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 Náměstí Svobody 527, Třinec (v přízemí STEELHOUSE)

   vyšetření zraku a aplikace kontaktních čoček

    tel.:  +420 558 339 753, +420 602 350 577
 
 Staroměstská 583/1, Třinec

   tel.: +420 558 339 400, +420 606 788 815
 
 Poliklinika Jablunkov, Školní 388, Jablunkov 

  tel.: +420 558 359 836, +420 728 422 503  

   

Potřebujete
vyšetřit
ZRAK? 

www.optikajakesova.cz

Na našich www najdete širokou nabídku 
zájezdů včetně aktuálních slev.
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adresa:   Náměs   Svobody 527, 739 61 Třinec (v přízemí STEELHOUSE)
telefon:   +420 558 331 959
provozní doba:  pondělí – pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
e-mail:  info@benfi ca.cz

TŘINEC

adresa:   Náměs   ČSA 10, 737 01 Český Těšín (napro   radnice)
telefon:   +420 558 711 727
provozní doba:  pondělí - pátek 10.00 – 12.00, 12.45 – 16.45 
e-mail:   ceskytesin@benfi ca.cz

ČESKÝ TĚŠÍN

PRODEJNÍ MÍSTA

U NÁS ZAKOUPÍTE TAKÉ ZÁJEZDY PARTNERSKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

FISCHER  /  KOVOTOUR PLUS  /  ITAKA  /  EXIM TOURS  /  ČEDOK  /  VÍTKOVICE TOURS  /  FIRO TOUR
  /  ALEXANDRIA  /  JOKRATOUR  /   KRASIM TOUR  /   ANCORA  /   ATIS  /   NEV DAMA  /   BLUE STYLE

w
w

w
.b

en
fi c

a.
cz



CH
O

R
VA

TS
K

O
w

w
w

.b
en

fi c
a.

cz

3

K
VA

R
N

ER
, C

R
IK

V
EN

IC
A

UBYTOVÁNÍ/  dvoulůžkové pokoje s možnos   jedné přistýlky 
(rozkládací křeslo nebo pro dě   rozkládací přistýlka) jsou vybaveny 
balkónem, příslušenstvím, TV SAT, telefonem, individuální klima  za-
cí v ceně; výhled na moře za příplatek  rodinné čtyřlůžkové pokoje 
se nacházejí v podkrovním patře se střešními okny, bez balkónu, 
a jsou vybaveny lednicí, varnou konvicí, TV SAT, telefonem, 
individuální klima  zací v ceně
SLUŽBY/ restaurace, aperi  v bar, snack bar, terasa s posezením 
a výhledem na moře, směnárna, sejf (za poplatek), kongresový sál, 
TV místnost, u recepce Wi-Fi zdarma, výtah, parkoviště (za poplatek)
STRAVOVÁNÍ/ polopenze - snídaně a večeře formou švédských stolů, 
u večeří je v ceně 0,25 l minerální vody a pro dospělé osoby navíc 
0,25 l vína
SPORT A ZÁBAVA/ vnitřní a venkovní bazén se sladkou vodou (sluneč-
níky a lehátka za poplatek), sauna a masáže (za poplatek), půjčovna 
skútrů, vodní sporty na pláži

TERMÍNY dospělý

09.06.-18.06. 8 800
16.06.-25.06. 9 200
23.06.-02.07. 9 700
30.06.-09.07. 10 200
07.07.-16.07. 10 200
14.07.-23.07. 10 200
21.07.-30.07. 10 200
28.07.-06.08. 10 200
04.08.-13.08. 10 200
11.08.-20.08. 10 200
18.08.-27.08. 10 200
25.08.-03.09. 9 800
01.09.-10.09. 9 200

 hotel se nachází přímo u moře, od pláže je oddělen pouze místní komunikací  přímo 
před hotelem je menší oblázková pláž a betonová plata, slunečníky a lehátka za poplatek 
 široká oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře je přibližně 200 metrů od hotelu
 vzdálenost od centra letoviska Crikvenica je přibližně 500 metrů 

HOTEL MEDITERAN

CENA ZAHRNUJE
 7 x ubytování 
 7 x polopenzi
 dopravu klima  zovaným autobusem
 pobytovou taxu a služby delegáta

SLEVY A PŘÍPLATKY
 možnost zakoupení komplexního cestovního pojištění: 

29 Kč/osoba/den a 16 Kč/dítě do 12 let/den
 příplatek za pokoj s balkónem a výhledem 

na moře: 300 Kč/osoba
 příplatek za jednolůžkový pokoj 3 500 Kč/týden
 sleva na vlastní dopravu je 1 000 Kč/osoba
 dětské ceny v dvoulůžkovém pokoji na 1. přistýlce: 

dítě do 6 let cena 3 000 Kč, dítě do 12 let sleva 30 %, 
dítě do 16 let sleva 15 % a nad 16 let sleva 5 %
 dětské slevy v rodinném pokoji na 1. přistýlce: dítě 

do 12 let cena 3 000 Kč, dítě do 16 let sleva 25 % 
a nad 16 let sleva 5 %
 dětské slevy v rodinném pokoji na 2. přistýlce: 

dítě do 12 let cena 4 000 Kč

NÁSTUPNÍ MÍSTA/ 
Třinec - Český Těšín - Karviná - 
Ostrava - Frýdek-Místek -  
Olomouc - Brno - Mikulov
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15% a 1.dítě 
do 12 let za cenu 

2 000 Kč
do 31. 1.

8% a 1.dítě 
do 12 let za cenu 

2 000 Kč
do 31. 3.
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UBYTOVÁNÍ/  jednoduše zařízené dvoulůžkové pokoje s možnos-
  až dvou přistýlek jsou vybaveny sociálním zařízením, TV-SAT, 

telefonem   dvoulůžkové pokoje s možnos   až dvou přistýlek 
jsou vybaveny sociálním zařízením, TV-SAT, telefonem a balkónem 
  čtyřlůžkové apartmány se dvěma oddělenými pokoji (ložnice se 

dvěma lůžky, druhý pokoj s palandou, kuchyňkou bez vybavení, mini 
lednicí, varnou konvicí a ven  látorem), bez balkonu
SLUŽBY/ recepce, klima  zovaná restaurace, aperi  v bar, obchůdek 
se suvenýry, u recepce Wi-fi  zdarma, bar na pláži, parkoviště
STRAVOVÁNÍ/ polopenze - snídaně a večeře formou bohatých 
švédských stolů   možnost dokoupení obědů - výběr ze 2 menu, k 
večeřím možnost dokoupení Light All Inclusive ve formě neomezené 
konzumace místního piva, vína a nealkoholických nápojů (post mix)
SPORT A ZÁBAVA/ venkovní bazén s mořskou vodou, větší vnitřní 
bazén s mořskou vodou (otevřen mimo sezonu), venkovní dětské 
hřiště, uvnitř hotelu dětský koutek s animačními programy (během 
sezony); dále tenisové kurty, ping-pong, minigolf, plážový volejbal, 
fi tness, sauna, masáže, kadeřnictví, manikúra, vodní sporty na pláži 
(za poplatek)

dospělý
TERMÍNY pokoj s balkonem

09.06.-18.06. 8 400 9 300
16.06.-25.06. 8 700 9 900
23.06.-02.07. 9 200 10 200
30.06.-09.07. 9 600 10 500
07.07.-16.07. 9 600 10 500
14.07.-23.07. 9 600 10 500
21.07.-30.07. 9 600 10 500
28.07.-06.08. 9 600 10 500
04.08.-13.08. 9 600 10 500
11.08.-20.08. 9 600 10 500
18.08.-27.08. 9 600 10 500
25.08.-03.09. 8 900 10 200
01.09.-10.09. 8 600 9 800

 hotel se nachází přímo na břehu moře s vlastní velkou pláží  pláž je oblázková a ka-
menitá, s upravenými plochami na slunění a pozvolným vstupem do moře, slunečníky a 
lehátka za poplatek  vzdálenost do centra města Novi Vinodolski je přibližně 300 metrů
 Novi Vinodolski je tradiční letovisko při ús   říčky Suha Ričina do Vinodolského průlivu, 

které leží přibližně 9 km od města Crikvenice a je známé svými dobrými podmínkami 
pro koupání  historická část městečka se rozkládá na vyvýšenině nad magistrálou
   nová část městečka se stále rozrůstá, najdeme zde spoustu kaváren, restaurací, barů 
a obchůdků

HOTEL LIŠANJ

SLEVY A PŘÍPLATKY
 možnost zakoupení komplexního cestovního 

pojištění: 29 Kč/osoba/den a 16 Kč/dítě do 12 let/den
 příplatek za pokoj s balkónem a výhledem na moře: 

300 Kč/osoba (z ceny pokoje s balkónem)
 příplatek za jednolůžkový pokoj 3 500 Kč/týden
 příplatek za obědy 1 350 Kč/osoba/týden
 příplatek za neomezené nápoje k večeři 

(Light All Inclusive) 400 Kč/osoba/týden
 sleva na vlastní dopravu je 1 000 Kč/osoba
 ceny na 1. přistýlce: dítě do 6 let cena 2 000 Kč, 

dítě do 12 let cena 3 000 Kč, dítě do 18 let sleva 30 % 
a nad 18 let sleva 5 %
 cena na 2. přistýlce: dítě do 12 let sleva 30%

CENA ZAHRNUJE
 7 x ubytování  7 x polopenzi  dopravu klima  zovaným 

autobusem  pobytovou taxu a služby delegáta

NÁSTUPNÍ MÍSTA/ Třinec - Český Těšín - Karviná - Ostrava 
- Frýdek-Místek -  Olomouc - Brno - Mikulov

15% 
a 1.dítě do 12 let 

ZDARMA
do 31. 1.

