenÍ: standardní pokoje: pp, ppp, ppp, 
Rodinné pokoje, Suity: pppp, pppp, pppp

VybaVenÍ: vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace s terasou, gril restaurace, dětská restaurace, koutek s pizzou, mini-market, bazén s terasou, 
dětský bazén, bary, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, zdarma fitness, tenis (osvětlení za poplatek), volejbal, šipky, vodní pólo. Osušky za deposit, 
dětský klub, zahrada, hřiště, Aqua aerobic, dětské animační programy, WiFi ve veřejných prostorách a na pokojích zdarma, hlídání dětí za poplatek. 
Hotel pořádá denní a večerní animační program, Řecký večer včetně BBQ, živé hudby a tanců. Za poplatek: Spa, wellness a masáže, sauna. Hotel 
akceptuje platební karty.
StraVoVÁnÍ: all incluSiVe - mezinárodní, řecká, čínská, mexická, italská, francouzská, středomořská kuchyně - snídaně, obědy, večeře formou 
bufetu. Snídaně americký bufet (7.00–10.00), oběd (12.30–14.30), večeře (19.00–21.30), noční bufet 23,00 – 02,00 ( těstoviny,pizza,hamburger,souvla-
ki,polévka) Jídlo podávané během dne 12,00 – 20,00 v gril restauraci ( gyros, řecký snack, teplé i studené občerstvení ) Snack během dne – káva, čaj, 
zákusky, zmrzlina (16,00 – 18,00). Neomezené množství místních alko a nealko nápojů v hotelových barech (10.30–24.00). K večeři vyžadován slušný 
oděv. Uvedená časová rozmezí mohou být na místě hotelem pozměněna, přesný program all inclusive obdrží klient až po příjezdu do hotelu.
nÁš nÁZor: Oficiální kategorie hotelu: 5 (*****) Hotelový rezort s výbornou kuchyní, kvalitními službami a servisem, v krásném prostředí zahrady, 
vhodný pro všechny věkové kategorie, uspokojí i náročnější klientelu i rodiny s dětmi . Odpočinek na pláži nebo u bazénu můžete vystřídat výletem po 
ostrově, do historického města Rhodos nebo Lindos.

dÍtě  

DO 13 LET 

ZDARMA
ubytování  

vč. stravy

2 děti  

DO 7 LET 

ZDARMA
ubytování  

vč. stravy

RODINA 

3+1

odlety  
z Prahy a brna počet 

nocí
1. a 2.  
osoba

1. a 2 dítě 
2-7 let 

v rodinném 
pokoji

přistýlka

1. dítě  
2-13 let

2. dítě  
2-13 let

3.-4 dosp. 
osobaTermíny:

01.06. - 08.06. 7 22.290 8.990 8.990 16.490 20.290
08.06. - 15.06. 7 25.990 8.990 8.990 18.290 23.990
15.06. - 22.06. 7 26.990 8.990 8.990 18.790 24.990
22.06. - 29.06. 7 27.790 8.990 8.990 18.990 25.790
29.06. - 06.07. 7 28.490 8.990 8.990 19.490 26.490
06.07. - 13.07. 7 29.990 8.990 8.990 20.290 27.490
13.07. - 20.07. 7 31.990 8.990 8.990 21.490 29.290
20.07. - 27.07. 7 31.990 8.990 8.990 21.490 29.290
27.07. - 03.08. 7 31.990 8.990 8.990 21.490 29.290
03.08. - 10.08. 7 31.990 8.990 8.990 21.490 29.290
10.08. - 17.08. 7 31.990 8.990 8.990 21.490 29.290
17.08. - 24.08. 7 31.990 8.990 8.990 21.490 29.290
24.08. - 31.08. 7 28.990 8.990 8.990 19.790 26.290
31.08. - 07.09. 7 28.490 8.990 8.990 19.490 26.490
07.09. - 14.09. 7 28.490 8.990 8.990 19.490 26.490
14.09. - 21.09. 7 26.290 8.990 8.990 18.290 24.290
21.09. - 28.09. 7 25.990 8.990 8.990 18.290 23.990

Pro
nÁročné

klienty



Itálie
SeVernÍ itÁlie
Je jedním z nejnavštěvovanějších regionů celé Itálie, zejména díky histo-
rickým Benátkám, které jsou zapsány na seznam UNESCO. Nachází se 
zde oblíbená prázdninová letoviska jako Lignano, Bibione, Caorle. Lido di 
Jesolo nebo Rosolina Mare. liGnano se skládá ze tří částí: Sabbiadoro 
– živé centrum zábavy se spoustou obchodů, barů a nočních klubů, Pineta 
– elegantní a klidná zóna s originální urbanistikou a Riviera – nejzelenější 
část s menšími vilkami, pokrytá hustým porostem borovic. Rušné bibi-
one je vyhledávané především pro širokou písečnou pláž s jemným zla-
tavým pískem a velmi 
pozvolným vstupem 
do moře, ideální pro 
malé děti a neplavce. 
V Bibione najdete klid-
nější část Lido del Sole 
a Pineda, ale i živé 
turistické centrum 
s diskotékou, restaura-
cemi, bary a nákupní 
promenádou v části 
Bibione Spiaggia. 
Malebné caorle 
je proslulé zejména 
svým krásným histo-
rickým centrem, které 
je také nazýváno 
„malými Benátkami“. 
Přibližně 10 km dlouhé 
letovisko nabízí kombi-
naci kvalitních služeb, 
krásných zlatavých 
pláží a bohaté histo-
rie. lido di JeSolo 
je největším letovis-
kem benátské oblasti 
s patnáctikilometrovou 
písečnou pláží a ruš-
ným turistickým živo-
tem. Známé a oblíbené 
letovisko roSolina 
mare leží v chráně-
ném území, v přírod-
ním parku Delta Pádu 
a kromě rozlehlých 
pláží a řady turistic-
kých atrakcí nabízí 
také překrásnou pří-
rodu.. 

StŘednÍ  
itÁlie
Největší italské letovisko rimini svým návštěvníkům nabízí 15 km širokých 
písečných pláží s pozvolným vstupem do moře a bohatou nabídkou vod-
ních sportů a atrakcí. Ve městě nechybí řada elegantních hotelů, restau-
rací, barů, pizzerií, diskoték, kaváren a obchodních center s lákavými 
výkladními skříněmi. Rodiny s dětmi ocení zejména množství zábavních 
parků, které se nachází v bezprostřední blízkosti. V nedalekém Riccione je 
to nejslavnější vodní park v Evropě – Aquafan nebo nový park Oltremare 
s největší lagunou s delfíny. Milovníci historie mohou obdivovat centrum 
města, kde se zachovaly památky z římského období, středověku a rene-
sance. Lázeňské město cattolica, které se nachází cca 20 km od Rimini, 
ohromí své návštěvníky zejména množstvím různých fontán, z nichž nej-
známější je překrásná „Zpívající fontána“. 
SilVi marina je typickým italským městečkem, kde nechybí prome-
náda plná obchůdků, barů, cukráren a restaurací a dlouhá písečná pláž 
s pozvolným vstupem do moře. Zvláštní kolorit městečku dodávají kopce 
tyčící se v pozadí letoviska s mnoha vinicemi, olivovými háji a městečky 
na svazích. Nedaleko se také rozprostírá Abruzzský národní park, jedna 
z největších italských přírodních rezervací, kde můžete i dnes nara-
zit na divokou zvěř v původním, lidmi téměř nedotknutém prostředí.  

JiŽnÍ itÁlie
GarGÁno je rozmanitý poloostrov s téměř nedotčenou přírodou. Turis-
tům nabízí na severním a východním pobřeží široké písečné pláže ohra-
ničené skalnatými útesy, na jižním mohou obdivovat mořské jeskyně, 
útesy a oblázkové pláže. Menší moderní letovisko lido del Sole, ideální 
výchozí bod pro výlety po celém poloostrově, se nachází cca 5 km od sta-
robylého rodi Garganica. Toto historické městečko s býlími kamennými 
domy a úzkými uličkami je umístěné na skalnatém útesu, odkud je krásný 
výhled na moře a Tremitské ostrovy. San menaio je přímořské město, 

které se vine mezi Rodi Garganico 
a Peschici. Peschici je nazýváno 
perlou poloostrova. Zbytky stře-
dověkého hradu, úzké uličky, bílé 
domy s obchůdky a řemeslnickými 
dílnami tvoří typickou středomoř-
skou atmosféru.
Vieste je nejznámějším a největ-
ším letoviskem poloostrova Gar-
gáno, které své návštěvníky okouzlí 
zejména středověkým hradem, 
katedrálou, bílými kamennými domy 
a úzkými uličkami.
kamPÁnie je region v jihozápadní 
Itálii na pobřeží Tyrhénského moře. 
K turisticky nejnavštěvovanějším 
místům patří hlavní město oblasti 
Neapol, nedaleká činná sopka 
Vesuv a světoznámé Pompeje. 
Oblast byla osídlena Etrusky 
a Řeky, později Římany, jak doka-
zují četné vykopávky. V hornatém 
vnitrozemí se nacházejí malá měs-
tečka, na pobřeží zase letoviska 
s nádhernými plážemi a křišťálově 
průzračným mořem. 
Na nejjižnějším místě Národního 
parku Cilento e Vallo di Diano 
leží město marina di camerota, 
v minulosti několikrát oceněno Mod-
rou vlajkou za čistotu moře a pláží. 
Marina di Camerota si zachovala 
původní centrum města a přístav 
Porto Infreschi, odkud je možné 
vyplout na prohlídku jeskyní Capo 
Palinuro.
kalÁbrie se nachází v nejjiž-
nější části Apeninského poloost-
rova, oblast je převážně hornatá, 
obklopená Jónským a Tyrhénským 
mořem. Region nabízí velké množ-

ství památek, kláštery, hrady, archeologická naleziště, ale také přírodní 
úkazy. Historická tropea, nazývaná „Perla Kampánie“, je proslulá zejména 
krásnými býlími plážemi a čistým mořem. Tropea byla původně založena 
jako řecká kolonie, ve městě najdeme františkánský klášter a normanskou 
katedrálu z 12. století. Na skále přímo nad pláží se nachází kostel Santa 
Maria dell´Isola, za návštěvu stojí také historické centrum s paláci ze 17. 
a 18. století. briatico se rozléhá na pobřeží nazývaném Pobřeží Bohů 
a jeho historie sahá až do 12. století. Městečko se proslavilo také pěstová-
ním sladké červené cibule, která je typická pro tuto oblast. capo Vaticano 
je jedno z nejkrásnějších míst jižní Itálie, plné zeleně a bílých písečných 
a skalnatých pláží s křišťálově průzračným mořem. Scalea patří mezi nej-
větší letoviska jižní Itálie a současně je to jedno z nejstarších středisek 
v oblasti Riviera dei Cedri. Staré město je vystavěno v terasách na kopci, 
podél pobřeží postupně vzniklo moderní turistické letovisko. Villapiana se 
nachází na východním pobřeží Kalábrie a dělí se na tři části – Villapiana, 
Villapiana Lido Villapiana Scalo. Cca 12 km od Villapiana se rozprostírá 
jedno z největších a nejstarobylejších měst starověkého Řecka – Sibari. 
Guardavalle marina se nachází na pobřeží Jónského moře v krásném 
zálivu Squillace. Původní městečko Guardavalle (10 km), má do dnešní 
doby zachovalé starobylé centrum s množstvím zajímavých památek 
a historických budov. 

Jednotlivé italské regiony postupně zavádí pobytovou taxu. Ke dni vydání katalogu není u všech kapacit známá její výše, předběžné ceny: 0,8 - 2.0 € / osobu / den, dítě do 12-14 let 
zdarma. Je nutné vzít na vědomí, že i u kapacit, kde je již taxa zavedená, může být v průběhu sezony ještě změněna. Přesné informace budou uvedeny v pokynech před odjezdem. 

bibione

caorle

cattolica
riccione

Gabicce mare

rimini

Peschici

Vieste

rodi Garganico

lamezia terme

marina di camerota

Palinuro

lido del Sole

lido di Jesolo

rosolina mare

San menaio

Silvi marina

briatico

baia di Zambrone

Scalea

tropea

Guardavalle

Sellia marina

Sibari

Villapiana
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severní itálie • lignano riviera

Residence RUBIN

severní itálie • lignano Sabbiadoro

Residence INTERNATIONAL

Poloha: rezidence se nachází v části Lignano Riviera, cca 2,8 km od 
centra města Lignano Sabbiadoro. v blízkosti obchodů, barů a restau-
rací
PlÁŽ: vzdálenost od písečné pláže cca 200 m (soukromá placená pláž), 
volná pláž cca 400 m 
ubytoVÁnÍ: apartmány typu MONO pro 3 osoby se skládají z obýva-
cího pokoje s kuchyňským koutem, rozkládacím dvoulůžkem a rozkládací 
přistýlkou pro jednu osobu. Apartmány typu BILO pro 4 osoby se skládají 
z ložnice s manželskou postelí a obývacího pokoje s kuchyňským koutem 
a rozkládacím dvoulůžkem. Všechny apartmány jsou moderně zařízeny 
a mají vlastní soc. zařízení, TV, fén a balkon. V některých apartmánech 
je možná klimatizace (za poplatek) 

VybaVenÍ: výtah, nehlídané 
parkoviště (1 parkovací místo 
/ apartmán), bazén (v provozu 
v závislosti na počasí – cca 
01.06.-10.09.), zahrada, WiFi 
(za poplatek)
StraVoVÁnÍ: vlastní strava 

Poloha: rezidence se nachází v části Lignano Sabbiadoro, cca 3,3 km od centra 
města. Je umístěna ve spodních patrech hotelu a obklopená piniovým hájem.
PlÁŽ: vzdálenost od písečné pláže cca 30 m (soukromá placená pláž, oddělená jen 
místní komunikací), volná pláž cca 50 m 
ubytoVÁnÍ: apartmány typu MONO pro 3 osoby se skládají z obývacího pokoje 
s kuchyňským koutem, rozkládacím dvoulůžkem a přistýlkou pro jednu osobu. Apart-
mány typu BILO pro 4 osoby se skládají z ložnice s manželskou postelí a obývacího 
pokoje s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem. Apartmány BILO prošly 
v r. 2013 rekonstrukcí. Všechny apartmány jsou jednoduše zařízené a mají vlastní 
soc. zařízení, SAT TV a menší balkon. 
VybaVenÍ: výtah, nehlídané parkoviště 
ve vzdálenosti cca 350 m od rezidence  
(1 parkovací místo / apartmán)
StraVoVÁnÍ: vlastní strava 

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • povlečení s týdenní výměnou (bez ručníků) • PoVinné PŘÍPlatky: • závěrečný 
úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu): + 35 € / apartmán • vratná kauce: + 100 € / apartmán • pobytová taxa (viz str. 2) • nePoVinné PŘÍPlatky: • dětská postýlka 
pro děti do 2 let: + 20 € / týden (na vyžádání) • WiFi: + 20 € / týden (na vyžádání) • klimatizace: + 25 € / týden (na vyžádání) • doPraVa autobuSem: • + 2.090 Kč

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • povlečení s týdenní výměnou (bez ručníků) • PoVinné PŘÍPlatky: • závěrečný 
úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu): + 35 € / apartmán • vratná kauce: + 100 € / apartmán • pobytová taxa (viz str. 2) • nePoVinné PŘÍPlatky: • dětská postýlka 
pro děti do 2 let: + 20 € / týden (na vyžádání) • doPraVa autobuSem: • + 2.090 Kč

Termíny: MONO 3 BILO 4
26.05. - 02.06. 9.090 13.190
02.06. - 09.06. 9.090 13.190
09.06. - 16.06. 9.090 13.190
16.06. - 23.06. 9.090 13.190
23.06. - 30.06. 11.290 16.590
30.06. - 07.07. 15.390 21.990
07.07. - 14.07. 15.390 21.990
14.07. - 21.07. 15.390 21.990
21.07. - 28.07. 15.390 21.990

Termíny: MONO 3 BILO 4
28.07. - 04.08. 15.390 21.990
04.08. - 11.08. 18.590 27.590
11.08. - 18.08. 18.590 27.590
18.08. - 25.08. 15.390 21.990
25.08. - 01.09. 13.290 18.890
01.09. - 08.09. 9.090 13.190
08.09. - 15.09. 7.090 8.890
15.09. - 22.09. 7.090 8.890

Termíny: MONO 3 BILO 4
26.05. - 02.06. 8.890 10.490
02.06. - 09.06. 8.890 10.490
09.06. - 16.06. 8.890 10.490
16.06. - 23.06. 8.890 10.490
23.06. - 30.06. 10.890 12.890
30.06. - 07.07. 14.490 16.890
07.07. - 14.07. 14.490 16.890
14.07. - 21.07. 14.490 16.890
21.07. - 28.07. 14.490 16.890

Termíny: MONO 3 BILO 4
28.07. - 04.08. 14.490 16.890
04.08. - 11.08. 17.590 20.390
11.08. - 18.08. 17.590 20.390
18.08. - 25.08. 14.490 16.890
25.08. - 01.09. 12.490 14.590
01.09. - 08.09. 8.890 10.490
08.09. - 15.09. 6.990 9.390
15.09. - 22.09. 6.990 9.390
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severní itálie • lignano riviera

Hotel OLD RIVER***

• cena ZahrnuJe: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • PoVinné PŘÍPlatky: • pobytová taxa: + cca 1,5 € / osobu / den • nePoVinné 
PŘÍPlatky: • jednolůžkový pokoj: + 1.600 Kč / týden • plná penze (výběr z menu): + 900 Kč / osobu / týden • SleVy na 3. a 4. lůžku: • dítě do 3,99 let: ZDARMA • dítě 
4-14,99 let: sleva 50% • dospělý: sleva 20 % • doPraVa autobuSem: • + 2.090 Kč

Poloha: rodinný hotel, který prošel v roce 2013 částečnou 
rekonstrukcí, se nachází v klidné zóně letoviska Lignano – 
Riviera. Nedaleko se nachází tenisové kurty, restaurace, 
bary a obchody. 
PlÁŽ: písečná pláž s pozvolným vstupem do vody cca 120 m 
(soukromá placená pláž). V blízkosti se nachází také veřejná 
neplacená pláž.
ubytoVÁnÍ: 2-lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek 
(může být palanda), vlastní soc. zařízení, TV SAT, telefon, 
klimatizace, trezor a balkon
VybaVenÍ: recepce s WiFi, TV místnost, bazén (otevřený 
do cca 15.09.), bar, moderně a nově zařízená restaurace, 
výtah, venkovní terasa s posezením, sluneční terasa, nehlí-
dané parkoviště, půjčovna jízdních kol. 
StraVoVÁnÍ: polopenze (snídaně – bufet, večeře – serví-
rovaná, výběr z menu, zeleninový bufet, dezert nebo ovoce, 
nápoje za poplatek)

Termíny:
26.05. - 02.06. 9.590
02.06. - 09.06. 9.590
09.06. - 16.06. 9.590
16.06. - 23.06. 9.590
23.06. - 30.06. 9.590
30.06. - 07.07. 9.590
07.07. - 14.07. 10.990
14.07. - 21.07. 10.990

Termíny:
21.07. - 28.07. 10.990
28.07. - 04.08. 10.990
04.08. - 11.08. 11.790
11.08. - 18.08. 11.790
18.08. - 25.08. 11.790
25.08. - 01.09. 10.990
01.09. - 08.09. 9.590
08.09. - 15.09. 9.590

Termíny: BILO 5 TRILO 7
05.05. - 12.05. 4.990 5.990
12.05. - 19.05. 5.490 6.490
19.05. - 26.05. 7.990 8.990
26.05. - 02.06. 8.790 9.790
02.06. - 09.06. 8.990 9.790
09.06. - 16.06. 9.990 10.990
16.06. - 23.06. 10.990 12.990
23.06. - 30.06. 12.990 15.990
30.06. - 07.07. 14.990 18.990
07.07. - 14.07. 14.990 18.990
14.07. - 21.07. 16.990 20.990

Termíny: BILO 5 TRILO 7
21.07. - 28.07. 16.990 20.990
28.07. - 04.08. 17.990 21.990
04.08. - 11.08. 18.990 21.990
11.08. - 18.08. 18.990 21.990
18.08. - 25.08. 16.990 20.990
25.08. - 01.09. 13.990 15.990
01.09. - 08.09. 10.590 11.990
08.09. - 15.09. 6.990 7.990
15.09. - 22.09. 4.990 5.990
22.09. - 29.09. 4.990 5.990

severní itálie • bibione

Apartmánový dům SEQUOIA 

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • parkovací místo pro 1 auto / apartmán • služby delegáta • PoVinné PŘÍPlatky: • 
pobytová taxa: + 0,5 € / osobu od 2 let / den • nePoVinné PŘÍPlatky: • klimatizace: + 1.200 Kč / týden • povlečení: + 240 Kč / osobu • ručníky (osuška + ručník): + 200 Kč 
/ osobu • závěrečný úklid: + 1.300 Kč / apartmán (povinná úhrada v případě, že klient neuklidí apartmán sám) • večeře: + 300 Kč / osobu / den (typická italská restaurace) • 
dětská postýlka: + 790 Kč / týden • plážový servis (slunečník, plážové křeslo a lehátko): 1.100 – 2.000 Kč (dle termínu, podrobné informace na vyžádání v CK) • doPraVa 
autobuSem: • dospělý: + 2.090 Kč • dítě do 11,99 let: + 1.890 Kč • (zajišťujeme ve spolupráci s CK For-line)

Poloha: dva propojené šestipodlažní apartmánové domy v klidné části Lido dei 
Pini 
PlÁŽ: cca 150 m od písečné pláže s pozvolným vstupem do moře
ubytoVÁnÍ: apartmány typu BILO pro 3-5 osob: jedna ložnice s manželskou 
postelí a jedním samostatným lůžkem nebo přistýlkou, obývací pokoj s rozkládacím 
gaučem pro jednu či dvě osoby (možno i typ „šuplík), samostatná kuchyňka nebo 
kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje, sociální zařízení, balkon. Apartmány typu 
TRILO pro 5-7 osob: jedna ložnice s manželskou postelí, jedna ložnice se dvěma 
či třemi samostatnými lůžky nebo jedním samostatným lůžkem a palandou, obývací 
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro dvě osoby (možno i typ 

„šuplík“), sociální zařízení, balkon 
nebo terasa. Všechny apartmány 
mají TV, v některých apartmánech 
je možná klimatizace za příplatek. 
VybaVenÍ: 2x výtah, jedno vyhra-
zené venkovní nebo garážové par-
kovací stání / apartmán 
StraVoVÁnÍ: vlastní 



itÁlie

www.atlantika.cz  /  léto 2018 19

severní itálie • caorle

Villaggio CRISTINA
Poloha: areál se nachází v klidné části Caorle Levante, cca 
500 m od centra města
PlÁŽ: vzdálenost od písečné pláže s pozvolným vstupem do 
moře cca 250 m, plážový servis v ceně (k dispozici v závislosti 
na počasí, cca od června do září)
ubytoVÁnÍ: apartmány typu TRILO pro 6 osob se skládají 
z ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky a obý-
vacího pokoje s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-
kem. Nachází se v přízemí, mají zahrádku a parkovací místo. 
Apartmány TRILO pro 7 osob se skládají z ložnice s dvoulůž-
kem, jednolůžkem a terasou, ložnice s palandou, obývacího 
pokoje s kuchyňským koutem, pohovkou a terasou, k apart-
mánům TRILO 7 patří také garáž. Všechny apartmány mají 
vlastní soc. zařízení, TV, pračku a klimatizaci (zdarma). 
VybaVenÍ: bazén pro dospělé a děti (v provozu v závislosti 
na počasí, cca červen - září), zahrada, nehlídané parkoviště 
(1 parkovací místo / apartmán TRILO 6)
StraVoVÁnÍ: vlastní strava

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • plážový servis (slunečník, 2 lehátka / apartmán). Plážový servis je k dispozici 
v závislosti na počasí, cca od června do září. • klimatizaci • PoVinné PŘÍPlatky: • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu): + 55 € / apartmán • pobytová taxa: 
+ cca 0,5 € / osobu / den, dítě do 11,99 let zdarma (max. 7 dní pobytu) • nePoVinné PŘÍPlatky: • dětská postýlka: + 10 € / týden • doPraVa autobuSem: • + 2.090 Kč

Termíny: TRILO 6-7
26.05. - 02.06. 15.690
02.06. - 09.06. 15.690
09.06. - 16.06. 15.690
16.06. - 23.06. 19.090
23.06. - 30.06. 19.090
30.06. - 07.07. 23.990
07.07. - 14.07. 23.990
14.07. - 21.07. 23.990
21.07. - 28.07. 23.990

Termíny: TRILO 6-7
28.07. - 04.08. 23.990
04.08. - 11.08. 28.790
11.08. - 18.08. 28.790
18.08. - 25.08. 28.790
25.08. - 01.09. 19.090
01.09. - 08.09. 15.690
08.09. - 15.09. 11.190
15.09. - 22.09. 11.190

severní itálie • bibione

Apartmánové domy

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • parkovací místo pro 1 auto / apartmán • služby delegáta • PoVinné PŘÍPlatky: • 
pobytová taxa: + 0,5 € / osobu od 2 let / den • nePoVinné PŘÍPlatky: • klimatizace: + 1.200 Kč / týden • mansarda: + 1.200 Kč / týden (na vyžádání u apartmánu typu BILO 
a TRILO) • povlečení: + 240 Kč / osobu • ručníky (osuška + ručník): + 200 Kč / osobu • závěrečný úklid: + 1.300 Kč / apartmán (povinná úhrada v případě, že klient neuklidí apartmán 
sám) • večeře: + 300 Kč / osobu / den (typická italská restaurace) • dětská postýlka: + 790 Kč / týden • plážový servis (slunečník, plážové křeslo a lehátko): 1.100 – 2.000 Kč (dle 
termínu, podrobné informace na vyžádání v CK) • doPraVa autobuSem: • dospělý: + 2.090 Kč • dítě do 11,99 let : + 1.890 Kč • (zajišťujeme ve spolupráci s CK For-line)

landora, atollo, biloba, carina
Poloha: téměř identické čtyři sousední apartmánové domy v první linii 
u pláže v klidné části Lido dei Pini 
PLÁŽ: cca 50 m od písečné pláže s pozvolným vstupem do moře
ubytoVÁnÍ: apartmány typu MONO pro 2 osoby: obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem, rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“), 
sociální zařízení, balkon či terasa.
Apartmány typu BILO pro 4 osoby: jedna ložnice s manželskou postelí 
a případně jedním samostatným lůžkem nebo přistýlkou, obývací pokoj 
s rozkládacím gaučem pro jednu či dvě osoby (možno i typ „šuplík), samo-
statná kuchyňka nebo kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje, sociální 
zařízení, balkon nebo předzahrádka. Některé apartmány jsou dvoupodlažní 
(mansarda za příplatek), kdy ve 2. podlaží je ložnice a sociální zařízení. 
Apartmány typu TRILO pro 6 osob: jedna ložnice s manželskou postelí, 
jedna ložnice se dvěma samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj 
s rozkládacím gaučem pro dvě osoby (možno i typ „šuplík“), samostatná 
kuchyňka či kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje, sociální zařízení, 
balkon nebo předzahrádka. Některé apartmány jsou dvoupodlažní (man-
sarda za příplatek), kdy ve 2. podlaží jsou obě ložnice a WC s umyvadlem. 
Všechny apartmány mají TV, v některých apartmánech je možná klimati-
zace za příplatek. 
VybaVenÍ: výtah, jedno 
vyhrazené venkovní nebo 
garážové parkovací stání / 
apartmán (další parkování 
v blízkosti)
StraVoVÁnÍ: vlastní 

Termíny: MONO 2 BILO 4 TRILO 6
05.05. - 12.05. 4.490 4.990 5.990
12.05. - 19.05. 4.990 5.490 6.490
19.05. - 26.05. 6.990 7.990 8.990
26.05. - 02.06. 7.290 8.790 9.790
02.06. - 09.06. 8.290 8.990 9.790
09.06. - 16.06. 8.990 9.990 10.990
16.06. - 23.06. 8.990 10.990 12.990

Termíny: MONO 2 BILO 4 TRILO 6
23.06. - 30.06. 10.990 12.990 15.990
30.06. - 07.07. 11.990 14.990 18.990
07.07. - 14.07. 12.490 14.990 18.990
14.07. - 21.07. 12.990 16.990 20.990
21.07. - 28.07. 12.990 16.990 20.990
28.07. - 04.08. 13.990 17.990 21.990
04.08. - 11.08. 14.990 18.990 21.990

Termíny: MONO 2 BILO 4 TRILO 6
11.08. - 18.08. 14.990 18.990 21.990
18.08. - 25.08. 13.990 16.990 20.990
25.08. - 01.09. 11.990 13.990 15.990
01.09. - 08.09. 8.990 10.590 11.990
08.09. - 15.09. 5.990 6.990 7.990
15.09. - 22.09. 3.990 4.990 5.990
22.09. - 29.09. 3.990 4.990 5.990
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severní itálie • caorle

Residence CRISTOFORO COLOMBO

severní itálie • caorle

Residence HERACLIA

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • plážový servis (slunečník, lehátko a plážové křeslo / apartmán). 
Plážový servis je k dispozici v závislosti na počasí, cca od června do září. • PoVinné PŘÍPlatky: • spotřeby (voda, plyn, el. energie) : + 50 € / apartmán / týden • pobytová 
taxa: + cca 0,5 € / osobu / den, dítě do 11,99 let zdarma • nePoVinné PŘÍPlatky: • povlečení a ručníky: + 40 € / apartmán / výměna • dětská postýlka: + 20 € / týden • 
doPraVa autobuSem: • + 2.090 Kč

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • plážový servis (slunečník, 2 lehátka / apartmán). Plážový servis je k dispozici v závislosti 
na počasí, cca od června do září. • klimatizaci • PoVinné PŘÍPlatky: • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu): + 55 € / apartmán • pobytová taxa: + cca 0,5 € 
/ osobu / den, dítě do 11,99 let zdarma (max. 7 dní pobytu) • nePoVinné PŘÍPlatky: • dětská postýlka: + 10 € / týden • doPraVa autobuSem: • + 2.090 Kč

Poloha: příjemná rezidence se nachází v živější 
části letoviska, kde nechybí obchody, restaurace, bary, 
minigolf, tenis a další možnosti denní i večerní zábavy
PlÁŽ: vzdálenost od písečné pláže (Ponente) 
s pozvolným vstupem do moře cca 50 m, plážový ser-
vis v ceně (k dispozici v závislosti na počasí, cca od 
června do září)
ubytoVÁnÍ: vkusně zařízené apartmány typu MONO 
pro 4 osoby (rozkládací dvoulůžko a 2 rozkládací 
křesla) mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský 
kout, TV SAT, klimatizaci a balkon 
VybaVenÍ: bazén se sluneční terasou (v provozu 
v závislosti na počasí, cca do 09.09.), výtah, nehlídané 
parkoviště (1 parkovací místo / apartmán), WiFi (za 
poplatek)
StraVoVÁnÍ: vlastní strava 

Poloha: nedávno postavená rezidence se nachází 
v části Caorle Levante, jen pár minut chůze od barů, 
obchodů, restaurací, a cca 700 m od historické části 
Caorle 
PlÁŽ: vzdálenost od písečné pláže s pozvolným vstu-
pem do moře cca 350 m, plážový servis v ceně (k dis-
pozici v závislosti na počasí, cca od června do září)
ubytoVÁnÍ: apartmány typu TRILO pro 6 osob se 
skládají z ložnice s manželskou postelí, další ložnice 
se dvěma samostatnými lůžky a obývacího pokoje 
s kuchyňským koutem a rozkládací / vysouvací pohov-
kou. Apartmány se nachází v prvním patře a mají 
vlastní soc. zařízení, TV, klimatizaci (zdarma), pračku 
a balkon.
VybaVenÍ: společná zahrada, nehlídané parkoviště 
(1 parkovací místo / apartmán)
StraVoVÁnÍ: vlastní strava 

Termíny: MONO 4
26.05. - 02.06. 7.090
02.06. - 09.06. 9.890
09.06. - 16.06. 9.890
16.06. - 23.06. 13.590
23.06. - 30.06. 17.390
30.06. - 07.07. 19.190
07.07. - 14.07. 19.190
14.07. - 21.07. 19.190
21.07. - 28.07. 19.190

Termíny: MONO 4
28.07. - 04.08. 22.890
04.08. - 11.08. 22.890
11.08. - 18.08. 22.890
18.08. - 25.08. 22.890
25.08. - 01.09. 13.590
01.09. - 08.09. 9.890
08.09. - 15.09. 7.090
15.09. - 22.09. 7.090

Termíny: TRILO 6
26.05. - 02.06. 15.690
02.06. - 09.06. 15.690
09.06. - 16.06. 15.690
16.06. - 23.06. 19.090
23.06. - 30.06. 19.090
30.06. - 07.07. 23.990
07.07. - 14.07. 23.990
14.07. - 21.07. 23.990
21.07. - 28.07. 23.990

Termíny: TRILO 6
28.07. - 04.08. 23.990
04.08. - 11.08. 28.790
11.08. - 18.08. 28.790
18.08. - 25.08. 28.790
25.08. - 01.09. 19.090
01.09. - 08.09. 15.690
08.09. - 15.09. 11.190
15.09. - 22.09. 11.190
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severní itálie • caorle

Residence CASA GUSSO

severní itálie • caorle

Residence GRAN MADO

Poloha: rezidence se nachází v části Caorle Ponente, cca 500 m od historického 
centra Caorle
PlÁŽ: vzdálenost od písečné pláže s pozvolným vstupem do moře cca 200 m, plá-
žový servis v ceně (k dispozici v závislosti na počasí, cca od června do září)
ubytoVÁnÍ: apartmány typu QUADRILO pro 8 osob se skládají z ložnice s manžel-
skou postelí, ložnice s palandou a manželským lůžkem, prostorného obývacího pokoje 
s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňského koutu. Všechny apartmány se nachází 
v přízemí a mají vlastní soc. zařízení, TV, klimatizaci (zdarma), pračku a terasu. 

