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K moři
Na lyže
Za poznáním
Na školu v přírodě
... jedině s námi!

KATALOG 2020
Zahraniční a tuzemské zájezdy pro kolektivy

Pro mateřské, základní a střední školy, sportovní kluby a všem dospělákům!
Bezkonkurenční cena!
Zdarma doprovod!
ČESKO - ŘECKO - ITÁLIE - CHORVATSKO - FRANCIE - ŠPANĚLSKO - RAKOUSKO - NORSKO - SLOVENSKO

EURO TIME PRAHA, s. r. o.
Za Zahradou 1053/1
162 00 PRAHA 6
IČ: 25755323
Tel. pro skupinové pobyty: +420 723 682 702, +420 723 682 704
E-mail: skupiny-eurotime@seznam.cz
Web: www.eurotime.cz
Provozní doba: telefonický kontakt v pracovních dnech 7:45 – 15:00
Osobní schůzky bez časového a místního omezení v ČR, dle vašich požadavků.
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Vážený pane, vážená paní, milí obchodní partneři,
CK Eurotime za vámi i pro školní rok 2019-2020 přichází s novou nabídkou zahraničních a tuzemských školních a skupinových pobytů, které jsou zajímavé nejen
svou atraktivní cenovou nabídku, ale především pečlivě vybranými místy, které kopírují většinu přání a vycházejí i z připomínek stálých klientů.
Všem organizačním a pedagogickým pracovníkům přejeme šťastné cesty a hezké vzpomínky na námi pořádaných zájezdech.
Cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku dle Zákona č.159/199 Sb.

Všeobecné informace:
Počty zájemců:
Zahraniční zájezdy (přímořské a jiné pobyty) jsou s ohledem na dopravu kalkulovány na minimálně 20 až 40 platících osob. Ovšem nemějte obavy
nahlásit skupinu i kapacitně menší, netypickou, autobus vám, a to bez navýšení základní ceny, přistavíme kdekoliv po ČR, případně dohodneme
nejoptimálnější variantu.
Tuzemské pobyty (školy v přírodě, školní výlety) jsou oproti zahraničním výjezdům a tedy i kratší vzdálenosti standardně kalkulovány až po zadání
konkrétní objednávky, vzdálenosti k ubytovacímu objektu a především napojení na naši kyvadlovou autobusovou dopravu, aby byla konečná cena co
nejnižší.
Rezervace, zálohování: Pro vaše předběžné rezervace poskytneme dostatek času k závaznému potvrzení. Po zaevidování vaší závazné objednávky bude
sepsána „Cestovní smlouva se všeobecnými podmínkami CK“ a dohodnuta výše zálohy (od cca 2.000,-Kč/os. za zahraniční, příp. od cca 500,-Kč/os. za
tuzemský pobyt) se splatností vyhovující oběma stranám. Doplatek je splatný cca 1 měsíc před odjezdem na zájezd.
Věkové omezení: Nabídka uvedená v katalogu je určena především pro školní a dětské kolektivy z mateřských, základních a středních škol, sportovních
klubů, do 18 let, avšak je kalkulována i pro jakýkoliv jiný skupinový pobyt dospělých, kombinací dětí a dospělých (rodinné dovolené) a jiných kolektivů
jedoucích dle podmínek CK. Pro konečnou kalkulaci zájezdu je rozhodující celkový počet a věková skladba platících účastníků, doprovodného personálu,
výběr typu stravování, případně příplatky na pojištění apod.
Informace k zahraničním zájezdům: U každého z nabídky v jednotlivých destinacích jsou podrobně popsány podmínky ubytování, dopravy, stravování a
možnosti různých doplňkových služeb, jako jsou např. připojištění, nebo rozšíření stravy, případně stravování pro věkově starší účastníky. U většiny
zahraničních destinací je nutné (na místě pobytu) uhradit pobytovou taxu, většinou kolem 1 eura/den. Ve všech místech pobytu je k dispozici česky
hovořící delegát, na poznávacích zájezdech vás doprovází český průvodce. Střídání turnusů je v místech pobytu po uklizení ubytovacích jednotek místním
personálem v odpoledních hodinách, přičemž příjezd do ubytování je v dopoledních hodinách. Uvedenou mezidobu je vhodné strávit seznámením s
letoviskem, koupáním v moři, apod. Osoby končící pobyt opouštějí ubytovací jednotky dle pokynů delegáta v dopoledních hodinách, a pro zavazadla je až
do odjezdu autobusu vymezeno určené místo.
V rámci ubytování je ve většině případů povinnost uhradit vratnou jistinu za nepoškození ubytovacího zařízení, většinou ve výši 500,-Kč/os.
Doprovod: Personální, pedagogický, výchovný a organizační doprovod má vždy v poměru na 10 platících osob jednoho ZDARMA! Při dosažení počtu 43
platících osob poskytujeme u většiny pobytů v tuzemsku i zahraničí exkluzivně až 5 osob ZDARMA!
Organizátorská odměna: Vedoucí pobytu – organizační doprovod získává navíc organizátorskou odměnu, která je nabídnuta při samotném sjednávání
zájezdu. Tímto naším ﬁnančním dárkem (příp. i jinou formou, např. poskytnutím bezplatného zájezdu, apod.) se chceme podělit o náš zisk, a zároveň
vyjádřit naše poděkování za pomoc s organizací pobytu, a ocenit časově a organizačně náročnou přípravu jakéhokoliv typu zájezdu. Odměna bude
vyplacena po vyúčtování a příjezdu z pobytu.

Organizace školního roku 2019/2020
začátek vyučování
konec 1. pololetí
konec 2. pololetí
podzimní prázdniny
vánoční prázdniny
pololetní prázdniny
jarní prázdniny
velikonoční prázdniny
hlavní prázdniny
začátek vyučování 2020/2021

2. září 2019/pondělí/
30. ledna 2020/čtvrtek/
30. června 2020/úterý/
29. října, 30. října 2019/úterý, středa/
23. prosince 2019/pondělí - 3. ledna 2020/pátek/
vyučování začíná 6. ledna 2020/pondělí/
31.ledna 2020/pátek/
9. března - 15. března 2020/pondělí - neděle/
9. dubna 2020/čtvrtek/
1. července 2020/středa/ až 31. srpna 2020/pondělí
1. září 2020/úterý/
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Itálie – Poloostrov Gargano
Řecko – Ostrov Korfu
Chorvatsko - Dalmácie
Francie – Francouzská Riviéra
Španělsko – Costa Brava
Rakousko - Salcbursko
Rakousko - Štýrsko
Norsko a Dánsko
Slovensko – Bojnice a Vysoké Tatry
Česko – U vody a na horách
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poloostrov Gargáno – San Menaio
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20.SEZÓNU OBLÍBENÝ HOTEL !!! Přímo na pláži s italskou kuchyní!!!
Gargáno je jednou z nejkrásnějších oblastí Apeninského poloostrova. Ohromí vás přírodní krásy,
křišťálově čisté moře Jadranu, piniové háje, exotické ostrůvky Tremiti, vápencové mořské jeskyně,
jezera Varano a Lesina, národní park Foresta Umbra a nekonečné písečné pláže.San Menaio
se nachází se mezi historickými letovisky Rodi Garganico a Peschici. Letovisko je oblíbeno zejména
pro dlouhou 8 km dlouhou písčitou pláž s pozvolným vstupem do moře. Najdete zde typické italské
restaurace, pizzerie, obchůdky a plážová občerstvení.
Vzdálenost od Prahy: 1550 km
Ubytování: Residence Marechiaro se nachází přímo u své privátní pláže a patří do tříhvězdičkové
hotelové kategorie s ubytováním apartmánového a studiového typu. Je zde 48 hotelových pokojů a 23
apartmánů.
Apartmány typu bilo (obytná kuchyně + pokoj, až pro pro 5 osob), trilo (obytná kuchyně + dva pokoje, až
pro 8 osob), a hotelové pokoje, jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením a k dispozici mají kuchyňský
kout s vařičem a ledničkou, TV, fén. Některá trila mají navíc balkón, polobalkón nebo terasu. Na pokojích
jsou jednolůžka, dvoulůžka a rozkládací dvoulůžka.
Stravování: vlastní hotelová restaurace s italskou kuchyní připravovaná italským personálem výhradně
z místních surovin, s variantním řešením plné penze nebo polopenze (dle typu, skladby a věkovém
složení kolektivu v závislosti na konečné ceně pobytu). Stravovací služby začínají večeří v den příjezdu a
končí snídaní (příp. obědem) a balíčkem na cestu v den odjezdu. Je zajištěn celodenní pitný režim.
Sport, zábava a koupání: V areálu hotelu je k dispozici připojení k internetu Wiﬁ, dětský koutek,
animační programy, plážový volejbal, terasa na aerobik, šlapadla a kanoe k zapůjčení. Kousek od hotelu
fotbalové a víceúčelové hřiště, trampolíny. Pláž je volně přístupná bez poplatků. Lze si pronajmout
lehátka se slunečníkem. Pláže jsou písčité s pozvolným vstupem do moře.
Doprava: Komfortními jednopodlažními nebo patrovými autobusy zahraničních značek s kapacitou
sezení od 45 do 90 míst. Trasa vede vesměs po dálnicích Rakouskem a Itálií, každé cca 4 hodiny
pravidelné zastávky. Každý autobus je vybaven klimatizací, toaletou, videem, kávovarem, tónovanými
skly a občerstvením.
Pojištění: Připojištění léčebných výloh s úrazovým pojištěním (cena: 17,-Kč/os./den), případně
komplexní cestovní pojištění - úraz, odpovědnost, zavazadla a stornování zájezdu (cena: 33,-Kč/os./den)
si lze v CK přiobjednat.
Výlety do okolí: (aktuální ceny sdělíme na vyžádání)
1.Mořské jeskyně – půldenní výlet otevřenou lodí kolem poloostrova s nahlížením do jeskyní, shlédnutím
několika letovisek a koupáním u oblázkové pláže.
2.Ostrovy Tremiti – celodenní výlet rychlolodí s návštěvou pamětihodností a koupáním na ostrovech v
italském Karibiku!
3.Vesuv a Pompeje – celodenní autobusový výlet, s procházkou ke kráteru Vesuvu, výstup k vyhlídce na
Neapolský záliv a s prohlídkou starobylých Pompejí.
4.Národní park Foresta Umbra – půldenní výlet terénními vozy do nádherného národním parku, jízda
vyschlým korytem řeky, návštěva obory s lesní zvěří, shlédnutí pohřebiště z doby železné.
5.Trhy ve Vico del Gargano – malý autobusový výlet do vnitrozemí poloostrova do typického italského
městečka s místními trhy.
6.Večerní Peschici – malý autobusový výlet do romantického přímořského letoviska vytesaného na
skále s malebným historickým centrem.
V ceně zahrnuto: 7x ubytování, 7x stravování s italskou kuchyní formou plné penze (vč. pitného
režimu a balíčku na zpáteční cestu), doprava autobusem odkudkoliv v ČR, pojištění proti úpadku CK,
český delegátský servis, DPH.
V ceně nezahrnuto: léčebné a jiné připojištění, vratná kauce, nadstandardní služby
Termíny a ceny: (7 nocí/9 dní i s dopravou) Na 10 platících osob = 1 zdarma (při 43 platících =
exkluzivně 5 zdarma!). Uvedené skupinové ceny jsou platné pro děti do 15 let s plnou penzí.
U skupin se staršími dětmi a mládeží nad 15 let, a dospělými jsou uvedené ceny platné
s polopenzí (případný příplatek na plnou penzi u starších 15 let a dospělých je 1500 Kč).
Informace k pobytové taxe: U dětí starších 12 let a dospělých se na místě pobytu hradí
pobytová taxa, kolem 1 eura /os. a den.