10% a 1.dítě 
do 12 let za cenu 

1 000 Kč
do 31. 3.

NOVINKA
2017
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UBYTOVÁNÍ/  příjemně zařízené dvoulůžkové pokoje s možnos   jedné přistýlky jsou vybaveny soci-
álním zařízením SLUŽBY/ recepce, restaurace, WiFi na recepci, bar s terasou s krásným výhledem na 
moře, TV místnost, parkoviště

  hotel se nachází přímo na pláži, přibližně 4 km od centra známého a velmi oblíbeného letoviska Crik-
venica s množstvím obchůdků, kaváren, cukráren, restaurací a barů   hotel nabízí ideální podmínky pro 
strávení klidné dovolené   pláž je betonová, skalnatá i oblázková pláž, písečná pláž je vzdálená přibližně 
2 km, lehátka a slunečníky za poplatek

HOTEL DRAMALJ CLUB

CENA ZAHRNUJE
 7 x ubytování
 7 plnou penzi s nápoji
 1 fakulta  vní výlet
 dopravu 

klima  zovaným 
autobusem
 pobytovou taxu 

a služby delegáta

SLEVY A PŘÍPLATKY
 možnost zakoupení komplexního cestovního pojištění: 

326 Kč/dospělý/10 dní a 163 Kč/dítě do 15 let/10 dní
 cena za osobu nad 12 let ubytovanou na 3. lůžku je 8 490 Kč
 příplatek za jednolůžkový pokoj je 3 990 Kč/týden
 sleva na vlastní dopravu je 2 500 Kč

NÁSTUPNÍ MÍSTA/ Třinec - Český Těšín - Karviná - Ostrava - 
Frýdek-Místek -  Olomouc - Brno - Mikulov

STRAVOVÁNÍ/ PLNÁ PENZE S NÁPOJI – snídaně a večeře formou švédských stolů, obědy výběrem 
ze dvou menu, ke snídani káva, čaj, mléko, nealkoholické nápoje v neomezeném množství, k obě-
du a večeři neomezené množství nealkoholických nápojů + 1 domácí alkoholický nápoj (pivo nebo 
víno) SPORT A ZÁBAVA/  v Crikvenici mohou klien   navš  vit velké mořské akvárium, které se nachází 
v centru města, v blízkos   jsou také 4 tenisové kurty, plážový volejbal, vodní lyžování, zapůjčení 
motorových člunů, vodní sporty, minigolf, badminton za poplatek    animační program v českém 
jazyce ZCELA ZDARMA

hotel DRAMALJ CLUB

hotel RIVIJERA CLUB

TERMÍNY dospělý 1. dítě do 12 let 
na přistýlce

16.06.-25.06. 8 990 2 990
23.06.-02.07. 9 990 2 990
30.06.-09.07. 9 990 2 990
07.07.-16.07. 9 990 2 990
14.07.-23.07. 10 490 2 990
21.07.-30.07. 10 490 2 990
28.07.-06.08. 10 490 2 990
04.08.-13.08. 9 990 2 990
11.08.-20.08. 9 990 2 990
18.08.-27.08. 9 490 2 990
25.08.-03.09. 8 990 2 990
01.09.-10.09. 8 490 2 990
08.09.-17.09. 7 990 2 990
15.09.-24.09. 7 990 2 990

UBYTOVÁNÍ/  dvoulůžkové pokoje v 
pavilónech s možnos   jedné přistýl-
ky jsou vybaveny sociálním zařízením; 
pokoje jsou orientovány na mořskou 
stranu
SLUŽBY/ recepce, restaurace, snack 
bar, aperi  v bar, pizzerie, café, TV míst-
nost, obchod se suvenýry, parkoviště

  hotelový komplex se nachází v bezprostřední blízkos   moře a skládá se z hlavní budovy a hotelo-
vých pavilonů   pláž je vzdálená 50-100 metrů od hotelu, je tvořena betonovými platy a je oblázková, 

HOTELOVÝ KOMPLEX RIVIJERA CLUB

možnost zapůjčení lehátek a slunečníků 
(za poplatek), písečná pláž je vzdálená 
přibližně 1 km   vzdálenost od centra 
známého a velmi oblíbeného letoviska 
Crikvenica, s množstvím obchůdků, 
kaváren, cukráren, restaurací a barů, 
je přibližně 3 km

DOTOVANÉ
POBYTY 

50+
SE ZVÝHODNĚNOU

CENOU

DOVOLENÁ
info v CK

ŠLÁGR



UBYTOVÁNÍ/  dvoulůžkové studio s terasou (A-2T) (pro 2-3 osoby) s možnos   přistýlky se skládá z 
ložnice, terasy, sociálního zařízení a vybaveného kuchyňského koutu s lednicí, možnost zakoupení kli-
ma  zace (za příplatek 5 EUR/den), Wi-Fi  čtyřlůžkový apartmán (A-4BM) (pro 4-6 osob) s možnos   
dvou přistýlek má dvě ložnice, každá ložnice má vlastní sociální zařízení, dva balkóny s výhledem na 
moře a vybavenou kuchyň s lednicí, možnost zakoupení klima  zace (za příplatek 10 EUR/den), Wi-Fi 
 čtyřlůžkový apartmán (A-4B) (pro 4-5 osob) s možnos   jedné přistýlky má dvě ložnice, jednu spr-

chu, dvě WC, dva balkóny a vybavenou kuchyň s lednicí, možnost zakoupení klima  zace (za příplatek 
10 EUR/den), Wi-Fi

 oblíbený apartmánový dům se nachází přibližně 200 metrů od pláže  pláž je z drobných oblázků 
a písku, lemovaná zelení  pobřežní promenáda se spoustou kaváren, taveren a obchodů, ve vzdálenos   
přibližně 350 metrů od domu, láká k večerním procházkám

APARTMÁNOVÝ DŮM KATJA

STRAVOVÁNÍ/ vlastní    možnost zakoupení večeří nebo polopenze  SPORT A ZÁBAVA/  vodní sporty 
na pláži, sportovní nabídka v letovisku, nabídka výletů (vše za poplatek)
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CENA ZAHRNUJE
 9-14 x ubytování
 dopravu klima  zovaným autobusem 
 pobytovou taxu

SLEVY A PŘÍPLATKY
 možnost zakoupení komplexního cestovního pojištění: 

30 Kč/osoba/den, dě   do 15 let mají slevu 50 %
 možnost zakoupení večeří: 2 700 Kč/9 nocí, 3 000 Kč/10 nocí 

a 4 200 Kč/14  nocí, dě   do 7 let sleva 30 %
 možnost zakoupení polopenze: 3 780 Kč/9 nocí, 

4 200 Kč/10 nocí a 5 880 Kč/14 nocí, dě   do 7 let sleva 30 %
 sleva na vlastní dopravu je 2 300 Kč/osoba

NÁSTUPNÍ MÍSTA/ Třinec – Český 
Těšín – Havířov – Ostrava (ostatní 
nástupní místa na vyžádání)

UBYTOVÁNÍ/  dvoulůžkové studio s balkónem (A-2BM) (pro 2 osoby) se skládá z ložnice s TV, kuchyň-
ského koutu s lednicí, klima  zace (v ceně), sociálního zařízení a balkónu s výhledem na moře  čtyřlůž-
kový apartmán (A-4BM) (pro 4-5 osob) s možnos   jedné přistýlky je vybaven dvěma ložnicemi, TV, 
vybavenou kuchyní s lednicí, sociálním zařízením, balkónem s výhledem na moře a klima  zací (v ceně)

 pěkné apartmány jsou díky své poloze zárukou dobře strávené dovolené  oblázková pláž s příjemným 
klimatem u borovicového háje je ve vzdálenos   přibližně 200 metrů od apartmánů  pobřežní cesta, 
která se v létě promění v živou promenádu, se nachází ve vzdálenos   přibližně 300 metrů

APARTMÁNOVÝ DŮM DRAGICA

TERMÍNY počet 
dnů/nocí

KATJA DRAGICA

A-2T A-4BM A-4B přistýlka A-2BM A-4BM přistýlka

16.06.-27.06. 12/9 6 500 6 500 6 500 6 300 6 900 7 700 2 500
25.06.-06.07. 12/9 7 300 7 300 7 100 6 400 8 100 8 500 2 500
04.07.-16.07. 13/10 8 300 8 300 7 900 6 700 9 700 9 700 2 500
14.07.-26.07. 13/10 8 300 8 300 7 900 6 700 9 700 9 700 2 500
24.07.-05.08. 13/10 8 300 8 300 7 900 6 700 9 700 9 700 2 500
03.08.-15.08. 13/10 8 300 8 300 7 900 6 700 9 700 9 700 2 500
13.08.-25.08. 13/10 8 300 8 300 7 900 6 700 9 700 9 700 2 500
23.08.-03.09. 12/9 7 500 7 500 7 200 6 400 8 600 8 800 2 500
01.09.-17.09. 17/14 7 900 7 900 7 900 7 800 8 500 9 800 2 500

7% 
do 28. 2.

5% 
do 31. 3.