VybaVenÍ: společná zahrada, nehlí-
dané parkoviště
StraVoVÁnÍ: vlastní strava 

Poloha: nedávno vybudovaná rezidence se nachází 
v klidné části letoviska, cca 400 m od historického centra. 
V okolí rezidence je supermarket, tenisové kurty, obchody, 
restaurace a bary.
PlÁŽ: vzdálenost od písečné pláže s pozvolným vstu-
pem do moře cca 200 m, plážový servis v ceně (k dispo-
zici v závislosti na počasí, cca od června do září)
ubytoVÁnÍ: moderně zařízené apartmány typu MONO 
pro 4 osoby (rozkládací dvoulůžko a 2 rozkládací křesla) 
a typu BILO pro 5 osob (manželská postel, samostatné 
lůžko a rozkládací dvoulůžko) mají vlastní soc. zařízení, 
vybavený kuchyňský kout s mikrovlnnou troubou, TV SAT, 
klimatizaci, trezor, pračku a balkon nebo terasu
VybaVenÍ: bazén se sluneční terasou (v provozu 
v závislosti na počasí, cca do 17.09.), výtah, kryté par-
koviště (1 parkovací místo / apartmán), WiFi u bazénu, 
fitness centrum
StraVoVÁnÍ: vlastní strava 

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • plážový servis (slunečník, 2 lehátka / apartmán). Plážový servis je k dispozici v závislosti 
na počasí, cca od června do září. • klimatizaci • PoVinné PŘÍPlatky: • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu): + 55 € / apartmán • pobytová taxa: + cca 0,5 € 
/ osobu / den, dítě do 11,99 let zdarma (max. 7 dní pobytu) • nePoVinné PŘÍPlatky: • dětská postýlka: + 10 € / týden • doPraVa autobuSem: • + 2.090 Kč

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • plážový servis (slunečník, lehátko a plážové křeslo / apartmán). 
Plážový servis je k dispozici v závislosti na počasí, cca od června do září. • PoVinné PŘÍPlatky: • spotřeby (voda, plyn, el. energie) : + 50 € / apartmán / týden • pobytová 
taxa: + cca 0,5 € / osobu / den, dítě do 12 let zdarma • nePoVinné PŘÍPlatky: • povlečení a ručníky: + 40 € / apartmán MONO / výměna, + 50 € / apartmán BILO / výměna 
• dětská postýlka: + 20 € / týden • doPraVa autobuSem: • + 2.090 Kč

Termíny: MONO 4 BILO 5
26.05. - 02.06. 7.090 7.790
02.06. - 09.06. 9.890 10.190
09.06. - 16.06. 9.890 10.190
16.06. - 23.06. 13.590 16.190
23.06. - 30.06. 17.390 19.190
30.06. - 07.07. 19.190 22.890
07.07. - 14.07. 19.190 22.890
14.07. - 21.07. 19.190 22.890
21.07. - 28.07. 19.190 22.890

Termíny: MONO 4 BILO 5
28.07. - 04.08. 22.890 25.990
04.08. - 11.08. 22.890 25.990
11.08. - 18.08. 22.890 25.990
18.08. - 25.08. 22.890 25.990
25.08. - 01.09. 13.590 16.190
01.09. - 08.09. 9.890 10.190
08.09. - 15.09. 7.090 7.790
15.09. - 22.09. 7.090 7.790

Termíny: QUADR.8
26.05. - 02.06. 15.690
02.06. - 09.06. 15.690
09.06. - 16.06. 15.690
16.06. - 23.06. 19.090
23.06. - 30.06. 19.090
30.06. - 07.07. 23.990
07.07. - 14.07. 23.990
14.07. - 21.07. 23.990
21.07. - 28.07. 23.990
28.07. - 04.08. 23.990
04.08. - 11.08. 28.790
11.08. - 18.08. 28.790
18.08. - 25.08. 28.790
25.08. - 01.09. 19.090
01.09. - 08.09. 15.690
08.09. - 15.09. 11.190
15.09. - 22.09. 11.190



itÁlie

www.atlantika.cz  /  léto 201822

severní itálie • caorle

Residence ROBERTA

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • plážový servis (slunečník, lehátko a plážové křeslo / apartmán). 
Plážový servis je k dispozici v závislosti na počasí, cca od června do září. • PoVinné PŘÍPlatky: • spotřeby (voda, plyn, el. energie) : + 50 € / apartmán / týden • pobytová 
taxa: + cca 0,5 € / osobu / den, dítě do 12 let zdarma • nePoVinné PŘÍPlatky: • povlečení a ručníky: + 50 € / apartmán / výměna • dětská postýlka: + 20 € / týden • 
doPraVa autobuSem: • + 2.090 Kč

Poloha: příjemná novější rezidence se nachází v klidné 
části letoviska, cca 400 m od historického centra, kde je 
množství obchodů, restaurací, barů i večerní zábavy
PlÁŽ: vzdálenost od písečné pláže (Levante) s pozvol-
ným vstupem do moře cca 200 m, plážový servis v ceně 
(k dispozici v závislosti na počasí, cca od června do září)
ubytoVÁnÍ: moderně zařízené apartmány typu BILO 
pro 5 osob (manželská postel, samostatné lůžko a roz-
kládací dvoulůžko) mají vlastní soc. zařízení, vybavený 
kuchyňský kout s mikrovlnnou troubou, TV SAT, klimati-
zaci, trezor, pračku a balkon
VybaVenÍ: bazén se sluneční terasou (v provozu 
v závislosti na počasí, cca do 17.09.), výtah, nehlídané 
parkoviště (1 parkovací místo / apartmán), WiFi u bazénu, 
možnost využití fitness centra v rezidenci Gran Mado
StraVoVÁnÍ: vlastní strava 

Termíny: BILO 5
26.05. - 02.06. 7.790
02.06. - 09.06. 10.190
09.06. - 16.06. 10.190
16.06. - 23.06. 16.190
23.06. - 30.06. 19.190
30.06. - 07.07. 22.890
07.07. - 14.07. 22.890
14.07. - 21.07. 22.890
21.07. - 28.07. 22.890

Termíny: BILO 5
28.07. - 04.08. 25.990
04.08. - 11.08. 25.990
11.08. - 18.08. 25.990
18.08. - 25.08. 25.990
25.08. - 01.09. 16.190
01.09. - 08.09. 10.190
08.09. - 15.09. 7.790
15.09. - 22.09. 7.790

severní itálie • caorle

Residence LIVENZA

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • plážový servis (slunečník, 2 lehátka / apartmán). Plážový servis je k dispozici 
v závislosti na počasí, cca od června do září. • PoVinné PŘÍPlatky: • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu): + 35 € / apartmán MONO, + 50 € / apartmán 
BILO • pobytová taxa: + cca 0,5 € / osobu / den, dítě do 11,99 let zdarma (max. 7 dní pobytu) • nePoVinné PŘÍPlatky: • dětská postýlka: + 10 € / týden • doPraVa 
autobuSem: • + 2.090 Kč

Poloha: rezidence se nachází v části Caorle Ponente, cca 100 m od hlavní třídy 
s obchody, bary a restauracemi
PlÁŽ: vzdálenost od písečné pláže s pozvolným vstupem do moře cca 350 m, plá-
žový servis v ceně (k dispozici v závislosti na počasí, cca od června do září)
ubytoVÁnÍ: moderně zařízené apartmány typu MONO pro 4 osoby – v prvním 
patře (rozkládací dvoulůžková pohovka a manželská postel) a typu BILO pro 4 
osoby – ve třetím patře (ložnice s manželskou postelí a obývací pokoj s kuchyňským 
koutem a rozkládacím dvoulůžkem). Všechny apartmány mají vlastní soc. zařízení, 
vybavený kuchyňský kout, TV, pračku a balkon nebo terasu. V apartmánech BILO 
je navíc klimatizace (zdarma), v apartmá-
nech MONO stropní ventilátor a mikro-
vlnná trouba.
VybaVenÍ: bazén se sluneční terasou 
(v provozu v závislosti na počasí, od cca 
začátku června do začátku září), výtah, 
nehlídané parkoviště (1 parkovací místo 
/ apartmán)
StraVoVÁnÍ: vlastní strava 

Termíny: MONO 4 BILO 4
26.05. - 02.06. 12.090 15.190
02.06. - 09.06. 12.090 15.190
09.06. - 16.06. 12.090 15.190
16.06. - 23.06. 13.190 18.290
23.06. - 30.06. 13.190 18.290
30.06. - 07.07. 17.090 22.790
07.07. - 14.07. 17.090 22.790
14.07. - 21.07. 17.090 22.790
21.07. - 28.07. 17.090 22.790

Termíny: MONO 4 BILO 4
28.07. - 04.08. 17.090 22.790
04.08. - 11.08. 20.090 26.390
11.08. - 18.08. 20.090 26.390
18.08. - 25.08. 20.090 26.390
25.08. - 01.09. 13.190 18.290
01.09. - 08.09. 12.090 15.190
08.09. - 15.09. 8.690 10.390
15.09. - 22.09. 8.690 10.390
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severní itálie • lido di Jesolo

Hotel REX** 

severní itálie • lido di Jesolo

Hotel SORRENTO*** 

• cena ZahrnuJe: • 7x ubytování s polopenzí / osoba • povlečení a ručníky • plážový servis (slunečník, 2 křesla/pokoj) • PoVinné PŘÍPlatky: • pobytová taxa: + cca 
0,60 € / osobu / den, dítě do 12 let zdarma (max. 7 dní pobytu) • PŘÍPlatky: • jednolůžkový pokoj: + 1990 Kč / týden • obědy: + 2290 Kč / osoba /týden • dětská postýlka: 
+ 6 € / den • SleVy na přistýlce: • dítě do 3 let: ZDARMA • dítě 3-14 let: sleva 50 % • dospělí: sleva 20 % • doPraVa autobuSem: • + 2.090 Kč 

• cena ZahrnuJe: • 7x ubytování s polopenzí / osoba • povlečení a ručníky • plážový servis (slunečník, 2 křesla/pokoj) • PoVinné PŘÍPlatky: • pobytová taxa: + cca 
1,00 € / osobu / den, dítě do 12 let zdarma (max. 7 dní pobytu) • PŘÍPlatky: • klimatizace: + 40 € / pokoj / týden • jednolůžkový pokoj: + 2790 Kč • dětská postýlka: + 8 € / 
den • SleVy na přistýlce: • 1. dítě do 13. let: ZDARMA • 2. dítě do 13. let: sleva 50 % • dospělí: sleva 20 % • doPraVa autobuSem: • + 2.090 Kč 

Poloha: rodinný hotel v klidnějším místě nedaleko Piazza 
Nember (cca 200 m), kousek od promenády s obchody 
a restauracemi. V blízkosti se nachází zábavní park Aqua-
landia cca 1 km.
PlÁŽ: písečná pláž cca 30 m od hotelu (plážový servis v ceně 
– slunečník, 2 křesla/pokoj)
ubytoVÁnÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, vlastní 
soc. zařízení, telefon, TV, klimatizace, safe, balkon. 
VybaVenÍ hotelu: vstupní hala s recepcí, klimatizovaná 
restaurace, bar, parkování zdarma cca 400 m od hotelu do 
vyčerpání míst, WiFi ve společných prostorách zdarma, malí 
domácí mazlíčci na vyžádání.
StraVoVÁnÍ: polopenze (snídaně – bufet, večeře servíro-
vané výběr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek). Mož-
nost dokoupení obědů. 

Poloha: nedávno zrekonstruovaný hotel se nachází na Via 
A. Bafile nedaleko Piazza Mazzini.
PlÁŽ: písečná pláž cca 30 m od hotelu (plážový servis v ceně 
– slunečník, 2 křesla/pokoj)
ubytoVÁnÍ: 2-lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek 
(patrové postele), vlastní soc. zařízení, telefon, TV, klimati-
zace (za příplatek), safe, balkon, WiFi. 
VybaVenÍ hotelu: vstupní hala s recepcí, restaurace, 
výtah, parkování do vyčerpání kapacity, WiFi zdarma.
StraVoVÁnÍ: polopenze (snídaně – bufet, večeře servíro-
vané výběr z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek). 

Termíny:
02.06. - 09.06. 8.290
09.06. - 16.06. 8.290
16.06. - 23.06. 10.590
23.06. - 30.06. 10.590
30.06. - 07.07. 10.590
07.07. - 14.07. 10.590
14.07. - 21.07. 10.590
21.07. - 28.07. 11.090

Termíny:
28.07. - 04.08. 11.090
04.08. - 11.08. 13.590
11.08. - 18.08. 13.590
18.08. - 25.08. 11.090
25.08. - 01.09. 10.590
01.09. - 08.09. 8.290
08.09. - 15.09. 7.790

Termíny:
02.06. - 09.06. 8.390
09.06. - 16.06. 8.390
16.06. - 23.06. 10.290
23.06. - 30.06. 10.290
30.06. - 07.07. 12.990
07.07. - 14.07. 12.990
14.07. - 21.07. 12.990
21.07. - 28.07. 12.990

Termíny:
28.07. - 04.08. 12.990
04.08. - 11.08. 14.090
11.08. - 18.08. 14.090
18.08. - 25.08. 14.090
25.08. - 01.09. 12.990
01.09. - 08.09. 10.290
08.09. - 15.09. 6.790
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Poloha: pětipatrová vila s výtahem přímo v cen-
tru. Nachází se na ulici Viale dei Pini.
PlÁŽ: vzdálenost od písečné pláže s pozvolným 
vstupem do moře cca 500 m
ubytoVÁnÍ: TRILO 5: 1 ložnice s manželskou 
postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací 
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gau-
čem pro 1 osobu, TV, sociální zařízení se sprchou, 
balkon, klimatizace, parkování 1 auto/apartmán. 
TRILO 7: 1 ložnice s manželskou postelí a pat-
rovou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím 
gaučem, TV, sociální zařízení se sprchou, terasa, 
klimatizace, pračka, parkování 1 auto/apartmán. 
Nutné vlastní povlečení a ručníky. 
StraVoVÁnÍ: vlastní strava 

Poloha: dvě vily kousek od sebe v blízkosti centra Piazza San 
Giorgio 50 m.
PlÁŽ: vzdálenost od písečné pláže s pozvolným vstupem do moře 
cca 50 m
ubytoVÁnÍ: BILO 5 - 1 ložnice s manželskou postelí a patrovou 
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem 
pro 1 osobu, TV, sociální zařízení se sprchou, balkon, klimatizace, 
parkování 1 auto/apartmán. Nutné vlastní povlečení a ručníky. 
StraVoVÁnÍ: vlastní strava 

severní itálie • rosolina mare

Vila SETTIMO CIELO

severní itálie • rosolina mare

Vily ARMIDA a WANDA

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • všechny spotřeby • klimatizaci • PoVinné PŘÍPlatky: • vratná kauce: + 100 € / apartmán • závěrečný úklid: + 40 € 
/ apartmán • pobytová taxa: + 5 € / apartmán / týden • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY– nutné objednat již při rezervaci: • ložní prádlo: + 10 € / dvoulůžko / výměna ; + 6 € / 
jednolůžko / výměna • ručníky: + 10 € / osoba / výměna • plážový servis (slunečník a 2 lehátka pro max. 5 osob): červen a září + 40 € /týden, červenec, srpen + 70 € / týden 
• doPraVa autobuSem: • + 2.290 Kč

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • všechny spotřeby • klimatizaci • PoVinné PŘÍPlatky: • vratná kauce: + 100 € / apartmán • závěrečný úklid: + 30 € 
/ apartmán • pobytová taxa: + 5 € / apartmán / týden • nePoVinné PŘÍPlatky – nutné objednat již při rezervaci: • ložní prádlo: + 10 € / dvoulůžko / výměna ; + 6 € / 
jednolůžko / výměna • ručníky: + 10 € / osoba / výměna • plážový servis (slunečník a 2 lehátka pro max. 5 osob): červen a září + 40 € /týden, červenec, srpen + 70 € / týden 
• doPraVa autobuSem: • + 2.290 Kč

Termíny: TRILO 5 TRILO 7
02.06. - 09.06. 4.390 5.090
09.06. - 16.06. 4.390 5.090
16.06. - 23.06. 9.890 12.090
23.06. - 30.06. 9.890 12.090
30.06. - 07.07. 12.390 15.290

Termíny: TRILO 5 TRILO 7
07.07. - 14.07. 12.390 15.290
14.07. - 21.07. 12.390 15.290
21.07. - 28.07. 14.990 18.590
28.07. - 04.08. 14.990 18.590
04.08. - 11.08. 17.490 21.490

Termíny: TRILO 5 TRILO 7
11.08. - 18.08. 20.090 24.790
18.08. - 25.08. 14.990 18.590
25.08. - 01.09. 9.890 12.090
01.09. - 08.09. 4.390 5.090
08.09. - 15.09. 4.390 5.090

Termíny: BILO 5
02.06. - 09.06. 4.390
09.06. - 16.06. 4.390
16.06. - 23.06. 8.390
23.06. - 30.06. 8.390
30.06. - 07.07. 10.990
07.07. - 14.07. 10.990
14.07. - 21.07. 10.990
21.07. - 28.07. 13.190

Termíny: BILO 5
28.07. - 04.08. 13.190
04.08. - 11.08. 14.990
11.08. - 18.08. 17.490
18.08. - 25.08. 13.190
25.08. - 01.09. 8.390
01.09. - 08.09. 4.390
08.09. - 15.09. 4.390

náš tIp
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Poloha: vila s bazénem (otevřený od 9.6. do 1.9. dle počasí) cca 50 m od centra 
Viale dei Pini.
PlÁŽ: vzdálenost od písečné pláže s pozvolným vstupem do moře cca 600 m
ubytoVÁnÍ: BILO 4 - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským 
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, TV, sociální zařízení se sprchou, terasa, 
klimatizace, pračka, safe, mikrovlnná trouba, konvice, parkování 1 auto/apartmán.
TRILO 6 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací 
pokoj s kuchyňským koutem 
a rozkládacím gaučem pro 2 
osoby, TV, sociální zařízení 
se sprchou, terasa, klima-
tizace, pračka, safe, mikro-
vlnná trouba, konvice, par-
kování 1 auto/apartmán.
Nutné vlastní povlečení 
a ručníky. 
StraVoVÁnÍ: vlastní 
strava 

Termíny: BILO TRILO
02.06. - 09.06. 6.690 8.090
09.06. - 16.06. 6.690 8.090
16.06. - 23.06. 9.890 11.290
23.06. - 30.06. 9.890 11.290
30.06. - 07.07. 12.390 14.090
07.07. - 14.07. 12.390 14.090
14.07. - 21.07. 12.390 14.090
21.07. - 28.07. 14.990 17.890

Termíny: BILO TRILO
28.07. - 04.08. 14.990 17.890
04.08. - 11.08. 17.490 20.390
11.08. - 18.08. 20.090 23.290
18.08. - 25.08. 14.990 17.890
25.08. - 01.09. 9.890 11.290
01.09. - 08.09. 8.090 9.890
08.09. - 15.09. 8.090 9.890

Poloha: nově vybavená luxusnější vila s výtahem cca 500 m od 
centra Viale dei Pini.
PlÁŽ: vzdálenost od písečné pláže s pozvolným vstupem do moře 
cca 100 m
ubytoVÁnÍ: BILO 4 - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací 
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem, moskytiéry, 
TV, sociální zařízení se sprchou, větší balkon nebo posezení na 
zahradě u přízemních apartmánů, klimatizace, pračka, mikrovlnná 
trouba, WiFi zdarma, parkování 1 auto/apartmán.
TRILO B: 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostat-
nými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a pohovkou, mos-
kytiéry, TV, sociální zařízení se sprchou, 2 větší balkony, klimati-
zace, pračka, mikrovlnná trouba, WiFi zdarma, parkování 1 auto/
apartmán v garáži.
TRILO A: 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostat-
nými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím 

gaučem, moskytiéry, TV, 
sociální zařízení se spr-
chou, 2 větší balkony, 
klimatizace, pračka, 
mikrovlnná trouba, WiFi 
zdarma, parkování 1 
auto/apartmán v garáži 
nebo na parkovišti.
Nutné vlastní povlečení 
a ručníky. 
StraVoVÁnÍ: vlastní 
strava 

severní itálie • rosolina mare

Vila ALESSANDRO

severní itálie • rosolina mare

Villa CORALLO

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • všechny spotřeby • klimatizaci, WiFi • PoVinné PŘÍPlatky: • vratná kauce: + 200 € / apartmán • závěrečný úklid: 
+ 30 € / apartmán BILO, + 40 € / apartmán TRILO • pobytová taxa: + 5 € / apartmán / týden • nePoVinné PŘÍPlatky – nutné objednat již při rezervaci: • ložní prádlo: 
+ 10 € / dvoulůžko / výměna ; + 6 € / jednolůžko / výměna • ručníky: + 10 € / osoba / výměna • plážový servis (slunečník a 2 lehátka pro max. 5 osob): červen a září + 40 € /
týden, červenec, srpen + 70 € / týden • doPraVa autobuSem: • + 2.290 Kč

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • všechny spotřeby • klimatizaci • PoVinné PŘÍPlatky: • vratná kauce: + 100 € / apartmán • závěrečný úklid: + 30 € 
/ apartmán BILO, + 40 € / apartmán TRILO • pobytová taxa: + 5 € / apartmán / týden • nePoVinné PŘÍPlatky – nutné objednat již při rezervaci: • ložní prádlo: + 10 € / 
dvoulůžko / výměna ; + 6 € / jednolůžko / výměna • ručníky: + 10 € / osoba / výměna • plážový servis (slunečník a 2 lehátka pro max. 5 osob): červen a září + 40 € /týden, 
červenec, srpen + 70 € / týden • doPraVa autobuSem: • + 2.290 Kč

Termíny: BILO 4 TRILO B TRILO A
02.06. - 09.06. 8.090 8.790 10.590
09.06. - 16.06. 8.090 8.790 10.590
16.06. - 23.06. 11.290 13.190 15.290
23.06. - 30.06. 11.290 13.190 15.290
30.06. - 07.07. 14.090 16.380 18.990
07.07. - 14.07. 14.090 16.380 18.990
14.07. - 21.07. 14.090 16.380 18.990
21.07. - 28.07. 17.890 20.390 23.690

Termíny: BILO 4 TRILO B TRILO A
28.07. - 04.08. 17.890 20.390 23.690
04.08. - 11.08. 20.390 23.290 27.390
11.08. - 18.08. 23.290 26.590 31.390
18.08. - 25.08. 17.890 20.390 23.690
25.08. - 01.09. 11.290 13.190 15.290
01.09. - 08.09. 9.890 10.990 12.790
08.09. - 15.09. 9.890 10.990 12.790
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střední itálie • rimini - Viserba

Hotel BLUMEN***
Poloha: oblíbený rodinný hotel v přímořské části 
Rimini - Viserba
PlÁŽ: přímo u písečné pláže (soukr. placená pláž)
ubytoVÁnÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 při-
stýlek (může být patrová postel), vlastní soc. zaří-
zení, klimatizace (v provozu červen – září, za pří-
platek), minilednička (za příplatek), TV, telefon, WiFi 
(zdarma), některé pokoje s balkonem a výhledem 
na mořskou stranu (za příplatek). 
VybaVenÍ: recepce, restaurace, bar, TV míst-
nost, výtah, WiFi na recepci (zdarma), malé parko-
viště s omezeným počtem parkovacích míst (nelze 
garantovat)
StraVoVÁnÍ: polopenze (snídaně – kontinentální 
bufet, večeře – servírovaná, výběr z menu, salátový 
bufet, voda, další nápoje za poplatek)

• cena ZahrnuJe: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • služby delegáta • PoVinné PŘÍPlatky: • pobytová taxa: + 1,5 € / osobu / den, dítě 
do 14 let zdarma (max. 7 dní pobytu) • nePoVinné PŘÍPlatky: • jednolůžkový pokoj: + 2.900 Kč / týden • pokoj s balkonem a výhledem na mořskou stranu: + 2.400 Kč / 
pokoj / týden • klimatizace: + 5 € / pokoj / den • minilednička: + 5 € / den • SleVy na 3. a 4. lůžku: • 1. dítě do 2,99 let: platí 2.200 Kč / týden (dětská postýlka na vyžádání, 
v ceně) • 2. dítě do 2,99 let: sleva 40% • dítě 3-6,99 let: sleva 40 % • dítě 7-10,99 let: sleva 30 % • dospělý: sleva 10 % • doPraVa autobuSem: • + 2.390 Kč

Termíny:
05.05. - 12.05. 4.990
12.05. - 19.05. 4.990
19.05. - 26.05. 4.990
26.05. - 02.06. 7.290
02.06. - 09.06. 7.290
09.06. - 16.06. 7.290
16.06. - 23.06. 7.290
23.06. - 30.06. 7.290
30.06. - 07.07. 8.590
07.07. - 14.07. 8.590

Termíny:
14.07. - 21.07. 8.590
21.07. - 28.07. 8.590
28.07. - 04.08. 8.590
04.08. - 11.08. 10.490
11.08. - 18.08. 10.490
18.08. - 25.08. 10.490
25.08. - 01.09. 7.390
01.09. - 08.09. 7.390
08.09. - 15.09. 5.090
15.09. - 22.09. 5.090

střední itálie • rimini - marina centro

Rezidence CUCCIOLO
Poloha: rezidence se nachází v přímořské části 
Marina Centro, cca 2 minuty od historického centra 
Rimini, kde se nachází nespočet obchodů, restau-
rací, barů a diskoték
PlÁŽ: písečná pláž cca 150 m od rezidence (sou-
kromá placená pláž). Nejbližší volná pláž je od rezi-
dence vzdálená cca 1 km (15 minut pěší chůze).
ubytoVÁnÍ: apartmány typu BILO pro 4 osoby 
se skládají z jedné ložnice pro 2 osoby a obývací 
části pro další dvě osoby (rozkládací gauč). Apart-
mány mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyň-
ský kout, TV a balkon. Podkrovní apartmány jsou 
bez balkonu, s klimatizací zdarma. Nutné vlastní 
povlečení a ručníky (možnost zapůjčení za popla-
tek). 
VybaVenÍ reZidence: recepce, hala, výtah. 
Rezidence nemá soukromé parkoviště. 
StraVoVÁnÍ: vlastní strava

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • služby delegáta • PoVinné 
PŘÍPlatky: • vratná kauce: + 200 € / apartmán • pobytová taxa: + cca 1,50 € / osobu / den, dítě do 14 let zdarma • nePoVinné PŘÍPlatky: • povlečení a ručníky: + 12 € 
/ osobu / výměna • klimatizace: + 70 € / apartmán / týden • dětská postýlka: + 70 € / týden • doPraVa autobuSem: • + 2.390 Kč 

Termíny: BILO 4
05.05. - 12.05. 9.690
12.05. - 19.05. 9.690
19.05. - 26.05. 9.690
26.05. - 02.06. 15.290
02.06. - 09.06. 15.290
09.06. - 16.06. 15.290
16.06. - 23.06. 15.290
23.06. - 30.06. 15.290
30.06. - 07.07. 20.690
07.07. - 14.07. 20.690

Termíny: BILO 4
14.07. - 21.07. 25.290
21.07. - 28.07. 25.290
28.07. - 04.08. 25.290
04.08. - 11.08. 29.490
11.08. - 18.08. 33.190
18.08. - 25.08. 20.690
25.08. - 01.09. 15.290
01.09. - 08.09. 9.690
08.09. - 15.09. 9.690
15.09. - 22.09. 9.690
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střední itálie • rimini – rivabella

Hotel DEL VECCHIO***
Poloha: hotel s českým personálem, oblíbený zejména mezi českými klienty, se 
nachází cca 2 km severně od historického centra města
PlÁŽ: písečná pláž cca 30 m od hotelu (soukromá placená pláž – plážový servis za 
zvýhodněné ceny na recepci hotelu), menší volná pláž cca 60 m od hotelu
ubytoVÁnÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek (palanda), vlastní soc. zaří-
zení, TV, většina pokojů se stropním ventilátorem. Některé pokoje mají balkon (za 
příplatek). V některých pokojích bez balkonu je možná klimatizace (za příplatek). Do 
dvoulůžkových pokojů je možné zapůjčit dětskou postýlku (na vyžádání, zdarma).
VybaVenÍ: recepce, klimatizovaná jídelna, bar s nejnižšími cenami v okolí, výtah, 
WiFi ve společných prostorách hotelu (zdarma), venkovní posezení, zahrada s pose-
zením a parkoviště
StraVoVÁnÍ: polopenze: snídaně převážně formou bufetu (nápoje, pečivo, jogurt, 
cornflakes, máslo, džem, med, pomazánky, sýr, salám atd.), večeře: polévka + hlavní 
chod (výběr ze dvou jídel), zeleninový salát, dezert nebo ovoce, nápoje za poplatek 

• cena ZahrnuJe: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu • povlečení a ručníky • služby delegáta • PoVinné PŘÍPlatky: • pobytová taxa: + 1,5 € /osobu / den, dítě do 
14 let zdarma (max. 7 dní pobytu) • nePoVinné PŘiPlatky: • pokoj s balkonem: + 500 Kč / pokoj / týden (nutné objednat v ČR) • klimatizace na pokoji: + 6 € / pokoj / 
den (nutné objednat v ČR) • lednička na pokoji: + 500 Kč / týden (nutné objednat v ČR) • jednolůžkový pokoj: + 30 % • možnost dokoupení plážového servisu u delegáta: 
70 € – 80 € / týden (většina pláží v Rimini je placená) • SleVy na 3. a 4. lůžku: • dítě do 1,99 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu) • 1. dítě do 11,99 let na 3. lůžku: 
ZDARMA • 2. dítě do 11,99 let na 4. lůžku: sleva 50 % • dospělý: sleva 20 % • doPraVa autobuSem: • + 2.390 Kč 

Termíny:
05.05. - 12.05. 4.190
12.05. - 19.05. 4.290
19.05. - 26.05. 4.390
26.05. - 02.06. 4.590
02.06. - 09.06. 4.990
09.06. - 16.06. 5.490
16.06. - 23.06. 5.990
23.06. - 30.06. 6.990
30.06. - 07.07. 7.990
07.07. - 14.07. 7.990

Termíny:
14.07. - 21.07. 7.990
21.07. - 28.07. 7.990
28.07. - 04.08. 7.990
04.08. - 11.08. 7.990
11.08. - 18.08. 7.990
18.08. - 25.08. 7.990
25.08. - 01.09. 7.990
01.09. - 08.09. 6.990
08.09. - 15.09. 5.990
15.09. - 22.09. 5.490

náš tIp

1. dítě do 12 let ZDARMA, 2. dítě do 12 let SLEVA 50 %

CENOVě  
NEjVýHODNější 

NABíDKA 
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střední itálie • rimini - miramare

Hotel MARINELLA*** 

střední itálie • riccione

Hotel NAPOLEON** 

• cena ZahrnuJe: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • služby delegáta • PoVinné PŘÍPlatky: • pobytová taxa: + 1,5 € / osobu / den, dítě 
do 14 let zdarma (max. 7 dní pobytu) • nePoVinné PŘÍPlatky: • jednolůžkový pokoj: + 2.400 Kč / týden (dvoulůžkový obsazený jednou osobou) • klimatizace: + 1.000 Kč 
/ pokoj / týden • minilednička: + 5 € / den • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • 1. dítě do 2,99 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu) • 2. dítě do 2,99 let: sleva 50% • dítě 3-8,99 
let: sleva 50 % • dítě 9-14,99 let: sleva 30 % • dospělý: sleva 15 % • doPraVa autobuSem: • + 2.390 Kč

• cena ZahrnuJe: • 7x ubytování s plnou penzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • plážový servis (slunečník a 2 lehátka / pokoj) • PoVinné PŘÍPlatky: • pobytová 
taxa: + 0,70 € / osobu / den, dítě do 14 let zdarma • nePoVinné PŘÍPlatky: • jednolůžkový pokoj: + 4.000 Kč / týden • SleVy na 3. a 4. lůžku: • 1. dítě do 5,99 let na 
přistýlce: ZDARMA (včetně stravy a postýlky) • 2. dítě do 5,99 let na přistýlce: sleva 50% • dospělý: sleva 20 % • doPraVa autobuSem: • + 2.490 Kč

Poloha: jednoduše zařízený hotel pro nenáročné klienty se nachází v nejjiž-
nější části Rimini – Miramare, v blízkosti obchodů, barů a restaurací. Historické 
centrum Rimini je ve vzdálenosti cca 6 km, směrem na jih Miramare sousedí 
s Riccione, dalším známým a hojně navštěvovaným letoviskem riviery.
PlÁŽ: cca 80 m od písečné pláže (soukromá placená pláž)
ubytoVÁnÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek (může být patrová 
postel), vlastní soc. zařízení, klima-
tizace (za příplatek), minilednička 
(za příplatek), TV, telefon, trezor, 
WiFi (zdarma), balkon 
VybaVenÍ: recepce, restau-
race, bar, výtah, WiFi na recepci 
(zdarma)
StraVoVÁnÍ: polopenze (sní-
daně – kontinentální bufet, večeře 
– servírovaná, výběr z menu, salá-
tový bufet, nápoje za poplatek)

Poloha: příjemný rodinný hotel se nachází v Riccione, v blízkosti obchodů, 
barů a restaurací. Klienti, ubytovaní v hotelu Neapoleon, mají zdarma neo-
mezený vstup do aquaparku Beach Village na pláži, cca 250 m od hotelu 
(otevřeno v závislosti na počasí od cca 01.06. do 10.09.)
PlÁŽ: soukromá písečná pláž s pozvolným vstupem do moře cca 80 m od 
hotelu, plážový servis v ceně
ubytoVÁnÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek (palandy), vlastní 
soc. zařízení, TV, telefon, klimatizace, WiFi a balkon. 
VybaVenÍ hotelu: vstupní hala s recepcí, restaurace, výtah, WiFi, bar, 
trezor, společenská místnost s TV, terasa s venkovním posezením, nehlí-
dané parkoviště s omezeným počtem parkovacích míst (nelze garantovat). 
StraVoVÁnÍ: plná penze včetně vybraných nápojů (snídaně - bufet, oběd 
a večeře – servírované, výběr z menu, salátový bufet, ¼ l vína a ½ l vody, 
sklenice piva nebo jeden nealko nápoj, další nápoje za poplatek). 