01.5. – 10.5.2020:
08.5. – 17.5.2020:
15.5. - 24.5.2020:
22.5. – 31.5.2020:
29.5. – 07.6.2020:
05.6. – 14.6.2020:
12.6. - 21.6.2020:
19.6. – 28.6.2020:
26.6. – 05.7.2020:
03.7. – 12.7.2020:
10.7. - 19.7.2020:
17.7. - 26.7.2020:

6.990 Kč
6.990 Kč
6.990 Kč
7.190 Kč
7.590 Kč
7.690 Kč
7.790 Kč
7.990 Kč
9.490 Kč
9.490 Kč
9.890 Kč
9.890 Kč

Srpen není k dispozici
28.8. –
04.9. –
11.9. –
18.9. 25.9. -

06.9.2020:
13.9.2020:
20.9.2020:
27.9.2020:
04.10.2020:

8.790 Kč
7.690 Kč
7.590 Kč
7.190 Kč
6.990 Kč

3

Řecko

Ostrov Korfu - Moraitika

Hotel s bazénem v tropické zahradě u nádherných pláží !!!
Ostrov Korfu je právem nazývaný nejzelenějším ze všech řeckých ostrovů, je perlou Jónského moře
plný slunce, exotických vůní, dávné historie, klidu a pohody. Ostrov připomíná kvetoucí zahradu
je hornatý, porostlý olivovníky, cypřiši, jalovcem, borovicemi, oleandry a pistáciovníky. Skutečným
pokladem je výskyt na 50 druhů orchidejí. Moraitika je jedním z nejvyhledávanějších živých letovisek
na ostrově. Nachází se 20 km jižně od hlavního města Kerkyry. Malebné přímořské letovisko zasazené
do nádherné přírody se pyšní i unikátní archeologickou památkou Římskými koupelemi. Podél moře
je příjemná 4 km dlouhá písečná pláž a chodník pro pěší. Na udržovaných plážích najdete velké množství
restaurací a barů. V centru letoviska jsou k dispozici desítky vyhlášených řeckých taveren, různých butiků,
restaurací, supermarketů, ale i hudebních klubů.
Vzdálenost od Prahy: 1800 km
Ubytování: Příjemný uzavřený hotelový areál tříhvězdičkové kategorie. Nachází se v mírném svahu
a je situován v nádherné tropické zahradě plné olivovníků a květin. Centrum letoviska je jen pár minut
chůze. Pravidelné autobusové spojení s hlavním městem ze zastávky je 50 m od hotelu. Komplex
je vybaven recepcí, restaurací, barem, bazénem a internetovým koutkem. Nejbližší supermarket je 50 m.
Písečná pláž vzdálená pouhých 200 m. Studia a apartmány jsou vybaveny standardním nábytkem, vlastním
sociálním zařízením, ledničkou, balkonem nebo terasou a některá kuchyňským koutem. Pokoje jsou dvou
až čtyřlůžkové s válendovými jednolůžky nebo dvojlůžky. Všechny pokoje jsou navíc vybaveny klimatizací,
která je v případě použití zpoplatněna 5 Eur/studio/den. K lůžku náleží polštář a vlněná deka, jsou k dispozici
kompletní lůžkoviny a povlečení.
Stravování: vlastní hotelová restaurace, hromadná příprava jídel prostřednictvím vlastního kuchaře
(kombinace vlastních a místních surovin) s českou kuchyní, s variantním řešením plné penze nebo polopenze
(dle typu, skladby a věkovém složení kolektivu v závislosti na konečné ceně pobytu). Stravovací služby jsou
bez obsluhy a začínají večeří v den příjezdu a končí snídaní (příp. obědem) a balíčkem na cestu v den odjezdu.
Je zajištěn celodenní pitný režim.
Sport, zábava a koupání: V hotelovém komplexu je venkovní bazén, který je bezplatně k dispozici
ubytovaným hostům. Nejbližší 200 m vzdálená pláž je volně přístupná bez poplatků. Lze si pronajmout
lehátka se slunečníkem, doporučujeme přivézt si slunečníky vlastní. Pláže jsou písčité s pozvolným vstupem
do moře. K dispozici jsou půjčovny sportovních potřeb a provozovny vodních sportů. V letovisku je k dispozici
bezplatné víceúčelové hřiště.
Doprava: Komfortními autobusy zahraničních značek s kapacitou sezení od 45 do 90 míst. Každý autobus
je vybaven klimatizací, toaletou, videem, kávovarem, tónovanými skly a občerstvením. Trasa vede vesměs po
dálnicích přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko a Makedonii. Z řecké Igoumenitsi se krátkým hodinovým trajektem
přeplouvá na Korfu, každé cca 4 hodiny pravidelné zastávky. Cesta je zvládnutelná za 26 až 28 hodin.
Orientační čas odjezdu z ČR je v pátek ráno. Příjezd do Prahy do nedělní půlnoci.
Pojištění: Připojištění léčebných výloh s úrazovým pojištěním (cena: 17,-Kč/os./den), případně komplexní
cestovní pojištění - úraz, odpovědnost, zavazadla a stornování zájezdu (cena: 33,-Kč/os./den) si lze v CK
přiobjednat.
Výlety do okolí: (aktuální ceny sdělíme na vyžádání)
1.Klasický okruh ostrovem – autobusový celodenní výlet s variabilním přizpůsobením návštěvy
konkrétních míst, možnost návštěvy Kerkyry, Achileonu, keramické galérie Feax, nejkrásnějšího letoviska
Paleokastrica, nádherné pláže s písečnými dunami Glyfada s koupání, muzea mušlí v Benitses.
2.Výlet lodí k Modré laguně – celodenní výlet na řecké lodi Kaiki na ostrov Vidos s cvičenými lachtany,
ke skalním útvarům Modré laguny, a návštěvu známých pláží Nissaki s koupáním, na lodi pro každého oběd.
3.Výlet lodí na ostrovy Paxos a Antipaxos – celodenní výlet na jónské ostrovy.
4.Nákupy v Kerkyře s lodí Calypso Star – odpolední autobusový výlet do hlavního ostrovního města
s návštěvou památek a krátkou hodinovou vyjížďkou lodí s proskleným dnem a pozorováním
podmořského světa.
5.Aqualand v Agios Ioannis – celodenní návštěva velkého vodního parku.
V ceně zahrnuto: 7x ubytování, 7x stravování s mezinárodní kuchyní s plnou penzí (vč. pitného
režimu a balíčku na zpáteční cestu), doprava autobusem odkudkoliv v ČR včetně trajektových lístků,
pojištění proti úpadku CK, delegátský servis, DPH.
V ceně nezahrnuto: léčebné a jiné připojištění, vratná kauce, nadstandardní služby, pobytová taxa
Termíny a ceny: (7 nocí/9 dní i s dopravou) Na 10 platících osob = 1 zdarma (při 43 platících = exkluzivně 5 zdarma!).
Uvedené skupinové ceny jsou platné pro děti do 15 let s plnou penzí. U skupin se staršími dětmi a mládeží nad 15 let, a dospělými, jsou uvedené ceny
platné s polopenzí. Případný doplatek na plnou penzi u starších 15 let a dospělých je 950 Kč.
Informace k pobytové taxe: U dětí starších 12 let a dospělých se na místě pobytu hradí pobytová taxa, kolem 1 eura /os. a den.
08.5. - 17.5.2020: 7.990 Kč
15.5. - 24.5.2020: 7.990 Kč
22.5. - 31.5.2020: 8.290 Kč
29.5. - 07.6.2020: 8.290 Kč
05.6. - 14.6.2020: 8.490 Kč
12.6. - 21.6.2020: 8.490 Kč
19.6. - 28.6.2020: 8.690 Kč
26.6. - 05.7.2020: 9.490 Kč
03.7. - 12.7.2020: 9.490 Kč
10.7. - 19.7.2020: 9.490 Kč
17.7. - 26.7.2020: 9.490 Kč
24.7. - 02.8.2020: 9.490 Kč
31.7. - 09.8.2020: 9.490 Kč
07.8. - 16.8.2020: 9.490 Kč
14.8. - 23.8.2020: 9.490 Kč
21.8. - 30.8.2020: 9.490 Kč
28.8. - 06.9.2020: 8.990 Kč
04.9. - 13.9.2020: 8.490 Kč
11.9. - 20.9.2020: 8.290 Kč
18.9. - 27.9.2020: 7.990 Kč
25.9. - 04.10.2020: 7.990 Kč
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Chorvatsko
Dalmácie – Tribunj u Vodic