KATJA

DRAGICA
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UBYTOVÁNÍ/ dvoulůžková studia s balkónem (A-2B) (pro 2-3 osoby) s možnos   přistýlky umístěné v 
kuchyni se skládají z ložnice s TV, sociálního zařízení, klima  zace (3 EUR/den), balkónu a kuchyně s led-
nicí, Wi-F  čtyřlůžkový apartmán s balkónem (A-4B) (pro 4 osoby) má dvě ložnice, sociální zařízení, 
jeden balkón a vybavenou kuchyň s lednicí, klima  zaci (5 EUR/den), Wi-Fi
STRAVOVÁNÍ/ vlastní  možnost zakoupení večeří nebo polopenze

 nachází se přibližně 150 metrů od oblázkové pláže  jsou vzdálena 250 metrů od promenády se 
spoustou suvenýrů i s tanečními večery

APARTMÁNOVÝ DŮM ANNA

UBYTOVÁNÍ/  dvoulůžkové studio s balkónem (A-2BM) (pro 2-3 osoby) s možnos   přistýlky se skládá 
z ložnice s TV, sociálního zařízení, klima  zace v ceně a balkónu s výhledem na moře, kde se nachází ku-
chyňský kout s lednicí, Wi-Fi  dvoulůžkové pokoje s balkónem (P-2BM) (pro 2-3 osoby) s možnos   
jedné přistýlky pro dítě do 10 let se sociálním zařízením, balkónem s výhledem na moře, klima  zací 
v ceně, varnou konvicí; kuchyň s lednicí je k dispozici na chodbě (společná pro 3 pokoje), Wi-Fi
  jednolůžkový pokoj s balkónem (P-1B) (pro 1 osobu) se sociálním zařízením, balkónem, ven  láto-
rem, varnou konvicí, lednicí; kuchyň je k dispozici na chodbě (společná pro 3 pokoje), Wi-Fi
STRAVOVÁNÍ/ vlastní  možnost zakoupení večeří nebo polopenze

 oblíbený apartmánový dům se nachází přibližně 200 metrů od pláže  celým letoviskem se táhne 
krásná pláž z drobných oblázků a písku, lemovaná zelení  dlouhá pobřežní promenáda je vzdálena 
přibližně 350 metrů od apartmánového domu

APARTMÁNOVÝ DŮM SNĚŽENA

TERMÍNY počet 
dnů/nocí

ANNA
SNĚŽENA

apartmán pokoje

A-2B A-4B přistýlka A-2BM přistýlka P-2BM P-1B přistýlka

16.06.-27.06. 12/9 6 300 6 500 6 900 6 500 6 300 6 700 6 700 5 000
25.06.-06.07. 12/9 7 000 6 900 6 900 7 600 5 600 7 300 7 300 5 000
04.07.-16.07. 13/10 7 900 7 600 7 200 8 900 5 200 8 200 8 200 5 200
14.07.-26.07. 13/10 7 900 7 600 7 200 8 900 5 200 8 200 8 200 5 200
24.07.-05.08. 13/10 7 900 7 600 7 200 8 900 5 200 8 200 8 200 5 200
03.08.-15.08. 13/10 7 900 7 600 7 200 8 900 5 200 8 200 8 200 5 200
13.08.-25.08. 13/10 7 900 7 600 7 200 8 900 5 200 8 200 8 200 5 200
23.08.-03.09. 12/9 6 900 7 000 6 900 8 000 5 300 7 500 7 500 5 000
01.09.-17.09. 17/14 7 100 7 900 7 100 7 900 7 500 8 300 8 300 5 700

CENA ZAHRNUJE
 9-14 x ubytování
 dopravu klima  zovaným 

autobusem 
 pobytovou taxu

SLEVY A PŘÍPLATKY
 možnost zakoupení komplexního cestovního 

pojištění: 30 Kč/osoba/den, dě   do 15 let mají 
slevu 50 %
 možnost zakoupení večeří: 

2 700 Kč/9 nocí, 3 000 Kč/10 nocí a 4 200 Kč/14  
nocí, dě   do 7 let sleva 30 %
 možnost zakoupení polopenze: 

3 780 Kč/9 nocí, 4 200 Kč/10 nocí 
a 5 880 Kč/14 nocí, dě   do 7 let sleva 30 %
 sleva na vlastní dopravu je 2 300 Kč/osoba

NÁSTUPNÍ MÍSTA/ : Třinec 
– Český Těšín – Havířov – 
Ostrava (ostatní nástupní 
místa na vyžádání)

ANNA

SNĚŽENA

7% do 28. 2.

5% do 31. 3.
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UBYTOVÁNÍ/  dvoulůžkové studio (A-2BM) (pro 2 osoby) se skládá z ložnice s TV, sociálního zařízení, 
kuchyňského koutu, klima  zace v ceně, balkónu, Wi-Fi  třílůžkové studio (A-3BM)  (pro 3 osoby) 
se skládá z ložnice s TV, sociálního zařízení, kuchyňského koutu, klima  zace v ceně, balkónu, Wi-Fi

STRAVOVÁNÍ/ vlastní    možnost zakoupení večeří nebo polopenze v blízké restauraci 

 dům se nachází přímo u oblázkové pláže  výhodou je umístění přímo na promenádě se spoustou 
suvenýrů i s tanečními večery

APARTMÁNOVÝ DŮM MIŠKO

pláže je přibližně 150 metrů  Igrane 
je malebná, původně rybářská obec 
zaručující klidnou dovolenou, domi-
nuje mu vysoká zvonice barokního 
kostela Panny Marie od Ružarija 
a opevněná věž Zalina, původně 
ochrana před tureckými vpády

UBYTOVÁNÍ/ dvoulůžkový apartmán s 
velkým balkónem (A-2BM) (pro 2-3 
osoby) s možnos   přistýlky se skládá 
z ložnice, sociálního zařízení, kuchyně 
s lednicí, klima  zace (v ceně)
 a prostorného balkónu 
s výhledem na moře

STRAVOVÁNÍ/ vlastní    možnost 
zakoupení večeří nebo polopenze 
v blízké restauraci

 dvoupodlažní apartmánový dům se nachází v obytném centru městečka Igrane, přibližně 50 metrů 
od centra s několika cukrárnami, menšími obchody a restauracemi  jeho vzdálenost od pěkné oblázkové 

APARTMÁNOVÝ DŮM LOVRE

CENA ZAHRNUJE
 9-14 x ubytování
 dopravu klima  zovaným autobusem 
 pobytovou taxu

SLEVY A PŘÍPLATKY
 možnost zakoupení komplexního cestovního pojištění: 

30 Kč/osoba/den, dě   do 15 let mají slevu 50 %
 možnost zakoupení večeří: 2 700 Kč/9 nocí, 3 000 Kč/10 nocí 

a 4 200 Kč/14 nocí, dě   do 12 let sleva 50 %, dě   do 5 let zdarma
 možnost zakoupení polopenze: 3 780 Kč/9 nocí, 4 200 Kč/10 nocí 

a 5 880 Kč/14 nocí, dě   do 12 let sleva 50 %, dě   do 5 let zdarma
 sleva na vlastní dopravu je 2 300 Kč/osoba

NÁSTUPNÍ MÍSTA/ Třinec – 
Český Těšín – Havířov – Ostrava 
(ostatní nástupní místa na vyžádání)

TERMÍNY počet 
dnů/nocí

MIŠKO LOVRE

A-2BM A-3BM A-2BM přistýlka

16.06.-27.06. 12/9 7 100 7 000 6 500 5 300
25.06.-06.07. 12/9 7 700 7 300 7 300 5 500
04.07.-16.07. 13/10 8 700 8 100 8 300 5 900
14.07.-26.07. 13/10 8 700 8 100 8 300 5 900
24.07.-05.08. 13/10 8 700 8 100 8 300 5 900
03.08.-15.08. 13/10 8 700 8 100 8 300 5 900
13.08.-25.08. 13/10 8 700 8 100 8 300 5 900
23.08.-03.09. 12/9 8 000 7 500 7 500 5 500
01.09.-17.09. 17/14 8 900 8 600 7 900 5 900

7% 
do 28. 2.

5% 
do 31. 3.

MIŠKO

LOVRE
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UBYTOVÁNÍ/ čtyřlůžkový apartmán (A-4BMK) (pro 4-5 osob) s možnos   jedné přistýlky je vybaven 
dvěmi ložnicemi, každá ložnice má vlastní sociální zařízení, dále kuchyní s lednicí a pěkným balkónem 
s výhledem na moře, možnost dokoupení klima  zace (8 EUR/den), Wi-Fi  čtyřlůžkový apartmán 
(A-4BM) (pro 4-6 osob) s možnos   dvou přistýlek je vybaven dvěma ložnicemi, každá ložnice má 
vlastní sociální zařízení, dále kuchyní s lednicí a pěkným balkónem s výhledem na moře, přistýlky jsou 
pro dě   do 12 let, Wi-Fi

STRAVOVÁNÍ/ vlastní 

 apartmánový dům má výhodnou polohu pouze 30 metrů od moře, najdete zde krásnou oblázko-
vou pláž a také skalnaté pláže v okolí  je ve vzdálenos   200 metrů od centra letoviska  doporuču-
jeme výlet trajektem do městečka Sućuraj  na ostrově Hvar

APARTMÁNOVÝ DŮM ZVONIMIR

UBYTOVÁNÍ/  dvoulůžková studia s balkónem (A-2B) (pro 2-3 osoby)
s možnos   jedné přistýlky se skládají z ložnice, sociálního zařízení, 
balkónu a kuchyňského koutu s lednicí, v některých studiích možnost 
dokoupení klima  zace (za příplatek 5 EUR/noc), Wi-Fi ve vyhrazených 
prostorech ZDARMA
STRAVOVÁNÍ/ vlastní

 oblíbený penzion se nachází přibližně 120 metrů od oblázkové pláže  má výhodnou polohu 
blízko centra letoviska

APARTMÁNOVÝ DŮM ANTE

CENA ZAHRNUJE
 9-14 x ubytování
 dopravu klima  zovaným autobusem 
 pobytovou taxu

SLEVY A PŘÍPLATKY
 možnost zakoupení komplexního cestovního pojištění: 

30 Kč/osoba/den, dě   do 15 let mají slevu 50 %
 sleva na vlastní dopravu je 2 300 Kč/osoba

NÁSTUPNÍ MÍSTA/ Třinec – Český Těšín – Havířov – Ostrava (ostatní nástupní místa na vyžádání)

TERMÍNY počet 
dnů/nocí

ZVONIMIR ANTE

A-4BM A-4BMK 1.a 2.přistýlka A-2B

16.06.-27.06. 12/9 6 500 6 800 2 500 6 800
25.06.-06.07. 12/9 6 700 7 000 2 500 7 400
04.07.-16.07. 13/10 7 300 7 600 2 500 8 500
14.07.-26.07. 13/10 8 100 8 400 2 500 8 500
24.07.-05.08. 13/10 8 800 9 100 2 500 8 500
03.08.-15.08. 13/10 8 800 9 100 2 500 8 500
13.08.-25.08. 13/10 8 500 8 700 2 500 8 500
23.08.-03.09. 12/9 7 200 7 400 2 500 7 800
01.09.-17.09. 17/14 8 400 8 700 2 500 8 400

ZVONIMIR

ANTE

7% do 28. 2.