Termíny:
19.05. - 26.05. 5.290
26.05. - 02.06. 5.290
02.06. - 09.06. 5.290
09.06. - 16.06. 5.290
16.06. - 23.06. 5.290
23.06. - 30.06. 5.290
30.06. - 07.07. 6.690
07.07. - 14.07. 6.690
14.07. - 21.07. 6.690

Termíny:
21.07. - 28.07. 6.690
28.07. - 04.08. 6.690
04.08. - 11.08. 8.990
11.08. - 18.08. 8.990
18.08. - 25.08. 6.690
25.08. - 01.09. 5.290
01.09. - 08.09. 5.290
08.09. - 15.09. 5.290
15.09. - 22.09. 5.290

Termíny:
05.05. - 12.05. 7.190
12.05. - 19.05. 7.190
19.05. - 26.05. 7.190
26.05. - 02.06. 7.190
02.06. - 09.06. 7.890
09.06. - 16.06. 7.890

Termíny:
16.06. - 23.06. 7.890
23.06. - 30.06. 8.890
30.06. - 07.07. 9.590
07.07. - 14.07. 9.590
14.07. - 21.07. 9.890
21.07. - 28.07. 9.890

Termíny:
28.07. - 04.08. 9.890
01.09. - 08.09. 7.890
08.09. - 15.09. 7.890
15.09. - 22.09. 7.190
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Poloha: příjemný rodinný hotel se nachází na ulici Carducci, nedaleko pěší zóny na Via Dante, se spous-
tou obchodů, kaváren a restaurací
PlÁŽ: písečná pláž cca 100 m (soukromá placená pláž)
ubytoVÁnÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek (patrová postel), vlastní soc. zařízení, TV SAT, telefon, 
fén, trezor, lednička, balkon, klimatizace a WiFi. Dětská postýlka na vyžádání, zdarma.
VybaVenÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, výtah, WiFi (v prostorách recepce, zdarma), nehlídané 
parkoviště cca 300 m od hotelu (omezená kapacita, nelze garantovat)
StraVoVÁnÍ: polopenze (snídaně - bufet, večeře – servírovaná, výběr z menu, zeleninový bufet, nápoje 
za poplatek)

Poloha: příjemný rodinný hotel, kompletně zrekonstruovaný v r. 2014, se nachází v klidné části a sou-
časně v blízkosti centra Gabicce Mare, cca 3 km od historického centra lázeňského městečka Cattolica 
PlÁŽ: písečná pláž cca 100 m (soukromá placená pláž)
ubytoVÁnÍ: moderně zařízené 2-lůžkové pokoje SUPERIOR s možností až 2 přistýlek (patrová 
palanda), vlastní soc. zařízení, TV, telefon, balkon a klimatizace. Pokoje jsou umístěné v 1. a 2. 
patře, za příplatek jsou možné prostornější pokoje FAMILY pro rodiny nebo pokoje DELUXE. 
VybaVenÍ: recepce, WiFi (v okolí recepce), výtah, parkoviště (za poplatek), klimatizovaná restau-

race, TV místnost, bar
StraVoVÁnÍ: polopenze (snídaně bufet, večeře- servíro-
vaná, výběr z menu, zeleninový bufet, nápoje za poplatek)

střední itálie • cattolica

Hotel KING***

střední itálie • Gabicce mare

Hotel ATLAS***

• cena ZahrnuJe: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • PoVinné PŘÍPlatky: • pobytová taxa: + cca 1 € / osobu starší 14 let / den • 
nePoVinné PŘÍPlatky: • plná penze: + 1.900 Kč / osobu / týden • jednolůžkový pokoj: + 3.300 Kč / týden (dvoulůžkový obsazený jednou osobou) • „ALL INCLUSIVE“: 
+ 3.100 Kč / osobu / týden / u polopenze, 3.300 Kč / osobu / týden / u plné penze (1/4 litru vína, 1/2 litru vody během oběda a večeře / osobu, slunečník a 2 lehátka / 
dvoulůžkový pokoj). „ALL INCLUSIVE“ - jednolůžkový pokoj: + 5.700 Kč / osobu / týden / u polopenze, + 5.900 Kč / osobu / týden / u plné penze • SleVy na 3. a 4. lůžku: • 
dítě do 2,99 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu) • 2. dítě do 2,99 let: sleva 50 % • dítě 3-6,99 let: sleva 50% • dítě 7-11,99 let: 30 % • 2 děti 3–11,99 let: při ubytování 
se 2 dospělými = cena za 3 osoby • dospělý: sleva 10 % • doPraVa autobuSem: • + 2.490 Kč 

• cena ZahrnuJe: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • PoVinné PŘÍPlatky: • pobytová taxa: + cca 1 € / osobu starší 14 let / den • 
nePoVinné PŘÍPlatky: • jednolůžkový pokoj: + 2.200 Kč / týden • plná penze: + 1.100 Kč / týden • parkování: + 5 € /den • SleVy na 3. a 4. lůžku: • dítě do 1,99 let 
v dětské postýlce a se stravou: platí 2.300 Kč / týden • dítě 2-5,99 let: sleva 50% • dítě 6-12,99 let: sleva 30% • balíček pro rodiny 2+2 (děti bez omezení věku) = cena za 3 
osoby (kromě období 04.08.-17.08.) • dospělý: sleva 10 % • doPraVa autobuSem: • + 2.490 Kč 

Termíny:
23.06. - 30.06. 9.890
30.06. - 07.07. 9.890
07.07. - 14.07. 9.890

Termíny:
14.07. - 21.07. 9.890
21.07. - 28.07. 9.890
28.07. - 04.08. 9.890

Termíny:
04.08. - 11.08. 9.890
11.08. - 18.08. 12.090
18.08. - 25.08. 12.090

Termíny:
25.08. - 01.09. 9.890
01.09. - 08.09. 8.390
08.09. - 15.09. 8.390

Termíny:
02.06. - 09.06. 6.690
09.06. - 16.06. 6.690
16.06. - 23.06. 8.690
23.06. - 30.06. 8.690
30.06. - 07.07. 10.990
07.07. - 14.07. 10.990
14.07. - 21.07. 10.990
21.07. - 28.07. 10.990

Termíny:
28.07. - 04.08. 10.990
04.08. - 11.08. 13.490
11.08. - 18.08. 15.390
18.08. - 25.08. 12.490
25.08. - 01.09. 10.590
01.09. - 08.09. 7.690
08.09. - 15.09. 6.690
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Silvi marina

Residence ELENA CLUB RESORT
Poloha: moderní rezidence ležící v jižní, klidnější části Silvi Marina. 
Centrum městečka se nachází cca 1,5 km. V blízkosti rezidence se 
konají každou neděli menší trhy, cca 600 m od rezidence je velký 
supermarket, v období červenec – srpen je nedaleko lunapark.
PlÁŽ: cca 250 metrů od písečné pláže
ubytoVÁnÍ: apartmány typu MONO pro 2 (rozkládací dvoulůžko) 
a pro 3 osoby a BILO pro 4 osoby. Apartmány mají vlastní soc. zaří-
zení, vybavený kuchyňský kout (bez trouby), trezor, klimatizaci (za 
poplatek), balkon. Rezidence disponuje omezeným počtem apart-
mánů pro handicapované klienty (odpovídají normám EU).
VybaVenÍ: recepce, restaurace, výtah, pračka ve společných pro-
storách na mince, WiFi v prostorách recepce (zdarma), bazén (v pro-
vozu od 09.06.-09.09.,povinná koupací čepice), parkoviště. 
StraVoVÁnÍ: vlastní strava

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • služby delegáta (s výjimkou 
období od 04.08.-24.08., v tomto období není přítomen český delegát) • PoVinné PŘÍPlatky: • pobytová taxa: + 10 € / apartmán MONO / týden, + 15 € / apartmán BILO / 
týden • nePoVinné PŘÍPlatky (platba na místě, ale je nutné objednat již v ČR): • povlečení: + 10 € / osobu / výměnu • ručníky: + 10 € / osobu / výměnu • přistýlka (možná 
pouze v apartmánu typu BILO): + 30 € / týden • dětská postýlka: + 20 € / týden • klimatizace: + 30 € / týden • plážový servis (slunečník + 2 polohovací křesílka) v zadních 
řadách pláže: + 30 € / týden. V období do 09.06. a od 08.09. do konce sezóny je plážový servis ZDARMA, konec sezony určuje majitel pláže a počasí, plážový servis nelze 
v tomto období garantovat. • doPraVa autobuSem: • + 2.890 Kč • příplatek za spojení 2 a více termínů: + 100 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 100 Kč / osobu • 
termíny označené * pouze vlastní doprava

Termíny: MONO 2 MONO 3 BILO 4
19.05. - 26.05. 7.390 8.490 9.890
26.05. - 02.06. 7.390 8.490 9.890
02.06. - 09.06. 7.390 8.490 9.890
09.06. - 16.06. 9.190 10.590 11.290
16.06. - 23.06. 10.890 12.290 14.090
23.06. - 30.06. 14.090 15.490 17.290
30.06. - 07.07. 14.790 16.590 18.690
07.07. - 14.07. 14.790 16.590 18.690
14.07. - 21.07. 15.890 17.590 20.390

Termíny: MONO 2 MONO 3 BILO 4
21.07. - 28.07. 15.890 17.590 20.390
28.07. - 04.08.* 15.890 17.590 20.390
04.08. - 11.08.* 19.390 22.890 28.090
11.08. - 18.08.* 23.590 27.090 33.390
18.08. - 25.08. 20.090 23.590 28.090
25.08. - 01.09. 11.290 12.990 15.890
01.09. - 08.09. 7.790 8.790 9.890
08.09. - 15.09. 7.790 8.490 9.890
15.09. - 22.09. 7.790 8.490 9.890

Silvi marina

Residence GREEN BAY VILLAGE
Poloha: rezidenční komplex, který obklopuje olivový háj 
a piniový les, leží mezi městečky Silvi Marina a Pineto. Vzdále-
nost do centra Pineta cca 1 km, do centra Silvi Marina cca 6 km, 
v blízkosti rezidence se nachází věž Torre di Cerrano. Pouze 
pro klienty s vlastní dopravou!
PlÁŽ: cca 200 m od vlastní soukromé písečné pláži
ubytoVÁnÍ: apartmány typu BILO pro 4 osoby. Apartmány 
mají vlastní sociální zařízení, vybavený kuchyňský kout, pračku, 
klimatizaci (za popla-
tek), balkon 
VybaVenÍ: recepce, 
bazén (otevřen 09.06.-
08.09.2018), venkovní 
parkoviště (zdarma), 
garáž (za poplatek) 
StraVoVÁnÍ: vlastní 
strava 

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí (14 nocí) • spotřeby (voda, plyn, el.energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • vstup do bazénu 
• služby delegáta (s výjimkou období od 04.08.-24.08., v tomto období není přítomen český delegát) • PoVinné PŘÍPlatky: • pobytová taxa: + 15 € / BILO / týden • 
nePoVinné PŘÍPlatky (platba na místě, ale je nutné objednat již v ČR): • povlečení: + 10 € / osobu / pobyt • ručníky: + 5 € / osobu / pobyt • dětská postýlka: + 20 € / týden 
• klimatizace: + 30 € / týden • garáže: + 50 € / týden • plážový servis (slunečník + 2 polohovací křesílka) v zadních řadách pláže: + 30 € / týden. V období do 09.06. a od 08.09. 
do konce sezóny je plážový servis ZDARMA, konec sezony určuje majitel pláže a počasí, plážový servis nelze v tomto období garantovat. • doPraVa: • pouze vlastní 

Termíny: BILO 4
19.05. - 26.05. 8.490
26.05. - 02.06. 8.490
02.06. - 09.06. 8.490
09.06. - 16.06. 9.490
16.06. - 23.06. 9.490
23.06. - 30.06. 11.990
30.06. - 07.07. 16.590
07.07. - 14.07. 16.590

Termíny: BILO 4
14.07. - 21.07. 16.590
21.07. - 28.07. 16.590
28.07. - 04.08.* 16.590
04.08. - 11.08.* 22.890
11.08. - 18.08.* 28.090
18.08. - 25.08. 24.590
25.08. - 01.09. 11.990
01.09. - 08.09. 8.490

Termíny: BILO 4
08.09. - 15.09. 8.490
15.09. - 22.09. 8.490

SPeciÁlnÍ nabÍdka
02.06. - 16.06. 14 nocí 15.490
16.06. - 30.06. 14 nocí 19.690
01.09. - 15.09. 14 nocí 13.690
08.09. - 22.09. 14 nocí 11.990



itÁlie

www.atlantika.cz  /  léto 2018 31

Silvi marina

Residence SEA RESORT

Silvi marina

Hotel BLURELDA***

Poloha: moderní rezidence přímo v centru městečka Silvi Marina, v jedné 
z postranních uliček kolmých na hlavní promenádu. I přes svou polohu v centru 
se rezidence nenachází na rušném místě.
PlÁŽ: soukromá písečná pláž cca 80 m 
ubytoVÁnÍ: apartmány typu MONO pro 2 a 3 osoby, BILO pro 4 osoby 
a TRILO pro 6 osob. Apartmány mají vlastní soc. zařízení (typ BILO má dvě 
soc. zařízení, typ TRILO má tři soc. zařízení), vybavený kuchyňský kout, TV 
a balkon. V apartmánech MONO 3, BILO a TRILO 6 je možná klimatizace (za 
příplatek).
VybaVenÍ: recepce, restaurace, výtah, WiFi (zdarma), panoramatická terasa 
s vířivkou (vířivka je funkční od 09.06.-08.09., povinná koupací čepice, dětem do 
12 let vstup nedoporučen), pračka (ve společných prostorách, za poplatek). 
StraVoVÁnÍ: vlastní strava (možnost přikoupení polopenze)

Poloha: hotel se nachází v klidné vedlejší ulici kolmo na hlavní promenádu přímo v centru Silvi Marina. 
V blízkosti hotelu je malý lunapark a každý čtvrtek trh.
PlÁŽ: vlastní soukromá pláž cca 50 m, v ceně plážový servis (slunečník, lehátko + polohovací křesílko / 
pokoj)
PokoJe: 1-5 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, telefonem, TV a klimatizací (za příplatek) 
VybaVenÍ hotelu: recepce, trezor na recepci, restaurace, bar, WiFi, terasa. Parkování v oploceném 
dvoře za poplatek 15 € (omezený počet míst, nutno nechávat na recepci klíče od auta), další parkovací místa 
v okolí hotelu. Možnost zapůjčení jízdních kol (za poplatek).

StraVoVÁnÍ: polopenze nebo plná penze (snídaně 
– bufet, oběd a večeře servírované – výběr ze dvou 
menu, voda, ostatní nápoje za poplatek). 

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí (14 nocí) • spotřeby (voda, plyn, el.energie) • služby delegáta (s výjimkou období od 04.08.-24.08., v tomto období není 
přítomen český delegát) • PoVinné PŘÍPlatky: • pobytová taxa: + 10 € / MONO / týden, + 15 € / BILO / týden, + 20 € / TRILO / týden • závěrečný úklid: + 20 € /apartmán 
• nePoVinné PŘÍPlatky (platba na místě, ale je nutné objednat již v ČR): • povlečení: + 10 € / osobu / pobyt • ručníky: + 5 € / osobu / pobyt • dětská postýlka: + 20 € / 
týden • klimatizace: + 35 € / týden (pouze v apartmánech MONO 3, BILO a TRILO 6) • polopenze: + 22 € / osoba / den, + 16 € / děti 6-12 let / den, + 11 € / děti 3-5 let / den, 
děti 0-2 roky ZDARMA • plážový servis (slunečník + 2 polohovací křesílka) v zadních řadách pláže: + 30 € / týden. V období do 09.06. a od 08.09. do konce sezóny je plážový 
servis ZDARMA, konec sezony určuje majitel pláže a počasí, plážový servis nelze v tomto období garantovat. • doPraVa autobuSem: • + 2.890 Kč • příplatek za spojení 
2 a více termínů: + 100 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 100 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava

• cena ZahrnuJe: • 7x ubytování s polopenzí nebo plnou penzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • služby delegáta (s výjimkou období od 04.08.-24.08., v tomto období 
není přítomen český delegát) • plážový servis (slunečník, lehátko a polohovací křesílko / pokoj) • PoVinné PŘÍPlatky: • pobytová taxa: + 5 € / osobu / týden • nePoVinné 
PŘÍPlatky: • jednolůžkový pokoj: + 1.990 Kč / týden • klimatizace: + 6 € / pokoj / den • zapůjčení jízdního kola: + 3 € / hodina • lednice: + 8 € /den (objednat dopředu) • SleVy 
na 3. a 4. lůžku: • dítě do 2 let na 3. lůžku: ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu) • dítě 3-6 let na 3. lůžku: sleva 50% • dítě 7-12 let na 3. lůžku: sleva 35% • dítě od 13 let 
a dospělý na 3.lůžku: sleva 25% • dítě do 2 let na 4. lůžku: sleva 70% • dítě 3-12 let na 4. lůžku: sleva 50% • dítě od 13 let a dospělý na 4.a 5. lůžku: sleva 35% • doPraVa 
autobuSem: • + 2.890 Kč • příplatek za spojení 2 a více termínů: + 100 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 100 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava

Termíny: MONO 2 MONO 3 BILO 4 TRILO 6
19.05. - 26.05. 6.690 7.390 8.790 10.590
26.05. - 02.06. 6.690 7.390 8.790 10.590
02.06. - 09.06. 6.690 7.390 8.790 10.590
09.06. - 16.06. 7.790 8.790 10.190 14.090
16.06. - 23.06. 7.790 8.790 10.190 14.090
23.06. - 30.06. 10.190 12.290 15.190 20.790
30.06. - 07.07. 13.390 15.490 17.590 22.890
07.07. - 14.07. 13.390 15.490 17.590 22.890
14.07. - 21.07. 13.390 15.490 17.590 22.890
21.07. - 28.07. 13.390 15.490 17.590 22.890
28.07. - 04.08.* 13.390 15.490 17.590 22.890
04.08. - 11.08.* 17.590 21.090 24.590 34.790

Termíny: MONO 2 MONO 3 BILO 4 TRILO 6
11.08. - 18.08.* 22.890 26.390 29.890 38.690
18.08. - 25.08. 19.390 22.890 26.390 36.890
25.08. - 01.09. 10.190 12.290 15.190 20.790
01.09. - 08.09. 6.690 7.390 8.790 10.590
08.09. - 15.09. 6.690 7.390 8.790 10.590
15.09. - 22.09. 6.690 7.390 8.790 10.590

SPeciÁlnÍ nabÍdka
02.06. - 16.06. 14 nocí 12.990 13.690 16.590 17.990
16.06. - 30.06. 14 nocí 16.190 18.990 21.790 25.290
01.09. - 15.09. 14 nocí 10.890 12.690 14.790 16.890
08.09. - 22.09. 14 nocí 9.490 10.590 12.290 14.790

Termíny: polopenze plná penze

02.06. - 09.06. 9.890 11.590
09.06. - 16.06. 10.390 11.590
16.06. - 23.06. 10.390 11.590
23.06. - 30.06. 10.390 11.590

Termíny: polopenze plná penze

30.06. - 07.07. 12.090 13.290
07.07. - 14.07. 12.090 13.290
14.07. - 21.07. 12.090 13.290
21.07. - 28.07. 12.790 14.090

Termíny: polopenze plná penze

28.07. - 04.08.* 14.090 15.290
25.08. - 01.09. 12.790 14.090
01.09. - 08.09. 9.890 11.590
08.09. - 15.09. 9.890 11.590
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Termíny: MONO 2-4 BILO 4 TRILO 6
19.05. - 26.05. 6.690 7.790 8.790
26.05. - 02.06. 6.690 7.790 8.790
02.06. - 09.06. 6.690 7.790 8.790
09.06. - 16.06. 7.790 8.790 10.190
16.06. - 23.06. 7.790 8.790 10.190
23.06. - 30.06. 9.490 11.290 14.090
30.06. - 07.07. 13.390 15.490 17.590
07.07. - 14.07. 13.390 15.490 17.590
14.07. - 21.07. 13.390 15.490 17.590
21.07. - 28.07. 13.390 15.490 17.590
28.07. - 04.08.* 13.390 15.490 17.590
04.08. - 11.08.* 17.590 21.090 24.590

Termíny: MONO 2-4 BILO 4 TRILO 6
11.08. - 18.08.* 22.890 26.390 29.890
18.08. - 25.08. 19.390 22.890 26.390
25.08. - 01.09. 9.490 11.290 14.090
01.09. - 08.09. 6.690 7.790 8.790
08.09. - 15.09. 6.690 7.790 8.790
15.09. - 22.09. 6.690 7.790 8.790

SPeciÁlnÍ nabÍdka
02.06. - 16.06. 14 nocí 12.990 14.790 16.590
16.06. - 30.06. 14 nocí 16.190 19.490 21.790
01.09. - 15.09. 14 nocí 10.890 12.990 14.790
08.09. - 22.09. 14 nocí 9.490 11.290 12.290

reZidence V centru měStečka do 100 m od moŘe
Rezidence vhodné pro klienty, kteří mají rádi živější prostředí s obchůdky, bary a restauracemi. Apartmány se nachází v centru městečka a v blízkosti moře.

ubytoVÁnÍ: 
aZZura - rezidence v centru Silvi Marina, v klidnější části hlavní promenády, cca 50 m od moře. Rezidence 
má výtah a parkování v oploceném dvoře za poplatek (pouze pro standardní velikost auta – ne SUV), 
naproti rezidence se nachází dětské hřiště. Možnost přikoupení polopenze v rezidenci Sea Resort (cca 750 
m). Apartmány typu BILO 4 s vlastním soc. zařízením, vybaveným kuchyňským koutem a balkonem. 
GuGu - standardně vybavená rezidence ležící na hlavní promenádě a v těsné blízkosti pláže (cca 20 m). 
Přímo pod rezidencí se nachází jeden z nejoblíbenějších barů v Silvi Marina. Rezidence má výtah, bez-
bariérový přístup (plošina pro nájezd vozíčkářů) a parkování v oploceném dvoře za poplatek (pro každý 
apartmán jedno parkovací místo pouze pro standardní velikost auta – ne SUV). Možnost přikoupení polo-
penze v rezidenci Sea Resort (cca 150 m). Apartmány typu BILO 4 s vlastním soc. zařízením, vybaveným 
kuchyňským koutem a balkonem. 
kara - moderně zařízená oplocená rezidence v jedné z postranních uliček přímo v centru Silvi Marina, 
cca 80 m od moře. V blízkosti se konají pravidelné trhy. Vhodní i pro skupiny a celé kolektivy. Apartmány 
typu BILO 4 (1. a 2. patro s balkonem) a TRILO 6 (přízemí s předzahrádkou) s vlastním soc. zařízením 
a vybaveným kuchyňským koutem.

mac - rezidence se nachází v centru městečka na hlavní promenádě, vzdálenost od moře cca 50 m. Rezidence má výtah, bezbariérový přístup (plošina 
pro nájezd vozíčkářů) a podzemní parkování za poplatek (omezený počet parkovacích míst; pouze pro standardní velikost auta – ne SUV). Možnost při-
koupení polopenze v rezidenci Sea Resort (cca 200 m). Apartmány typu MONO 2-4, BILO 4 (v některých apartmánech BILO místnosti oddělené pouze 
dřevěnou přepážkou) a TRILO 6 s vlastním soc. zařízením, vybaveným kuchyňským koutem a balkonem nebo předzahrádkou.

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí (14 nocí) • spotřeby (voda, plyn, el.energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • služby delegáta 
(s výjimkou období od 04.08.-24.08., v tomto období není přítomen český delegát) • PoVinné PŘÍPlatky: • pobytová taxa: + 10 € / MONO / týden, + 15 € / BILO / týden, 
+ 20 € / TRILO / týden • parkování: u rezidencí s vlastními parkovacími místy (Mac, Gugu, Azzurra, Green Marine) za poplatek + 35 € / týden • nePoVinné PŘÍPlatky 
(platba na místě, ale je nutné objednat již v ČR): • povlečení: + 10 € / osobu / pobyt • ručníky: + 5 € / osobu / pobyt • dětská postýlka: + 20 € / týden • polopenze v rezidenci 
Sea Resort (vybrané apartmány): + 22 € / osoba / den, + 16 € / děti 6-12 let / den, + 11 € / děti 3-5 let / den, děti 0-2 roky ZDARMA • plážový servis (slunečník + 2 polohovací 
křesílka) v zadních řadách pláže: + 30 € / týden. V období do 09.06. a od 08.09. do konce sezóny je plážový servis ZDARMA, konec sezony určuje majitel pláže a počasí, 
plážový servis nelze v tomto období garantovat. • doPraVa autobuSem: • + 2.890 Kč • příplatek za spojení 2 a více termínů: + 100 Kč / osobu • příplatek za místenku: 
+ 100 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava

Silvi marina

ZÓNA U MOŘE - apartmány
reZidence V klidné čÁSti do 100 m od moŘe
Rezidence v této části Silvi Marina doporučujeme rodinám s malými dětmi, které chtějí být mimo 
ruch městečka a nedaleko moře. Vzdálenost do centra je 1,5 km – 2 km, cca 30 minut volné chůze. 
ubytoVÁnÍ: 
Green marine - rezidenční komplex v jižní části Silvi Marina, cca 20-100 m od moře a cca 1,5 km 
od centra městečka. Komplex má udržovanou zahradu, celkové oplocení a parkování v areálu za 
poplatek (omezený počet parkovacích míst – nutno objednat předem, nelze garantovat; pouze pro 
standardní velikost auta – ne SUV). V hlavní sezóně je blízko rezidence lunapark, cca 700 m od 
komplexu se nachází velký supermarket a v blízkosti se pravidelně konají menší trhy. Apartmány typu 
MONO 2-4, BILO 4 a TRILO 6 s vlastním soc. zařízením, vybaveným kuchyňským koutem a balko-
nem.
Pinetina - rezidence v nejsevernější části Silvi Marina, cca 50 m od moře a cca 3 km od centra 
městečka. Komplex dvou dvoupatrových vilek v piniovém háji, v každé je 8 apartmánů. V blízkosti se 
nachází velký supermarket a věž Torre Cerrano. Apartmány typu BILO 4 (přízemí s předzahrádkou) 
a TRILO 6 (1. patro s balkonem) ložnice se dvěma lůžky přístupná po točitých schůdcích, s vlastním 
soc. zařízením a vybaveným kuchyňským koutem. Doporučujeme klientům s vlastní dopravou.Green Marine

Pinetina Azzura

Kara

Gugu

Mac
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poloostrov Gargáno • lido del Sole

Residence PARCO DEL SOLE
Poloha: příjemný, velice dobře vybavený areál obklopený olivovými háji. Vzdálenost od 
městečka Lido del Sole cca 1 km
PlÁŽ: nejbližší písečná pláž cca 450 m (privátní cesta k moři) - menší úseky volné pláže 
nebo placená pláž: cca 6 € - 10 € / den (slunečník + 2 lehátka) 
ubytoVÁnÍ: nabízí ubytování v klasických hotelových pokojích s polopenzí nebo v apart-
mánech bez stravy. hotelové pokoje: 2-4 lůžkové pokoje, vlastní soc. zařízení, fén, TV 
SAT, minilednička, telefon, trezor, klimatizace (za příplatek). apartmány: typu BILO pro 4 
osoby a TRILO pro 4-6 osob (1. ložnice s manželským lůžkem, 2. ložnice s manželským 
lůžkem + palanda. Každá ložnice má vlastní koupelnu). Apartmány mají vlastní soc. zaří-
zení, vybavený kuchyňský kout, TV SAT, telefon, trezor, terasu, klimatizaci (za příplatek). 
Nutné vlastní povlečení a ručníky (možnost zapůjčení povlečení za poplatek). 
VybaVenÍ reZidence: recepce, denní bar, restaurace, venkovní bazén, tobogán, hyd-
romasáž, terasa na slunění (včetně lehátek u bazénu), hřiště pro děti, WiFi (ve vymeze-
ných prostorách, zdarma). Sportovní vyžití: tenisové hřiště (nutné vlastní rakety a teni-
sová obuv), stolní tenis. kulturní vyžití: zastřešená terasa (možnost večerního posezení, diskotéka)
StraVoVÁnÍ: apartmány – vlastní strava (možnost dokoupení polopenze, informace v CK); hotelové pokoje - polopenze 
(snídaně – bufet včetně nápojů, večeře – servírovaná, výběr ze 
dvou prvních a dvou druhých jídel, salátový bufet, servírovaný 
dezert, nápoje za poplatek)

Termíny:
Apartmány

BILO 4 TRILO 4-6
09.06. - 16.06. 5.290 8.790
16.06. - 23.06. 10.590 14.090
23.06. - 30.06. 10.590 14.090
30.06. - 07.07. 10.590 14.090
07.07. - 14.07. 10.590 14.090
14.07. - 21.07. 13.390 16.890
21.07. - 28.07. 13.390 16.890

Termíny:
Apartmány

BILO 4 TRILO 4-6
28.07. - 04.08.* 13.390 16.890
04.08. - 11.08.* 18.290 21.790
11.08. - 18.08.* 21.790 25.290
18.08. - 25.08. 16.890 20.390
25.08. - 01.09. 16.890 20.390
01.09. - 08.09. 5.290 8.790

• cena ZahrnuJe (hotelové pokoje): • 7x ubytování s polopenzí / osobu • povlečení a ručníky jen v hotelových pokojích • služby delegáta • cena ZahrnuJe 
(apartmány): • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • SleVy (hotelové pokoje): • dítě 
do 2,99 let: ZDARMA • dítě 3-11,99 let: sleva 50% • nePoVinné PŘÍPlatky: • klimatizace: + 6 € / den • plná penze: 1.100 Kč / osobu / týden • povlečení (bez ručníků) 
v apartmánech: + 8 € / osobu / týden (nutné objednat již v ČR) • dětská postýlka: + 5 € / den • PoVinné PŘÍPlatky: • 0,8 € / pokoj / osobu / den, dítě do 12 let ZDARMA 
(max. 10 dní pobytu) • doPraVa autobuSem: • + 2.990 Kč • termíny označené * pouze vlastní doprava

Termíny: Hotelové 
pokoje

09.06. - 16.06. 6.190
16.06. - 23.06. 7.390
23.06. - 30.06. 7.390
30.06. - 07.07. 7.390
07.07. - 14.07. 7.390
14.07. - 21.07. 8.590
21.07. - 28.07. 8.590
28.07. - 04.08.* 8.590
04.08. - 11.08.* 9.890
11.08. - 18.08.* 12.290
18.08. - 25.08. 11.090
25.08. - 01.09. 11.090
01.09. - 08.09. 6.190

poloostrov Gargáno • lido del Sole

Villaggio LIDO DEL MARE
Poloha: uzavřený areál, který se nachází v bezprostřední blízkosti městečka Lido 
del Sole, vzdálenost do centra městečka je cca 200 m. 
PlÁŽ: široká písečná pláž 150 m 
ubytoVÁnÍ: apartmány typu MONO pro 2 osoby (přízemní apartmán, manželské 
lůžko, venkovní kuchyňka). MONO pro 4 osoby. Nebo zděné, vedle sebe stojící, bun-
galovy typu BILO pro 4 osoby, TRILO pro 4 osoby a TRILO pro 6 osob (typ A = dvě 
ložnice s manželským lůžkem, typ B = jedna ložnice s manželským lůžkem, druhá 
ložnice s palandou). Všechny apartmány i bungalovy mají vlastní soc. zařízení, vyba-
vený kuchyňský kout, popř. balkon nebo 
terasu se zahradním nábytkem a WiFi. 
Nutné vlastní povlečení a ručníky (mož-
nost zapůjčení za poplatek). 
VybaVenÍ areÁlu: recepce, restau-
race, bar, minimarket, dětský koutek, par-
koviště, bazén
StraVoVÁnÍ: vlastní strava