To nejlepší z Dalmáckého pobřeží, jen 1000 km od Prahy !!!
Dalmácie patří mezi nejčistší pobřeží v Evropě a délkou 1900 km a 1185 ostrovy. Nachází se ve
střední části Chorvatska a celé pobřeží je lemováno borovicovými a piniovými háji s horskými masívy.
Malebná Tribunj, která je pouhé 2 km od Vodic, má bohatou turistickou nabídku na Šibenské riviéře.
Srdce této rybářské osady situované na ostrůvku propojené kamenným mostem, si zachovalo svoji
krásu úzkých uliček a kamenných domů. V letovisku se nachází jeden z nejluxusnějších přístavů
Dalmácie, pěkné tržiště a nová promenáda kolem moře. Mezi nejkrásnější přírodní oblasti v Dalmácii
patří nedaleké vodopády v NP Krka, které se proslavily natáčením ﬁlmů Karla Maye.
V blízkých Vodicích jsou k dispozici atraktivní pláže a velký přístav s promenádou, na které je možné prožít
pestrou turistickou nabídku s různými butiky, restauracemi, supermarkety, ale i hudebními kluby.
Vzdálenost od Prahy: 1000 km
Ubytování: příjemný pension je tříhvězdičkové kategorie, se zahradním posezením, krbem, a půjčovnou
sportovních potřeb. Nachází se v mírném svahu, s vyhlídkou na moře, a je situován v zahradách. Centrum
letoviska je jen pár minut chůze.
Studia jsou vybavena vlastním sociálním zařízením, ledničkou, balkonem nebo terasou a některá kuchyňským
koutem. Pokoje jsou dvou až šestilůžkové s válendami, dvojlůžky a palandami.
Stravování: dobře vyvážená mezinárodní a chorvatská kuchyně, s variantním řešením plné penze nebo
polopenze (dle typu, termínu, skladby a věkovém složení kolektivu v závislosti na konečné ceně pobytu).
Stravovací služby začínají večeří v den příjezdu a končí snídaní (příp. obědem) a balíčkem na cestu v den
odjezdu. Je zajištěn celodenní pitný režim. V červenci a v srpnu je stravování možné pouze ve formě polopenze.
Koupání: na členitém pobřeží v Tribunji jsou tři hlavní pláže volně přístupné bez poplatků. Nejbližší pláž je jen
5 min chůze. Lze si pronajmout lehátka se slunečníkem, doporučujeme přivézt si slunečníky vlastní. Pláže jsou
písčité s pozvolným vstupem do moře, nebo s betonovými moly v borové háji. Na plážích jsou k využití
bezplatné sladkovodní sprchy. K dispozici jsou půjčovny sportovních potřeb a provozovny vodních sportů. V
letovisku je k dispozici bezplatné víceúčelové hřiště.
Doprava: komfortními autobusy zahraničních značek s kapacitou sezení od 45 do 90 míst.
Každý autobus je vybaven klimatizací, toaletou, videem, kávovarem, tónovanými skly a občerstvením. Trasa
vede vesměs po dálnicích přes Rakousko, Slovinsko, každé cca 4 hodiny pravidelné zastávky. Cesta je
zvládnutelná za 15 až 18 hodin. Odjezd z ČR je v pátek odpoledne, návrat v neděli dopoledne.
Pojištění: připojištění léčebných výloh s úrazovým pojištěním (cena: 17,-Kč/os./den), případně komplexní
cestovní pojištění - úraz, odpovědnost, zavazadla a stornování zájezdu (cena: 33,-Kč/os./den) si lze v CK
přiobjednat.
Výlety do okolí: (aktuální ceny sdělíme na vyžádání)
1.Národní park Krka – celodenní autobusový nebo lodní výlet.
2.Ostrov Murter spojený s pevninou mostem – celodenní výlet autobusem s koupáním na typických písečných
plážích.
3.Vodice - prohlídka letoviska, s nákupy – autobusem.
4.Šibenik – odpolední a večerní lodní nebo autobusový výlet s návštěvou památek a prohlídkou města.
5.Plitvicka jezera - Národní park s jezery, horskými masívy, ﬁlmové místo kde se natáčel Vinnetou - celodenní
výlet autobusem.
V ceně zahrnuto: 7x ubytování, 7x stravování s mezinárodní kuchyní s plnou penzí (vč. pitného režimu a
balíčku na zpáteční cestu), doprava autobusem odkudkoliv v ČR, pojištění proti úpadku CK,
delegátský servis, DPH.
V ceně nezahrnuto: léčebné a jiné připojištění, vratná kauce, nadstandardní služby, pobytová taxa
Informace k pobytové taxe: U dětí starších 12 let a dospělých se na místě pobytu hradí pobytová taxa,
kolem 1 eura/os a den.
Termíny a ceny: (7 nocí/9 dní i s dopravou)
Na 10 platících osob = 1 zdarma
Uvedené skupinové ceny jsou platné pro děti do 15 let s plnou penzí. U skupin se staršími dětmi
a mládeží nad 15 let, a dospělými, jsou uvedené ceny platné s polopenzí, s možností doplacení
na plnou penzi. V hlavní sezóně v rozmezí 3.7.- 23.8. je základní strava možná pouze ve formě
polopenze, a v případě osob starších 15 let je nutný jednorázový příplatek 950,-Kč/os.
01.5. – 10.5.2020: 6.590 Kč
08.5. – 17.5.2020: 6.590 Kč
15.5. - 24.5.2020: 6.790 Kč
22.5. – 31.5.2020: 7.190 Kč
29.5. – 07.6.2020: 7.290 Kč
05.6. – 14.6.2020: 7.390 Kč
12.6. - 21.6.2020: 7.490 Kč
19.6. – 28.6.2020: 7.490 Kč
26.6. – 05.7.2020: 7.490 Kč
03.7. – 12.7.2020: 7.990 Kč
10.7. - 19.7.2020: 7.990 Kč
17.7. - 26.7.2020: 7.990 Kč
24.7. - 02.8.2020: 7.990 Kč
31.7. - 09.8.2020: 7.990 Kč
07.8. - 16.8.2020: 7.990 Kč
14.8. - 23.8.2020: 7.990 Kč
21.8. - 30.8.2020: 7.490 Kč
28.8. – 06.9.2020: 7.490 Kč
04.9. – 13.9.2020: 7.490 Kč
11.9. – 20.9.2020: 7.190 Kč
18.9. - 27.9.2020: 6.990 Kč
25.9. - 04.10.2020: 6.890 Kč
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Francie
Port Grimaud
Luxusní kemp u Saint Tropez
Francouzská riviéra je místem nádherných pláží, a jak moderních, tak i starobylých letovisek
a metropolí s nespočtem malebných míst. Nejnavštěvovanějšími místy jsou především Nice, Cannes,
Monaco, Antibes, Grand Canyon du Verdon, Saint Tropez, Port Grimaud, Biot a Grasse. Nabízíme
ubytování v pětihvězdičkovém nadstandardně vybaveném kempu, který je plně a moderně vybaven
i náročným turistům ke strávení příjemné dovolené. Pobyt je zajištěn v rozsáhlém kempu Les Prairies
de la Mer, který se nachází ve stínu vzrostlých stromů a upravené květeny, přímo u vlastních písečných
pláží v mořské zátoce St. Tropez sousedící s malebným městečkem Port Grimaud, zmiňovaný jako francouzské Benátky. V areálu kempu vždy v dosahu do 200 m jsou k dispozici supermarkety, restaurace,
diskotéka a především široké sportovní vyžití (několik fotbalových hřišť s umělým trávníkem, tenisové
kurty, U-rampa, plážový volejbal, hřiště na házenou, stolní tenis, tři dětské hřiště s dětskými koutky).
Nově je v areálu vybudované venkovní velké bazénové centrum. Lze si pronajmout sportovní vybavení.
Slunečníky doporučujeme vlastní, na plážích jsou k dispozici sprchy.
Vzdálenost od Prahy: 1200 km
Ubytování: jen 200 m od pláží, v moderních 4 až 6-ti lůžkových klimatizovaných mobilhomech (dva samostatné pokojíky s obytnou kuchyní) s vlastním sociálním zařízením (WC+sprcha) a vybavenou kuchyňkou
včetně ledničky. Lůžka jsou válendová jednolůžková, dvojlůžková. K lůžku náleží polštář a vlněná deka.
Povlečení je třeba přivézt vlastní. Stejně tak nejsou součástí vybavení sociálního zařízení ručníky a toaletní
papír. Ke každému mobilhomu náleží krytá terasa se zahradním nábytkem. Na skupinu 48 osob je k dispozici
10 až 12 mobilhomů.
Stravování: ve vlastní polní kuchyni, příprava jídel prostřednictvím českého personálu s českou kuchyní
z dovezených a místních surovin. V základní ceně je rozšířená polopenze. Oběd je v tomto případě v lehké
formě (přesnídávková polévka s pečivem + oplatka nebo ovoce). Stravovací služby začínají večeří v den příjezdu
a končí obědem a balíčkem na cestu v den odjezdu. Je zajištěn celodenní pitný režim.
Doprava: Komfortními autobusy zahraničních značek s kapacitou sezení od 45 do 90 míst. Trasa vede vesměs
po dálnicích Německem (Rakouskem) a Itálií, každé cca 4 hodiny pravidelné zastávky. Každý autobus je vybaven
klimatizací, toaletou, videem, kávovarem, tónovanými skly a občerstvením.
Pojištění: Připojištění léčebných výloh s úrazovým pojištěním (cena: 17,-Kč/os./den), případně komplexní
cestovní pojištění - úraz, odpovědnost, zavazadla a stornování zájezdu (cena: 33,-Kč/os./den) si lze v CK
přiobjednat.
Výlety do okolí: (aktuální ceny sdělíme na vyžádání)
1. Autobusové půldenní a celodenní výlety do přímořských letovisek a metropolí St. Tropez, Monaco, Monte
Carlo, Cannes, Grasse, Biot, Nice a Antibes.
2. Jezero Svatý Kříž a Grand Canyon du Verdon – Celodenní autobusový výlet do velkolepého přírodního
kaňonu řeky Verdon se strmými stěnami a divokou okolní přírodou. Kaňon je zakončen nádherným
tyrkysovým jezerem s možností koupání, plavání mezi 720 m vysokými masívy kaňonu, zapůjčení šlapadel,
kanoí a loděk.
3. Marineland a Aquasplash – Celodenní autobusový výlet do největší mořské ZOO ve Francii, ve které lze
shlédnout cvičené show s kosatkami, delfíny, lachtany a obdivovat jiné krásy podmořského světa. Na jedno
vstupné lze navštívit sousedící Aquasplash s mnoha atraktivními vodními atrakcemi.
V ceně zahrnuto: 7x ubytování, závěrečný úklid mobilhomu, 7x stravování s českou kuchyní (vč. pitného
režimu a balíčku na zpáteční cestu), doprava autobusem odkudkoliv v ČR, pojištění proti úpadku CK,
delegátský servis, DPH.
V ceně nezahrnuto: léčebné a jiné připojištění, vratná kauce, pobytová taxa, nadstandardní služby
Termíny a ceny: (7 nocí/9 dní i s dopravou) Na 10 platících osob = 1 zdarma (při 43 platících = exkluzivně
5 zdarma!). Uvedené skupinové ceny jsou platné pro děti a mládež do 18 let s rozšířenou polopenzí.
Všechny uvedené ceny je možné navýšit o 1000,-Kč/os. v případě, že uvedená rozšířená polopenze
bude upravena na plnou penzi.
Informace k pobytové taxe: U dětí starších 12 let a dospělých se na místě pobytu hradí pobytová
taxa, kolem 1 eura /os. a den.