5% do 31. 3.

ZVONIMIR
2 DĚTI 

NA PŘISTÝLCE

ZDARMA*

* dě   pla   pouze dopravu
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UBYTOVÁNÍ/  dvoulůžkové pokoje s možnos   dvou přistýlek 
jsou vybaveny balkónem nebo terasou s posezením, klima  zací, 
sociálním zařízením, SAT TV, telefonem, fénem, lednicí; pokoje 
s výhledem na moře za příplatek SLUŽBY/ recepce, hotelová 
restaurace se 2 terasami, All Inclusive bar, parkoviště, televizní 
místnost v prostoru hlavní recepce, trezor na recepci (za popla-
tek), Wi-Fi na recepci (zdarma), rozsáhlý areál se středomořskými 
borovicemi a palmami, hřiště pro malé dě  , parkování u hotelu 
(zdarma) STRAVOVÁNÍ/ ALL INCLUSIVE – snídaně, oběd a večeře 
formou švédských stolů včetně nápojů (voda, džusy, pivo, víno)                    
- v hotelové restauraci, místní alkoholické a nealkoholické nápoje 
(pivo, džusy, víno, voda, minerálka, káva, čaj, rakije) a snack 
občerstvení v hotelovém All Inclusive baru (10:00-22:00) SPORT A 
ZÁBAVA/ hřiště pro míčové hry (volejbal, basketbal, fotbal), stolní 
tenis, hřiště pro dě  , plážový volejbal, vodní sporty a atrakce na 
pláži (za poplatek) PROGRAM KLUBOVÝCH HOTELŮ: bohaté 
animační programy pro dě   i dospělé v češ  ně, sportovní a 
relaxační program, soutěže a sportovní turnaje na souši i ve vodě, 
klub pro dě   Plusíčko v češ  ně každý den (hlídání dě  , program 
pro dě  , karneval, diskotéky), zumba, aerobic, aqua aerobic v 
moři nebo hotelovém bazénu, zábavné hry, krea  vní činnos   a 
kulturní programy, večerní animační programy a představení pro 
všechny, plážové párty, karaoke, pěvecké vystoupení, stardance 
(taneční večery), promítání fi lmů pro dě   i dospělé, zvýhodněné 
ceny výletů, slevy ve vybraných restauracích a obchodech

 hotelový komplex se nachází přímo u známé sutomorské pláže, dlouhé bezmála 
1 300 metrů  široká písečně-oblázková pláž vhodná pro dě   se nachází přímo u hotelu, 
lehátka a slunečníky za poplatek  centrum Sutomore je od hotelového komplexu vzdále-
no přibližně 300 metrů  podél pláže vede promenáda, která nabízí nákupní možnos  
a řadu restaurací a kaváren

HOTEL KORALI CLUB

TERMÍNY dospělý

03.06.-10.06. 12 990
10.06.-17.06. 13 490
17.06.-24.06. 13 990
24.06.-01.07. 14 990
01.07.-08.07. 15 490
08.07.-15.07. 15 990
15.07.-22.07. 16 490
22.07.-29.07. 16 490
29.07.-05.08. 16 490
05.08.-12.08. 15 990
12.08.-19.08. 15 990
19.08.-26.08. 15 490
26.08.-02.09. 13 990
02.09.-09.09. 13 490
09.09.-16.09. 12 990
16.09.-23.09. 12 990

TERMÍNY dospělý

02.06.-11.06. 8 490
09.06.-18.06. 8 990
16.06.-25.06. 9 490
23.06.-02.07. 9 990
30.06.-09.07. 10 490
07.07.-16.07. 10 990
14.07.-23.07. 11 490
21.07.-30.07. 11 490
28.07.-06.08. 11 490
04.08.-13.08. 10 990
11.08.-20.08. 10 990
18.08.-27.08. 10 990
25.08.-03.09. 10 490
01.09.-10.09. 9 990
08.09.-17.09. 9 490
15.09.-24.09. 8 990
22.09.-01.10. 8 490

AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY

LETECKÉ ZÁJEZDY

SLEVY A PŘÍPLATKY
 možnost zakoupení komplexního cestovního pojištění: 262 Kč/

dospělá osoba/8 dní a 326 Kč/dospělá osoba/10 dní; 
dě   do 15 let mají 50% slevu z pojištění
 dětské ceny: dítě do 2 let 990 Kč (letecky) a 2 990 Kč (autobusem), 

dítě 2-12 let na 3. lůžku 3 490 Kč (autobus) a 8 990 Kč (letadlo), 
dítě 2-12 let na 4. lůžku 7 990 Kč (autobus) a 11 990 Kč (letadlo)
 příplatek za pokoj s výhledem na moře 350 Kč/osoba/týden
 příplatek za jednolůžkový pokoj je 4 990 Kč/týden
 transfer na/z le  ště za poplatek 100 Kč/osoba/1 směr: 

Třinec – Český Těšín – Frýdek-Místek

CENA AUTOBUSEM ZAHRNUJE
 7 x ubytování  7 x ALL INCLUSIVE  jeden fakulta  vní výlet  dopravu 

klima  zovaným autobusem  pobytovou taxu a služby delegáta

CENA AUTOBUSEM ZAHRNUJE
 7 x ubytování  7 x ALL INCLUSIVE  jeden fakulta  vní výlet  leteckou 

dopravu Ostrava-Podgorica-Ostrava, le  štní a bezpečnostní taxy  
palivový příplatek  transfer z/na le  ště v Černé Hoře  pobytovou taxu 
a služby delegáta

DOTOVANÉ 
POBYTY 50+

A VÝLET ZDARMA
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UBYTOVÁNÍ/  dvoulůžkové prostorné pokoje jsou vybaveny bal-
kónem, Wi-Fi připojením zdarma, klima  zací, sociálním zařízením, 
fénem, TV SAT, telefonem, trezorem (za příplatek 2,50 EUR/den 
+ 3 EUR vratný depozit)
SLUŽBY/ venkovní bazén s brouzdalištěm, terasou na slunění s lehát-
ky, travnatý prostor pro odpočinek nebo opalování, vnitřní bazén 
i sportovní hřiště  služby za příplatek: terapie léčivým bahnem 
z Mar Menoru v Centrum zdraví, zábaly a masáže (pro naše klienty 
se slevou 10%), tenisové kurty, kulečník, možnost vodních sportů

STRAVOVÁNÍ/ polopenze formou švédských stolů včetně vody a vína
NAVÍC K CENĚ ZÁJEZDU ZDARMA/ přednáška o léčivém bahnu  vstup 
do vnitřního hotelového bazénu (mimo období 31. 5. – 16. 9. 2016, 
kdy je vnitřní bazén uzavřen)  promítání dokumentárního fi lmu o 
regionu Murcia  procházka s delegátem na ostrůvek Isla del Ciervo 
k léčivému bahnu  kyblík na léčivé bahno Mar Menoru   návštěva 
typických trhů ve vesnici Cabo de Palos s asistencí delegáta 
  nadstandardní delegátská péče 55+ /náš delegát je stále s Vámi

 hotel se nachází v rekreačním středisku La Manga v oblas   Murcia, na dlouhém, 
úzkém, písčitém pásu, který odděluje Středozemní moře a Mar Menor, doslova „Menší 
moře“  laguna Mar  Menor o rozloze 170 km² je známá pro své léčebné účinky, které 
spočívají především ve zvýšené koncentraci minerálů a solí ve vodě  v blízkém okolí 
naleznete kavárny, obchůdky se suvenýry a drobným zbožím, lékárnu i autobusovou 
zastávku  do centra Cabo de Palos vzdáleného 3,6 km se  dostaneme autobusem nebo 
pěšky 

HOTEL IZÁN CAVANNA 

CENA ZAHRNUJE
 7-15 x ubytování 
 7-15 x polopenzi 
 leteckou dopravu Praha-San Javier-Praha 
 le  štní a bezpečnostní taxy 
 palivový příplatek 
 transfer z/na le  ště ve Španělsku 

a služby delegáta

SLEVY A PŘÍPLATKY
  možnost zakoupení komplexního cestovního 

pojištění: 262 Kč/osoba/8 dní, 
390 Kč/osoba/12 dní, 530 Kč/16 dní
  příplatek za jednolůžkový pokoj je 