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu / bungalovu na 7 nocí • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • spotřeby (voda, plyn, el.energie) • parkovací místo 
pro 1 auto / apartmán (další auta za poplatek) • animace (23.6.-1.9. 2018) • WiFi • PoVinné PŘÍPlatky: • vratná kauce: +100 € / apartmán / bungalov • plážový servis: 
+ 50 € za týden v červnu, + 60 € v červenci a zaří, + 70 € v srpnu (1 slunečník, 1 lehátko a 1 křesílko). • nePoVinné PŘÍPlatky: • povlečení: + 10 € / osobu / výměnu • 
ručníky: + 5 € / osobu / výměnu • doPraVa autobuSem: • + 2.990 Kč

Termíny:
Apartmány Bungalovy

MONO 2  MONO 4 BILO 4 TRILO 4 TRILO 6A TRILO 6B
26.05. - 02.06. 5.890 6.590 7.990 9.090 11.990 10.990
02.06. - 09.06. 6.590 7.690 9.490 10.190 14.190 12.790
09.06. - 16.06. 6.590 7.690 9.490 10.190 14.190 12.790
16.06. - 23.06. 10.190 11.290 13.090 13.890 16.790 14.990
23.06. - 30.06. 10.190 11.290 13.090 13.890 16.790 14.990
30.06. - 07.07. 13.490 14.590 17.190 18.590 20.790 19.690
07.07. - 14.07. 13.490 14.590 17.190 18.590 20.790 19.690
14.07. - 21.07. 13.490 14.590 17.190 18.590 20.790 19.690
21.07. - 28.07. 17.490 18.190 25.190 25.890 29.190 27.290
28.07. - 04.08.* 17.490 18.190 25.190 25.890 29.190 27.290
18.08. - 25.08. 19.990 23.690 27.290 29.190 32.790 30.990
25.08. - 01.09. 6.590 7.690 9.490 10.190 14.190 12.790
01.09. - 08.09. 5.890 6.590 7.990 9.090 11.990 10.990

Apartmán

Bungalov
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poloostrov Gargáno • Peschici

Residence MONTE PUCCI

poloostrov Gargáno • San menaio

Residence MARECHIARO

Poloha: rezidence obklopená zelení se nachází na klidném místě 
poblíž Peschici. Vzdálenost do historického centra Peschici cca 
2 km.
PlÁŽ: písečná pláž, odkud je překrásný výhled na Peschici, cca 
100 m
ubytoVÁnÍ: apartmány typu MONO pro 3 osoby, BILO pro 4 
osoby a TRILO pro 6 osob. Apartmány mají vlastní soc. zařízení, 
vybavený kuchyňský kout a terasu. Některé apartmány mají klimati-
zaci (MONO a BILO). V ceně pobytu je také povlečení (nutné vlastní 
ručníky). 
VybaVenÍ areÁlu: součástí rezidence je parkoviště, v blízkosti 
rezidence se nachází restaurace, bar, pizzerie a minimarket. 
StraVoVÁnÍ: vlastní strava

Poloha: moderní budova se skvělou pozicí přímo na pláži, od které ji dělí 
pouze silnice. Velikou předností hotelu je právě privátní pláž s jemným pís-
kem a pozvolným vstupem do moře a široký okruh nabízených služeb. Kaž-
dodenní přítomnost majitelů je pak zárukou vysoké kvality péče o klienty. 
Apartmány jsou vybaveny TV a fénem.
PlÁŽ: písečná pláž, cca 10 m. 
ubytoVÁnÍ: Bilo pro 4/5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem 
a rozkládacím dvoulůžkem nebo palandou, ložnice se 2-3 lůžky, koupelna. 
Typ A je bez balkonu, typ B s balkónem. Trilo pro 7/8 osob: obytná místnost 
s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem nebo palandou, 2 ložnice 
se 2-4 lůžky, koupelna. Nutné vlastní povlečení a ručníky (možnost zapůj-
čení povlečení za poplatek). 
VybaVenÍ areÁlu: v hotelu je k dispozici recepce, centrum prodeje 
exkurzí, net–point (za poplatek), prádelna (za poplatek), soukromá pláž se 
slunečníky a lehátky (animační programy 02/06–01/09), dětský koutek, půj-
čovnu kol, kajaků, šlapadel, hřiště na beach volley a beach tenis, plážová 

restaurace/pizzerie a diskobar s maxi plátnem pro zvláštní pří-
ležitosti. Nehlídané parkoviště 350 m od hotelu.
StraVoVÁnÍ: vlastní strava

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • povlečení (nutné vlastní ručníky) • PoVinné PŘÍPlatky: • vratná kauce: + 100 € 
/ apartmán • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu): + 25 € / MONO, + 35 € / BILO, + 40 € / TRILO • pobytová taxa: 0,80 € / osoba / den (platí se max. 10 dní 
pobytu) • nePoVinné PŘÍPlatky: • plážový servis (slunečník + 1 lehátko + 1 křeslo): + 15 € /den (mimo hlavní sezonu cca 10 € /den) • klimatizace: + 80 € / týden (nutné 
objednat v ČR) • doPraVa autobuSem: • + 2.990 Kč • termíny označené * pouze vlastní doprava

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřebu vody, plynu, elektřiny • závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 30) • plážový servis, 
animaci (02/06-01/09) • PoVinné PŘÍPlatky: • vratná kauce: + 100 € / apartmán • pobytová taxa cca + 1 € / osoba / den • nePoVinné PŘÍPlatky: • povlečení + 8 € / 
osoba /výměna • doPraVa autobuSem: • + 2.990 Kč • termíny označené * pouze vlastní doprava

Termíny: MONO 3 BILO 4 TRILO 6
02.06. - 09.06. 6.490 7.290 10.690
09.06. - 16.06. 6.490 7.290 10.690
16.06. - 23.06. 7.290 8.490 12.090
23.06. - 30.06. 7.290 8.490 12.090
30.06. - 07.07. 11.290 12.990 15.990
07.07. - 14.07. 11.290 12.990 15.990
14.07. - 21.07. 11.790 13.490 17.190

Termíny: MONO 3 BILO 4 TRILO 6
21.07. - 28.07. 11.790 13.490 17.190
28.07. - 04.08.* 11.790 13.490 17.190
04.08. - 11.08.* 16.290 19.690 23.890
11.08. - 18.08.* 16.290 19.690 23.890
18.08. - 25.08. 9.890 12.390 16.890
25.08. - 01.09. 7.090 8.190 10.690
01.09. - 08.09. 6.490 6.790 9.890

Termíny: BILO A BILO B TRILO
02.06. - 09.06. 9.390 10.190 11.590
09.06. - 16.06. 11.290 12.290 13.690
16.06. - 23.06. 13.190 14.090 15.490
23.06. - 30.06. 14.990 16.090 19.490
30.06. - 07.07. 16.890 18.090 21.490
07.07. - 14.07. 17.790 18.990 21.990
14.07. - 21.07. 18.290 19.390 23.190
21.07. - 28.07. 18.290 19.390 23.190
28.07. - 04.08.* 18.290 19.390 23.190
25.08. - 01.09. 11.790 12.690 14.390
01.09. - 08.09. 9.690 10.190 11.490
08.09. - 15.09. 8.090 8.990 9.690
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poloostrov Gargáno • Peschici / Sfinale

Residence SFINAL

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plny, el.energie) • plážový servis od 3. řady (1 slunečník + 2 lehátka / apartmán) – 1. a 2. řada za 
příplatek info v CK • dopravu mikrobusem na pláž (pouze v hlavní sezoně) • animační program v partnerské rezidenci cca 1,5 km vzdálené (červenec – srpen) • parkovací 
místo pro jedno auto • PoVinné PŘÍPlatky: • vratná kauce: + 100 € / apartmán • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu): + 26 € / MONO, + 36 € / BILO, 
+ 46 € / TRILO, + 57 € / QUADRILO • v případě 5 a více osob v apartmánu je nutné si dokoupit další plážový servis: 50 € / týden v období do 30.06. a od 25.08., 65 € / týden 
v období 30.06.–04.08. a 75 € / týden v období 04.–25.08. 2018 • pobytová taxa: + 1 € / osobu / den, dítě do 11 let zdarma (max. 10 dní pobytu) • nePoVinné PŘÍPlatky: 
• povlečení: + 10 € / osobu / výměnu • přistýlka: +1.790 Kč / týden, + 2.890 Kč / týden v období od 14.07.-04.08., + 3.590 Kč / týden v období od 04.08.- 25.08 • postýlka: + 18 € 
/ týden (na vyžádání) • parkovací místo pro další auto: + 40 € / týden v období 04.–25. 08., + 18 € / týden v ostatních termínech • doPraVa autobuSem: • + 2.990 Kč • 
termíny označené * pouze vlastní doprava

Poloha: uzavřený areál, který má nádhernou panoramatickou 
polohu přímo nad mořem v borovicovém háji. Vzdálenost do Peschici 
i Vieste cca 13 km (spojení zajišťují linkové autobusy, které jsou 
v provozu pouze v období od poloviny června do poloviny září).
PlÁŽ: písečná pláž Sfinale cca 2 km, plážový servis v ceně (mož-
nost využití mikrobusu zdarma, v období od cca poloviny června do 
konce srpna)
ubytoVÁnÍ: apartmány typu MONO pro 2-4 osoby (většinou jedno 
až dvoupatrová budova) nebo přízemní vilky typu BILO pro 2-5 osob, 
TRILO pro 4-6 osob a QUADRILO pro 6 osob. Apartmány i vilky mají 
vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout, balkon nebo terasu 
se zahradním nábytkem. Nutné vlastní povlečení a ručníky (možnost 
zapůjčení povlečení za poplatek). Vilky směr bazén nebo s výhle-
dem na moře za poplatek – informace v CK.
VybaVenÍ areÁlu: bazén a bazén pro děti (nutná koupací 
čepice), vířivka, bar, dětský koutek, ping-pong, minigolf a Wi-Fi 
(obojí za poplatek), parkoviště. V blízkosti rezidence je minimarket 

a restaurace. 
StaVoVÁnÍ: vlastní strava

Termíny:
Apartmány Vilky

MONO 2 MONO 2/4 BILO 2 BILO 4 BILO 5 TRILO 4 TRILO 6 QUADR.6
09.06. - 16.06. 4.990 6.390 5.690 6.390 7.090 8.490 9.490 11.290
16.06. - 23.06. 5.690 7.390 6.390 8.090 9.490 10.190 12.290 13.690
23.06. - 30.06. 5.690 7.390 6.390 8.090 9.490 10.190 12.290 13.690
30.06. - 07.07. 7.090 9.890 7.790 10.190 11.590 12.690 15.190 16.890
07.07. - 14.07. 7.090 9.890 7.790 10.190 11.590 12.690 15.190 16.890
14.07. - 21.07. 9.490 12.690 10.190 13.390 15.490 16.190 17.990 20.790
21.07. - 28.07. 9.490 12.690 10.190 13.390 15.490 16.190 17.990 20.790
28.07. - 04.08.* 9.490 12.690 10.190 13.390 15.490 16.190 17.990 20.790
04.08. - 11.08.* 13.690 16.890 14.790 18.990 20.090 20.790 22.890 25.690
11.08. - 18.08.* 18.290 22.890 19.390 24.290 25.290 25.990 28.790 31.290
18.08. - 25.08.* 13.690 16.890 14.790 18.990 20.090 20.790 22.890 25.690
25.08. - 01.09. 5.690 7.390 6.390 8.090 9.490 10.190 12.290 13.690
01.09. - 08.09. 4.990 6.390 5.690 6.390 7.090 8.490 9.490 11.290

poloostrov Gargáno • Vieste

Residence CASANOVA 

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • klimatizaci (25/06-26/08) • PoVinné PŘÍPlatky: • vratná kauce: + 100 € / apartmán • závěrečný úklid: + 30 € Bilo, 
+ 40 € Trilo, + 50 € Quadri • týdenní paušální poplatek: + 60 € Bilo, + 70 € Trilo 4, + 80 € Trilo 6, + 80 € Quadri zahrnuje spotřeby energií, využívání bazénu, hřiště přes den, 
1 parkovací místo • pobytová taxa: cca 1 € / osoba / den • nePoVinné PŘÍPlatky: • ložní prádlo + 7 € / osoba / výměna • plážový servis: + 80-100 € / týden (dle období) 
• doPraVa autobuSem: • + 2.990 Kč • termíny označené * pouze vlastní doprava

Poloha: residence složená z hlavní budovy a přízemních bungalovů se nachází asi 
2 km od centra Vieste směrem na Peschici. Je postavena na malém vršku, odkud je nád-
herný výhled. Všechny apartmány mají samostatný vchod, jsou moderně a funkčně zaří-
zeny a vybaveny klimatizací a satelitní TV. Vzhledem ke klidné pozici je ideální pro ty, kteří 
chtějí o dovolené relaxovat. 
PlÁŽ: písek ohraničený skálou cca 400 m od residence
ubytoVÁnÍ: Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s rozkládací pohovkou a kuchyňským 
koutem, ložnice, koupelna, veranda/terasa. Trilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyň-
ským koutem, ložnice, pokojík se 2 lůžky, koupelna, veranda/terasa. Některá Trilo 4 jsou 
umístěna mimo hlavní budovu v přízemních bungalovech. Trilo pro 6 osob: obytná místnost 
s kuchyňským koutem a rozkládacím dvojlůžkem, ložnice, pokojík se 2 lůžky, koupelna, 
veranda/terasa. Quadri pro 8 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, 2 ložnice, pokojík se 2 lůžky, 3 koupelny (vstup z každé ložnice), veranda. 
Nacházejí se v přízemí v hlavní budově. Ložní prádlo a ručníky nejsou v ceně.
VybaVenÍ areÁlu: parkoviště, dětský koutek, společné barbecue, bazén se sluneč-
níky a lehátky, vířivka, víceúčelové hřiště (tenis, mini kopaná), smluvní pláž, pračka na 
žetony.
StraVoVÁnÍ: vlastní strava Termíny: BILO 4 TRILO 4 TRILO 5 QUADR 6

26.05. - 02.06. 5.990 7.090 8.490 9.490
02.06. - 09.06. 5.990 7.090 8.490 9.490
09.06. - 16.06. 9.190 10.190 12.290 14.490
16.06. - 23.06. 9.190 10.190 12.290 14.490
23.06. - 30.06. 11.290 13.590 15.890 16.390
30.06. - 07.07. 11.290 13.590 15.890 16.390
07.07. - 14.07. 11.290 13.590 15.890 16.390
14.07. - 21.07. 12.690 13.690 15.890 17.990
21.07. - 28.07. 12.690 13.690 15.890 17.990
28.07. - 04.08.* 16.390 18.090 20.090 23.190
25.08. - 01.09. 11.290 13.590 15.890 16.390
01.09. - 08.09. 5.990 7.090 8.490 9.490
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poloostrov Gargáno • Vieste

Villaggio SABBIADORO
Poloha: areál s příjemnou rodinnou atmosférou se nachází cca 1 km od 
historického centra Vieste. Do centra Vás dovede příjemná pobřežní prome-
náda. V komplexu je spousta zeleně - rozkvetlé oleandry, pinie, olivovníky, 
eukalypty a pomerančovníky. 
PlÁŽ: široká písečná pláž cca 300 m 
ubytoVÁnÍ: apartmány typu MONO pro 2 osoby, BILO pro 2–4 osoby 
a TRILO pro 4-6 osob. Apartmány mají vlastní soc. zařízení, vybavený 
kuchyňský kout a terasu. 
Nutné vlastní povlečení a ruč-
níky (možnost zapůjčení 
povlečení za poplatek). 
VybaVenÍ areÁlu:  
recepce, minibar, minimarket, 
bazén, dětský koutek, ven-
kovní sprchy, parkoviště (1 
parkovací místo / apartmán), 
WiFi v blízkosti recepce, 
barbecue 
StraVoVÁnÍ: vlastní strava

Termíny: MONO 2 BILO 2 BILO 3-4 TRILO 4 TRILO 5-6
26.05. - 02.06. 4.290 4.990 5.690 6.390 7.790
02.06. - 09.06. 4.290 4.990 5.690 6.390 7.790
09.06. - 16.06. 7.090 7.790 9.490 10.590 13.390
16.06. - 23.06. 7.790 8.490 10.890 12.290 14.090
23.06. - 30.06. 9.490 10.390 12.290 14.790 17.590
30.06. - 07.07. 11.290 12.290 15.790 17.590 19.290
07.07. - 14.07. 12.290 15.490 18.290 21.090 22.490
14.07. - 21.07. 12.290 15.490 18.290 21.090 23.890

Termíny: MONO 2 BILO 2 BILO 3-4 TRILO 4 TRILO 5-6
21.07. - 28.07. 16.190 17.890 19.690 25.290 28.090
28.07. - 04.08.* 17.090 18.790 20.390 25.290 28.090
18.08. - 25.08.* 18.290 21.790 24.590 29.690 33.390
25.08. - 01.09. 7.790 8.990 11.290 12.990 14.790
01.09. - 08.09. 7.090 7.790 9.490 10.590 13.390
08.09. - 15.09. 4.290 4.990 5.690 6.390 7.790
15.09. - 22.09. 4.290 4.990 5.690 6.390 7.790

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • vstup do bazénu (otevřen 09.06. – 15.09.) • plážový servis (slunečník, křeslo 
a lehátko) • PoVinné PŘÍPlatky: • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu): + 40 € / apartmán (v případě, že klient neuklidí kuchyňský kout, povinný 
příplatek + 50 € / apartmán) • vratná kauce: + 100 € / apartmán • pobytová taxa cca 0,60 € / osobu / den, dítě do 13,99 let zdarma (max. 10 dní pobytu) • nePoVinné 
PŘÍPlatky: • přistýlka nebo dětská postýlka na vyžádání: + 70 € / týden • povlečení (bez ručníků): + 10 € / osobu / výměnu • parkování pro druhé auto: + 35 € / týden • 
klimatizace: + 70 € / týden • malé domácí zvíře: + 35 € / týden • doPraVa autobuSem: • + 2.990 Kč • termíny označené * pouze vlastní doprava

poloostrov Gargáno • Vieste

Villaggio SANT´ELIA 

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • PoVinné PŘÍPlatky: • závěrečný úklid: + 30 € / Bilo, + 35 € / Trilo • týdenní paušální poplatek: + 16 € / osoba / týden 
( 13 € děti 4 až 12 let) v období do 30/06 od 25/08; + 21 € / osoba / týden ( 17 € děti 4 až 12 let) v období 30/06 – 25/08. Paušální poplatek neplatí děti do 3 let. Paušální 
poplatek zahrnuje: spotřebu vody, plynu a elektřiny, 1 parkovací místo a plážový servis. • pobytová taxa cca + 1 € / osoba / den • nePoVinné PŘÍPlatky: • povlečení 
+ 8 € / jednolůžko/výměna,10 € / dvojlůžko/výměna • klimatizace + 40 € / týden (nutno vyžádat již při rezervaci) • doPraVa autobuSem: • + 2.990 Kč • termíny označené 
* pouze vlastní doprava

Poloha: velmi pěkné villaggio se nachází se u pláže Castello, přibližně 1,5 km od 
historického centra Vieste. Disponuje celkem 50 standardně zařízenými bungalovy 
s vlastním vchodem, umístěnými v zahradě plné zeleně. Všechny apartmány jsou 
vybaveny trezorem a verandou. Ubytování doporučujeme zejména rodinám s dětmi.
PlÁŽ: písečná pláž, cca 50 m. 
ubytoVÁnÍ: Bilo pro 2 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, 
koupelna, krytá veranda. Bilo pro 3 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem, 
ložnice se 3 lůžky, koupelna, krytá veranda. Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s roz-
kládacím dvojlůžkem nebo palandou a kuchyňským koutem, ložnice, koupelna, krytá 
veranda. Trilo pro 4/5/6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, 2 ložnice, koupelna, krytá veranda.

Nutné vlastní povlečení a ručníky (mož-
nost zapůjčení povlečení za poplatek). 
VybaVenÍ areÁlu: minimarket, dět-
ský koutek, parkoviště.
StraVoVÁnÍ: vlastní stravaTermíny: BILO 2 BILO 3 BILO 4 TRILO 4 TRILO 5 TRILO 6

02.06. - 09.06. 7.090 7.590 8.290 9.190 9.890 10.790
09.06. - 16.06. 7.090 7.590 8.290 9.190 9.890 10.790
16.06. - 23.06. 9.490 10.190 11.090 11.990 12.890 13.690
23.06. - 30.06. 9.490 10.190 11.090 11.990 12.890 13.690
30.06. - 07.07. 12.290 13.190 14.090 14.990 16.190 17.290
07.07. - 14.07. 12.290 13.190 14.090 14.990 16.190 17.290
14.07. - 21.07. 13.690 14.790 15.690 16.590 17.590 18.790
21.07. - 28.07. 16.690 18.090 19.690 21.090 22.690 23.890
28.07. - 04.08.* 16.690 18.090 19.690 21.090 22.690 23.890
18.08. - 25.08. 19.690 21.090 22.490 23.890 25.690 27.090
25.08. - 01.09. 12.290 13.190 14.090 14.990 16.190 17.290
01.09. - 08.09. 9.490 10.190 11.090 11.990 12.890 13.690
08.09. - 15.09. 7.090 7.590 8.290 9.190 9.890 10.790
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kampánie • marina di camerota

Villaggio DELLE SIRENE 

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu / bungalovu na 7 nocí • využití bazénu • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • plážový servis (slunečník a 2 
plážová křesla / apartmán - bungalov) • mini fit centrum • PoVinné PŘÍPlatky: • pobytová taxa: + 1 € / osobu / den pobyt, dítě do 9,99 let zdarma (max. 7 dní pobytu) • 
nePoVinné PŘÍPlatky: • povlečení a ručníky: + 10 € / osobu / výměna • lehátka na pláži: + 15 € / kus / den • doPraVa: • pouze vlastní

Poloha: vzdálenost do centra městečka cca 1,5 km
PlÁŽ: písečná pláž cca 150 m (cesta na pláž vede z kopce, po 
schodech)
ubytoVÁnÍ: apartmány typu MONO pro 2-3 osoby a BILO pro 4 
osoby v třípodlažní budově nebo samostatně stojící zděné a dře-
věné bungalovy typu BILO pro 4 osoby. Apartmány i bungalovy mají 
vlastní soc. zařízení a vyba-
vený kuchyňský kout (apart-
mány MONO a bungalovy na 
venkovní zastřešené terase).
VybaVenÍ: uzavřený areál 
s bazénem, malým fit cen-
trem, barem, volejbalovým 
hřištěm, prostorem pro cvi-
čení a parkovištěm
StraVoVÁnÍ: vlastní strava 

Termíny: Ap.2-4 bungalov 
dřevěný 4

bungalov 
zděný 4

26.05. - 02.06. 9.890 12.290 14.790
02.06. - 09.06. 9.890 12.290 14.790
09.06. - 16.06. 9.890 12.290 14.790
16.06. - 23.06. 9.890 12.290 14.790
23.06. - 30.06. 14.090 16.890 19.290
30.06. - 07.07. 17.590 21.090 24.590
07.07. - 14.07. 17.590 21.090 24.590

Termíny: Ap.2-4 bungalov 
dřevěný 4

bungalov 
zděný 4

14.07. - 21.07. 22.490 24.590 28.090
21.07. - 28.07. 22.490 24.590 28.090
28.07. - 04.08. 22.490 24.590 28.090
25.08. - 01.09. 22.490 24.590 28.090
01.09. - 08.09. 14.090 16.890 19.290
08.09. - 15.09. 9.890 12.290 14.790
15.09. - 22.09. 9.890 12.290 14.790

kampánie • marina di camerota

Villaggio ESCA
Poloha: turistický komplex, který je situovaný v centru městečka Marina di Came-
rota, je složený z nově postavených zděných a dřevěných bungalovů rozmístěných 
mezi olivovníky a jinou středomořskou vegetací. 
PlÁŽ: písečná pláž (místy oblázky) cca 150 m
ubytoVÁnÍ: zděné bungalovy typu MONO pro 4 osoby, typu BILO pro 6 osob 
a dřevěné domky typu MONO pro 4 osoby, BILO pro 4 a BILO pro 6 osob (bungalovy 
BILO 6 jsou uvnitř zděné). Bungalovy a domky mají 
vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout 
(některé zděné bungalovy typu BILO 6 a všechny 
dřevěné domky mají kuchyňský kout na terase), 
SAT TV. Dřevěné domky MONO 4 jsou nově vysta-
věné, dřevěné domky BILO 4 a 6 mají nový kuchyň-
ský kout.
VybaVenÍ: recepce, pizzerie, bar se zónou WiFi, 
restaurace, parkoviště (nehlídané), možnost pračky 
na žetony
StraVoVÁnÍ: vlastní strava 

Termíny:
Bungalov 
/ domek

MONO 4

Bungalov 
/ domek

BILO 4+6

26.05. - 02.06. 6.890 7.390
02.06. - 09.06. 7.790 8.790
09.06. - 16.06. 7.790 8.790
16.06. - 23.06. 10.890 12.690
23.06. - 30.06. 10.890 12.690
30.06. - 07.07. 12.290 14.390
07.07. - 14.07. 15.090 18.290
14.07. - 21.07. 15.090 18.290
21.07. - 28.07. 15.790 18.990

Termíny:
Bungalov 
/ domek

MONO 4

Bungalov 
/ domek

BILO 4+6

28.07. - 04.08. 29.190 33.690
04.08. - 11.08. 29.190 33.690
11.08. - 18.08. 29.190 33.690
18.08. - 25.08. 15.790 18.990
25.08. - 01.09. 7.790 8.790
01.09. - 08.09. 6.890 7.390
08.09. - 15.09. 6.890 7.390
15.09. - 22.09. 6.890 7.390

• cena ZahrnuJe: • nájem bungalovu / domku na 7 nocí • soukromou pláž s plážovým servisem (1 slunečník + 2 lehátka / bungalov, domek – pouze v období 01.06. - 
14.09.) • PoVinné PŘÍPlatky: • spotřeby (voda, plyn, el. energie): + 30 € / bungalov, domek / týden • pobytová taxa (viz str. 2) • nePoVinné PŘÍPlatky: • povlečení 
(bez ručníků): + 15 € / bungalov, domek / týden • polopenze: + 15 € / osobu / den (kontinentální snídaně, večeře menu o dvou chodech, voda) • doPraVa: • pouze vlastní
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kampánie • marina di camerota

Villaggio MACINELLE
Poloha: vzdálenost do centra městečka cca 300 m 
PlÁŽ: písečná pláž cca 70 m (místy mohou být oblázky)
ubytoVÁnÍ: nově a moderně zařízené apartmány typu BILO pro 
3 osoby (ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj s rozkládací 
pohovkou pro 2 osoby, kuchyňský kout na venkovní terase), typu 
BILO 4 (ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj s rozkládací 
pohovkou, kuchyňský kout) a TRILO 5 (ložnice s manželským lůž-
kem, malý průchozí pokoj s poschoďovou postelí, obývací pokoj 
s rozkládací pohovkou pro 1 osobu, kuchyňský kout). Všechny 
apartmány mají vlastní soc. zařízení, TV a většina balkon nebo 
terasu (nelze garantovat).
VybaVenÍ: bazén, bar, nehlídané parkoviště, v červenci a srpnu se 
v areálu pořádají animační programy (převážně v italštině)
StraVoVÁnÍ: vlastní strava

Termíny: BILO 3 BILO 4 TRILO 5
26.05. - 02.06. 12.690 13.690 14.390
02.06. - 09.06. 12.690 13.690 14.390
09.06. - 16.06. 12.690 13.690 14.390
16.06. - 23.06. 12.690 13.690 14.390
23.06. - 30.06. 19.690 20.690 22.890
30.06. - 07.07. 19.690 20.690 22.890
07.07. - 14.07. 19.690 20.690 22.890

Termíny: BILO 3 BILO 4 TRILO 5
14.07. - 21.07. 19.690 20.690 22.890
21.07. - 28.07. 25.290 26.390 27.790
28.07. - 04.08. 25.290 26.390 27.790
25.08. - 01.09. 25.290 26.390 27.790
01.09. - 08.09. 25.290 26.390 27.790
08.09. - 15.09. 12.690 13.690 14.390
15.09. - 22.09. 12.690 13.690 14.390

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • plážový servis (slunečník, 
lehátko a plážové křeslo / apartmán) • PoVinné PŘÍPlatky • pobytová taxa: + 1 € / osobu / den pobyt, dítě do 9,99 let zdarma (max. 7 dní pobytu) • nePoVinné 
PŘÍPlatky: • povlečení a ručníky: + 10 € / osobu / výměna • doPraVa: • pouze vlastní

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • povlečení s týdenní výměnou 
(bez ručníků) • klimatizaci • plážový servis (slunečník, lehátko a křeslo / apartmán) • PoVinné PŘÍPlatky: • klubová karta: + 15 € / osobu / týden, dítě do 3,99 let zdarma. 
Klubová karta zahrnuje bazén, animační program v italštině cca 10.06. - 16.09., tenisový kurt během dne. • vratná kauce za apartmán: + 50 € / apartmán • pobytová taxa: 
+ 1 € / osobu starší 18 let / den, do 17,99 let ZDARMA • nePoVinné PŘÍPlatky: • dětská postýlka: + 50 € / týden • přistýlka (pouze u apartmánu TRILO): + 35 € / osobu / 
týden • polopenze: + 22 € / osobu / den, + 11 € / děti do 11,99 let / den • plná penze: + 27 € / osobu / den, + 16 € / děti do 11,99 let / den • doPraVa: • pouze vlastní

kalábrie • briatico

Villaggio GREEN GARDEN CLUB
Poloha: komplex s hotelovými pokoji a apartmány se nachází v blízkosti městečka 
Briatico (cca 2 km) a cca 16 km od historické Tropey, nazývané „Perla Kalábrie“. Celý 
areál je obklopený tropickými rostlinami, zejména množstvím různorodých palem. 
PlÁŽ: Tyrhénské moře, vzdálenost od soukromé pláže cca 100 m, pláž je z bílého 
písku a jemného štěrku. Na pláži se nachází bar, toalety, převlékací kabinky a dětský 
koutek. 
ubytoVÁnÍ: apartmány typu BILO pro 3 osoby se skládají z pokoje s manžel-
skou postelí a obývacího pokoje s vybaveným kuchyňským koutem a jedním lůž-
kem. Apartmány typu TRILO pro 4 osoby se skládají z pokoje s manželskou postelí, 
pokoje se dvěma lůžky a obývacího pokoje s vybaveným kuchyňským koutem. Za 
příplatek je možné umístit 5. a 6. lůžko. Všechny apartmány jsou přízemní a mají 
vlastní soc. zařízení, klimatizaci a terasu.
VybaVenÍ: recepce, restaurace s terasou a výhledem na moře, bar, bazén se slu-
nečníky a lehátky (limitovaný počet lehátek neodpovídá počtu klientů), parkoviště, 
tenisový kurt, WiFi (ve vymezených prostorách, za poplatek), amfiteátr s animačním 
program (v italském jazyce), miniklub, diskotéka 
StraVoVÁnÍ: vlastní strava

Termíny: BILO 3 TRILO 4
02.06. - 09.06. 4.990 6.690
09.06. - 16.06. 7.090 9.290
16.06. - 23.06. 7.090 9.290
23.06. - 30.06. 10.190 11.990
30.06. - 07.07. 10.190 11.990
07.07. - 14.07. 10.190 11.990
14.07. - 21.07. 15.090 17.190
21.07. - 28.07. 15.090 17.190
28.07. - 04.08. 15.090 17.190

Termíny: BILO 3 TRILO 4
04.08. - 11.08. 29.490 36.490
11.08. - 18.08. 29.490 36.490
18.08. - 25.08. 29.490 36.490
25.08. - 01.09. 15.090 17.190
01.09. - 08.09. 10.190 11.990
08.09. - 15.09. 7.090 9.290
15.09. - 22.09. 4.990 6.690
22.09. - 29.09. 4.990 6.690
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Poloha: velmi pěkný komplex obklopený zelení se nachází na tzv. 
Pobřeží Bohů, cca 4 km od centra Marina di Zambrone a cca 9 km od města 
Tropea. Areál je rozdělený na 2 části - kemping a apartmánová část. 
PlÁŽ: vzdálenost od bílé písečné pláže s kamínky cca 100 - 350 m (dle 
polohy jednotlivých apartmánů) 
ubytoVÁnÍ: apartmány typu MONO pro 2 osoby, BILO pro 4 a TRILO 
pro 6 osob s vlastním soc. zařízením, vybaveným kuchyňským koutem 
a verandou se zahradním nábytkem. Některé apartmány mají kuchyň-
ský kout na kryté verandě.
VybaVenÍ: bazén, bar, amfiteátr pro animační programy v červenci 
a srpnu (v italštině), tenisový kurt (za poplatek), nehlídané parkoviště, 
restaurace, dětský kout, WiFi na recepci (zdarma)
StraVoVÁnÍ: vlastní strava 

kalábrie • marina di Zambrone

Villaggio BAIA DI ZAMBRONE 

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • plážový slunečník / apartmán • PoVinné PŘÍPlatky: • klubová karta: + 15 € / osobu / týden, dítě do 11,99 let zdarma 
(spotřeba energií, závěrečný úklid, bazén, animační program v italštině 01.07. - 31.08.) • vratná kauce za apartmán: + 50 € / apartmán • pobytová taxa (viz strana 2) • 
nePoVinné PŘÍPlatky: • povlečení: + 6 € / osobu / výměnu • ručníky: + 4 € / osobu / výměnu • plážový servis (od 01.07. - 31.08.): + 50 € / apartmán / týden (slunečník, 
lehátko a plážové křeslo) • tenisový kurt: + 10 € / hodinu • doPraVa: • pouze vlastní