24.4. - 03.5.2020: 7.590 Kč
01.5. - 10.5.2020: 7.790 Kč
08.5. – 17.5.2020: 7.990 Kč
15.5. - 24.5.2020: 7.990 Kč
22.5. – 31.5.2020: 8.390 Kč
29.5. – 07.6.2020: 8.390 Kč
05.6. – 14.6.2020: 8.990 Kč
12.6. - 21.6.2020: 8.990 Kč
19.6. – 28.6.2020: 9.490 Kč
26.6. – 05.7.2020: 10.490 Kč
03.7. – 12.7.2020: 10.490 Kč
10.7. - 19.7.2020: 10.990 Kč
17.7. - 26.7.2020: 10.990 Kč
24.7. - 02.8.2020: 10.990 Kč
31.7. - 09.8.2020: 10.990 Kč
07.8. - 16.8.2020: 10.990 Kč
14.8. - 23.8.2020: 10.990 Kč
21.8. - 30.8.2020: 9.490 Kč
28.8. – 06.9.2020: 8.990 Kč
04.9. – 13.9.2020: 8.390 Kč
11.9. – 20.9.2020: 8.290 Kč
18.9. - 27.9.2020: 7.990 Kč
25.9. - 04.10.2020: 7.990 Kč
02.10.- 11.10.2020: 7.790 Kč
09.10. - 18.10.2020: 7.590 Kč
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Španělsko
Costa Brava – Callela
Luxusní hotely u pláže s bazény se španělskou kuchyní !!!
Callela je velmi oblíbeným moderním španělským přímořským letoviskem s temnou modří Středozemního moře, vzdálené pouhých 50 km severně od Barcelony, na pobřeží Costa Maresme a Costa
Brava. Letovisko vyniká svými výškovými budovami hotelů, zachovalým historickým jádrem, členitým
pobřežím, a krásnými širokými plážemi s jemným pískem. Většina hotelů leží podél hlavní promenády
lemované palmami za nepříliš frekventovanou železnicí. Dostatek chladivého stínu poskytují rozsáhlé
piniové háje, které často sahají až k samotným okrajům pláží. K příjemné atmosféře přispívá také rušná
promenáda, lákající návštěvníky k procházkám, nákupům, či jen klidnému posezení v kavárnách
a restauracích. Mezi další samozřejmé příležitosti k zábavě patří například diskotéky, denní bary, stejně
tak jako rozmanité atrakce pro nejmenší návštěvníky.
Vzdálenost od Prahy: 1700 km
Ubytování: Jeden ze tří moderních tříhvězdičkových hotelů (v závislosti na požadovaném volném termínu)
vzdálených pouhých 150 až 350 m od pláží se nachází v centru letoviska poblíž hlavní obchodní a pobřežní
promenády mezi obchůdky. Pěkné dvou až pětilůžkové klimatizované pokoje s vlastním sociálním příslušenstvím, TV, telefonem a balkónem. K válendovým jednolůžkům nebo dvojlůžkům jsou k dispozici kompletní lůžkoviny a povlečení, taktéž ručníky a toaletní papír. Hotely jsou vybaveny výtahem. Všechny
společenské prostory jsou klimatizovány.
Stravování: vlastní hotelová restaurace se španělskou a mezinárodní kuchyní připravovaná výhradně z
místních surovin, s variantním řešením plné penze nebo polopenze (dle typu, skladby a věkovém složení
kolektivu v závislosti na konečné ceně pobytu). Stravovací služby jsou bez obsluhy, s bufetovými stoly a začínají
večeří v den příjezdu a končí obědem a balíčkem na cestu v den odjezdu. Pitný režim je zajišťován z části ze
zdrojů hotelu, z části ze strany klientů.
Sport, zábava a koupání: V areálu hotelů nebo jejich bezprostřední blízkosti jsou k dispozici venkovní bazény,
tenisové kurty, plážový volejbal, stolní tenis, restaurace, kavárna, společenská místnost, plážové občerstvení,
směnárna, dětské pískoviště, na pláži vodní sporty a k zapůjčení lehátka a slunečníky. V místě půjčovny sportovních potřeb. Pláže jsou volně přístupné bez poplatků. Lehátka se slunečníkem doporučujeme přivézt vlastní.
Pláže jsou široké s jemným a hrubší pískem a s pozvolným vstupem do moře.
Doprava: Komfortními autobusy zahraničních značek s kapacitou sezení od 45 do 90 míst.
Trasa vede vesměs po dálnicích Německem, Rakouskem, Itálií, příp. Francií, každé cca 4 hodiny pravidelné
zastávky. Každý autobus je vybaven klimatizací, toaletou, videem, kávovarem, tónovanými skly a občerstvením.
Pojištění: Připojištění léčebných výloh s úrazovým pojištěním (cena: 17,-Kč/os./den), případně komplexní
cestovní pojištění - úraz, odpovědnost, zavazadla a stornování zájezdu (cena: 33,-Kč/os./den) si lze v CK
přiobjednat.
Výlety do okolí: (aktuální ceny sdělíme na vyžádání)
1.Barcelona (Gaudího architektura, mořské akvárium, Býčí Aréna, Olympijský stadion, večerní show světelných
fontán) – celodenní autobusový výlet do hlavního města Katalánska. Prohlídka moderní a historické části čtyř
miliónové přímořské metropole.
2. Lodí po Costa Bravě + prohlídka středověké Tossa de Mar – celodenní výlet lodí podél pobřeží Costa
Brava a Costa Marasme, s možností prohlídky středověkého města Tossa de Mar s malou plavbou lodí Fondo
Cristal (loď s proskleným dnem).
3.Marineland s aquaparkem – celodenní výlet do jednoho z nejoblíbenějších španělských vodních
a zábavních parků. Park, který nabízí návštěvu delﬁnária, tuleňů a jiných mořských zvířat s vodními
atrakcemi v podobě tobogánů, skluzavek a bazénů.
V ceně zahrnuto: 7x ubytování, 7x stravování se španělskou a mezinárodní kuchyní (vč. částečného
pitného režimu a balíčku na zpáteční cestu), doprava autobusem odkudkoliv v ČR, pojištění proti úpadku
CK, delegátský servis, DPH.
V ceně nezahrnuto: léčebné a jiné připojištění, vratná kauce, nadstandardní služby, pobytová taxa
Termíny a ceny: (7 nocí/9 dní i s dopravou)
Na 10 platících osob = 1 zdarma (při 43 platících = exkluzivně 5 zdarma!).
Uvedené skupinové ceny jsou platné pro děti do 15 let s plnou penzí. U skupin se staršími dětmi
a mládeží nad 15 let, a dospělými, jsou uvedené ceny platné s polopenzí. Cenu na plnou penzi
je v tomto případě možné přepočítat.
Informace k pobytové taxe: U dětí starších 12 let se na místě pobytu hradí pobytová taxa,
vždy kolem 1 eura /os. a den.
08.5. – 17.5.2020: 7.990 Kč
15.5. - 24.5.2020: 7.990 Kč
22.5. – 31.5.2020: 8.090 Kč
29.5. – 07.6.2020: 8.290 Kč
05.6. – 14.6.2020: 8.490 Kč
12.6. - 21.6.2020: 8.990 Kč
19.6. – 28.6.2020: 8.990 Kč
26.6. – 05.7.2020: 9.990 Kč
03.7. – 12.7.2020: 10.990 Kč
10.7. - 19.7.2020: 10.990 Kč
17.7. - 26.7.2020: 10.990 Kč
24.7. - 02.8.2020: 10.990 Kč
31.7. - 09.8.2020: 10.990 Kč
07.8. - 16.8.2020: 10.990 Kč
14.8. - 23.8.2020: 10.990 Kč
21.8. - 30.8.2020: 10.990 Kč
28.8. – 06.9.2020: 9.990 Kč
04.9. – 13.9.2020: 8.990 Kč
11.9. – 20.9.2020: 8.490 Kč
18.9. - 27.9.2020: 8.290 Kč
25.9. - 04.10.2020: 7.990 Kč

CALLELA
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Rakousko
Bischofshofen – Sankt Johann – Alpendorf
ve Ski Amadé nedaleko Salzburgu
Uprostřed malého ráje Salzburgerlandu, výborné lyžování,
vynikající ubytování !!!
Bischofshofen společně se sousedícími horskými městečky Sankt Johann a Alpendorf jsou
významnými lyžařskými středisky proslulé svým skokanským můstkem, které je každoročním dějištěm
závodů ve Světovém poháru a jsou zahrnuty do lyžařské oblasti Ski Amadé. Leží cca 50 km od
festivalového města Salzburg. V místě je důležité nákupní centrum a z dálky viditelná mohutná katedrála
Pangauer Dom. Oblast disponuje spoustou hotelů, kaváren a restaurací, a velkým sportovním vyžitím.
Díky krásné a dopravně přístupné poloze uprostřed Salzburgské země je místo v létě ideálním výchozím
bodem pro prohlídku zajímavých míst a výlety, a také pro hezké turistické trasy mezi pastvinami
a chalupami. Divoce romantický soutěskový přírodní úkaz Liechtensteinklamm je rovněž hoden návštěvy.
Za návštěvu stojí i mohutný hrad Hohenwerten a největší ledová jeskyně na světě Eisriesenwelt.
Vzdálenost od Prahy: 430 km
Ubytování: Pro zimní termíny jsou k dispozici dva tříhvězdičkové hotely Alpenpost a Schützenhof
se nacházejí přímo vedle sebe v centru Bischofshofenu. Jsou v celoročním provozu a dohromady disponují
45 pokoji se 125 lůžky. Alpenpost má kapacitu 70 osob, Schützenhof 55 lůžek. Najdete v nich také 7 oddělených místností na stravování nebo jako klubovny. Pokoje jsou 2 až 4 lůžkové s vlastní sociálním zařízením,
rádiem, TV/SAT, některé mají i balkón. Většina pokojů mají válendová, výjimečně palandová lůžka, lůžkoviny
mají hotely vlastní. Pro jarní a letní termíny je ubytování zajištěno v pěkném hotelovém areálu
Jugendgästehaus Schlosshof na okraji horské střediska St.Johann, který disponuje několika budovami
a až 200 lůžky. Areál se skládá z nádherného jezera vhodného ke koupání, volejbalového a dětského hřiště
a minigolfu. Pokoje jsou 2 až 8-mi lůžkové s válendovými a palandovými lůžky s vlastním sociálním zařízením,
lůžkoviny je potřeba si vzít vlastní.
Stravování: přímo v hotelové restauraci s místní rakouskou a mezinárodní stravou, s variantním
řešením plné penze nebo polopenze (dle typu, skladby a věkového složení kolektivu v závislosti na konečné ceně
pobytu). Ve variantě plné penze se vydává oběd v hotelu nebo ve formě balíčku na výlety/lyžování. Je zajištěn
celodenní pitný režim. Pobyt na hotelu začíná v ranních hodinách snídaní a končí večeří, příp. dle dalších ujednání.
Lyžování: V oblasti je několik výborných lyžařských areálů, které jsou propojeny jedním lyžařským skipasem.
Do dvou z nich jezdí od hotelů zdarma skibus (St.Johann/Alpendorf a Hochkönig). S jednou permanentkou lze
využít přes 270 km vysoce moderních lanovek a vleků a lyžovat na neuvěřitelných 860 km sjezdových tratí všech
typů obtížnosti. Areál St.Johann/Alpendorf (600-1900 m n.m.) zahrnuje 25 km sjezdovek s menšími vleky
a dvěma novými moderními kabinovými lanovkami, a je propojen s dalšími vleky, jež jsou součástí obrovského
areálu Salzburger Sportwelt s 350 km sjezdovek. Rozsáhlý areál Hochkönig (800-2000 m n. m.) obsahuje 150 km
sjezdových tratí se spoustou kabinových a sedačkových lanovek a až 30 vleků.
Doprava: Komfortními autobusy zahraničních značek s kapacitou sezení od 45 do 90 míst. Trasa vede vesměs
po dálnicích, vzdálenost od Prahy 430 km. Každý autobus je vybaven videem, kávovarem, tónovanými skly
a občerstvením. Ve většině autobusů je k dispozici WC a klimatizace.
Pojištění: Připojištění léčebných výloh s úrazovým pojištěním (cena: 17,-Kč/os./den), případně komplexní
cestovní pojištění - úraz, odpovědnost, zavazadla a stornování zájezdu (cena: 33,- Kč/os./den) si lze v CK
přiobjednat.
Výlety do okolí: (aktuální ceny sdělíme na vyžádání) Pěší a autobusové výlety do nádherného alpského
prostředí s velkým množstvím přírodních a historických památek.
V ceně zahrnuto: 5x ubytování, 6x stravování s rakouskou kuchyní (vč. pitného režimu a balíčkusvačiny na zpáteční cestu), doprava autobusem odkudkoliv v ČR (základní cena je kalkulována z Prahy),
pojištění proti úpadku CK, delegátský servis, DPH.
V ceně nezahrnuto: léčebné a jiné připojištění, vratná kauce, nadstandardní služby, pobytová taxa
Termíny a ceny: (5 nocí/7 dní i s dopravou)
Na 10 platících osob = 1 zdarma (při 43 platících = exkluzivně 5 zdarma!). Uvedené skupinové ceny jsou
platné a totožné pro děti do 17 let věku včetně, dospělé osoby jsou v rámci stravování s mírným
příplatkem! Uvedené ceny jsou kalkulovány pro odjezdy z Prahy (přepočet z jiného místa sdělíme)
s rozpočtem na 40 platících osob v sobotních pozdních večerních hodinách (nedělní ranní příjezd
do hotelu), a odjezdem z Rakouska v pátečních odpoledních nebo večerních hodinách (sobotní
ranní příjezd do Čech).
Informace k pobytové taxe: U dětí starších 12 let a dospělých se na místě pobytu hradí
pobytová taxa, kolem 1 eura /os. a den. Změny v odjezdech a jiný počet dní pobytu jsou
možné dle dalšího ujednání.
Termíny v zimě:
30.11.2019 – 11.4.2020:
6.990,-Kč/os.
(skipass cca 2.000,-Kč/os.)
Termíny na jaře a v létě:
11.4. – 26.9.2020:
5.990,-Kč/os.
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Rakousko
Štýrsko - luxusní kemp uprostřed Alp
St. Peter am Kammersberg u Murau
Štýrsko, oblast majestátních alpských hřebenů, divokých vod a nedotčené přírody nabízí jedinečné
možnosti k prožití dovolené plné nezapomenutelných zážitků. Tato nejzelenější spolková země Rakouska
díky fascinujícímu světu hor, křišťálově průzračným jezerům a všudypřítomné panenské přírodě uspokojí
požadavky i nejnáročnější klientely. Od jara do podzimu je zde ve znamení odpočinkové, ozdravné, relaxační,
ale také aktivní dovolené plné adrenalinu a sportovních aktivit. Zelené louky, horské bystřiny a krásy
malebných městeček v krajině Lungau jsou příslibem pro aktivní turistiku. Blízké údolí řeky Mur patří mezi
nejkrásnější říční cyklostezky Alp. Nedaleký Klagenfurt, Salzburg či Graz si podmaní každého svými
historickými a architektonickými skvosty a nezapomenutelné zážitky slibují také přírodní krásy v podobě
nedalekých minerálních dolů či horských vodopádů. Štýrsko, „Zelené srdce Rakouska“ je navíc vyhlášené
svými regionálními specialitami, a prvotřídní kuchyní.
Malebné městečko St. Peter am Kammersberg, u kterého se kemp nachází, leží v samém podhůří vrcholů
majestátních Alp v rakouském Štýrsku.
Nabízíme ubytování ve čtyřhvězdičkovém nadstandardně vybaveném kempu v 800 m.n.m., který je plně a
moderně vybaven i náročným turistům. Jedinečný 4* Camping, zasazený do nedotčené přírody, obklopené
majestátními vrcholky Alp, zelenými lesy a průzračnými vodami horských jezera bystřin. Je opravdovým rájem
milovníků panenské přírody a aktivit jako jsou cyklistika, nordic walking, pěší turistika a jízda na koni.
Vybavení kempu: bazén (v provozu cca 15.6. – 8.9.), bazén s brouzdalištěm pro děti, vodní mlýnky, lanové
průlezky, v hlavní sezóně v zábavním centru každodenní animační programy a wellness (infrasauna,
biosauna a ﬁnská sauna). Dále jsou tu restaurace, bar, minimarket, minizoo, stolní tenis, TV-místnost, dětské
a travnaté fotbalové hřiště. Rozsáhlá síť cyklostezek doplňuje úžasnou destinaci, jež uspokojí nároky veškeré
klientely. WI-FI u recepce zdarma.
Vzdálenost od Prahy: 600 km
Ubytování: v moderních 4 lůžkových klimatizovaných (vytápěných) mobilhomech s přistýlkou (dva samostatné
pokojíky) s vlastním sociálním zařízením (WC+sprcha) a vybavenou kuchyňkou včetně ledničky. Lůžka jsou
válendová jednolůžková, dvojlůžková a palandová (jedna ložnice s dvoulůžkem, druhá ložnice se samostatným
lůžkem a palandou). K lůžku náleží polštář a vlněná deka. Povlečení je třeba přivézt vlastní. Stejně tak nejsou
součástí vybavení sociálního zařízení ručníky a toaletní papír. Ke každému mobilhomu náleží krytá terasa
se zahradním nábytkem. Na skupinu 48 osob je k dispozici 12 mobilhomů.
Stravování: ve vlastní polní kuchyni, příprava jídel prostřednictvím českého personálu s českou kuchyní z
dovezených a místních surovin. V základní ceně je rozšířená polopenze. Oběd je v tomto případě v lehké formě
(přesnídávková polévka s pečivem + oplatka nebo ovoce). Stravovací služby začínají večeří v den příjezdu a končí
obědem a balíčkem na cestu v den odjezdu. Je zajištěn celodenní pitný režim.
Doprava: Komfortními autobusy zahraničních značek s kapacitou sezení od 45 do 90 míst.
Trasa vede vesměs po dálnicích, každé cca 3 až 4 hodiny pravidelné zastávky. Každý autobus je vybaven
klimatizací, toaletou, videem, kávovarem, tónovanými skly a občerstvením.
Pojištění: Připojištění léčebných výloh s úrazovým pojištěním (cena: 17 Kč/os./den), případně komplexní
cestovní pojištění-úraz, odpovědnost, zavazadla a stornování zájezdu (cena: 33 Kč/os./den) si lze v CK přiobjednat.
Výlety do okolí: (aktuální ceny sdělíme na vyžádání)
1.Pěší i autobusové atraktivní půldenní a celodenní výlety do okolí horské krajiny dvoutisícových vrcholů
Štýrska a Snohradska. Jen pár kilometrů vodopád Gunstern, lanový park Hochseigarten, horské jezero
Etrachsee, hrad Steinschloss. Hlavní město regionu Murau na řece Muře (barokní zámek, tři gotické
kostely, městské hradby, brány a šibenice). Města Štýrský Hradec, Salzburg, Klagenfurt, solné doly a jezera.
V ceně zahrnuto: 7x ubytování, závěrečný úklid mobilhomu, 7x stravování s českou kuchyní (vč.
pitného režimu a balíčku na zpáteční cestu), doprava autobusem odkudkoliv v ČR, pojištění proti
úpadku CK, delegátský servis, DPH.
V ceně nezahrnuto: léčebné a jiné připojištění, vratná kauce, pobytová taxa, nadstandardní služby
Termíny a ceny: (7 nocí/9 dní i s dopravou) Na 10 platících osob = 1 zdarma (při 43 platících =
exkluzivně 5 zdarma!). Uvedené skupinové ceny jsou platné pro děti a mládež do 18 let
s rozšířenou polopenzí. Všechny uvedené ceny je možné navýšit o 1000,-Kč/os. v případě,
že uvedená rozšířená polopenze bude upravena na plnou penzi.
Informace k pobytové taxe: U dětí starších 12 let a dospělých se na místě pobytu hradí
pobytová taxa, kolem 1 eura /os. a den.

22.5. – 31.5.2020: 3.990 Kč
29.5. – 07.6.2020: 4.190 Kč
05.6. – 14.6.2020: 4.590 Kč
12.6. - 21.6.2020: 4.890 Kč
19.6. – 28.6.2020: 4.990 Kč
26.6. – 05.7.2020: 5.590 Kč
03.7. – 12.7.2020: 5.590 Kč
10.7. - 19.7.2020: 5.790 Kč
17.7. - 26.7.2020: 5.790 Kč
24.7. - 02.8.2020: 5.790 Kč
31.7. - 09.8.2020: 5.790 Kč
07.8. - 16.8.2020: 5.790 Kč
14.8. - 23.8.2020: 5.590 Kč
21.8. - 30.8.2020: 5.090 Kč
28.8. – 06.9.2020: 4.690 Kč
04.9. – 13.9.2020: 4.290 Kč
11.9. – 20.9.2020: 4.190 Kč
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Norsko

Dánsko

Poznávací zájezd do Skandinávie s hřebenovou tůrou a raftingem!
Ubytování v chatičkách a v hostelu se zajištěnou stravou.
Nabízíme vám atraktivní poznávací zájezd za krásami Skandinávie, a to především okouzlujícího Norského
království. Při cestě do Norska je možné navštívit dánský Legoland (zdržení 1 den).
Trasu lze při objednávce libovolně naplánovat od května do září 2020 pro cca týdenní cestu, v itineráři
nabízíme nejatraktivnější týdenní okruh Norskem (Oslo-Lillehammer-Geilo-Hardangarvidda-Bergen-VossFlaam-Jostedalsbreen-Lom-Dombas-Cesta Trollů-Geirangerfjord-Gjende-a možný rafting na řece Sjoa-Oslo).
Předpokládaný cca týdenní itinerář zájezdu: (lze jej libovolně změnit)
Realizace zájezdu je ideální s odjezdem v pátek večer a návratem v neděli večer.
1.den - ve večerních hodinách odjezd z ČR, noční přejezd přes Německo
2.den - od 10 hod. prohlídka Legolandu v Dánsku u města Billund, v podvečerních hodinách odjezd na trajekt
do Švédska
3.den - v noci jízda Švédskem, ráno příjezd do Norska, dopoledne v Lillehammeru. Prohlídka největšího
norského skanzenu Maihaugen, olympijský areál, odpoledne přejezd na ubytování do Nesbyenu.
4.den - přes Geilo přejezd největší evropskou náhorní plošinou Hardangervidda, přehradní nádrž Sysenvatn,
vodopád Voringfossen, trajekt přes Hardangerfjord, vodopád Steinsdalsfosse, návštěva akvária ve druhém
největším norském městě Bergenu. Ubytování v hostelu.
5.den - ráno dokončení prohlídky Bergenu – rybí trhy, lanovka na horu Floyen, dřevěné hanzovní domy Bryggen
(památka UNESCO), dle zájmu návštěva muzea lepry. Přejezd přes Voss k vodopádu Tvindefossen, kolem
Stalheimskleivy k železniční atrakci – Flaamsbana – fakultativně projížďka železnicí. Dále přes Laerdaltunnel (25
km) nebo přes horskou silnici Aurlandsvegen do Laeardlu, ubytování v Ardalstangenu.
6.den - plavba přes největší norský fjord Sognefjord. Ledovec Jostedalsbreen se splazem Nigardsbreen. Nejvýše
položená horská silnice v Norsku Sognefjellsveien (až 1434 m.n.m.). Přes horské městečko Lom s dřevěným
kostelíkem na ubytování do Heidalu, kde strávíte tři noci, a pořádají se hvězdicové výlety do okolí.
7.den - Dombas, údolí Romsdalen, soutěska Slettafossen, Stěna Trollů, panoramatická silnice Cesta Trollů,
plavba pod vodopád Sedm sester na Geirangerfjordu (UNESCO), vyhlídková hora Dalsnibba, přes Lom návrat
do Heidalu.
8.den - nádherná hřebenová túra Besseggen kolem jezera Gjende, fakultativně v podvečer rafting na řece Sjoa.
Návrat na poslední nocleh do Heidalu.
9.den – přejezd do hlavního města Oslo – 9-ti hodinová prohlídka města: skokanský areál Holmenkollen s
lyžařským muzeem, Vigeland park se sochami, poloostrov Bygdoy se třemi muzei (Vikingů, Lodě Fram a Lodě
Kontiki), královský palác, pěší zóna Karl Johann´s Gate. Ve večerních hodinách odjezd do ČR
10.den – noční přejezd Švédska a mostem do Dánska, a dále přes trajekt do Německa návrat do ČR ve
večerních hodinách.
Ubytování: kombinované v chatkách kempů a v pokojích hostelu – Nesbyen (4-lůžkové chaty), Heidal (4 až 10-ti
lůžkové chaty), Ardalstangen (2 až 5 lůžkové chatky), hostel Bergen (4 až 5 lůžkové pokoje). S sebou ložní prádlo,
spacáky nejsou nutné. Při cestě tam (v případě zajížďky do dánského Legolandu) první dva noclehy v autobuse.
V případě přímé cesty do Norska pouze jeden nocleh v autobuse. Dále šest zajištěných noclehů v Norsku. Při
zpáteční cestě jeden nocleh v autobuse.
Stravování: strava je připravována doprovodným kuchařem, jídlo je podáváno formou rozšířené polopenze z
polní kuchyně s českou kuchyní. Každý den bude jedno teplé jídlo (večeře-polévka s hlavním jídlem), malý oběd
formou studeného balíčku. V uvedené ceně cca 8x plná penze. Pitný režim z várnice je zajištěn. První teplé jídlo
obdrží každý účastník cca po 24 hodinách cesty (po návštěvě Legolandu, nebo při ubytování v prvním norském
kempu). Poslední teplé jídlo bude v poslední večer v Norsku se zpátečním balíčkem na cestu
Doprava: zájezdovým autobusem vybavený klimatizací, toaletou, videem, kávovarem, a chladničkou.
Jízdní trasa z Prahy do Norska a zpět vede většinou po dálnicích, je plánováno několik mezistátních
(Německo/Dánsko/Švédsko) a vnitrostátních placených mostů a trajektů v Norsku.
Pojištění: Připojištění léčebných výloh s úrazovým pojištěním (cena: 17,-Kč/os./den), případně
komplexní cestovní pojištění - úraz, odpovědnost, zavazadla a stornování zájezdu (cena: 33,Kč/os./den) si lze v CK přiobjednat.
ORIENTAČNÍ NÁKLADY NA VSTUPY: do 1000 NOK + 250 DKK/os. od 16 let věku, do 700 NOK +
250 DKK/děti do 15 let věku. DÁNSKO: náklady na vstup do Legolandu: 250 DKK/osoba bez rozdílu
věku. NORSKO (ceny sdělíme na vyžádání):
Oslo: tři významná muzea, skokanské můstky Holmenkollen. Bergen: mořské aquarium, lanovka
Fløibanen, aquapark, muzeum lepry. Flåmská železnice, Gjende jezero loď, Geirangerfjord
vyhlídková loď, Dalsnibba vyhlídka, Lillehammer norský skanzen.
Možnost raftingu na řece Sjoa (pořádáno českou vodáckou CK).
V ceně je zahrnuto: 6x ubytování (dle charakteristiky), 8x stravování s rozšířenou polopenzí,
doprava autobusem vč. trajektů odkudkoliv v ČR, pojištění proti úpadku CK
V ceně není zahrnuto: příplatky a fakultativní vstupy v Norsku a Dánsku, kapesné
(doporučená částka cca 50 až 100 Eur), léčebné a jiné připojištění, nadstandardní služby
Termíny a ceny: (9 nocí/10 dní i s dopravou) Na 10 platících osob = 1 zdarma
(při 43 platících = exkluzivně 5 zdarma!). Uvedená skupinová cena je platná a totožná jak
pro děti, tak i dospělé osoby. Cena je kalkulována při dopravních nákladech na minimálně 40 platících osob. Změny v odjezdech a jiný počet dní pobytu, nebo počet
účastníků jsou možné dle dalšího ujednání.
Termíny na jaře a v létě 1.5. – 30.9.2020: 9.990,-Kč/os. bez rozdílu věku
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Slovensko
Bojnice – Strážovské vrchy
Bojnice se nachází na středním Slovensku v malebné přírodě Strážovských vrchů, 300 m n.m.,
na východních svazích Malé Magury, v oblasti Horní Nitry, jen 3 km od města Prievidza. Kromě
pohádkového zámku najdete v Bojnicích také nejstarší a nejnavštěvovanější ZOO na Slovensku,
dále letní a termální koupaliště, jezdecký klub a krytý bazén.
Vzdálenost od Prahy: 350 km
Ubytování: Moderní hotel a penzion tříhvězdičkové kategorie, jen 10 minut pěší chůze od lázeňské zóny,
s pěknou vyhlídkou na zámek. Kapacita 70 a 120 lůžek ve dvou až čtyřlůžkových pokojích, příp.
apartmánech, s vlastním WC a sprchou, a s TV. V objektech je jídelna, klubovna, letní terasa.
Stravování: slovenská kuchyně s plnou penzí. Je zajištěn celodenní pitný režim, a balíček na zpáteční cestu.
Sport, zábava a koupání: k dispozici venkovní termální bazén, krytý bazén, velký sportovní krytý a venkovní
areál. V blízkosti ubytování je volejbalové/basketbalové/tenisové hřiště, louka.
Možnosti lyžování: 5 km od Bojnic lyžařské středisko Fačkovské sedlo (912 m n.m.).
Doprava: autobusem nebo vlakem, dle nejvhodnější varianty, závislé na celkovém počtu platících osob a
možnostem kyvadlové dopravy.
Pojištění: Připojištění léčebných výloh (cena: 17,-Kč/os./den), případně komplexní cestovní pojištění - úraz,
odpovědnost, zavazadla a stornování zájezdu (cena: 33,-Kč/os./den) si lze v CK přiobjednat.
V ceně zahrnuto: 4x ubytování, 4x stravování s plnou penzí, doprava autobusem nebo vlakem, pojištění
proti úpadku CK, pobytová taxa, DPH.
Termíny a ceny: 3990,-Kč/dítě do 17 let věku celoročně. Cena je kalkulována z Prahy a středních Čech při
minimálním počtu 40 platících dětí a 4 doprovodu zdarma. Jakékoliv úpravy délky pobytu a počty osob jsou
možné. (příkladová varianta od pondělí do pátku)

Tatranská Lomnica, Stará Lesná – Vysoké Tatry
Hotelový areál vítá návštěvníky při vstupu do Tatranského národního parku, pouhý 1 km od Tatranské
Lomnice. Z nadmořské výšky 800 m n.m. nabízí úchvatný pohled na nejvyšší pohoří Slovenska. Okolí hotelu
je jak v zimě, tak v létě, natolik přitažlivé, že je právem nejnavštěvovanějším koutem Slovenska.
Vzdálenost od Prahy: 550 km
Ubytování: Tříhvězdičkový moderní hotel. Kapacita 110 lůžek ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s vlastním
WC a sprchou, s TV a balkonem. V objektu jídelna, kavárna, klubovny, krytý 20m bazén, sauna.
Stravování: slovenská kuchyně s plnou penzí. Je zajištěn celodenní pitný režim, a balíček na zpáteční cestu.
Sport, zábava a koupání: V areálu široké sportovní vyžití (volejbalové a fotbalové hřiště, tři tenisové kurty,
minigolf, dětské hřiště, stolní tenis).
Možnosti lyžování: vynikající lyžování v Tatranské Lomnici, na Štrbském Plese nebo ve Starém Smokovci,
vše v dosahu skibusů příp. tatranské železničky.
Doprava: autobusem nebo vlakem, dle nejvhodnější varianty, závislé na celkovém počtu platících osob a
možnostem kyvadlové dopravy.
Pojištění: Připojištění léčebných výloh (cena: 17,-Kč/os./den), případně komplexní cestovní pojištění - úraz,
odpovědnost, zavazadla a stornování zájezdu (cena: 33,-Kč/os./den) si lze v CK přiobjednat.
V ceně zahrnuto: 4x ubytování, 4x stravování s plnou penzí, doprava autobusem nebo vlakem, pojištění
proti úpadku CK, pobytová taxa, DPH.
Termíny a ceny: 4990,-Kč/dítě do 17 let věku celoročně. Cena je kalkulována z Prahy a středních Čech při
minimálním počtu 40 platících dětí a 4 doprovodu zdarma. Jakékoliv úpravy délky pobytu a počty osob jsou
možné. (příkladová varianta od pondělí do pátku)
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NABÍDKA – ČESKO
ŠKOLY V PŘÍRODĚ – LYŽAŘSKÉ VÝCVIKY – VÝLETY – SOUSTŘEDĚNÍ
Na uvedené nabídkové stránce pro tuzemské pobyty uvádíme pouze zlomek 6 objektů z celkové
nabídky až 50 pensionů, hotelů a rekreačních zařízení po celé ČR, vhodných pro dětské kolektivy.
Sdělte nám požadovaný termín, lokalitu v ČR, počet osob, a další požadované služby, a my vám rádi ušijeme pobyt „na míru“,
a nabídky předložíme k případnému využití.
Taktéž nabízíme vlastní AUTOBUSOVOU DOPRAVU . Disponujeme autobusy s kapacitou od 21 do 90 míst. Pošlete-li nám svůj
itinerář cesty a své požadavky přepravy, rádi vám zašleme naši cenovou nabídku.
Bezkonkurenční ceny pobytů pro rok 2020:
Příkladová varianta od pondělí do pátku - od 1990,-Kč/dítě do 15 let věku (4x ubytování s plnou penzí, pitným režimem, základní pojištění,
doprava autobusem). Cena je kalkulována z Prahy a středních Čech při minimálním počtu 40 platících dětí a 4 doprovodu zdarma. Cena je
vždy závislá na věku dětí, počtu dní, na celkovém počtu účastníků, sezónnosti, kyvadlovém vytížení autobusů, a dalších přiobjednaných
službách. Vždy na 10 dětí – 1 doprovod zdarma. Jakékoliv úpravy délky pobytu a počty osob jsou možné.

KRKONOŠE - HARRACHOV
JIZERSKÉ HORY ALBRECHTICE U DESNÉ
Vzdálenost od Prahy:130 km, 700 m n.m.
Kapacita: 150 lůžek (dvě budovy 90 + 60 lůžek)
Ubytování: dvouhvězdičkový standard pensionů v horském
středisku na úpatí vrchu Špičák, všechny 2 až 6-ti lůžkové pokoje
jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, k dispozici jídelna,
klubovny, široké vnitřní a venkovní sportovní a herní vyžití, dětské
hřiště. Lyžování v místě nebo ve skiareálu Špičák.

ŠUMAVA - NOVÉ HUTĚ U KVILDY
Vzdálenost od Prahy: 180 km, 950 m n.m.
Kapacita: 60 lůžek
Ubytování: tříhvězdičkový standard pensionu v nádherném
horském prostředí Vimperska v centru nejzajímavějšího koutu
Šumavy, v bývalé hájence, všechny 2 až 6-ti lůžkové pokoje jsou
vybaveny vlastním sociálním zařízením, k dispozici jídelna,
klubovna, letní terasa, volejbalové a fotbalové hřiště, dětské hřiště,
stolní tenis, malá posilovna, louka, ohniště. V zimě lyžařský areál
Nové Hutě.

Vzdálenost od Prahy: 150 km, 800 m n.m.
Kapacita: 50 lůžek
Ubytování: tříhvězdičkový standard hotelu v horském prostředí
známého střediska letních a zimních sportů pod úpatím Čertovy
hory, všechny 2 až 5-ti lůžkové pokoje jsou vybaveny vlastním
sociálním zařízením, TV, k dispozici jídelna, klubovna, venkovní
posezení, víceúčelové hřiště, v blízkosti objektů tělocvična, krytý
bazén, bowling, tenisové kurty, stolní tenis. V zimě velký skiareál v
místě.

KRKONOŠE - BENECKO

JIZERSKÉ HORY JANOV NAD NISOU
Vzdálenost od Prahy: 130 km, 700 m n.m.
Kapacita: 70 lůžek
Ubytování: tříhvězdičkový standard pensionu v horském
středisku nedaleko Severáku, všechny 2 až 5-ti lůžkové pokoje jsou
vybaveny vlastním sociálním zařízením a TV, k dispozici jídelna,
klubovna, široké vnitřní a venkovní sportovní a herní vyžití,
víceúčelové hřiště, krytý malý bazén, malá tělocvična, sauna,
vířivka. U objektu vlastní lanový park. Nedaleko objektu si lze
pronajmout velkou tělocvičnu. V lese volejbalové a fotbalové
přírodní hřiště. V zimě lyžařské vleky v místě, v blízkosti velké
skiareály.

ŠUMAVA - CHURÁŇOV
Vzdálenost od Prahy:180 km, 1000 m n.m.
Kapacita: 50 lůžek
Ubytování: tříhvězdičkový standard pensionu v horském
prostředí známého šumavského střediska Zadov, na úpatí hory
Churáňov, 2 až 5-ti lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením,
k dispozici jídelna, klubovna, venkovní posezení, hřiště, dětské
hřiště s pískovištěm, louka, ohniště. Nedaleko wellness a lanový
park. V zimě lyžařský areál Zadov-Churáňov.
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Vzdálenost od Prahy:150 km, 750 m n.m.
Kapacita: 55 lůžek
Ubytování: dvouhvězdičkový standard útulného pensionu v
nádherném horském prostředí nad Jilemnicí, některé z 2 až 6-ti
lůžkových pokojů jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením,
ostatní mají společné na patře, k dispozici jídelna, klubovna,
venkovní terasa, široké vnitřní a venkovní sportovní a herní vyžití
(dvě hřiště, malá kopaná, sauna, stolní tenis). V zimě vlastní cvičný
lyžařský vlek u chaty se sjezdovkou
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