2 500 Kč/7 nocí, 3 550 Kč / 10 nocí, 
3 900 Kč / 11 nocí a 5 300 Kč / 15 nocí
  transfer na/z le  ště v Praze z Ostravy a Frýd-

ku-Místku za poplatek 800 Kč/osoba/oba směry

TERMÍNY počet nocí dospělý

15.05.-26.05. 11 16 990
26.05.-06.06. 11 17 990
06.06.-13.06. 7 15 490
13.06.-20.06. 7 15 990
20.06.-27.06. 7 16 990
30.08.-06.09. 7 16 990
31.08.-11.09. 11 20 590
06.09.-13.09. 7 15 990
11.09.-21.09. 10 18 490
13.09.-20.09. 7 15 490
20.09.-27.09. 7 14 990
21.09.-01.10. 10 17 990
27.09.-04.10. 7 14 490
01.10.-11.10. 10 16 990
4.10.-11.10. 7 13 990

11.10.-26.10. 15 18 490

DOTOVANÉ
POBYTY 

55+

Rádi byste 
udělali něco pro 

své zdraví?
Ideálním 
místem je 

MAR 
MENOR,

 bahenní lázně 
pod širým 

nebem.
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TERMÍNY
apartmány hotel hotel

TAVACZ KORONA 
TERMAL BARANYA

21.04.-30.04. 4 190 7 490 7 490
28.04.-07.05. 4 190 7 490 7 490
05.05.-14.05. 4 190 7 490 7 490
12.05.-21.05. 4 190 7 490 7 490
19.05.-28.05. 4 190 7 490 7 490
26.05.-04.06. 4 190 7 490 7 490
02.06.-11.06. 4 190 7 490 7 490
09.06.-18.06. 4 190 7 490 7 490
16.06.-25.06. 4 190 7 490 7 490
23.06.-02.07. 4 190 7 490 7 490
30.06.-09.07. 4 190 7 490 7 490
07.07.-16.07. 4 190 7 490 7 490
14.07.-23.07. 4 190 7 490 7 490
21.07.-30.07. 4 190 7 490 7 490
28.07.-06.08. 4 190 7 490 7 490
04.08.-13.08. 4 190 7 490 7 490
11.08.-20.08. 4 190 7 490 7 490
18.08.-27.08. 4 190 7 490 7 490
25.08.-03.09. 4 190 7 490 7 490
01.09.-10.09. 4 190 7 490 7 490
08.09.-17.09. 4 190 7 490 7 490
15.09.-24.09. 4 190 7 490 7 490
22.09.-01.10. 4 190 7 490 7 490

UBYTOVÁNÍ/ nově vybavené dvoulůžkové pokoje s možnos   přistýlky pro dě   jsou vybaveny sociál-
ním zařízením, televizí, lednicí, telefonem; většina pokojů má balkóny nebo společnou terasu SLUŽBY/ 
hostům je k dispozici sluneční terasa, restaurace s výbornou kuchyní, zahradní restaurace, konferenční 
sál, recepce, uzavřené parkoviště, výtah, masáže, sauna, možnost lékařského ošetření v léčebném 
centru – zubní a gynekologické (za poplatek) STRAVOVÁNÍ/ polopenze - snídaně bufetem, večeře 
s obsluhou výběrem ze dvou jídel, 1 x krát týdně večer s hudbou a pohoštěním

 rodinný hotel se zajímavou architekturou, který se nachází přímo napro   hlavnímu vchodu do 
lázeňského areálu  lázně Harkány se nachází u jižních hranic Maďarska na břehu řeky Drávy a jsou 
známy díky pramenům s mimořádně vysokým obsahem síry, jejich léčivé účinky byly objeveny již 
před stale  mi  lázně mají pěkný park, kryté i otevřené termální koupaliště  v okolí stojí za návště-
vu město Pécs s památkami z doby turecké vlády, jeden z nejlépe zachovaných maďarských hradů 
Siklös, či vinařská obec Villány

HOTEL KORONA TERMAL

UBYTOVÁNÍ/ dvoulůžkové pokoje s možnos   přistýlky jsou vybaveny sociálním zařízením, minibarem, 
televizí, telefonem, bez balkónu SLUŽBY/ restaurace s živou hudbou, bar, kadeřnictví, bou  que, ob-
chod, bazén s relaxačním centrem, vířivka, sauna – v ceně, uzavřené parkoviště, letní zahrada; v nově 
otevřené budově, kde je bazén a wellness, je možné za příplatek zajis  t pokoj s balkónem STRAVOVÁ
NÍ/ snídaně - bufetovým způsobem, za příplatek večeře bufetem v termínech 30.4.-17.9. (v ostatních 
termínech tříchodová večeře s obsluhou) 

 hotelový komplex s rodinnou atmosférou leží v parku napro   vchodu do lázní, budovy obklopuje 
příjemná kul  vovaná zahrada plná okrasných dřevin

HOTEL BARANYA

SLEVY A PŘÍPLATKY
 možnost zakoupení komplexního cestovního pojištění: 300 Kč/dospělý/10 dní a 150 

Kč/dítě do 15 let/10 dní  sleva na vlastní dopravu je 1 700 Kč/osoba  HOTEL KORONA 
TERMAL: cena za 3. lůžko: dítě do 12 let za cenu 5 590 Kč a dospělý za cenu 6 990 Kč  
příplatek za jednolůžkový pokoj 1 490 Kč/týden  HOTEL BARANYA: cena za 3. lůžko: dítě 
do 12 let za cenu 4 590 Kč a dospělý za cenu 4 990 Kč  příplatek za večeře formou bufe-
tu za 1 890 Kč/dospělý/týden a 990 Kč/dítě do 12 let/týden  příplatek za jednolůžkový 
pokoj 2 490 Kč/týden  APARTMÁNOVÝ DŮM TAVACZ: cena za 3. lůžko: dítě do 12 let za 
cenu 2 590 Kč a dospělý za cenu 2 990 Kč  příplatek za jednolůžkový pokoj 890 Kč/týden 
 příplatek za večeře za 1 490 Kč/osoba/týden

CENA ZAHRNUJE
 7 x ubytování  7 x stra-

vování podle ubytování 
 dopravu autobusem   

pobytovou taxu a služby 
delegáta

NÁSTUPNÍ MÍSTA
Český Těšín – Havířov – 
Ostrava – Frýdek-Místek

UBYTOVÁNÍ/ dvoulůžkové pokoje s možnos   
přistýlky jsou vybaveny sociálním zařízením, bal-
kónem, dále kuchyňským koutem se základním 
vybavením, s elektrickým dvouvařičem a lednicí, 
TV, v některých pokojích Wi-Fi  každý byt má 
jiného majitele, proto není zařízení pokojů stejné 
SLUŽBY/ parkoviště STRAVOVÁNÍ/ bez stravování, 
možnost zakoupení večeří plus v protějším hote-
lu Well (včetně dezertu a 1 nápoje)

 je situovaný přibližně 200 metrů od vstupu 
do lázeňského areálu  dvoupatrový pavilón 
obklopený zelení vilové čtvr   patří k nejžáda-
nějším kapacitám v lázních Harkány

APARTMÁNOVÝ 
DŮM TAVACZ6% do 28. 2. 5% do 30. 4.

hotel KORONA TERMAL

hotel BARANYA
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UBYTOVÁNÍ/  jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje (s možnos   
jedné přistýlky) jsou vybaveny sociálním zařízením, TV, miniba-
rem, telefonem a Wi-fi   klima  zace je možná za příplatek 8 EUR/
den/pokoj

SLUŽBY/ restaurace, telefon, trezor, vstup do termálního areálu, 
posilovna, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, obchod se suvenýry

STRAVOVÁNÍ/ polopenze - snídaně a večeře formou bohatých 
švédských stolů, obsahují teplá jídla u snídaně i večeře
SPORT A ZÁBAVA/  dva kryté bazény s termální vodou uvnitř hote-
lu, sauny, fi tness (pro hosty zdarma), solárium, slunící terasa

 hotel má výhodnou polohu v bezprostřední blízkos   areálu termálních lázní a bazénů, 
v sousedství historického centra města  v ceně pobytu je použi   wellnes, kde se nachází 
zážitkový a dětský bazén, jakuzzi, infra a fi nská, parní a aroma  cká sauna s ochlazova-
cím bazénem a Kneipovým chodníkem  výhodou hotelu je také přímý vstup z hotelové 
haly do areálu termálního koupaliště, hosté mohou po celý rok bezplatně využívat 6 
termálních bazénů, plavecký bazén, tobogán  vstup do uvedených čás   je umožněn 
prostřednictvím čipové karty, kterou obdržíte na recepci hotelu, v blízkos   hotelu se na-
chází pitný minerální pramen   město Eger je nazýváno „městem maďarského baroka“ a 
mnoho návštěvníků jej považuje za nejkrásnější historické město Maďarska  k dominan-
tám města patří středověký hrad, ze kterého můžete spatřit téměř všechny významné 
památky včetně katedrály (Egri bazilika - druhá největší v Maďarsku), historické náměs   
a minaret  pěší procházkou je dostupná zdejší vinařská oblast „Údolí krásných žen“, v 
místních sklípcích můžete ochutnat nejen světoznámé víno Egri bikavér, ale také další 
proslulá vína Egerské vinařské oblas  
 