Termíny: MONO 2 BILO 4 TRILO 6
02.06. - 09.06. 5.490 6.390 7.190
09.06. - 16.06. 5.490 6.390 7.190
16.06. - 23.06. 5.490 6.390 7.190
23.06. - 30.06. 7.790 9.090 9.890
30.06. - 07.07. 7.790 9.090 9.890
07.07. - 14.07. 7.790 9.090 9.890
14.07. - 21.07. 12.890 14.190 20.490
21.07. - 28.07. 12.890 14.190 20.490
28.07. - 04.08. 12.890 14.190 20.490
04.08. - 11.08. 20.690 24.590 30.390
11.08. - 18.08. 20.690 24.590 30.390
18.08. - 25.08. 7.790 9.090 9.890
25.08. - 01.09. 5.490 6.390 7.190
01.09. - 08.09. 5.490 6.390 7.190

kalábrie • Villapiana lido

Residence TORRE SARACENA
Poloha: na jónském pobřeží severní části Kalábrie, cca 1,2 km od centra městečka Vil-
lapiana a cca 12 km od starobylého Sibari. Areál je situovaný v klidném prostředí s velkou 
možností sportovního vyžití.
PlÁŽ: leží přímo u moře, cca 20m od písečné pláže (vstup do moře oblázky, po cca 3 
metrech opět písek) 
ubytoVÁnÍ: zděné přízemní apartmány, které jsou uspořádané v řadě vedle sebe, mají 
vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout a verandu nebo terasu. V některých apart-
mánech je možnost umístění přistýlky za příplatek (děti do 3 let zdarma). Typy apartmánů: 

BILO pro 2 osoby s možností 
jedné přistýlky (rozkládací 
gauč), BILO pro 3 osoby 
s možností až dvou přistýlek 
(rozkládací gauč), TRILO pro 4 osoby s možností jedné přistýlky (pevné lůžko), TRILO pro 
5 osob s možností až dvou přistýlek (patrová postel) a QUADRILO pro 8 osob (dvě ložnice 
a obývací místnost se dvěma vyklápěcími lůžky, bez možnosti dalších přistýlek).
VybaVenÍ: recepce (i v českém jazyce), snack-bar, WiFi (ve venkovních prostorách areálu 
včetně verand jednotlivých apart-
mánů, za poplatek), tenisový 
kurt, plážový volejbal, hřiště na 
fotbal, stolní tenis, možnost půj-
čení jízdního kola, dětský koutek, 
taneční parket, parkoviště, mož-
nost zajištění transferu z letiště 
a vlakového nádraží
StraVoVÁnÍ: vlastní strava 

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • povlečení (bez ručníků) • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • kryté parkovací stání v areálu • PoVinné PŘÍPlatky: 
• závěrečný úklid: + 35 € / apartmán BILO a TRILO, + 45 € / apartmán QUADRILO • klubová karta SILVER (26.05. – 13.07. a od 01.09.): + 20 € / osobu / týden, + 10 € / děti 
4-10,99 let / týden. Karta zahrnuje: plážový servis (2 lehátka a 1 slunečník / apartmán), 1x jízdní kolo / apartmán, využití hřišť, živá hudba, karaoke, kurzy latinsko-amerických 
tanců. • klubová karta GOLD (14.07. – 31.08.): + 35 € / osobu / týden, + 20 € / děti 4-10,99 let / týden. Karta zahrnuje: služby klubové karty Silver + celodenní animace pro 
děti, mládež a seniory. • Při pobytu na 14 dní je klubová karta 1. týden ZDARMA. V termínech, kdy se klubové karty mění z GOLD na SILVER,, se při pobytu na 14 dní 
platí karta GOLD. • pobytová taxa (viz str. 2) • nePoVinné PŘÍPlatky: • výměna povlečení: + 10 € / osobu • ručníky: + 7 € / osobu • přistýlka (na vyžádání, lze pouze 
v některých apartmánech): + 500 Kč / týden, + 900 Kč / týden v termínu od 23.06. do 31.08., dítě do 3 let zdarma • klima v manželském pokoji: + 49 € / týden • WiFi: + 20 € / 
týden • pračka: + 5 € / várka • domácí zvíře: + 35 € / týden • doPraVa: • pouze vlastní

Termíny: BILO 2 BILO 3 TRILO 4 TRILO 5 QUADR.8
26.05. - 02.06. 4.190 4.990 6.390 7.190 9.090
02.06. - 09.06. 4.190 4.990 6.390 7.190 9.090
09.06. - 16.06. 4.190 4.990 6.390 7.190 9.090
16.06. - 23.06. 5.890 6.390 7.690 8.590 10.590
23.06. - 30.06. 7.190 8.090 9.090 10.090 12.090
30.06. - 07.07. 11.090 12.090 13.090 13.990 16.490
07.07. - 14.07. 11.790 12.790 13.790 14.790 17.490
14.07. - 21.07. 12.290 13.290 14.290 15.290 17.990
21.07. - 28.07. 13.290 14.290 15.290 16.290 19.190
28.07. - 04.08. 18.490 19.490 20.890 22.590 26.290
04.08. - 11.08. 23.390 25.790 29.290 32.490 37.590
11.08. - 18.08. 23.390 25.790 29.290 32.490 37.590
18.08. - 25.08. 23.390 25.790 29.290 32.490 37.590
25.08. - 01.09. 19.490 21.190 22.890 26.290 30.490
01.09. - 08.09. 7.190 8.390 9.590 11.090 13.590
08.09. - 15.09. 5.390 5.890 6.690 7.890 9.890
15.09. - 22.09. 4.490 5.190 6.190 6.890 8.590



itÁlie

www.atlantika.cz  /  léto 201840

kalábrie • capo Vaticano

Hotel GROTTICELLE***

kalábrie • Sellia marina

Hotel VILLAGGIO BORGO DEGLI ULIVI****

• cena ZahrnuJe: • 7x ubytování s polopenzí / osobu • letenku Brno - Lamezia Terme – Brno, transfer do místa pobytu a zpět • letištní a bezpečnostní taxy, palivový 
příplatek • služby delegáta • PoVinné PŘÍPlatky: • pobytová taxa: + cca 5 € / osobu / týden • nePoVinné PŘÍPlatky: • obědy: + 1.500 Kč / osobu / týden, + 1.000 Kč 
/ dítě do 13 let • SleVy na 3. lůžku: • dítě do 13 let: ubytování a strava ZDARMA (od 2 let platí letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč) • dospělý: viz ceník • V nabídce také 
pobyty s odletem z Prahy, termíny a ceník na www.atlantika.cz • (zajišťujeme ve spolupráci s CK Emma)

• cena ZahrnuJe: • 7x ubytování s polopenzí / osobu • letenku Brno / Praha – Lamezia Terme – Brno / Praha, transfer do místa pobytu a zpět • letištní a bezpečnostní 
taxy, palivový příplatek • služby delegáta • PoVinné PŘÍPlatky: • pobytová taxa: + cca 5 € / osobu / týden • nePoVinné PŘÍPlatky: • obědy: + 2.000 Kč / osobu / 
týden, + 1.700 Kč / dítě do 13 let • jednolůžkový pokoj: 2.800 Kč / týden • klimatizace: + 5 € / pokoj / noc • lednička: + 5 € / pokoj / noc • SleVy na 3. a 4. lůžku: • 1. dítě 
do 13 let: ubytování a strava ZDARMA (od 2 let platí letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč) • 2. dítě 2-13 let: 13.990 Kč / týden • dospělý: 16.990 Kč / týden • (zajišťujeme ve 
spolupráci s CK Emma)

Poloha: hotel, obklopený zelení a tropickou vegetací s velmi milou rodinnou 
atmosférou, se nachází nad jednou z nejkrásnějších pláží oblasti Capo Vaticano - 
v zátoce Grotticelle. 
PlÁŽ: cca 350 m od písečné pláže, ke které vede pohodlná cesta z kopce dolů. 
Pláž je z bílého písku a je malebně uzavřena mezi skalnatými výběžky. Na pláži 
se nachází hotelový bar a pizzerie, možnost zapůjčení šlapadel a kajaků. Plážový 
servis (slunečník a 2 plážová křesla / pokoj) zdarma, pouze v srpnu za poplatek. 
ubytoVÁnÍ: 2-lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek jsou vybaveny klimati-

zací (za příplatek), balkonem nebo 
terasou s posezením, soc. zaříze-
ním, telefonem, TV, ledničkou (za 
příplatek), vysoušečem vlasů a tre-
zorem (za příplatek). 
VybaVenÍ: recepce, restaurace, 
bazén pro děti a dospělé, bar 
s vnitřním a venkovním posezením, 
tenisový kurt (1 hodina zdarma), 
WiFi na recepci za poplatek

StraVoVÁnÍ: 
polopenze – 
snídaně formou 
bufetu a večeře 
servírované, výběr 
z menu, bohatý 
salátový bufet. Za 
příplatek možnost 
přikoupení obědů. 

odlety  
z Prahy a brna počet 

nocí
1. a 2.  
osoba

přistýlka

dítě  
2-13 letTermíny:

12.06. - 19.06. 7 17.990 8.990
19.06. - 26.06. 7 18.990 8.990
26.06. - 03.07. 7 19.490 8.990
03.07. - 10.07. 7 19.990 8.990
10.07. - 17.07. 7 19.990 8.990
17.07. - 24.07. 7 19.990 8.990
24.07. - 31.07. 7 19.990 8.990

odlety  
z Prahy a brna počet 

nocí
1. a 2.  
osoba

přistýlka

dítě  
2-13 letTermíny:

31.07. - 07.08. 7 19.990 8.990
07.08. - 14.08. 7 19.990 8.990
14.08. - 21.08. 7 19.990 8.990
21.08. - 28.08. 7 19.990 8.990
28.08. - 04.09. 7 18.990 8.990
04.09. - 11.09. 7 18.990 8.990
11.09. - 18.09. 7 17.990 8.990

Poloha: velmi dobře vybavený areál, složený z hotelových 
pokojů a apartmánů, se nachází v klidném prostředí cca 2 km od 
městečka Sellia Marina. Rozsáhlý areál leží uprostřed olivových 
hájů
PlÁŽ: cca 50 m od široké písečné pláže, ubytovací část dělí od 
pláže pouze piniový háj. Plážový servis (slunečník a 1 plážové 
křeslo / pokoj) zdarma. 
ubytoVÁnÍ: 2-lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky se 
nachází v jednopatrových budovách a jsou vybaveny klimatizací, 
ledničkou, soc. zařízením, TV a trezorem. Na vyžádání možnost 
ubytování v hotelových rodinných pokojích až pro 5 osob nebo 
v apartmánech bez stravy.
VybaVenÍ: restaurace, bar, pizzerie, velký bazén pro děti 
a dospělé, WiFi (zdarma), wellness se saunou, tureckou lázní, 
masážemi i kadeřnictvím. Součástí areálu je i sál na cvičení jógy 
a v ceně je zahrnuta hodinová lekce jógy každý den pobytu. Na 
ploše 25.000 m2 je k dispozici bohaté sportovní vyžití (tenis, fot-
bal, beachvolejbal, stolní tenis, lukostřelba), možnost půjčení kol. 
StraVoVÁnÍ: polopenze – snídaně formou bufetu a večeře ser-
vírované, výběr 
z menu, salá-
tový a přílohový 
bufet, voda, 
¼ l vína. Za 
příplatek mož-
nost přikoupení 
obědů. 

odlety z brna počet 
nocí

1. a 2.  
osoba

přistýlka

dospělý
Termíny:

12.06. - 19.06. 7 18.990 17.990
19.06. - 26.06. 7 19.990 18.990
26.06. - 03.07. 7 20.490 18.990
03.07. - 10.07. 7 20.990 19.990
10.07. - 17.07. 7 20.990 19.990
17.07. - 24.07. 7 20.990 19.990
24.07. - 31.07. 7 20.990 19.990

odlety z brna počet 
nocí

1. a 2.  
osoba

přistýlka

dospělý
Termíny:

31.07. - 07.08. 7 20.990 19.990
07.08. - 14.08. 7 20.990 19.990
14.08. - 21.08. 7 20.990 19.990
21.08. - 28.08. 7 20.990 19.990
28.08. - 04.09. 7 19.990 18.990
04.09. - 11.09. 7 19.990 18.990
11.09. - 18.09. 7 18.990 17.990
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mallorca • Paquera

Hotel BEVERLY PLAYA***

mallorca • Sant elm

Hotel AQUAMARIN***

• cena ZahrnuJe: • 7x ubytování s polopenzí / osobu • letenku Brno / Praha / Ostrava – Palma de Mallorca – Brno / Praha /Ostrava, transfer do místa pobytu a zpět 
• letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek • služby delegáta • PoVinné PŘÍPlatky: • pobytová taxa: + cca 1-2 € / osobu / den • nePoVinné PŘÍPlatky: • all 
inclusive: + 2.100 Kč / osobu / týden, + 1.050 Kč / dítě 7 – 15 let, děti do 7 let zdarma • pokoj superior (zrekonstruovaný): + 1.120 Kč / osobu / týden • SleVy na 3. lůžku: • 
dítě do 7 let: ubytování a strava ZDARMA (od 2 let platí letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč) • dítě 7-15 let: viz ceník • dospělý: 17.990 Kč / týden • V nabídce také pobyty 
na 10 / 11 nocí / odlet z brna, termíny a ceník na www.atlantika.cz • (zajišťujeme ve spolupráci s CK Emma)

• cena ZahrnuJe: • 7x ubytování s polopenzí / osobu • letenku Brno / Praha / Ostrava – Palma de Mallorca – Brno / Praha /Ostrava, transfer do místa pobytu a zpět • 
letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek • služby delegáta • PoVinné PŘÍPlatky: • pobytová taxa: + cca 1-2 € / osobu / den • nePoVinné PŘÍPlatky: • pokoj 
na mořskou stranu: + 1.750 Kč / osobu / týden, + 875 Kč / dítě do 13 let • SleVy na 3. lůžku: • dítě do 7 let: ubytování a strava ZDARMA (od 2 let platí letenku včetně tax 
a paliva 8.990 Kč) • dítě 7-13 let: 15.290 Kč / týden • dospělý: 20.790 Kč / týden • V nabídce také pobyty na 10 / 11 nocí / odlet z brna, termíny a ceník na www.atlantika.
cz • (zajišťujeme ve spolupráci s CK Emma)

Poloha: malebně situovaný hotel mezi dvěma písečnými plá-
žemi v malém středisku Sant Elm, na západním pobřeží Mallorky, 
asi 7 km od Puerto d´Andratx. Ideální hotel pro ty, kteří hledají 
rodinné prostředí, přírodu a klid. 
PlÁŽ: hotel leží přímo u písečné pláže s velmi pozvolným přístu-
pem do moře, které je zde křišťálově čisté a tyrkysově modré
ubytoVÁnÍ: 2-lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky jsou 
vybaveny klimatizací, balkonem, soc. zařízením, telefonem, TV se 
satelitem, hudebním kanálem, vysoušečem vlasů a trezorem (za 
poplatek). Za příplatek pokoj s výhledem na moře. 
VybaVenÍ: recepce, restaurace, venkovní terasa s výhledem na 
nedaleký ostorv Sa Dragonera, konferenční sál, bar, půjčovna kol, 
půjčovna osušek a hamak na terase u pláže, herní místnost a pro-
gramy pro děti, WiFi za poplatek
StraVoVÁnÍ: polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, 4x 
týdně tematické večeře a každý pátek gala bufet

odlety z Prahy, 
 brna a ostravy počet 

nocí
1. a 2.  
osoba

přistýlka

dítě  
2-7 letTermíny:

03.06. - 10.06. 7 20.990 8.990
10.06. - 17.06. 7 20.990 8.990
17.06. - 24.06. 7 21.990 8.990
24.06. - 01.07. 7 21.990 8.990
01.07. - 08.07. 7 22.990 8.990
08.07. - 15.07. 7 22.990 8.990
15.07. - 22.07. 7 22.990 8.990
22.07. - 29.07. 7 22.990 8.990
29.07. - 05.08. 7 22.990 8.990

odlety z Prahy, 
 brna a ostravy počet 

nocí
1. a 2.  
osoba

přistýlka

dítě  
2-7 letTermíny:

05.08. - 12.08. 7 22.990 8.990
12.08. - 19.08. 7 22.990 8.990
19.08. - 26.08. 7 22.990 8.990
26.08. - 02.09. 7 21.990 8.990
02.09. - 09.09. 7 21.990 8.990
09.09. - 16.09. 7 21.990 8.990
16.09. - 23.09. 7 20.990 8.990
23.09. - 30.09. 7 19.990 8.990

Poloha: kvalitní tříhvězdičkový hotel vyhledávaný především 
pro svou jedinečnou polohu přímo na pláži, profesionální služby, 
výbornou kuchyni a široké zázemí. Hotelový komplex leží u pro-
menády, v klidnější části letoviska. V docházkové vzdálenosti se 
nachází obchody, restaurace, kavárny a cukrárny s příjemným 
posezením.
PlÁŽ: hotel leží přímo u písečné pláže, plážový servis za popla-
tek
ubytoVÁnÍ: 2-lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky jsou 
vybaveny klimatizací, balkonem, soc. zařízením (vč. vysoušeče 
vlasů), telefonem, TV se satelitem, hudebním kanálem. Dětská 
postýlka na vyžádání, zdarma.
VybaVenÍ: recepce, 2 terasovitě položené venkovní bazény 
s výhledem na pláž a malebnou zátoku, dětský bazén, vířivka, 
hřiště na minigolf, tenisové kurty, zahrada, dětský kout, restaurace, 
konferenční sál s TV, tělocvična, sauna, boutique, bar, kavárna, 
WiFi za poplatek. Hotel pravidelně pořádá zábavné programy pro 

děti i dospělé.
StraVoVÁnÍ: polopenze 
- snídaně a večeře formou 
bufetu. Za příplatek možno 
dokoupit all inclusive (plná 
penze formou švédských 
stolů, během dne lehké občer-
stvení, odpolední káva / čaj se 
zákusky, neomezené množ-
ství rozlévaných alko a nealko 
nápojů místní výroby).

odlety z Prahy, 
 brna a ostravy počet 

nocí
1. a 2.  
osoba

přistýlka

dítě  
7-15 letTermíny:

03.06. - 10.06. 7 19.990 11.990
10.06. - 17.06. 7 20.990 11.990
17.06. - 24.06. 7 20.990 12.190
24.06. - 01.07. 7 21.490 12.190
01.07. - 08.07. 7 21.990 12.190
08.07. - 15.07. 7 21.990 12.190
15.07. - 22.07. 7 21.990 12.190
22.07. - 29.07. 7 21.990 12.190
29.07. - 05.08. 7 21.990 12.190

odlety z Prahy, 
 brna a ostravy počet 

nocí
1. a 2.  
osoba

přistýlka

dítě  
7-15 letTermíny:

05.08. - 12.08. 7 21.990 12.190
12.08. - 19.08. 7 21.990 12.190
19.08. - 26.08. 7 21.990 12.190
26.08. - 02.09. 7 21.990 12.190
02.09. - 09.09. 7 21.490 12.190
09.09. - 16.09. 7 21.490 12.190
16.09. - 23.09. 7 20.990 12.190
23.09. - 30.09. 7 19.990 11.990
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Chorvatsko
umaG
Město a jeho asi 20 km dlouhá riviéra patří mezi oblíbené destinace v Chor-
vatsku. Stará část města má atraktivní úzké dlážděné uličky, zatímco pobřeží 
nabízí je plné krásných malých zálivů. Nachází se zde mnoho kempů vhod-
ných i pro levnější dovolenou. Město Umag samotné je také velmi známé 
svým přístavem a tenisovým centrem, kde se každoročně koná Croatian 
open.

Poreč
Poreč je největší a nejnavštěvovanější středisko cestovního ruchu na celém 
jadranském přímoří, má též největší ubytovací kapacitu. Mírné podnebí, 
bohatá vegetace, především borové porosty. K mimořádně cenným histo-
rickým památkám Poreče patří Eufraziova bazilika, zapsaná v roce 1997 do 
seznamu světového kulturního dědictví organizace UNESCO. V porečské 
aglomeraci získalo tzv. Mod-
rou vlajkou 17 pláží.

barbariGa
Turisty hojně vyhledávané 
letovisko na jihozápadním 
pobřeží Istrie, ležící na polo-
ostrově Barbariga (někdy 
též jako Punta Cissana - 
podle antického sídla Cissa). 
Nachází se severozápadně 
od Puly (asi 22 km), Fažany 
a Vodnjanu a jihozápadně od 
Bale. Na pobřeží byly nale-
zeny pozůstatky římského 
letního panského sídla z 1. 
století. Podlahy sídla byly 
zdobeny mozaikami, na 
zdích byly fresky a různé 
dekorace. V okolí sídla se 
nacházejí pozůstatky antické 
rafinérie.

banJole
Rybářská obec a letovisko 
v jižní Istrii, 6 km jihový-
chodně od Puly. Leží mezi 
zálivy Soline a Paltan. Je 
navštěvovaná hlavně spor-
tovními rybáři (loví se tu 
též langusty). Banjole často 
navštěvují milovníci plodů 
moře z okolních letovisek, 
které ve zdejších restaura-
cích velmi dobře připravují. 
V okolních vodách se chovají 
ústřice.

oStroV krk
Největší jadranský ostrov Krk je od pradávna nazýván Zlatým ostrovem pro 
své mírné podnebí, bujnou vegetaci a výhodnou polohu v Kvarnerském 
zálivu. Blízkost pevniny, s kterou je spojený mostem, přispívá k jeho atrak-
tivitě turistické destinace. Krk je ostrovem kultury a kolébkou gramotnosti, 
o čemž svědčí mnohé památky, muzea, sakrální objekty - středověké jádro 
města Krku, Bašćanska ploča v Jurandvoru, františkánský klášter na ost-
růvku Košljunu. Díky ekologickým projektům a nepřetržité péči o čistotu 
a ochranu životního prostředí, je Krk i ostrovem Modrých vlajek.

crikVenica
Městečko Crikvenica má dlouho historickou tradici již od římského osídlení. 
Přes 120 let je známé jako středisko pro cestovní ruch, kdy zde byly posta-
veny první přímořské lázně. Crikvenica nyní nabízí celou řadu restaurací, 
kaváren, barů, obchodů, cestovních agentur, zdravotní centra, sportovní 
vyžití, promenády, kultura, umění, akvárium a mini turistický vláček.

bioGrad na moru
Biograd na Moru, kdysi chorvatské královské město, je známým turistickým 
centrem uprostřed jadranské riviéry. Obklopený národními parky (Kornaty, 
Paklenica, vodopády Krky, Plitvická jezera) a nedalekými historickými městy 
Zadarem, Šibenikem a Ninem, učiní váš pobyt na chorvatském Jadranu 

nezapomenutelným. Koupat se v čistém a průzračném moři můžete pouhých 
sto metrů od městského centra a pro ty, kteří mají rádi samotu a klid, jsou 
nedaleké zalesněné ostrůvky v Pašmanském průlivu. Dvě moderně vybavené 
mariny s velkým počtem stání, různorodá nabídka lodí k pronájmu a velký 
počet organizovaných regat, přitahuje do Biogradu jachtaře z celého světa.

Primošten
Kdysi ostrov, si zachoval ovzduší a všechna architektonická označení stře-
dověkého středozemního rybářského místa. Vévodí mu kostel sv. Jiří na 
nejvyšším bodě tehdejšího ostrova a pozornost vzbuzuje i kostel Panny 
Marie Milostivé a kaplička sv. Rocha. Přírodně chráněná před větry, obklo-
pená vinohrady vetkanými do kamene, na úpatí kopců se nachází výjimečná 
marina na Jadranu - Kremik. Podívaná na kamenné parcely vinohradů druhu 
Babić na nedalekých svazích, je opravdovým zážitkem.

Vodice 
známé turistické letovisko, roz-
prostírající se v malebné zátoce. 
Leží přibližně 12 km severně 
od Šibeniku. Stará část města 
je tvořena malými kamennými 
náměstíčky a úzkými uličkami 
se spoustou obchodů, taveren 
a stylových restaurací, které 
vytváří atmosféru města. Láka-
vým cílem procházek je místní 
„marina“, kde kotví řada jachet, 
výletních a rybářských lodí. 
Oblíbené je také tržiště s širo-
kou nabídkou ovoce a zeleniny. 
Vodice jsou také dobrým výcho-
zím bodem k využití nabídky 
výletů do blízkého i vzdáleněj-
šího okolí, např. 109 ostrovů 
a ostrůvků národního parku 
Kornati či vodopády na řece 
Krka. Společně s dlouhou pří-
rodní oblázkovou pláží, kom-
binovanou s kamennými moly, 
vytváří toto kouzelné letovisko 
vynikající podmínky k rekreaci 
pro rodiny s dětmi.

troGir 
starobylé město, 27 km západně 
od Splitu. Staré původní jádro 
na ostrůvku mezi pevninou 
a ostrovem Čiovo (s pevninou 
spojen krátkým kamenným 
mostem) je přes Trogirský průliv 
- Trogirski kanal spojen moder-
ním zvedacím mostem. Od r. 
1997 je Trogir zapsán do listiny 

světového kulturního dědictví organizace UNESCO. Zdejší pobřeží je velmi 
členité, nachází se zde mnoho malých i větších zátok s dobrým přístupem 
do moře, pláže jsou zde oblázkové, případně s kamennými plochami svažu-
jícími se pozvolna do moře. 

omiš 
Malebné městečko s hlubokou historií, nacházející se cca 22 km jižně od 
Splitu, na ústí řeky Cetiny. Kulisu města dotváří pohoří Mosor, které se 
prudce zvedá přímo za městem. Turisty sem láká nejen staré město plné 
úzkých uliček, obchůdků a kaváren a starobylá pirátská pevnost nad měs-
tem, ale také oblázkové a písečné pláže. Toto místo je ideálním výchozím 
bodem pro mnoho výletů po okolí. K městu Omiš patří 12 km vzdálené 
Mimice – malé klidné letovisko s oblázkovou pláží.

makarSkÁ riViéra 
Nejoblíbenější turistickou destinací na chorvatském pobřeží. A není se 
čemu divit, panorama pobřeží je naprosto úchvatné, přímo z moře se zvedá 
ohromný masiv Biokovo, jehož nejvyšší vrchol stoupá až do výšky 1700 
metrů nad mořem. Zdejší oblázkové pláže, které jsou lemovány typickým 
borovicovým porostem, patří mezi nejkrásnější v Dalmácii a nachází se zde 
i mnoho malých a klidných zátok. Mezi nejoblíbenější střediska patří Makar-
ská, Baška Voda, Promajna, Živogoše a Gradac.

crikvenica

ostrov krk

novalja

ostrov Pag

banjole

Poreč

barbariga

umag

baška Voda

Promajna

biograd na moru

makarská

Živogošče

Vodice
omiš

mimice

Primošten

trogir

Gradac
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Poloha: apartmán se nachází v klidném turis-
tickém středisku Barbariga vhodném pro rodiny 
s dětmi. V blízkosti měst Fažana a Vodnjan a národ-
ního parku Briuni na západním pobřeží Istrie. 
Obchod a restaurace cca 350 m od apartmánu.
PlÁŽ: vzdálená cca 500 m; kamenitá, větší 
oblázky 
ubytoVÁnÍ: kompletně zrekonstruovaný apartmán 
3+1. Byt má podlahovou plochu cca 60 m² a skládá 
se z obývacího prostoru s rozkládací pohovkou pro 
jednu osobu a kuchyně ve stejném prostoru, dvou 
ložnic, jedné s manželskou postelí a druhé s jedním 
lůžkem, obě mají přístup k uzavřené lodžii / jídelně, 
sprcha / WC, prostorná zahrada 110m².
VybaVenÍ: klimatizace, nový nábytek, satelitní TV, 
kuchyňská linka se spotřebiči, chladnička s mrazá-
kem, kávovar, mikrovlnná trouba, elektrický vařič, 
pečící trouba, pračka, barbecue, venkovní sprcha, 
parkování v blízkosti apartmánu (za poplatek – 
týden cca 200 kn)
StraVoVÁnÍ: vlastní

poloostrov istrie • barbariga

Apartmán jANjA

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • povlečení a ručníky • spotřeby a klimatizaci, závěrečný úklid • turistickou taxu a registrační poplatek • doPraVa: • 
vlastní

Termíny:
02.06. - 09.06. 8.890
09.06. - 16.06. 8.890
16.06. - 23.06. 9.390
23.06. - 30.06. 11.390
30.06. - 07.07. 11.390
07.07. - 14.07. 11.390
14.07. - 21.07. 14.590
21.07. - 28.07. 14.590

Termíny:
28.07. - 04.08. 14.590
04.08. - 11.08. 14.590
11.08. - 18.08. 11.390
18.08. - 25.08. 9.390
25.08. - 01.09. 8.890
01.09. - 08.09. 5.490
08.09. - 15.09. 5.490

poloostrov istrie • banjole

Hotel CENTINERA***
Poloha: Hotel Centinera se nachází v krásné zátoce Banjole. Banjole, je 
malá rybářská vesnice v jižní části západní Istrie, se nachází asi 6 km jihový-
chodně od Puly, mezi zálivy Solin a Paltan. Pobřeží je členité, pod borovými 
lesy. Řada zátok, poloostrovů, přírodních pláží, sportovišť a rekreačních 
zařízení - tenisové kurty, pěší a cyklistické stezky, možnost plachtění a pro-
nájem motorových člunů a další vodní sporty – tvoří Banjole jako příjemné 
místo k pobytu. Obzvláště zajímavý je sportovní rybolov.
PlÁŽ: přímo u pláže, kamenitá, větší oblázky 
ubytoVÁnÍ: Hotel se skládá ze tří pavilonů, které jsou velmi blízko pláže. 
Každý pavilon má čtyři podlaží: snížené přízemí, přízemí, první a druhé 
patro. Pokoje v dolním patře a přízemí nemají balkon (klienti mohou využí-
vat společnou terasu), zatímco pokoje v prvním a druhém patře mají balkon 
a možnost až dvou přistýlek. Všechny pokoje mají TV, telefon, klimatizaci, 
mini bar, Wi-Fi (za poplatek 7 € / pobyt) a nádherný výhled.
VybaVenÍ: restaurace, „a la carte“ restaurace, dva bary, vnitřní bazén 
s mořskou vodou (uzavřen v období 2.6. – 8.9.), internet, zábava a sport 
(vodní sporty, stolní tenis, volejbal, tenisové kurty cca 250m, animace pro 
děti a dospělé v hlavní sezoně a mnoho dalších).
StraVoVÁnÍ: polopenze formou bufetu, nápoje u večeře v ceně (místní 
víno, pivo, nealko nápoje)

• cena ZahrnuJe: • 7 x ubytování s polopenzí • povlečení a ručníky • animace (16.6.-14.9.2018 kromě soboty) • PoVinné PŘÍPlatky: • registrační poplatek + 1,5 € /
osobu (platba na recepci) • parkovné + 1 € / pokoj / den • pobytová taxa: + cca 1 € / osoba / den, děti do 12. let zdarma • SleVy: • dítě na přistýlce do 5,99 let ZDARMA • 
dítě na přistýlce 6 - 11,99 let 50% • dospělý na přistýlce 30% • doPraVa autobuSem: • + 2.190 Kč

Termíny:  balkon
02.06. - 09.06. 8.890 9.890
09.06. - 16.06. 8.890 9.890
16.06. - 23.06. 11.590 12.790
23.06. - 30.06. 11.590 12.790
30.06. - 07.07. 11.590 12.790
07.07. - 14.07. 14.090 15.290
14.07. - 21.07. 14.090 15.290
21.07. - 28.07. 14.090 15.290

Termíny:  balkon
28.07. - 04.08. 14.090 15.290
04.08. - 11.08. 14.090 15.290
11.08. - 18.08. 14.090 15.290
18.08. - 25.08. 14.090 15.290
25.08. - 01.09. 11.590 12.790
01.09. - 08.09. 11.590 12.790
08.09. - 15.09. 8.890 9.890
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kvarner • crikvenica

Hotel a pavilony AD TURRES
Poloha: v borovém lese ve svahu nad mořem, součást hote-
lového komplexu AD TURRES, cca 2,5 km severně od centra 
města Crikvenica, v blízkosti hotelu Omorika. Ubytování vhodné 
pro méně náročnou klientelu.
PlÁŽ: oblázková a betonová plata, cca 250-400 m, vhodná pro 
děti. Přístup na pláž přes místní komunikaci.
ubytoVÁnÍ: Komplex se skládá z hotelu (40 pokojů) a 12 pavi-
lonů (každý 27 pokojů) Jednoduše vybavené 2lůžkové pokoje 
se sprchou a WC a balkonem směr moře, některé s možností 
přistýlky.
VybaVenÍ: centrální restaurace, v blízkosti - aperitiv bar, smě-
nárna, sejf, TV místnost, WIFI na recepci ZDARMA, terasa, 
parkoviště, v areálu - venkovní bazén se sladkou vodou, v blíz-
kosti - tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, kuželky, vodní sporty. 

Před hotelem Omorika (cca 300 m) je turistické 
nádraží mini vláčku. V letních měsících, vás 
vláček zavede do centra Crikvenice.
StraVoVÁnÍ: polopenze formou bufetu

• cena ZahrnuJe: • 7 x ubytování s polopenzí • povlečení a ručníky • pobytovou taxu, registrační poplatek • SleVy: • dítě na přistýlce do 5,99 let ZDARMA • dítě na 
přistýlce od 6 do 11,99 let 50% • dítě na přistýlce od 12 do 17,99 let 30% • dospělý na přistýlce 20% sleva • doPraVa autobuSem: • + 2.190 Kč

Termíny:  hotel pavilon
02.06. - 09.06. 6.690 5.690
09.06. - 16.06. 6.690 5.690
16.06. - 23.06. 6.690 5.690
23.06. - 30.06. 6.690 5.690
30.06. - 07.07. 7.890 6.190
07.07. - 14.07. 7.890 6.190
14.07. - 21.07. 9.190 7.490
21.07. - 28.07. 9.190 7.490
28.07. - 04.08. 9.190 7.490
04.08. - 11.08. 9.190 7.490
11.08. - 18.08. 9.190 7.490
18.08. - 25.08. 7.890 6.190
25.08. - 01.09. 7.890 6.190
01.09. - 08.09. 7.890 6.190
08.09. - 15.09. 6.690 5.690

kvarner • ostrov krk

Apartmány ostrov Krk
Poloha: apartmány se nacházejí převážně v oblasti riviéry Šilo, poté oblast Klimno, Soline 
a Njivice. Šilo - klidné místo na dovolenou na severovýchodě ostrova Krk – 2 malé přístavy, 
několik menších restaurací speciality místní kuchyně.
PlÁŽ: Šilo – písečná pláž s modrou vlajkou (půjčovna lehátek a slunečníků), úseky oblázkové, 
betonové, skalnaté, léčivé bahno (Soline-Čižići), pláže vhodné pro psy, menší pláže přístupné 
pěšky nebo lodí.
ubytoVÁnÍ: vybavené apartmány v soukromých domech, vlastní sociální zařízení, většinou 
klimatizace, parkování u apartmánu nebo na ulici v blízkosti domu. APARTMÁN 1/2 „A“: ložnice 
se 2 lůžky. Kuchyň s obývacím pokojem. Cca. 25-30 m2 pro 2 osoby (s možností přistýlky). 
STUDIO 1/2 „B“: 2 lůžka a kuchyňský kout v obytné místnosti. Cca. 20-25m2 pro 2 osoby 
(s možností přistýlky). APARTMÁN 1/4 „A“: 2 ložnice se 2 lůžky, kuchyň s obývacím pokojem. 
55-70 m2 pro 4 osoby (možnost přistýlek). APARTMÁN 1/4 „B“: 2 lůžka v ložnici+ 2 lůžka v obý-
vacím pokoji případně 3 lůžka v ložnici + přistýlka v obývacím pokoji, kuchyň. Cca. 50-55 m2 pro 

4 osoby. APARTMÁN 1/6 „A“: 3x dvoulůžková ložnice, kuchyň s obý-
vacím pokojem, 2x koupelna (nebo 1 kompletně vybavená koupelna 
+ wc) Cca. 80-100m2 pro 6 osob (s možností přistýlky). APARTMÁN 
1/6 „B“: 2x dvoulůžková ložnice + 2 lůžka v obývacím pokoji, kuchyň-
ská linka s obytnou místností, 1 koupelna. Cca. 75-85 m2 pro 6 osob. 
APARTMÁN 1/8 „A“: 4x dvoulůžková ložnice, kuchyň s obývacím 
pokojem, 2x koupelna. Cca. 
90-110 m2 pro 8 osob (mož-
nost přistýlek). APARTMÁN 
1/8 „B“: 3 x dvoulůžková lož-
nice + 2 lůžka v obývacím 
pokoji, kuchyň s obývacím 
pokojem, 2 koupelny (nebo 
1 kompletním sociálním zaří-
zením +wc). Cca. 85-95 m2 
pro 8 osob.
StraVoVÁnÍ: vlastní 

• cena ZahrnuJe: • 7x nájem celého apartmánu • spotřeby energií, závěrečný úklid • povlečení a ručníky • pobytovou taxu • 10% sleva na výlety lodí • PŘÍPlatky: • 
přistýlka: + 1.990,- Kč / osoba / týden • dítě 3-5 let na lůžku s rodiči: + 990,- Kč / týden (do 3.let zdarma) • domácí mazlíčci: + 7 € / den (na vyžádání) • PoVinné PŘÍPlatky: 
• registrační poplatek: + 3 € / osoba/ pobyt • doPraVa: • vlastní

Termíny: 1/2 A 1/2 B 1/4 A 1/4 B 1/6 A 1/6 B 1/8 A 1/8 B
26.05. - 02.06. 6.990 6.190 9.290 8.690 13.090 11.390 16.490 14.990
02.06. - 09.06. 8.290 7.390 11.390 10.590 14.790 13.290 18.790 17.490
09.06. - 16.06. 8.290 7.390 11.390 10.590 14.790 13.290 18.790 17.490
16.06. - 23.06. 8.290 7.390 11.390 10.590 14.790 13.290 18.790 17.490
23.06. - 30.06. 8.290 7.390 11.390 10.590 14.790 13.290 18.790 17.490
30.06. - 07.07. 10.390 9.590 14.290 13.290 19.490 17.290 23.890 22.390
07.07. - 14.07. 10.390 9.590 14.290 13.290 19.490 17.290 23.890 22.390
14.07. - 21.07. 11.790 10.590 16.290 14.790 21.390 19.690 26.590 25.390
21.07. - 28.07. 11.790 10.590 16.290 14.790 21.390 19.690 26.590 25.390
28.07. - 04.08. 13.590 12.290 19.190 16.990 25.090 22.390 29.290 28.290
04.08. - 11.08. 13.590 12.290 19.190 16.990 25.090 22.390 29.290 28.290
11.08. - 18.08. 13.590 12.290 19.190 16.990 25.090 22.390 29.290 28.290
18.08. - 25.08. 13.590 12.290 19.190 16.990 25.090 22.390 29.290 28.290
25.08. - 01.09. 10.390 9.590 14.290 13.290 19.490 17.290 23.890 22.390
01.09. - 08.09. 9.590 8.690 13.290 12.290 17.290 15.490 21.890 20.390
08.09. - 15.09. 6.990 6.190 9.290 8.690 13.090 11.390 16.490 14.990
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Severní dalmácie • Vodice

Villa ANGELI***
Poloha: v klidné části nad hotelovým komplexem Imperial. Do centra 
města cca 800 m, 15 minut procházka.
PlÁŽ: cca 300 m oblázková pláž, betonová opalovací mola
ubytoVÁnÍ: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, rodinný pokoj pro 
4 osoby má 2 oddělené pokoje (1x sprcha WC), pokoje mají TV / SAT, 
minilednička, WiFi, sprchu / WC, stropní ventilátor, balkon nebo terasu. 
V rodinném pokoji pro 4 
osoby, platí se 3x dospělá 
osoba a 4. osoba má slevu 
viz slevy.
VybaVenÍ: recepce, 
terasa, bazén, parkoviště.
StraVoVÁnÍ: polopenze 
– snídaně formou bufetu, 
večeře výběr z 3 menu.

• cena ZahrnuJe: • 7 x ubytování s polopenzí • povlečení a ručníky • pobytovou taxu • SleVy pro 1 osobu na přistýlce: • dítě do 3. let bez nároku na lůžko a stravu 
ZDARMA • dítě na přistýlce do 11,99 let: sleva 50% • osoba od 12 let na přistýlce: sleva 20% • doPraVa autobuSem: • + 2.690 Kč

• cena ZahrnuJe: • 7 x ubytování s polopenzí • povlečení a ručníky • pobytovou taxu • SleVy: • dítě do 3. let bez nároku na lůžko a stravu ZDARMA • dítě na přistýlce 
do 11,99 let: sleva 50% • osoba od 12 let na přistýlce: sleva 20% • PŘÍPlatky: • večeře: + 2.990,- Kč / osoba / týden • doPraVa autobuSem: • + 2.490 Kč

Termíny:
09.06. - 16.06. 6.490
16.06. - 23.06. 6.490
23.06. - 30.06. 7.690
30.06. - 07.07. 7.690
07.07. - 14.07. 8.990
14.07. - 21.07. 10.190
21.07. - 28.07. 10.190
28.07. - 04.08. 10.190
04.08. - 11.08. 10.190
11.08. - 18.08. 10.190
18.08. - 25.08. 8.990
25.08. - 01.09. 7.690
01.09. - 08.09. 6.490
08.09. - 15.09. 6.490

Severní dalmácie • biograd na moru

Penzion MAI MARE***
Poloha: pension postavený v roce 2006 poskytuje klientům 
kvalitní ubytování v klidném prostředí, ale zároveň nedaleko 
rušného centra městečka Biograd (cca 300 m). Udržované 
okolí a terasa ve stínu stromů dotvářejí příjemnou atmosféru 
přímořského střediska. Vhodné pro klienty preferující komor-
nější hotelové prostředí.
PlÁŽ: cca 150 m – oblázková, štěrková pláž s pozvolným vstu-
pem do moře, možnost vodních sportů za poplatek. Na pláži je 
k dispozici plavecký bazén s mořskou vodou a tobogán. Vedle 
pláže se táhne promenáda s obchůdky a restauracemi.
ubytoVÁnÍ: vkusně zařízené dvoulůžkové pokoje s mož-
ností jedné přistýlky, všechny mají koupelnu s WC, klimatizaci, 
stropní ventilátor, SAT TV, ledničku, balkon a Wi-Fi 
VybaVenÍ: malá recepce, restaurace a la carte s terasou, 
parkoviště.
StraVoVÁnÍ: snídaně bufet, možnost dokoupení bufetové 
večeře v hotelu Ilirija **** 

Termíny:
16.06. - 23.06. 6.690
23.06. - 30.06. 8.190
30.06. - 07.07. 8.190
07.07. - 14.07. 8.990
14.07. - 21.07. 8.990
21.07. - 28.07. 8.990

Termíny:
28.07. - 04.08. 8.990
04.08. - 11.08. 8.990
11.08. - 18.08. 8.990
18.08. - 25.08. 8.990
25.08. - 01.09. 8.190
01.09. - 08.09. 6.690

náš tIp
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Severní dalmácie • Primošten

Apartmány a pokoje Primošten
Poloha: No name apartmány a pokoje s enachází do cca 600 m od centra v celém oblí-
beném letovisku Primošten - poloostrov mezi zátokami Raduča a Primošten, zhruba 20 km 
jižně od města Šibenik. Okolní svahy pokrývají známé primoštenské vinice. Město je jed-
ním z nejkrásnějších městeček v Jaderském moři a proslulým turistickým centrem Dalmácie 
s množstvím zábavy a sportovního vyžití.
PlÁŽ: do cca 600 m od oblázkové pláže
ubytoVÁnÍ: většina apartmánů a pokojů má terasu nebo balkón a parkování v blízkosti, 
možnost přistýlky za příplatek. Pokud je apartmán v historickém centru, je parkování mimo 
centrum a zavazadla jsou zdarma přivezena.
POKOJE – dvoulůžkové, některé s možností přistýlky, s vlastním sociálním zařízením BEZ 
KUCHYŇKY.
aPartmÁny: A2 – studio nebo apartmán pro 2 osoby, koupelna, kuchyň a ložnice, A4 – 2 
ložnice, kuchyň, koupelna, A6 – 3 ložnice, 1 nebo 2 koupelny, kuchyň, A8 – 4 ložnice, 2 
koupelny, kuchyň
StraVoVÁnÍ: vlastní (možnost doobjednání polopenze na místě u agentury za cenu cca 
16 € /osoba/den)

• cena ZahrnuJe: • nájem celého apartmánu na 7 nocí nebo cenu za osobu v pokoji na 7 nocí • spotřeby energií (voda, elektřina, plyn) • závěrečný úklid • povlečení 
a ručníky • pobytovou taxu • PoVinné PŘÍPlatky: • registrační poplatek: + 1,50 € / osoba • PŘÍPlatky: • přistýlka: + 1.990 Kč / týden v období do 30/6 a od 25/8; 
+ 2.990 Kč / týden v ostatních termínech • doPraVa autobuSem: • +2.490 Kč

Termíny: Pokoj A2 A4 A6 A8
02.06. - 09.06. 2.690 7.390 11.890 14.290 17.290
09.06. - 16.06. 2.690 7.390 11.890 14.290 17.290
16.06. - 23.06. 2.990 8.690 13.090 15.790 18.490
23.06. - 30.06. 3.590 9.890 14.790 18.490 24.590
30.06. - 07.07. 3.790 10.890 16.290 19.490 27.090
07.07. - 14.07. 3.790 10.890 16.290 19.490 27.090
14.07. - 21.07. 4.490 11.390 16.790 21.690 28.990
21.07. - 28.07. 4.490 11.390 16.790 21.690 28.990
28.07. - 04.08. 4.490 11.390 16.790 21.690 28.990
04.08. - 11.08. 4.490 11.390 16.790 21.690 28.990
11.08. - 18.08. 4.490 11.390 16.790 21.690 28.990
18.08. - 25.08. 4.490 11.390 16.790 21.690 28.990
25.08. - 01.09. 3.590 9.890 14.790 18.490 24.590
01.09. - 08.09. 2.690 7.390 11.890 14.290 17.290
08.09. - 15.09. 2.690 7.390 11.890 14.290 17.290

Střední dalmácie • ostrov brač

Aparthotel BABURA-INA***

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby energií a závěrečný úklid • povlečení a ručníky • klimatizaci, WiFi • pobytovou taxu • nePoVinné PŘÍPlatky: 
• snídaně: + 1.490 Kč / osoba / týden • večeře: + 2.990 Kč / osoba / týden • SleVy: • dítě do 3.let bez nároku na lůžko ZDARMA • doPraVa: • vlastní

Poloha: Aparthotel Babura (nyní nově pojmenovaný Ina) leží v západní části města 
Supetar v tiché ulici 80 m od centrální pláže a od centra městečka cca 200 m. Ve vzdále-
nosti 20 m od kapacity se nachází restaurace, kde je možno si dokoupit stravování.
PlÁŽ: oblázková, štěrková s pozvolným vstupem i s upravenými betonovými plochami 
na slunění
ubytoVÁnÍ: dvouposchoďový dům nabízí celkem 21 apartmánů pro 2 - 5 osob. 
Všechny mají vybavenou kuchyň, koupelnu se sprchou a WC, klimatizaci, SAT TV a bal-
kon nebo terasu. Apartmán 2+1 pro 2-3 osoby - 1 dvoulůžková ložnice a vybavená kuchyň 
s přistýlkou. Apartmán 4+1 pro 4-5 osob - 2 dvoulůžkové ložnice a vybavená kuchyň s při-
stýlkou.
VybaVenÍ: parkovací místa kolem budovy, 
Wi-Fi ve společných prostorách, velký spo-
lečný gril v přízemí. V blízkosti jsou tenisové 
kurty a další sportovní zařízení za poplatek
StraVoVÁnÍ: vlastní

Termíny:  AP 2+1 AP 4-1
09.06. - 16.06. 11.690 14.690
16.06. - 23.06. 11.690 14.690
23.06. - 30.06. 12.890 17.190
30.06. - 07.07. 15.390 19.690
07.07. - 14.07. 17.590 22.090
14.07. - 21.07. 17.590 22.090
21.07. - 28.07. 17.590 22.090
28.07. - 04.08. 17.590 22.090
04.08. - 11.08. 17.590 22.090
11.08. - 18.08. 17.590 22.090
18.08. - 25.08. 15.390 19.690
25.08. - 01.09. 11.690 14.690
01.09. - 08.09. 9.190 12.290
08.09. - 15.09. 9.190 12.290
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Střední dalmácie • omiš

Hotel PLAŽA****

Střední dalmácie • omiš

Apartmány OMIšSKá RIVIÉRA***

• cena ZahrnuJe: • 7 x ubytování se snídaní • povlečení a ručníky • pobytovou taxu • SleVy: • dítě na přistýlce do 12. let: sleva 50% • dospělý na přistýlce: sleva 30% 
• PŘÍPlatky: • večeře: + 1.990,- Kč / osoba / týden (dítě do 12. let sleva 50 %) • doPraVa autobuSem: • +2.690 Kč

• cena ZahrnuJe: • 7x nájem celého apartmánu • spotřeby energií, závěrečný úklid • povlečení a ručníky • pobytovou taxu • doPraVa autobuSem: • + 2.690 Kč

Poloha: nachází se v atraktivní lokalitě, vedle moře, řeky, hlavní 
pláže a starého města Omiš.
PlÁŽ: cca 1 minutu chůze od hlavní písečné pláže se spoustou akti-
vit.
ubytoVÁnÍ: standardní pokoje bez balkonu s přistýlkou a výhle-
dem na staré město Omiš, jehož dominantou je krásná stará pevnost 
Mirabella (Peovica) a impozantní hory a dvoulůžkové pokoje s mož-
ností jedné přistýlky na mořskou stranu s balkonem. Všechny pokoje 
mají vlastní příslušenství, klimatizaci, telefon, minibar, sejf, fén, WiFi 
a SAT TV.
VybaVenÍ: recepce, restaurace, restaurace a la carte Pirátská 
taverna se středomořskou kuchyní, bar, parkoviště, výtah, fitness, 
sauna, pára, wirlpool a masáže (vše za poplatek).
StraVoVÁnÍ: snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení večeří.

Poloha: apartmány se nacházejí v celé oblasti omišské riviéry ( Pisak, Marušići, Mimice, Lokva 
Rogoznica, Čelina, Stanići, Omiš-Nemira, Omiš). 
PlÁŽ: cca do 300 m od oblázkové pláže 
ubytoVÁnÍ: Studio 2: pokoj s manželskou postelí a případně 1 přistýlkou (studio 2+1) a s kuchyň-
ským koutem, WC, sprcha, balkon. AP 1/2 + 2: jedna ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj 
s rozkládací pohovkou a kuchyní, WC, sprcha, balkon. AP 1/4: dvě ložnice s manželskou postelí, 
kuchyň, WC, sprcha, balkon (je možné přidat přistýlku za příplatek na vyžádání za 1.490,- Kč / týden, 
maximálně 2 přistýlky).
StraVoVÁnÍ: vlastní 

Termíny: standard moře + 
balkon

02.06. - 09.06. 12.690 15.890
09.06. - 16.06. 12.690 15.890
16.06. - 23.06. 12.690 15.890
23.06. - 30.06. 12.690 15.890
30.06. - 07.07. 12.690 15.890
07.07. - 14.07. 14.890 17.590
14.07. - 21.07. 14.890 17.590
21.07. - 28.07. 16.090 18.590
28.07. - 04.08. 16.090 18.590
04.08. - 11.08. 16.090 18.590
11.08. - 18.08. 14.890 17.590
18.08. - 25.08. 14.890 17.590
25.08. - 01.09. 14.890 17.590
01.09. - 08.09. 12.690 15.890
08.09. - 15.09. 12.690 15.890

Termíny:  ST 2 ST 2+1 AP 1/2+2 AP 1/4
26.05. - 02.06. 7.390 7.890 10.790 11.990
02.06. - 09.06. 7.390 7.890 10.790 11.990
09.06. - 16.06. 5.990 6.990 7.990 8.990
16.06. - 23.06. 5.990 6.990 8.090 8.990
23.06. - 30.06. 7.090 8.990 11.590 12.890
30.06. - 07.07. 7.090 8.990 11.590 12.890
07.07. - 14.07. 8.190 10.390 13.090 14.790
14.07. - 21.07. 9.890 12.390 15.790 17.290
21.07. - 28.07. 9.890 12.390 15.790 17.290
28.07. - 04.08. 10.390 12.890 16.290 17.790
04.08. - 11.08. 10.390 12.890 16.290 17.790
11.08. - 18.08. 10.390 12.890 16.290 17.790
18.08. - 25.08. 10.390 12.890 16.290 17.790
25.08. - 01.09. 7.090 8.690 10.490 11.590
01.09. - 08.09. 6.390 6.490 8.690 9.990
08.09. - 15.09. 7.890 8.690 11.390 12.790

Příklad ubytování
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Střední dalmácie • omiš

Apartmány MALA LUKA**

Střední dalmácie • mimice

Hotel PLETER ****

• cena ZahrnuJe: • 7x nájem celého apartmánu • spotřeby energií, závěrečný úklid • povlečení a ručníky • pobytovou taxu • PŘÍPlatky: • přistýlka pro 5. nebo 6. osobu: 
+ 1.790 Kč / týden • mobilní klimatizace: + 7 € /den • doPraVa autobuSem: • + 2.690 Kč

• cena ZahrnuJe: • 7 x ubytování se snídaní • povlečení a ručníky • pobytovou taxu • SleVy: • dítě do 7. let na přistýlce ZDARMA • dítě na přistýlce od 7. do 12. let: 
sleva 50% • PŘÍPlatky: • večeře: + 4.490,- Kč / osoba / týden (dítě do 12. let sleva 50 %) • doPraVa: • pouze vlastní

Poloha: Zátoka Mala Luka je 3 km vzdálená od centra města 
Omiše. V areálu je 18 moderně vybavených apartmánů. Patří mezi 
menší a klidnější turistická centra v borovém háji na pobřeží Jadranu, 
vhodné pro klienty, kteří chtějí strávit klidnou dovolenou.
PlÁŽ: cca 50 m od krásné pláže s oblázky a hrubým pískem, se 
skalnatými zákoutími pro klidný a nerušený odpočinek vhodné pro 
rodiny s dětmi
ubytoVÁnÍ: Apartmány mají 2 ložnice, v každé je k dispozici při-
stýlka. Součástí apartmánu je kvalitně zařízená kuchyně, sprcha, 
WC, veliká jídelna a společenská místnost s TV. Každý apartmán má 
prostornou terasu s letním nábytkem. Z terasy je výhled na moře.
VybaVenÍ: restaurace a la carte, cafe bar, parkování.
StraVoVÁnÍ: vlastní, možnost dokoupení stravy v restauraci kom-
plexu

Poloha: menší hotel v letovisku Mimice 
přímo u moře. Vzdálen cca 12 km od 
Omiše a obklopen pohořím Omiška 
dinara. Ideální pro klienty vyhledávající 
klid a přírodu. 
PlÁŽ: vzdálené cca 20 m oblázková 
ubytoVÁnÍ: hotel má 33 pokojů v mod-
robílé barvě. Dvoulůžkové pokoje bez bal-
konu park a dvoulůžkové pokoje s mož-
ností jedné přistýlky na mořskou stranu 
některé s balkonem. Všechny pokoje mají 
vlastní příslušenství, klimatizaci, telefon, 
minibar, sejf, fén, WiFi a SAT TV.
VybaVenÍ: recepce, restaurace, bar, 
parkoviště, výtah, fitness, sauna.
StraVoVÁnÍ: snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení večeří.

Termíny: apt
02.06. - 09.06. 13.390
09.06. - 16.06. 16.990
16.06. - 23.06. 16.990
23.06. - 30.06. 16.990
30.06. - 07.07. 22.390
07.07. - 14.07. 22.390
14.07. - 21.07. 22.390
21.07. - 28.07. 22.390

Termíny: apt
28.07. - 04.08. 22.390
04.08. - 11.08. 22.390
11.08. - 18.08. 22.390
18.08. - 25.08. 22.390
25.08. - 01.09. 16.990
01.09. - 08.09. 16.990
08.09. - 15.09. 16.990

Termíny:  1/2  
park

1/2+1 
moře

1/2+1 
moře+balkon 

02.06. - 09.06. 11.590 12.590 16.290
09.06. - 16.06. 11.590 12.590 16.290
16.06. - 23.06. 11.590 12.590 16.290
23.06. - 30.06. 11.590 12.590 16.290
30.06. - 07.07. 11.590 12.590 16.290
07.07. - 14.07. 13.790 14.790 18.190
14.07. - 21.07. 13.790 14.790 18.190

Termíny:  1/2  
park

1/2+1 
moře

1/2+1 
moře+balkon 

21.07. - 28.07. 13.790 14.790 18.190
28.07. - 04.08. 13.790 14.790 18.190
04.08. - 11.08. 13.790 14.790 18.190
11.08. - 18.08. 13.790 14.790 18.190
18.08. - 25.08. 13.790 14.790 18.190
25.08. - 01.09. 11.590 12.590 16.290
01.09. - 08.09. 11.590 12.590 16.290
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makarská riviéra • baška Voda

Pokoje s polopenzí Baška Voda

makarská riviéra • baška Voda

Pokoje a apartmány PALAC se snídaní

Poloha: Nachází se v oblíbeném letovisku Baška Voda. Je to významné 
a rušné letovisko na Makarské riviéře. Předností Bašky Vody je bohatá 
vegetace včetně borových lesů, které dosahují až k dlouhým oblázkovým 
plážím. I její poloha pod hradbou pohoří Biokovo je velmi malebná. Leto-
visko patří k nejoblíbenějším ve Střední Dalmácii.
PlÁŽ: Oblázková cca 100 - 600 m od ubytování
ubytoVÁnÍ: Privátní pokoje bez klimatizace v celém letovisku Baška 
Voda s vlastním sociálním zařízením, možnost přistýlky
StraVoVÁnÍ: polopenze v restauraci „ŠEBIN“ – snídaně bufet, večeře 
předkrm, hlavní jídlo výběr ze 2 menu, salát, desert, v ceně jeden nápoj 
(sklenice vína, piva nebo nealko)

Poloha: Nachází se přímo v centru oblíbeného letoviska Baška 
Voda. Je to významné a rušné letovisko na Makarské riviéře. Předností 
Bašky Vody je bohatá vegetace včetně borových lesů, které dosahují 
až k dlouhým oblázkovým plážím. I její poloha pod hradbou pohoří 
Biokovo je velmi malebná. Letovisko patří k nejoblíbenějším ve Střední 
Dalmácii.
PlÁŽ: ubytování přímo u moře, kousek od oblázkové pláže cca 30m
ubytoVÁnÍ: Všechny pokoje a apartmány mají klimatizaci, SAT / TV, 
parkoviště a bezplatné Wi-Fi připojení. V přízemí budovy je restau-
race.
APARTMAN - ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj s mož-
ností přistýlky pro 1 nebo 2 osoby s kuchyňským koutem, pouze pro 2 
osoby je ubytování v typu studio- jedna místnost s manželskou postelí, 
kuchyňským koutkem, vlastní sociální zařízení 
POKOJ – dvou až třílůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením
StraVoVÁnÍ: bufetové snídaně v ceně, možnost dokoupení večeří 
a la carte v místní restauraci za 2.290 Kč za osobu a týden (polévka, 
hlavní jídlo, salát, dezert).

• cena ZahrnuJe: • 7 x ubytování s polopenzí za osobu • spotřeby energií (voda, elektřina, plyn) • závěrečný úklid • povlečení • pobytovou taxu • SleVy: • dítě do 3 let 
zdarma na lůžku s rodiči • dítě 3 -12 let na lůžku 10% • dítě do 12. let na přistýlce 20% sleva • dospělý na přistýlce 10% sleva • doPraVa autobuSem: • +2.690 Kč

• cena ZahrnuJe: • 7 x ubytování za osobu se snídaní při minimálním počtu 2 plně platících osob v kapacitě • spotřeby energií (voda, elektřina, plyn) • povlečení • 
pobytovou taxu • závěrečný úklid • SleVy: • dítě do 3 let v pokoji nebo apartmánu s 2 dospělými na postýlce ZDARMA • dítě do 8 let sleva: 20% • dospělý na přistýlce sleva 
: 10% • doPraVa autobuSem: • +2.690 Kč

Období:
02.06. - 23.06. 4.990
23.06. - 07.07. 5.590
07.07. - 14.07. 6.090

Období:
14.07. - 18.08. 6.490
18.08. - 25.08. 6.090
25.08. - 01.09. 5.590

Období:
01.09. - 15.09. 4.990

Období: pokoj apartmán
02.06. - 23.06. 5.390 5.690
23.06. - 07.07. 7.190 7.690
07.07. - 18.08. 8.390 9.190

Období: pokoj apartmán
18.08. - 01.09. 7.190 7.690
01.09. - 15.09. 5.390 5.690
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makarská riviéra • makarská

Hotel PALMA***
Poloha: hotel ve vyhledávaném letovisku Makar-
ská nabízí širokou škálu možností pro zábavu, sport 
i relaxaci, má vynikající polohu - nachází se v blízkosti 
hotelu Meteor cca 350 m od centra města, přímo pod 
hotelem vede pobřežní promenáda.
PlÁŽ: cca 150 m oblázková pláž s pozvolným vstupem 
do moře, k dispozici jsou sprchy, lehátka a slunečníky 
za poplatek, plážové bary
ubytoVÁnÍ: moderně zařízené, klimatizované dvou-
lůžkové pokoje s možností přistýlky mají LCD TV / SAT, 
telefon, minilednička, WiFi připojení zdarma, sprchu / 
WC, balkon.
VybaVenÍ: recepce, restaurace a al carte, cafe bar, 
parkoviště za poplatek 5 € / den.
StraVoVÁnÍ: polopenze – snídaně formou bufetu, 
večeře výběr z 3 menu, salátový bufet, dezert

• cena ZahrnuJe: • 7 x ubytování s polopenzí • povlečení a ručníky • pobytovou taxu • SleVy: • dítě do 3. let bez nároku na lůžko a stravu ZDARMA • dítě na přistýlce do 
11,99 let: sleva 50% • 2. dítě 3 – 11,99 let bez nároku na lůžko ale se stravou: sleva 50% • osoba od 12 let na přistýlce: sleva 20% • doPraVa autobuSem: • + 2.690 Kč

Termíny:
16.06. - 23.06. 8.990
23.06. - 30.06. 10.190
30.06. - 07.07. 11.390
07.07. - 14.07. 13.390
14.07. - 21.07. 13.390
21.07. - 28.07. 13.390
28.07. - 04.08. 13.390
04.08. - 11.08. 13.390
11.08. - 18.08. 13.390
18.08. - 25.08. 11.390
25.08. - 01.09. 10.190
01.09. - 08.09. 10.190
08.09. - 15.09. 8.990

makarská riviéra • makarská

Vila DALMACIjA***

• cena ZahrnuJe: • 7x nájem celého apartmánu • povlečení a ručníky • klimatizaci • pobytovou taxu • parkování • PŘÍPlatky a SleVy: • dítě do 3. let bez nároku na 
lůžko ZDARMA • dítě od 3. let do 7 let bez nároku na lůžko v apartmánu 2+2: + 1.290,- Kč / týden • polopenze: + 3.690,- Kč / osoba/ týden • večeře: + 2.790,- Kč /osoba /
týden • doPraVa autobuSem: • + 2.690 Kč

Poloha: dvoupatrová vila s vyvýšeným přízemím se nachází v klidné 
lokalitě jinak rušného střediska Makarská, které nabízí širokou škálu 
možností pro zábavu, sport i relaxaci. Centrum vzdálené cca 15 minut.
PlÁŽ: cca 100 m oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře, k dis-
pozici jsou sprchy, lehátka a slunečníky za poplatek, plážové bary
ubytoVÁnÍ: všechny studia a apartmány (celkem 9) disponují klima-
tizací, malou kuchyňkou s dvouvařičem a základním vybavením, menší 
ledničkou, vlastním sociálním zařízením, SAT TV, Wi-Fi a parkování 
zdarma. Studio 2+1: jedna místnost s manželskou postelí a rozkláda-
cím gaučem pro 1 osobu, balkon (studio v přízemí je bez balkonu). 
Studio 3+1: jedna místnost 
s manželskou postelí a roz-
kládacím gaučem pro 1 až 2 
osoby, zavřená lodžie směr 
moře. Apartmán 2+2: ložnice 

s manželskou postelí a malá kuchyň s obytnou místností 
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, terasa směr moře. 
StraVoVÁnÍ: vlastní. Možnost dokoupení polopenze 
v blízkém hotelu či restauraci.