HOTEL FLORA

TERMÍNY dospělý

14.05.-19.05. 7 490
02.07.-07.07. 7 790
24.09.-29.09. 7 490

CENA ZAHRNUJE
 5 x ubytování s polopenzí 
 neomezený vstup do hotelového wellness
 neomezený vstup do venkovních termálních 

bazénů (s celoročním provozem)
 doprava autobusem a služby průvodce

SLEVY A PŘÍPLATKY
 pobytová taxa 1,70 EUR/osoba nad 18 let/noc

(platba na recepci)
  platba na recepci
 sleva pro osobu na přistýlce 

(3. lůžko) je 2 000 Kč
 příplatek za jednolůžkový pokoj je 1 900 Kč
 komplexní cestovní pojištění 

180 Kč/osoba/pobyt
 za příplatek je možné zapůjčit hotelový 

NÁSTUPNÍ MÍSTA
Třinec - Český Těšín - Jablunkov

400 Kč 
do 31. 1.

NEOMEZENÝ

VSTUP DO

TERMÁLNÍCH 

BAZÉNŮ

V CENĚ



1. DEN/ odjezd v ranních hodinách, příjezd do Rabí – prohlídka nejrozsáhlejšího hradu v ČR, přejezd do 
Dílů, ubytování v hotelu, večeře 2. DEN/snídaně, pěší nebo cyklis  cká trasa, Sádek, Capar  ce, nejvyšší 
vrch Českého Lesa Čerchov (1042) s vyhlídkou Kurzovou věží, Pec pod Čerchovem, přejezd autobusem 
do Dílů, večeře, nocleh 3. DEN/snídaně, Horšovský Týn – prohlídka zámku, přejezd do Koloveče – ná-
vštěva Muzea techniky a řemesel, Chudenice – americká zahrada, prohlídka, návrat zpět na ubyto-
vání, večeře, nocleh 4. DEN/snídaně, přejezd do Klatov, průvodcovaná prohlídka města, katakomby, 
barokní lékárna, Černá věž, přejezd do Švihova – vodní hrad, na hradě byla točena část pohádky Tři 
oříšky pro Popelku, přejezd do Dílů, večeře, nocleh 5. DEN/snídaně, přejezd do Domažlic, prohlídka 
města, prohlídka muzea, přejezd do Trhanova – typická chodská hospoda, možnost obědu, přejezd do 
Waldmünchen, návštěva aquaparku AQUA FIT, návrat do Dílů, večeře, nocleh 6. DEN/snídaně – přejezd 
do Německa – Grosser Arber  - nejvyšší hora celé Šumavy (1456 m), přejezd do Železné Rudy do čás   
Špičák, vycházka na Černé a Čertovo jezero, návrat do Dílů, večeře 7. DEN/snídaně – přejezd do Bechy-
ně - prohlídka městečka (zámku), možnost obědu, návrat do Třince v podvečerních hodinách

ŠUMAVA A CHODSKO ANEB „NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID“

TERMÍNY dospělý
05.08.-11.08. 5 990CENA ZAHRNUJE

 6x ubytování v hotelu ***
 6x snídaně, 6x večeře
 každodenní výlety dle programu
 doprava autobusem + přeprava kol
 průvodce

SLEVY A PŘÍPLATKY
 vstupy do památek muzeí

a rozhleden
 možnost zakoupení pojištění 

pro   stornu za 70 Kč/osoba/
pobyt

1. DEN/ odjezd v ranních hodinách. Přejezd do místa ubytování v Hamru na Jezeře. Začátek pobytu – 
turis  cká či cyklis  cká prohlídka okolí (hrad Děvín nebo zřícenina skalního hradu Stohánek). Večeře, 
nocleh 2. DEN/ snídaně. Přejezd do Lindavy (cyklo, bus). Prohlídka umělecké sklárny (při jejím vzniku 
stál známý umělec Bořek Šípek), možnost ochutnání specialit ve sklářské krčmě. Přejezd na kolech 
nebo autobusem do Svojkova (Modlivý důl). Pěší procházka do Sloupu v Čechách (rozhledna, skalní 
hrad, možnost koupání). Návrat do Hamru, večeře, nocleh 3. DEN/ snídaně. Hradčany, (přírodní zajíma-
vost, le  ště z fi lmu Tmavomodrý svět), na místě cyklis  cký okruh k Máchovu jezeru a zpět do Hradčan 
nebo turis  cký okruh na místě. Průrva Ploučnice, přírodní zajímavost, pěší výstup na Ralsko – zříceni-
na hradu, impozantní výhled, Vranovské skály. Návrat do Hamru, večeře, nocleh 4. DEN/ snídaně, Kryš-
tofovo údolí (nejkrásnější viadukt, muzeum betlémů). Možnost turis  ckého výstupu na Ještěd nebo 
turis  cké vycházky na zříceninu hradu Hamrštejn. Návrat do Hamru, večeře, nocleh 5. DEN/ snídaně. 
Panská skála – Národní přírodní památka. Vyhaslá sopka Klíč – panorama  cký výhled (Ještěd, Lužické 
hory, Český ráj), lávové kamenné moře. Návrat do Hamru, večeře, nocleh 6. DEN/ snídaně. Čertova 
zeď – Národní přírodní památka sopečného původu, zámek Sychrov – možnost prohlídky. Návrat do 
Hamru, večeře, nocleh 7. DEN/ Snídaně. Přejezd do Českého ráje. Drábské světničky (skalní město a 
zřícenina hradu), Příhrazské skály, Krásná vyhlídka, vrch Mužský, Příhrazy. Návrat zpět v podvečerních 
hodinách

ANDĚL NA DOVOLENÉ / TURISTICKOCYKLISTICKÝ ZÁJEZD

TERMÍNY dospělý
20.08.-26.08. 5 690CENA ZAHRNUJE

 6x nocleh v hotelu Pacifi k***
 6x snídaně, 6x večeře
 každodenní výlety dle programu
 doprava autobusem + přeprava kol
 průvodce
 místní poplatek

SLEVY A PŘÍPLATKY
 vstupy do památek muzeí

a rozhleden
 možnost zakoupení pojištění 

pro   stornu za 70 Kč/osoba/
pobyt

PŘEPRAVA KOL

V CENĚ

PO STOPÁCH FILMU 

DOVOLENÁ 
S ANDĚLEM
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hotel PACIFIC
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UBYTOVÁNÍ/ dvoulůžkové pokoje s možnos   přistýlky jsou vybaveny sociálním zařízením, TV SAT, 
telefonem, rádiem, lednicí, většina pokojů má balkón SLUŽBY/ restaurace, kavárna, recepce, spole-
čenská místnost, připojení Wi-fi  (pouze ve společenské místnos   a ves  bulu u recepce STRAVOVÁNÍ/ 
polopenze – snídaně formou švédských stolů, večeře je výběr z 5 jídel, salátový bufet

 jsou známé již 750 let díky léčivým účinkům minerálních vod  léčí se zde vysoký krevní tlak, srdce 
a choroby oběhové soustavy, ženská onemocnění, blahodárný vliv má léčba také na problémy pohy-
bové soustavy  minerální prameny jsou 33 °C teplé, se složením siřičito - hydrouhličito – vápenatým 
 lázně nabízejí široké možnos   léčebných procedur zahrnujících hydroterapii, balneoterapii, teplotní 

terapii, fyzioterapii, elektroléčbu  venkovní termální bazén s minerální léčivou vodou o teplotě 32 
°C  4 přírodní, léčivé minerální prameny – možnost léčivé pitné kůry na místě  okolí: 100 metrů od 
recepce hotelu je konečná městské hromadné dopravy s pravidelným autobusovým spojením se 
Zvolenem (možnost návštěvy Zvolenského hradu, historického centra města 5 km)  hotel se nachází 
v centru lázeňského parku, v areálu lázeňského parku je venkovní bazén s termální vodou  v lázeň-
ském areálu se konají několikrát týdně taneční večery, přednášky a jiné kulturní akce

HOTEL PALACE 

TERMÍNY dospělý
23.07.-29.07. 6 680

UBYTOVÁNÍ/ dvoulůžkové, třílůžkové pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením, TV  apartmány se 
skládají ze dvou dvoulůžkových pokojů, jednoho sociálního zařízení a pokoje s kuchyňským koutem a 
ledničkou SLUŽBY/ nepřetržitá recepce, k dispozici je rovněž zdravotní personál   v jedné budově je 
ubytování, část, kde probíhají 
procedury, jídelna a kavárna
 STRAVOVÁNÍ/ plná penze

 městečko na jihu Polska v Małopolském vojvodství, známé pro blahodárné účinky místního klimatu 
a vody, která slouží k léčbě dýchacích cest a oběhového ústrojí  léčivá voda vyvěrá z hloubky 1200 
metrů, patří do kategorie slaných léčivých vod, které obsahují kromě sodíkových ka  ontů a chlorido-
vých aniontů také anionty jódu a brómu, na nichž je založen unikátní léčivý účinek   sanatorium leží 
asi 10 minut chůze od centra lázeňského městečka v klidné vilové čtvr  

SANATORIUM CEGIELSKI

TERMÍNY dospělý
23.04.-29.04. 4 990
03.09.-09.09. 5 690

CENA ZAHRNUJE
 6 x ubytování, 6 x snídani, 6 x večeři, 5 x 

oběd, lékařskou konzultaci, 10 léčebných 
procedur v sanatoriu Cegielski, doprava au-
tobuesem, folklórní odpoledne s opékáním 
při živé hudbě, možnost pěších procházek 
po okolí s průvodcem

SLEVY A PŘÍPLATKY
 možnost zakoupení komplexního cestovního pojištění 210 Kč/

osoba/pobyt  cena nezahrnuje pobytovou taxu 3,10 PLN/osoba/
noc (platba na recepci)

NÁSTUPNÍ MÍSTA
Český Těšín – Třinec – Jablunkov

CENA ZAHRNUJE
 6 x ubytování, 6 x polopenzi, lékařskou konzul-

taci, 10 léčebných procedur, dopravu autobusem, 
služby delegáta, průvodcovanou prohlídku 
historického báňského města Kremnica, během 
pobytu 2x celodenní vstup na venkovní termální 
bazén (v areálu lázeňského parku Sliač)

SLEVY A PŘÍPLATKY
 cena nezahrnuje -pobytovou taxu (0,60 EUR/osoba/den) 
 možnost zakoupení komplexního cestovního pojištění: 

210 Kč/osoba/pobyt
 dětské ceny: dítě bez nároku na lůžko pla   cenu 

2 990 Kč (dě   jsou bez procedur)
 příplatek za jednolůžkový pokoj 1 650 Kč/pobyt 

NÁSTUPNÍ MÍSTA
Český Těšín – Třinec – Jablunkov

hotel PALACE

sanatorium CEGIELSKI
SUPER CENA

10 LÉČEBNÝCH
PROCEDUR
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UBYTOVÁNÍ/ jednolůžková, dvoulůžková, třílůžková a čtyřlůžková studia jsou vybavena ručníky, TV, 
telefonem, rádiem a balkonem, základním nádobím - talíře a šálky  na pokojích je plážové vybavení 
- paravan a deka SLUŽBY/ výtah, velká prostorná jídelna, kavárna s diskotékou, velký výběr léčebných 
procedur, knihovna  na ploše pozemku je malý rybník, zahrada, letní taneční scéna, gril, krb, dětské hři-
ště a parkoviště STRAVOVÁNÍ/ plná penze -  snídaně a večeře formou švédských stolů, obědy servírované 
SPORT A ZÁBAVA/ stolní tenis, kulečník, posilovna a herna

 pěkné rekreační středisko je umístěno v 4 ha přímořském parku, ve vzdálenos   400 metrů od 
moře a zaručuje klidnou a pohodovou dovolenou  zdejší pláž je široká a písečná, a je zakončena 
malebným útesem  Ustronie Morskie je atrak  vní a oblíbené přímořské městečko, 12 km vý-
chodně od města Kolobrzeg  velkým lákadlem jsou dvě mola o délce více než 100 metrů určená k 
procházkám, zdejší podnebí díky vlivu moře obsahuje velké množství jódu  na březích kotvící malé 
barevné lodě každé ráno odplouvají k lovu tresky obecné, sledě a platýse

REKREAČNÍ STŘEDISKO

rekreační středisko hotel
TERMÍNY dospělý dítě do 10 let dospělý

28.04.-07.05. 8 350 6 850 9 150
05.05.-14.05. 8 350 6 850 9 150
12.05.-21.05. 8 750 7 050 9 650
19.05.-28.05. 8 750 7 050 9 650
26.05.-04.06. 8 750 7 050 9 650
02.06.-11.06. 9 650 7 550 10 350
09.06.-18.06. 9 650 7 550 10 350
16.06.-25.06. 9 650 7 550 10 350
23.06.-02.07. 9 650 7 550 10 350
30.06.-09.07. 10 350 8 150 -
07.07.-16.07. 10 350 8 150 -
14.07.-23.07. 10 350 8 150 -
21.07.-30.07. 10 350 8 150 -
28.07.-06.08. 10 350 8 150 -
04.08.-13.08. 10 350 8 150 -
11.08.-20.08. 10 350 8 150 -
18.08.-27.08. 9 650 7 550 -
25.08.-03.09. 9 650 7 550 10 350
01.09.-10.09. 8 750 7 050 10 350
08.09.-17.09. 8 750 7 050 9 650
15.09.-24.09. 8 750 7 050 9 650
22.09.-01.10. 8 350 6 850 9 650

UBYTOVÁNÍ/ jednolůžkové a dvoulůžkové po-
koje s možnos   jedné přistýlky jsou vybaveny 
sociálním zařízením, TV, balkónem SLUŽBY/ v 
hotelu se nachází velká restaurace, kavárna s 
krásným panorama  ckým výhledem na moře 
STRAVOVÁNÍ/ plná penze - snídaně a večeře 
formou bohatých švédských stolů, obědy 
servírované SPORT A ZÁBAVA/ malý krytý bazén, 
masážní salón, rehabilitace, dále gril, monitoro-
vané parkoviště

 pěkný hotel s výhodnou polohu přímo u 
moře se nachází se v centru letoviska  dobrá 
poloha hotelu, čisté písečné pláže, ideální 
podmínky pro provozování vodních sportů, 
dále molo, pěkné vycházkové chodníky 
a cyklis  cké stezky jsou zárukou perfektně 
strávené dovolené

HOTEL

4% do 28. 2.

2% do 31. 3.

AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA
V CENĚ

CENA ZAHRNUJE
 7 x ubytování  7 x plná penze  dopravu 

klima  zovaným autobusem  1 x sladké odpoledne v kavár-
ně  1 x vstup do Aquaparku Helios (rekreační středisko) 
 1 x vstup do solné jeskyně na 30 minut (hotel)

SLEVY A PŘÍPLATKY
 možnost zakoupení komplexního cestovního pojištění 

300 Kč/dospělý/10 dní a 150 Kč/dítě do 15 let/10 dní
 pobytová taxa je cca 2,50 PLN/osoba/noc  příplatek za 

jednolůžkový pokoj je 1 250 Kč/osoba/týden  příplatek za 
pokoj s výhledem na moře je 1 150 Kč/osoba/týden (hotel) 
 sleva na vlastní dopravu je 1 250 Kč  sleva při pobytu na 

dva týdny s autobusovou dopravou je 1 250 KčNÁSTUPNÍ MÍSTA
Třinec - Český Těšín (za příplatek 200 Kč/osoba je
možný nástup: Ostrava, Havířov, Frýdek-Místek)

NOVINKA

2017

hotel

rekreační středisko
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Baltského moře, ve vzdálenos   3 km 
je historické město Darłowo s řadou 
historických památek  v letovisku je 
aquapark

UBYTOVÁNÍ/  dvoulůžkové, třílůžkové 
a čtyřlůžkové pokoje jsou vybaveny 
sociálním zařízením, TV a balkónem, 
telefonem, paravanem, plážovým 
košem, křesly, konvicí
STRAVOVÁNÍ/ polopenze - snídaně 
formou švédských stolů, večeře 
servírovaná
SPORT A ZÁBAVA/ konferenční sál, 
stolní tenis, biliard, knihovna, fi tness 
klub, tenisový kurt, volejbalové hřiště, 
hřiště na košíkovou, grill, hřiště pro 
dě  , knihovna, hlídané parkoviště, 
půjčovna kol a sportovního vybavení, 
ohniště s hudbou

 je umístěno v pěkné zahradě přibližně 150 metrů od písečné pláže, na kterou dojdeme 
přes borovicový les  vzdálenost do centra letoviska s restauracemi, bary, obchody 
je přibližně 400 metrů  atrakcí letoviska je historický maják při ús   řeky Wieprzy do 

REKREAČNÍ STŘEDISKO

SLEVY A PŘÍPLATKY
 možnost zakoupení komplexního cestovního 

pojištění 300 Kč/dospělý/10 dní 
a 150 Kč/dítě do 15 let/10 dní 
 cena nezahrnuje: pobytovou taxu 2 PLN/den
 dítě do 3 let bez stravy s místem v autobuse: 

celková cena 3 950 Kč, dítě 3-6,99 let na 3. a 4. lůžku 
v pokoji s dětskou stravou - sleva 30 %, dítě 7-11,99 let 
na 3. a 4. lůžku v pokoji s dětskou stravou - sleva 20 %
 sleva na vlastní dopravu je 1 250 Kč
 sleva při pobytu na dva týdny s autobusovou 

dopravou je 1 250 Kč

CENA ZAHRNUJE
 7 x ubytování  7 x polopenzi 
 dopravu klima  zovaným autobusem

NÁSTUPNÍ MÍSTA/ Třinec - Český Těšín (za příplatek 200 
Kč/osoba je možný nástup: Ostrava, Havířov, Frýdek-Místek)

4% do 28. 2.

2% do 31. 3.

dospělý
TERMÍNY 2-lůžkový pokoj 3-lůžkový pokoj 4-lůžkový pokoj

30.06.-09.07. 9 850 9 450 8 950
07.07.-16.07. 9 850 9 450 8 950
14.07.-23.07. 9 850 9 450 8 950
21.07.-30.07. 9 850 9 450 8 950
28.07.-06.08. 9 550 9 150 8 750
04.08.-13.08. 9 250 8 950 8 550
11.08.-20.08. 9 150 8 650 8 350

WROCŁAW-BENÁTKY SEVERU/ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

UBYTOVÁNÍ/  odjezd z ČR v ranních 
hodinách do Wrocławi, „města sta 
mostů“, jednoho z nejstarších a nej-
hezčích měst v celém Polsku
   prohlédneme si Tumský ostrov, ka-
tedrálu sv. Jana Kř  tele, Staré Město 
s pestrobarevnými š  tovými domy, 
Solné náměs   a Vra  slavský Rynek
   návrat do ČR ve večerních hodinách SLEVY A PŘÍPLATKY

 možnost zakoupení komplexního cestovního 
pojištění 30 Kč/osoba
 cena nezahrnuje případné vstupy ve městě Wroclaw

CENA ZAHRNUJE
  dopravu klima  zovaným autobusem 
  služby průvodce

TERMÍNY dospělý
22.07. 690

NÁSTUPNÍ MÍSTA/ 
Třinec  - Český Těšín  - Karviná  - Bohumín
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lesy a možnost rybaření v jezerech Jamno 
a Bukowo zaručují klidnou dovolenou 
 v okolí je možné navš  vit letovisko Mielno 

(7 km), mořský maják v Gąskach a známé 
lázeňské město Kołobrzeg
UBYTOVÁNÍ/  dvoulůžkové a třílůžkové pokoje 
jsou vybaveny novým sociálním zařízením, TV 
SAT, rychlovarnou konvicí, Wi-Fi, paravanem 
na pláž a balkónem nebo terasou  čtyřlůžkové 
pokoje na vyžádání STRAVOVÁNÍ/ plná penze 
- snídaně a obědy formou švédských stolů, 
večeře servírované SPORT A ZÁBAVA/ fotbalové 
hřiště, beach volejbalové hřiště, basketbalové 
hřiště, půjčovna kol, dětské hřiště, dětský 
pokoj, billiard, posilovna, kosme  cké služby

  vzdálenost od čisté široké pláže je přibližně 300 metrů  Łazy je malé přímořské letovis-
ko, které se nachází mezi Baltským mořem 
a jezerem Jamno  široká pláž, borovicové 

REKREAČNÍ STŘEDISKO

PROGRAM/ odjezd z ČR v ranních hodinách, příjezd do 
Krakowa – vychutnejme si jarní Krakow na společné 
prohlídce, která zahrnuje královský hrad Wawel, dále 
Jagellonskou univerzitu a také Hlavní náměs   se slav-
nými Sukiennicemi a Mariánským kostelem se slavnou 
melodií hejnal  odpoledne bude následovat procház-
ka židovskou čtvr   Kazimierz – na ulici Szeroka se na-
chází pět synagog, nejstarší z nich Stará synagoga byla 
během války zničena a dnes je to zajímavé muzeum 
připomínající židovské obyvatele, jejich zvyky a rodinný 
život (prohlídka židovského muzea je v ceně zájezdu), 
dále uvidíme další synagogy (Remuh, Tempelskou, 
Vysokou) a zažijeme kouzlo této jedineční čtvr     pro 
zájemce je také připravena prohlídka původní továrny 

SLEVY A PŘÍPLATKY
 možnost zakoupení komplexního

cestovního pojištění 30 Kč/osoba

CENA ZAHRNUJE
  dopravu klima  zovaným autobusem 
  služby průvodce

TERMÍNY dospělý
08.05. 590

TERMÍNY dospělý dítě 3-10 let
28.04.-07.05. 6 450 5 750
05.05.-14.05. 6 450 5 750
12.05.-21.05. 6 450 5 750
19.05.-28.05. 6 450 5 750
26.05.-04.06. 7 350 6 550
02.06.-11.06. 7 350 6 550
09.06.-18.06. 7 350 6 550
16.06.-25.06. 7 350 6 550
23.06.-02.07. 10 450 8 350
30.06.-09.07. 10 450 8 350
07.07.-16.07. 10 450 8 350
14.07.-23.07. 10 450 8 350
21.07.-30.07. 10 450 8 350
28.07.-06.08. 10 450 8 350
04.08.-13.08. 10 450 8 350
11.08.-20.08. 8 850 7 150
18.08.-27.08. 8 850 7 150
25.08.-03.09. 7 350 6 550
01.09.-10.09. 7 350 6 550
08.09.-17.09. 7 350 6 550
15.09.-24.09. 7 050 6 250
22.09.-01.10. 7 050 6 2504% do 28. 2. 2% do 31. 3.

SLEVY A PŘÍPLATKY
 cena nezahrnuje: pobytovou taxu 2 PLN/den, komplexní cestov-

ní pojištění 300 Kč/dospělý/10 dní a 150 Kč/dítě do 15 let/10 dní
 dětská cena: dítě do 3 let bez stravy a s místem 

v autobusu – celková cena 2 900 Kč
 sleva na vlastní dopravu je 1 250 Kč
 sleva při pobytu na dva týdny s autobusovou dopravou je 1 250 Kč

CENA ZAHRNUJE
 7 x ubytování  7 x plnou penzi
 dopravu klima  zovaným autobusem 

NÁSTUPNÍ MÍSTA/ Třinec - Český 
Těšín (za příplatek 200 Kč/osoba je
možný nástup: Ostrava, Havířov, 
Frýdek-Místek)

Oskara Schindlera známé z oscarového 
snímku Schindlerův seznam

AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA
V CENĚ

JARNÍ KRAKOW
A ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ KAZIMIERZ/ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

NÁSTUPNÍ MÍSTA/ Třinec - Český Těšín 
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1. DEN/ odjezd z ČR v ranních hodinách, příjezd do Varšavy  Varšavské staré město zvané Starówka: 
uvidíme jednu z nejvýznamnějších pamě  hodnos   - Královský hrad (Zamek Krolewski) ze 13. stole  , 
dále Staroměstské náměs   (Rynek Stareho Miasta) s tradičními polskými restauracemi a kavárnami, 
okolní městské hradby, Barbakan a katedrálu Svatého Jana  procházka po Krakovském Předměs   ve 
Varšavě (Krakowskie Przedmieście): Kostel Svaté Anny, Prezidentský palác, Hotel Bristol, Varšavská 
univerzita, Pomník Koperníka a palác Staszic, Kostel Svatého kříže, palác Czapských  ubytování v hotelu 
ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením 2. DEN/ snídaně, dopoledne začneme prohlídkou: 
Muzeum umění Zachęta, Hrob neznámého vojáka, Divadelní náměs  ,  Prymasowski palác, Evangelicko
-augsburský (luteránský) kostel Svaté Trojice ve Varšavě a návštěva vyhlídkové terasy Paláce kultury a 
vědy ve výšce 114 metrů  přejezd do Královského parku, zvaného Łazienki nebo „Lázně”, procházka 
v rozsáhlém komplexu zahrad a paláců, který je nejkrásnějším varšavským parkem a oblíbeným místem 
pro odpočinek, uvidíme Zámek na ostrově, Bílý dům, Stanislavovské divadlo, pomník Fryderyka Chopina 
 odjezd v odpoledních hodinách, návrat do ČR ve večerních hodinách

WARSZAWA/ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

TERMÍNY dospělý
20.05.-21.05. 1 950CENA ZAHRNUJE

 1 x ubytování v hotelu se snídaní
 dopravu klima  zovaným 

autobusem
 služby průvodce

SLEVY A PŘÍPLATKY
 možnost zakoupení komplexního 

cestovního pojištění 60 Kč/osoba 
 cena nezahrnuje vstupy 

do historických objektů

NÁSTUPNÍ MÍSTA
Třinec - Český Těšín – Karviná – 
Bohumín

1. DEN/ odjezd v pozdních odpoledních hodinách, přejezd přes Polsko 2. DEN/ příjezd do Litvy – hrad Tra-
kai, prohlídka, přejezd do Vilniusu, prohlídka historického centra města, nocleh 3. DEN/ snídaně, přejezd 
do Klajpedy a odtud pak trajektem na Kurskou kosu.  Procházka po písečných dunách – tzv.“ Litevské 
Sahaře“ a vesničce Nida, kde bydlel německý spisovatel Thomas Mann, ubytování v okolí Klajpedy, 
nocleh 4. DEN/ snídaně, prohlídka Klajpedy, návštěva unikátního poutního místa - hora Křížů na severu 
Litvy, přejezd do Lotyšska, prohlídka zámku v Rundale a jeho přilehlých francouzských zahrad, ubytování 
v Rize, nocleh 5. DEN/ snídaně, odjezd do národního parku Gauja, příjezd do městečka Sigulda, které je 
střediskem zimních sportů, nachází se zde jediná lanová dráha v celém Pobal  , pěší procházka k hradu 
Turaida kolem jeskyně Gutmanala Gro  o, přejezd do historického městečka Cēsis s hradem a nejstarším 
pivovarem v severní Evropě, návrat do Rigy, nocleh 6. DEN/ snídaně, prohlídka historického centra Rigy, 
přejezd do největšího lázeňského města v Lotyšsku – Jūrmaly, procházka po pobřeží, možnost navš  vit 
Velké kemerské vřesoviště v národním parku Kemeri, odjezd do ČR ve večerních hodinách 7. DEN/ 
příjezd do ČR

POBALTSKÉ STÁTY LITVA A LOTYŠSKO/ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

TERMÍNY dospělý
03.06.-09.06. 6 790CENA ZAHRNUJE

 4 x ubytování v hotelu (dvou-
lůžkové pokoje se sociálním 
zařízením)  4 x snídani
 dopravu klima  zovaným 

autobusem  služby průvodce

SLEVY A PŘÍPLATKY
 možnost zakoupení komplexního 

cestovního pojištění 210 Kč/dospě-
lý a 105 Kč/dítě do 15 let
 cena nezahrnuje vstupy 

do historických objektů

NÁSTUPNÍ MÍSTA/ Jablunkov - Třinec 
- Český Těšín (za příplatek 200 Kč/osoba 
Ostrava, Havířov, Frýdek-Místek)

 poznávací zájezd do dvou, nám bližších pobaltských zemí  na tomto zájezdu se seznámíme s 
tradiční pobaltskou kulturou a historií, navš  víme atrak  vní národní parky, staré hrady, historická 
centra hlavních měst i lázeňské prostředí východního pobřeží Baltského moře s přírodní zvláštnos   – 
Kurskou kosou, která byla zařazena na lis  nu Světového dědictví UNESCO
 

 hlavní město Polska se rozkládá po obou březích řeky Visly  díky unikátní rekonstrukci historických 
budov byla Varšava zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO

300 Kč 
do 31. 1.

200 Kč 
do 28. 2.
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