Termíny:  ST 2+1 
bez balkonu ST 2+1 ST 3+1 AP 2+2

02.06. - 09.06. 6.690 9.090 7.890 10.590
09.06. - 16.06. 6.690 9.090 7.890 10.590
16.06. - 23.06. 9.090 11.590 10.390 13.090
23.06. - 30.06. 12.790 16.490 13.290 20.490
30.06. - 07.07. 15.990 18.990 16.990 24.090
07.07. - 14.07. 15.990 18.990 16.990 24.090
14.07. - 21.07. 15.990 18.990 16.990 24.090
21.07. - 28.07. 15.990 18.990 16.990 24.090
28.07. - 04.08. 15.990 18.990 16.990 24.090
04.08. - 11.08. 15.990 18.990 16.990 24.090
11.08. - 18.08. 15.990 18.990 16.990 24.090
18.08. - 25.08. 12.790 16.490 13.290 20.490
25.08. - 01.09. 10.390 12.790 11.590 15.490
01.09. - 08.09. 9.090 11.590 10.390 13.090
08.09. - 15.09. 6.690 9.090 7.890 10.590
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makarská riviéra • Gradac, brist 

Apartmány a pokoje
PriVÁtnÍ aPartmÁny
Poloha: apartmány v soukromých vil-
kách v okolí centra městečka Gradac 
PlÁŽ: oblázková pláž do 450 m dle 
polohy apartmánu
ubytoVÁnÍ: studia pro 2-3 osoby a 4-8 
lůžkové apartmány s možností jedné při-
stýlky. Apartmány mají vlastní soc. zaří-
zení, vybavený kuchyňský kout, balkon, 
terasu anebo společný balkon či terasu. 
StraVoVÁnÍ: vlastní strava

Soukromé PokoJe  
Se SnÍdanÍ nebo PoloPenZÍ
Poloha: pokoje v soukromých vilkách v okolí 
centra města Gradac 
PlÁŽ: oblázková pláž do 450 m dle polohy vilky
ubytoVÁnÍ: 2-3 lůžkové pokoje, vlastní soc. 
zařízení, balkon nebo terasa 
StraVoVÁnÍ: polopenze nebo snídaně, mož-
nost dokoupení obědů nebo večeří + 2.490 Kč, 
dítě do 6 let + 1.290 Kč. Stravování je zajištěno 
v restauraci, vzdálené do 500 m od ubytování.

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. 
energie) • povlečení • závěrečný úklid • PoVinné PŘÍPlatky: • pobytová 
taxa: + 0.55 € / osoba / den 12-18 let, + 1,10 € / osoba starší 18 let / den (platba 
na místě) • doPraVa autobuSem: • dospělí: + 2.690 Kč 

• cena ZahrnuJe: • 7x ubytování se snídaní (polopenzí) • spotřeby (voda, plyn, el. 
energie) • povlečení • závěrečný úklid • PoVinné PŘÍPlatky: • pobytová taxa: + 0.55 € 
/ osoba / den 12-18 let, + 1,10 € / osoba starší 18 let / den (platba na místě) • SleVy na  
3 lůžku: • dítě 2 - 6 let: - 800 Kč • doPraVa autobuSem: • dospělí: + 2.690 Kč

Termíny: snídaně polopenze
26.05. - 02.06. 4.390  6.090 
02.06. - 09.06. 4.390  6.090 
09.06. - 16.06. 4.390  6.090 
16.06. - 23.06. 4.390  6.090 
23.06. - 30.06. 4.890  6.690 
30.06. - 07.07. 5.190  6.990 
07.07. - 14.07. 5.490  7.290 
14.07. - 21.07. 5.490  7.290 
21.07. - 28.07. 5.490  7.290 
28.07. - 04.08. 5.490  7.290 
04.08. - 11.08. 5.490  7.290 
11.08. - 18.08. 5.490  7.290 
18.08. - 25.08. 5.190  6.990 
25.08. - 01.09. 5.190  6.990 
01.09. - 08.09. 4.390  6.090 
08.09. - 15.09. 4.390  6.090 

Termíny: apt. 2 apt. 3 apt. 4 apt. 5 apt. 6 apt.7 apt.8 přistýlka
26.05. - 02.06. 6.990 10.090 12.690 14.390 16.190 17.290 19.090 2.390
02.06. - 09.06. 6.990 10.090 12.690 14.390 16.190 17.290 19.090 2.390
09.06. - 16.06. 6.990 10.090 12.690 14.390 16.190 17.290 19.090 2.390
16.06. - 23.06. 6.990 10.090 12.690 14.390 16.190 17.290 19.090 2.390
23.06. - 30.06. 7.490 10.990 13.890 15.890 17.590 19.290 21.090 2.390
30.06. - 07.07. 9.290 12.690 16.190 18.490 20.490 23.090 24.190 2.890
07.07. - 14.07. 9.790 13.290 18.190 19.590 21.590 23.690 25.390 3.190
14.07. - 21.07. 9.790 13.290 18.190 19.590 21.590 23.690 25.390 3.190
21.07. - 28.07. 9.790 13.290 18.190 19.590 21.590 23.690 25.390 3.190
28.07. - 04.08. 9.790 13.290 18.190 19.590 21.590 23.690 25.390 3.190
04.08. - 11.08. 9.790 13.290 18.190 19.590 21.590 23.690 25.390 3.190
11.08. - 18.08. 9.790 13.290 18.190 19.590 21.590 23.690 25.390 3.190
18.08. - 25.08. 9.290 12.690 16.190 18.490 20.490 23.090 24.190 2.890
25.08. - 01.09. 9.290 12.690 16.190 18.490 20.490 23.090 24.190 2.890
01.09. - 08.09. 6.990 10.090 12.690 14.390 16.190 17.290 19.090 2.390
08.09. - 15.09. 6.990 10.090 12.690 14.390 16.190 17.290 19.090 2.390

Příklad ubytování

Příklad ubytování

makarská riviéra • Podgora 

Hotel SIRENA***

• cena ZahrnuJe: • 7 x ubytování s polopenzí • povlečení a ručníky • pobytovou taxu • PŘÍPlatky: • parkovné 10 € / den • SleVy: • dítě do 3. let bez nároku na lůžko 
a stravu ZDARMA • dítě na přistýlce 3 - 6,99 let: sleva 50% • dítě na přistýlce 7 - 11,99 let: sleva 30% • dospělý na přistýlce: sleva 10% • doPraVa autobuSem: • 
+ 2.690 Kč

Poloha: renovovaný hotel se nachází pod pohořím Biokovo u pobřeží, v západní části 
malebného městečka Podgora, cca 400 m od centra města. Vhodné i pro náročnější 
klientelu.
PlÁŽ: cca 30 m u oblázkové pláže, malebné malé zátoky
ubytoVÁnÍ: klimatizované pokoje se nacházejí ve 3 patrech a jsou vybaveny manžel-
ským lůžkem, SAT/TV, minibar, WiFi a koupelnou s WC a sprchou. Standardní pokoje 
jsou menší velikosti, mají francouzské okno a jsou bez možnosti přistýlky. Pokoje na 
mořskou stranu většinou s výhledem na moře jsou prostornější s balkonem a možností 
1 přistýlky, možnost rodinných pokojů pro 2 dospělé a 2 děti na vyžádání. 
VybaVenÍ: recepce, restaurace, aperitiv bar, výtah, internetový koutek, venkovní bazén 
se sladkou vodou, parkování za poplatek 10 € / den na městském parkovišti.
StraVoVÁnÍ: polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběr z 3 menu, polévka 
a salát formou bufetu.

Termíny: PARK MOŘE
02.06. - 09.06. 13.290 15.790
09.06. - 16.06. 13.290 15.790
16.06. - 23.06. 14.490 18.490
23.06. - 30.06. 14.490 18.490
30.06. - 07.07. 17.290 20.890
07.07. - 14.07. 17.290 20.890
14.07. - 21.07. 17.290 20.890
21.07. - 28.07. 17.290 20.890
28.07. - 04.08. 17.290 20.890
04.08. - 11.08. 17.290 20.890
11.08. - 18.08. 17.290 20.890
18.08. - 25.08. 17.290 20.890
25.08. - 01.09. 14.490 18.490
01.09. - 08.09. 13.290 15.790
08.09. - 15.09. 13.290 15.790
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Slovinsko

PortoroŽ
Portorož patří k nejdůležitějším letoviskům na slovinském pobřeží v Terst-
ském zálivu, hlavně kvůli největšímu výběru ubytování, krásné velké pláži 
s navezeným umělým pískem a mnoha možnostmi zábavy. Romantické 
procházky u moře, koupání v bazénech, kosmetická a zdravotní péče, pro-
gramy termálních lázní, sport a rekreace revitalizující tělo i duši. Portorož 
je úzce spojen s nedalekým Piranem 

StrunJan
Od roku 1990 je tato oblast mezi městy Izola a Piran chráněna jako pří-
rodní rezervace díky své biotické rozmanitosti a typické flóře a fauně. Nej-
významnějším místem je cca 80 m vysoký flyšový útes. 

SLOVINSKO
Země, která je pro nás z České republiky docela blízko. Pokud sem 
zamíříte, určitě neprohloupíte. Najdete tu na malé ploše perfektní 
služby, malebná přímořská městečka, termální lázně i plno příleži-
tostí na zajímavé výlety do okolí. Protože je Slovinsko malé, máte tam 
všechno blízko sebe. Když vás přestane bavit lenošení u pobřeží, 
můžete snadno vyrazit do vnitrozemí, např. do světoznámých jeskyň, 
na krasové planiny, termálních lázní, do metropole Lublaně nebo 
třeba do Julských Alp. To vše za pár desítek minut jízdy.

iZola
Izola je středověké městečko na pobřeží Jaderského moře v Terstském 
zálivu. Izola je obklopena malebnou krajinou s četnými dlouhými údolími 
a kopci – můžete zde ochutnat plno tradičních jídel v místních restaura-
cích, většina z nich nabízí nádherný výhled na záliv. 

ankaran
Nejsevernější přímořské letovisko leží asi 10 km severně od Koperu. 
Rozkládá se na poloostrově Milje. Díky svému mírnému klimatu a poloze 
chránící před větrem je velice oblíbeným jako místo dovolené. Turistické 
středisko Adria Ankaran se nachází na území bývalého benediktinského 
kláštera. 

bled
Je bezpochyby hlavním turistickým centrem a symbolem Slovinska. Kdo 
by neznal jezero obklopené Julskými Alpami a kostelíkem uprostřed. 
V tomto velkém jezeře ledovcového původu se můžete koupat, jezdit na 
loďce, rybařit nebo se jen procházet okolo. 

Portorož
Strunjan

Izola
Ankaran

Bled

Ptuj

terme Ptuj

Grand Hotel PRIMUS****

• cena ZahrnuJe: • 1 x ubytování s polopenzí /osoba (minimální délka pobytu 2 noci) • volný vstup do bazénů a saun Termál parku 2 x denně • volný vstup do vnitřních 
termálních bazénů Vespasianus • veškeré pobytové taxy • SleVy: • dítě do 5,99 let na přistýlce ZDARMA • dítě od 6 do 11,99 let na přistýlce 50% • dospělí na přistýlce 
10% • doPraVa: • vlastní

Poloha: cca 100 m od termálních lázní s vnitřním a venkovním 
bazénovým komplexem a tobogány. V nejstarším slovinském 
městě Ptuj s římskou a středověkou historií. Termální mine-
rální voda pomáhá při revmatických onemocněních a stavech 
po úrazech a operacích. Vedle vnitřního termálního parku jsou 
k dispozici vnitřní a venkovní sauny (1 vnitřní turecká sauna, 2 
finské sauny, 1 finská sauna ve vinném sudu, 1 venkovní finská 
sauna).
ubytoVÁnÍ: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky typu 
Economy se sprchou anebo dvoulůžkové pokoje pro náročnější 
klienty, kde je do vany zaveden kohoutek s termální vodou, takže 
klienti si mohou užívat vlastních termálních lázní. Klimatizace, 
safe, fén, minibar a Wi-Fi, župan.
VybaVenÍ: restaurace, 18. jamkové golfové hřiště cca 200 m od 
hotelu, WiFi zdarma, parkoviště; v hotelu luxusní Valens Augusta 
Wellness v římském stylu, skládá se ze tří částí: Imperium dob-
rého pocitu, termální lázně a sauny Flavia a Vespasianus ter-
mální bazény a vířivky (bazény zdarma, ostatní za poplatek).
StraVoVÁnÍ: polopenze formou bufetu. 

Období: výhled 
přístav

výhled 
moře

02.05. - 02.06. 2.190 2.390
03.06. - 21.06. 1.890 2.090
22.06. - 05.07. 2.190 2.390
06.07. - 18.08. 2.290 2.490
19.08. - 13.10. 2.190 2.390
14.10. - 17.11. 2.290 2.490

náš tIp
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izola

Hotel HALIAETUM**** a MIRTA****
Poloha: Hotely Haliaetum a Mirta se nachází v komplexu San Simon nedaleko 
městečka Izola s bohatou historií a krásnou architekturou, v bujné středomořské 
zeleni, kde jsou stále viditelné pozůstatky starobylého přístavu Haliaetum z řím-
ských dob. Vzdálenost do centra města cca 800 m.
PLÁŽ: přírodní oblázková, písčitá, travnatá, místy betonová, vzdálenost cca 
100 m
ubytoVÁnÍ: dvojlůžkový pokoj (hotel Haliaetum či Mirta) případně rodinné 
pokoje pro 4 osoby (pouze hotel Mirta), balkón, sprcha, WC, telefon, SAT TV, mini 
bar, fén, sejf, klimatizace, WiFi. Některé pokoje na mořskou stranu (za příplatek) 
VybaVenÍ: centrální restaurace, vnitřní bazén s ohřívanou mořskou vodou 
(mimo provoz v červenci a srpnu) v hotelu Haliaetum, kde se nachází i recepce. 
Hotelový komplex San Simon: tenisová hřiště, minigolf, promenády, kadeřnický 
salón, kosmetický salón s masáží a pedikúrou. Na pláži: vybíjená, stolní tenis, 
velký vodní tobogán, trampolína pro děti, půjčovna různých plavidel (šlapadla, 
kánoe), škola surfování, dětský koutek, gril s bufetem, prodejna suvenýrů, půj-
čovna lehátek a slunečníků. 
V Hotelu Mirta se nachází Wellness & Spa centrum s bylinkovou saunou, finskou 
saunou, infračervenou saunou, římskou parní lázeň, ledová jeskyně, tepidárium, 
vířivka a široká nabídka relaxačních masáží, léčebných procedur a programů pro 

relaxaci a regeneraci duši a revitalizovat 
celé vaše tělo. 
Animační programy pro děti, noční klub. Ve 
městě je pošta, obchody, lékárna, ambu-
lance, diskotéka,…
StraVoVÁnÍ: polopenze formou bufetu. 
Jídla jsou podávána v hlavní restauraci 
San Simon, v blízkosti hotelů a depan-
dancí komplexu.

• cena ZahrnuJe: • 1 x ubytování s polopenzí /osoba (minimální délka pobytu 3 noci v termínech do 26.5. anebo od 9.9., 4 noci 26.5.-7.7. a od 26.8.-9.9. nebo 5 nocí 
v termínech 7.7.-26.8.2018) • vstup do krytého bazénu s ohřívanou mořskou vodou (mimo provoz v červenci a v srpnu) • vstup na pláž (pláž dle počasí 15.6.-15.9.) • 
animační programy v červenci a srpnu • PoVinné PŘÍPlatky (platba na místě): • registrační poplatek 1 € / osoba • pobytová taxa 1,27 € / osoba /den • PŘÍPlatky: • 
pokoj na mořskou stranu 150 Kč / osoba / den • jednolůžkový pokoj na vyžádání • dětská postýlka 7 € / den • SleVy 3. a 4. lůžko rodinný pokoj mirta: • dítě do 11,99 let 
ZDARMA • dítě od 12 do 14,99 let: -50% • dospělý na přistýlce: -20% • doPraVa: • vlastní

Portorož

Hotel LUCIjA***
Poloha: Hotel Lucija se nachází se hned vedle pláže a promenády v Portoroži, 
je vhodný pro rodiny s dětmi. Do města Piran s jeho středověkou architekturou 
a bohatým kulturním dědictvím se dostanete snadno autobusem. Hotel Lucija je 
vzdálen pouze 1 km od nejbližší zastávky. Mezi další pozoruhodná místa v okolí 
patří kostel Svaté Trojice v 36 km vzdáleném městě Hrastovlje. 
PlÁŽ: betonová asi 100 m od hotelu, u pláže se nacházejí venkovní bazény. 
Písečná hlavní městská pláž je vzdálená asi 250 m od hotelu, pozvolný přístup do 
moře. 
ubytoVÁnÍ: Hotel Lucija má prostorné dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 
nebo rodinné pokoje pro 3-4 osoby, satelitní TV, klimatizace, safe, fén, WiFi, některé 
dvoulůžkové i rodinné pokoje s balkonem (za příplatek). Župan za poplatek cca 5 € 
/ osoba / den.
VybaVenÍ: Terasa, venkovní bazén, sauna, kasino, solárium, lázně a wellness, 
masáže, dětské hřiště, půjčovna kol, stolní tenis, tenisový kurt, bowling, minigolf, 
krytý bazén s mořskou vodou (uzavřen v termínu 1.7.-31.8.), restaurace, bar. Hote-
lový bar Pineta má zastřešenou venkovní terasu s výhledem na zahradu. Pro rodiny 
je v hotelu miniklub a venkovní animace v létě, dětská herna. Parkovat mohou hosté 
za poplatek v garáži hotelu. Možnost pobytu i s malými domácími mazlíčky.
Wellness lucija je rozsáhlý kom-
plex s vyhřívaným krytým bazé-
nem s mořskou vodou (uzavřen 
v termínu 1.7.-31.8.), saunou a je 
zde také několik dalších lázeň-
ských zařízení včetně infračerve-
ných kabin. kromě dalších služeb 
jsou k dispozici také masáže ve 
vedlejším hotelu metropol. 
StraVoVÁnÍ: polopenze formou 
bufetu

• cena ZahrnuJe: • 1 x ubytování s polopenzí/osoba (minimální délka pobytu 4 noci nebo 5 nocí v termínech 3.8.-25.8. 2018) • volný vstup do bazénů a na hotelovou 
pláž (pláž dle počasí 15.6.-15.9.) • animační programy v červenci a srpnu • pobytovou taxu • PŘÍPlatky: • pokoj s balkonem 250 Kč / osoba / den • jednolůžkový pokoj na 
vyžádání • domácí mazlíčci 20 € / den (na vyžádání) • parkování v garáži cca 14 € / den • dětská postýlka 11 € / den (na vyžádání) • SleVy: • dítě do 11,99 let na přistýlce 
ZDARMA • dospělý na přistýlce 20% • rodinné pokoje: 2. dítě do 11,99 let ZDARMA • doPraVa: • vlastní

Období: 1/2 jen Mirta 
1/2+2

03.04. - 26.05. 1.690 1.990
26.05. - 07.07. 1.990 2.390
07.07. - 26.08. 2.290 2.790
26.08. - 09.09. 1.990 2.390
09.09. - 07.10. 1.690 1.990
07.10. - 28.11. 1.390 1.690

Období: 1/2+1 rod. pokoj 
1/2+1

02.04. - 19.04. 1.190 1.490
20.04. - 09.05. 1.590 1.990
10.05. - 28.06. 1.790 2.190
29.06. - 02.08. 1.990 2.490
03.08. - 25.08. 2.190 2.690
26.08. - 15.09. 1.990 2.490
16.09. - 06.10. 1.590 1.990
07.10. - 21.10. 1.190 1.490
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Portorož

Hotel HISTRION****

Strunjan

Apartmány SALINERA**
Poloha: Letovisko Strunjan leží na jižní straně stejnojmenného, světlými 
skalami lemovaného poloostrova, který se nachází v polovině cesty mezi 
Izolou a Portoroží. Z nejvyššího skalního břehu celého pobřeží je nád-
herný daleký výhled až do Terstu, za jasného počasí je vidět až ke sněhem 
pokrytým vrcholkům Alp. Nejbližší restaurace je 300 metrů daleko, zatímco 
obchod s potravinami leží ve vzdálenosti 1 km. Autobusové nádraží ve 
Strunjanu je zhruba 1 km daleko, vzdálenost od letiště v Terstu 90 km 
PlÁŽ: Přírodní oblázky, travnatá s betonovými plochami na opalování, ve 
vzdálenosti cca 300 m od apartmánů. 
ubytoVÁnÍ: Apartmán pro 3-4 osoby MONO: má podlahovou plochu 28 
m2 a skládá se z obývacího pokoje s 3 lůžky (přistýlka pro 4.osobu za 
příplatek), kuchyňské linky, koupelna se sprchovým koutem, terasa nebo 
balkon. Některé apartmány s klimatizací (označeny AC).
Apartmán pro 5-6 osob BILO: má podlahovou plochu 42 m2 a skládá se 
z obývacího pokoje s 3 lůžky, ložnice s manželskou postelí (přistýlka pro 
6.osobu za příplatek), kuchyňské linky, koupelna se sprchovým koutem, 
terasa nebo balkon. Všechny apartmány mají klimatizaci.
Všechny apartmány jsou vybaveny: elektrický sporák, lednička, kuchyňské 
nádobí, SAT TV a telefon, vysoušeč vlasů.
VybaVenÍ: V komplexu restaurace, parkoviště, WiFi, TV místnost, ven-

kovní a vnitřní bazén ( v hotelu Sali-
nera, vnitřní bazén uzavřen v červenci), 
tenisové kurty v blízkosti, animační 
programy v červenci a v srpnu, hote-
lová pláž (otevřena od cca 15/6 do 
15/9 2018), internet (na recepci hotelu 
Salinera, za poplatek). Možný pobyt 
s domácím mazlíčkem za příplatek. 
StraVoVÁnÍ: vlastní. 

• cena ZahrnuJe: • 1 x ubytování s polopenzí / osoba (minimální délka pobytu 3 noci v termínech do 7.7. a od 9.9. nebo 5 nocí v termínech 7.7.-9.9.2018) • volný vstup 
do bazénů a na hotelovou pláž (pláž a bazén Arcobaleno otevřeno cca 15.6.-15.9.) • animační programy v červenci a srpnu • vstup do Kasina Bernardin • WiFi a parkování 
(garáž za příplatek cca 5 € /den) • PŘÍPlatky: • jednolůžkový pokoj na vyžádání • dětská postýlka 7 € / den • lehátka a slunečníky cca 5 € / den • PoVinné PŘÍPlatky 
(platba na místě): • registrační poplatek 1 € / osoba • pobytová taxa 1,27 € / osoba /den • ceny oSoba na PŘiStÝlce: • dítě do 11,99 let: 300,- Kč / noc • dítě od 12 do 
14,99 let: 1.290,- Kč / noc • dospělý: 1.590,- Kč / noc • doPraVa: • vlastní

• cena ZahrnuJe: • nájem apartmánu na den(minimální délka pobytu 3 noci v termínech do 7.7. a od 26.8 a 5 nocí v termínech 7.7.-26.8.2018) • spotřebu elektrické 
energie a vody, závěrečný úklid • ložní prádlo a ručníky • parkování • PoVinné PŘÍPlatky(platba na místě): • registrační poplatek 1 € / osoba • pobytová taxa 1,27 € / 
osoba /den • PŘÍPlatky: • domácí mazlíčci 12 € / den (nutno hlásit dopředu) • přistýlka 550 Kč / noc • doPraVa: • vlastní

Období: výhled 
přístav

výhled 
moře

02.04. - 19.05. 1.990 2.190
19.05. - 07.07. 2.190 2.390
07.07. - 28.07. 2.290 2.490
28.07. - 26.08. 2.490 2.690
26.08. - 09.09. 2.290 2.490
09.09. - 14.10. 1.990 2.190
14.10. - 30.11. 1.690 1.890

Období: MONO 3 MONO 3 
AC

BILO 5 
AC

08.04. - 26.05. 2.090 2.490 3.190
26.05. - 07.07. 2.390 2.790 3.890
07.07. - 14.07. 2.490 2.890 4.090
14.07. - 19.08. 2.690 3.090 4.190
19.08. - 26.08. 2.490 2.890 4.090
26.08. - 09.09. 2.390 2.790 3.890
09.09. - 14.10. 2.090 2.490 3.190

Poloha: Hotel Histrion se může pochlubit malebnou polohou na mořském pobřeží mezi 
letovisky Portorož a Piran a malým přístavištěm pro jachty. Hotel byl vybudován z bývalého 
klášterního kostela sv. Bernardina. Budete okouzleni výhledem na pláž nebo výhledem na 
přístav jedné z nejkrásnějších částí slovinského pobřeží. Tento rodinný hotel nabízí well-
ness centrum, akvapark, soukromou pláž, venkovní bazény i několik restaurací a kaváren. 
Hosté hotelu mají přímý přístup do vodního parku Laguna Bernardin, Wellness Vile Park 
a Casina Bernardin. Vzdálenost od centra Portorože cca 1,5 km.
PlÁŽ: přímo na vlastní, louka na opalování a koupací mola.
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, mají balkón, výhled na moře nebo 
na přístav. Jsou klimatizované a vybavené kabelovou TV, telefonem a minibarem. Wi-Fi.
VybaVenÍ: recepce v objektu, výtah v objektu, klimatizace společných prostorů, dětský 
koutek, restaurace, lobby bar, denní bar, noční bar, letní terasa, soukromá pláž, vnitřní 
a venkovní bazén, Wellness centrum zahrnuje turecké a finské sauny s malebnými interi-
éry a venkovní ochlazovací bazén. Kvalifikovaní maséři poskytují dle přání hostů nejrůz-
nější masáže. Večer se pak můžete pobavit v kasinu. 
Rodiny s dětmi si mohou odpočinout a pobavit se ve vodním parku s několika bazény 
s mořskou vodou, který nabízí širokou škálu vodních aktivit. Vstup do vodního parku mají 
všichni hosté hotelu zdarma.

StraVoVÁnÍ: polopenze formou 
bufetu. Tři restaurace a bar – Pristan 
(hlavní), Taverna Mediteran a Barka 
a bar San Bernardino Cafe – se 
zaměřují na různé kuchyně včetně 
středomořských specialit, grilova-
ných jídel a ryb. Z teras si můžete 
vychutnávat výhledy na Jaderské 
moře. 
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ankaran

Vila ADRIATIC***

bled

Hotel jADRAN***

Poloha: vila je součástí Resortu Adria Ankaran se nachází v obci Ankaran, přímo 
u moře. Je to 20 minut jízdy od malebného středověkého městečka Piran a 15 
minut jízdy od Terstu. V blízkosti jsou také starobylá města Koper a Izola. Resort 
se nachází na klidném místě ve stínu starých borovic a olivovníků, vzdálen 5 km od 
dálnice. 
PlÁŽ: cca 150 m od vily a je dobře vybavena - sprchy, lehátka (za příplatek), ven-
kovní bazén s mořskou vodou, bary a restaurace. Částečně kamenitá, částečně 
zatravněná a částečně betonová
ubytoVÁnÍ: komfortní ubytování hotelového stylu ve dvoulůžkových pokojích 
s možností až 2 přistýlek (palanda), s TV/SAT, telefonem, klimatizací, internetem 
a soc. zařízením. Většina pokojů s balkonem nebo terasou. Možnost lednice za 
příplatek.
VybaVenÍ: centrální recepce, restaurace v hotelu Convent, vybavení resortu - 
venkovní bazén (otevřený 15.6.-1.9. 2018), Adria wellness centrum (sauna, bazén, 
masáže-vše za poplatek), tenisové kurty, plážový volejbal, bowling, kulečník, minig-
olf, půjčovna kol, krytý bazén s mořskou vodou (aqua-aerobik každé ráno, uzavřen 
v době 4.7.-11.7.2018), bar, bezplatné parkovací místo. V červenci a srpnu animace 
pro děti. 
StraVoVÁnÍ: polopenze formou bohatého bufetu v hotelu Convent. Možnost 
dokoupení plné penze.

Poloha: Hotel Jadran se nachází v blízkosti jezera Bled v centru letoviska a je 
ideální pro hosty, kteří hledají příjemnou atmosféru malého hotelu. Hotel nabízí uby-
tování za přijatelné ceny a zároveň akceptuje domácí mazlíčky.
ubytoVÁnÍ: Dvoulůžkové pokoje. Polovina pokojů má výhled na jezero Bled ( je 
možná přistýlka), zatímco ostatní pokoje mají výhled do klidnější části města Bled 
(bez možnosti přistýlky). Většina z 45 pokojů má balkon, koupelnu s vanou/sprchou, 
telefonem s přímou volbou, kabelovou TV, WiFi, minibarem. Všechny pokoje mají 
veškeré potřebné vybavení i pro domácí mazlíčky. Domácí zvíře za poplatek: cca 
10 EUR za noc.
VybaVenÍ: Hosté mohou využívat služeb recepce, internetový koutek na recepci, 
parkoviště. Hosté mohou využívat se slevou bazénový komplex a za poplatek well-
nes centrum v partnerském hotelu. 
StraVoVÁnÍ: polopenze formou bufetu. Snídaně se podává v hotelu Jadran, 
na večeře se dochází do nedaleké restaurace Panorama vzdálené cca 100 m od 
hotelu.

• cena ZahrnuJe: • 1 x ubytování s polopenzí (minimální délka pobytu 4 noci anebo 5 nocí v období 7.7. – 18.8.) • povlečení a ručníky • vstup do venkovního, vnitřního 
bazénu a fitness dle otvírací doby • vstup na pláž v létě • internet • parkování • nePoVinné PŘÍPlatky: • plná penze: + 390,- Kč / osoba / den • lednice: + 3 € / den • 
dětská postýlka: + 5 € / den • PoVinnÝ PŘÍPlatek na mÍStě: • pobytová taxa: + 1,27 € / osoba a den (děti do 18. let 50%) • registrační poplatek: + 1 € / osoba • SleVy: 
• děti do 12. let na přistýlkách ZDARMA • dospělá osoba na přistýlce 20% sleva • doPraVa: • vlastní

• cena ZahrnuJe: • 1 x ubytování s polopenzí/osoba (minimální délka pobytu 3 noci) • slevu na vstup do bazénů wellness komplexu Živa v hotelu Golf • veškeré pobytové 
taxy • PŘÍPlatky: • jednolůžkový pokoj na vyžádání • pobyt s malým psem 10 €/noc • SleVy: • dítě do 5,99 let na přistýlce ZDARMA • dítě od 6 do 11,99 let na přistýlce 
50% • osoba od 12 let na přistýlce 30% • doPraVa: • vlastní

Období: pokoj 2+1 pokoj 2+2
31.03. - 19.05. 1.490 1.890
19.05. - 07.07. 1.790 2.190
07.07. - 28.07. 2.090 2.590

Období: pokoj 2+1 pokoj 2+2
28.07. - 18.08. 2.190 2.690
18.08. - 08.09. 1.790 2.190
08.09. - 06.10. 1.490 1.890

Období: 1/2+1 
jezero

30.03. - 08.06. 1.390 1.590
09.06. - 13.07. 1.490 1.690
14.07. - 08.09. 1.590 1.890

Období: 1/2+1 
jezero

09.09. - 28.09. 1.490 1.690
29.09. - 26.10. 1.390 1.590

náš tIp
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land Salzburg • hinterglemm

Hotel jOHANNESHOF*** 

land Salzburg • niedernsill

Hotel KEHLBACHWIRT***

• cena ZahrnuJe: • 3 x ubytování v pokoji s polopenzí/ osobu (minimální délka pobytu 3 noci s libovolným dnem nástupu) • povlečení a ručníky • parkování • Saalbach 
Hinterglemm JOKER CARD (místní atrakce se slevou či zdarma) • PoVinné PŘÍPlatky – ubytoVÁnÍ: • pobytová taxa: + 1,10 € / osobu / den (děti do 14,9 let neplatí) 
• SleVy – ubytoVÁnÍ - přistýlka: • dítě do 6,9 let: zdarma • dítě 7-11,9 let: platí 490 Kč / 1 noc • dítě 12-15,9 let: platí 990 Kč / 1 noc • doPraVa: • pouze vlastní

• cena ZahrnuJe: • 3x ubytování v pokoji s polopenzí / osobu (minimální délka pobytu 3 noci s libovolným dnem nástupu) • Piesendorf-Niedernsiller Funcard (mnoho 
aktivních programů a slev, např. volný vstup do Hinkelsteinbad Piesendorf a na koupaliště jezera Niedernsill, cesty lanovkou apod.,…) • povlečení a ručníky • PoVinné 
PŘÍPlatky – ubytoVÁnÍ: • pobytová taxa: + 1,10 € / osobu / den (děti do 14,9 let neplatí) • nePoVinné PŘÍPlatky – ubytoVÁnÍ: • malé domácí zvíře (na zpětné 
potvrzení): + 8 € / den • parkování v garáži: + 8 € / auto / den • SleVy – ubytoVÁnÍ: 3. a 4. lůžko: • dítě do 11,9 let: zdarma • dítě 12-15,9 let: platí 890 Kč / noc • dospělí: 
platí 1190 Kč / noc • doPraVa: • pouze vlastní

Poloha: renovovaný rodinný hotel umístěný v klidném místě, ale nedaleko restau-
rací, barů a nákupních možností cca 100m.Vhodné pro turistiku, horskou cyklistiku, 
Saalbach 3 km, Zell am See 20 km, Salzburg 100 km.
PokoJe: hotel se skládá z hlavní budovy a přistavené nové části. Standardně zaří-
zené 2-lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky pro dítě do 16.let anebo pokoje Komfort 
pro 2 osoby případně až pro 2 dospělé a 2 děti (patrová postel) v nové části. Všechny 
pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV, WiFi, a balkon. 
VybaVenÍ hotelu: vstupní hala s krbem, posezením a recepcí, restaurace, letní 
terasa, výtah, sklep pro kola, možnost mytí jízdních kol, louka s lehátky, dětské 
hřiště, stolní tenis, parkování, WiFi. Wellness: relaxační místnost s finskou saunou, 
párou, a infra saunou. 

StraVoVÁnÍ: polopenze. Sní-
daně formou bufetu, večeře 4-5 
chodů formou výběr z menu, 
salátový bufet. 1 x za týden grilo-
vací večer (dle počasí).

Poloha: rodinný hotel v klidném prostředí městečka Niedernsill 768 m nm, 2500 obyvatel. Vhodné pro 
turistiku, Národní park Vysoké Taury, Tauernradweg, jízda na horském kole, plavání jezero Niedernsill - pří-
rodní jezero na koupání s dětskou částí vzdálené 300 m, plavání Hinkelsteinbad Piesendorf (6km). Golfové 
hřiště v Zell am See a Mittersill (14km), Kitzbühel 41 km.
PokoJe: standardně zařízené 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky (cca 20 m2) anebo rodinné pokoje pro 
až 4 osoby (cca 30 m2), vlastní soc. zařízení, TV, WLAN, trezor a balkon.
VybaVenÍ hotelu: 30 pokojů, 2 restaurace, bar, výtah, pivní a Kneippova zahrada, taverna, venkovní 
lehátka, slunečníky a parkoviště. Stolní tenis, lukostřelba procházky s průvodcem, půjčovna kol dle dostup-
nosti, dětské hřiště a herna. Za poplatek: tenisový kurt a minigolf (300m). Wellness: relaxační místnost 
s finskou saunou, párou a infra saunou (vše k dispozici 3 x týdně), masáže (za poplatek).

StraVoVÁnÍ: rozšířená polopenze (snídaně – bohatý bufet, večeře – 
servírovaná, 3 chodové menu s výběrem hlavního menu, salátový bufet, 
nápoje za poplatek), odpoledne 16.-17. hod. sladké pečivo. 
PoPlatky na mÍStě: pobytová taxa

Období: 1/2+1 1/2+2
03.06. - 07.07. 4.590 5.190
07.07. - 18.08. 5.190 5.690
18.08. - 22.09. 4.590 5.190

tyrolsko • kals am Grossglockner 

Sporthotel GROSSGLOCKNER***

• cena ZahrnuJe: • 3x ubytování v pokoji s polopenzí / osobu (minimální délka pobytu 3 noci s libovolným dnem nástupu) • vstup do welness • povlečení a ručníky • 
PoVinné PŘÍPlatky – ubytoVÁnÍ: • pobytová taxa: + 2,00 € / osobu / den (děti do 14,9 let neplatí) • SleVy – ubytoVÁnÍ: 3. a 4. lůžko: • dítě do 11,9 let: zdarma • 
dítě 12-18,9 let: sleva 50% • dospělí: sleva 10% • doPraVa: • pouze vlastní

Poloha: hotel složený z 2 vedlejších budov (Figol a Jenshof) v klidném prostředí v části 
lokality Grossdorf 1350 m nm. Vhodné pro turistiku, Národní park Vysoké Taury, Gross-
glockner, jízda na horském kole, rafting, lezectví, vodopády Umbalfälle Virgen. Lienz cca 
30 km, italské hranice cca 65 km.
PokoJe: standardně zařízené 2-lůžkové pokoje (cca 20 m2) v domě Figol anebo rodinné 
pokoje pro až 4 osoby (cca 22 m2 – patrová postel) v domě Jenshof. Vlastní soc. zařízení, 
TV, fén, balkon nebo terasa.
VybaVenÍ hotelu: recepce, restaurace s terasou v budově Jenshof, bar, výtah, Wi-Fi 
ve společných prostorech zdarma a parkoviště. Dětské hřiště a herna, úschovna kol. Well-
ness: fitness a bazén v domě Figol, relaxační místnost se saunou v Jenshofu.

StraVoVÁnÍ: all inclusive light: snídaně formou bufetu 
od 08:00 do 10:00 hod, obědová polévka, odpolední 
svačina, večeře o třech chodech (výběr z menu nebo 
bufet), salátový bufet, od 10:00 do 21:00 hod – pivo, 
místní víno, nealko, voda, ostatní nápoje za poplatek 
PoPlatky na mÍStě: pobytová taxa

Období: 1/2 1/2+1 1/2 
Komfort

1/2+2 
Komfort

23.06. - 07.07. 4.490 5.690 6.490 6.690
07.07. - 25.08. 5.490 6.390 6.790 7.090
25.08. - 16.09. 4.490 5.690 6.490 6.690

Období: 1/2 Figol 1/2+2 
Jenshof

19.05. - 01.07. 5.090 5.690
01.07. - 14.07. 5.590 6.290
15.07. - 25.08. 6.590 7.190
26.08. - 08.09. 5.590 6.290
09.09. - 23.09. 5.090 5.690
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oberösterreich • bad Goisern

Pension BERGBLICK 

oberösterreich • lembach

Hotel LEMBACHERHOF***

• cena ZahrnuJe: • 3x ubytování v pokoji se snídaní/ osobu (minimální délka pobytu 3 noci s libovolným dnem nástupu) • Salzkammergut Erlebniscard Více informací: 
www.salzkammergut.at/cz/cz/salzkammergut-card.html • povlečení a ručníky • parkování, pobytovou taxu • nePoVinné PŘÍPlatky – ubytoVÁnÍ: • malé domácí zvíře 
(na zpětné potvrzení): + 4 € / den • večeře: + 450 Kč / osoba / noc • SleVy – ubytoVÁnÍ: přistýlka: • dítě do 6 let: zdarma • dítě 6 až 15 let: sleva 50 % • dospělí: sleva 
10 % • doPraVa: • pouze vlastní

• cena ZahrnuJe: • 3x ubytování v pokoji s all inclusive light/ osobu (minimální délka pobytu 3 noci s libovolným dnem nástupu) • slevu do koupaliště v Lembachu • 
povlečení a ručníky • parkování • PoVinné PŘÍPlatky – ubytoVÁnÍ: • pobytová taxa: + 1,20 € / osobu / den (děti do 14,9 let neplatí) • nePoVinné PŘÍPlatky – 
ubytoVÁnÍ: • malé domácí zvíře (na zpětné potvrzení): + 8 € / den • SleVy – ubytoVÁnÍ přistýlka: • dítě do 11,9 let: zdarma • dítě 12-14,9 let: sleva 70 % • dospělí: 
sleva 30 % • doPraVa: • pouze vlastní

Poloha: penzion se nachází při vstupu do Bad Giosernu (500 mn.m.) s výhledem na 
pohoří Dachstein. Vzdálenost od centra cca 700 m, venkovní koupaliště vzdálené cca 
900 m. Mnoho sportovních a turistických vyžití v okolí. V ceně pobytu Salzkammergut 
Erlebniscard.
PokoJe: s dřevěným nábytkem a podlahou - jednolůžkové (bez příplatku), 2-lůžkové 
pokoje a 2-lůžkové s možností jedné přistýlky pro dítě do 15. let, v nabídce také rodinné 
pokoje s dvoulůžkem a jednou patrovou postelí, 
vlastní soc. zařízení, TV, WiFi a balkon. 
VybaVenÍ: restaurace a bar s terasou, snídaňová 
místnost, zahrada s lehátky a hřištěm, garáž pro 
motocykly, úschovna a půjčovna jízdních kol.

StraVoVÁnÍ: 
snídaně (bohatý 
bufet). Možnost 
dokoupení 
večeří.

Poloha: rodinný hotel v městečku Lembach in Mühlkreis 552 m n.m., 1600 obyvatel. Vhodné pro turistiku 
a vyjížďky na kole kolem Dunaje. Mezi městy Passau a Linz.
PokoJe: standardně zařízené 2-lůžkové pokoje anebo rodinné pokoje 2 lůžka s možností až 4 přistýlek pro 
celkem 6 osob, vlastní soc. zařízení, TV, WiFi.
VybaVenÍ hotelu: 28 pokojů, recepce, restaurace, pivnice, salonek s krbem a arkádové nádvoří. Wi-Fi 

v celém objektu, zahrada s lehátky a slunečníky, dět-
ské hřiště, dětská herna, parkoviště. Wellness: Nové 
wellness centrum s bio saunou, finskou saunu a parní 
lázní. Za poplatek: vířivka, masáže, kosmetické proce-
dury, kosmetika, manikúra, pedikúra a zábaly.
StraVoVÁnÍ: all inclusive light: welcome drink, sní-
daně formou bufetu od 08:00 do 10:00 hod, kontinen-
tální snídaně pro spáče od 10:00 do 11:00 hod, večeře 
o třech chodech (výběr z menu nebo bufet) 18:30 do 20:00 
s ½ l piva nebo ¼ l stolního vína, soda, dětský džus, káva 
(17:00 až 21:00 hod)

Období: ostatní rodinný
01.05. - 07.07. 3.090 3.290
07.07. - 18.08. 3.290 3.490
18.08. - 01.11. 3.090 3.290

Období: 1/2 1/2+4
01.05. - 07.07. 4.290 4.490
07.07. - 18.08. 4.490 4.790
18.08. - 01.11. 4.290 4.490

štýrsko • hohentauern 

Hotel SONNHOF***

• cena ZahrnuJe: • 3x ubytování v pokoji s polopenzí / osobu (minimální délka pobytu 3 noci s libovolným dnem nástupu) • vstup do welness (župan a ručník do sauny) 
• povlečení a ručníky • Murtal Card (slevy a programy v regionu) • PoVinné PŘÍPlatky – ubytoVÁnÍ: • pobytová taxa: + 2,50 € / osobu / den (děti do 15,9 let cca 0,40 € 
/den) • SleVy – ubytoVÁnÍ: 3. a 4. lůžko: • dítě do 2,9 let: zdarma • dítě 3-5,9 let: sleva 75% • dítě 6-11,9 let: sleva 50% • doPraVa: • pouze vlastní

Poloha: hotel v nadmořské výšce cca 1300 m, centrum cca 2 km. Nejbližší restaurace cca 500m. 
Kolem hotelu vedou různé turistické stezky a trasy pro horská kola. Vhodné pro turistiku, jízda na 
horském kole, lezectví, v blízkosti – Naturerlebnispark Keltenberg - získáte poznatky o životě Keltů 
v přírodě a s přírodou, Trieben cca 9 km, jezero Schribelsee, Wilde Berg Mautern-tematický zábavní 
park, klášter Admont cca 24 km.
PokoJe: standardně a moderně zařízené 2-lůžkové pokoje s možností přistýlky pro dítě do 13.let 
(cca 25 m2), případně dvoulůžkové pokoje Panorama cca 22 m2 zařízené v typickém štýrském stylu- 
dřevěný nábytek, případně rodinné pokoje pro 4 osoby – oddělené 2 místnosti s 1 koupelnou . Vlastní 
soc. zařízení, TV, koberec na podlaze.
VybaVenÍ hotelu: recepce, restaurace s terasou, dětská herna, Wi-Fi a parkoviště. Dětské hřiště 
a herna, louka s lehátky, úschovna a půjčovna kol (za poplatek). Wellness: krytý bazén, relaxační 

místnost se saunou, tenisové hřiště nedaleko hotelu, Nor-
dic Walking kurz týdně organizovaný hotelem.
StraVoVÁnÍ: polopenze: snídaně formou bufetu, sva-
čina na túru (1 x sandwich, 1 kus ovoce, malý nápoj), večeře o třech chodech (výběr z menu), salátový bufet, 
1 nápoj v ceně (malé pivo, 1dcl vína nebo 2 dcl nealko), ostatní nápoje za poplatek
PoPlatky na mÍStě: pobytová taxa

Období: 1/2+1 1/2  
Panorama 1/2+2

18.05. - 07.07. 3.990 4.190 4.490
07.07. - 25.08. 4.590 4.790 5.090
25.08. - 28.10. 3.990 4.190 4.490

náš tIp
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Holandsko - Keukenhof a Amsterdam

1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách (Brno v cca 
17,00 hod, Praha v cca 20,00 hod, Plzeň v cca 21,00 hod)

2. den: ráno příjezd do Keukenhofu – největší květinový 
park v Holandsku i v Evropě.

Základy květinového parku byly položeny již v roce 1830, 
pro veřejnost byl otevřen v roce 1950. Na 32 hektarech 
u vesničky Lisse pouhých 24 zahradníků nechá každo-

ročně na jaře vykvést 6 - 7 milionů cibulovitých květin, 
sázených do země ve třech vrstvách podle období květu 
(krokusy, narcisy, tulipány, hyacinty). Jedinečná sesku-
pení květin s různými trvalkami v zeleni členitého parku 
s vodními plochami, kvetoucími keři, starými stromy 
a uměleckými pracemi sochařů utváří neopakovatelnou 
podívanou. Ve čtyřech pavilonech areálu Keukenhofu 
se konají květinové výstavy a soutěže o nejkrásnější 
výpěstky.

Kolem poledne přejezd do Amsterdamu, kde vás čeká 
odpolední a večerní prohlídka centra s průvodcem, 
popř. individuální program (možnost návštěvy zdejších 
muzeí). V pozdních večerních hodinách odjezd do ČR.

3. den: příjezd do ČR v ranních až poledních hodinách

Minimální počet účastníků: 35 osob. Změna programu 
vyhrazena.

Termíny: cena
06.04. – 08.04. 2.490
20.04. – 22.04. 2.490
04.05. – 06.05. 2.490

Cena zahrnuje: dopravu busem, průvodce

Cena nezahrnuje: pojištění, vstupy (Keukenhof 18 €)

Nástupní místa: Brno, Jihlava – Pávov OMV, Praha, 
Beroun OMV u dálnice, Plzeň

Benátky s koupáním

1. den: odjezd z Prahy v cca 17:00, z Jihlavy v cca 19:00, 
z Brna v cca 20:00 (Janáčkovo divadlo)

2 den: v ranních hodinách příjezd do Punta Sabbioni, 
plavba linkovou lodí do Benátek cca 30 minut, prohlídka 
města s průvodcem, náměstí Svatého Marka se zvonicí, 
bazilika, Dóžecí palác, Most vzdechů, trh, Canal Grande, 
most zlatníků Ponte di Rialto, prohlídka do cca 13 hod, 
poté přesun na koupání na ostrov Lido, anebo indivi-

duálně odjezd na ostrov Murano – slavné benátské sklo 
s nákupem, pokud nemáte zájem o koupání, můžete 
zůstat celý den v Benátkách. Odjezd zpět do ČR ve večer-
ních hodinách.

3. den: příjezd v ranních až dopoledních hodinách do 
ČR

Poznámka: Pokud nebude počasí vhodné, bude v pro-
gramu místo koupání výlet na ostrov Murano

Trasa zájezdu povede svozem z Prahy do Brna a nebo 
přes Prahu dle počtu klientů.

Minimální počet účastníků: 35 osob. Změna programu 
vyhrazena.

Termíny:
09.07. – 11.07. 1.990
06.08. – 08.08. 1.990
28.09. – 30.09. 1.990

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby prů-
vodce

Cena nezahrnuje: celodenní jízdenka na lodní pře-
pravu cca 20 €, vstupné - orientační ceny vstupů: 
Campanilla věž cca 8 €, Benátky – Academia cca 12 € 
(studenti 6 €), Dóžecí palác + Museo Correale + Museo 
Archeologico Nazionale 19 € (studenti 121 €), St. Marco 
museum 5 €, Basilica vstup zdarma, Murano muzeum 
skla cca 10 €, pojištění
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Následující podmínky platí pro všechny zájezdy ve smyslu § 2522 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pořádané cestovní kance-
láří Atlantika, spol. s r.o., IČ: 253 32 040, se sídlem Brno, Běhounská 
22/24, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Kraj-
ským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26238 (dále jen CK). Smluvní 
vztah vzniká mezi CK a zákazníkem na základě uzavřené smlouvy 
o zájezdu ve smyslu § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, která je následně potvrzena CK, a to formou samostat-
ného potvrzení o zájezdu. Tímto potvrzením vznikají oběma stra-
nám práva a povinnosti stanovené uzavřenou smlouvou, těmito 
všeobecnými podmínkami, právními předpisy České republiky, 
zejména tedy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále 
právními předpisy Evropské unie a mezinárodními smlouvami, kte-
rými je Česká republika vázána.

1. Smlouva o zájezdu
Smlouvou o zájezdu se CK zavazuje pro zákazníka obstarat zájezd 
dle své nabídky, a to ve sjednaném rozsahu a kvalitě, a zákazník se 
zavazuje zaplatit souhrnou cenu, způsobem dále uvedeným. Při 
přihlášení na zájezd obdrží zákazník smlouvu o zájezdu, kterou 
vyplní a po podpisu předá nebo zašle CK. Zákazník je povinen 
seznámit se před podpisem smlouvy o zájezdu s těmito všeobec-
nými podmínkami, což svým podpisem stvrzuje. Dále je povinen 
seznámit se s programem zájezdu, podmínkami účasti na zájezdu 
a s pasovými a vízovými požadavky, které mu CK sdělí.
Po předání smlouvy o zájezdu zákazníkem vydá CK písemné 
potvrzení o zájezdu, obsahující označení smluvních stran, přesné 
vymezení zájezdu (uvedením času zahájení a ukončení a uvede-
ním všech zahrnutých služeb), souhrné ceny, dále lhůty, ve které 
má zákazník uplatnit své právo z případného porušení povinnosti 
CK a výši odstupného, které je zákazník povinen uhradit v případě 
stornování zájezdu. Dle konkrétního zájezdu potvrzení případně 
obsahuje i bližší informace o ubytování, dopravě a stravování. Dále, 
nejpozději 7 dnů před začátkem zájezdu, doručí CK zákazníkovi 
vhodným způsobem případné další podrobné a pro zákazníka 
důležité informace o všech skutečnostech, které nejsou obsaženy 
ve smlouvě o zájezdu, potvrzení o zájezdu, nebo katalogu, který 
CK zákazníkovi předala.

2. Placení, ceny
Zákazník uhradí podle typu zájezdu buď zálohu ve výši 50% ceny 
zájezdu nebo souhrnou cenu zájezdu, a to neprodleně po potvr-
zení zájezdu ze strany CK. Případný doplatek souhrné ceny zájezdu 
musí zákazník uhradit nejpozději do 30 dnů před stanoveným 
termínem odjezdu nebo začátku zájezdu. Při zaplacení poštovní 
poukázkou se okamžikem zaplacení rozumí okamžik, kdy CK 
obdrží potvrzení o zaplacení. Při placení bankovním převodem se 
okamžikem zaplacení rozumí okamžik, kdy je na běžný účet CK při-
psána celá souhrná cena zájezdu. Při placení prostřednictvím pla-
tební brány dojde k provedení platby okamžikem jejího provedení 
zákazníkem. Za změnu objednávky podle přání zákazníka, která 
má za následek překnihování termínu nebo ubytování, je povinen 
zákazník zaplatit poplatek 300 Kč za každou překnihovanou osobu 
včetně dětí. Pokud nedojde k úhradě souhrné ceny zájezdu v ter-
mínu uvedeném ve smlouvě o zájezdu či potvrzení o zájezdu, nemá 
zákazník nárok na účast na zájezdu a k čerpání jakýchkoli služeb. 
Doklad zakládající nárok na ubytování a čerpání dalších služeb 
neboli „VOUCHER“ bude zásadně zákazníkovi předán nebo zaslán 
až po úhradě celé souhrné ceny zájezdu. Poplatky za překnihování 
a zrušení objednaného zájezdu jsou splatné ihned po provedení 
těchto úkonů na požadavek zákazníka. Všechny platby může zákaz-
ník provést v hotovosti v provozovně CK či bezhotovostně na účet 
CK, nebo pokud zplnomocní k úhradám splátek zájezdu autorizo-
vaného prodejce, může hradit splátky autorizovanému prodejci. 
Za řádnou a včasnou úhradu odpovídá CK vždy klient. Pokud 
dojde po podpisu smlouvy o zájezdu a jejím potvrzení ze strany 
CK k následné slevě tohoto zájezdu v nabídce CK, nezakládá toto 
právo zákazníka na snížení již potvrzené ceny.

3. Změna ceny zájezdu, postoupení smlouvy
CK je oprávněna za podmínek stanovených v tomto článku zvýšit 
cenu zájezdu. Podpisem smlouvy o zájezdu toto zákazník bere na 
vědomí. Cena zájezdu může být ze strany CK zvýšena pouze pokud 
se do 21. dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu zvý-
šila cena za dopravu včetně cen pohonných hmot, platby spojené 
s dopravou, jako jsou letištní a podobné poplatky či směnný kurz 
české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více 
než 10%. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi 
odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník je 
povinen v případě zvýšení ceny zájezdu uhradit vzniklý rozdíl ve 
lhůtě 5 dnů ode dne doručení oznámení.
CK si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy o zájezdu oznámit 
zákazníkovi změny údajů uvedených v katalogu. V takovém případě, 
kdy se údaje ve smlouvě o zájezdu a potvrzení o zájezdu odlišují od 
těch v katalogu, jsou závazné údaje uvedené ve smlouvě o zájezdu 
či v potvrzení o zájezdu. Zákazník může smlouvu o zájezdu postou-
pit na třetí osobu, která splňuje podmínky zájezdu. Oznámení 
o postoupení smlouvy ze strany zákazníka musí být CK doručeno 
alespoň 7 dní před zahájením zájezdu, a to spolu s prohlášením 
třetí osoby, že s uzavřenou smlouvou souhlasí, a že splňuje pod-
mínky účasti na zájezdu. Zákazník a třetí osoba jsou povinni spo-
lečně a nerozdílně uhradit náklady CK spojené s postoupením 
smlouvy (změny osoby zákazníka), a to ve výši 300 Kč za každou 
osobu včetně dětí.

4. Fakultativní služby
Fakultativními službami jsou ty služby, které nejsou součástí 

zájezdu. Tyto služby platí zákazník vždy zvlášť (jednolůžkový pokoj, 
strava, výlety apod.). Zákazník musí své požadavky na služby uvést 
při předání smlouvy o zájezdu a tyto musí zaplatit současně při 
úhradě zálohy nebo souhrné ceny zájezdu. O zajištění fakultativní 
služby v průběhu zájezdu bude zákazníka informovat průvodce 
(delegát, vedoucí zájezdu), který tyto služby realizuje. CK neručí za 
sníženou úroveň služeb u takových akcí, které si zákazník objedná 
na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace, odlišné od CK.

5. Odstoupení od smlouvy a odstupné
Odstoupí-li od smlouvy o zájezdu zákazník z jiného důvodu, než je 
porušení povinnosti CK, je povinen zaplatit CK odstupné (storno 
poplatek), jehož výše je závislá na okamžiku, ve kterém zákazník od 
smlouvy odstoupil, a to: do 60 dnů před začátkem zájezdu a více 
je odstupné 500,- Kč/osobu, od 59 dnů do 21dnů před začátkem 
zájezdu je odstupné 30% ze souhrné ceny zájezdu, od 20 dnů do 
15 dnů před začátkem zájezdu je odstupné 50% ze souhrné ceny 
zájezdu, od 14 dnů do 5 dnů před začátkem zájezdu je odstupné 
85% ze souhrné ceny zájezdu, od 4 dnů do začátku zájezdu je 
odstupné 100% ze souhrné ceny zájezdu.
V případě, že se zákazník nedostaví k zájezdu, nemá nárok na vrá-
cení ceny zájezdu. Po odečtení storno poplatků obdrží zákazník 
zpět rozdíl uhrazené ceny zájezdu a storno poplatku. Tato platba 
se převádí přes účtárnu CK poštovní poukázkou. V případě, že 
zákazník v průběhu zájezdu na základě svého přání zruší zájezd 
nebo svévolně nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemůže 
uplatnit nárok na náhradu za nevyčerpané služby.

6. Doklady
Zákazníci, kteří se účastní zájezdu CK, zodpovídají za platnost svých 
cestovních dokladů v době konání zájezdu. V případě, že zákazník 
platnými cestovními doklady nedisponuje a z toho důvodu se 
nemůže zájezdu zúčastnit, postupuje CK stejně jako by zákazník 
od smlouvy o zájezdu odstoupil, tedy podle předcházejícího bodu. 
Účastníci zájezdů CK, kteří si zajišťují vlastní dopravu, zodpovídají 
za veškeré potřebné doklady nezbytné k cestám do zahraničí 
(zelená karta, mezinárodní řidičský průkaz apod.)

7. Dodržování celních, devizových a právních předpisů
Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny celní, devizové a právní 
předpisy České republiky a obdobné předpisy navštívené země. 
Pokud by zákazník svým jednáním ohrožoval nebo narušil průběh 
a program zájezdu, nebo pokud závažným způsobem poruší celní, 
devizové a právní předpisy České republiky nebo obdobné před-
pisy navštívené země, může být vyloučen z účasti na zájezdu, při-
čemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb.

8. Zrušení zájezdu, změny služeb, změny programu
CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd v případě pokud nebylo dosa-
ženo určitého konkrétního počtu zákazníků v zájezdu. Tento počet 
je výslovně uveden v potvrzení o zájezdu. CK musí zrušení zájezdu 
oznámit zákazníkovi nejpozději do 7 dnů před začátkem zájezdu. 
V případě zrušení zájezdu má zákazník nárok na vrácení celé zapla-
cené částky. CK si dále vyhrazuje právo na změnu data a hodiny 
příjezdu, jakož i na změnu trasy a věcného i časového programu 
zájezdu z důvodu zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností 
(nejistá či vojenská situace v navštívené zemi, stávky, dopravní 
problémy a poruchy, neštěstí a další okolnosti, které CK nemohla 
ovlivnit). CK nepřebírá ve shora uvedených případech odpověd-
nost za důsledky plynoucí ze změny programu a ceny zájezdu. 
CK rovněž nepřebírá zodpovědnost za změny programu a služeb 
z důvodu zásahu vyšší moci v průběhu zájezdu. Za takových situ-
ací může CK zajistit jen služby v souladu se svými možnostmi. CK 
si také vyhrazuje právo na změnu ubytovacího zařízení, je-li tato 
změna provedena ze strany zahraničního partnera či zapříčiněna 
vyšší mocí a v takovém případě CK garantuje, že ubytování v jiném 
ubytovacím zařízení bude minimálně na stejné kvalitativní úrovni, 
přičemž toto není důvodem k reklamaci.

9. Reklamace
Má-li zájezd vadu, kterou zákazník bez zbytečného odkladu, nej-
později však do 1 měsíce od skončení zájezdu, CK vytkl, má zákaz-
ník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. 
CK zákazníkovi doporučuje, aby na případné vady upozornil prů-
vodce (delegáta, vedoucího zájezdu) přímo na místě v průběhu 
zájezdu, protože tento je schopen zjednat nápravu neprodleně, 
případně sepsat se zákazníkem protokol, který CK usnadní zjištění 
skutkového stavu při posuzování reklamace. V případě reklamace 
po skončení zájezdu je třeba tuto předat CK. Oprávněnost rekla-
mace posoudí CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů 
ode dne předání reklamace CK. Došlo-li k nesplnění programu 
zájezdu nebo nesplnění sjednaných služeb z viny CK, má zákazník 
právo na náhradu škody jen do výše skutečně nečerpaných služeb 
mimo případů, uvedených v článku 7 těchto všeobecných pod-
mínek. Nevyčerpá-li zákazník kteroukoliv ze zaplacených služeb, 
vzniká nárok na vrácení odpovídající finanční částky. 

10. Pojištění
V cenách služeb CK není obsaženo pojištění léčebných výloh. CK 
zajistí pojištění pro zákazníka jen na základě jeho požadavku uve-
deného ve smlouvě o zájezdu. Každý zákazník cestuje s vědomím 
svého zdravotního stavu a s vědomím úhrady nákladu za lékař-
ské zákroky a léčení v zahraničí ze svých finančních prostředků. 
Doporučujeme proto, aby si každý účastník zájezdu sjednal před 
odjezdem vlastní pojištění léčebných výloh v zahraničí (pojištění 
lze zřídit v CK). CK je povinna po celou dobu své činnosti mít uza-
vřenou pojistnou smlouvou o pojištění proti úpadku cestovní kan-
celáře. Spolu s potvrzením o zájezdu předá CK zákazníkovi doklad 

o tomto svém pojištění vystavený pojistitelem.

11. Zavazadla
Převoz zavazadel do hmotnosti 20 kg na osobu je zdarma. V pří-
padě letecké dopravy se dovolená hmotnost zavazadel může lišit, 
a to vzhledem k přepravním podmínkám dopravce. Zákazník je 
povinen naložit svá zavazadla do přepravního prostředku a v cílové 
stanici zavazadla ihned převzít. CK nepřebírá záruky za ztrátu nebo 
odcizení zavazadel. V případě odcizení nebo ztráty může zákazník 
požádat průvodce o pomoc při vyřizování formalit v cizí zemi. 

12. Zpoždění
CK plánuje přepravy s nezbytnými rezervami, neručí však za pří-
padná zpoždění a upozorňuje na možnost jejich vzniku z důvodu 
ať už technických, nepříznivého počasí či přetížení leteckých a sil-
ničních cest. Zákazník musí při plánování přípojů, obchodních 
termínů a celé dovolené brát v úvahu možnost i výrazného zpož-
dění. V případech zpoždění (a to i v případě příjezdu či příletu do 
cílového místa dovolené) nevzniká zákazníkovi právo na odstou-
pení od smlouvy, náhradu za případné škody, či na slevu z ceny 
zájezdu.

13. Ztráta dokladu
V případě, že cestující v průběhu zájezdu ztratí, nebo mu jsou 
odcizeny doklady, je povinen si pro zpáteční cestu opatřit nové 
(náhradní) doklady sám a na vlastní náklady. Zákazník se v tomto 
případě může obrátit na průvodce s žádostí o výpomoc při opat-
ření nových nebo náhradních dokladů pro zpáteční cestu.

14. Upozornění
CK upozorňuje klienty, že v některých zahraničních destinacích 
může být úroveň a rychlost služeb místního personálu seznatelně 
nižší, než jak jsou zvyklí. Totéž platí i o kulturních a hygienických 
zvyklostech, které se mohou v různých destinacích výrazně lišit. 
Za tyto skutečnosti však CK nepřebírá jakoukoliv odpovědnost. CK 
taktéž nepřebírá odpovědnost za hluk způsobený nočním životem 
v turistických centrech (v sousedících barech a diskotékách) či 
stavební činností v okolí ubytovacího zařízení atp. Z povahy vyšší 
moci CK nepřebírá odpovědnost ani za případné znečištění pláží 
mořskými rostlinami a živočichy či klimatickými vlivy ani např. za 
výskyt hmyzu či za obdobná narušení, která jsou však zcela mimo 
dispozici CK.

15. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu souhlasí se shromažďová-
ním, uchováním a zpracováním osobních údajů v této smlouvě 
obsažených, a to pro účel stanovený dále. Tento souhlas zákazník 
uděluje na dobu 5 let ode dne udělení tohoto souhlasu. Zároveň 
zákazník prohlašuje, že je si vědom svých práv podle § 12 a § 21 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník dále 
prohlašuje, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé 
a jsou poskytovány dobrovolně. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny zákazníkem poskytnuté 
údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání 
obchodních sdělení zákazníkovi prostřednictvím elektronických 
prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti, a to do doby, kdy zákazník přímo a účinně 
zašle CK informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní infor-
mace CK nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 let.

16. Ostatní
Ústní informace, které zákazník obdrží na prodejním místě, neza-
vazuje CK ve větším rozsahu, než je uvedeno v katalogu či jiné 
písemné nabídce CK, smlouvě o zájezdu a potvrzení o zájezdu. 
V případě nejasností před podpisem smlouvy o zájezdu se obraťte 
na pracovníky CK, kteří Vám rádi poskytnou vysvětlení. Tyto 
všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 
2017 a jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., 
o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností 
v oblasti cestovního ruchu. Tyto všeobecné podmínky jsou součástí 
smlouvy o zájezdu mezi CK a zákazníkem. 
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Povinné pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře 

poJIStná SMloUva 
Povinné pojištění záruk pro případ úpadku cestovní kanceláře 
je uzavřeno ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. a pojištěním jsou 
kryté:
- doprava z místa pobytu v zahraničí do ČR, jestli je doprava sou-

části zájyezdu
- zaplacená záloha nebo cena zájezdu, jestli se zájezd neuskutečnil
- rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskyt-

nutého zájezdu, jestli se zájezd uskutečnil pouze zčásti.
Zákazník je povinen oznámit Union pojišťovně, a.s. vznik pojistné 
události ve lhůtě 6 měsíců od jejího vzniku, jinak nárok na pojistné 
plnění zanikne.
Pojistnou událost je možné oznámit písemně na adrese: Union 
poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, Slovenská  
republika, pobočka pro Českou republiku, Španělská 770/2, 
120 00 Praha 2 - Vinohrady, Česká republika, IČ: 24263796, 
DIČ: CZ683015587, resp. v pracovní době telefonicky na číslo: 
844 111 211, 00421 2 208 15 911 nebo od 1.6.-15.10.2018 na  
mobilním čísle 00421 904 895 605. 
Povinné pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře 
se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami povinného pojištění 
záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře VPPZUCKCZ/0114. 
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e-mail: ck@atlantika.cz
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Další nabídky a nápady na Vaši dovolenou  
naleznete na www.atlantika.cz

V případě dotazů a informací se neváhejte obrátit  
přímo na naši centrálu v Brně na adrese:


