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letecky  autobusem  vlastní dopravou
Datour je tu pro Vás již 26 let
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Nabízíme odvoz mikrobusem Citroën JUMPY při odletu/odjezdu nebo při příletu/
příjezdu. Svoz je možné objednat oběma nebo jen jedním směrem. Po dohodě 
v CK Datour možnost odjezdu přímo z Vašeho bydliště. 

Např. z Pardubic, Hradce Králové nebo Hořic je cena transferu do Prahy 
500 Kč/os./1 cesta. Na stranách 3 a 16 nabídka transferů za akční ceny!
Odjezdy z dalších měst po dohodě. Pro skupinky 8 a více osob individuální kalku-
lace. Kapacita transferu je omezená – doporučujeme objednávat co nejdříve. Vzta-
huje se i na všechny námi prodané zájezdy partnerských CK. Po dohodě lze zajistit 
i dopravu na kulturní akce v rámci celé ČR za smluvní ceny.

Transfery ke všem zájezdům  
zakoupeným v prodejnách CK Datour

Vážené dámy a vážení pánové, naši milí klienti!

Pro rok 2016 jsme naši nabídku soustředili do jednoho katalogu – najdete v něm celou řadu 
tradičních a oblíbených zájezdů a také několik novinek. Přidali jsme i zájezdy od partnerských CK. 
Pokud si z katalogu nevyberete, kontaktujte nás pro další nabídky – s výběrem Vám rádi pomůžeme.

Pokud jste vášnivými fotografy nebo jste náhodně během dovolené s DATOURem zachytili 
obrázek, na který jste hrdí a chcete se o něj podělit, můžete být od nás za tento „úlovek“ 
odměněni! Stačí zaslat vydařený snímek do naší fotosoutěže. Budeme soutěžit v několika 
kategoriích, hlavní cenou bude dárkový poukaz na 2 000 Kč. Podmínky soutěže naleznete 
na www.korfu-dovolena.cz, www.rakousko-dovolena.cz a www.seniorikmori.cz.

Přejeme šťastnou ruku při výběru a těšíme se na Vaše objednávky.
Ing. Dana Kozáková a kolektiv pracovníků cestovní kanceláře DATOUR

Pořadatelem zájezdů uvedených v  tomto ka-
talogu je CK DATOUR s  r. o., IČO 26002311, 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kraj-
ským soudem v Hradci Králové oddíl C, vlož-
ka 19387. CK je řádně pojištěna proti úpadku 
ve znění zákona 159/99 Sb. u pojišťovny ČPP. 
Uváděné ceny jsou v Kč za osobu. 

Cestovní kancelář DATOUR s r.o. je členem  
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Ceny v katalogu u leteckých zájezdů  
jsou včetně všech poplatků a tax

Ceny nezahrnují cestovní pojištění – komplexní pojištění včetně 
pojištění léčebných výloh a pojištění pro případ storna zájezdu 
od České podnikatelské pojišťovny lze sjednat za 35 Kč/os./den 

pouze při sepisování smlouvy o zájezdu, nelze dodatečně! 

Slevy pro skupiny již od 6 osob
6 platících osob sleva 20% pro 6. osobu

8 platících osob sleva 30% pro 8. osobu

10 platících osob sleva 50% pro 10. osobu

20 platících osob 1 osoba zdarma
30 platících osob 1 osoba zdarma + 50% z ceny 1 poukazu

40 platících osob 2 osoby zdarma
Slevu nelze kombinovat s jinými slevami a nevztahuje se na pobyty 
s vlastní dopravou. Slevy se vztahují k základní ceně bez příplatků.

Bonus 300 Kč pro každého,
kdo si zakoupí alespoň 2 zájezdy z tohoto katalogu v jednom 

kalendářním roce. Sleva se nevztahuje na jednodenní 
a dvoudenní zájezdy. Tuto slevu lze uplatnit až na druhý 

zakoupený zájezd a lze ji kombinovat s ostatními slevami.

OBSAH
Řecký ostrov Korfu    strany 3 – 15
Zájezdy pro seniory k moři    strany 17 – 27
Rakousko poznávací pro seniory   strany 28 – 29
Rakousko poznávací   strany 30 – 37
Rakousko vlastní dopravou strany 38 – 48
Pojeďte s námi na lyže strana 49
Informace o pojištění ČPP strana 50

Cestuji sám/sama
Nabízíme možnost ubytování s dalším individuálním klientem 

stejného pohlaví. V případě, že se doobsazení nepodaří, je třeba 
uhradit příplatek za jednolůžkový pokoj.

Na 3 dny i na týden

již 26 let s Datourem

www.datour.cz
www.rakousko-dovolena.cz

www.korfu-dovolena.cz, www.seniorikmori.cz

AKCE ZÁLOHA JEN 1 000 Kč/osoba: můžete využít slevu za včasné přihlášení a přitom zaplatit zálohu pouze 1 000 Kč, 
a to v případě sepsání smlouvy o zájezdu nejpozději 16. 01. 2016. Druhá záloha do výše 50% z celkové ceny zájezdu musí 
být uhrazena do 16. 03. 2016, příp. 35 dnů před odjezdem s doplatkem (podle toho, co nastane dříve). 
Vztahuje se na všechny zájezdy a pobyty z tohoto katalogu na stranách 3-13, 17-18 (Costa Tropical), 20-23, 28-48. U pobytů 
v Rakousku doporučujeme využít této akce především rodinám s dětmi, počet 2-4 lůžkových pokojů je omezen.

2 Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen či termínů, závazná pro CK i kupujícího je pouze cena uvedená na platné  smlouvě o zájezdu!



33

Buyukmenderes Nehri

Struma

Vjose

Vardar

Maritsa

M e d i t e r r a n e a n  S e a

S e a  o f  C r e t e

I o n i a n
S e a

A e g e a n
S e a

S e a  o f
M a r m a r a

Dardanelles

B l a c k
S e a

Bosporus

Kithira

Thira

Karpathos

Rhodes Meyisti

Kos

Ikaria

Naxos

Tinos

CYCLADES

Kefallinia

Siros

Khios

Skiros
Evvoia

Zakinthos

Andros

Lesvos

Limnos

Samothraki
Thasos

D
O

D
E

C
A

N
E

S
E

TURKEY

BULGARIA

ALBANIA

GREECE

THE FORMER
YUGOSLAV REPUBLIC

OF MACEDONIA

Gjirokaster

Shkoder

Vlore

Dimitrovgrad

Khaskovo

Kurdzhali

Zlatograd

Agrinion

Yithion

Balikesir

Bodrum

Bursa
Canakkale

Denizli

Edirne

Istanbul

Izmir

Kirklareli

Luleburgaz

Manisa

Orestias

Bitola

Prilep

Uskudar

Durres

Pogradec

Blagoevgrad

Sandanski

Plovdiv

Kesan
Izmit

Bandirma
Eceabat

Kalabaka

Ballsh

Thivai

Megara

Piraievs

Marmaris

Sitia

Kastellion
Khania

Rethimnon

Iraklion

Ayios
Nikolaos

Rodhos

Kalamata Sparta

Samos

Ermoupolis

Tripolis

Pirgos

Argostolion

Levkas

Patrai

Amfissa

Karpenision

Navplion

Corinth

Levadhia Khalkis
Khios

Mitilini

Volos

Larisa
Trikala

Lamia

KardhitsaArta

Mesolongion

Preveza

Grevena

Ioannina

Kastoria VeroiaKozani Katerini

Kilkis

Thessaloniki

Poliyiros

KavalaEdhessa
AlexandroupolisKomotini

XanthiDrama

Florina

Serrai

Zakinthos

Tirane

Skopje

Athens

36˚

40˚

28˚24˚20˚

40˚

36˚

24˚20˚

0

0

50

50

100 Kilometers

100 Miles

1  Agios Georgios
2  Sidari
3  Acharavi
4  Kassiopi
5  Dassia
6  Kerkyra - hlavní město 
 (přístav, letiště)

3

4

2

6

5

1

Pobyty na 7, 10/11 nocí
PRAHA – KORFU 18:30 – 21:40 QS1116
KORFU – PRAHA 22:25 – 23:40 QS1117
Časy jsou místní, časový posun 
v Řecku je +1 hodina.

Předpokládané letové časy

SLEVY za včasný nákup 
u zájezdů na stranách 6 – 13
při úhradě zálohy 50%:
12% při záloze do 12.12. 2015 
(max. 2 000 Kč/os.)
10% při záloze do 11.01. 2016 
(max. 1 600 Kč/os.)
8% při záloze do 12.02. 2016  
(max. 1 000 Kč/os.)
5% při záloze do 04.04. 2016  
(max. 800 Kč/os.) 
Slevy se neposkytují osobám 
na přistýlkách a nevztahují se 
na termíny s kombinovanou 
dopravou a na dodatečně 
zpracované termíny. 

SLEVY pro seniory 55+

1 000 Kč/os. na zájezdy na Korfu 
v období 03.06. – 02.07. 2016
2 000 Kč/os. na zájezdy na Korfu 
v období 02.07. – 03.09. 2016
1 000 Kč/os. na zájezdy na Korfu 
v období 03.09. – 02.10. 2016
Slevy se neposkytují osobám 
na přistýlkách a nelze je sčítat  
s dalšími slevami. 

BONUS k pobytům 
s leteckou dopravou 
Při jednorázové úhradě celkové 
ceny zájezdu do 20.02. 2016 
parkování Vašeho vozu nedaleko 
letiště v Praze ZDARMA. Parkování 
jednoho vozu k jedné smlouvě 
o zájezdu – bonus je nutné uvést 
na smlouvu již při objednání zájezdu. 

BONUS pro klienty 
přihlášené do 30.03. 2016
Při přihlášení do 30.03. 2016 
transfer NA nebo Z letiště v Praze 
za zvýhodněnou cenu 300 Kč/
osoba/1 cesta. Bonus je nutné 
uvést na smlouvu o zájezdu 
při jeho objednání.  Nástup 
možný v Pardubicích, Hradci 
Králové, Hořicích, Chlumci 
nad Cidlinou a Poděbradech 
(dálnice). Od 31. 03. 2016 je cena 
transferu 500 Kč/osoba/1 cesta. 

ZÁJEZDY NA ŘECKÝ
OSTROV KORFU

NOVINKOU PRO ROK 2016 v naší nabídce pobytů 
na Korfu je pronájem soukromých moderních vil 

Lze si pronajmout i jednotlivé pokoje, studia nebo apartmány. 

Zajímavá je i nabídka pronájmu tradičního řeckého domu v St. Stefanos 
pro 6 osob s velkou zahradou a bazénem, ze kterého je úchvatný výhled na moře. 

Ve všech případech se jedná o nabídky „šité na míru“ Vašim požadavkům. 
Pobyt zajistíme s dopravou i bez. S ohledem na omezenou kapacitu 

nabízených domů nás v případě zájmu kontaktujte co nejdříve.
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Letovisko Dassia leží na východním pobřeží ostrova Korfu, obklopené borovými lesy, pod strmým pohořím Pantokrator a nabízí svým 
návštěvníkům nádherné přírodní scenérie a výhledy. Od hlavního města Kerkyra je vzdáleno pouze 12 km a díky pravidelnému auto-
busovému spojení můžete toto město, které opravdu stojí za vidění, také navštívit. Dassia je živé letovisko s přátelskou atmosférou, 
kde najdete řadu restaurací, řeckých taveren, barů s živou hudbou a obchodů se vším potřebným, včetně suvenýrů. Milovníci umění 
mohou navštívit i galerii výtvarného umění v Dassii, kterou najdete na kopci zvaném Kato Korakiano. Pláž v Dassii je téměř 2 km dlou-
há, pozvolná a  tvoří ji převážně oblázky 
a hrubší písek, místy je i dlážděná prome-
náda s  řadou plážových barů a  taveren. 
Vstup do moře je velmi pozvolný, vhodný 
pro děti a díky nádherně průzračné vodě 
a  čistotě je pláž oceněná i  tzv. modrou 
vlajkou. Lehátka a  slunečníky je možné 
pronajmout za  poplatek. Pro aktivní ná-
vštěvníky je zde několik mol se středis-
ky vodních sportů nabízejících zábavu 
od vodního lyžování, potápění, windsur-
fingu, paraglidingu až po  jízdu na  člu-
nech a  na  banánu. Půjčit si můžete také 
vodní skútr nebo se zúčastnit lodního vý-
letu po okolních zátokách. Dassia je také 
ideálním místem pro cyklistiku, ale i pro 
pěší turistiku po malebném okolí.

Letovisko DASSIA

Turistické letovisko Acharavi se nachází na severním pobřeží ostrova Korfu a  je vzdálené 
37 km od hlavního města Kerkyra. Letovisko lemuje krásná 8 km dlouhá oblázkovo-píseč-
ná pláž, s pozvolným vstupem do moře, po které můžete dojít až do sousedního letoviska 
Roda. Acharavi je místo, kde si na své přijde opravdu každý. Dovolenou si tu náramně užijí 
rodiny s dětmi, které mohou navštívit vodní park Hydropolis se skluzavkami, tobogány, ba-
zény i brouzdališti pro nejmenší. Sportovněji založení klienti zajisté ocení širokou nabídku 
sportovního vyžití. Kromě možností celé řady vodních sportů na pláži si zde můžete zapůj-
čit horská kola a podnikat výlety po okolní krajině. V okolí letoviska se můžete vydat na ce-
lou řadu pěších výletů, případně využít autobusové spojení do  okolních letovisek Sidari, 
Roda nebo Kassiopi, která rozhodně stojí za návštěvu. Využít můžete také autobusové spo-
jení s hlavním městem Kerkyrou. Na pláži se nachází řada restaurací a taveren, ve kterých si 

můžete pochutnat na řeckých specialitách a pozorovat odtud nádherné západy slunce. V centru letoviska nechybí promenáda s řadou 
restaurací, obchůdků se suvenýry a barů, kde můžete tančit do pozdních nočních hodin. Najdete tu také několik bazénů s lehátky, které 
můžete zdarma využívat, pokud si na baru objednáte něco k pití. Z Acharavi můžete podniknout celou řadu organizovaných výletů, 
případně si můžete zapůjčit auto v některé z místních půjčoven a poznávat krásy ostrova po vlastní ose. 

Letovisko ACHARAVI
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Velmi oblíbené letovisko, vyhledávané především klienty, kteří chtějí strávit klidnější dovo-
lenou. Leží na severozápadě ostrova, asi 35 km od hlavního města Kerkyry, má tedy i strate-
gickou polohu pro výletní cíle. Zdejší 3 km dlouhá písečná pláž je považována za jednu z nej-
hezčích na ostrově. Vstup do moře je místy pozvolný, místy trochu prudší, ale díky délce pláže 
si na  své přijde opravdu každý, dokonce i  milovníci nudismu, jelikož se na  okraji letoviska 
nachází neorganizovaná nudistická pláž. Lehátka a slunečníky jsou za poplatek a nechybí zde 
ani půjčovna vodních skútrů, motorových člunů a potápěčské centrum. V letovisku najdete 
bankomat, řadu restaurací a taveren s tradiční výbornou řeckou kuchyní – některé poskytují 
jídelní lístky i v češtině. Navštívit můžete také místní bowlingovou hernu, samozřejmostí je 
půjčovna aut, motorek a obchody se suvenýry. Okolní krajina láká k pěším výletům, navštívit 
můžete např. vesničku Afionas, kam dorazíte po  zhruba půlhodinovém stoupání a  najdete 
zde několik taveren s dechberoucími výhledy na celý záliv. Odtud se po hřebenu útesu může-
te vydat ke zdvojenému zálivu Porto Timoni, kam se lze jinak dostat pouze lodí. 

Letovisko AGIOS GEORGIOS

Kassiopi je krásné turistické letovisko nacházející se na  severový-
chodě ostrova Korfu s velmi přátelskou a pohodovou atmosférou. Je 
to nejstarší a zároveň nejnavštěvovanější turistické středisko. Díky 
vysokému počtu taveren, restaurací, barů a diskoték je místo vhod-
né spíše pro milovníky nočního života. Kassiopi má bohaté historic-
ké centrum a krásný přístav. Tradičně se zde stále loví ryby a rybolov 
je jedním z  hlavních obživ místního obyvatelstva. Nad městem se 

tyčí zřícenina benátské pevnosti, ze které je krásný výhled do širo-
kého okolí, a dohlédnout tak lze i na albánské pobřeží. Na dohled 
z Kassiopi je též nejvyšší hora Korfu Pantokrator, která se majestát-
ně tyčí nad letoviskem. V okolí Kassiopi se nachází několik malých, 
převážně oblázkových pláží s pozvolným vstupem do moře. Samo-
zřejmostí je možnost vypůjčení plážového a sportovního vybavení.

Letovisko KASSIOPI

5

Paleokastritsu, Arillas a další letoviska najdete na www.korfu-dovolena.cz.
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Hotel a studia ATHENA ***

Poloha: menší rodinný hotel se nachází u jedné z nejhezčích pláží 
na  ostrově, která je dostupná přes nepříliš rušnou místní komunikaci. 
Ubytování v hotelových pokojích s polopenzí nebo ve studiích bez stravy. 
Vybavení: hostům je k dispozici recepce s trezory, salonek s televizo-
rem a venkovní restaurace s výbornou kuchyní a nádherným výhledem 
na moře. Využívat můžete také nedávno vybudovaný bazén ve tvaru 
srdce s lehátky a slunečníky zdarma. Wifi připojení  ve společných pro-
storách hotelu zdarma.  
Ubytování: velmi pěkné hotelové pokoje jsou zařízené v pastelových 
barvách, mají vlastní sociální zařízení, balkon a jsou vybavené lednicí, TV, 
klimatizací zdarma, fénem a část pokojů má částečný výhled na moře. 
Některé pokoje mají kuchyňský kout vybavený základním nádobím. 
Možnost jedné přistýlky. Prostorná studia s balkonem nebo terasou se 
nacházejí v budově v zahradě, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci 
zdarma, fén, TV a vybavený kuchyňský kout s lednicí a  elektrickým va-
řičem. Možnost jedné přistýlky. 

Stravování: u hotelu jsou v ceně zahrnuty snídaně, příp. polopenze.  
Snídaně jsou formou kontinentálního bufetu a večeře jsou servírova-
né menu o 4 chodech – výborná řecká domácí kuchyně. Studia jsou 
s vlastním stravováním, možnost dokoupení snídaní, večeří, případně 
polopenze. 
Sport, zábava: v blízkosti hotelu obchůdky a taverny, v některých mož-
nost komunikace v češtině. Nedaleko herna bowlingu. V okolí plážový 
volejbal, půjčovna kol, motorek, aut a na pláži půjčovna šlapadel a mo-
torových člunů.
Náš názor: Velmi pěkné ubytování, přímo u pláže, s vynikající kuchyní. 
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Hotel a studia ATHENA - pobyty na 10/11 nocí 

Termín 2016 Počet 
nocí

Dospělá 
osoba 

polopenze

Dospělá  
osoba 

snídaně

Dospělá 
osoba 

ve studiu 
bez stravy 

Dítě 
2-12 let 

polopenze

Dítě 2-12 let 
bez stravy 

Osoba  
nad 12 let  

na přistýlce 
polopenze

Osoba  
nad 12 let  

na přistýlce 
bez stravy

18.05.-11.06.* 22 20 990 12 990 10 990 9 490 8 290 18 990 10 490
25.05.-11.06.** 16 16 990 11 490 9 990 8 990 7 790 15 990 9 790
30.05.-11.06. 12 14 990 13 590 12 690 8 790 7 590 11 990 9 990
11.06.-22.06. 11 15 290 14 690 13 790 8 990 7 790 12 790 9 990
22.06.-02.07. 10 16 590 15 190 14 290 9 490 8 290 13 990 9 990
02.07.-13.07. 11 18 490 15 690 14 790 9 490 8 290 15 790 9 990
13.07.-23.07. 10 17 590 15 290 14 390 9 490 8 290 14 990 9 990
23.07.-03.08. 11 18 490 15 690 14 790 9 490 8 290 15 790 9 990
03.08.-13.08. 10 17 590 15 290 14 390 9 490 8 290 14 990 9 990
13.08.-24.08. 11 18 490 15 690 14 790 9 490 8 290 15 970 9 990
24.08.-03.09. 10 17 590 15 190 14 290 9 490 8 290 14 990 9 990
03.09.-14.09. 11 15 990 14 890 13 990 8 990 7 790 13 190 9 990
14.09.-24.09. 10 14 590 13 890 12 990 8 790 7 590 11 790 9 990
24.09.-08.10.** 13 14 990 9 990 8 990 8 790 7 590 13 990 8 690
24.09.-12.10.* 16 16 990 11 490 9 990 8 990 7 790 15 990 9 790

*18.05. - 11.06. BUS/LET, loď z Terstu nebo Ancony 19.05., příjezd na Korfu 20.05. Cena je včetně lůžka ve 4lůžkové kajutě na lodi.
*24.09. - 12.10. LET/BUS, loď z Korfu do Terstu nebo Ancony 10.10., příjezd do ČR 12.10. Cena je vč. lůžka ve 4lůžkové kajutě na lodi.
**25.05. - 11.06. BUS/LET, busem po pevnině do Igoumenitsy, cca hodinový trajekt, příjezd na Korfu lodí 26.5.
**24.09. - 08.10. LET/BUS, loď z Korfu 7.10., cca hodinový trajekt do Igoumenitsy, příjezd busem do ČR 8.10.
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Hotel a studia ATHENA - pobyty na 7 nocí 

Termín 2016 Počet 
nocí

Dospělá 
osoba 

polopenze

Dospělá 
osoba 

snídaně

Dospělá 
osoba 

ve studiu 
bez stravy 

Dítě  
2-12 let 

polopenze

Dítě 2-12 let    
bez stravy

Osoba 
nad 12 let 

na přistýlce  
polopenze

Osoba  
nad 12 let 

na přistýlce 
bez stravy

03.06.-11.06. 8 13 390 11 290 10 690 8 990 7 990 10 990 9 990
11.06.-18.06. 7 13 390 11 290 10 690 8 990 7 990 10 990 9 990
18.06.-25.06. 7 13 590 11 490 10 890 8 990 7 990 10 990 9 990
25.06.-02.07. 7 13 990 11 890 11 290 8 990 7 990 10 990 9 990
02.07.-09.07. 7 14 190 12 090 11 490 8 990 7 990 10 990 9 990
09.07.-16.07. 7 14 190 12 090 11 490 8 990 7 990 10 990 9 990
16.07.-23.07. 7 14 190 12 090 11 490 8 990 7 990 10 990 9 990
23.07.-30.07. 7 14 190 12 090 11 490 8 990 7 990 10 990 9 990
30.07.-06.08. 7 14 690 12 590 11 990 8 990 7 990 10 990 9 990
06.08.-13.08. 7 14 690 12 590 11 990 8 990 7 990 10 990 9 990
13.08.-20.08. 7 14 690 12 590 11 990 8 990 7 990 10 990 9 990
20.08.-27.08. 7 14 690 12 590 11 990 8 990 7 990 10 990 9 990
27.08.-03.09. 7 14 190 12 090 11 490 8 990 7 990 10 990 9 990
03.09.-10.09. 7 13 990 11 890 11 290 8 990 7 990 10 990 9 990
10.09.-17.09. 7 13 590 11 490 10 890 8 990 7 990 10 990 9 990
17.09.-24.09. 7 13 390 11 290 10 690 8 990 7 990 10 990 9 990
24.09.-02.10. 8 13 390 11 290 10 690 8 990 7 990 10 990 9 990

PLATÍ PRO TABULKY NA STR. 6-7
Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha - Korfu (Kerkyra) - Praha, letištní a  bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfer 
do místa ubytování a zpět na letiště, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji/studiu, u hotelu snídani nebo polopenzi, služby česky 
mluvícího delegáta, pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, u  studií možnost dokoupení snídaní 
za  100 Kč/osoba/den, večeří za  300 Kč/osoba/den, případně polopenze za  375 Kč/osoba/den. Děti do  12ti let mají na  večeře, 
případně  polopenzi slevu 75 Kč/den. Snídaně jsou formou kontinentálního bufetu a večeře servírované menu o 4 chodech. 
Slevy: děti do 2 let (bez nároku na lůžko a služby) jsou zcela ZDARMA. Dětské ceny platí pro děti ubytované na 3. lůžku v pokoji 
nebo studiu. Ceny za osoby na přistýlce se snídaní jsou na www.korfu-dovolena.cz

Využijte naší nabídky individuálních pobytů s vlastní dopravou  
nebo letecky. Termín, počet nocí, letovisko i ubytovací kapacita  

dle vašeho výběru. Více na www.korfu-dovolena.cz.
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Hotel ALKYON **+

Poloha: rodinný hotel postavený v klasickém řeckém stylu se nachází 
cca 30 m od nádherné písečné pláže s pozvolným vstupem do moře. 
Vybavení: recepce s trezory pro hosty, bazén s lehátky a slunečníky 
zdarma, brouzdaliště pro děti a dětským koutkem, bar u bazénu. V ho-
telovém baru velkoplošná TV. V prostorách recepce, restaurace a baru 
u bazénu  možnost připojení k wifi zdarma. 
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek mají klima-
tizaci zdarma, vlastní sociální zařízení, malou ledničku, TV s příjmem 
ČT 24, telefon a balkon nebo terasu. Fén k zapůjčení na recepci zdarma. 
Přistýlka pro dospělou osobu je formou dodatečného lůžka, pro děti 
rozkládací lůžko a ve 4lůžkových pokojích palanda. 
Stravování: polopenze formou bufetu, strava se podává v příjemné kli-
matizované hotelové restauraci. Za příplatek možné dokoupit all inclusive. 
Sport, zábava: v blízkosti oblíbené taverny a obchůdky, v některých 
je možná komunikace i v češtině, herna bowlingu. V okolí plážový vo-
lejbal, půjčovna kol, motorek, aut a na pláži půjčovna šlapadel a moto-
rových člunů.
Náš názor: Oblíbený hotel přímo u nádherné pláže. Výhodou ledni-
ce, TV a klimatizace v ceně. Velký bazén s brouzdalištěm pro děti. 

Hotel ALKYON pobyty na 7 nocí

Termín 2016 Počet 
nocí

Dospělá 
osoba 

polopenze

1. a 2. dítě 
2-12 let 

polopenze

Osoba nad 12 let 
na přistýlce 
polopenze

03.06.-11.06. 8 13 190 7 490 10 990
11.06.-18.06. 7 13 190 7 490 10 990
18.06.-25.06. 7 13 390 7 490 10 990
25.06.-02.07. 7 13 790 7 990 10 990
02.07.-09.07. 7 13 990 8 490 10 990
09.07.-16.07. 7 13 990 8 490 10 990
16.07.-23.07. 7 13 990 8 490 10 990
23.07.-30.07. 7 13 990 8 490 10 990
30.07.-06.08. 7 14 490 8 490 10 990
06.08.-13.08. 7 14 490 8 490 10 990
13.08.-20.08. 7 14 490 8 490 10 990
20.08.-27.08. 7 14 490 8 490 10 990
27.08.-03.09. 7 13 990 7 990 10 990
03.09.-10.09. 7 13 790 7 490 10 990
10.09.-17.09. 7 13 390 7 490 10 990
17.09.-24.09. 7 13 190 7 490 10 990
24.09.-02.10. 8 13 190 7 490 10 990

Hotel ALKYON pobyty na 10/11 nocí

Termín 2016 Počet 
nocí

Dospělá 
osoba 

polopenze

1. a 2. dítě 
2-12 let  

polopenze

Osoba nad 12 let 
na přistýlce  
polopenze

18.05.-11.06.* 22 20 990 8 490 18 990
25.05.-11.06.** 16 16 990 7 990 15 990
30.05.-11.06. 12 14 990 7 490 11 990
11.06.-22.06. 11 15 290 7 990 12 790
22.06.-02.07. 10 16 590 7 990 13 990
02.07.-13.07. 11 18 490 8 490 15 790
13.07.-23.07. 10 17 590 8 490 14 990
23.07.-03.08. 11 18 490 8 490 15 790
03.08.-13.08. 10 17 590 8 490 14 990
13.08.-24.08. 11 18 490 8 490 15 970
24.08.-03.09. 10 17 590 8 490 14 990
03.09.-14.09. 11 15 990 7 990 13 190
14.09.-24.09. 10 14 590 7 490 11 790
24.09.-08.10.** 13 14 990 7 490 13 990
24.09.-12.10.* 16 16 990 7 990 15 990

*18.05. - 11.06. BUS/LET, loď z Terstu nebo Ancony 19.05., příjezd na Korfu 20.05. 
Cena je včetně lůžka ve 4lůžkové kajutě na lodi.
*24.09. - 12.10. LET/BUS, loď z Korfu do Terstu nebo Ancony 10.10., příjezd do ČR 
12.10. Cena je vč. lůžka ve 4lůžkové kajutě na lodi.
**25.05. - 11.06. BUS/LET, busem po  pevnině do  Igoumenitsy, cca hodinový 
trajekt, příjezd na Korfu lodí 26.5.
**24.09. - 08.10. LET/BUS, loď z Korfu 7.10. do Igoumenitsy, příjezd busem do ČR 8.10.

Stravování lze i formou ALL INCLUSIVE:
Za příplatek 330 Kč/den/dosp. osoba stravování po celý den včetně nápojů! 
Děti do 12 let mají 50% slevu. Snídaně jsou podávány od 7:00 do 10:00 a ve-
čeře od 19:00 do 21:00 v klimatizované hotelové restauraci. U all inclusive 
jsou navíc obědy od 13:00 do 14:30. Vše formou bufetu. V době od 10:00 
do 19:00 je k dispozici v baru u bazénu drobné občerstvení (tousty, mini-
pizza, sendviče, sušenky, zmrzlina). Nápoje místní výroby, víno, nealkoho-
lické nápoje, pivo, káva a čaj jsou servírovány rovněž na baru u bazénu, a to 
v době od 10:00 do 21:00. 
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Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha - Korfu (Kerkyra) - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfer do místa ubytování a zpět na letiště, ubyto-
vání ve dvoulůžkovém pokoji, polopenzi formou bufetu, služby česky mluvícího delegáta, pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře ve znění zákona č. 159/99 Sb. 
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, all inclusive 330 Kč/dospělá osoba/den, děti do 12ti let mají slevu 50%. Výhled 
na moře 500 Kč/osoba - lze pouze u dvoulůžkových pokojů a dvoulůžkových pokojů s přistýlkou, počet pokojů je omezen.
Slevy: děti do 2 let (bez nároku na lůžko a služby) jsou zcela ZDARMA. Dětské ceny platí pro děti ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji. 
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Hotel AMALIA pobyty na 7 nocí 

Termín 2016 Počet 
nocí

Dospělá 
osoba 

all inclusive

1. dítě 
2-12 let 

all inclusive

Osoba nad 12 let 
na přistýlce 
all inclusive

03.06.-11.06. 8 15 590 7 990 12 590
11.06.-18.06. 7 16 390 7 990 13 390
18.06.-25.06. 7 16 590 7 990 13 590
25.06.-02.07. 7 17 290 7 990 14 290
02.07.-09.07. 7 17 790 7 990 14 790
09.07.-16.07. 7 17 790 7 990 14 790
16.07.-23.07. 7 17 790 7 990 14 790
23.07.-30.07. 7 17 790 7 990 14 790
30.07.-06.08. 7 18 290 7 990 15 290
06.08.-13.08. 7 18 290 7 990 15 290
13.08.-20.08. 7 18 290 7 990 15 290
20.08.-27.08. 7 17 790 7 990 14 790
27.08.-03.09. 7 16 890 7 990 13 890
03.09.-10.09. 7 16 890 7 990 13 890
10.09.-17.09. 7 16 590 7 990 13 590
17.09.-24.09. 7 16 390 7 990 13 390
24.09.-02.10. 8 15 790 7 990 12 790

Hotel AMALIA pobyty na 10/11 nocí 

Termín 2016 Počet 
nocí

Dospělá 
osoba 

all inclusive

1. dítě 
2-12 let 

all inclusive

Osoba nad 12 let 
na přistýlce 
all inclusive

18.05.-11.06.* 22 25 990 9 490 22 990
25.05.-11.06.** 16 19 990 8 990 17 990
30.05.-11.06. 12 19 990 8 690 16 590
11.06.-22.06. 11 19 990 8 690 16 590
22.06.-02.07. 10 20 590 8 690 16 990
02.07.-13.07. 11 22 590 8 690 17 990
13.07.-23.07. 10 21 590 8 690 17 290
23.07.-03.08. 11 22 590 8 690 18 490
03.08.-13.08. 10 21 590 8 690 17 290
13.08.-24.08. 11 22 590 8 690 18 490
24.08.-03.09. 10 21 290 8 690 17 190
03.09.-14.09. 11 20 590 8 690 16 990
14.09.-24.09. 10 18 990 8 690 16 390
24.09.-08.10.** 13 16 990 8 690 14 990
24.09.-12.10.* 16 19 990 8 990 17 990

*18.05. - 11.06. BUS/LET, loď z Terstu nebo Ancony 19.05., příjezd na Korfu 20.05. 
Cena je včetně lůžka ve 4lůžkové kajutě na lodi.
*24.09. - 12.10. LET/BUS, loď z Korfu do Terstu nebo Ancony 10.10., příjezd do ČR 
12.10. Cena je vč. lůžka ve 4lůžkové kajutě na lodi.
**25.05. - 11.06. BUS/LET, busem po  pevnině do  Igoumenitsy, cca hodinový 
trajekt, příjezd na Korfu lodí 26.5.
**24.09. - 08.10. LET/BUS, loď z Korfu 7.10. do Igoumenitsy, příjezd busem do ČR 8.10.
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Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha - Korfu (Kerkyra) - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfer do místa ubytování a zpět na letiště, uby-
tování ve dvoulůžkovém pokoji, služby all inclusive, služby česky mluvícího delegáta, pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře ve znění zákona č. 159/99 Sb. 
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu 35 Kč/osoba/den.
Slevy: děti do 2 let (bez nároku na lůžko a služby) jsou zcela ZDARMA. Dětské ceny platí pro děti ubytované na 3. lůžku v pokoji. 

Hotel AMALIA ***

Poloha: hotel Amalia se nachází cca 200 m od centra letoviska Dassia 
a cca 250 m od písečno-oblázkové pláže, která má pozvolný písečný 
vstup do moře a za svou čistotu je oceněna tzv. modrou vlajkou. 
Vybavení: hotel je po celkové rekonstrukci, nachází se zde 24 hod re-
cepce, hotelová restaurace s hlavním barem, společenská místnost, tre-
zor na recepci za poplatek a ve společných prostorách wifi. V klidné čás-
ti najdete velký bazén obklopený zelení, kryté posezení s barem, biliár, 
šipky, stolní tenis. Lehátka a slunečníky u bazénu zdarma. Naši klienti 
mohou využívat i služby, včetně stravování,  bazénů a animačních pro-
gramů sesterského hotelu Magna Graecia****, vzdáleného cca 200 m.  
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky mají klimati-
zaci zdarma, vlastní sociální zařízení, TV, balkon nebo terasu a ledničku. 
Stravování: služby all inclusive viz níže. 
Sport, zábava: biliár, šipky za poplatek v hotelu, na pláži celá řada vod-
ních sportů, půjčovna lodí, kol, motorek i aut v letovisku nebo přímo 
na recepci. V okolí velké množství barů, taveren, obchodů s potravina-
mi a suvenýry, typicky řeckými produkty a oblečením, na pláži plážové 
bary a restaurace. Výborné autobusové spojení s hlavním městem Ker-
kyrou – zastávka přímo u hotelu. 
Náš názor: vhodné pro milovníky vodních sportů a rušnější dovo-
lené – přímo v hotelu je díky jeho velikosti poměrně klid. Nedaleko 
hlavního města. Velkou výhodou možnost čerpání všech služeb (vy-
jma ubytování) v sousedním hotelu Magna Graecia ****. 
Cenové nabídky pobytů v hotelu M. Graecia na www.korfu-dovolena.cz

Stravování je formou ALL INCLUSIVE:
07:30 - 10:00 snídaně formou bufetu 11:00 - 12:00 dopolední snack
12:30 - 14:30 oběd formou bufetu 17:00 - 18:00 káva, čaj, koláče, snack
19:00 - 21:30 večeře formou bufetu
Místní nealkoholické a alkoholické nápoje se nabízí během jídla a v baru u ba-
zénu, který je otevřen 10:30 - 23:00.
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Villa STEFANIA

Poloha: velmi příjemná vilka se nachází v upravené zahradě s možností 
posezení, v klidnější části Acharavi a pouze 80 metrů od oblázkovo-pí-
sečné pláže. Centrum letoviska se spoustou restaurací, barů a taveren 
je vzdálené cca 450 metrů. V okolí najdete několik bazénů, které jsou 
volně k užívání. 
Ubytování: prostorná dvoulůžková studia s možností jedné přistýlky 
mají vlastní sociální zařízení, kuchyňský kout vybavený základním ná-
dobím, lednicí a elektrickým vařičem. Všechna studia jsou vybavena sí-
těmi proti komárům a mají vlastní balkon nebo terasu. 
Stravování: vlastní, případně lze dokoupit večeře v taverně Skondros 
přímo na pláži s krásným výhledem na moře a výbornou kuchyní. Večeře 
jsou servírované menu o 4 chodech – předkrm, hlavní chod, zeleninový 
salát a dezert. Polopenze na vyžádání v CK.
Sport, zábava: v okolí vodní sporty, na okraji letoviska vodní park Hyd-
ropolis, v centru restaurace, taverny, obchody, bary a diskotéky. Půjčovna 
kol, motorek a aut nedaleko. Možnost podnikání pěších výletů po okolí.
Náš názor: pěkná studia v krásné zahradě, jen kousek od pláže. 

Studia CLAIRE

Poloha: jednopatrová vilka se nachází na klidném místě, pouhých 70 m 
od oblázkové pláže s pozvolným písečným vstupem do moře a cca 450 
metrů od živého centra letoviska. V okolí najdete několik bazénů, které 
jsou volně k užívání.
Ubytování: studia pro dvě osoby s možností jedné přistýlky jsou pro-
storná a vkusně zařízená, všechna s vlastním balkonem. Mají vlastní 
sociální zařízení a kuchyňský kout se základním nádobím, lednicí, mik-
rovlnnou troubou a  elektrickým vařičem. Možnost dokoupení klimati-
zace za 5 EUR/studio/den. 
Stravování: vlastní, případně lze dokoupit večeře v taverně Skondros 
přímo na pláži s krásným výhledem na moře a výbornou kuchyní. Ve-
čeře jsou servírované menu o 4 chodech. Polopenze na vyžádání v CK. 
Sport, zábava: v okolí vodní sporty, na okraji letoviska vodní park Hyd-
ropolis, v centru restaurace, taverny, obchody, bary a diskotéky. Půjčovna 
kol, motorek a aut nedaleko. Možnost podnikání pěších výletů po okolí. 
Náš názor: příjemné ubytování v klidném místě kousek od moře 
s možností nočního života v centru letoviska. 
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Villa TASOS 
Poloha: Villa Tasos (dřívější označení Gongas) se nachází v klidné části 
letoviska Acharavi, ve vzdálenosti cca 250 m od hezké písečno-obláz-
kové pláže a cca 200 m od centra letoviska. Nejbližší obchod cca 50 m.
Vybavení: dvě vilky v udržované zahradě tvoří atrium s bazénem s le-
hátky a slunečníky zdarma a posezením pod pergolou, kde můžete re-
laxovat stranou od ruchu ulice. K dispozici je také bar u bazénu a wifi 
ve společných prostorách i ve všech studiích zdarma. 
Ubytování:  pěkně vybavená studia, některá s možností až dvou při-
stýlek, vlastní sociální zařízení, TV, vybavený kuchyňský kout s lednicí, 
sporákem, malou troubou a rychlovarnou konvicí. Ve studiích jsou stolní 
nebo stropní ventilátory zdarma. 
Stravování: vlastní, možnost dokoupení snídaní ve vedlejším hotelu 
Marie – kontinentální snídaně formou bufetu, případně večeří v taverně 
Skondros, do které se dostanete příjemnou, cca desetiminutovou pro-
cházkou po pláži. Večeře jsou servírované menu o 4 chodech. 
Sport, zábava: v okolí vodní sporty, na okraji letoviska vodní park Hydro-
polis, v centru restaurace, taverny, obchody, bary a diskotéky. Půjčovna 
kol, motorek a aut nedaleko. Možnost podnikání pěších výletů po okolí.
Náš názor: hezká studia s vlastním bazénem a příjemným barem 
v klidnější části letoviska. 

Studia CLAIRE, villa STEFANIA, villa TASOS pobyty na 10/11 nocí

Termín 2016 Počet 
nocí

Dospělá osoba 
ve studiu 

Claire, Stefania

Osoba 
ve vile Tasos                    
ve studiu 1/2

Osoba 
ve vile Tasos                    

ve studiu 
1/2+2

Dítě 2-12 
let 

1. přistýlka 

Dítě 2-12 let            
2. přistýlka           

ve ville Tasos

Dospělá 
osoba 

na přistýlce 

18.05.-11.06.* 22 9 990 10 490 10 990 7 990 6 490 9 490
25.05.-11.06.** 16 9 490 9 790 9 990 7 990 6 490 8 990
30.05.-11.06. 12 11 490 11 990 12 990 7 990 6 490 8 990
11.06.-22.06. 11 11 990 12 590 13 590 7 990 6 490 8 990
22.06.-02.07. 10 12 390 12 990 13 990 8 490 6 490 9 490
02.07.-13.07. 11 12 990 13 590 14 590 8 490 6 490 9 490
13.07.-23.07. 10 12 590 13 190 14 190 8 490 6 490 9 490
23.07.-03.08. 11 12 990 13 590 14 590 8 490 6 490 9 490
03.08.-13.08. 10 12 590 13 190 14 190 8 490 6 490 9 490
13.08.-24.08. 11 12 990 13 590 14 590 8 490 6 490 9 490
24.08.-03.09. 10 12 390 12 990 13 990 8 490 6 490 9 490
03.09.-14.09. 11 11 990 12 590 13 590 8 490 6 490 9 490
14.09.-24.09. 10 11 290 11 890 12 890 7 990 6 490 8 990
24.09.-08.10.** 13 8 990 9 290 9 490 7 990 6 490 8 490
24.09.-12.10.* 16 9 490 9 790 9 990 7 990 6 490 8 990

*18.05. - 11.06. BUS/LET, loď z Terstu nebo Ancony 19.05., příjezd na Korfu 20.05. Cena je vč. lůžka ve 4lůžkové kajutě na lodi.
*24.09. - 12.10. LET/BUS, loď z Korfu do Terstu nebo Ancony 10.10., příjezd do ČR 12.10. Cena je vč. lůžka ve 4lůžkové 
kajutě na lodi.
**25.05. - 11.06. BUS/LET, busem po pevnině do Igoumenitsy, cca hodinový trajekt, příjezd na Korfu lodí 26.5.
**24.09. - 08.10. LET/BUS, loď z Korfu 7.10., cca hodinový trajekt do Igoumenitsy, příjezd busem do ČR 8.10.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha - Korfu (Kerkyra) - Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, trans-
fer do místa ubytování a zpět na letiště, ubytování v dvoulůžkovém studiu, služby česky mluvícího delegáta, pojištění pro 
případ úpadku cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. 
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu 35 Kč/osoba/den. U villy Tasos možnost doobjednání 
snídaní ve vedlejším hotelu Marie za 100 Kč/den. Snídaně jsou formou bufetu. U studií Claire, Stefania a villy Tasos mož-
nost doobjednání večeří za 300 Kč/osoba/den v taverně Skondros na pláži. Večeře je menu o 4  chodech. Děti do 12ti let 
mají na večeře slevu 75 Kč/den. Polopenze na vyžádání v CK. 
Slevy: děti do 2 let (bez nároku na lůžko a služby) jsou zcela ZDARMA. Dětské ceny platí pro děti ubyt. na 3. a 4. lůžku ve studiu. 

Novinka
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Ostrov Korfu – „zelený ráj“ Jónských ostrovů Letecký pobytově-poznávací zájezd

Termín 2016 Počet nocí Dospělá osoba 
11.06. – 22.06.* 11 20 490
14.09. – 24.09. 10 19 990

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Korfu (Kerkyra) – Praha, letištní a  bez-
pečnostní taxy, palivový příplatek, transfer z/na letiště v Řecku, ubytování ve studiu 
nebo v  hotelu s  polopenzí, výlety dle programu, služby průvodce, pojištění proti 
úpadku cestovní kanceláře ve znění zákona č. 159/99 Sb. 
Cena nezahrnuje: vstupy během výletů, komplexní cestovní pojištění včetně storna 
zájezdu 35 Kč/osoba/den. 
CK si vyhrazuje právo možné záměny jednotlivých dnů a výletů.

zium, lázně a  procházkou vyjdeme na  vrcholek kopce s  benátskou 
pevností, odkud se otvírá krásný výhled do okolí. Vrátíme se na oběd 
do města Saranda. Po obědě odpočinkový výlet autobusem do vnit-
rozemí Albánie k pramenům řeky Bystrice do malebné oblasti zvané 
„Modré oko“ (výlet Butrint + „Modré oko“ cena cca 24 EUR/osoba). 
8. den: snídaně, výlet Pantokrator, návštěva starověké vesnice Nym-
fes, kde se pěstuje 80% produkce Kum Quatu (malé citrusové ovoce 
podobné pomerančům), krátká procházka k  poustevně a  ruině kláš-
teru a pokračujeme busem až téměř k vrcholu nejvyšší hory ostrova 
Pantokrator (906 m n.m.), se stejnojmenným malým klášterem, úžasné 
panorama, výhledy do Albánie, Řecka, na celý ostrov Korfu a za dobré 
viditelnosti lze spatřit i italské pobřeží Otranta. Odpočineme si u moře 
v Kassiopi a pokračujeme pod vysoké útesy Peroulades, procházka 
až k divokým skaliskům mysu Drastis na severozápadní výspě ostrova.
9. den: snídaně, celodenní individuální volno u moře (možnost využití 
fakultativních výletů), večeře.
10. den: snídaně, celodenní individuální volno u moře (možnost vyu-
žití fakultativních výletů), večeře.
11. den: snídaně, celodenní individuální volno u moře, večer transfer 
na letiště a odlet do Prahy. 
* v tomto termínu navíc 1 den individuální volno u moře. 
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Program zájezdu: 
1. den: odlet z Prahy na ostrov Korfu, transfer na ubytování. 
2. den: snídaně, celodenní individuální volno u moře (možnost využití 
fakultativních výletů), večeře. 
3. den: snídaně, celodenní výlet Okruh ostrovem, z letoviska pojede-
me přímo do  zámečku Achillion (vstup cca 7 EUR), který si nechala 
postavit rakouská císařovna Alžběta (Sissi). Po  prohlídce přejedeme 
na historický poloostrov Kanoni, kde se původně nacházelo starověké 
město Kerkyra. Po cestě navštívíme likérku Kum-Quat. V Paleokastrit-
se si prohlédneme mužský ortodoxní klášter ze 13. stol. Polední pře-
stávku je možné využít na koupání v moři, projížďku loďkou do jeskyňí 
nebo oběd. V  odpoledních hodinách vyjedeme na  vyhlídkové místo 
zvané Bella Vista a zastavíme u vesničky Makrades na nákup přírod-
ních výrobků - olivového oleje, domácího vína, mýdla z olivového ole-
je, místního koření,  krémů apod. Z Makrades se vrátíme zpět do leto-
viska. Večeře. 
4. den: snídaně, celodenní individuální volno u moře (možnost využití 
fakultativních výletů), večeře.
5. den: snídaně, lodní výlet Parga a Paxos, plavba výletní lodí podél 
jižního pobřeží ostrova Korfu na ostrov Paxos. Na Paxosu je možnost 
prohlídky městečka Gaios nebo občerstvení v některé z místních tave-
ren. V poledních hodinách přeplujeme do malebného městečka Par-
ga, ležícího na pobřeží pevninského Řecka. V Parze je čas na prohlídku 
města, návštěvu zříceniny středověkého hradu, koupání, nákup suve-
nýrů atd. V odpoledních hodinách návrat lodí na Korfu. Večeře. 
6. den: snídaně, celodenní individuální volno u moře (možnost využití 
fakultativních výletů), večeře.
7. den: snídaně, výlet do Albánie, plavba rychlou lodí do albánského 
přístavu Saranda. Prohlídka archeologického místa Butrint s  řadou 
památek z antického Řecka a Říma. Prohlédneme si divadlo, gymná-
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Aktivní dovolená na Korfu nejen pro seniory 

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Korfu (Kerkyra) – Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfer z/na letiště v Řecku, ubytování ve studiu nebo 
v hotelu s polopenzí, pěší výlety a cvičení dle programu, služby delegáta, pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: jízdné na místní autobusy, komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/osoba/den.
CK si vyhrazuje právo možné záměny jednotlivých dnů a výletů.
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Program zájezdu: 
1. den: odlet z Prahy, přílet na Korfu, transfer na ubytování. 
2. den: ranní protažení, celodenní  individuální volno u moře, možnost 
dokoupení fakultativních výletů. 
3. den: pěší túra Sidari-Peroulades-mys Drastis, linkovým autobusem 
pojedeme do letoviska Sidari (25-40 minut). Vydáme se po stezce okolo 
pobřeží Sidari až ke kanálu D´Amour. Tady sejdeme na vedlejší asfaltovou 
silnici a zabočíme do olivových hájů. Cesta půjde ze začátku do kopce, 
potom po krásné polní cestě s nádhernými výhledy na ostrovy Othoni 
a Erikousa a půvabný mys Drastis. Následně zabočíme dolů z kopce a do-
jdeme k útesu s úzkým přístupem k moři. Kdo nechce jít zpátky pěšky, 
může jet motorovým člunem do Sidari (cca 12 euro/osoba). Naše cesta 
bude pokračovat nahoru na vyhlídku na mys Drastis a dále po asfaltové 
silnici do Peroulades a Sidari na konečnou autobusu (cca 3 km), odkud 
pojedeme linkovým autobusem zpět. Celkový čas pěšky: cca 2,5-3 hod.
4. den: ranní protažení, celodenní individuální volno u moře, možnost 
dokoupení fakultativních výletů.
5. den: klienti ubytování v Acharavi: pěší výlet Acharavi-Almyros-Ag.
Spyridion, nenáročná vycházka po pláži směrem na Almyros. Dojdeme 
k poloslanému jezeru Antinioti, kde se chovají úhoři a prohlédneme si 
opuštěný a rozpadlý klášter. Po pohodlné polní cestě mezi stromy do-
jdeme k místu Ag. Spyridion, kde se můžeme občerstvit v kavárně anebo 
vykoupat v moři. Než se vydáme na cestu zpět, tak si vyfotíme krásnou 
scenérii skalnatého pobřeží s malým ostrovem, místo, které vyhledávají 
potápěči. Zpět půjdeme po pobřežní nefrekventované silnici, chvílemi 
po pláži. Celkový čas pěšky: cca 2,5-3 hod. Nebo Avlaki-Agios Stefanos, 
linkovým autobusem pojedeme do letoviska Kassiopi. Přejdeme k pláži 
Avlaki, kde začíná stezka, která vede přes poloostrov Erimitis. Cesta je 
příjemná, s krásnými výhledy, okolo dvou menších jezer a nádherných 
pláží.  Po zhruba dvou hodinách dojdeme do zátoky Agios Stefanos, kde 
se můžeme občerstvit v kavárně. I když půjdeme zpátky stejnou cestou, 
tak se vůbec nebudeme nudit. Budeme mít výhled na blízkou Albánii 
a  křišťálově čisté moře. Po  cestě zpět se můžeme vykoupat na  jedné 

Připravili jsme program pro ty, kteří svou dovolenou rádi tráví nejen odpočinkem na pláži. Program zahrnuje ranní protažení – cca půlhodi-
nové cvičení, dle individuálních možností každého účastníka a v každém termínu jsou pro Vás připraveny tři pěší výlety. 

Termín 2016 Počet nocí Agios Georgios  
hotel s polopenzí

Agios Georgios  
studia bez stravy

Acharavi  
studia bez stravy 

Acharavi  
studia s večeřemi 

03.06.-11.06. 8 13 890 11 190 10 490 12 490
24.09.-02.10. 8 13 890 11 190 10 490 12 490

z pláží. Cesta zpět z Kassiopi linkovým autobusem. Celkový čas pěšky: 
cca 5-6 hod. Klienti ubytování v Agios Georgios: túra z Agios Geor-
gios do Makrades, z letoviska se vydáme po pobřežní cestě, dále nad 
pobřežím olivovým hájem a po dlážděném „chodníku“ budeme stoupat 
nahoru. Po pravé straně budeme mít nádherný výhled na zátoku Agios 
Georgios a ostrůvky za ní. Budeme pokračovat dál do vesničky Makra-
des, kde se prodává koření a suvenýry a také je tady restaurace, ve které 
se můžeme občerstvit. Celkový čas pěšky: cca 4 hod.
6. den: ranní protažení, celodenní individuální volno u moře, možnost 
dokoupení fakultativních výletů.
7. den: klienti ubytování v  Acharavi: Acharavi-Sunset, z  Acharavi 
se vydáme pěšky po vedlejší asfaltované silnici do mírného kopce. Po-
slední část k panoramatické vyhlídce Sunset bude strmější. Dojdeme 
ke kavárně, kde se můžeme občerstvit a rozhlédnout se po celém se-
verním pobřeží ostrova.  Zpět půjdeme částečně po stezce okolo kos-
tela sv. Pantelejmona a benátské věže. Výlet je nenáročný, s krásným 
výhledem na severní pobřeží a zelené kopce. Celkový čas pěšky: cca 
1,5 hod. Klienti ubytování v Agios Georgios:  túra na Porto Timoni, 
z  Agios Georgios se vydáme do vesničky Afionas, která leží mezi Agios 
Georgiem a Arillasem. Zde se můžeme občerstvit v některé z taveren 
s krásnými výhledy na celý záliv. Hlavní silnice vedoucí vesničkou Afi-
onas končí na malinkém náměstí a dál pokračuje úzká cesta a posléze 
jen dobře prošlapaná stezka, která sestupuje úbočím kopce Afionas 
dolů. Nejdříve se otevře krásný výhled na zátoku Agios Georgios a těs-
ně před sestupem dolů, uvidíte nádherný mys se dvěma plážemi, od-
dělenými od sebe úzkým pruhem země. Dole budete odměněni kou-
páním v průzračném moři na plážích, které jsou jinak přístupné pouze 
z moře.  Každá pláž v Porto Timoni je jiná a také teplota moře na každé 
straně je rozdílná. Celkový čas pěšky: cca 3 hod.
8. den: ranní protažení, celodenní individuální volno u moře, možnost do-
koupení fakultativních výletů. Řecký večer – ukázka řeckých tanců v podá-
ní profesionálního tanečního souboru, možnost některé tance vyzkoušet.
9. den: ranní protažení, celodenní individuální volno u moře, ve večer-
ních hodinách transfer na letiště a odlet do Prahy. 
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Zpestřete si pobyt na Korfu v termínu  
24.09. – 02.10. výukou řeckých tanců  
Vhodné pro začátečníky i pokročilé. Výuka probíhá pod 
vedením zkušené lektorky. Výuka 8 hodin/za příplatek 
500 Kč/os., výuka 16 hodin/za příplatek 800 Kč/os.
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Fakultativní výlety
Klasický okruh ostrova 
Zámeček Achillion, poloostrov 
Kanoni, likérka Kum-Quat. Pa-
leokastritsa, prohlídka klášte-
ra ze 13. stol. a během poled-
ne koupání v moři či projížďka 
loďkou. Odpoledne vyhlídka 
Bella Vista a na závěr vesnička 
Makrades.
Cena: dospělý 32 EUR, dítě 16 EUR, bez vstupenky do Achillia

Aqualand – jeden z nejmodernějších a největších vodních parků v Ev-
ropě s mnoha atrakcemi pro celou rodinu.
Cena: dospělý 32 EUR, dítě 23 EUR

Barbeque v Želví zátoce z Kassiopi 
(pouze z letovisek na severu ostrova) 
z  Kassiopi poplujeme směrem na  jih 
podél zátoky Kouloura a letoviska Ka-
lami, koupání blízko kostela sv. Arse-
nis, dále Želví zátoka, koupání a oběd 
na pláži dostupné pouze z moře. 
Cena: 32 EUR, dítě 16 EUR vč. nápojů 
po celý den.

Lodní výlet do Pargy a na ostrov Paxos – plavba výletní lodí na os-
trov Paxos, prohlídka městečka Gaios. V poledne přesun do malebné 
Pargy, prohlídka města, návštěva zříceniny středověkého hradu, kou-
pání a nákup suvenýrů. 
Cena: dospělý 32 EUR, dítě 16 EUR

Lodní výlet na Paxos a Antipaxos, jeskyně 
Plavba výletní lodí  na  západní pobřeží os-
trova Paxos, ostrůvek Antipaxos, přezdíva-
ný řecký Karibik, koupání. Ostrůvky Panagia 
a sv. Nikolaj, přístav Gaios, prohlídka městeč-
ka a občerstvení.
Cena: dospělý 32 EUR, dítě 16 EUR

Albánie, Butrint a Modré oko – plavba lodí 
do albánského přístavu Saranda. Prohlídka ar-
cheologického místa Butrin, divadlo, gymná-
zium a lázně,  výstup k benátské pevnosti, oběd v Sarandě. Výlet autobu-
sem k pramenům řeky Bystrice do malebné oblasti zvané „Modré oko“. 
Cena: dospělý 28 EUR (dítě 6-12 let 14 EUR) + 10 EUR přístavní poplatek 
+ fakult. 23 EUR (dítě 6-12 let 11 EUR) Butrint a „Modré oko“, oběd v ceně.

Výlet do  města Korfu lodí z  Kassiopi – polodenní výlet (pouze 
z  letovisek na severu ostrova) podél malebného východního pobřeží 
do města Korfu, cca 3 hodiny volno. Na cestě zpět zastávka na fotogra-
fování u Myšího ostrůvku. 
Cena: dospělý 23 EUR, dítě 16 EUR    

Modrá laguna – výlet lodí 
k  pevninskému Řecku, jes-
kyně Mourtos. Zastávka 
na  koupání v  malebné zá-
toce z  filmu „Modrá lagu-
na“, pláž sv. Paraskevi, kou-
pání, šnorchlování, oběd 
na palubě formou bufetu.
Cena: dospělý 34 EUR, dítě 
20 EUR vč. oběda

Hydropolis (pouze z  letovisek na  severu ostrova) vodní park s  bazé-
nem, skluzavkami a línou řekou, s all inclusive programem, nealko nápo-
je, pivo, saláty a zmrzlina po celý den a v poledne oběd formou bufetu.
Cena: dospělý 24 EUR, dítě 20 EUR s all inclusive   

Loď Kalypso a  návštěva 
města Kerkyra (pouze z  le-
tovisek na  severu ostrova) 
projížďka lodí s  proskleným 
dnem, představení mořských 
lvounů, cca 2 hodiny volna 
v hlavním městě.
Cena: 27,0 EUR, dítě 15,0 EUR

Západ slunce na moři (pouze z letovisek Ag. Georgios a Arillas) výlet 
motorovým člunem okolo Porto Timoni za skálu Gravia, tam budeme 
pozorovat západ slunce.
Cena: dospělý 20,0 EUR, dítě 16,0 EUR

Výlet na  Diaplo, za  mořskými ježky (pouze z  letovisek Ag. Geor-
gios a  Arillas). Lodní vý-
let směrem k  Porto Ti-
moni, výběžku Afionas 
a  okolo pobřeží Arillas 
a  Agios Stefanos na  ote-
vřené moře k malým skal-
natým ostrůvkům Diaplo, 
koupání a  šnorchlování 
v  azurovém moři. K  ob-
čerstvení nápoje a ovoce.
Cena: 35 EUR, dítě 20 EUR 
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Individuální výlety
Achillion – zámek rakouské císařovny Sissi, která sem jezdila odpo-
čívat, se nachází cca 7 km od Kerkyry. Zámek je zdobený množstvím 
soch a v jeho zahradách najdete spoustu krásných zákoutí a teras, kte-
ré pokračují až k hlavní cestě a k moři. Jsou nádherné hlavně v období, 
kdy na Korfu vše kvete.

Vidos – na „Myší ostrůvek“ nacházející se nedaleko hlavního města se 
dostanete po asi 10ti minutové plavbě rybářskou loďkou. Můžete si tu 
užít chvilku klidu nerušeni davy lidí, vykoupat se na místní pláži s prů-
zračně čistou vodou, případně posedět v místní taverně, odkud budete 
mít celé hlavní město jako na dlani. 

Bella Vista a letovisko Paleokastritsa – místo s kouzelnými zátoka-
mi, písečno-oblázkovými plážemi a  tyrkysovým mořem. Za návštěvu 
stojí také klášter ze 13. století tyčící se nad letovisem a vyhlídka Bella 
Vista s několika restauracemi a dechberoucím výhledem. 

Vyhlídka Afionas – malebná vesnička se spoustou krásných zákoutí 
se nachází na kopci mezi letovisky Agios Georgios a Arillas, ze kterých 
se sem můžete vypravit i pěšky. Najdete tu několik taveren s nádher-
nými výhledy do okolí. 

Záliv Porto Timoni – ke zdvojenému zálivu Porto Timoni, který je ji-
nak dostupný pouze z moře, se dostanete po pěší cestě z vesničky Afi-
onas. Cestička vede po hřebenu útesu s nádhernými výhledy na záliv 
Agios Georgios a trvá zhruba 45 minut. 
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Mys Drastis – jedinečné strmé útesy a jílové skály klesající do moře. 
K mysu se dostanete po zhruba 20ti minutové procházce z vesničky Pe-
roulades, případně je možné nechat zaparkované auto i na plácku nad 
mysem. Po prašné cestě můžete sejít dolů k moři, kde je stánek s ob-
čerstvením a kde se dá i vykoupat. 

Pláž Logas Beach – nádherná písečná pláž obklopená pískovcovými 
útvary leží na severní straně ostrova za vesničkou Peroulades. Pláž je 
přístupná po schodech a nad ní se v nádherné zahradě nachází restau-
race s prosklenou vyhlídkou 7th Heaven. 

Hora Pantokrator – nejvyšší hora patří se svou výškou 906 m k do-
minantám ostrova a  pokud překonáte náročné, několikakilometrové 
stoupání, bude Vás čekat dechberoucí výhled na všechny strany ostro-
va a při dobré viditelnosti i sousední Albánii. Na Pantokrator lze vyjet 
autem, ale klienti se sportovním duchem ubytovaní v Acharavi, mohou 
vyrazit i na zapůjčeném kole. 

Palia Perithia –  místo na severní straně ostrova, kterému se přezdívá 
„vesnička duchů“ pochází ze 14. století a dnes zde celoročně žije asi 15 
obyvatel. Při prozkoumávání zarostlých cest a  rozpadajících se dom-
ků a kostelů se rázem ocitnete v dobách dávno minulých. Za návštěvu 
stojí některá z místních taveren. 

Jezero Antiniotis – druhé největší jezero na  Korfu leží nedale-
ko Acharavi a dostanete se k němu příjemnou procházkou převážně 
po pláži, odkud můžete pozorovat výhledy na albánské pobřeží, které 
se zdá být téměř na dosah. 
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SENIOŘI 50+ nebo 55+ CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ  
LETECKÉ A AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY

•  Při jednorázové úhradě celkové ceny zájezdu min. 90 dnů před od-
letem/odjezdem KOMPLEXNÍ  POJIŠTĚNÍ ZDARMA –  vztahuje se 
na zájezdy pro seniory s autobusovou dopravou a na zájezdy s letec-
kou dopravou na stranách 17 - 18 (Costa Tropical) a 20 - 23.

•  Jednolůžkové pokoje bez příplatku platí pro destinaci Basilicata 
na str. 27 do vyprodání kapacity.

•  Záloha 1  500 Kč/osoba při rezervaci do  30.11.2015, doplatek 
do 50% do 15.02.2016 a zbylých 50% 35 dní před nástupem na zá-
jezd, platí pro destinaci Basilicata a Sardinie na str. 27.

•  Záloha jen 500 Kč/osoba při rezervaci do  30.11.2015, doplatek 
do 100% 90 dní před nástupem na zájezd (platí pro destinace Černá 
Hora, Albánie a Severní Kypr na str. 24 - 26). 

•  1x výlet v destinaci zcela ZDARMA, který může být spojen s transferem 
z/na letiště (platí pro Španělsko – Costa del Sol, Mar Menor; Itálie – Basi-
licata, Sardinie; Severní Kypr; Albánie; Černá Hora mimo hotel Princess).

•  Bonus při přihlášení do  30.03.2016 transfer NA  nebo Z  letiště 
v Praze za zvýhodněnou cenu 300 Kč/osoba/1 cesta. Bonus je nutné 
uvést na smlouvu o zájezdu při jeho objednání. Nástup možný v Pardu-
bicích, Hradci Králové, Hořicích, Chlumci nad Cidlinou a Poděbradech 
(dálnice). Od 31. 03. 2016 je cena transferu 500 Kč/osoba/1 cesta. Vzta-
huje se na letecké zájezdy na stranách 17 - 18 (Costa Tropical) a 20 - 23.

Kdo se může těchto zájezdů zúčastnit? Alespoň jedna osoba v po-
koji musí být starší 50ti nebo 55ti let (liší se dle destinací). Doprovod 
cestuje za  stejných podmínek, i  když nedosáhl požadovaného věku. 
Více informací ke zde uvedeným zájezdům a další nabízené destinace 
naleznete na www.seniorikmori.cz. Změna hotelu vyhrazena.

A na co se můžete těšit u pobytových zájezdů pro seniory?
Odlety na 7/14 nocí z Prahy, Brna, Pardubic nebo Ostravy, svozy na leti-
ště, výlet zdarma, český lékař a plážový servis ve vybraných destinacích 
zdarma, u  některých kapacit jednolůžkové pokoje bez příplatku, dítě 
nebo vnouče pobyt zdarma a v neposlední řadě nadstandartní péče čes-
kých delegátů….  Pojeďte s námi a užívejte si zaslouženého odpočinku!

Jsme opravdu rádi, že většina našich klientů, která již tento 
specializovaný produkt vyzkoušela, se nám vrací a vydává se 
objevovat stále nové a nové destinace. I v roce 2016 se může-
te těšit na celou řadu novinek. V době přípravy tohoto katalo-
gu nebyly ještě všechny nabídky k dispozici – doporučujeme 
sledovat pravidelně aktualizovaný web  www.seniorikmori.cz 
a rezervaci vybraného zájezdu neodkládat. 
S výběrem Vám rádi poradíme.

strana 17 - 29 tohoto katalogu

ZÁJEZDY PRO SENIORY
LETECKY I AUTOBUSEM

RAKOUSKO VYBERTE SI TO NEJLEPŠÍ,  
CO ZEMĚ POD ALPAMI NABÍZÍ!

Slevy 10 % při záloze do 04. 01. 2016 (max. 1 000 Kč)

 8 % při záloze do 18. 01. 2016 (max. 800 Kč)

 5 % při záloze do 18. 03. 2016 (max. 500 Kč)

Slevy se neposkytují ze zájezdů pro seniory na stranách 28-29 
tohoto katalogu. Slevu nelze kombinovat s jinými slevami.

• pohodlně bez nočních přejezdů, zkušení průvodci
• ubytování v hotelech *** nebo **** s polopenzí
• příznivé ceny a vysoká kvalita služeb
• místní karty se vstupy a lanovkami v ceně zájezdu
• důkladná příprava zájezdů
• zájezdy přizpůsobeny pro každou věkovou kategorii
• lehká turistika v krásné přírodě, kultura, historie a poznání
• zájezdy na míru pro firmy a kolektivy

Dálniční známka ZDARMA
K týdennímu pobytu zálohovanému nejpozději do 31. 03. 2016 
obdržíte od nás ZDARMA 10 denní rakouskou dálniční známku.

• široká nabídka ubytování od apartmánů až po hotely ****
• vlastní stravování, polopenze, all inclusive
• pobyty na min. 2 noci, zvýhodněné termíny, akce 7=6, 7=5, 4=3
• koupání v jezerech nebo na místních koupalištích
• děti až do 12,9 let pobyt s polopenzí nebo all inclusive zdarma
• in-line, letní lyžování na ledovcích, golf
• turistika, cyklistika, termální lázně
• ubytování s kartou se vstupy a lanovkami v ceně
• pronájem horských chat, ubytování ve městech a další 
 kapacity najdete na www.rakousko-dovolena.cz

Poznávací zájezdy
strana 30 - 37 tohoto katalogu

Pobyty s vlastní dopravou
strana 38 - 48 tohoto katalogu

RAKOUSKO POZNÁVACÍ
NEBO S VLASTNÍ DOPRAVOU
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Costa Brava, v překladu Divoké pobřeží, je jednou z nejoblíbenějších oblastí pro trávení dovo-
lené. Návštěvníky přitahuje členitým pobřežím porostlým piniovými háji a subtropickou ve-
getací, skalisky padajícími v některých místech přímo do moře nebo tvořícími krásnou kulisu 
střediskům s písečnými plážemi. Kromě moře se zlatými písečnými plážemi nabízí  Costa Bra-
va svým návštěvníkům kvalitní ubytovací služby, bohatou historii, nádhernou přírodu, dobré 
jídlo a pití a nespočet možností pro trávení příjemné dovolené.  Proto je vyhledávána od jara 
do podzimu všemi věkovými kategoriemi.

Lloret de Mar je jedním z největších a nejznámějších letovisek na pobřeží Costa Brava. Doporučujeme jej zejména klientům, kteří chtějí svou 
dovolenou prožít aktivněji. Přes den si můžete užít koupání a slunění na plážích Platja de Lloret nebo Fenals s hrubým pískem a pozvolným 
vstupem do moře a večery trávit procházkami po palmové promenádě, či návštěvou některé z místních restaurací či barů, kterých tu najde-
te nepřeberné množství.  Milovníci vodních hrátek si určitě přijdou na své v místním aquaparku Water World.
Costa del Maresme – v překladu Mořské  pobřeží, je oblast ležící severně od Barcelony, pro níž jsou charakteristické dlouhé písečné pláže, palmo-
vé promenády a uchvacující krajina ve vnitrozemí. To vše, spolu s pohostinností místních obyvatel Vám dává záruku strávení kvalitní dovolené. 
Malgrat de Mar, Santa Susanna – jsou střediska s písečnými plážemi spojená 8 km dlouhou palmovou promenádou, která své návštěvníky 
láká k příjemným večerním procházkám spojeným s posezením u sklenky dobrého vína nebo sangrie v místních hospůdkách, za příjemné-
ho poslechu živé hudby. Aktivněji zaměření klienti mohou promenádu projet na kole či kolečkových bruslích. Ve střediscích najdete velké 
množství obchodů, tradiční španělské trhy a využít můžete také místní turistický vláček, který Vás proveze příjemným centrem Malgrat 
de Mar a zajíždí i do sousední Santa Susanny. Středisky vede železnice, která je spojuje s hlavním městem Katalánska Barcelonou, kam se 
můžete individuálně vypravit. Rodiny s dětmi ocení pouze 3 km vzdálený aquapark Marineland. 

Royal Beach **** v Lloret de Mar
Poloha: hotel se nachází 
v klidnější části Lloret de Mar, 
150 metrů od  hezké pláže 
Fenals s hrubým pískem. His-
torické centrum střediska je 
vzdáleno cca 20 minut chůze. 
V okolí hotelu naleznete ob-
chůdky, restaurace a bary.
Vybavení: vstupní hala 
s  24-hodinovou recepcí, 

venkovní bazén pro dospělé a dětský bazén, sluneční terasa s lehátky 
okolo bazénu, na  střeše menší bazén s  jacuzzi, lehátky a  barem. Kli-
enti mohou dále využívat restauraci, bar, místnost s TV, internet, wi-fi 
(za poplatek) a animační programy.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek mají koupelnu/
WC, klimatizaci, telefon, fén, TV-Sat, trezor (za poplatek). Všechny po-
koje mají balkon s výhledem na bazén nebo do okolí.
Stravování: all inclusive – snídaně, obědy a  večeře formou bufetu, 
nápoje během jídel, neomezená konzumace alkoholických a nealko-
holických nápojů v baru (víno, pivo, nealko drinky, výběr z premium 
značek – Ballantines, vodka, gin, Bacardi Rum, Soberano, Baileys….) 
od  10:00-24:00, snack na  baru, zmrzlina, ostatní premium značky 
za sníženou cenu.
Další služby: „TOP Passport“ – využití TOP busu k návštěvě ostatních 
hotelů z  řetězce na  pobřeží a  možností čerpání all inclusive služeb 
i v ostatních hotelech řetězce.

Hotel Reymar *** v Malgrat de Mar
Poloha: oblíbený hotel stojí 
přímo na  pobřežní promená-
dě, asi 10 minut chůze od cen-
tra letoviska. Vzdálenost 
od  píšečné pláže je pouze 
50 m. Hotel je od pláže oddě-
len promenádou a pobřežní 
tratí. V blízkém okolí je spous-
ta obchůdků a restaurací.
Vybavení: hotel má vstupní 
halu s recepcí, výtah, klimati-
zované společenské prostory, 

restauraci, bar, TV místnost, bazén s terasou, lehátka u bazénu, bar 
u bazénu, hernu, animační programy, za poplatek kulečník.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek mají koupelnu/
WC, klimatizaci, TV-Sat, telefon a balkon.
Stravování: polopenze formou bufetu, možnost dokoupení plné penze.

COSTA BRAVA – divoké pobřeží, COSTA DEL MARESME – mořské pobřeží

Cena zahrnuje: leteckou dopravu z  Prahy vč.
všech poplatků, 7x ubytování v  hotelu příslušné 
kategorie, 7x polopenzi (all inclusive u hotelu Roy-
al Beach), transfery z letiště do hotelu a zpět, služ-
by česky mluvícího delegáta, poj. proti úpadku CK. 
Slevy: dospělá osoba na  3. lůžku sleva 1  000 Kč, 
1. dítě 2-11,9 let na přístýlce za 7 990 Kč/Reymar, 
8 990 Kč/Royal Beach, plná penze v hotelu Reymar 
600 Kč (dítě 300 Kč)/osoba/týden.
Příplatky: komplexní pojištění včetně storna zá-
jezdu (maximální plnění 10 000 Kč) 240 Kč/osoba/
týden, 1 lůžkový pokoj 2 500 Kč/týden.
Fakultativní výlety: Barcelona, klášter Mont-
serrat, Girona, Andorra a další.

JARO 2016 Nocí Royal Beach Reymar
28.05. - 04.06. 7 11 990 10 490 
04.06. - 11.06. 7 12 490 11 490 
11.06. - 18.06. 7 12 990 11 490 
18.06. - 25.06. 7 13 990 12 490 

PODZIM 2016 Nocí Royal Beach Reymar
10.09. - 17.09. 7 13 490 11 990 
17.09. - 24.09. 7 12 490 11 490 
24.09. - 01.10. 7 11 990 10 490 
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E Andalusie – patří mezi nejžádanější turistické oblasti na světě, nejen pro opravdové skvosty islám-

ské architektury v Granadě, Seville či Cordobě, ale i pro svou osobitou kulturu, gastronomii a také 
pro své přírodní krásy. Pro celé Španělsko jsou typické bílé vesničky, býčí zápasy, flamenco a tzv. 
„tapas“. Costa Tropical se nachází mezi pobřežím Costa del Sol a Costa Almeria a je jednou z do-
posud méně známých oblastí Andalusie. Svou vynikající polohou nabízí návštěvníkům celoročně 
slunečné počasí se spíše tropickým než středomořským podnebím. Díky tomu jsou v oblasti výbor-
né podmínky pro pěstování tropických plodů. Najdete tu dlouhé písečné pláže s hrubším pískem 
a pozvolným vstupem do moře i nespočet menších zátok. Costa del Sol neboli Slunečné pobřeží, to 
jsou nádherné čisté pláže, přívětivé podnebí a komplexní turistická nabídka. Andaluská kuchyně 
je v porovnání se zbytkem Španělska jedinečná a ovlivněná arabskou kulturou. V uličkách míst-
ních starých měst vystavěných dávnými Féničany zapomenete na čas a prožijete perfektní dovole-
nou obklopeni historií, přírodní krásou, ale i komfortním zázemím kvalitních hotelů. 

Almuñecar Playa **** v Almuñecaru
Poloha: hotel leží 
50 m od  písčito-
-oblázkové pláže, 
od které je oddělen 
místní komunikací 
a  plážovou pro-
menádou, přímo 
v  centru letoviska 
Almuñecar. V  bez-
prostřední blízkosti 

řada restaurací, barů a obchůdků. Historické centrum letoviska je vzdá-
leno několik minut pěší chůze. Historické části tohoto moderního leto-
viska dominuje pevnost Castillo de San Miguel ze 16. století. Ve středis-
ku najdete 2 pláže – Playa Puerta del Mar a Playa de San Cristóbal, které 
od sebe odděluje skalní výběžek Peňon del Santo.
Vybavení: vstupní hala s recepcí, restaurace, několik barů, dva proskle-
né výtahy, kadeřnictví, vnitřní bazén a lázeňské centrum Spa Acquaplaya 
(za  poplatek), fitness, půjčovna kol, parkoviště/garáže (za  poplatek), 
minimarket. Hostům je k  dispozici venkovní bazén, terasa s  lehátky 
a slunečníky, dětský bazén a miniklub. Hotel pořádá pravidelné denní 
i večerní animační programy. V prostorách recepce wi-fi připojení zdar-
ma (prvních 30 min.).
Ubytování: prostorné 2 lůžkové pokoje (dle typu pokoje 2 lůžka roz-
měru 1,35 x 2 m, nebo jedno lůžko s  rozměrem 1,50 x 2 m, děti spí 
společně s  rodiči, přistýlky se nepřidávají). Všechny pokoje disponují 
koupelnou/WC, vysoušečem vlasů, klimatizací, TV-Sat, telefonem, tre-
zorem (za poplatek), balkonem nebo terasou.
Stravování: polopenze – snídaně a večeře formou bufetu (španělská 
a mezinárodní kuchyně).

Playa Bonita **** v Benalmádeně 

Poloha: hotel se nachází v  klidné části letoviska Benalmádena, cca 
5 km od centra s obchody, restauracemi a bary. Hotel leží přímo u pí-
sečné pláže. 
Vybavení: vstupní hala s  recepcí, restaurace, bar, malý obchod se 
suvenýry, připojení k  internetu, kadeřnictví, garáže, konferenční sál, 
venkovní bazén s  jacuzzi, tobogánem, snack bar u  bazénu, terasa 
na  slunění s  lehátky zdarma, 
vnitřní bazén s  vířivkou, fitness, 
velké šachy, minigolf, pétanque, 
pronájem kol, v blízkosti několik 
golfových hřišť. Dětský bazén, 
miniklub.
Ubytování: všechny pokoje mají 
centrální klimatizaci, koupelnu/
WC, vysoušeč vlasů, minibar, 
telefon, TV-Sat, trezor (za popla-
tek), balkon s výhledem na moře, 
2 velké postele 1,35 x 2 m (do po-
koje nelze dát přistýlku, dvoulůž-
kový pokoj s  přistýlkou je řešen 
dvěmi velkými manželskými po-
stelemi umístěnými vedle sebe). 
Stravování: polopenze formou 
bufetu (španělská a  mezinárod-
ní kuchyně) včetně 0,35 l vody 
a 0,2 l vína u večeře.

COSTA TROPICAL – tropické pobřeží COSTA DEL SOL – slunečné pobřeží

Cena zahrnuje: leteckou dopra-
vu z  Prahy vč. všech poplatků, 
7x ubytování v  hotelu katego-
rie****, 7x polopenzi, transfery 
z  letiště do  hotelu a  zpět, služby 
česky mluvícího delegáta, pojiš-
tění proti úpadku CK.
Slevy: dospělá osoba na  3. lůž-
ku sleva 1  000 Kč, dítě 2-11,9 let 
na přistýlce za cenu 8 990 Kč. 
Příplatky: komplexní pojištění 
včetně storna zájezdu (maxi-
mální plnění 10  000 Kč) 240 Kč/
osoba/týden, 1 lůžkový pokoj 
2  500  Kč/týden, all inclusive 
3 900 Kč/osoba/týden, 1 950 Kč dítě 2-11,9 let na přistýlce.
Fakultativní výlety: Alhambra a Granada, Sevilla, Gibraltar a další.
Upozornění: 3. popř. 4. osoba sdílí s 1. a 2. osobou 1-2 lůžka větších rozměrů dle 
obsazenosti pokoje, přistýlky nejsou samostatná lůžka. 

Cena zahrnuje: leteckou dopravu 
z Prahy vč. všech poplatků, 7x uby-
tování v  hotelu kategorie****, 7x 
polopenzi vč. vody 0,35 l a  vína 
0,2 l podávané u  večeře, transfery 
z  letiště do  hotelu a  zpět, služby 
česky/slovensky mluvícího dele-
gáta po  celou dobu pobytu, 1x 
půldenní výlet (může být spojen 
s transferem z/na letiště), pojištění 
proti úpadku CK.
Slevy: os. na 3. lůžku sleva 500 Kč 
(v doprovodu dvou osob 55+).
Příplatky: komplexní pojištění 
včetně pojištění storna zájezdu 
490 Kč/osoba/týden, 1lůžkový po-
koj 4 000 Kč/týden, příplatek za ne-
seniora 2 700 Kč/týden.
Fakultativní výlety: Sevilla, Marbella a Puerto Banús, Granada, Tanger, Cordoba, 
Gibraltar a další.

JARO 2016 Nocí Almuñecar
02.06. - 09.06. 7 13 490 
09.06. - 16.06. 7 13 490 
16.06. - 23.06. 7 14 990 
23.06. - 30.06. 7 14 990 

JARO 2016 Nocí Playa Bonita
19.05. - 26.05. 7 15 490 
26.05. - 02.06. 7 15 990 
02.06. - 09.06. 7 16 490 
09.06. - 16.06. 7 16 990 

PODZIM 2016 Nocí Almuñecar
01.09. - 08.09. 7 14 990 
08.09. - 15.09. 7 14 990 
15.09. - 22.09. 7 13 990 
22.09. - 29.09. 7 13 490 

PODZIM 2016 Nocí Playa Bonita
15.09. - 22.09. 7 16 990 
19.09. - 26.09. 7 16 790 
22.09. - 29.09. 7 16 490 
26.09. - 03.10. 7 15 990 
29.09. - 06.10. 7 15 490 

Letecké zájezdy pro seniory 55+ nabízíme ve spolupráci s partnerskou CK.
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La Manga de Mar Menor se nachází v oblasti Murcia, cca 80 km jižně od Alican-
te a leží na dlouhém a úzkém písčitém pásu, který odděluje Středozemní moře 
a lagunu Mar Menor. Ta se rozkládá na ploše o velikosti 170 km2 a je známá díky 
svým léčebným účinkům, především díky zvýšené koncentraci minerálů a  solí 
ve vodě. Čisté prostředí bez pylů má velmi příznivý vliv na ty, kteří mají problé-
my s  nejrůznějšími alergiemi. Léčí se zde též onemocnění dýchacích cest, ast-
ma a onemocnění kůže. Vliv mořské vody s vysokou koncentrací soli a bahenní 
zábaly působí blahodárně na kožní tkáň a uvolňují svaly. Maximální hloubka 
je 7 m a vstup do vody je velmi pozvolný, což ocení hlavně osoby s horší pohyb-
livostí či neplavci. Díky malé hloubce vody v laguně Mar Menor a celoročnímu 
slunečnému počasí je zde voda přibližně o  5 °C teplejší než ve  Středozemním 
moři a dá se v ní koupat až do listopadu.

Hotel Las Gaviotas *** v La Manga
Poloha: velmi hezký, nově zre-
konstruovaný hotel se nachází 
přímo v oblasti La Manga. Hotel 
je vzdálený 100 m od pláže Mar 
Menor a  100 – 200 m od  pláže 
Středozemního moře. Díky své 
poloze je ideálním místem k od-
počinku, ozdravným pobytům 
a objevování nevšedních zajíma-
vostí, kterými se tato oblast pyš-
ní. V  okolí se nachází množství 
restaurací a  barů. Autobusová 
zastávka je přímo u  hotelu, „Je-
lení ostrov“ s  ložiskem léčivého 
bahna je jen pár zastávek, cent-
rum městečka La Manga je vzdá-
leno pouhý kilometr a  jedno 
z  nejstarších španělských měst 
– Cartagena 25 km. Hotel nedis-

ponuje plážovým servisem, k zapůjčení jsou slunečníky za poplatek.
Vybavení: recepce 24h denně, restaurace, bar, sluneční terasa, wi-fi 
připojení (za poplatek), konferenční sál, výtah, trezor, úschovna zava-
zadel, venkovní bazén, lehátka u bazénu zdarma. Hotel nenabízí mož-
nost půjčení ručníků na pláž.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s balkonem mají koupelnu/WC, vysou-
šeč vlasů, TV-Sat, mini ledničku a klimatizaci.
Stravování: plná penze formou bufetu (španělská a mezinárodní ku-
chyně) včetně 0,35 l vody a 0,2 l vína k obědu a večeři.

Hotel Los Delfines **** v La Manga
Poloha: tento zajímavě 
koncipovaný hotel je 
vybudován na ideálním 
místě, ze kterého je vel-
mi dobrý přístup k obě-
ma mořím. Pláž Mar Me-
nor je vzdálena 100 m 
a  pláž Středozemního 
moře 100 – 200 m. Ho-
tel je ideálním místem 
k  ozdravným pobytům 
a odpočinku. V okolí se 
nachází velké množ-

ství nákupních možností, restaurací a barů. Pár zastávek od hotelu se 
nachází „Jelení ostrov“ s ložiskem léčivého bahna. Jedno z nejstarších 
španělských měst – Cartagena, je od hotelu vzdáleno 25 km. Autobu-
sová zastávka je přímo u hotelu. V blízkosti hotelu místní komunikace. 
Hotel nedisponuje plážovým servisem, k zapůjčení jsou ale slunečníky 
za poplatek.
Vybavení: recepce 24 hodin denně, výtah, restaurace, bar, bar u bazé-
nu, venkovní bazén, sluneční terasa, lehátka u bazénu, úschovna zava-
zadel, stolní tenis, fitness, herna, TV místnost, wi-fi připojení (za popla-
tek), herna, šipky, stolní tenis, sauna (za poplatek), vířivka (za poplatek). 
Hotel nenabízí možnost půjčení ručníků na pláž.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s balkonem mají koupelnu/WC, vysou-
šeč vlasů, TV-Sat, mini ledničku, klimatizaci.
Stravování: plná penze formou bufetu (španělská a mezinárodní ku-
chyně) včetně 0,35 l vody a 0,2 l vína k obědu a večeři.

MAR MENOR – lázně pod širým nebem

Cena zahrnuje: leteckou dopravu z Prahy vč. všech poplatků, lety jsou 
na letiště do San Javier (transfer cca 30 minut) a let 4/7* je z Valencie 
do Prahy a let 29/8* je z Prahy do Valencie (transfer z/do hotelu u těchto 
letů trvá cca 3-4 hodiny), 7/14x plnou penzi vč. vody 0,35 l a vína 0,2 l 
podávané k obědu a večeři, transfery z letiště do hotelu a zpět, služby  
česky/slovensky mluvícího delegáta, 1x půldenní výlet autobusem, 1x 
výlet pěšky s doprovodem k léčivému bahnu, 1x výlet pěšky s doprovo-
dem na typické trhy v Cabo de Palos, pojištění proti úpadku CK.
Slevy: osoba na 3. lůžku 500 Kč (v doprovodu dvou osob 55+).
Příplatky: komplexní pojištění včetně storna zájezdu 490 Kč/osoba/tý-
den, 1lůžkový pokoj 2 100 Kč/týden, příplatek za neseniora 2 700 Kč/týden.
Fakultativní výlety: lodní výlet, výlet do hlavního města, léčivé ba-
henní lázně v San Pedro del Pinatar, Cartagena, Murcie a další.

JARO 2016 Nocí Cena za os.
16.05. - 23.05. 7 14 290 
16.05. - 30.05. 14 23 990 
23.05. - 30.05. 7 14 790 
23.05. - 06.06. 14 24 990 
30.05. - 06.06. 7 14 990 
30.05. - 13.06. 14 25 990 
06.06. - 13.06. 7 15 490 
06.06. - 20.06. 14 25 990 
13.06. - 20.06. 7 15 790 
13.06. - 27.06. 14 26 990 
20.06. - 27.06. 7 15 990 
20.06. - 04.07. 14 28 990 
27.06. - 04.07.* 7 18 990 

PODZIM 2016 Nocí Cena za os.
29.08. - 05.09.* 7 18 990 
29.08. - 12.09.* 14 28 990 
05.09. - 12.09. 7 15 990 
05.09. - 19.09. 14 26 990 
12.09. - 19.09. 7 15 790 
12.09. - 26.09. 14 25 990 
19.09. - 26.09. 7 15 490 
19.09. - 03.10. 14 25 990 
26.09. - 03.10. 7 14 990 
26.09. - 10.10. 14 24 990 
03.10. - 10.10. 7 14 790 
03.10. - 17.10. 14 23 990 
10.10. - 17.10. 7 14 290 

Letecké zájezdy pro seniory 55+ nabízíme ve spolupráci s partnerskou CK.

Novinkou pro rok 2016 je JIŽNÍ MURCIE – hotel Puerto Juan 
Montiel SPA & Base Náutica ****. Hotelové SPA na  ploše 
1 000 m² nabízí vše pro úplnou regeneraci těla – relaxační 
masáže, bahenní zábaly, sauny, bazény či různé zkrášlova-
cí procedury. Více info na www.seniorikmori.cz
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kolika nej je nejznámějším 
a  největším řeckým ostro-
vem a  zároveň nejjižněj-
ším místem Evropy. Ostrov 
je pokrytý krasovým po-
hořím sahajícím až do výš-
ky 2500 m nad mořem. Pod 
majestátními horami se 
rozkládají úrodné nížiny 

lemované nádhernými plážemi. Historie Kréty je velice bohatá a její 
stopy můžete vidět takřka na každém kroku. Nejvýznamnějšími cen-
try jsou paláce Knossos (v těsné blízkosti hlavního města Heraklio-
nu) a Festos nacházející se v jižní části ostrova. Přírodními krásami 
antičtí bohové na Krétě také nešetřili. Mezi nejkrásnější patří soutěs-
ky Samaria a Imbros. Za zmínku také stojí pláže Falasserna či Elafo-
nissi, jež připomínají pláže v Karibiku. Vnitrozemí ostrova Vás osloví 
typickou atmosférou neovlivněnou cestovním ruchem.

Europa Beach hotel **** v Analipssi
Poloha: hotel přímo u písečné pláže, od centra střediska cca 5 minut 
chůze. Doba transferu z letiště v Heraklionu přibližně 20 minut, živější 
město Hersonissos je vzdáleno 5 km, možnost využít pravidelnou au-
tobusovou dopravu.
Vybavení: recepce, lobby bar, TV místnost, restaurace, snack bar, mini 
club, sladkovodní bazén, bazén s mořskou vodou, dva dětské bazény, 
lehátka a  slunečníky u  bazénu zdarma, tenisové kurty, basketbalové 
hřiště, stolní tenis, kulečník, šipky, venkovní amfiteátr, dětské hřiště, 
mini market, fitness. 
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s balkonem nebo terasou s možností až 
dvou přistýlek mají koupelnu/WC, fén, TV-Sat (hudební program), led-
ničku, trezor a telefon.
Stravování: kvalitní all inclusive.

Themis Beach hotel **** v Kokkini Hani
Poloha: rodinný ho-
tel leží přímo u  pí-
sečné pláže střediska 
Kokkini Hani. Najde-
te ho 13 km východ-
ně od  hlavního měs-
ta ostrova Heraklionu 
a  10 km od  letiště. 
Další živější středisko 

Hersonissos je vzdálené přibližně 15 km.
Vybavení: recepce, lobby bar s  wi-fi, bazén se slunečníky a  lehátky 
zdarma, miniklub, tenisový kurt, beach volejbalové hřiště, dětské hři-
ště, stolní tenis, billiardový stůl, menší fitness. 
Ubytování: 2 lůžkové nebo rodinné pokoje mají koupelnu/WC, fén, 
klimatizaci, TV-Sat, telefon, menší ledničku a trezor.
Stravování: polopenze formou bufetu nebo all inclusive.

KRÉTA – bájný ostrov

THEMIS BEACH s polopenzí

JARO 2016 Nocí Cena za os. 3. os. na přist. 1. dítě přist.
2-11,9 let 

11.05.-18.05. 7 13 990 12 490 6 990
18.05.-25.05. 7 14 290 12 790 6 990
22.05.-29.05. 7 14 490 12 990 6 990
29.05.-05.06. 7 14 790 12 690 6 990
05.06.-12.06. 7 14 990 12 990 6 990
12.06.-19.06. 7 14 990 12 990 6 990
19.06.-26.06. 7 15 990 13 990 6 990
PODZIM 2016
02.10.-09.10. 7 14 790 12 990 6 990
09.10.-16.10. 7 14 490 12 990 6 990
16.10.-23.10. 7 14 290 12 790 6 990
23.10.-30.10. 7 13 990 12490 6 990

THEMIS BEACH s all inclusive

JARO 2016 Nocí Cena za os. 3. os. na přist. 1. dítě přist.
2-11,9 let 

11.05.-18.05. 7 16 290 14 290 6 990
18.05.-25.05. 7 16 290 14 290 6 990
22.05.-29.05. 7 16 290 14 290 6 990
29.05.-05.06. 7 16 790 14 590 6 990
05.06.-12.06. 7 17 690 15 290 6 990
12.06.-19.06. 7 17 690 15 290 6 990
19.06.-26.06. 7 17 990 15 590 6 990
PODZIM 2016
02.10.-09.10. 7 17 690 15 290 6 990
09.10.-16.10. 7 16 790 14 590 6 990
16.10.-23.10. 7 16 290 14 290 6 990
23.10.-30.10. 7 16 290 14 290 6 990

EUROPA BEACH s all inclusive

JARO 2016 Nocí Cena za os. 3. os. na přist. 1. dítě na přist. 
7-11,9 let

11.05.-18.05. 7 14 990 13 890 12 690
18.05.-25.05. 7 15 490 13 990 12 690
22.05.-29.05. 7 15 690 14 190 12 690
29.05.-05.06. 7 15 990 14 490 12 690
05.06.-12.06. 7 17 990 15 490 13 790
12.06.-19.06. 7 18 490 15 790 13 990
19.06.-26.06. 7 18 490 15 790 13 990
PODZIM 2016
02.10.-09.10. 7 15 990 14 490 12 690
09.10.-16.10. 7 15 690 14 190 12 690
16.10.-23.10. 7 15 490 13 990 12 690
23.10.-30.10. 7 14 990 13 890 12 690

Cena zahrnuje: leteckou dopravu z Prahy vč. všech poplatků, 7x ubytování s uvedenou stravou, transfer z letiště do hotelu a zpět, služby česky mluvícího delegáta, po-
jištění proti úpadku CK. 
Příplatky: komplexní pojištění včetně storna zájezdu (maximální plnění 10  000 Kč) 240 Kč/osoba/týden příplatek za  1 lůžkový pokoj v  hotelu Europa Beach/týden: 
 5.-12.6./4 690 Kč, 12.-19.6./4 890 Kč, 19.-26.6./5 290 Kč, v ostatních termínech 3 890 Kč, příplatek za 1 lůžkový pokoj v hotelu Themis Beach/týden/all inclusive: 29.5.-5.6./4 190 Kč, 
 5.-19.6./4 690 Kč, 19.-26.6./4 890 Kč, 2.-9.10./3 990 Kč, 16.-30.10./3 290 Kč, v  ostatních termínech 3  890 Kč, polopenze: 29.5.-5.6., 2.-16.10./3 990 Kč, 5.-12.6./4 890 Kč, 
 12.-19.6./5 290 Kč, 19.-26.6./5 990 Kč, v ostatních termínech 3 890 Kč.  
Slevy: ceny za 4. osobu a 2. dítě 7-11,9 let na přistýlce jsou uvedeny na www.seniorikmori.cz
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Poloha: hotelo-
vý komplex leží 
na útesu a skládá 
se z hlavní budo-
vy s  hotelovým 
zázemím,  suita-
mi a   bungalovy 
se standardními 
pokoji rozprostí-
rajícími se v okolí. 
Na  písečno-ob-

lázkovou pláž se dostanete pěšky za cca 8-10 minut nebo mikrobusem, 
který jezdí od hlavní budovy.
Vybavení: recepce, lobby bar, restaurace, bazén včetně baru, dětský 
bazén, plážový bar, hřiště na  volejbal, 4 tenisové kurty, stolní tenis, 
 biliár, mini-market, klenotnictví, kadeřník, lékařská služba.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje, rodinné pokoje a suity s balkonem nebo 
terasou mají koupelnu/WC, fén, klimatizaci, TV-Sat, telefon, menší led-
ničku, trezor za poplatek.
Stravování: all inclusive formou bufetu.

Elmi Suites hotel **** v Hersonissos
Poloha: hotel se nachází cca 
100 m od písečné pláže. Od leti-
ště v Heraklionu je vzdálen nece-
lých 30 km a  centrum letoviska 
je nedaleko hotelu.
Vybavení: recepce, restaurace, 
lobby bar, menší internetový 
koutek s wi-fi zdarma, bazén se 
slunečníky a  lehátky zdarma, 

dětský bazén, bar, obchod, squashový kurt, fitness, za příplatek sauna, 
parní lázeň nebo jacuzzi. 
Ubytování: studia a apartmány s balkonem nebo terasou mají koupelnu/
WC, fén, klimatizaci, TV-Sat a menší kuchyňský kout s malou ledničkou. 
Stravování: all inclusive formou bufetu.

KRÉTA – bájný ostrov

ATHINA PALACE s all inclusive

JARO 2016 Nocí Cena za os. 3. os. na přist. 1. dítě přist.
2-12,9 let 

11.05.-18.05. 7 17 490 14 990 6 990
18.05.-25.05. 7 17 990 15 590 6 990
22.05.-29.05. 7 18 190 15 990 6 990
29.05.-05.06. 7 18 490 16 290 6 990
05.06.-12.06. 7 19 790 16 690 6 990
12.06.-19.06. 7 19 990 16 890 6 990
19.06.-26.06. 7 19 990 16 890 6 990
PODZIM 2016
02.10.-09.10. 7 18 490 16 290 6 990
09.10.-16.10. 7 18 190 15 990 6 990
16.10.-23.10. 7 17 990 15 590 6 990
23.10.-30.10. 7 17 490 14 990 6 990

ELMI SUITES s all inclusive

JARO 2016 Nocí Cena za os. 3. os. na přist. 1. dítě přist.
2-11,9 let 

11.05.-18.05. 7 14 490 13 890 6 990
18.05.-25.05. 7 14 990 13 990 6 990
22.05.-29.05. 7 15 490 14 190 6 990
29.05.-05.06. 7 15 990 14 490 6 990
05.06.-12.06. 7 16 290 15 490 6 990
12.06.-19.06. 7 16 590 15 790 6 990
19.06.-26.06. 7 16 990 15 790 6 990
PODZIM 2016
02.10.-09.10. 7 15 990 14 490 6 990
09.10.-16.10. 7 15 490 14 190 6 990
16.10.-23.10. 7 14 990 13 990 6 990
23.10.-30.10. 7 14 490 13 890 6 990

Cena zahrnuje: leteckou dopravu z Prahy vč. všech poplatků, 7x ubytování s uvedenou stravou, transfer z letiště do hotelu a zpět, služby česky mluvícího delegáta, po-
jištění proti úpadku CK. 
Příplatky: komplexní pojištění včetně storna zájezdu (maximální plnění 10  000 Kč) 240 Kč/osoba/týden, příplatek za  1 lůžkový pokoj v  hotelu Athina Palace/týden: 
 22.-29.5., 9.-16.10./5 490 Kč, 29.5.-12.6., 2.-9.10./5 990 Kč, 12.-19.6./6 290 Kč, 19.6.-26.6./6 990 Kč, v ostatních termínech 4 990 Kč, příplatek za 1 lůžkový pokoj v hotelu Elmu 
Suites/týden: 5.-12.6./4 690 Kč, 12.-19.6./4 890 Kč, 19.-26.6./5 290 Kč, v ostatních termínech 3 890 Kč.
Slevy: ceny za 4. osobu a 2. dítě 7-11,9/12,9 let na přistýlce jsou uvedeny na www.seniorikmori.cz
Fakultativní výlety: ostrov Gramvousa, Samarias, palác Knossos, Santorini, Elafonissi, Festos/Matala a další.
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RHODOS – ostrov růží

ELECTRA PALACE s polopenzí

JARO 2016 Nocí Cena za os. 3. osoba 
na přist.

1. dítě 2-11,9 
let na přist.

14.05.-21.05. 7 14 690 12 990 6 990
21.05.-28.05. 7 14 990 12 990 6 990
28.05.-04.06. 7 15 490 13 690 6 990
04.06.-11.06. 7 15 990 13 990 6 990
11.06.-18.06. 7 18 290 15 790 6 990
18.06.-25.06. 7 19 990 16 990 6 990
PODZIM 2016
01.10.-08.10. 7 17 990 15 790 6 990
08.10.-15.10. 7 14 990 12 990 6 990
15.10.-22.10. 7 14 690 12 990 6 990

IRENE PALACE s polopenzí

JARO 2016 Nocí Cena za os. 3. osoba 
na přist.

1. dítě 2-11,9 
let na přist.

14.05.-21.05. 7 14 690 12 990 6 990
21.05.-28.05. 7 14 890 12 990 6 990
28.05.-04.06. 7 15 390 13 690 6 990
04.06.-11.06. 7 15 890 13 990 6 990
11.06.-18.06. 7 18 190 15 790 6 990
18.06.-25.06. 7 19 790 16 990 6 990
PODZIM 2016
01.10.-08.10. 7 18 190 15 790 6 990
08.10.-15.10. 7 14 890 12 990 6 990
15.10.-22.10. 7 14 590 12 990 6 990

Cena zahrnuje: leteckou dopravu z Prahy vč. všech poplatků, 7x ubytování v hotelu příslušné kategorie, 7x polopenzi, transfery z letiště do hotelu a zpět, služby česky 
mluvícího delegáta, poj. proti úpadku CK. 
Příplatky: komplexní pojištění včetně storna zájezdu (maximální plnění 10 000 Kč) 240 Kč/osoba/týden. Příplatky za jednolůžkový pokoj jsou uvedeny na www.seniorikmori.cz
Slevy: ceny za 4. osobu a 2. dítě 7-11,9 let na přistýlce jsou uvedeny na www.seniorikmori.cz
Fakultativní výlety: okruh ostrovem, Turecko-Marmaris, ostrov Symi a další.

Ostrov Rhodos je největším 
ostrovem Dodekanéského 
souostroví a  leží pouze 
16 km od  tureckého 
pobřeží. Z východní strany 
jej omývá Středozemní 
moře a  ze západní strany 
moře Egejské. Ostrov je 
znám především díky krás-
nému průzračnému moři 

a  zajímavým památkám. Rhodos je také ostrovem plným slunce, 
které zde svítí více než 300 dní v  roce. Mezi nejzajímavější místa, 
která stojí za  návštěvu, patří hlavní město obehnané hradbami, 
Údolí motýlů na západní straně ostrova a akropole Lindos rozkláda-
jící se na útesu nad stejnojmenným městem, která nabízí úchvatný 
pohled na okolní krajinu.  Pláže na ostrově jsou široké, písečné nebo 
oblázkové, najdete tu ale také klidné a  opuštěné zátoky, na  své si 
tedy přijde opravdu každý.

Irene Palace **** v Kolymbii
Poloha: hotel leží u  krás-
né písčito-oblázkové pláže 
Afandou v  klidné části le-
toviska Kolymbia, ve vzdá-
lenosti 25 km od  města 
Rhodos a  25 km od  staro-
bylé vesničky Lindos, kam 
se dostanete pravidelným 
autobusovým spojením.

Vybavení: vstupní hala s recepcí, restaurace, piano bar, televizní a spo-
lečenská místnost, výtah, kadeřnictví a minimarket. V zahradě bazén, 
dětské brouzdaliště, bar u  bazénu, whirlpool, dětské hřiště, minigolf 
a terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma. Hotel nabízí mnoho 
sportovních aktivit a zábavní a animační programy. 
Ubytování: příjemně zařízené 2 lůžkové pokoje s  možností až dvou 
přistýlek (pro děti), mají vlastní koupelnu/WC, ledničku, balkon, TV-Sat, 
fén, telefon, rádio a klimatizaci. Výhled na moře za příplatek.
Stravování: polopenze formou bufetu. 

Kolymbia Star **** v Kolymbii
Poloha: hotel leží přibližně 
350 m od dlouhé písečno-
oblázkové až oblázkové 
pláže, v blízkosti hotelu au-
tobusová zastávka se spo-
jením do nedalekého Fali-
raki či do hlavního města.
Vybaveni: recepce, sa-
lonek s  barem, bazén 
s  dětskou částí a  barem. 
Slunečníky a lehátka u ba-

zénu zdarma, minimarket, malé klenotnictví, na pláži najdete středisko 
vodních sportů (za poplatek). 
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s vlastní koupel-
nou/WC, s  fénem, telefonem, TV-Sat, malou ledničkou, klimatizací 
a balkonem nebo terasou.
Stravování: polopenze formou bufetu.

Electra Palace ****+ v Ialyssosu
Poloha: hotel se nachází přímo 
u  široké  písečno-oblázkové pláže,  
ve  středisku Ialyssos, obchody 
a bary v docházkové vzdálenosti.  
Vybaveni: vstupní hala s  recepcí, 
lobby místnost s  TV, několik res-
taurací a  barů, minimarket, kle-
notnictví, konferenční centrum, 
bazén s  barem a  jacuzzi, dětské 
brouzdaliště, terasa na  slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma. V ho-
telu je dětský klub s animačními programy a řada sportovních aktivit.
Ubytování: pokoje s balkonem nebo terasou mají vlastní koupelnu/
WC, fén, klimatizací, telefon, TV-Sat, trezor a menší ledničku. 
Stravování: polopenze formou bufetu.

KOLYMBIA STAR s polopenzí

JARO 2016 Nocí Cena za os. 3. osoba 
na přist.

1. dítě 2-11,9 
let na přist.

14.05.-21.05. 7 14 590 12 990 6 990
21.05.-28.05. 7 14 790 12 990 6 990
28.05.-04.06. 7 15 290 13 690 6 990
PODZIM 2016
01.10.-08.10. 7 17 990 15 790 6 990
08.10.-15.10. 7 15 290 12 990 6 990
15.10.-22.10. 7 14 490 12 990 6 990
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SANTORINI, IOS – Kykladské ostrovy

ANEMONES s polopenzí

JARO 2016 Nocí Cena  
za os.

3. osoba  
na přistýlce

1. dítě  
2-11,9 let  

na přistýlce
24.05.-31.05. 7 14 290 12 990 7 990
PODZIM 2016
04.10.-11.10. 7 14 290 12 990 7 990

MARCOS BEACH s polopenzí

JARO 2016 Nocí Cena  
za os.

3. osoba  
na přistýlce

1. dítě  
2-11,9 let   

na přistýlce
24.05.-31.05. 7 15 990 15 590 8 990
PODZIM 2016
04.10.-11.10. 7 15 990 15 590 8 990

DIONYSSOS RESORT s polopenzí

JARO 2016 Nocí Cena  
za os.

3. osoba  
na přistýlce

24.05.-31.05. 7 16 990 14 990
PODZIM 2016

04.10.-11.10. 7 16 990 14 990

ALIA s polopenzí

JARO 2016 Nocí Cena  
za os.

3. osoba  
na přistýlce

1. dítě  
2-11,9 let  

na přistýlce
24.05.-31.05. 7 13 990 14 990 7 990
PODZIM 2016
04.10.-11.10. 7 13 990 14 990 7 990

Cena zahrnuje: leteckou dopravu z Prahy vč.všech poplatků, 7x ubytování, 7x po-
lopenzi, transfery z  letiště do hotelu a zpět, služby česky mluvícího delegáta, poj. 
proti úpadku CK. 
Příplatky: komplexní pojištění včetně storna zájezdu (maximální plnění 10 000 Kč) 
240  Kč/osoba/týden, 1 lůžkový pokoj/týden 4 990 Kč/hotel Anemones a hotel Alia.
Fakultativní výlety: okruh ostrovem, západy slunce na Oia, hlavní město ostrova 
Fira a další. 

Cena zahrnuje: leteckou dopravu z Prahy vč.všech poplatků, 7x ubytování v hotelu 
kategorie „standard“, 7x polopenzi, transfery z letiště do hotelu a zpět vč.trajektu,  
služby česky mluvícího delegáta, poj. proti úpadku CK. 
Příplatky: komplexní pojištění včetně storna zájezdu (maximální plnění 10 000 Kč) 
240 Kč/osoba/týden, 1 lůžkový pokoj/týden  5 990 Kč/hotel Marcos Beach, 6 990 Kč/
hotel Dyonissos.
Fakultativní výlety: okruh ostrovem, lodní výlet, Jeep safari a další.

Ostrov Santorini, v  řec-
kých pramenech též 
Thira je nejjižnější 
a  především nejzná-
mější Kykladský ost-
rov. Hlavním městem 
ostrova je Thira (Fira). 
Na  ostrůvek, jehož roz-
loha je pouhých 83 km2 
a ze kterého sálá romantická atmosféra přijíždějí každoročně turisté 
z celého světa. Pro Santorini, které patří k nejpůvabnějším místům 
v celém Řecku jsou typické bílé domy, kostelíčky s modrými střecha-
mi a průzračné moře s širokými plážemi s drobným černým pískem. 

Ios je malý ostrůvek ležící v souostroví Kyklad v Egejském moři. Je to 
hornatý ostrov s rozlohou 109 km². Na ostrově je množství kouzel-
ných pláží, z nichž mnohé jsou téměř nedotčené, ukryté před davy 
lidí, některé jsou dokonce nudistické. Ostrov Ios je protkaný řadou 
turistických stezek, jež vedou horami a v okolí archeologických na-
lezišť. Příznivci řecké ostrovní architektury a kultury ocení městečka 
s tradičními bílými domky s úzkými uličkami. Na ostrově není letiště, 
cesta trajektem ze Santorini trvá cca 70 minut.

Hotel Anemones *** v Kamari 
Poloha: menší hotel 
s  přátelskou atmosférou 
leží v  blízkosti písečné 
pláže i  centra letoviska 
Kamari. Obchody, bary, 
restaurace a  čilý noční 
život jsou k dosažení bě-
hem několika málo mi-
nut pěší chůze. 

Vybavení: recepce, místnost s TV, malá jídelna, kde se podávají snída-
ně, bazén se sluneční terasou s lehátky a slunečníky zdarma. Na recep-
ci je možnost pronájmu trezorů za poplatek, wi-fi zdarma.
Ubytování: pokoje s možností přistýlky mají vlastní koupelnu/WC, kli-
matizaci, telefon a malou ledničku, balkon nebo terasu.
Stravování: polopenze, snídaně bufet a večeře výběr z menu.

Hotel Marcos Beach **+ v Mylopotas 
Poloha: malý rodinný hotel 
s  přátelskou atmosférou se 
nachází v  klidné části leto-
viska Mylopotas, cca 150 m 
od  krásné pláže. V  blízkosti 
hotelu je autobusová zastáv-
ka a hotel je vzdálen 3,5 km 
od přístavu a 2,5 km od hlav-
ního města ostrova. 
Vybavení: recepce, trezor 

(za poplatek), restaurace, bar, místnost s TV, bazén se sluneční terasou 
s  lehátky a  slunečníky zdarma, terasa s  posezením pod baldachýny 
a s nádherným výhledem na zátoku. 
Ubytování: jednoduše zařízené pokoje orientované na  moře mají 
vlastní sociální zařízením, fén, TV, klimatizaci, za poplatek připojení k in-
ternetu a mini lednička (za poplatek 2 Euro/den), balkon nebo terasu.
Stravování: polopenze, snídaně bufet a večeře výběr z menu.

Hotel Dyonissos Resort **** v Mylopotas 
Poloha: moderní komplex tvo-
řený 5 samostatnými dvoupod-
lažními budovami leží ve vzrost-
lé zahradě, přímo u  nádherné 
písečné pláže s poz volným vstu-
pem do moře. 
Vybavení: vstupní hala s recep-
cí, jídelna, restaurace, pool bar, 
velký bazén pro dospělé, samo-
statný dětský bazén, posilovna, 

tenisový kurt, dětské hřiště, wi-fi  pokrytí v celém areálu, malý obchod. 
Lehátka, ručníky i slunečníky jsou v hotelovém komplexu k dispozici 
zdarma, na pláži za poplatek. 
Ubytování: všechny pokoje jsou vybaveny moderním nábytkem s  řa-
dou barevných doplňků, mají vlastní sociální zařízení, fén, TV-Sat, indivi-
duální klimatizaci, telefon, malou ledničku, trezor a balkon. Za příplatek 
a na vyžádání pokoje s výhledem na moře, superior a rodinné suity.
Stravování: polopenze, snídaně bufet a večeře výběr z menu.

Hotel Alia *** v Kamari 
Poloha: malý hotelový komplex 
je vzdálený cca 300 m od pláže 
s  černým pískem a  poz volným 
vstupem do  moře. Centrum 
střediska cca 500 m. 
Vybavení: recepce s  nepřetrži-
tým provozem, bar, sladkovodní 
bazén se sluneční terasou a  se 
slunečníky a  lehátky zdarma. 
Internetový koutek za poplatek. 
Ubytování: 2 lůžkové poko-
je s  možností přistýlky mají 

koupelnu/WC, klimatizaci, TV-Sat, malou ledničku (za poplatek), trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasu. 
Stravování: polopenze, snídaně bufet a večeře výběr z menu.
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Černá Hora se nachází na  jižním pobřeží Jader-
ského moře mezi Chorvatskem a  Albánií. Rozloha 
Černé Hory je sice malá (necelých 14 tis. km2), ale 
o to bohatší na rozmanitost, barvy a vůně překrás-
né přírody, která Vás hned po  příjezdu nadchne. 
Jedinečné místo, kde si kvalitně odpočinete na pře-
krásných plážích, užijete si koupání v křišťálových 
vodách Jaderského moře a  budete obdivovat ne-
všední krásy divokého panenského pobřeží.

Hotel Novi ***+ v Herceg Novi
Poloha: hotel byl 
otevřen v  roce 
2010. Nachází se 
v  blízkosti zdra-
votního střediska 
Igalo, 250 metrů 
od  písečné pláže 
s pozvolným vstu-
pem, která je zná-
má pro své léčivé 
bahno. Cca 30 mi-
nutovou procház-
kou po  pláži  se 

můžete dostat do starého města Herceg Novi. Resort nabízí komplexní 
služby pro aktivní i pro méně pohyblivé osoby nebo klienty se zdravot-
ním postižením (nájezdové rampy na  schody, výtah a  přizpůsobené 
vybavení pokoje - na vyžádání). Vzhledem ke své poloze a vybavení je 
hotel ideálním místem pro klienty 50+, kteří si chtějí odpočinout a vyu-
žít písečnou pláž s léčivým bahnem.
Vybavení: restaurace, wi-fi zdarma.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s balkonem a s možností přistýlky mají 
koupelnu /WC, ledničku, klimatizaci, TV-Sat, trezor.
Stravování: plná penze – snídaně a večeře formou bufetu, oběd serví-
rovaný (výběr z menu).

Hotelový komplex Slovenska Plaža ***+ v Budvě
Poloha: komplex 
se nachází cca 
150 m od  písečno-
-oblázkové pláže 
s  pozvolným vstu-
pem do  moře, asi 
500 m od  starého 
města Budvy, kam 
se dostanete krás-
nou promenádou 
podél moře. Stře-
disko Slovenska 

Plaža bylo postaveno ve stylu španělského městečka s vlastními ulič-
kami, náměstími či obchůdky a patří mezi nejvyhledávanější turistická 
střediska na Jadranu.
Vybavení: recepce, 2 venkovní bazény s mořskou vodou, slunečníky a le-
hátka u bazénu zdarma, wi-fi zdarma, restaurace, bar, kavárna, piz zerie, 
ambulance, obchody, taneční terasa, fitness centrum, minigolf, trezor 
(za poplatek), tenisové kurty (za poplatek), stolní tenis a dětské hřiště.
Ubytování: nově zrekonstruované 2 lůžkové pokoje s balkonem nebo te-
rasou s možností přistýlky mají koupelnu/WC, klimatizaci, TV-Sat a telefon.
Stravování: plná penze – snídaně, oběd a večeře formou bufetu.

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 
7x plnou penzi, výlet v destinaci, 
letenku z  Prahy, Pardubic, Brna 
nebo  Ostravy, transfer z  letiště 
do  pobytového místa a  zpět, le-
tištní, bezpečnostní a  pobytové 
taxy, základní palivový a  emisní 
příplatek, služby česky mluvícího 
delegáta, pojištění proti úpadku 
dle zákona č. 159/99Sb.
Slevy: dítě 2-11,9 let na přistýlce 
za  10  990 Kč, osoba na  přistýlce 
nad 12 let za 15 990 Kč.
Příplatky: pojištění léčebných 
výloh vč. pojištění storna zájezdu 
390 Kč osoba nad 18 let/týden, 
290 Kč dítě do 18 let/týden, 1 lůž-
kový pokoj 6  990 Kč/týden, pří-
platek za 2. týden 13 990 Kč/os.
Fakultativní výlety: Albánie - 
Skadar, noční Budva, Montene-
gro tour, Dubrovník, Skadarské 
jezero, Boka Kotorská a další.

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 
7x plnou penzi, výlet v  destinaci, 
letenku z  Prahy, Pardubic, Brna 
nebo  Ostravy, transfer z  letiště 
do pobytového místa a zpět, letišt-
ní, bezpečnostní a  pobytové taxy, 
základní palivový a  emisní přípla-
tek, služby česky mluvícího delegáta, 
pojištění proti úpadku dle zákona 
č. 159/99Sb.
Slevy: přistýlka - dítě 2-6,9 let 
za  11  990 Kč, dítě 7-11,9 let 
za  13  990 Kč, osoba nad 12 let 
za 15 990 Kč.
Příplatky: pojištění léčebných vý-
loh vč. pojištění storna zájezdu 390 Kč osoba nad 18 let/týden, 290 Kč dítě do 18 let/
týden, jednolůžkový pokoj 5 990 Kč/týden. 
Fakultativní výlety: Albánie - Skadar, noční Budva, Montenegro tour, Dubrovník, 
Skadarské jezero, Boka Kotorská a další.

Termíny 2016 Nocí Novi
28.05. - 04.06. 7 12 990 
04.06. - 11.06. 7 13 490 
11.06. - 18.06. 7 13 990 
18.06. - 25.06. 7 14 990 
25.06. - 02.07. 7 15 490 
02.07. - 09.07. 7 15 990 
09.07. -16.07. 7 15 990 
16.07. - 23.07. 7 15 990 
23.07. - 30.07. 7 15 990 
30.07. - 06.08. 7 15 990 
06.08. - 13.08. 7 15 990 
13.08. - 20.08. 7 15 990 
20.08. - 27.08. 7 15 990 
27.08. - 03.09. 7 15 490 
03.09.- 10.09. 7 14 990 
10.09. - 17.09. 7 13 490 
17.09.- 24.09. 7 12 990 

Termíny 2016 Nocí Slovenska 
Plaža

28.05. - 04.06. 7 13 990 
04.06. - 11.06. 7 14 490 
11.06. - 18.06. 7 14 990 
18.06. - 25.06. 7 15 490 
25.06. - 02.07. 7 15 990 
27.08.-03.09. 7 15 990 
03.09.- 10.09. 7 15 490 
10.09. - 17.09. 7 14 490 
17.09.- 24.09. 7 13 990 

Letecké zájezdy pro seniory 50+ nabízíme ve spolupráci s partnerskou CK.
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Hotel Sato **** v Sutomore
Poloha: nově zre-
konstruovaný hotel 
se nachází na  za-
čátku městečka 
Sutomore, které je 
nejznámějším turi-
stickým letoviskem 
barského pobřeží. 
Sutomore leží v  ši-
roké zátoce 5 km 
od  města Bar, láká 
turisty zejména krás-
nou písečno-obláz-

kovou pláží, která je vzdálená 50 m od hotelu. Na pláži jsou sprchy se 
sladkou vodou a slunečníky a lehátka za poplatek.
Vybavení: recepce, bar, restaurace s  terasou a  krásným výhledem 
na moře, posezení s TV-Sat.
Ubytování: 2 lůžkový pokoje s balkonem nebo terasou s možností až 
dvou přistýlek mají koupelnu/WC, klimatizaci, TV, fén, minibar. 
Stravování: light all inclusive – snídaně, obědy a večeře formou bufe-
tu. Ke snídani káva, čaj, mléko, nealkoholické nápoje v neomezeném 
množství, k obědu i večeři alkoholický nápoj (pivo nebo víno) + neo-
mezené množství nealkoholických nápojů.

Hotel Princess **** v Baru
Poloha: hotel se 
nachází v  nejkrás-
nější části města 
Bar přímo na  pro-
menádě, která vede 
do  centra města 
a leží 30 m od vlast-
ní oblázkové pláže 
s  plážovým servi-
sem zdarma, od níž 
je oddělen pouze 
promenádou. Hotel 

je obklopen středomořskou vegetací a krásnou zahradou.
Vybavení: recepce, restaurace, wi-fi, vnitřní i venkovní bazén (sluneč-
níky a lehátka u bazénu zdarma), lobby bar, wellness, solárium, 3 kos-
metické salóny, masáže a léčebné procedury (služby za poplatek).
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s balkonem nebo terasou s možností při-
stýlky mají koupelnu/WC, klimatizaci, TV-Sat, trezor.
Stravování: polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.

Cena zahrnuje: 7x ubytová-
ní, 7x light all inclusive, výlet 
v  destinaci, letenku z  Prahy, 
Pardubic, Brna nebo  Ostravy, 
transfer z  letiště do pobytového 
místa a  zpět, letištní, bezpeč-
nostní a pobytové taxy, základní 
palivový a emisní příplatek, služ-
by česky mluvícího delegáta, po-
jištění proti úpadku dle zákona 
č. 159/99Sb.
Slevy: přistýlka - dítě 2-11,9 let 
za  10  990 Kč, osoba nad 12 let 
za 15 990 Kč. 
Příplatky: pojištění léčebných 
výloh vč. pojištění storna zájez-
du 390 Kč osoba nad 18 let/tý-
den, 290 Kč dítě do 18 let/týden, 
jednolůžkový pokoj 6  990  Kč/
týden. 
Fakultativní výlety: Albánie - 
Skadar, noční Budva, Montene-
gro tour, Dubrovník, Skadarské 
jezero, Boka Kotorská a další.

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 
7x polopenze, letenku z  Prahy, 
Pardubic, Brna nebo  Ostravy, 
transfer z  letiště do pobytového 
místa a  zpět, letištní, bezpeč-
nostní a pobytové taxy, základní 
palivový a emisní příplatek, služ-
by česky mluvícího delegáta, po-
jištění proti úpadku dle zákona 
č. 159/99Sb.
Slevy: dítě 2-11,9 let na přistýlce 
za  11  490 Kč, osoba nad 12 let 
na přistýlce za 14 990 Kč.
Příplatek: pojištění léčebných 
výloh vč. pojištění storna zájez-
du 390 Kč osoba nad 18 let/tý-
den, 290 Kč dítě do 18 let/týden, 
jednolůžkový pokoj 4  990  Kč/
týden. 
Fakultativní výlety: Albánie 
- Skadar, noční Budva, výlet 
do vnitrozemí, Montenegro tour, 
Dubrovník, Skadarské jezero, 
Boka Kotorská a další.

Termíny 2016 Nocí Sato
28.05. - 04.06. 7 12 990 
04.06. - 11.06. 7 13 490 
11.06. - 18.06. 7 13 990 
18.06. - 25.06. 7 14 990 
25.06. - 02.07. 7 15 490 
02.07. - 09.07. 7 15 490 
09.07. -16.07. 7 15 490 
16.07. - 23.07. 7 15 990 
23.07. - 30.07. 7 15 990 
30.07. - 06.08. 7 15 990 
06.08. - 13.08. 7 15 490 
13.08. - 20.08. 7 15 490 
20.08. - 27.08. 7 15 490 
27.08. - 03.09. 7 15 490 
03.09.- 10.09. 7 14 990 
10.09. - 17.09. 7 13 490 
17.09.- 24.09. 7 12 990 

Termíny 2016 Nocí Princess
28.05. - 04.06. 7 12 490 
04.06. - 11.06. 7 12 990 
11.06. - 18.06. 7 12 990 
18.06. - 25.06. 7 13 490 
25.06. - 02.07. 7 13 490 
02.07. - 09.07. 7 13 990 
09.07. -16.07. 7 13 990 
16.07. - 23.07. 7 14 990 
23.07. - 30.07. 7 14 990 
30.07. - 06.08. 7 14 990 
06.08. - 13.08. 7 14 990 
13.08. - 20.08. 7 13 990 
20.08. - 27.08. 7 13 990 
27.08. - 03.09. 7 12 990 
03.09.- 10.09. 7 12 990 
10.09. - 17.09. 7 12 490 
17.09.- 24.09. 7 11 990 

Letecké zájezdy pro seniory 50+ nabízíme ve spolupráci s partnerskou CK.

Pobyty v Černé Hoře nabízíme i s autobusovou dopravou. V nabídce je 
celá řada dalších kapacit a letovisek. Více informací v našich prodejnách 
a na www.seniorikmori.cz a na www.datour.cz
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ALBÁNIE – země plná kontrastů

Letecká doprava pro 
zájezdy do Albánie 
je zajišťována lety 
z ČR do Podgorice či 
do Tirany:
ODLETY V SOBOTU: 
z Prahy, Pardubic, Brna 
a Ostravy do POD-
GORICE + následný 
autokarový transfer 
do jednotlivých pobyto-
vých míst.
ODLETY V PONDĚLÍ 
Z PRAHY DO TIRANY 
nalezenete na 
www.seniorikmori.cz.

Ostrov Kypr je třetí největší ostrov ležící na východě Středozemního 
moře, rozkládající se východně od Řecka a jižně od Turecka. Severo-
kyperská turecká republika byla vyhlášena v roce 1983 po rozdělení 
Kypru na  severní a  jižní část pomocí zelené linie, spravované OSN. 
Nalezneme zde nádherné přírodní scenérie a na své si přijdou jak mi-
lovníci kultury a památek, tak i sportovci. Pláže na Kypru patří mezi 
jedny z nejkrásnějších.

Hotel Sempati ***+ v Lapta
Poloha: zrekonstruovaný ho-
tel je situován v  severní části 
ostrova ve  městě Lapta. Sou-
kromá písečná pláž se nachá-
zí 100 m od  hotelu, lehátka 
a  slunečníky na  pláži zdarma. 
V  okolí najdete obchůdky 
i  restaurace. Město Kyrenia 
je vzdáleno cca 15 km, letiště 
v Ercanu cca 55 km.

Vybavení: recepce, venkovní bazén s oddělenou částí pro děti, smě-
nárna, prádelna (za poplatek), wi-fi ve společných prostorách zdarma, 
hotelový shuttle bus do města (za poplatek), trezor na recepci zdarma, 
billiárd, šipky.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností přistýlky mají balkon nebo fran-
couzské okno, koupelnu/WC, klimatizaci, TV, telefon, fén, trezor, minibar 
a kávovar (za poplatek). Ubytování je zajištěno v hlavní hotelové budově 
a rovněž v přilehlých bungalovech, které jsou součástí areálu. 
Stravování: polopenze - kontinentální snídaně, večeře formou bufetu.

SEVERNÍ KYPR – čarokrásný Kypr

Termíny 2016 Nocí Sempati
05.06. - 12.06. 7 10 990 
12.06. - 19.06. 7 11 490 
19.06. - 26.06. 7 11 490 
26.06. - 03.07. 7 11 990 
03.07. - 10.07. 7 12 990 
10.07. - 17.07. 7 12 990 
17.07. - 24.07. 7 12 990 
24.07. - 31.07. 7 12 990 
31.07. - 07.08. 7 12 990 
07.08. - 14.08. 7 12 990 
14.08. - 21.08. 7 12 990 
21.08. - 28.08. 7 12 990 
28.08. - 04.09. 7 12 990 
04.09. - 11.09. 7 12 490 
11.09. - 18.09. 7 11 990 
18.09. - 25.09. 7 11 490 
25.09. - 02.10. 7 11 490 
02.10. - 09.10. 7 10 990 
09.10. - 16.10. 7 10 990 

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, výlet v destinaci, letenku, transfer z letiště do po-
bytového místa a zpět, letištní, bezpečnostní a pobytové taxy, základní palivový a emisní pří-
platek, služby česky mluvícího delegáta, poj. proti úpadku dle zákona č. 159/99Sb.
Slevy: dítě 2-11,9 let na přistýlce za 7 990 Kč, osoba nad 12 let na přistýlce za 12 990 Kč. 
Příplatky: pojištění léčebných výloh vč. pojištění storna zájezdu 390 Kč osoba nad 18 let/
osoba, 290 Kč dítě do 18 let/osoba, jednolůžkový pokoj 7 990 Kč/týden. 
Fakultativní výlety: lodní výlet, Kyperská noc, Famagusta , poloostrov Karpaz, Kyre-
nia, hlavní město Nicosia a další.

Albánie se nachází u  Středozemního moře v  jihovýchodní Evropě 
na  Balkánském poloostrově. Na  severu sousedí s  Černou Horou, 
na východě s Makedonií a na jihovýchodě s Řeckem. Albánie (Shqi-
përia) je destinací, která vyniká zejména rozmanitou a  nádhernou 
přírodou s  minimem civilizačních zásahů, přírodními zajímavostmi 
a  historickými památkami a  místy s  nedotčenou přírodou. Chcete-
-li poznat panenskou krásu divokých hor, řek, jezer, krásné pláže 
i moře, neváhejte vydat se právě do této destinace.

AS hotel Club ****+ v Durrës
Poloha: moderní hotel se nachází 
na  severním okraji Dračského zálivu 
přímo na hlavní písčité pláži Golem, cca 
5 km od města Durrës a cca 40 km od Ti-
rany. V  okolí hotelu se nachází mnoho 
taveren, barů, restaurací a obchodů.
Vybavení: recepce, pokojová služba, 
restaurace s  terasou, bar na  pláži, za-
hrada, venkovní bazén, konferenční sál, 

wi-fi (na recepci a v restauraci), klimatizace, výtah, trezor (na recepci), 
dětské hřiště, beach volejbal, slunečníky a lehátka na pláži zdarma.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s  možností 1 přistýlky mají balkon, 
koupelnu/WC, klimatizaci, TV-Sat, telefon, minibar (za poplatek), fén. 
Pokoje jsou nekuřácké.
Stravování: plná penze - snídaně a večeře formou bufetu, obědy ser-
vírované výběr ze dvou menu.

Hotel Klajdi **** v Durrës
Poloha: hotel se nachází přímo na pí-
sečné pláži v  oblíbeném albánském 
letovisku Durrës, v oblasti Golem, cca 
5 km od centra města.
Vybavení: recepce, restaurace, klima-
tizace, wi-fi, venkovní bazén u hotelu, 
slunečníky a lehátka na pláži zdarma.

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek mají bal-
kon, koupelnu/WC, klimatizaci, TV a ledničku.
Stravování: plná penze - snídaně a večeře formou bufetu, obědy ser-
vírované výběr ze dvou menu.

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x plnou penzi, výlet v destinaci, letenku, transfer z le-
tiště do pobytového místa a zpět, letištní, bezpečnostní a pobytové taxy, základní 
palivový příplatek, služby delegáta, pojištění proti úpadku dle zákona č. 159/99 Sb.
Slevy: hotel Club - dítě 2-5,9 let na přist. za 8 990 Kč, dítě 6-11,9 let na přist. za 12 990 Kč; 
hotel Klajdi - dítě 2-5,9 let na přist. za 8 990 Kč, dítě 6-11,9 let na přist. za 11 990 Kč.
Příplatky: pojištění léčebných výloh 390 Kč/os./nad 18  let, 290 Kč Kč/dítě do  18  let; 
1 lůžkový pokoj v hoteli Klajdi 4 990 Kč/týden, v hotelu AS Hotel Club 5 990 Kč/týden. 
Fakultativní výlety: Berat, Apollonia, Vlora, Orikum, Tirana, Kruja, Shkodra a další.

Termíny 
2016 Nocí

Cena na osobu

AS Club Klajdi
28.05. - 04.06. 7 12 990 12 990 
04.06. - 11.06. 7 13 490 13 490 
11.06. - 18.06. 7 13 990 13 490 
18.06. - 25.06. 7 14 490 13 990 
25.06. - 02.07. 7 14 990 14 490 
02.07. - 09.07. 7 15 990 15 490 
09.07. - 16.07. 7 15 990 15 490 
16.07. - 23.07. 7 16 490 15 990 
23.07. - 30.07. 7 16 490 15 990 
30.07. - 06.08. 7 16 490 15 990 
06.08. - 13.08. 7 15 990 15 490 
13.08. - 20.08. 7 15 990 15 490 
20.08. - 27.08. 7 15 990 15 490 
27.08. - 03.09. 7 14 990 14 490 
03.09.- 10.09. 7 14 490 13 990 
10.09. - 17.09. 7 13 490 13 490 
17.09.- 24.09. 7 12 990 12 990 

Letecké zájezdy pro seniory 50+ nabízíme ve spolupráci s partnerskou CK.
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SARDINIE – italský skvostBASILICATA – nádherná příroda a čisté moře

Sardinie je druhým největším ital-
ským ostrovem, zamiluje se do ní ka-
ždý její návštěvník. Jedním z nejstar-
ších a v této době také nejluxusnějších 
turistických míst na  sardinském po-
břeží je oblast nazývaná Costa Sme-
ralda, neboli Smaragdové pobřeží. 
Naleznete zde jedny z nejkrásnějších 
pláží na ostrově s bělostným pískem a azurovým mořem, které těžko 
hledají konkurenci nejen v rámci Itálie, ale i celé Evropy. Sardinie má 
také bohatou historii, najdete tu světovou raritu tajuplné stavby nu-
raghi (prehistorické stavby), které nezapomeňte navštívit. 

Hotel Villaggio Cala Bitta *** v Baia Sardinia
Poloha: hotel se 
nachází na  klid-
ném místě u men-
ší zátoky nesoucí 
stejný název, v sa-
mém srdci vyhlá-
šené oblasti Costa 
Smeralda. Písečná 
pláž se nachá-
zí cca 50 metrů 

od hotelu. Plážový servis (slunečník, lehátko a křesílko) v ceně. Nedale-
ko pláže je menší turistický přístav. 
Vybavení: recepce, vstupní hala, wi-fi na  recepci, bazén (v  provozu 
v závislosti na počasí), restaurace, TV místnost, hrací místnost, obchod, 
lukostřelba, animační programy, parkoviště, shuttle bus zdarma s pra-
videlným spojením s  letoviskem Baia Sardinia, které se nachází cca 
2 km od hotelu. 
Ubytování: 2 lůžkové pokoje a pokoje s možností až 2 přistýlek či po-
koje typu Family (dva propojené pokoje s jedním sociálním zařízením). 
Některé jsou umístěné v centrální části hotelu (jednopatrové budovy), 
některé ve vilkách v piniovém háji. Všechny pokoje jsou vybaveny kou-
pelnou/WC, fénem, klimatizací, TV, mini ledničkou a telefonem. Většina 
pokojů má balkon či předzahrádku. 
Stravování: polopenze formou bufetu (italská a mezinárodní kuchy-
ně) včetně neomezené konzumace vody, vína a piva u večeře.

Basilicata je region na  jihu 
Itálie a  je omýván Jónským 
a  Tyrhenským mořem. Hlav-
ním a  největším městem je 
Potenza – krásné vysokohor-
ské město. Za  návštěvu stojí 
druhé největší město Matera, 
které okouzluje své návštěv-
níky zvláštním půvabem. 
Zdejší Sassi di Matera, obydlí vybudovaná ve skále dodávají Mateře 
zvláštní atmosféru a řadí ji na seznam Světového kulturního dědic-
tví UNESCO. Region Basilicata nejvíce prosperoval v dobách tzv. Vel-
kého Řecka, dnes se jedná o převážně zemědělský region. Přestože 
se jedná o jeden z nejvyprahlejších koutů Itálie, je atraktivní zejmé-
na pro svou kombinací majestátních hor a čistého pobřeží, které se 
velmi často nachází v těsné blízkosti. Kouzlo nedotčené přírody zde 
působí téměř na každém kroku. 

Villaggio Hotel Akiris **** v Nova Siri
Poloha: resort umís-
těný v  pěkné udr-
žované zahradě se 
nachází u  jónského 
pobřeží regionu Ba-
silicata, cca 250 m 
od  soukromé pláže 
hotelu, na  kterou 
vede udržovaná ces-
ta lesíkem. Hotel dis-

ponuje 82 komfortně zařízenými pokoji a apartmány. Každou hodinu 
jezdí veřejný bus do nedalekého městečka (cena cca 1 Euro/1 cesta). 
Plážový servis (slunečník, lehátko) zdarma. 
Vybavení: v hotelu je recepce, 2 restaurace, 2 bary, 2 bazény, 2 dětské 
bazény, 3 tenisové kurty, 2 fotbalové hřiště, hřiště na  volejbal a  bas-
ketbal, mini golf, parkoviště, bankomat, malé obchodní centrum, sál 
s TV. Upozorňujeme, že v bazénu může být vyžadováno použití kou-
pací čepice.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s  možností přistýlky nebo apartmány 
mají koupelnu/WC, malou ledničku, telefon, TV, klimatizaci, terasu 
nebo balkon.
Stravování: v ceně je polopenze formou bufetu (italská a mezinárodní 
kuchyně) včetně sklenice vody a vína u večeře.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu 
z  Prahy vč. všech poplatků, 7x uby-
tování v  hotelu kategorie***, 7x po-
lopenzi vč. neomezené konzumace 
vody, vína a piva podávané u večeře, 
transfery z  letiště do  hotelu a  zpět, 
služby česky/slovensky mluvícího 
delegáta po  celou dobu pobytu, 1x 
polodenní výlet (může být spojen 
s  transferem z/na letiště), pojištění 
proti úpadku CK.
Slevy: osoba na 3. lůžku sleva 500 Kč 
(v doprovodu dvou osob 55+).
Příplatky: komplexní pojištění včetně 
pojištění storna zájezdu 490 Kč/osoba/týden,1lůžkový pokoj 2  700 Kč/týden, plná 
penze 2 000 Kč/osoba/týden, příplatek za neseniora 2 700 Kč.
Fakultativní výlety: Maddalena-Caprera, Nuoro- Orgosolo, Alghero-Capo Caccia, 
Santa Teresa di Gallura-Castelsardo, Korsika a další.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu 
z Prahy vč. všech poplatků, 7x ubyto-
vání v  hotelu kategorie****, 7x polo-
penzi vč. včetně sklenice vody a vína 
podávané u  večeře,transfery z  letiště 
do hotelu a zpět, služby česky/sloven-
sky mluvícího delegáta po celou dobu 
pobytu, 1x polodenní výlet Metapon-
to (může být spojen s transferem z/na 
letiště), pojištění proti úpadku CK.
Slevy: osoba na 3. lůžku sleva 500 Kč 
(v  doprovodu dvou osob 55+), dítě 
2-11,9 let  sleva 1 000 Kč 
(v doprovodu dvou osob 55+).   
Příplatky: komplexní pojištění včetně pojištění storna zájezdu 490 Kč/osoba/tý-
den, 1lůžkový pokoj 2  900 Kč/týden, plná penze 2  000 Kč/osoba/týden, příplatek 
za neseniora 2 700 Kč.
Fakultativní výlety: Perly Apulie, Matera, Za  historií Basilicaty, safari, Národní 
park Pollino a další.

JARO 2016 Nocí Cala Bitta
27.05. - 03.06. 7 14 990 
03.06. - 10.06. 7 15 490 
10.06. - 17.06. 7 15 990 
17.06. - 24.06. 7 16 290 

PODZIM 2016 Nocí Cala Bitta
09.09. - 16.09. 7 16 290 
16.09. - 23.09. 7 15 990 
23.09. - 30.09. 7 15 490 

JARO 2016 Nocí Akiris
09.06. - 16.06. 7 13 490 
16.06. - 23.06. 7 13 990 
23.06. - 30.06. 7 14 490 

PODZIM 2016 Nocí Akiris
01.09. - 08.09. 7 14 490 
08.09. - 15.09. 7 14 290 
15.09. - 22.09. 7 13 990 
22.09. - 29.09. 7 13 490 

Ceny zájezdů do Itálie nezahrnují případnou pobytovou taxu dle vyhlášky místních úřadů. Tato taxa je splatná na místě v hotovosti v Eurech. Upozorňujeme, 
že zavedení taxy a její výše může být úpravou místní vyhlášky i v průběhu sezóny změněna. Aktuální informace budou k dispozici vždy po příjezdu na ubytování.
Letecké zájezdy pro seniory 55+ nabízíme ve spolupráci s partnerskou CK.
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Zájezd do  nádherného světa alpské přírody, vysokohorská silnice 
Silvretta Hochalpenstrasse s  výhledy na  okolní „třítisícovky“, pře-
hrady a  vodopády, Lech am Arlberg – nejkrásnější vesnice Evropy, 
nenáročné procházky, vstupy v ceně zájezdu.

1. den – ráno odjezd autobusu 
z  Prahy, příjezd do  malebného 
údolí Tannheimertal, které pa-
tří nejen pro svou polohu blízko 
hranic s  Německem, ale přede-
vším pro svou krásu, mezi nej-
oblíbenější výletní cíle němec-
kých turistů. Návštěva jezera 
Vilsalpsee, které je obklopené 

vápencovým masivem hor a patří mezi nejkrásnější tyrolská horská je-
zera. Hodinová příjemná procházka nebo posezení v restauraci na bře-
hu jezera. Večer příjezd do hotelu v údolí Lechtal, ubytování a večeře.
2. den – snídaně, odjezd autobusem do Lechu am Arlberg – luxus-
ní alpské vesnice, která získala na  výstavě Florale 2004 právem zla-
tou medaili a ocenění „nejkrásnější vesnice Evropy“. Výjezd lanovkou 
Rüfi kopfbahn až do  výšky 2.350 m, kde je nádherná panoramatická 
vyhlídka. Procházka Lechem. Odpoledne přejezd přes vesnici Warth 
do  průsmyku Hochtannbergpass (1.676 m), odkud vede pohodlná 
pěšina až k jezeru Körbersee. V podvečer návrat do hotelu, večeře.
3. den – snídaně, autobusový výlet na  silnici Silvretta Hochalpen-
strasse, která vede nádhernou vysokohorskou krajinou z Vorarlberska 
do Tyrolska, a která je oprávněně nazývána „cestou snů“ – přehrady, 
ledovce, nenáročná procházka kolem přehrady (2-2,5 hodiny).  Krátká 
zastávka v nejvýše položené sýrárně ve Vorarlbersku, možnost ná-
kupu a výběru nejen ze sýrů, ale i špeků nebo jiných mléčných a míst-
ních výrobků. Odpoledne návrat do  hotelu, individuální procházka 
k vodopádům za hotelem a večeře.
4. den – snídaně, odjezd autobusem z  hotelu do  vesnice Holzgau 
a  procházka postranním údolím Höhenbachtal k  visutému mostu, 
který přetíná toto údolí a patří k nejdelším visutým mostům v Rakous-
ku. Dopoled ne odjezd do ČR, návrat ve večerních až nočních hodinách 
(dle jednotlivých nástupních míst).

Lechtalské Alpy pro seniory

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 3x ubyt. v hotelu *** 
ve Steegu s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech s možností 
výběru ze 3 hlavních jídel od 2. dne a salátový bufet) včetně 1 nápoje u večeře (malé 
pivo, 1/8 l vína, 0,25 l nealko), využívání sauny a  páry, průvodce, vstupy a  mýtné 
po silnici Silvretta Hochalpenstrasse, pobyt. taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 700 Kč/zájezd.

Termíny 2016 Osoba
23.06.-26.06. 7 200
26.06.-29.06. 7 200

Ramsau am Dachstein – horská vesnice na náhorní plošině, masiv le-
dovce Dachstein, krásná příroda, horské salaše, Dachsteinská karta 
v ceně zájezdu, ubytování v luxusním hotelu **** s bazénem.

1. den – ráno odjezd autobusu 
z Prahy. Odpoledne příjezd do Ram-
sau am Dachstein, ubytování v ho-
telu a večeře.
2. den – snídaně a  den strávený 
v  okolí ledovce Dachstein: výjezd 
místním autobusem až k  základní 
stanici lanovky ledovce Dachstein – 

výjezd lanovkou na ledovec až do výšky 2.700 m – nádherné výhle-
dy. Návštěva visuté vyhlídkové plošiny se skleněnou podlahou „Sky-
walk“ neboli nebeský krok do prostoru. Tato plošina se tyčí na 250 m 
vysoké skalní stěně a  je to jedna z  nejkrásnějších vyhlídek v  Alpách. 
Další atrakcí je Ledový palác – podzemní ledové království s nádher-
nou výzdobou (vstupné cca 10 Euro). Odvážlivci mohou na 100 m dlou-
hý visutý Dachsteinský most a na Schody do prázdna. Návrat do ho-
telu místním autobusem nebo pro zájemce pěší túra kolem salaše až 
k hotelu. Odpoledne autobusový výlet do Filzmoosu, kde po mýtné 
silnici dojedete až pod hřeben Gosaukamm, který leží vedle známěj-
šího a  vyššího Dachsteinu. Symbolem pohoří Gosaukamm je dvou-
vrcholová osamělá hora Bischofs-
mütze (2.458  m), které se u  salaše 
Oberhofalm ocitnete téměř tváří 
tvář. Hodinová nenáročná procházka 
kolem vysokohorského jezírka, mož-
nost posezení na  salaši a  odpoledne 
návrat do hotelu a večeře.
3. den – snídaně, výjezd lanovkou 
na  místní horu Rittisberg – nenáročná turistika kolem horských chat, 
nádherné výhledy na  Dachstein a Taury. Zpět je možné sjet lanovkou 
nebo sejít pěšky. Odpoledne např. relaxace v hotelovém wellness nebo 
pohodové procházky po malebné Ramsau a večeře. V případě špatného 
počasí nebo lanovky mimo provoz bude probíhat program s  náhradní 
variantou: návštěva městečka a bazénu ve Schladmingu. Večeře.
4. den – snídaně, odjezd z hotelu do Schladmingu, výjezd lanovkou 

na  horu Planai (1.906 m) 
a  turistika v  nadmořské 
výšce 1.900 m s  dalšími 
nádhernými výhledy. 
Kolem poledne odjezd 
do ČR, návrat ve večerních 
hodinách (dle jednotli-
vých nástupních míst).

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 3x ubyt. v hotelu **** 
v Ramsau s polopenzí (snídaně formou velmi bohatého bufetu, večeře menu o 3 cho-
dech s možností výběru hlavního jídla od 2. dne a salátový bufet), 1 nápoj u večeře 
(velké pivo, 1/4 l vína nebo nealko), využívání wellness v hotelu (bazén s vířivými prou-
dy, sauna), průvodce, Dachsteinskou kartu (využívání všech lanovek, místní dopravy, 
bazénů…), mýtné k salaši Oberhofalm, pobyt. taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 700 Kč/zájezd.

Termíny 2016 Osoba nad 55 let Osoba do 54 let
26.05.-29.05. 6 550 6 950
02.06.-05.06. 6 550 6 950

Dachsteinská bomba pro seniory
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Krásy Salcburska a Solná komora

Termín 2016 Osoba nad 55 let
18.09.-22.09. 7 890

Cena na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování 
v gasthofu s all inclusive (4x snídaně formou bufetu, 3x obědový balíček, 4x večeře 
formou menu s možností výběru nebo formou bufetu), nápoje do 21.00 hodin (ne-
alko, točené pivo, stolní víno), 1x svačina na hotelu, všechny vstupy dle programu, 
odborné přednášky, průvodce, pobytovou taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK. 
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 800 Kč/zájezd, 
dospělí do 54,9 let při účasti seniora 0 Kč, dospělí do 54,9 let bez účasti seniora 350 Kč.

Středověký hrad Hohenwerfen, výlet do  Solné komory, lanovky 
a nenáročná turistika, relaxace v termálních lázních, poutavé před-
nášky, all inclusive a Salcburská karta na vstupy v ceně.
1. den –  ráno odjezd autobusu z Prahy. Příjezd do gasthofu v Gollingu 
v podvečerních hodinách, ubytování a večeře.
2. den – snídaně, návštěva krásné soutěsky Lammerklamm, která se 
nachází v pohoří Tennengebirge. Cesta vede podél útesů a divoké řeky 
Lammer, která si razí cestu skalními rozvalinami. Během půlhodinové 
procházky je několik zastávek se zajímavými výhledy. Průjezd vysoko-
horskou mýtnou panoramatickou silnicí – Postalm – největší ucele-
ná oblast s  loukami a  pastvinami v  Rakousku a  2. největší náhorní 
plošina v Evropě, v létě se zde pase 
až 2000 krav, koní a  ovcí, výhledy 
na masiv Dachsteinu, krátká procház-
ka. Přejezd do  městečka Altenmarkt 
a  odpočinek v  termálních lázních 
Amadé s  výhledem na  horská pa-
noramata– několik bazénů, jak vnitř-
ních, tak venkovních s  různě teplou 
vodou a koncentrací soli. Večeře.
3. den – snídaně, celodenní výlet do Solné komory, nejkrásnější ob-
lasti Horního Rakouska – malebné městečko St. Gilgen na břehu je-
zera Wolfgangsee, procházka okolo radnice a rodného domu matky 
W. A. Mozarta, prohlídka muzea hudebních nástrojů, kde jsou vysta-
veny nástroje z celého světa. Výjezd lanovkou na vrchol Zwölferhorn 
(1.522 m), odkud je nádherný výhled. Přejezd do městečka St. Wolf-
gang, které je pulsujícím srdcem oblasti a pro které jsou typické úzké 
uličky a podloubí. Prohlídka kostela St. Wolfganga, který je skvostem 
městečka a pyšní se gotickým a barokním oltářem a úžasně dekorova-
nou kazatelnou. Večeře a přednáška o stavbách UNESCO v Rakousku.
4. den – snídaně, odjezd do Werfenu a návštěva středověkého hradu 
Hohenwerfen. Hrad trůní jako „orlí hnízdo“ na vrcholu skály oddělené 
od okolí ze všech stran hlubokými údolími. Prohlídkový okruh s audio-
zařízením v češtině zahrnuje některé z nejstarších částí hradu včetně 
kaple, černé kuchyně, vězení, mučírny a  velké zvonice. Sokolnické 
představení. Přejezd do  horské obce Werfenweng, která je nejvýše 
položenou vesnicí v pohoří Tennengebirge a výjezd lanovkou na vr-
chol Bischling (1.840 m). Panoramatický výhled do Taur, na  Hoch-
könig, Tennen a Hagengebirge, přes Dachstein, Totes Gebirge a Kalkal-
pen, je řazen mezi nejkrásnější v Rakousku. Krátká procházka. Odpo-
ledne návrat do hotelu, volno, odpolední svačina na hotelu (káva, čaj, 
koláče). Večeře a přednáška o umění v Rakousku.
5. den – snídaně a odjezd z gasthofu do ČR. Cestou krátká zastávka 
ve  středověkém městečku Freistadt, které je obehnáno hradbami. 
Procházka úzkými a romantickými uličkami přes náměstíčka a nádvoří. 
Návrat ve večerních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Historický Salcburk, hora Untersberg, relaxace v termálních lázních, 
největší skanzen Salcburska, nenáročná turistika, poutavé přednáš-
ky, all inclusive a Salcburská karta na vstupy v ceně.
1. den – ráno odjezd autobusu z Prahy. Příjezd do gasthofu v Gollingu 
v podvečerních hodinách, ubytování a večeře.
2. den – snídaně, celodenní výlet do  Salcburku – okouzlujícího ba-
rokního města v srdci Evropy, které bylo v roce 1997 prohlášeno me-
zinárodní organizací UNESCO za světové kulturní dědictví, historické 
jádro se stovkami jedinečných staveb, výjezd lanovkou na pevnost Ho-
hensalzburg – největší a ve vynikajícím stavu zachovalý hrad ve střed-
ní Evropě, rodný dům W. A. Mozarta, nádherné zahrady zámku Mirabell, 
známá ulička Getreidegasse. Odpoledne výjezd lanovkou na horu Un-
tersberg (1.853 m), ze které je nádherný panoramatický výhled na Salc-
burk a do okolí. Večeře, přednáška o historii Rakouska (1. část).
3. den – snídaně, celodenní výlet do  údolí Gasteinertal. Prohlídka 
lázeňského městečka Bad Gastein s  nádherným vodopádem pří-
mo v  centru města. Výjezd lanovkou na  vrchol Stubnerkogel nebo 
Schlossalm. Pro zájemce koupání v  termálních lázních v  Bad Ga-
steinu – relaxace ve  velmi moderních lázních s  překrásným panora-
matickým výhledem. Celý areál se skládá z několika různých, vzájemně 
propojených částí. V areálu najdete termální bazény, část s protiprou-
dy, gejzíry, masážními proudy. Termální bazény jsou jak uvnitř, tak 
i  venku. Jedinečné jsou i  sauny a  páry, které jsou jak ve  vnitřní části 
lázní, tak i  ve  venkovní nebo nenáročné procházky po  okolí. Večeře 
a přednáška o historii Rakouska (2. část).
4. den – snídaně, odjezd do největšího skanzenu v Salcbursku. Tento 
zajímavý a velmi pěkný rozsáhlý areál prezentuje venkovskou historii 
a život všech 5 oblastí Salcburska v průběhu šesti století. Najdete zde 
70 domů s jejich dvory, zahradami, stodolami, ploty a nechybí zde ani 
kapličky nebo rybníčky, mlýny nebo pily. Součástí muzea jsou žací stro-
je, traktory, četnická stanice nebo venkovská škola. Odpoledne návrat 
do hotelu, osobní volno, odpolední svačina na hotelu (káva, čaj, ko-
láče), možnost krátké procházky ke Gol linským vodopádům. Večeře 
a přednáška o umění v Rakousku.
5. den – snídaně a  od-
jezd z  gasthofu do  ČR. 
Cestou krátká zastávka 
ve  středověkém měs-
tečku Freistadt, které 
je obehnáno hradbami. 
Procházka úzkými a  ro-
mantickými uličkami přes 
náměstíčka a  nádvoří. 
Návrat ve  večerních ho-
dinách (dle jednotlivých 
nástupních míst).

Krásy Salcburska a Salcburk

Cena na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování 
v gasthofu s all inclusive (4x snídaně formou bufetu, 3x obědový balíček, 4x večeře 
formou menu s možností výběru nebo formou bufetu), nápoje do 21.00 hodin (ne-
alko, točené pivo, stolní víno), 1x svačina na hotelu, všechny vstupy dle programu, 
odborné přednášky, průvodce, pobytovou taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK. 
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 800 Kč/zájezd, 
dospělí do 54,9 let při účasti seniora 0 Kč, dospělí do 54,9 let bez účasti seniora 350 Kč.

Termín 2016 Osoba nad 55 let
25.09.-29.09. 7 890
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Majestátní horští velikáni, zelené stráně a barevné louky plné kvě-
tin, St. Anton am Arlberg – honosné městečko obklopené horami, 
hora Valluga 2.811 m, Lech am Arlberg – nejkrásnější vesnice Evropy, 
velký výběr tras různých délek a stupňů obtížnosti, karta na lanovky 
v ceně zájezdu, ubytování v hotelu s bazénem v centru St. Antonu.

1. den – ráno odjezd 
autobusu z  Prahy. K  ve-
čeru příjezd do  hotelu 
v  St.  Antonu, ubytování 
a večeře.
2. den – snídaně a výjezd 
lanovkou Galzing bahn 
(jedna z  nejmoderněj-
ších lanovek na  světě) 
a pak lanovkou Valluga-

bahn až do  2.646 m, kde se nachází panoramatická restaurace. Zde 
přestoupíte do malé historické kabinky, která vás vyveze až na vrchol 
hory Valluga do výšky 2.811 m. Odtud je nádherná vyhlídka na celé 
Lechtalské Alpy. Různé varianty, jak se vrátit zpět do údolí, buď lanov-
kami nebo pěšky. Večeře.
3. den – snídaně a  výjezd novou moderní lanovkou Rendlbahn 
do výšky 2.050 m. Zde začíná lehká až středně těžká, velmi pěkná tra-
sa, po které dojdete kolem salaše Rossfalalpe k přehradě Kartellsee 
(2.020 m) nebo až k chatě Darmstädterhütte (2.384 m, 3 hodiny chů-
ze). Návrat do St. Antonu údolím Moostal. Večeře.
4. den – snídaně, pro zájemce celodenní autobusový výlet do Lechu 
am Arlberg – luxusní alpské vesnice.

St. Anton am Arlberg – luxusní Alpy

Montafon – „malé rakouské Švýcarsko“, zájezd v  době největšího 
květu alpské flory, horské vrcholy Rätikonu, Silvretty a Verwallu, kle-
noty pohoří Rätikon – jezero Lünnersee a masiv Drei Türme, „worm-
ská jezera“, nápoje na hotelu a Montafonská karta v ceně zájezdu.

1. den – v ranních hodinách odjezd autobusu z Prahy, příjezd do údolí 
Montafon, které se nachází v nejzápadnější části Rakouska a má ohro-
mující scenérie i svébytnou kulturu. Ubytování a večeře.
2. den – snídaně, výlet místním autobusem do vesnice Latschau a vý-
jezd lanovkou na  vrchol Grüneck (1.890 m). Středně náročná trasa 
„AlpkulTour“ vedoucí nádhernou krajinou. Tato trasa je lemována 
rozkvetlými azalkami a je věnovaná kultuře pastvin, salašnických osad 
a skýtá nevšední pohledy na stromy, které zde rostou kořeny vzhůru. 
Pauza u  chaty Lidauerhütte (1.744 m), která se nachází pod hlavní 
dominantou pohoří Rätikon – masivem Drei Türme. Zde je udržo-
vaná alpská botanická zahrada. Zpět vede trasa po  zpevněné cestě 
údolím Gauertal, pro které jsou typické vorarlberské dřevěné domky 
(4 hodiny chůze). Večeře.
3. den – snídaně, výlet místním autobusem do vesnice Schruns. Výjezd 
lanovkami na vrchol Sennigrat (2.300 m) – pěkný okruh po horských 
pěšinách kolem chaty Wormser Hütte k jezerům Herzsee, Kälbersee 
a  Schwarzersee. Během túry se vám naskytne krásný výhled na  vr-
chol Zimba (2.643 m), který je nazýván vorarlberským Matterhornem, 
projdete nejdelším lyžařským tunelem na světě a z vyhlídky Surblies 
(1.980 m) se pokocháte vrcholy v pohořích Verwall a Silvretta (cca 2 h 
chůze). Zdatnější vystoupí na vrchol Kreuzjoch (2.395 m). Večeře.
4. den – snídaně, odjezd naším autobusem do  vesnice Gargellen 
(1.423 m), která je nejvýše položenou vesnicí v této oblasti. Údolí a sed-
lo Schlappiner Joch oddělují masivy Rätikon a Silvretta. Výjezd lanov-
kou na vrchol Schafberg (2.130 m), nenáročná okružní „stezka pa-
šeráků“, která vede k jezírkům Schafbergsee a Gandasee (1 h). Od-

poledne přejezd do  údolí 
Brandnertal, které se 
nachází na rakousko – švý-
carském pomezí. Výjezd la-
novkou k jezeru Lünersee 
– nádherně tyrkysově mod-
ré jezero ležící v kouzelném 
skalním kotli a zároveň kle-
not pohoří Rätikonu. Ne-
náročný okruh okolo jezera 
(2 hodiny chůze). Večeře.

Montafon – rozkvetlá alpská zahrada
5. den – snídaně, různé varianty, jak strávit volný den v údolí Monta-
fon s využitím karty a místních autobusů:
1. Výjezd po silnici Silvretta Hochalpenstrasse, která vede nádhernou 
vysokohorskou krajinou a která je oprávněně nazývána „cestou snů“, 
nenáročná procházka kolem přehrady Silvrettasee (2 h). Pro zdatné 
účastníky celodenní túra od přehrady údolím Bieletal přes sedlo Rad-
sattel (2.652 m) k  chatě Wiesbadener Hütte (2.443 m) a  zpět údolím 
Ochsental po zpevněné cestě. Během túry se vám otevřou nádherné 
výhledy na ledovce a na vrchol Piz Buin (3.312 m), cca 4,5-5 h chůze.
2. Z  vesnice Gaschurn výjezd lanovkou Versettlabahn (2.100 m) –
středně náročná túra údolím Novatal k další lanovce Garfreschbahn 
(1.507 m), kterou se dá sjet do údolí (cca 1,5 hodiny chůze).
3. Při pěkném počasí je možné se vykoupat v biotopu v Gaschurnu.
6. den – snídaně, zastávka v prodejně sýrů – typický sýr pro Montafon je 
„Sura Kees“, jemně aromatický, odstředěný nízkotučný sýr. Možnost náku-
pu nejen sýrů, ale i dalších vorarlberských specialit, odjezd do ČR. Návrat 
ve večerních až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Termín 2016 Dospělí Děti roč. 1999 - 2010
10.07.-15.07. 11 890 11 290

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubyt. v hotelu 
*** v Gaschurn s rozšířenou polopenzí a s neomezenou konzumací nápojů (snída-
ně a večeře formou bufetu, odpolední svačina, nápoje mezi 10.00-21.00 hodinou 
- pivo, víno, nealko), průvodce, Montafonskou kartu (využívání lanovek, místních 
autobusů, koupališť, mýtné, pobytovou taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Slevy: sleva 2  500 Kč pro děti 6-15,9 let z  dětské ceny, které jsou ubytované 
na 3. lůžku, dospělí na přistýlce sleva 350 Kč.
Příplatky: komplexní poj. 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 500 Kč/zájezd.
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Neodolatelný ráj pro turisty, nevšední zážitky v  blízkosti ledovců, 
svět majestátních hor beroucích dech a stovky vrcholů převyšujících 
3.000 m, Obergurgl - Hochgurgl – diamanty Alp, termální lázně Aqua 
Dom, přehrada v Kühtai, Ötztalská karta v ceně zájezdu.
1. den – ráno odjezd autobusu z Prahy, k večeru příjezd do údolí Ötztal. 
Ubytování v hotelu v Söldenu (1.400 m), večeře.
2. den – snídaně, odjezd místním autobusem po  vysokohorské silni-
ci k ledovcům Rettenbach a Tiefenbach. Výjezd lanovkou na vrchol 
Schwarze Schneide (3.340 m), kde se vznáší vyhlídková plošina 
s grandiózním výhledem na panorama třítisícových vrcholů (15-20 mi-
nut chůze). Dominantou celého panoramatu je Wildspitze 3.774 m 
– nejvyšší hora Tyrolska. Nenáročná, ale delší panoramatická túra 
vedoucí do horské obce Vent. Tato cesta, která se vine v blízkosti hor-
ských velikánů, je považována za jednu z nejhezčích cest v údolí (4-4,5 h). 

Údolí Ötztal – láska na první pohled

1. Z Lechu výlet místním autobusem (za poplatek cca 12 Euro) k vyso-
kohorským jezerům Formarinsee a Spullersee. 
2. Výjezd lanovkou Rüfikopfbahn až do  výšky 2.350 m a  fantastické 
výhledy do okolí nebo výjezd lanovkami na Schlegelkopf – nenáročná 
turistika chráněnou přírodní oblastí s vápencovými skalami rozrušený-
mi počasím. Do Lechu je možné sejít pěšky nebo sjet lanovkou (výjez-
dy lanovkami v Lechu jsou za poplatek cca 15 Euro). 
3. Pokud zůstanete v St. Antonu, můžete využít karty a vyjet dalšími 
lanovkami – Gampenbahn a Kapallbahn a podniknout např. středně 
náročnou túru k chatě Leutkircherhütte. Večeře.
5. den – snídaně a celodenní nenáročná túra divokým údolím řeky 
Rosanna – cesta vede roklí, lesem, po  loukách i po upravených ces-
tách až k  přehradě Verwallsee. Zde je možné posedět, občerstvit 
se v chatě Verwall a rozhodnout se, zda se vrátíte zpět do St. Antonu 
pěšky po druhém břehu řeky Rosanna, místním autobusem nebo zda 
budete pokračovat dále, 
cca  1,5  h k  chatě Kon-
stanzerhütte. Večeře.
6. den – snídaně, odjezd 
z  hotelu naším autobu-
sem do  prodejny nej-
větší továrny na  špek 
v Tyrolsku, možnost ná-
kupu z pestrého výběru 
této tyrolské speciality. 
Odjezd do  ČR a  návrat 
ve  večerních hodinách 
(dle jednotlivých ná-
stupních míst).

Termín 2016 Dospělí Dítě 5-8,9 Dítě 9-12,9
19.07.-24.07. 11 590 3 000 7 900

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubyt. v hotelu *** 
v St. Anton am Arlberg s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 cho-
dech s možností výběru ze 2 hlavních jídel od 2. dne a salátový bufet), využívání 
wellness v hotelu včetně bazénu s vířivkou a protiproudy, průvodce, 3 denní kartu 
na neomezené využívání lanovek, místní letní kartu St. Anton (1x vstup do místního 
bazénu ARLBERG-well.com, využívání místní dopravy a  1 den využívání místních 
lanovek), pobytovou taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 5-12,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku, další slevy pro děti na pev-
ném lůžku a pro juniory 13-18,9 let na vyžádání, dospělí na přistýlce sleva 1 250 Kč.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 200 Kč/zájezd.

Klienti, kteří nepůjdou tuto túru, se 
vrátí autobusem do  Söldenu, kde 
můžou vyjet lanovkou za  výjimeč-
nými výhledy z  další třítisícovky, 
k  vrcholu Gaislachkogel (3.058 m) 
a také navštívit místní bazén. Večeře.
3. den – snídaně, odjezd místním au-
tobusem do Obergurgl - Hochgurgl, 
která jsou právem označovány jako 
„diamanty Alp”. Výjezd na  vrchol 
Wurmkogel (3.005 m), kde se tyčí nezapomenutelná vyhlídka Top 
Mountain Star s jedinečným pohledem na Dolomity,  Ötztalské  a Stu-
baiské Alpy. Odpoledne výjezd lanovkou Hohe Mut Bahn (2.670 m), 
kde se nabízí fascinující pohled na panorama 21 třítisícovek a ledovce. 
Zpět je možné sjet lanovkou nebo sejít údolím Rotmoostal kolem vo-
dopádů a projít se limbovým pralesem (2-2,5 h). Večeře.
4. den – snídaně a výjezd místním autobusem do malebné obce Vent 
(1.900 m), kde vás pohoda a  jedinečná vysokohorská krajina chytne 
za srdce. Výjezd lanovkou Stablein (2.356 m) a pro zdatnější středně 
náročný vysokohorský výstup k chatě Breslauerhütte (2.844 m) ležící 
na úpatí hory Wildspitze. Odtud se vám naskytnou nádherné výhledy 
na  Ötztalský svět ledovců a  majestátní třítisícovky (1,5-2 h k  chatě) 
nebo procházka od lanovky do údolí pohodlnou cestou (1 h) nebo dolů 
rovnou lanovkou. Za  Ventem se nachází statky „Rofenhöfe“, které 
jsou nejvýše položeným a zemědělsky obdělávaným místem východ-
ních Alp s velmi zachovalými historickými stavbami – pěkný nenáročný 
okruh. Odpoledne pro zájemce návštěva vyhlášených designových 
termálních lázní Aqua Dom v  Längenfeldu, které jsou umístěny 
v nádherné vysokohorské přírodě a jsou skutečným architektonickým 
klenotem. V komplexu je několik vnitřních i venkovních bazénů. Svě-
tově unikátní jsou 3 bazény ve tvaru létajících talířů. Každý bazén má 
jinou funkci (vířivka, léčivý bazén se sirnou nebo slanou vodou). Večeře.
5. den – snídaně, odjezd naším autobusem do  horské obce Kühtai 
(2.000 m), která se nachází již ve Stubaiských Alpách. Výjezd lanovkou 
Drei-Seen-Bahn do 2.420 m, nenáročná procházka kolem horských je-
zer k přehradě Finstertaler Stausee (45 minut) a zpět do obce pěšky 
(1 h) nebo lanovkou. Odpoledne zastávka v Ötzu a výjezd lanovkou 
Acherkogelbahn do 2.020 m a nenáročné procházky k salaším. Večeře.
6. den – snídaně, odjezd do ČR. Návrat ve večerních až nočních hodi-
nách (dle jednotlivých nástupních míst).

Termín 2016 Dospělí Dítě 7-15,9 
30.08.-04.09. 10 390 7 800

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubytování v ho-
telu ***+ v Söldenu s polopenzí (snídaně formou bufetu a večeře menu o 3 chodech 
s  možností výběru u  hlavního jídla od  2. dne a  salátový bufet), využívání sauny 
v hotelu, 1x denně vstup do veřejného bazénu (vedle hotelu), průvodce, Ötztalskou 
kartu, pobytovou taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 7-15,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 500 Kč/zájezd.
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Merano – šarmantní lázeňské město, jedinečné zahrady zám-
ku Trauttmansdorff – kvetoucí oáza uprostřed Alp, Arosa – místo 
„na konci světa“, jihotyrolský ledovec Schnalstal, plavba lodí po Bo-
damském jezeru, všechny vstupy a jízdné v ceně zájezdu.
1. den – ráno odjezd autobusu z  Prahy, k  večeru příjezd do  hotelu 
ve Flirsch am Arlberg, ubytování a večeře.
2. den – snídaně, přejezd do  Itálie přes průsmyk Reschenpass 
(1.504 m) kolem modrého přehradního jezera Reschensee, které při 
výstavbě zatopilo staré vesnice. Dopoledne odhalení meranského ta-
jemství: středomořské klima, palmy a olivovníky, aristokratické venkov-
ské vily a hrady v pozadí se zasněženými třítisícovými vrcholy – město 
Merano a  zahrady zámku Trauttmansdorff, které patří mezi jedny 
z  nejkrásnějších v  Itálii. Vyhlídková plošina – ve  svahu, kde budete 
odměněni pocitem, že se volně vznášíte nad zámeckými zahradami 
s grandiózním výhledem na Merano. Přejezd do vysokohorského údo-
lí Schnalstal - výjezd lanovkou na  jihotyrolský ledovec Schnalstal 
do 3.212 m. Posezení na terase s panoramatickým výhledem na zasně-

žené třítisícovky, 
výstava věnova-
ná ledovcovému 
království a „show 
gallery“ sněžné-
ho muže Ötziho, 
jehož mumie byla 
nalezena v  tomto 
údolí. Večeře.

3. den – snídaně, přejezd přes Lichtenštejnsko do Švýcarska, krátká 
zastávka ve Vaduzu, hlavním městě Lichtenštejnského knížectví, pře-
jezd do městečka Chur, které je nejstarším alpským městem Švýcar-
ska. Odtud výlet panoramatickým vláčkem do Arosy usazené vysoko 
nad údolím, která má své osobité kouzlo a pro její odloučenost se jí 
říká „místo na konci světa“. Tato úzkokolejka na trase Chur – Arosa je 
výjimečná tím, že na pouhých 26 kilometrech překonává pomocí ně-
kolika mostů, viaduktů a tunelů převýšení přes 1.150 metrů. Cesta trvá 
hodinu a nabízí se při ní krásné výhledy na okolní alpské štíty. Večeře.
4. den – snídaně, celodenní okruh Vorarlberskem, přejezd přes vyso-
kohorské průsmyky do oblasti Bregenzwald, kde se mísí jednoduchá 
elegance s neuvěřitelnou rozmanitostí a okouzlující krajinou na rela-
tivně malém prostoru. Návštěva sýrárny, kde se dozvíte vše o ruční 
výrobě sýrů a budete mít možnost sýry ochutnat i nakoupit. Přejezd 
do středověkého ostrovního města Lindau, které patří mezi nejhezčí 
bavorská města, procházka historickým centrem. Plavba výletní lodí 
po Bodamském jezeře do hlavního města Vorarlberska Bregenzu, 
krátká prohlídka. Večeře.
5. den – snídaně, odjezd z hotelu do ČR, návrat ve večerních až noč-
ních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Termín 2016 Osoba
04.05.-08.05. 9 990

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování v hote-
lu ve Flirsch am Arlberg s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 cho-
dech), průvodce, všechny vstupy a  jízdné uvedené v  programu, pobytovou taxu, 
ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 900 Kč/zájezd.

„Od palem k zasněženým  
třítisícovým vrcholům“

Dolní Rakousko – země kulturních pokladů, údolí Wachau – světo-
vé kulturní dědictví UNESCO, středověké hrady, nádherné kláštery 
a  zámky, plavba lodí po  Dunaji, překrásné Kittenberské zahrady – 
30 tématických zahrad, fascinující typová rozmanitost, poetická zá-
tiší, klikaté stezky a nekonečné bohatství barev.

1. den – v  ranních hodinách od-
jezd autobusu z  Prahy. Zastávka 
u  renesančního zámku Rosen-
burg, který se tyčí na  skále nad 
Kamptalským údolím, kde jsou 
k  vidění nejen historické sály, ale 
i draví ptáci. Pak se vydáme za kvě-
tinami do Kittenberských zahrad 
– najdete zde zahrady s tajemnými 

a exotickými názvy jako je Zahrada ohně, slunce, duhy nebo pokušení, 
ale také typickou venkovskou babiččinu zahrádku, zahrádku bylinkář-
skou, japonskou, vřesovou nebo růžovou. Kromě nezapomenutelných 
dojmů a  silného estetického zážitku získáte také velké množství ná-
padů, jak zkrášlit svou vlastní zahradu. K večeru ubytování a a večeře.
2. den – snídaně, zastávka v zámku Artstetten, který sloužil jako letní 
sídlo císařské rodiny. Odjezd do  Melku – plavba lodí po  Dunaji ro-
mantickým údolím Wachau do  Dürnsteinu. Tento úsek toku je le-
mován strmými terasovitými svahy porostlými vinicemi a  ovocnými 
sady. Na jejich úpatí se podél dunajských břehů střídá jedna idylická 
vinařská obec za druhou. Poznáte středověké hrady, malebné vesnice 
s vinicemi a meruňkovými sady i velkolepé kláštery. Návštěva města 
Dürnstein, které má krásnou polohu na  levém břehu Dunaje – pro-
hlídka kostela, výstup k hradní zřícenině, kde byl před více než 800 lety 
držen v zajetí anglický král Richard Lví srdce. Možnost nákupu a pest-
rého výběru ze specialit z wachauských meruněk. Přejezd autobusem 
do Kremsu, procházka starobylým centrem městečka. Večeře.
3. den – snídaně, Melk – prohlídka městečka a nejznámějšího ra-
kouského kláštera a jeho zahrad. Tento klenot barokní architektury 
je největším benediktinským klášterem v Evropě. Za  jeho 360 metrů 
dlouhou zdí se ukrývají reprezentační sály, přepychové císařské kom-
naty a nádherná 
barokní knihov-
na s  freskami. 
Po  poledni od-
jezd do ČR a ná-
vrat ve  večer-
ních až nočních 
hodinách (dle 
jednotlivých ná-
stupních míst).

Perly Dolního Rakouska
s plavbou lodí po Dunaji

Termíny 2016 Osoba
03.06.-05.06. 5 790
28.10.-30.10. 5 790

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: dopravu autobusem, 2x ubytování v  hote-
lu *** s polopenzí, 2-3 lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, průvodce, plavbu lodí 
po Dunaji, pobytovou taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 105 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 750 Kč/zájezd, 
vstupy cca 35 Euro.



33

RA
K

O
U

SK
O

Po
zn

áv
ac

í z
áj

ez
dy

Termín 2016 Dospělí Dítě 6-13,9 
23.09.-25.09. 5 890 4 790

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 2x ubytování v ho-
telu  *** ve  Steegu s  polopenzí (snídaně formou bohatého bufetu, večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru ze 3 hlavních jídel druhý den a salátový bufet) včetně 
1 nápoje u večeře (malé pivo, 1/8 l vína, 0,25 l nealko), využívání sauny a páry v ho-
telu, průvodce, výjezd lanovkou v Lechu a k jezeru Lünersee, mýtné po vysokohorské 
silnici Silvretta Hochalpenstrasse, pobyt. taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK. 
Slevy: slevy platí pro děti 6-13,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 105 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 400 Kč/zájezd.

Kouzelný svět alpské přírody, vysokohorská silnice Silvretta 
 Hochalpenstrasse s nádhernými výhledy na okolní ,,třítisícovky“, Lech 
am Arlberg – nejkrásnější vesnice Evropy, tyrkysově modré jezero Lü-
nersee – klenot pohoří Rätikon, návštěva prodejny sýrů, ubytování 
v pěkném hotelu ***  s polopenzí, nápojem u večeře a se vstupy v ceně.
1. den – v ranních hodinách odjezd autobusu z Prahy, příjezd do ma-
lebného údolí Tannheimertal, které patří nejen pro svou polohu blízko 
hranic s Německem, ale především pro svou krásu, mezi nejoblíbenější 
výletní cíle.  Návštěva jezera Vilsalpsee, které je obklopené vápencovým 
masivem hor a patří mezi nejkrásnější tyrolská horská jezera. Hodinová 
příjemná procházka nebo posezení v restauraci na břehu jezera. Příjezd 
do hotelu v údolí Lechtal ve večerních hodinách,  ubytování a večeře.
2. den – snídaně, celodenní autobusový výlet na silnici Silvretta  
Hochalpenstrasse, která vede nádhernou vysokohorskou krajinou z Vor-
arlberska do Tyrolska a která je oprávněně nazývána „cestou snů“ – 
vysokohorská jezera, ledovce, vyhlídky a nenáročná procházka kolem 
přehrady. Vyvrcholením programu bude návštěva údolí Brandnertal, 
romantického a našimi turisty zatím neobjeveného údolí na rakousko-
-švýcarském pomezí. Výjezd lanovkou Lünerseebahn do výšky 1.979 m 
k jezeru Lünersee – nádherně tyrkysově modré jezero ležící v kouzel-
ném skalním kotli a zároveň klenot pohoří Rätikon. Večeře.
3. den – snídaně a krátká zastávka v nejvýše položené sýrárně ve Vor-
arlbersku, možnost náku pu a pestrého výběru nejen ze sýrů, ale i špe-
ků nebo jiných mléčných a místních výrobků. Pak odjezd do Lechu am 
Arlberg – luxusní alpské vesnice, která získala na výstavě Florale 2004 
právem zlatou medaili a ocenění „nejkrásnější vesnice Evropy“. Výjezd 
lanovkou Rüfikopf bahn až do výšky 2.350 m. Krátká procházka k jezírku 
Monzabonsee nebo posezení ve vrcholové restauraci, fantastické vý-
hledy do oko lí. Po poledni odjezd z Lechu a příjezd do ČR ve večerních 
až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

„Polechtání“ Lechtalskými Alpami
Oblíbený zájezd na  nejzajímavější místa v  Rakousku a  Německu, 
Salcburk – okouzlující barokní město s historickým jádrem, vysoko-
horská silnice Grossglockner Hochalpenstrasse, zasněžené vrcholky 
„třítisícovek“, nejvyšší hora Rakouska – Grossglockner, krásná příro-
da, Národní parky, nenáročný program, zkrátka pohoda v Alpách.

1. den – ráno odjezd autobusu z Prahy. Prohlídka Salcburku – okouz-
lujícího barokního města v srdci Evropy, historické jádro se stovkami 
jedinečných staveb, ubytování.
2. den – snídaně, celodenní autobusový výlet do  nitra Národního 
parku Vysoké Taury – výjezd vysokohorskou panoramatickou silnicí 
Grossglockner Hochalpenstrasse, která nás dovede až do  srdce Alp, 
jeden z  nejkrásnějších průsmyků v  Evropě, nejvyšší hora Rakouska – 
Grossglockner (3.798 m), Výšina císaře Františka Josefa, rozhledna 

Wilhelma Swarovského, le-
dovec Pasterze nejkrásnější 
panoramata Alp, fauna a  flo-
ra Alp, výstavy a  kino, cestou 
zpět zastávka v  Zell am See, 
prohlídka malebného městeč-
ka na břehu jezera.
3. den – snídaně, odjezd do NP 
Berchtesgaden – návštěva 
Solného dolu (jízda vláčkem, 
důlní skluzavky, plavba lodí 
po  solném jezeře) a  výjezd 
po unikátní silnici na Kehlstein 
1.834 m, kde se tyčí známé Hit-
lerovo Orlí hnízdo, nádherné 
výhledy do  okolí a  na  jezero 
Königsee. Odpoledne odjezd 
do  ČR, návrat ve  večerních až 
nočních hodinách.

Termíny 2016 Osoba
03.07.-05.07. 4 690
09.09.-11.09. 4 690

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 2x ubytování v gasthofu 
*** se snídaní, průvodce, mýtné na vysokohorskou panoramatickou silnici Grossglockner 
Hochalpenstrasse, pobytovou taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní poj. 105 Kč/os. a zájezd, 2x večeře 590 Kč/os., 1 lůž. pokoj 400 Kč/
zájezd, vstupy v Salcburku 10-15 Euro, vstup do Solného dolu a na Orlí hnízdo cca 28 Euro. 

Grossglockner a Hitlerovo Orlí hnízdo
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Ramsau am Dachstein – jedna z nejlépe položených horských vesnic 
v Alpách a vstupní brána k masivu Dachstein. Svět hor, pastvin, vo-
dopádů a  salaší, ledovec Dachstein s  atrakcemi, „zrcadlové“ jezero 
Spiegelsee, turistika pro každého. Dachsteinská karta v ceně zájezdu, 
luxusní hotel **** s vynikající polopenzí a bazénem přímo v Ramsau.

1. den – ráno odjezd autobusu z Prahy, odpoledne příjezd do Ramsau, 
ubytování a večeře.
2. den – snídaně, autobusový výlet do Filzmoosu, kde se po mýtné 
silnici dojede až pod hřeben Gosaukamm, který leží vedle známěj-
šího Dachsteinu. Symbolem pohoří je dvouvrcholová osamělá hora 
Bischofsmütze 2.458 m, které se u  salaše Oberhofalm ocitnete té-
měř tváří tvář. Hodinová nenáročná procházka kolem jezírka a pose-
zení na salaši. Po poledni návrat do Ramsau, výjezd lanovkou na horu 
Rittisberg – nenáročná turistika dle vlastních sil, nádherné výhledy 
na Dachstein a Taury. Zpět je možné sjet lanovkou, sejít pěšky nebo si 
vypůjčit koloběžky (cca 5 Euro) a sjet na nich do údolí. Večeře.
3. den – snídaně a  různé varianty, jak strávit den v  okolí ledovce 
Dachstein: túra kolem salaší nebo výjezd místním autobusem až k zá-
kladní stanici lanovky ledovce Dachstein – výjezd lanovkou na ledo-
vec (2.700 m). Visutá vyhlídková plošina se skleněnou podlahou „Sky-
walk“ neboli nebeský krok do prostoru. Tato plošina se tyčí na 250 m 
vysoké skalní stěně a  je to jedna z  nejkrásnějších vyhlídek v  Alpách. 
Dalšími atrakcemi jsou Ledový palác (podzemní ledové království 
s  nádhernou výzdobou, vstupné cca 10 Euro), pro odvážlivce visutý 
Dachsteinský most a  Schody do prázdna. Návrat místním autobu-
sem nebo pěšky, večeře.
4. den – snídaně, odjezd autobusem do  Pichlu, výjezd lanovkou 
do horské oblasti Reiteralm. 1. Lehká turistika – procházka po zpev-
něné cestě podél jezer Waldsee a  Untersee až k  jezeru Spiegelsee, 
které je nazýváno „zrcadlovým jezerem“. Při dobrém počasí se v něm 
zrcadlí masiv ledovce Dachstein, celkem 1,5-2 hodiny chůze. 2. Středně 
náročný panoramatický okruh s řadou plesových jezírek včetně jezera 
Spiegelsee, u kterého začíná stoupání kotlinou na hřebeny k vrcholu 
Gasselhöhe (2.001 m), 3,5-4 hodiny chůze. Večeře.
5. den – snídaně, celo-
denní výlet naším au-
tobusem nebo indiv. 
program v okolí Ramsau. 
1. Středně náročná tu-
ristika – výlet do  „Světa 
divoké vody“ v  údolí 
Untertal – vodopád Rie-
sachwasserfall – nej-

To nejlepší z Dachsteinské bomby

Velmi oblíbený zájezd do  světa alpské přírody, vysokohorská silnice 
Silvretta Hochalpenstrasse s nádhernými výhledy na okolní „třítisícov-
ky“, přehrady a vodopády, Lech am Arlberg – nejkrásnější vesnice Evro-
py, nenáročná turistika pro každého, „Lechtalská karta“, návštěva pro-
dejny špeku, ubytování v hotelu *** s polopenzí a nápojem u večeře.

1. den – ráno odjezd autobusu z  Prahy, příjezd do  malebného údolí 
Tannheimertal, které patří především pro svou krásu mezi nejoblíbe-
nější výletní cíle. Hodinová procházka kolem jezera Vilsalpsee, které je 
obklopené vápencovým masivem hor a patří mezi nejkrásnější tyrolská 
horská jezera. K večeru příjezd do hotelu v Lechtalu, ubytování a večeře.
2. den – snídaně, výlet místním autobusem do Lechu am Arlberg – 
luxusní alpské vesnice, která získala na  výstavě Florale 2004 právem 
zlatou medaili a  ocenění „nejkrásnější vesnice Evropy“. Výjezd lanov-
kou Rüfikopfbahn do  2.350 m. Panoramatická vyhlídka. Odpoledne 
výjezd lanovkami na  Schlegelkopf – nenáročná turistika chráněnou 
přírodní oblastí s vápencovými skalami rozrušenými počasím. Do Le-
chu je možné sejít pěšky nebo sjet lanovkou. Večeře.
3. den – snídaně, celodenní výlet na  silnici Silvretta Hochalpen-
strasse, která vede nádhernou vysokohorskou krajinou z Vorarlberska 

Lechtalské Alpy
opravdový ráj alpské turistiky

větší vodopád ve Štýrsku, který si divoce razí cestu soutěskou, kterou 
se prochází. Překonávání visutých mostů přes soutěsku, zdolávání 
cest po jištěných žebřících a vyšlapání více než 500 schodů až k salaši 
Gfölleralm a jezeru Riesachsee. Odpoledne přejezd k jezeru Boden-
see a nenáročná procházka kolem jezera až k vodopádům Schleier-
wasserfall. Možnost posezení v restauraci na břehu jezera. Večeře.
2. Při pobytu v  Ramsau procházky např. kolem hory Kulmberg nebo 
celodenní pěší výlet k soutěsce Silberkarklamm s vodopády po dřevě-
ných schodech a lávkách až k chatě Silberkarhütte (vstupné cca 3 Euro).
6. den – snídaně, odjezd do Schladmingu, výjezd lanovkou na horu 
Planai (1.900 m) a  nenáročný okruh s  dalšími nádhernými výhledy 
(1 h). Před polednem odjezd do ČR, návrat ve večerních hodinách (dle 
jednotlivých nástupních míst).

Termín 2016 Dospělí Dítě 5-13,9 Dítě 14-16,9
07.06.-12.06. 10 590 6 200 8 200

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubyt. v  hotelu 
**** v Ramsau s polopenzí (snídaně formou velmi bohatého bufetu, večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla od 2. dne a salátový bufet), 1 nápoj 
u večeře (velké pivo, 1/4 l vína nebo nealko), 1x za pobyt svačina v hotelu – koláče, 
káva, čaj, využívání wellness v hotelu (bazén s vířivými proudy, sauna), průvodce, 
Dachsteinskou kartu (využívání lanovek, místní dopravy, bazénů…), pobytovou 
taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 5-16,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 200 Kč/zájezd.
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Termín 2016 Dospělí Dítě 6-13,9 
13.08.-18.08. 10 890 6 790

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubyt. v  hotelu *** 
ve  Steegu s  polopenzí (snídaně formou bohatého bufetu, večeře menu o  3 chodech 
s možností výběru ze 3 hlavních jídel od 2. dne a salátový bufet) včetně 1 nápoje u ve-
čeře (malé pivo, 1/8 l vína, 0,25 l nealko), využívání sauny a  páry v  hotelu, průvodce, 
Lechtalskou kartu (využívání lanovek, místních autobusů – zastávka přímo u našeho 
hotelu, koupališť…), mýtné po vysokohorské silnici Silvretta Hochalpenstrasse, poby-
tovou taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 6-13,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 000 Kč/zájezd.
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ledovec – nejvýše položený ledovec v Rakousku s vyhlídkou a cuk-
rárnou ve 3.440 m, fantastické výhledy do nitra horského světa, nej-
vyšší hora Tyrolska – Wildspitze, horské pleso Rifflsee, Kaunertalský 
ledovec – vyhlídka do 3 zemí, pohodová turistika, alpská flóra, hotel 
s bazénem, karta Gletscherpark Card v ceně zájezdu.
1. den – ráno odjezd autobusu z Prahy. Večer příjezd do údolí Pitztal, 
ubytování v hotelu/penzionu v Mandarfenu (1.700 m), večeře.
2. den – snídaně, výjezd nejrychlejší podzemní dráhou svého druhu 
na  světě do  2.840 m, kde se nachází „Kaple bílého světla“ – výtvor 
tyrolského umělce Rudiho Wacha. Výjezd lanovkou Wildspitzbahn 
až na  samotný vrchol hory Hinterer Brunnenkogel (3.440 m). Fan-

Údolí Pitztal a Kaunertal 
alpské pokladnice

do Tyrolska, a která je oprávněně nazývána „cestou snů“ – vysokohor-
ská jezera, ledovce, nenáročná procházka kolem přehrady. Cestou zpět 
zastávka v prodejně největší továrny na špek v Tyrolsku, možnost 
nákupu z pestrého výběru této tyrolské speciality. Večeře.
4. den – snídaně, výlet místním autobusem do vesnice Bach. Výjezd 
lanovkou Jöchelspitzbahn do 1.768 m, „naučná stezka alpskou flo-
rou“ (koberce pestrých lučních květin, lilie, sasanky, zvonce, hořce…) 
Odpoledne procházka z  Holzgau nádherným postranním údolím 
Höhenbachtal kolem vodopádu Simmswasserfall až k chatě Untere 
Rossgumpenalm. Zajímavou atrakcí je jeden z nejdelších visutých 
mostů v Rakousku, který přetíná toto údolí. Večeře.
5. den – snídaně, odjezd místním autobusem do vesnice Warth a vý-
jezd lanovkou Steffisalpexpres do  1.884 m. Celodenní turistika. Jak 
lehké trasy k místním horským chatám, tak i středně náročné túry. Jed-
nou z  nejoblíbenějších tras je okružní túra nádhernou krajinou k  je-
zeru Körbersee – azalková pole, svišti a  příroda, která je minimálně 
poznamenaná člověkem. Přímo ve  Steegu lze navštívit pěkné aqua-
centrum (sleva 25 % na vstup v rámci karty). Večeře.
6. den – snídaně, odjezd z hotelu do údolí Namlos, do největší oby-

dlené osady se salaše-
mi a  horskými chatami 
v  Rakousku – Faller-
schein (vycházka cca 45 
minut). Kolem poledne 
odjezd po  panorama-
tické cestě přes Ber-
gwang do  ČR. Návrat 
ve večerních až nočních 
hodinách (dle jednotli-
vých nástupních míst). 

tastický výhled na majestátní svět ledovců i na nejvyšší horu Tyrolska 
– Wildspitze (3.768 m). Možnost posezení na vyhlídkové terase nej-
výše položené kavárny v Rakousku „Café 3.440“. Odpoledne výjezd 
lanovkou Rifflseebahn k  fascinujícímu horskému plesu Rifflsee 
(2.232 m), které leží v  malebné 
horské krajině. Nenáročná okruž-
ní stezka kolem plesa s úchvatný-
mi pohledy na četné vrcholy s le-
dovci, možnost posezení na cha-
tě Rifflseehütte (1,5 h). Do údolí 
je možné sejít i pěšky – relativně 
nenáročný sestup, na jehož konci 
se nachází tradiční rustikální salaš Taschachalm s terasou, kde je mož-
né ochutnat nebo rovnou si zakoupit horský sýr (cca 1,5 h). Večeře.
3. den – snídaně a odjezd autobusem do hlubokého údolí Kaunertal, 
na  jehož konci se nachází Kaunertalský ledovec. Výjezd po  vysoko-
horské mýtné silnici kolem přehrady Gepatschstausee až do 2.750 m. 
Spousta serpentin uprostřed nádherných scenérií, výhledy na ledovcové 
splazy, jezero Weisssee a výjezd lanovkou Karlesjochbahn na vyhlíd-
kovou plošinu Dreiländerblick (3.108 m), ze které je vidět do 3 zemí. 
Další atrakcí je veřejnosti zpřístupněná ledovcová průrva. Večeře.
4. den – snídaně a odjezd autobusem do obce Jerzens. Výjezd lanov-
kami na  Hochzeiger (2.370 m), který je výborným výchozím bodem 
pro různé túry – např. nenáročná procházka k  panoramatické vy-
hlídce Sechszeiger (2.395 m, 20 minut). Zde vám vezme dech výhled 
na  vrcholy Ötztalských a  Lechtalských Alp až ke  štítu Zugspitze. 
Od  vrcholu Sechszeiger vede nenáročná hřebenová túra pod vrchol 
Hochzeiger (1h). Zdatnější můžou vystoupat přímo na vrchol Hochze-
iger (2.560 m) a vychutnat si výhled na nedotčenou přírodu se zeleně 
se třpytícím horským jezerem Groasssee. Do mezistanice lze sejít pěšky 
nebo je možné sjet lanovkou. Odpoledne odjezd do městečka Imst, 
které leží na úpatí Lechtalských Alp. Výjezd lanovkami na vrchol Alp-
joch (2.050 m).  Vyhlídka „Adlerhorst“ – úchvatné pohledy na hor-
skou kulisu kolem vrcholu Muttekopf (2.774 m). Z vyhlídky je možné 
pokračovat po  zpevněném a  jištěném chodníku podél skal k  chatě 
Muttekopfhütte (1.934 m). Od chaty vede horská stezka do mezista-
nice lanovky (okruh 1,5 hodiny). Jednodušší variantou je sjezd do me-
zistanice, odkud vede nenáročný okruh k  horské tradiční salaši Lat-
schenhütte (1,5 hodiny chůze). Do údolí návrat lanovkou. Večeře.
5. den – snídaně, odjezd do ČR, návrat ve večerních až nočních hodi-
nách (dle jednotlivých nástupních míst).

Termín 2016

Hotel Penzion Hotel/Penzion
Dospělí  
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí  
ve 2-4 lůž. 

pokoji

Dospělí  
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dítě  
5-10,9 let 
 přistýlka

02.07.-06.07. 9 900 10 600 9 400 3 300
Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 4x ubyt. v hotelu **** 
nebo v penzionu *** v Mandarfenu s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu 
o 4 chodech s možností výběru u hlavního jídla od 2. dne), využívání wellness v hotelu 
(bazén s protiproudy a vířivkou, sauny), 3 denní kartu Gletscherpark Card (využívání 
lanovek, mýtné), průvodce, pobyt. taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Slevy: další slevy pro děti na pevném lůžku a pro děti 11-14,9 let na přistýlce na vy-
žádání, dospělí na přistýlce sleva 2 000 Kč (platí pro 2-4 lůž. pokoje v hotelu).
Příplatky: komplexní poj. 175 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 450 Kč/zájezd.
Upozornění: penzion je vzdálený od  hotelu cca 50 m, snídaně i  večeře jsou pro 
všechny klienty stejné a podávají se na hotelu, využívání wellness platí pro všechny 
klienty, klienti ubyt. v hotelu mají navíc v ceně koupací plášť, ostatní vlastní nebo 
za příplatek 10 Euro/os./pobyt, více info k ubytování na rakousko-dovolena.cz. 
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Úchvatný třítisícový pohraniční masiv Silvretty a Samnaungruppe, 
Ischgl – mondénní středisko obklopené horami, vrchol Greitspitze 
2.872 m, horské chaty a  salaše, pěkné turistické okruhy, přehrady 
Kopssee a  Silvrettasee s  nádhernými scenériemi Alp,  ubytování 
v  pěkném hotelu v  Galtüru s  bazénem a  wellness, „Silvrettacard“ 
v ceně zájezdu.

1. den – ráno odjezd autobu-
su z  Prahy. K  večeru příjezd 
do údolí Paznauntal, ubytování 
v hotelu v Galtüru a večeře.
2. den – snídaně a odjezd míst-
ním autobusem do Ischglu.  Vý-
jezd lanovkami do sedla Vider-
joch (2.737 m), kde vás ohromí 
velkolepý amfiteátr třítisíco-
vek. Zdatnější si nenechají ujít 
nenáročný hřebenový výšlap 
k vrcholu Greitspitze (2.871 m), 
který tvoří hranici Rakouska se 
Švýcarskem (45 minut k  vrcho-
lu). Odpoledne různé túry dle 
vlastních fyzických možností:
1. nenáročný okruh okolo Idal-
pu s možností posezení na tera-
se u salaše Vider Alp.
2. středně náročná panorama-

tická túra vysokohorskou krajinou z Idalpu přes vrchol Sassgalunkopf 
(2.265 m) k salaši Paznauner Taja, kde je možné posedět a občerstvit 
se, až do mezistanice lanovky (3,5-4 hodiny chůze).
3. nenáročná procházka z mezistanice lanovky do údolí. Cestou je něko-
lik zajímavých zastavení a 2 visuté mosty „Kitzloch“ a „Bärenfalle“, které 
přetínají potok Fimbabach (1,5-2 h). Možnost koupání v Ischglu. Večeře.
3. den – snídaně a den strávený v místě ubytování – Galtüru – vesni-
ci, která je známá také jako místo, kde se udála jedna z největších la-
vinových tragédií v novodobých dějinách. Výjezd lanovkou Birkhahn-
bahn a nenáročná túra k přehradě Kops – Stausee a sedla Zeinis joch 
(1.822 m, 1,5 h), které tvoří hranici Tyrolska a Vorarlberska. Zde je možné 
nasednout na místní autobus nebo pokračovat pěšky až k hotelu (1,5 h). 
Zdatnější zvládnou výstup na  vrchol Breitspitze 2.203 m (1  cesta 
75 minut). Túra vede kolem hor-
ských ples, jezírek, mokřin až 
k vrcholovému kříži, ze kterého je 
panoramatický výhled na vrcho-
ly Silvretty a do údolí Montafon. 
Odpoledne návštěva moderního 
muzea „Alpinárium“, které je in-
tegrální součástí největší ochran-
né lavinové bariery v  Rakousku. 
Večeře.
4. den – snídaně a  různé mož-
nosti, jak strávit volný den 
v údolí Paznauntal.
1. výjezd po  silnici Silvretta 
Hoch alpenstrasse, která vede 
nádhernou vysokohorskou kra-

Ischgl – svět neomezených možností
jinou a  která je opráv-
něně nazývána „cestou 
snů“ – nenáročná pro-
cházka kolem přehrady 
Silvretta see (2 h). Pro 
zdatné účastníky celoden-
ní okružní túra od přehra-
dy údolím Bieletal, přes 
sedlo Radsattel (2.652 m) 
k  chatě Wiesbadener 
Hütte (2.443 m) a  zpět 

údolím Ochsental – nádherné výhledy na  ledovce a  na  vrchol Piz 
Buin (3.312 m), cca 4,5-5 hodin chůze.
2. odjezd do  vesnice Kappl a  výjezd lanovkou Diasbahn do  výšky 
1.863 m. Zde začíná středně náročná okružní túra k  chatě Niederel-
belhütte (2.310 m) a  pěknému jezeru Sesssee. Možnost odpočinku 
a občerstvení na chatě a návrat k lanovce (4,5-5 hodin chůze).
3. odjezd do vesnice Mathon ke zvířecímu parku. Zpět do Galtüru je 
možné dojít pěšky pohodlnou cestou údolím. Možnost relaxu v hote-
lovém wellness. Večeře.
5. den – snídaně a odjezd místním autobusem na začátek údolí do ves-
nice See. Výjezd lanovkou do stanice Medrialm (1.800 m).
1. nenáročná túra k salaši Versingalm (1.964 m, 45 minut chůze, stej-
nou cestou zpět, možnost posezení a občerstvení).
2. středně náročná okružní túra kolem chaty Ascherhütte (2.256 m) 
s nezapomenutelnými výhledy na Lechtalské Alpy a pohoří Verwall 
s vrcholem Hoher Riffler (3.168 m), který se řadí k nejvýraznějším vr-
cholům celého širokého okolí a zároveň se jedná o nejvyšší vrchol to-
hoto pohoří. Odpočinek a návrat kolem salaše Versingalm k vrcholové 
stanici lanovky (3 hodiny chůze), večeře.
6. den – snídaně, odjezd z hotelu naším autobusem do ČR s krátkou 
zastávkou v prodejně největší továrny na špek v Tyrolsku, možnost 
nákupu a pestrého výběru této tyrolské speciality. Návrat ve večerních 
až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Termín 2016 Dospělí Dítě 8-14,9
24.07.-29.07. 11 990 7 800

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubyt. v hotelu **** 
v Galtüru s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu o 3 chodech s možností 
výběru u hlavního jídla od 2. dne a salátový bufet), odpolední koláčový bufet (nápo-
je za příplatek), využívání wellness v hotelu (bazén, sauny, whirlpool, pára, kneipp...), 
průvodce, Silvrettacard (využívání lanovek, místních autobusů, koupališť, mýto), poby-
tovou taxu, ložní prádlo, poj. proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 8-14,9 let ubyt. na 3. a 4. lůžku, dosp. na přistýlce sleva 1 000 Kč.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 500 Kč/zájezd.
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návrat do Neukirchenu a výjezd lanovkou na Wildkogel – překrásné 
výhledy na protější vrcholy NP Vysoké Taury, především na sněhem po-
krytý Grossvenediger (3.674 m). Různé pěší okruhy: 
1. lehká procházka okolo jezírek k salaši Wildkogelalm a zpět k lanovce 
(cca 45 minut chůze). 
2. středně náročný okruh přes vrchol Wildkogel (2.224 m) k místní sa-
laši Geislalm (2,5 hodiny chůze).
3. středně náročný okruh na vrchol Frühmesser (2.233 m; 2,5 h). Večeře. 
5. den – snídaně, cestou zpět návštěva údolí Rauris, které je jedním 
z  nejkrásnějších údolí v  NP Vysoké 
Taury – výjezd lanovkou Hochalm-
bahn a  pohodlné túry až ke  hře-
benům, odkud je překrásný výhled 
na  majestátní horu Sonnblick a  při 
pěkném počasí i  na  Grossglockner. 
Po  poledni odjezd do  ČR, návrat 
ve  večerních až nočních hodinách 
(dle jednotlivých nástupních míst).
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Národní park Vysoké Taury – svět ledovců, hor a  jezer, přírodních 
divů, unikátní alpská flóra a fauna, více než 300 vrcholů přesahují-
cích 3.000 metrů, horští velikáni Grossglockner a  Grossvenediger, 
pohodová turistika pro každého, vstupy v ceně zájezdu.

1. den – ráno odjezd autobusu z Prahy, odpoledne příjezd do Neukir-
chenu, ubytování v hotelu a večeře.
2. den – snídaně a výlet k turistické perle Národnímu parku Vysoké 
Taury – Weisssee Gletscherwelt – svět ledovců, hor a jezer – výjezd 
kabinkovou lanovkou do nitra hor do 2.315 m a potom sedačkou Me-
delz do 2.600 m. Nádherné výhledy na  ledovce, přehrady a na 17 
okolních hor, které přesahují 3.000 m. Odpoledne zastávka v Zell am 
See, procházka kolem jezera, prohlídka centra historického městečka 
na břehu jezera, možnost posezení. Večeře.
3. den – snídaně, autobusový výlet do nitra Národního parku Vysoké 
Taury – výjezd vysokohorskou panoramatickou silnicí Grossglock-
ner Hochalpenstrasse, která vás dovede až do srdce Alp a pod jejich 
nejvyšší vrcholy – jeden z nejkrásnějších průsmyků v Evropě, nejvyšší 
hora Rakouska – Grossglockner (3.798 m), Výšina císaře Františka Jo-
sefa, rozhledna Wilhelma Swarovského, výhled na ledovec Pasterze, kte-
rý vyplňuje kotlinu severně pod masivem Grossglockneru, nejkrásnější 
panoramata Alp, alpská fauna a  flora, roztomilí svišti, výstavy a  kino. 
Odpoledne návštěva největšího a  nejmodernějšího evropského 
centra NP Vysoké Taury v Mittersillu, kde projdete osmi „přírodními 
prostory“ a při tom zároveň poznáte mimořádnou rozmanitost tohoto 
největšího chráněného území Alp (svět svišťů, 3D kino, svět vodopádů 
a ledovců, lavinový chrám, alpská louka….). Večeře.
4. den – snídaně, výlet ke  Krimmlerským vodopádům – jednomu 
z přírodních divů Evropy. Kolem úchvatných 380 m vysokých vodopá-
dů a jejich kaskád dojdete po stezce s vyhlídkami až do jednoho z nej-
krásnějších údolí v  Rakousku – Krimmler Achental. Kolem poledne 

Za nedotčenou přírodou
Národního parku Vysoké Taury

Termíny 2016 Osoba
02.07.-06.07. 9 290
18.09.-22.09. 9 290

Ceny na  osobu a  zájezd v  Kč zahrnují: dopravu autobusem, 4x ubytování v  hotelu 
v Neu kirchenu v oblasti Národního parku Vysoké Taury s polopenzí (snídaně formou bu-
fetu, večeře menu o 3 chodech), všechny vstupy dle programu, průvodce, pobytovou taxu, 
ložní prádlo, poj. proti úpadku CK. 
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a zájezd.
Upozornění: 1 lůžkové pokoje nejsou možné.

SVOZY A ODJEZDOVÁ MÍSTA K ZÁJEZDŮM 
ZE STRANY 28-37 TOHOTO KATALOGU:
Hradec Králové, Pardubice, Kolín a Praha bez příplatku, 
Brno (+ 400 Kč/os.), Ostrava (+ 600 Kč), Olomouc (+ 350 Kč), 
Svitavy (+ 250 Kč), Litomyšl (+ 250 Kč), Lanškroun (+200 Kč), 
Ústí nad Orlicí (+200 Kč), Jihlava (+ 250 Kč), Trutnov (+ 200 Kč), 
Jaroměř (+ 150 Kč), Hořice (+150 Kč), Liberec (+ 300 Kč),  
Mladá Boleslav (+ 200 Kč), Ústí nad Labem (+ 350 Kč).

Trasy budou plánovány efektivně, aby vaše cestování po  republice bylo 
co nejkratší a  nejpohodlnější. Trasa autobusu a  svozová místa budou 
upřesněna v  pokynech na  cestu týden před odjezdem. Svozy jsou osob-
ními auty, mikrobusy, vlakem nebo autobusy podle  počtu přihlášených. 
Nástup na trase, např. v Českých Budějovicích, Plzni nebo Brně a další svo-
zová místa lze domluvit v cestovní kanceláři Datour.

CK je oprávněna již potvrzený transfer zrušit, pokud jsou na  trase méně 
než 4 cestující – příplatek za tzv. „svoz“ bude samozřejmě vrácen.
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Vorarlbersko – země rozmanitosti

Gasthof Spullersee ve Wald am Arlberg
Období 2016 Dospělí 
15.06.-03.07. 950
03.07.-28.08. 1 390
28.08.-09.10. 1 100

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování se 
snídaní, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 10,9 let zdar-
ma, 11-15,9 let 50%, 16-17,9 let 30%, ostatní 10%.
Příplatky: komplexní poj. viz str. 50, 1  večeře včetně 
nápojů 390 Kč/dospělí, pro děti do 11,9 let zdarma, 12-
15,9 let 200 Kč, 16-17,9 let 270 Kč, malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den, dále platí 7=6 
a při pobytech neděle - pátek 5=4.

Hotel Vermalla v St. Gallenkirchu – Montafon
Období 2016 Dospělí 
16.06.-03.07. 1 730
03.07.-04.09. 1 850
04.09.-02.10. 1 730

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na  3. lůžku do  4,9 let zdarma, 
5-12,9 let 50%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 50, poby-
tová taxa 1,7 Euro/noc a osoba od 14 let, 1 lůž. pokoj 
300 Kč/noc.
Upozornění: po  celou sezonu platí 7=6, minimální 
počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den, 
pobyt se psem není možný.

Vorarlbersko je malá spolková země až na západě Rakouska v nejtěsnějším sousedství s Německem, Švýcarskem a Lichtenštejnskem. Díky 
nádherné přírodě mezi jezery a horami vysokými až 3.000 m, kulturnímu bohatství, skvělé pohostinnosti a vynikající kuchyni si tato země 
získala velkou oblibu. Horský svět je protkán mnoha kilometry turistických cest. Kdo si chce vychutnat vyhlídky bez námahy, může se čas-
to vyvést lanovkami. Kdo dává přednost cyklistice nebo koupání, zůstane u Bodamského jezera. Túru na kole lze výborně zkombinovat 
s plavbu lodí. Z Bregenzu vyplouvá flotila Bodamského jezera k atraktivním cílům, například do Friedrichshafenu s jeho muzeem Zeppelin, 
ke květinovému ostrovu Mainau či do historického města Kostnice.

Hotel Walisgaden *** v Damüls

Rodinný hotel s  příjemnou atmosférou se na-
chází v nádherné přírodě, uprostřed luk a lesů. 
Vkusně zařízený hotel má hlavní a  2 vedlejší 
budovy, které jsou vzdáleny pouze 30 m. Cen-
trum Damülsu je vzdáleno 1,5 km a lanovka cca 
1 km. V hlavní budově je malá recepce, restau-
race, výtah, bar, terasa s  výhledem. U  domu 
je dětské hřiště, k  dispozici je herna pro děti. 
Parkuje se u domu, wi-fi cca 3 Euro/30 minut. 
V hotelu je wellness se saunami a párou, vstup 
od 16  let. 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní soc. 
zařízení, balkon nebo terasu, kabelovou TV, 3. 
a  4. lůžko je rozkl. gauč. Stravování je formou 
polopenze na hl. budově – snídaně bufet, veče-
ře menu o 4 chodech. Hosté mají v ceně kartu 
Bregenzerwald Card, se kterou můžou využí-
vat zdarma místní lanovky s letním provozem, 
veřejnou dopravu v oblasti a místní koupaliště.

Gasthof Spullersee ***  
ve Wald am Arlberg

Tradiční gasthof leží 
v  centru Waldu. Tvoří 
ho 2 domy vzdálené 
60 m od  sebe. Stani-
ce lanovky Sonnen-
kopfbahn s  letním 
provozem je cca 

400 m od domu. V domě je recepce, hala s kr-
bem, kolárna, botárna, výtah, jídelna, restau-
race, bar. U domu je malé hřiště a parkoviště. 
2-4 lůžkové pokoje mají vlastní soc. zařízení, 
TV-Sat a rádio. Stravování je formou bufetové 
snídaně. Případně dokoupené večeře jsou for-
mou menu o 3 chodech, včetně nápojů jako je 
točené pivo, stol-
ní víno a  nealko. 
Děti do  10,9  let 
ubytované na 3. 
a  4. lůžku mají 
pobyt se snída-
ní (polopenzí) 
zdarma. 

Hotel Vermalla ***  
v St. Gallenkirchu 

Velmi pěkný hotel leží 1 km od centra městeč-
ka a  kousek od  lanovky Garfrescha s  letním 
provozem. Tvoří ho 2 budovy. Koupaliště i ba-
zén jsou také cca 1 km od hotelu. V hotelu je 
recepce, jídelna, restaurace, wi-fi v prostorách 
restaurace zdarma, u domu je parkoviště. 1-3 
lůžkové pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV-
-Sat, fén, rádio, některé i  balkon. V  hotelu je 
finská sauna, biosauna, pára, vířivka a  odpo-
čívárna (přístupné od 16 let), malá posilovna, 
whirlpool je také na  venkovní terase. Stravo-
vání je formou polopenze – snídaně bohatý 
bufet, odpoledne se podávají koláče a  káva, 
večeře menu o 3 chodech s možností výběru 
z 2 hlavních jídel, salátový bufet. Dle možností 
půjčuje hotel svým hostům kola a elektrokola. 

Hotel Walisgaden v Damüls – Bregenzerwald
Období 2016 Dospělí 
03.07.-25.09. 1 390

Cena na osobu a noc v Kč zahrnuje: 1x ubytování s po-
lopenzí, letní kartu Bregenzerwaldcard, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 4,9 let zdar-
ma, 5-12,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 50, pobytová 
taxa 2,5 Euro/noc a osoba od 14 let, malý pes 15 Euro/den.
Upozornění: po  celou sezonu platí pobyty na  3 noci 
čtvrtek - neděle a  na  4 noci neděle - čtvrtek nebo tý-
denní pobyty s nástupním dnem neděle a čtvrtek, při 
pobytech neděle - čtvrtek platí 4=3.

Bregenzerwald, Montafon a Klostertal
V jednoduchosti je krása: Bregenzerwald je ideální oblast pro ty, kdo touží po absolutní symbióze s přírodou. Harmonii s přírodou dotvářejí 
také moderní stavby ze dřeva a vynikající regionální bioprodukty, které tvoří základ zdejší kuchyně. V údolí je několik lanovek s letním provozem. 
Díky kartě Bregenzerwald, která je v ceně pobytu, můžete tyto lanovky využívat zdarma. Údolí Montafon je přezdíváno jako „Malé rakouské 
Švýcarsko“. Čeká tu na vás alpská flóra a fauna, horské vrcholy, jezera i klenoty zdejšího pohoří. Ohromující scenérie a svébytná kultura vás jistě 
okouzlí. Můžete se vydat na túru, na výlet za kulturou nebo se nechat vyvést některou z lanovek a obdivovat tamní přírodu z vrcholků hor. Dopo-
ručujeme zakoupit Montafonskou kartu. Malebný Klostertal, předpokoj Arlbergu, je ideálním místem pro klidnou aktivní dovolenou stranou 
masového turismu. V oblasti je krásná čistá příroda a několik horských jezer. Na hoře Sonnenkopf najdou pravý ráj rodiny s dětmi – u lanovky 
je „Medvědí svět“ – velké hřiště i vodní hrátky. Dovolenou vám může ulehčit zakoupení letní karty Sommer Aktiv Card (cca 63 Euro/7 dní), se 
kterou máte pak vybrané lanovky, koupaliště, muzea v Klostertalu, Montafonu a Brandnertalu zdarma.
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Hotel Edelweiss v Pichlu 
Období 2016 Dospělí 
29.05.-26.06. 1 780
26.06.-03.07. 1 950
03.07.-04.09. 2 120
04.09.-11.09. 1 950
11.09.-16.10. 1 780

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, Dachsteinskou kartu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdar-
ma, 6-10,9 let 70%, 11-16,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 50, pobytová 
taxa 1,5 Euro/noc a osoba od 15 let.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty neděle - ne-
děle, neděle - středa a středa - neděle a středa - středa.

Jufa Schladming ve Schladmingu
Období 2016 Dospělí 
29.05.-02.07. 1 200
02.07.-17.07. 1 260
17.07.-09.10. 1 220

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, Dachsteinskou kartu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 3,9 let zdar-
ma, 4-15,9 let 40%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 50, pobytová 
taxa 1,5 Euro/noc a osoba od 15 let.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 2 
a nástupní dny na ubytování každý den, po celou sezo-
nu platí 4=3 při pobytech pondělí - pátek nebo úterý 
- sobota, pobyt se psem není možný.

Tato spolková země mnoha tváří leží ve středu Rakouska a je to země zelených lesů, hor, pastvin, vína a vynikající kuchyně. Na severozápadě 
se zdvihá pohoří Dachstein do více než 3.000 m a 800 vrcholů zde sahá až do 2.000 m. V létě má Štýrsko otevřené brány ke 297 výletním mís-
tům – bobové dráhy, termály, ledovec Dachstein, stezky, lanovky, golfová hřiště a pohodlné cyklostezky spojující nejkrásnější místa Štýrska.

Štýrsko – zelené srdce Rakouska

Prázdninová vesnička Reiteralm **** 
a hotel Edelweiss v Pichlu 

Prázdninová vesnička má krásnou polohu v nad-
mořské výšce 1.200 m, s překrásným výhledem 
na masiv Dachsteinu. Vesničku tvoří hotel se 14 
pokoji a 18 dřevěných domků (pronájem domků 
pro 8 osob najdete na webu). Centrum Pichlu je 
cca 5 km, v areálu je malý obchod. V hlavní bu-
dově je recepce, kolárna, restaurace, bar, parku-
je se u  areálu. Vesnička je rájem pro děti – na-
jdou zde hřiště, přírodní rybníček na  koupání, 
hernu a malou ZOO s domácími zvířátky. Pokoje 
pro 2-4 osoby mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, 
wi-fi zdarma. Dospělí mají k  dispozici sauny, 
infrakabinu, whirlpool, přístup od  14 let. Stra-
vování jsou formou polopenze – snídaně bufet, 
odpoledne koláče, večeře menu o  3 chodech 
s  možností výběru z  3 hlavních jídel, salátový 
bufet. Hosté mají v ceně Dachsteinskou kartu, 
se kterou mohou využívat zdarma lanovky s let-
ním provozem v oblasti, bazény, autobusy.

Jufa Schladming ve Schladmingu

Moderní ubytovací zařízení leží v  centru 
Schladmingu a patří k síti ubytovacích kapacit 
zaměřených především na  sportovní klienty 
a nenáročné rodiny s dětmi. Hosté mají v ceně 
Dachsteinskou kartu, se kterou mohou vyu-
žívat zdarma lanovky s letním provozem v ob-
lasti, bazény, turistické autobusy. V  domě je 
recepce, výtah, kolárna, jídelna, kavárna, herna 
pro děti a parkoviště pro hosty. 2-4 lůžkové po-
koje mají vlastní sociální zařízení a TV-Sat. Hos-
té starší 12 let mají k dispozici wellness s párou, 
saunou, infrakabinou a odpočívárnou. Stravo-
vání je formou 
polopenze – sní-
daně bufet, večeře 
menu o 3 chodech 
a  salát bufetovou 
formou. 

Hotel Post v Ramsau am Dachstein
Hotel se nachází 
v  části Ramsau 
– Kulm na  slu-
nečném návrší. 
Díky vynikající 
poloze je ten-
to hotel vyhle-

dávaný především klienty, kteří rádi pořádají 
výlety do  okolí. Oblast Ramsau-beach, kde je 
koupaliště, bobová dráha, lezecký park a  la-
novka na horu Rittisberg, je vzdálena cca 4 km. 
Ledovec Dachstein je cca 13 km a Schladming 
cca 8 km. Hotel se skládá ze dvou budov vedle 
sebe. V hotelu je hala s recepcí, výtah, jídelna, 
terasa a parkoviště. Wi-fi je za poplatek 3 Euro/
den. Hotel má vnitřní bazén (17 x 7 m). Poko-
je mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, rádio a ně-
které balkon. Rodinné pokoje tvoří 2 místnosti 
(různé varianty, popis najdete na  webu). Stra-
vování je formou all inclusive – snídaně boha-
tý bufet, obědový balíček (1 obložená houska 
nebo chléb, 1 ovoce) nebo lehký oběd (oblo-
žené chleby nebo tousty na hotelu mezi 12.00-
13.00), mezi 15.00-16.00 se podává svačina, ve-
čeře je menu o 3 chodech bufetovou formou. 
Do 20.00 jsou k dispozici nápoje jako lahvové 
pivo, stolní víno, káva, čaj a nealko z nápojové-
ho baru a vybrané 
alkoholické nápo-
je (místní pálenka, 
rum). Hosté mají 
v  ceně Dach-
steinskou kartu.

Hotel Post v Ramsau – all inclusive

Období 
2016

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí 
v rodin-

ném pokoji
04.06.-18.06. 1 440 1 620 1 770
18.06.-16.07. 1 780 1 970 2 090
16.07.-27.08. 2 050 2 220 2 340
27.08.-01.10. 1 780 1 970 2 090

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all 
inclusive, Dachsteinskou kartu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdar-
ma, 6-11,9 let 85%, 12-13,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 50, pobytová 
taxa 2,3 Euro/noc a  osoba od  16 let, 1 lůžkový pokoj 
bez příplatku.
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 3 a ná-
stupní dny na ubytování každý den, pes není možný.
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Schladming a okolí
Turistická oblast Schladming a okolí patří mezi nejnavštěvovanější místa ve Štýrsku. Svým hostům 
nabízí opravdu širokou paletu, jak zde prožít letní dovolenou. V oblasti jsou turistické cesty všech 
obtížností a lanovky s letním provozem, které vás přiblíží k vrcholům a horským jezírkům. Během 
výletů se můžete občerstvit na salaších a ochutnat štýrské speciality. Jedním z největších lákadel 
oblasti je bezesporu ledovec Dachstein s nádhernou vyhlídkou. Také zde můžete navštívit Ledový 
palác. Dalším výletním cílem, který byste neměli opomenout, je údolí „Wilde Wasser“, které uzavírá 
Riesachwasserfall – největší štýrský vodopád. Údolím vede Ennstalská cyklostezka, která je vhod-
ná i pro rodiny s dětmi. Jak v Ramsau, tak i ve Schladmingu jsou vnitřní i venkovní bazény, dovole-
nou si můžete zpestřit na letní bobové dráze nebo sjezdem kopců na koloběžkách či čtyřkolkách. 
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Horké letní teploty v Korutanech zaručují kolem 2 000 slunečných hodin ročně a lákají ke koupání a osvěžení v průsvitných jezerních vo-
dách. Díky počtu 1 270-ti jezer jsou Korutany často známy pod pojmem „země tisíce jezer“. Dovolená s koupáním v Korutanech nabízí i tu-
ristiku, cyklistiku, kulinářské zážitky, báječné výlety s Korutanskou kartou a dobrodružství v přírodě.

Jezera Wörthersee a Ossiachersee
17 km dlouhé jezero Wörthersee je největším korutanským jezerem a tvoří pomyslné „srdce“ 
této země. Jezero má velmi čistou vodu. Celá oblast je chráněna ze severu Alpami, a tak je zde 
spíše středomořské klima s teplotami až ke 35 stupňům a teplotou vody 27 stupňů. Pokud vás 
koupání omrzí, můžete podnikat zajímavé výlety do okolí. Navštívit můžete nedaleký Klagenfurt 
s miniaturním světem „Minimundus“ nebo vyhlídkovou věž Pyramidenkogel. Milovníci cyklistiky 
a  in-line bruslení jistě ocení pěkné stezky, které vedou kolem jezera. Jezero Ossiachersee je 
3. největším korutanským jezerem a nachází se nedaleko Villachu. Jezero je vhodné nejen k letní 
dovolené spojené především s koupáním, ale i ke sportovní pohodové dovolené. Nad severním 
břehem se tyčí pohoří Gerlitzen Alpen, kam vede lanovka s letním provozem. Okolo jezera vede 
cyklotrasa (25 km). Za návštěvu stojí určitě i moderní lázně Kärtner Therme u Villachu.

Korutany – země tisíce jezer

Gasthof Zur Post *** v Ossiachu
Rodinou ve-
dený gasthof 
leží v  centu 
Ossiachu, cca 
200 m od plá-
že u  jezera. 
Dům má dvě 

budovy, vzdálené cca 30 m od  sebe. V  hlavní 
budově hotelu je recepce, hala, zimní zahrada, 
wi-fi zdarma, kolárna, výtah, jídelna, restaura-
ce, bar. Parkoviště je u domu. Příjemně zaříze-
né pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat 
a některé i balkon. Rodinné pokoje pro 4 oso-
by mají 2 místnosti, a jsou vhodné pro 2 dosp. 
osoby a  dvě děti. Stravování je formou polo-
penze – snídaně bufet, večeře menu o 3 cho-
dech s možností výběru, salátový bufet. Osoby 
od 12 let mají v ceně i Korutanskou kartu, se 
kterou mají pak volný vstup do  více než 100 
atrakcí v  celých Korutanech. Děti do  8,9 let 
ubytované na 3. a 4. lůžku mají pobyt s po-
lopenzí zdarma. 

Hotel Lorenzinhof ***  
v St. Egydenu 

Pěkný hotel leží v  příjemně zvlněné krajině 
ve vesničce St. Egyden, cca 5 km od jezer Wör-
thersee i  Keutschachsee. V  blízkosti se nachá-
zí i  jezero Faakersee. Tato strategická poloha 
u  jezer umožňuje poznávání zajímavých míst 
v  okolí. V  hotelu je jídelna, restaurace, herní 
koutek pro děti, výtah a u domu louka na opa-
lování se solárně vyhřívaným bazénem. 2-4 
lůžkové pokoje mají vlastní soc. zařízení, ka-
belovou TV a některé pokoje mají také balkon. 
Stravování je formou polopenze – snídaně 
bufet, večeře menu o  3 chodech s  možností 
výběru hlavního jídla. Hosté mohou zdarma 
využívat stolní tenis, za poplatek jsou k dispo-
zici kuželkové dráhy, tenisové kurty a půjčit se 
dají i  kola. Hosté hotelu mají slevu na  green-
fee na  golfovém hřišti v  Köstenbergu. Děti 
do 11,9  let ubytované na 3. a 4. lůžku mají 
pobyt s polopenzí zdarma.

Hotel Fantur *** ve Veldenu 
Hotel leží již-
ně od  Veldenu, 
na  malé vyvýše-
nině, má klidnou 
polohu s  krás-
ným výhledem 

na  Karawanky. Centrum Veldenu i  jezero Wör-
thersee je cca 3 km. V hotelu je hala s  recepcí, 
wi-fi zdarma, výtah, jídelna, restaurace, zahrada, 
dětské hřiště. Parkoviště je u domu. 2-4 lůžko-
vé pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, fén 
a  balkon. Hosté mají k  dispozici vnitřní bazén 
(5 x 9 m), venkovní bazén (8 x 14 m), páru, by-
linnou saunu a whirlpoolovou vanu, posilovnu, 
stolní tenis a tenisový kurt. Stravování je formou 
polopenze – snídaně bufet, večeře menu o  3 
chodech s  možností výběru z  2 hlavních jídel, 
salátový bufet. Hosté mají v ceně Korutanskou 
kartu, se kterou mají pak volný vstup do  více 
než 100 atrakcí v celých Korutanech. 

Hotel Lorenzihof v St. Egydenu – Wörthersee
Období 2016 Dospělí 
23.04.-07.05. 1 400
07.05.-02.07. 1 190
02.07.-13.08. 1 400
13.08.-03.09. 1 190
03.09.-10.09. 1 400
10.09.-08.10. 1 190

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdar-
ma, 12-15,9 let 50%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 50, malý pes 
5 Euro/den.
Upozornění: v  obdobích 23.04.-02.07. a  13.08.-
08.10.16 platí 7=6, po celou sezonu min. počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den.

Hotel Fantur ve Veldenu – Wörthersee

Období 
2016

Dospělí  
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji
28.04.-02.07. 1 480 1 640
02.07.-27.08. 1 770 1 930
27.08.-02.10. 1 480 1 640

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s po-
lopenzí, pobytovou taxu, Korutanskou kartu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 6,9 let zdar-
ma, 7-12,9 let 40%, ostatní 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 50.
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 3 a nástup-
ní dny na ubytování každý den, malý pes bez poplatku.

Gasthof Zur Post v Ossiachu – Ossiachersee

Období 
2016

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji 
s balko-

nem

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 
pokoji bez 

balkonu

Dospělí 
v rodinném 

pokoji 
/vedlejší 
budova

30.04.-02.07. 1 480 1 360 1 600
02.07.-27.08. 1 890 1 680 2 260
27.08.-26.10. 1 480 1 360 1 600

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s  polopenzí, Korutanskou kartu pro osobu od  12 let, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 8,9 let zdarma, 
9-15,9 let 50%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 50, pobytová 
taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 16 let, malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: v obdobích 30.04.-10.06. a 17.09.-26.10.16 
platí 7=6, 6=5, 5=4 a 4=3, po celou sezonu min. počet 
nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den.
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Národní park Vysoké Taury, Bad Kleinkirchheim a Katschberg
Oblast Národního parku Vysoké Taury je ideálním místem pro trávení aktivní dovolené spojené 
především s pěší turistikou. Obec Mallnitz leží doslova obklopena Národním parkem a je vy-
nikajícím výchozím místem do jeho krásného nitra s 3 000 vrcholy a ledovcovými jezírky. Bad 
Kleinkirchheim leží v přírodním parku Nockberge. Parkem vede panoramatická mýtná silnice 
Nockalmstrasse. V Bad Kleinkirchheim najdete i termální lázně Römerbad a St. Kathrein. Průzrač-
ně čisté jezero Millstättersee je vzdáleno cca 15 km, v jezeře se dá nejen koupat, ale jezdí zde 
i výletní lodě. V oblasti jsou i další menší jezera jako Feldsee nebo Afritzsee. Dovolenou všude 
v Korutanech vám určitě ulehčí Korutanská karta na vstupy, která je u některých kapacit v ceně 
nebo se dá zakoupit (cca 36 Euro/6 dní/dosp). Katschberg leží mezi Korutany a Salcburskem a je 
obklopen masivy Nockberge a Hohen Tauern. Je ideálním výchozím místem na výlety a na ak-
tivní dovolenou. V oblasti jsou horská jezírka, příjemné chaty i různé zážitkové cesty. Katschberg 
sousedí s údolím Lungau, kde jsou pohodlné cyklostezky vhodné nejen pro rodiny s dětmi.

Hotel Katschberghof v Katschbergu
Období 2016 Dospělí 
12.06.-17.07. 2 360
17.07.-21.08. 2 740
21.08.-30.10. 2 360

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all 
inclusive, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdar-
ma, 6-13,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 50, pobytová 
taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 18 let.
Upozornění: po  celou sezonu platí pobyty neděle - 
čtvrtek a čtvrtek - neděle, při pobytech neděle - čtvrtek 
platí 4=3.

Apartmány Thermeblick v Bad Kleinkirchheim 

Období 
2016

Studio 2 
osoby

Apartmán 
pro 2-4 
osoby

Apartmán 
pro 4-5 

osob
05.05.-09.07. 1 720 2 630 3 220
09.07.-23.07. 1 940 2 830 3 830
23.07.-20.08. 2 120 3 090 4 120
20.08.-10.09. 1 940 2 830 3 830
10.09.-23.10. 1 790 2 700 3 270

Ceny na apartmán/studio a noc v Kč zahrnují: pro-
nájem apartmánu/studia na 1 noc, Korutanskou kartu, 
ložní prádlo, spotřeby vody a elektřiny, topení.
Příplatky: komplexní poj. viz strana 50, na místě se hra-
dí: závěrečný úklid apartmánu (studia) 40-62 Euro v zá-
vislosti na velikosti, pobyt. taxa cca 2,5 Euro/od 17 let/
noc, malý pes 15 Euro/pobyt.
Upozornění: v období 23.07.-20.08.16 platí počet nocí 7 
a  nástupní den na  ubytování sobota, v  ostatních obdo-
bích min. počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý 
den, v obdobích 05.04.-25.06. a 10.09.-23.10.16 platí 7=6. 
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Hotel – penzion Hubertus *** 
v Mallnitzu – all inclusive

Pěkný dům leží cca 500 m od centra Mallnitzu 
a 100 m od veřejného bazénu, kam mají hosté 
vstup zdarma. V domě je recepce, jídelna, wi-fi 
zdarma, herna pro děti, u domu je parkoviště, 
dětské hřiště a  louka pro děti, kde si mohou 
hrát. 2-3 lůžkové i  rodinné pokoje mají vlast-
ní soc. zařízení a TV-Sat. Rodinné pokoje jsou 
pak dva pokoje s jedním společným soc. zaří-
zením. Stravování je formou all inclusive – sní-
daně bufet, svačinový balíček, odpoledne se 
podává káva a koláče, večeře je menu o 3 cho-
dech s možností výběru u hlavního jídla, salá-
tový bufet. Od 10.00 do 22.00 hodin jsou k dis-
pozici nápoje jako pivo, víno a nealko. Hosté 
mají v  ceně Korutanskou kartu Národního 
parku Vysoké Taury, se kterou mohou zdar-
ma využívat vybrané lanovky, bazény, mýtné 
silnice a  další atraktivity v  Korutanech. Děti 
do 12,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku mají 
pobyt s all inclusive zdarma.

Hotel Katschberghof ****  
v Katschbergu – all inclusive

Velmi pěkný hotel leží v centru Katschbergu, 
mezi Korutany a Salcburskem. Přímo od hote-
lu vedou turistické trasy. V hotelu je recepce, 
hala, restaurace, herna pro děti. U  hotelu je 
parkoviště a louka na opalování. 2-4 lůž. poko-
je mají vlastní soc. zařízení, kabelovou TV a rá-
dio. V hotelu je vnitřní bazén 6 x 9 m a wellness 
s  různými saunami a  infrakabinou (wellness 
přístupné od 16 let), posilovna. Stravování je 
formou all inclusive – snídaně bohatý bufet, 
mezi 12.00-14.00 hodinou polévkový bufet, 
odpoledne se podává káva, čaj a koláče, veče-
ře menu o 4 chodech včetně salátového bufe-
tu. Mezi 10.00-
22.00 hodinou 
jsou k  dispozici 
nápoje jako to-
čené pivo, stol-
ní víno a nealko 
ze samoobsluž-
ného baru. 

Apartmány Thermeblick  
v Bad Kleinkirchheimu

Apar tmánové 
domy se na-
chází v  části 
Bach, jen cca 
100 m od  ter-
málních lázní 

St. Kathrein a  několik málo minut pěší chů-
ze k  lanovce Maibrunnbahn. Centrum Bad 
Kleinkirch heimu s  dalším termálními lázněmi 
Römerad a lanovkou Kaiserburgbahn je vzdá-
leno cca 400 m. Hosté mají v  ceně Korutan-
skou kartu, se kterou mají volný vstup do více 
než 100 atrakcí po  celých Korutanech. Díky 
této kartě ušetříte za lanovky, vstupy a atrakce. 
Studio pro 2 osoby (28 m2), obytná místnost 
s rozkl. gaučem nebo postelemi ve spací části, 
kuchyňský kout, koupelna, předsíň, balkon.
Apartmán pro 2-4 osoby (50 m2), 1 ložnice, 
obytná místnost s  rozkl. gaučem, kuchyně, 
koupelna, předsíň, balkon.
Apartmán pro 4-5 osob (75 m2), 2 ložnice, 
obytná místnost s  rozkl. gaučem, kuchyně, 
koupelna, předsíň, balkon. Hotel – penzion Hubertus v Mallnitzu 

Období 
2016

Dospělí  
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí  
v rodinném 

pokoji
28.05.-04.06. 1 390 1 510
04.06.-02.07. 1 740 1 810
02.07.-27.08. 1 810 1 940
27.08.-24.09. 1 740 1 810
24.09.-01.10. 1 390 1 510

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování s  all 
inclusive, Korutanskou kartu Národního parku Vysoké Tau-
ry, vstup do místního bazénu, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. nebo 4. lůžku do 12,9 let zdar-
ma, 13-15,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 50.
Upozornění: v  obdobích 28.05.-04.06. a  24.09.-01.10.16 
platí 7=5, v obdobích 04.06.-18.06. a 10.09.-24.09.16 platí 
7=6, v  obdobích 29.05.-25.06. a  11.09.-24.09.16 platí 4=3 
při pobytech neděle - čtvrtek, po  celou sezonu min. počet 
nocí 3 a  nástupní dny na  ubytování každý den, malý pes 
možný bez poplatku.
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Když se řekne Tyrolsko, vybaví se člověku okamžitě mohutná pásma hor, líbezné horské pastviny s typickými horskými chatami a upravené 
vesnice. V této „zemi hor“, jak je Tyrolsku často přezdíváno, je také na 600 jezer. Tyrolská krajina je ideálním místem pro turisty i bikery 
a díky místním lanovkám je možné poznat tyrolské hory i bez velké námahy.

Údolí Zillertal, Paznauntal a Wildschönau
Údolí Zillertal je jako stvořené pro aktivní a pestrou letní dovolenou. Zillertálské Alpy jsou přírodním parkem s jedinečnou faunou a flórou, s třítisí-
covými vrcholy a nepřeberným množstvím různě náročných turistických cest. Údolí uzavírá ledovec Hintertux, který patří k nejvyhledávanějším cílům 
v oblasti. V létě jsou v provozu vybrané lanovky, doporučujeme zakoupení Zillertal Aktiv Card, se kterou můžete využívat zdarma 1 lanovku denně, 
navštěvovat koupaliště a využívat vybranou dopravu v údolí (cca 60 Euro/dosp./6 dní). Z údolí to není daleko do Světa Swarovského, na středověký 
hrad Tratzberg nebo do historického městečka Rattenberg. Údolí Paznauntal se rozkládá mezi hřebeny Silvretta, Verwall a švýcarským Samnaun. 
Nabídka turistických tras je zde pestrá, nechybí zde lehké trasy pro rodiny s dětmi, ale ani náročné celodenní okruhy. Jedním z tipů na výlet je pano-
ramatická silnice Silvretta Hochalpenstrasse. V údolí je několik lanovek s letním provozem. Díky Silvrettacard, která je v ceně pobytu, můžete tyto la-
novky využívat zdarma. Malebné údolí Wildschönau leží v Kitzbühelských Alpách. Celou oblast společně tvoří 4 vesnice – Oberau, Niederau,  Auffach 
a Mühltal. Ač je oblast zaměřená především na turismus, najdete zde velké množství hospodářství a místní lidé se zde stále snaží dodržovat zvyklosti 
a tradice. Také zde jezdí lanovky i v létě. Můžete je díky kartě Wildschönau Card využívat zdarma a nejen ty, ale i další atrakce.

Tyrolsko – srdce Alp

Hotel Hoppet **** v Hartu  
– all inclusive

Velmi pěk-
ný hotel leží 
v  centru Har-
tu, na  začátku 
údolí Zillertal. 
Hotel má klid-
nou polohu 

a tvoří ho dvě propojené budovy. V hotelu je 
recepce, hala, výtah, restaurace, jídelna, herna 
pro děti, parkoviště. 2-4 lůž. pokoje mají vlast-
ní soc. zařízení, kabelovou TV, fén a  balkon. 
 Wi-fi je za poplatek 6 Euro/500 MB. V hotelu je 
venkovní i vnitřní bazén (15 x 6 m) a wellness. 
Stravování je formou all inclusive – snídaně 
bufet, svačinový balíček je možné si udělat 
u svačinového bufetu, odpolední svačina (ko-
láče a zmrzlina pro děti), večeře jsou formou 
pestrého bufetu. Po  celý den jsou k  dispozi-
ci nápoje jako točené pivo, stolní víno, káva, 
čaj, nealko (neplatí pro spotřebu v hotelovém 
baru). Děti do 11,9 let ubyt. na 3. a 4. lůžku 
mají pobyt s all inclusive zdarma.

Hotel Ad Laca *** v See 
Hotel se nachází 
v  centru městečka 
See. Místní přírodní 
koupaliště, zastávka 
autobusu i obchody 
jsou v  bezprostřed-

ní blízkosti. V domě je recepce, wi-fi za popla-
tek, jídelna, bar, terasa, výtah, kolárna, u hotelu 
je parkoviště. 2-3 lůž. pokoje mají vlastní soc. 
zařízení, TV-Sat, rádio, balkon nebo terasu. 
Hostům je k  dispozici pára, sauna, whirl pool. 
Dětem je vstup povolen jen v  doprovodu ro-
diče. Hosté mají také k dispozici vnitřní bazén 
7  x 5 m v  sesterském hotelu (100  m). Stravo-
vání je formou rozšířené polopenze – snídaně 
bufet, malá obědová svačina, večeře menu 
o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla, 
nealko nápoje mezi 11.30-17.00 hod. V ceně je 
karta Silvrettacard, která umožňuje zdarma 
využívat místní lanovky, koupaliště a dopravu 
v údolí. Dítě do 11,9 let ubyt. na 3. lůžku má 
pobyt s polopenzí zdarma.

Hotel Simmerlwirt *** v Niederau 
Tradiční hotel leží 
v  centru Niederau, 
cca 250 m od  la-
novky, kterou mo-
hou hosté využívat 
v  rámci karty zdar-
ma. V  hotelu je re-
cepce, hala s krbem, 

výtah, wi-fi zdarma, restaurace, jídelna, herna 
pro děti, parkoviště. 2-4 lůž. pokoje mají vlast-
ní soc. zařízení, TV-Sat a  balkon. U  hotelu je 
venkovní vyhřívaný bazén 6  x  12 m. 3x týd-
ně je v  provozu wellness. Hosté mají v  ceně 
kartu Wildschönau Card, která umožňuje 
využívat lanovky v údolí, místní dopravu, kou-
paliště. Stravování je formou rozšířené polo-
penze – snídaně bufet, odpolední svačina, 
večeře jsou menu o 3 chodech s možností vý-
běru hlavního jídla, salátový bufet. U večeře je 
v ceně 1 nápoj jako malé pivo, 1/8 l stolního 
vína nebo 0,2 l nealko. Děti do 11,9 let ubyt. 
na 3. a 4. lůžku mají pobyt s rozšířenou po-
lopenzí a nápojem u večeře zdarma.

Hotel Hoppet v Hartu – Zillertal – all inclusive
Období 2016 Dospělí
04.06.-26.06. 1 720
26.06.-17.07. 2 000
17.07.-21.08. 2 280
21.08.-04.09. 2 000
04.09.-22.10. 1 890

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all 
inclusive, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdar-
ma, 12-15,9 let 60%, ostatní 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 50, 1 lůžkový 
pokoj 240 Kč/noc, malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: v obdobích 04.06.-17.07. a 28.08.-01.10.16 
minimální počet nocí 5 a  nástupní dny na  ubytování 
každý den, v  období 18.07.-22.08.16 platí počet nocí 7 
a nástupní dny na ubytování neděle a čtvrtek.

Hotel Ad Laca v See im Paznauntal

Období 
2015

Dospělí  
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji
11.06.-10.07. 1 460 1 540
10.07.-27.08. 1 640 1 680
27.08.-18.09. 1 460 1 540

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s roz-
šířenou polopenzí, letní kartu Silvrettacard, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 11,9 let zdarma, 12-
16,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 50, pobytová 
taxa 1,7 Euro/noc a osoba od 15 let.
Upozornění: po  celou sezonu minimální počet nocí 3 
a  nástupní dny na  ubyt. každý den, v  obdobích 11.06.-
03.07. a  28.08.-18.09.16 platí 7=5, v  obdobích 03.07.-
28.08.16 platí 7=6 a  v  období 03.07.-18.09.16 platí 4=3 
při pobytu neděle - čtvrtek. Pobyt se psem není možný.

Hotel Simmerlwirt v Niederau – Wildschönau

Období 
2016

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji
14.05.-09.07. 1 440 1 520 1 560
09.07.-20.08. 1 560 1 700 1 750
20.08.-24.09. 1 440 1 520 1 560
24.09.-17.10. 1 360 1 440 1 520

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s rozší-
řenou polopenzí, kartu Wildschönau Card, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdar-
ma, 12-15,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 50, pobytová 
taxa cca 2 Euro/noc/osoba od  15 let, 1 lůžkový pokoj bez 
příplatku, malý pes 8,50 Euro/den (pouze na vyžádání).
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 a ná-
stupní dny na ubytování každý den a navíc platí akce 10=9.
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Údolí Ötztal a Stubaital
Údolí Ötztal je neodolatelný ráj pro ty, kteří milují vysokohorskou turistiku, překrásnou přírodu a jedinečnou flóru i faunu. Městečko Längenfeld 
leží uprostřed tohoto údolí. Zde se nacházejí jedny z nejmodernějších termálních lázní v Rakousku Aqua Dom. Malebná vesnička Vent (1.900 m) 
leží na samotném konci údolí Ötztal. Pohoda a jedinečná vysokohorská krajina vás zde chytne za srdce. V okolí vede několik cest k vysokohorským 
chatám jako je např. Martin-Buschhütte, Hochjochhospitz nebo Breslauerhütte, která leží na úpatí hory Wildspitze. V údolí je několik lanovek 
s letním provozem, které vás vyvezou na různé vyhlídky do 3.000 m, ze kterých jsou nádherné výhledy na ötztalský svět ledovců a majestátní tří-
tisícovky. Doporučujeme zakoupit letní kartu Ötztalcard, která umožnuje jejich využívání zdarma. Široké údolí Stubaital leží jen cca 20 km jižně 
od metropole Tyrolska Innsbrucku. Na konci údolí je majestátní ledovec Stubai, kam je možné vyjet lanovkami na vyhlídku až do výšky 3.210 m. 
V údolí jsou ještě další 3 oblasti, kde je možné podniknout horský výšlap s pomocí lanovek – vesničky Mieders, Fulpmes a Neu stift. Za návštěvu 
určitě stojí vodopád Grawa Wasserfall i nově otevřený areál s bazény a saunami v Telfes – StuBay. Pokud dáváte přednost horským kolům, věřte, 
že toto údolí je pro vás to pravé – Stubaitalem vede síť 720 km tratí pro horská kola různých obtížností. Zpestřením dovolené může být třeba 
návštěva Innsbrucku, kam se nemusíte vydávat autem, ale kam je možné pohodlně dojet z Fulpmesu úzkokolejkou.

Gasthof Weisskugel *** ve Ventu
Útulný gasthof leží 
v  centru Ventu a  je 
perfektním místem 
pro podnikání hor-
ských túr v  okolí, 
např. do  údolí Ro-
fental nebo na různé 
vysokohorské chaty 

v  okolí. Místní lanovka, obchody, restaurace 
a stanice autobusu do Söldenu jsou v bezpro-
střední blízkosti. V  gasthofu je malá recepce, 
restaurace, zimní zahrada, letní terasa. Wi-fi 
za poplatek. Parkoviště je u gasthofu. K dispo-
zici jsou pěkné 2-3 lůžkové pokoje s vlastním 
soc. zařízením, kabelovou TV a  některé s  bal-
konem. Stravování je formou rozšířené polo-
penze – snídaně formou bufetu, ze snídaně je 
možné si připravit svačinový balíček a  večeře 
formou menu o 3 chodech. 3x týdně je k večeři 
i  salátový bufet. Infrasauna za  poplatek. Dítě 
do 11,9 let ubyt. 
na  3.  lůžku má 
pobyt s  rozšíře-
nou polopenzí 
zdarma.

Hotel Lohmann *** v Obergurglu 

Pěkný hotel leží v  centru vysoko polože-
né obce Obergurgl (1.900 m). Sölden je cca 
15 km, nejbližší lanovka s letním provozem cca 
300 m. V hotelu je recepce, wi-fi zdarma, výtah, 
jídelna, restaurace, bar, herna pro děti, parko-
viště.  2-4 lůžkové pokoje (30 m2) mají vlastní 
sociální zařízení, kabelovou TV, fén, trezorek, 
wi-fi zdarma a balkon. Hosté mají v ceně letní 
kartu Ötztal Premium Card, která umožňuje 
využívat lanovky v celém údolí, místní dopra-
vu, vstupy na koupaliště aj. V hotelu je k dis-
pozici pěkné wellness s párou, 2 saunami a in-
frakabinou (přístupné od 16 let). Stravování je 
formou rozšířené polopenze s nápoji u večeře 
– snídaně bufet, mezi 16-17.00 hodinou se po-
dává káva, čaj a koláče (mimo sobot), večeře 
jsou formou bufetu, k  večeři jsou v  ceně za-
hrnuty nápoje jako pivo, stolní víno a nealko. 
Děti do 10,9 let 
ubyt. na  3. a  4. 
lůžku mají po-
byt s  rozšíře-
nou polopenzí 
a  nápoji u  ve-
čeře zdarma. 

Hotel Montana *** v Telfes 

Útulný hotel leží na slunečné terase údolí Stu-
baital, v klidné vesnici Telfes. V hotelu je recep-
ce, lobby, zimní zahrada, restaurace, jídelna, 
bar, wi-fi zdarma, kolárna, výtah a parkoviště. 
Místní vnitřní i venkovní bazén je vzdálen cca 
500 m od  hotelu. Hostům je k  dispozici malé 
wellness (pára, sauna, infrakabina), dětem 
vstup povolen pouze v  doprovodu rodiče. 
Ubytování je ve 2-4 lůžkových pokojích s vlast-
ním soc. zařízením vybavených starším nábyt-
kem, Sat-TV, rádiem, wi-fi zdarma a balkonem. 
Stravování je formou polopenze – snídaně for-
mou bufetu, odpolední svačina (káva, koláče), 
večeře menu o 4 chodech s možností výběru 
hlavního jídla včetně salátového bufetu. Děti 
do 5,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku mají po-
byt s polopenzí zdarma a děti do 9,9 let mají 
slevu 70%. V ceně je letní karta Stubai Super 
Card, která umožňuje zdarma využívat místní 
lanovky, koupaliště, bazény, bobovou dráhu 
a místní dopravu.

Gasthof Weisskugel ve Ventu – Ötztal

Období 
2016

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 
pokoji bez 

balkonu

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji s bal-
konem

10.06.-10.07. 1 190 1 280
10.07.-21.08. 1 390 1 480
21.08.-22.09. 1 190 1 280
22.09.-02.10. 1 070 1 150

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s rozšířenou polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 11,9 let zdarma, 
12-15,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 50, poby-
tová taxa cca 2,5 Euro/noc/osoba od 15 let, malý pes 
8 Euro/den.
Upozornění: v  obdobích 10.06.-10.07. a  21.08.-
02.10.16 platí 7=6, po  celou sezonu minimální počet 
nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den.

Hotel Montana v Telfes – Stubaital
Období 

2016
Dospělí ve 2-3 

lůž. pokoji
Dospělí ve 2-4 

lůž. pokoji
02.06.-02.10. 1 440 1 520

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, letní kartu Stubai Super Card, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdar-
ma, 6-9,9 let 70%, 10-14,9 let 50%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 50, pobytová 
taxa 2,8 Euro/noc a osoba od 15 let, pes za poplatek 
v závislosti na rase a velikosti a pouze na vyžádání.
Upozornění: po  celou sezonu platí akce 7=6 a  4=3 
při pobytech neděle - čtvrtek, minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den.

Hotel Lohmann v Obergurglu – Ötztal
Období 2016 Dospělí 
25.06.-09.07. 1 790
09.07.-20.08. 2 090
20.08.-17.09. 1 790

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s roz-
šířenou polopenzí a nápoji u večeře, letní kartu Ötztal 
Premium Card, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 10,9 let zdar-
ma, 11-14,9 let 50%, ostatní 40%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 50, pobytová 
taxa 2,5 Euro/noc a osoba od 15 let,  malý pes 8 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu platí akce 7=6, min. po-
čet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den.
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Hory, jezera, Mozartovo město – v Salcbursku najdete vše, co si jen pro pestrou letní dovolenou můžete přát. Čeká na vás pohádková kra-
jina s průzračnými jezery a majestátními horskými štíty, loukami i malebnými vesničkami. Nezáleží na tom, zda se rozhodnete pro aktivně 
strávenou dovolenou v horách, pro rodinnou dovolenou v apartmánech nebo pro lenošení u jezera, v Salcbursku můžete mít ode všeho 
trochu. Záleží jen a jen na vás, co si vyberete.

Salzburger Sportwelt a okolí Gollingu
Salzburger Sportwelt leží jižně od  Salcburku a  velkou výhodou je dobrá dostupnost po  dálnici. V  této oblasti najdete jezera, louky, hory, 
a prochází jí i pohodlné cyklostezky. Samozřejmostí jsou lanovky s letním provozem, které vám ulehčí putování po horách. Oblast je rájem pro 
rodinnou dovolenou, dětské parky s různými atrakcemi ve Flachau, Wagrainu a Alpendorfu nadchnou děti každého věku.Pokud se budete chtít 
osvěžit, příležitost budete mít na koupalištích ve Filzmoosu, Radstadtu, Wagrainu. Při nepřízni počasí můžete navštívit termály v Altenmarktu. 
Golling je ideálním výchozím místem pro výlety po celém Salcbursku, historický Salcburk je vzdálen jen cca 25 km. Za návštěvu určitě stojí lázně 
Aqua Salza Golling, kde jsou bazény s protiproudy, vířivky, dětský svět a venkovní koupaliště (celodenní vstupné bez saun cca 13 Euro/dosp.). 
Golling leží i na Tauernské cyklostezce a jeho okolí je tedy i rájem pro cyklisty. Při pobytech v těchto zajímavých oblastech doporučujeme zakou-
pení Salcburské karty, která vám umožní využívat zdarma většinu zdejších lanovek a koupališť.

Salcbursko – malý ráj v srdci Alp

Hotel Alpenkrone **** ve Filzmoosu

Pěkný hotel má klidnou polohu ve  svahu 
u lesa, cca 1,5 km od centra Filzmoosu. V hote-
lu je hala s recepcí, výtah, jídelna, restaurace, 
dětská herna, v prostoru recepce je wi-fi zdar-
ma. U hotelu je louka na opalování a parkoviš-
tě. 2-3 lůžkové útulné pokoje mají vlastní soc. 
zařízení, TV-Sat a balkon. Hosté mají k dispo-
zici vnitřní bazén 5 x 8 m (vstup do bazénu je 
věkově neomezen), wellness s  párou a  sau-
nou (přístup od 12 let). Stravování je formou 
polopenze – snídaně bufet, večeře menu o 4 
chodech s  možností výběru u  hlavního jídla, 
někdy se salátovým bufetem.

Apartmány Austria ve Flachau
Pěkný apartmá-
nový dům leží 
na  klidném mís-
tě ve  Flachau. 
Centrum měs-
tečka s  obchody 
a  restauracemi, 

velké dětské hřiště a  lanovka jsou vzdáleny 
300-500 m. Cyklistická stezka vede kousek 
od  domu. U  apartmánů je solárně vyhřívaný 
bazén 7 x 3,5 m, houpačky, klouzačka, písko-
viště, k  dispozici je i  stolní tenis, trampolína 
a parkoviště. Každý apartmán má vlastní soc. 
zařízení, kabelovou TV, rádio, balkon, ve vyba-
vených kuchyních je el. dvouvařič, wi-fi za po-
platek 10 Euro/týden.
Apartmán pro 2-3 osoby: cca 30 m2, dvou-
lůžková ložnice, obytná kuchyně s gaučem.
Apartmán pro 4-6 osob: cca 60 m2, 2x dvou-
lůžková ložnice, obytná kuchyně s  gaučem 
pro 2 osoby, myčka nádobí.
Apartmán pro 6-8 osob: cca 100 m2, 3x dvou-
lůžková ložnice, obytná kuchyně s  gaučem 
pro 2 osoby, myčka nádobí.

Gasthof Torrenerhof ***  
v Gollingu – all inclusive

Tradiční gasthof 
má klidnou po-
lohu cca 2 km 
od  centra Gollin-
gu, kousek od lesa 
i  od  Gollingské-
ho vodopádu. Je 
ideál ním výcho-

zím místem pro výlety po  celém Salcbursku. 
Přírodní koupaliště s dětským hřištěm v Kuchlu 
je cca 3,5 km (volný vstup). V  gasthofu je re-
cepce, výtah, jídelna, restaurace, bar a parko-
viště je u  domu. Hotel půjčuje dle možností 
svým hostům zdarma kola, u gasthofu je malé 
dětské hřiště. 2-4 lůž. pokoje mají koupelnu 
s WC a kabelovou TV. Stravování je formou all 
inclusive – snídaně bufet, svačinový balíček 
(obložený chléb, nápoj, ovoce, sladkost), od-
poledne je svačina, večeře menu o 3 chodech 
s možností výběru u hl. jídla nebo bufet. Mezi 
9.00-21.00 hodinou jsou k  dispozici nápoje 
jako točené pivo, stolní víno, místní nealko 
(platí v rámci jídelny pro hotelové hosty).

Hotel Alpenkrone ve Filzmoosu
Období 2016 Dospělí 
21.05.-09.07. 1 360
09.07.-06.08. 1 440
06.08.-01.10. 1 360

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na  3. lůžku do  5,9 let zdarma, 
6-12,9 let 70%.
Příplatky: komplexní poj. viz strana 50, pobyt. taxa 
1,5 Euro/noc a osoba od 15 let, malý pes 9 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty na 4 noci (so-
bota-středa) nebo na 3 noci (středa-sobota) nebo týden-
ní pobyty s nástupním dnem na ubytování sobota a stře-
da, v obdobích 21.05.-18.06. a 23.07.-01.10.16 platí 7=6.

Gasthof Torrenerhof v Gollingu - all inclusive
Období 2016 Dospělí 
27.03.-01.05. 940
01.05.-08.05. 1 150
08.05.-10.07. 1 020
10.07.-28.08. 1 500
28.08.-03.11. 1 310

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all 
inclusive, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdar-
ma, 6-12,9 let 50%, ostatní 20%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 50, pobytová 
taxa 1,5 Euro/noc a osoba od 15 let, malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu platí 7=6 a 4=3 při poby-
tech neděle - čtvrtek.

Apartmány Austria ve Flachau
Období 

2016 2-3 osoby 4-6 osob 6-8 osob

07.05.-18.06. 5 190 7 030 11 100
18.06.-25.06. 7 250 9 840 15 540
25.06.-20.08. 9 840 12 950 18 650
20.08.-10.09. 6 220 8 440 13 320

Ceny na  apartmán a  týden v  Kč zahrnují: týdenní 
pronájem apartmánu, závěrečný úklid apartmánu.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 50, pobyto-
vá taxa 2 Euro/noc/osoba od  15 let, spotřeba energií 
17  Euro/apartmán a  pobyt, ložní prádlo 7 Euro/set 
nebo vlastní, ručníky vlastní, malý pes 7 Euro/den, 
v létě se v apartmánech netopí, topení je na přání kli-
enta zapnuto za poplatek 3 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu platí počet nocí 7 a ná-
stupní den na ubytování sobota.
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Zell am See a okolí a Krimml
Pokud si pro svou dovolenou zvolíte oblast v  okolí Zellského jezera, budete mile překvapeni velmi pestrou nabídkou tohoto malebného 
regionu. V horkých letních dnech se můžete koupat na jedné ze 6 pláží u Zellského jezera nebo na koupalištích. Kryté bazény jsou v Zell am 
See i v Kaprunu. Na kraji Kaprunu vyrostly velmi moderní lázně Tauern Spa, kde jsou venkovní a vnitřní bazény s různými teplotami, zóna se 
saunami, dětský svět s atrakcemi. Region je také rájem pro turisty i cyklisty. Údolím vedou pohodové cyklostezky. Návštěva vysokohorské silnice 
Grossglockner Hochalpenstrasse s překrásnými panoramaty může být jedním z nezapomenutelných zážitků vaší dovolené. Dalším výletním 
cílem můžou být přehrady nad Kaprunem, plavba lodí po jezeře. Horská obec Krimml leží na hranicích Salcburska a Tyrolska. Z jedné strany je 
obklopena překrásnou přírodou NP Vysoké Taury a z druhé Zillertalskými Alpami. Dominantou Krimmlu jsou bezesporu mohutné Krimmlerské 
vodopády. Můžete odtud podnikat výlety nejen do Salcburska, ale i přes Gerlospass na Königsleiten a dál do Zillertalu. Výhodou ubytování 
v oblasti je karta Nationalpark Sommercard, se kterou máte jednu atraktivitu v oblasti jako lanovku, bazén nebo muzeum zdarma.

Hotel Lukasmayr ***  
v Brucku – all inclusive

Rodinný hotel leží 
v  centru městeč-
ka Bruck, které 
je vzdáleno cca 
4 km od Zellského 
jezera. Pár metrů 
od  hotelu vede 
Tauernská cyk-

lostezka. Veřejné koupaliště se skluzavkou, 
minigolfem a  tenisovými kurty je cca 400 m 
od hotelu. V hotelu je vstupní hala s krbem, re-
staurace s barem a pivnicí, kavárna, výtah, her-
na pro děti, terasa a  parkoviště. Za  poplatek 
mohou hosté využívat internetový koutek. 2-4 
lůžkové pokoje mají vlastní soc. zařízení, kabe-
lovou TV a některé i balkon. V rámci týdenního 
pobytu můžete využívat 2x týdně saunu, fit-
ness (16.30–18.00 hodin) nebo si půjčit kola. 
Stravování je formou all inclusive – snídaně 
bufet, lehký oběd (12.30-13.30 hodin) nebo 
svačinový balíček, mezi 15.30-16.30 hodinou 
se podává káva, čaj a koláče, večeře menu o 3 
chodech, salátový bufet. Od  09.00 do  21.00 
hodin jsou k  dispozici nápoje jako pivo, stol-
ní víno, káva, nealko z nápojového baru. Děti 
do 11,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku mají 
pobyt s all inclusive zdarma.

Hotel Lukasmayr v Brucku – all inclusive

Období 
2016

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí  
ve 2-4 lůž. poko-

ji s balkonem
21.05.-28.05. 1 400 1 650
28.05.-02.07. 1 220 1 420
02.07.-09.07. 1 400 1 650
09.07.-20.08. 1 520 1 800
20.08.-01.10. 1 400 1 650

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all 
inclusive, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdar-
ma, 12-15,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: komplexní poj. viz strana 50, pobytová taxa 
1,3 Euro/noc a osoba od 15 let, malý pes 7 Euro/den.
Upozornění: v  obdobích 21.05.-09.07. a  27.08.-01.10.16 
platí 7=6, v období 03.07.-05.09.16 platí 10=9, po celou se-
zonu min. počet nocí 4 a nástupní dny na ubyt. každý den.

Hotel Martha ***+ v Zell am See
Pěkný hotel 
leží nad cen-
trem města 
Zell am See, 
kousek od  sta-
nice lanovky 
na  Schmitten-

höhe. Centrum města s obchody, pláž u jezera, 
cyklostezka a veřejný bazén jsou vzdáleny cca 
1,5 km od hotelu. V hotelu je hala, výtah, míst-
nost, kde se podávají snídaně, kolárna, sauna 
a  pára, terasa, zahrada, stolní tenis, velké dět-
ské hřiště, minifarma se zvířátky. U  hotelu je 
parkoviště. Ubytování je ve  2-4 lůž. pokojích 
s  balkonem, pokoje mají vlastní soc. zařízení, 
fén, rádio, TV-Sat, wi-fi za poplatek. Na vyžádá-
ní je možné využívat saunu a páru. V hotelu se 
podávají snídaně, které jsou formou bohatého 
bufetu. Večeře (menu o 3 chodech s možností 
výběru hlavního jídla a salátový bufet) je mož-
né si přikoupit a probíhají na sesterském hote-
lu Schmittenhof, který je vzdálen 250 m. Hosté 
mají v ceně kartu Zell am See – Kaprun, která 
umožňuje využívat místní lanovky, pláže, za-
hrnuje vstupy na zajímavá místa v okolí, např. 
do soutěsek nebo na přehrady nad Kaprunem. 
Tato karta vám ušetří značné finanční prostřed-
ky. Děti do 12,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku 
mají pobyt se snídaní (polopenzí) zdarma.

Hotel Burgeck *** v Krimmlu

Hotel s  překrásným výhledem na  okolní hory 
a vodopády leží u lesa nad Krimmlem. Do cen-
tra dojdete pěšky za  cca 10 minut. Veřejné 
koupaliště v  Krimmlu je cca 500 m od  hotelu.  
V hotelu je recepce, jídelna, restaurace, terasa, 
dětské hřiště, bar, wi-fi zdarma, malé parkoviš-
tě. 2-4 lůž. pokoje mají vlastní soc. zařízení, TV-
-Sat a  fén. Ve 2-4 lůž. pokojích je 3. a 4. lůžko 
palanda. Stravování je formou polopenze – sní-
daně bufet, večeře menu o 4 chodech s mož-
ností výběru u hlavního jídla. Hosté mají v ceně 
kartu Nationalpark Sommercard Mobile, se 
kterou mohou zdarma využívat 1 atrakci v ob-
lasti denně (lanovky, muzea, bazény….) a navíc 
mají zdarma i veřejnou dopravu v oblasti.

Hotel Martha v Zell am See
Období 2016 Dospělí 
25.05.-10.07. 1 310
10.07.-28.08. 1 810
28.08.-04.10. 1 310

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování se 
snídaní, kartu Zell am See-Kaprun, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 12,9 let zdar-
ma, 13-15,9 let 50%, ostatní 20%.
Příplatky: komplexní poj. viz strana 50, 1 večeře 450 
Kč/dospělí, děti do 12,9 let večeře zdarma, děti 13-15,9 
let 225 Kč, pobyt. taxa 1,2 Euro/noc a osoba od 16 let, 
malý pes 8 Euro/den.
Upozornění: v  obdobích 25.05.-17.07. a  21.08.-
04.10.16 platí 7=6 a  navíc 5=4 při pobytech neděle - 
pátek, po  celou sezonu min. počet nocí 2 a  nástupní 
dny na ubytování každý den. Na večeře za příplatek se 
nevztahují akce 7=6 a 5=4.

Hotel Burgeck v Krimmlu
Období 2016 Dospělí 
14.05.-09.10. 1 640

Cena na  osobu a  noc v  Kč zahrnuje: 1x ubytování 
s polopenzí, kartu Nationalpark Sommercard Mobile, 
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdar-
ma, 6-12,9 let 50%, 13-15,9 let 30%, ostatní 15%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 50, pobyto-
vá taxa cca 1,5 Euro/noc a osoba od 15 let, malý pes 6 
Euro/den (pouze na vyžádání).
Upozornění: v období 16.07.-04.09.16 platí počet nocí 
7 a nástupní dny na ubytování každý den, v ostatních 
obdobích min. počet nocí 3 a nástupní dny na ubyto-
vání každý den.
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Hotel Elisabeth **** v Bad Gasteinu

Tradiční hotel leží v centru Bad Gasteinu, cca 
1 km od  lázní Felsentherme. V  hotelu je re-
cepce, hala s  krbem, společenská místnost 
s  kulečníkovým stolem, 5 výtahů, restaurace, 
bar, kavárna, vinárna, zahrada s lehátky a slu-
nečníky. Parkování je v  garážích za  12 Euro/
den. Nově renovované 1-2 lůžkové pokoje 
mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, fén, koupací 
plášť k  zapůjčení. V  hotelu je termální bazén 
(13 x 6 m) teplý 32 stupňů s whirlpoolem, sol-
ná pára, sauny, masážní sprchy a odpočívárna. 
Nechybí zde ani pěkně vybavená posilovna. 
V  rámci pobytu dostanete 1 proceduru jako 
rašelinový zábal 
nebo masáž obli-
čeje (10-15 minut). 
Stravování je for-
mou polopenze 
– snídaně i  večeře 
formou bufetu. 

Rauris, Gasteinertal a Saalbach – Hinterglemm
Rauris je překrásné údolí v Národním parku Vysoké Taury. Nad údolím se tyčí majestátní hora 
Sonnblick (3.019 m) s nejvýše položenou meteorologickou stanicí v Evropě. O údolí se někdy 
mluví jako o „zlatém údolí“, v minulosti se zde těžilo zlato. V Raurisu je pohoda a klid, není to 
oblast masového turismu, ale v žádném případě tu nepoznáte nudu. Je to ideální místo pro ty, 
kdo chtějí chodit po horách, obklopeni opravdu jedinečnou přírodou. V údolí je v provozu la-
novka Hoch almbahn. V městečku je pěkné venkovní koupaliště. Široké údolí Gasteinertal leží 
při hranicích NP Vysoké Taury. Můžete zde vyrazit na horskou túru nebo se může nechat vyvést 
jednou z lanovek až na vrcholky hor. Jednou z mnoha atrakcí je i 140 metrů dlouhý visutý most 
s krásnou vyhlídkou. Gasteinertal je především údolím s termálními lázněmi, které při odpo-
činku jistě oceníte. Lázeňské komplexy jsou v Bad Hofgasteinu, Bad Gasteinu a venkovní 
bazén je i na začátku údolí v Dorfgasteinu. Jak v Raurisu, tak i v Gasteinertalu bychom vám do-
poručili zakoupení Salcburské karty. Oblast Saalbach – Hinterglemm je pravým místem pro 
rodinnou dovolenou s dětmi. Najdete zde cesty připravené pro děti s různými atrakcemi a ně-
kolik lanovek s letním provozem, které máte zdarma v rámci karty Jockercard. Na konci údolí 
můžete navštívit lanový park, projít se po dřevěných mostkách nad vrcholky stromů. K osvěžení 
láká pěkné koupaliště se spoustou atrakcí v Saalbachu. V okolí můžete navštívit několik soutě-
sek nebo Lamprechtskou jeskyni.

Hotel Gamshang v Hinterglemmu
Období 2016 Dospělí 
15.06.-13.07. 1 520
13.07.-31.08. 1 590
31.08.-14.09. 1 550

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, kartu Jockercard, ložní prádlo
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 10,9 let zdar-
ma, 11-15,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: komplexní poj. viz strana 50, pobytová taxa 
1,1 Euro/noc a osoba od 15 let, malý pes 7 Euro/den.
Upozornění: po  celou sezonu platí 7=6, minimální 
počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den, 
navíc v období 15.06.-30.06.16 platí 4=3.

Hotel Elisabeth v Bad Gasteinu
Období 2016 Dospělí 
05.06.-10.07. 1 940
10.07.-21.08. 2 000
21.08.-30.10. 1 940

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Příplatky: komplexní poj. viz strana 50, pobytová taxa 
2,5 Euro/noc a osoba od 15 let, malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: po  celou sezonu platí pobyty neděle - 
čtvrtek a čtvrtek - neděle, při pobytech neděle - čtvrtek 
platí akce 4=3. 1 lůžkový pokoj bez příplatku.

Hotel Gamshang ***  
v Hinterglemmu

Příjemný hotel 
leží v centru Hin-
terglemmu, cca 
100 m od  lanov-
ky Reiterkogel-
bahn. V  hotelu 
je hala s  recepcí, 
jídelna, bar, vý-
tah, wi-fi zdarma, 

kolárna, malé parkoviště. 2-4 lůžkové pokoje 
mají vlastní soc. zařízení, kabelovou TV, fén 
a některé i balkon. Hosté starší 16 let mohou 
využívat páru, saunu, infrakabinu. Stravování 
je formou polopenze - snídaně bufet, večeře 
menu o 3 chodech nebo bufet, salátový bufet. 
Hosté mají v  ceně kartu Joker card (využí-
vání lanovek, místních autobusů, koupaliště 
s  atrakcemi Käpt‘n Hook v  Saalbachu). Děti 
do 10,9 let ubyto-
vané na  3. nebo 
4. lůžku mají po-
byt s  polopenzí 
zdarma.

Apartmánová vesnice  
Schönblick **** v Raurisu

Poměrně nový 
luxusní areál 
leží cca 250 m 
od  centra Rau-
risu a cca 300 m 
od  lanovky 
Hochalmbahn. 
Celý areál tvoří 

3-4 podlažní domy postavené v alpském stylu 
s komfortními apartmány. Každý apartmán má 
své parkovací místo. Součástí areálu je centrál-
ní budova s  recepcí, kavárnou, barem. V  této 
budově je také bazén cca 110 m2 a  wellness 
(sauna, pára). V prostorách recepce je možné 
připojení k wi-fi za 3 Euro/den, v apartmánech 
je možné se připojit k  internetu za  poplatek 
přes modem. Součástí každého apartmánu je 
TV-Sat, koupelna s WC a kuchyňský kout vyba-
vený el. sporákem, varnou konvicí, mikrovln-
kou, ledničkou, myčkou nádobí, kávovarem, 
toustovačem atd.
Apartmány pro 4-6 osob: 54 m2, 2 ložnice, 
obývací pokoj s  jídelním a  kuchyňským kou-
tem a  rozkl. gaučem pro 1-2 osoby, balkon 
nebo terasu. V  jedné ložnici je dvoulůžko 
(1,4 m široké), v druhé ložnici jsou 2 oddělené 
postele nebo palanda.
Apartmány pro 6-8 osob: 71 m2, 3 ložnice, 
obývací pokoj s  jídelním a  kuchyňským kou-
tem a  s  rozkl. gaučem pro 1-2 osoby, balkon 
nebo terasu. Ve dvou ložnicích jsou dvoulůžka 
(1,4 m široké), ve třetí ložnici jsou 2 oddělené 
postele nebo palanda, 2 koupelny s WC. 
Apartmánová vesnice Schönblick v Raurisu

Období 
2016

Apartmán 
pro 4-6 osob

Apartmán 
pro 6-8 osob

08.05.-26.06. 1 560 1 910
26.06.-03.07. 2 030 2 460
03.07.-21.08. 2 750 3 310
21.08.-04.09. 2 030 2 460
04.09.-30.10. 1 560 1 910

Ceny na  apartmán a  noc v  Kč zahrnují: pronájem 
apartmánu na 1 noc, spotřeby energií, využívání bazé-
nu a wellness.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 50, na  místě 
se hradí: pobyt. taxa cca 1,6 Euro/noc/osoba od 15 let, 
povinný závěrečný úklid 65-85 Euro/ap./pobyt, povinný 
příplatek za  ložní prádlo a  ručník 8 Euro/sada, vratná 
kauce 100 Euro, malý pes 10 Euro/den, dětská postýlka 
5 Euro/den, dětská židlička 5 Euro/den.
Upozornění: v období 03.07.-21.08.16 platí počet nocí 
7 a nástupní den na ubytování neděle, v ostatních ob-
dobích platí pobyty neděle - čtvrtek a  čtvrtek - neděle, 
v obdobích 08.05.-15.05., 29.05.-03.07. a 28.08.-30.10.16 
platí 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek, v  obdobích 
29.05.-03.07. a  28.08.-02.10.16 platí 7=6 a  v  období 
02.10.-30.10.16 7=5.
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Tato země leží mezi Šumavou a pohořím Dachstein. Rozmanitý ráz krajiny a krásná příroda umožňují prožít návštěvníkům dovolenou plnou 
zážitků. Oblast je cyklistickým rájem a zároveň oázou wellnessu. Kdo touží po kultuře, ten také nepřijde zkrátka. Za návštěvu stojí města Wells, 
Freistadt, Pasov, Linz, barokní perla na Innu Schärding nebo klášter Engelszell. Solná komora patří mezi nejkrásnější a zároveň nejnavštěvo-
vanější regiony. Jedinečnost tohoto regionu spočívá v kombinaci překrásné hornaté krajiny, křišťálově čistých jezer a malebnosti zdejších měst 
a  obcí. Mezi nejznámější jezera patří Wolfgangsee, Attersee, Traunsee, Mondsee, Hallstättersee, Gosausee nebo Fuschlsee. Oblíbená jezera 
jsou skvělá ke koupání, na větších jezerech jezdí i výletní lodě. Pokud dáváte přednost návštěvě kulturních památek a zajímavých měst, musíte 
určitě navštívit Hallstatt, Bad Ischl či St. Wolfgang. Dovolenou v Solné komoře si můžete zpestřit návštěvou některé ze zdejších jeskyní v masivu 
Dachstein, solného dolu v Hallstattu, vyjížď kou zubačkou na vrchol Schafberg nebo můžete navštívit necelých 40 km vzdálený Salcburk.

Horní Rakousko a Solná komora

Hotel Carossa ***  
v Abersee u jezera Wolfgangsee

Příjemný hotel 
má klidnou po-
lohu cca 800 m 
od  jezera Wolf-
gangsee, kde 
má hotel vlast-
ní pláž, a  cca 
500 m od  obce 

Abersee. Leží naproti městečku St. Wolfgang, 
kam je možné přejet lodí. V domě je recepce, 
restaurace, bar, výtah, wi-fi zdarma. U hotelu je 
parkoviště, prostorná zahrada s lehátky a slu-
nečníky, dětské hřiště. 2-4 lůžkové pokoje mají 
vlastní sociální zařízení, TV-Sat a balkon. 3., 4. 
lůžko je přistýlka nebo rozkládací gauč. Stra-
vování je formou polopenze – snídaně bufet, 
večeře menu o  3 chodech. Děti do  11,9  let 
ubytované na 3. a 4. lůžku mají pobyt s po-
lopenzí zdarma. 

Hotel Weyregg **  
ve Weyreggu u jezera Attersee

Rodinný hotel leží přímo na břehu jezera Atter-
see, cca 400 m od centra Weyreggu. V hotelu je 
recepce, jídelna, terasa s výhledem na jezero. 
Hotel má vlastní pláž. 2-4 lůžkové pokoje vy-
bavené starším nábytkem mají vlastní sociál-
ní zařízení a  kabelovou TV, balkon. Snídaně 
jsou formou bufetu, večeře menu o  3 cho-
dech. Hosté dostanou k pobytu Salzkammer-
gut Erlebnis-
card, která jim 
umožňuje sle-
vu na  vstupy 
po  celé Solné 
komoře.

Mühlviertel a jezera Wolfgangsee a Attersee
Mühlviertel neboli Mlýnská čtvrť leží v severní části země a přímo hraničí s Německem a naší republikou. Krajina je zde zvlněná a protíná jí 
majestátní Dunaj, který patří mezi přední lákadla této oblasti. Podél Dunaje vede mezinárodní cyklostezka a jezdí po něm výletní lodě. Pokud 
pojedete na dovolenou s dětmi, určitě budou nadšené ve vodním „Světě pirátů“ v Bad Schallersbachu. Jezero Attersee je největším rakous-
kým jezerem, které celou svou plochou leží na území Rakouska. Jeho křišťálově čistá voda mívá v horkých letních dnech teplotu až 25 stupňů. 
Na břehu jezera je mnoho veřejných pláží. Součástí některých pláží jsou i vyhřívané bazény a skluzavky pro děti. Okolo jezera vede 48 km dlouhá 
cyklostezka. Překrásné, průzračně čisté jezero Wolfgangsee leží na hranicích Horního Rakouska a Salcburska a je obklopeno horami. Nejna-
vštěvovanějším městečkem je malebný St. Wolfgang. Z tohoto městečka jezdí již od roku 1893 zubačka na horu Schafberg, z které je překrásný 
výhled na celou Solnou komoru.

Hotel Carossa u jezera Wolfgangsee
Období 2016 Dospělí 
23.04.-27.06. 1 440
27.06.-29.08. 1 530
29.08.-17.10. 1 440

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdar-
ma, 12-15,9 let 30%, ostatní 20%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 50, pobytová 
taxa 1,45 Euro/noc/osoba od  15 let, 1 lůžkový pokoj 
250 Kč/noc, malý pes 5 Euro/den. 
Upozornění: v  obdobích 23.04.-27.06. a  29.08.-
17.10.16 minimální počet nocí 3 a  nástupní dny 
na  ubytování každý den, v  období 27.06.-29.08.16 
minimální počet nocí 4 a nástupní dny na ubytování 
každý den, v období 12.09.-17.10.16 platí 7=6.

Hotel Weyregg ve Weyreggu – Attersee
Období 2016 Dospělí 
28.05.-09.07. 1 440
09.07.-27.08. 1 550
27.08.-08.10. 1 440

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdar-
ma, 6-14,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: komplexní poj. viz strana 50, pobytová taxa 
1,25 Euro/noc/osoba od 15 let, 1 lůž. pokoj 180 Kč/noc.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3 
a nástupní dny na ubytování každý den.

Hotel Donauschlinge ****  
v Haibachu ob der Donau

Pěkný hotel 
leží cca 5 km 
od  Haibachu, 
na  břehu Du-
naje, v  jed-
nom z  nej-
k r á s n ě j š í c h 
míst na  řece. 

V hotelu je hala s recepcí, výtah, jídelna, restau-
race, kavárna, kolárna, wi-fi zdarma, dětské hři-
ště a parkoviště. U domu je zahrada s lehátky 
a  slunečníky. 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní 
soc. zařízení, fén, rádio a některé i balkon. Hos-
té mohou využívat pěkné wellness se saunami 
a odpočívárnou (vstup od 16 let), s venkovním 
i vnitřním bazénem (děti jen v doprovodu ro-
dičů). Stravování je formou polopenze – snída-
ně bufet, večeře menu o 3 chodech, salátový 
bufet. Děti do 11,9 let ubytované na 3. a 4. 
lůžku mají pobyt s polopenzí zdarma.
Hotel Donauschlinge v Haibachu

Období 
2016

Dospělí 
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-4 lůž. 

pokoji

Dospělí  
ve 2-4 lůž.  

pokoji/balkon
10.04.-03.07. 1 730 1 890 2 300
03.07.-04.09. 1 970 2 090 2 590
04.09.-01.11. 1 730 1 890 2 300

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdarma, 
12-15,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 50, pobytová 
taxa 1,5 Euro/noc a osoba od 10 let, malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: po  celou sezonu platí 4=3, 5=4, 6=5, 
7=6, minimální počet nocí 2 a nástupní dny na ubyto-
vání každý den.
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Rakousko trochu jinak. Wellness a termální lázně je dovolená jiného stylu, při které si odpočine vaše tělo, mysl a duše od každodenního  stresu a ne-
dostatku času. Po celé zemi se nacházejí termální lázně, ve kterých se můžete nechat hýčkat a pociťovat blahodárný účinek vody na vlastní kůži.

Termální lázně v Bad Gleichenbergu, Alpentherme v Bad Hofgasteinu 
a Therme Wien ve Vídni
Termální lázně Bad Gleichenberg jsou jedny z nejvýznamnějších lázní v jižním Štýrsku. Na-
chází se jihovýchodně od města Graz, ve vinařské oblasti. Lázně jsou oblíbené hlavně střední 
a starší generací a nabízejí příjemné zázemí se širokou škálou aktivit. Oblíbená je hlavně zdej-
ší minerální voda z pramenů Emma, Konstantin a Johannisbrunnen, ke kterým můžete přijít, 
ochutnat a natočit si kolik chcete. Vyhledávané jsou také zdejší procedury, kterým dominují 
bahenní koupele. V Bad Gleichenbergu je krásný a  rozsáhlý park, poznat okolí můžete např. 
na elektrokole. Gasteinertal je především údolím s termálními lázněmi. Lázeňské komplexy 
jsou v Bad Hofgasteinu – termální lázně Alpentherme a Bad Gasteinu – Felsentherme. Po-
byt můžete spojit s procházkami po údolí, turistikou v oblasti NP Vysoké Taury nebo s různými 
výlety po okolí. Vídeň – hlavní město Rakouska stojí za návštěvu za každého ročního období. 
Návštěvu tohoto krásného historického města můžete spojit s relaxací v nových moderních 
lázních Therme Wien. Najdete zde venkovní i vnitřní bazény s různou teplotou vody. Jsou zde 
bazény s normální vodou i lehce slanou vodou, k uvolnění slouží vířivky a odpočinkové zóny. 
Za příplatek je možné využívat svět saun (od 14 let), kde jsou různé sauny. Na děti v lázních čeká 
divoká řeka, skluzavky, tobogány a „vodní“ hřiště. 

Wellness a termální lázně – dovolená jiného stylu

Hotel Emmaquelle ****  
v Bad Gleichenbergu

Rodinný ho-
tel leží vedle 
„lázní klidu“ 
v  Bad Glei-
chenbergu, 
se kterými je 
přímo spo-

jen podzemní chodbou. V  hotelu je recepce, 
hala, jídelna, restaurace, kavárna, bar, wi-fi 
zdarma a parkoviště. 1-2 lůžkové pokoje mají 
vlastní soc. zařízení, TV-Sat, fén a jsou vybave-
ny koupacím pláštěm. Hosté si mohou zakou-
pit celodenní vstupné se slevou 10% přímo 
na  recepci (cca 16,20 Euro nebo 20,70 Euro 
včetně saun). Stravování je formou rozšířené 
polopenze – snídaně bufet, lehký oběd (salát, 
sýry), odpoledne se podávají koláče a ovoce, 
večeře menu o 4 chodech. V případě zájmu je 
možné čerpat menu o  4 chodech jako oběd 
a k večeři mít jen lehký salát a sýry. 

Hotel Norica Therme ****  
v Bad Hofgasteinu

Luxusní hotel leží v  centru Bad Hofgasteinu, 
na  pěší zóně, cca 5 minut pěšky od  lázní Al-
pentherme, kam mají hosté neomezený 
vstup v ceně. Hotelové parkoviště je cca 150 m 
od hotelu. V hotelu je hala s recepcí, wi-fi zdar-
ma, restaurace, bar, kavárna. 1-4 lůž. pokoje 
mají vlastní soc. zařízení, kabelovou TV, rádio, 
fén a  koupací plášť k  zapůjčení. Kromě vstupu 
v ceně do  lázní Alpentherme, mají hosté k dis-
pozici i hotelový termální bazén 12 x 6 m a různé 
sauny. Stravování je formou polopenze – snída-
ně teplý i studený bufet, večeře menu o 4 cho-
dech někdy se salátovým nebo předkrmovým 
bufetem. V  období 05.05.-30.06.16 je v  ceně 
stravování i lehký obědový bufet (mimo čt a ne), 
v  období 30.06.-30.10.16 koláč v  kavárně mezi 
13.00-18.00 hodinou. Hotel půjčuje svým hos-
tům dle možností kola zdarma. Děti do 12,9 let 
ubytované na 3. a 4. lůžku mají pobyt s polo-
penzí a vstupem do termálů zdarma. 

Hotel Airo *** ve Vídni
Novější hotel leží 
na  jihu Vídně, 
vedle největších 
a  nejmoderněj-
ších městských 
lázních v  Evropě 

– Therme Wien (celodenní vstup cca 25 Euro). 
V lázních jsou jak relaxační zóny, tak i svět pro 
děti s tobogány a divokou řekou. Teplota vody 
se pohybuje od 27 až do 36 stupňů.  Zastáv-
ka tramvaje je cca 200 m od hotelu a veřejnou 
dopravou dojedete do centra za cca 30 minut. 
Pokud se rozhodnete pro tento hotel, můžete 
spojit návštěvu historické Vídně a  jejích mu-
zeí s relaxací v moderních lázních. V hotelu je 
recepce, výtah, parkoviště pro hosty zdarma 
a wi-fi zdarma. 1-3 lůžkové pokoje mají vlastní 
soc. zařízení, fén a kabelovou TV. Snídaně jsou 
formou bufetu. Dítě do  12,9 let ubytované 
na 3. lůžku má pobyt se snídaní zdarma. 

Hotel Emmaquelle v Bad Gleichenbergu
Období 2016 Dospělí 
01.04.-30.10. 2 350

Cena na  osobu a  noc v  Kč zahrnuje: 1x ubytování 
s rozšířenou polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: dítě 2-13,9 let ubytované na přistýlce v 1-2 lůž. 
pokoji platí cenu 1 050 Kč/noc.
Příplatky: komplexní poj. viz strana 50, pobyt. taxa 
2,5 Euro/noc a osoba od 14 let, 1 lůžkový pokoj 160 Kč/
noc, malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: po  celou sezonu platí 7=6, navíc v  ob-
dobí 12.06.-23.07.16 platí 4=3, 5=4 a 6=5, minimální 
počet nocí 2 a nástupní dny na ubytování každý den.

Hotel Norica Therme v Bad Hofgasteinu

Období 
2016

Dospělí  
ve 2 lůž. 
pokoji

Dospělí 
ve 2-3 lůž. 

pokoji

Dospělí  
ve 2-4 lůž. 

pokoji
05.05.-09.07. 2 980 3 250 3 540
09.07.-03.09. 3 250 3 550 3 790
03.09.-30.10. 2 980 3 250 3 540

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo-
penzí, neomezený vstup do termálních lázní Alpentherme, 
ložní prádlo.
Slevy: děti do 12,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku zdarma, 
děti 13-16,9 let platí cenu 1 400 Kč/noc.
Příplatky: komplexní poj. viz strana 50, pobyt. taxa 2,2 
Euro/noc a  osoba od  15 let, 1 lůž. pokoj=cena dospělé 
osoby ve 2-4 lůž. pokoji, malý pes 11 Euro/den.
Upozornění: v  obdobích 05.05.-16.07. a  03.09.-30.10.16 
platí 5=4, 6=5, 7=6 a  10=8, po  celou sezonu min. počet 
nocí 2 a nástupní dny na ubytování každý den.

Hotel Airo ve Vídni
Období 2016 Dospělí 
01.04.-01.05. 980
01.05.-01.07. 1 180
01.07.-01.09. 980
01.09.-31.10. 1 180

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování se 
snídaní, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: dítě do 12,9 let ubytované na 3. lůžku zdarma.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 50, 1 lůžkový 
pokoj 600 Kč/noc.
Upozornění: po  celou sezonu minimální počet nocí 
2 a nástupní dny na ubytování každý den, malý pes je 
možný bez poplatku.
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Menší, ale velmi pěkný lyžařský areál Ger-
litzen Alpen s  51 km sjezdových tratí, se 
nachází nedaleko Villachu a  je tedy dobře 
dostupný z  dálnice. Ve  středisku převládají 
široké tratě všech obtížností.

Velice kvalitní lyžařská oblast Nassfeld/Her-
magor s  110 km sjezdových tratí leží na  ji-
hozápadě Korutan, na hranicích s Itálií. Tato 
lyžařská a slunečná oblast je vůbec největší 
a nejmodernější lyžařskou oblastí Korutan.  

Lyžařské středisko Bad Kleinkirchheim se 
103 km sjezdových tratí leží v  Korutanech. 
Najdete zde sjezdové tratě zalité sluncem. 
Po  lyžování máte možnost relaxace v  míst-
ních termálech St. Kathrein nebo Römerbad.

Apartmány Gerlitzen Alpe  
v Gerlitzen Alpen

Poměrně nově vystavěný resort se nachází 
na úpatí vrcholu Kanzelhöhe v nadmořské výš-
ce 1.460 m přímo v lyžařském areálu Gerlitzen 
Alpen. Základní stanice čtyřsedačkové lanovky 
Gipfelbahn je vzdálena cca 300 m od apartmá-
nů. Z místa je velice pěkný panoramatický vý-
hled. V  centrální budově je obchod, recepce, 
restaurace, dětská herna, sauna a bazén.
Apartmány pro 2-4 osoby mají koupelnu 
s WC, TV-Sat, obývací pokoj s gaučem pro 1-2 
děti, kuchyňský kout a dvoulůžkovou ložnici. 
Každý apartmán má parkovací místo v garáži.

Alm Hotel Kärnten ***  
v Nassfeldu

Nový pěkný 
hotel leží pří-
mo v  lyžař-
ském středis-
ku, u lanovky 
Gartnerkofel. 
V  hotelu je 
recepce, wi-

-fi zdarma, lyžárna, botárna, výtah, jídelna, 
restaurace, kavárna a  parkoviště. Ubytování 
je ve  2-4 lůžkových pokojích s  vlastním soc. 
zařízením, TV-Sat a  fénem. Stravování je for-
mou polopenze – snídaně bufet, večeře menu 
o  4 chodech. 
V ceně je vyu-
žívání pěkné-
ho wellness 
(sauny, páry, 
vstup povo-
len od 16 let).

Hotel Bellevue ****  
v Seebodenu am Millstättersee

Příjemný hotel se nachází cca 900 m od centra 
Seebodenu a  cca 25 km od  lyžařského stře-
diska Bad Kleinkirchheim (30 minut jízdy au-
tem). Menší lyžařské středisko Goldeck (32 km 
sjezdových tratí) je vzdáleno jen 6 km od ho-
telu, středisko Katscherg-Aineck 30 minut 
jízdy autem a  Grosseck-Speiereck 35 minut. 
V hotelu je recepce, výtah, lyžárna, bar, jídel-
na, restaurace, wi-fi za  poplatek, herna pro 
děti, u hotelu je parkoviště. 1 lůžkové (15 m2) 
a 2-3 lůžkové pokoje (19 m2) bez balkonu mají 
vlastní soc. zařízení, fén, minibar (konzumace 
za poplatek), rádio, TV-Sat, trezorek. 3. lůžko je 
většinou rozkl. gauč. Oproti podpisu je možné 
si zdarma zapůjčit koupací plášť. Stravování 
je formou polopenze – snídaně bufet, večeře 
menu o  4 chodech s  možností výběru hlav-
ního jídla, včetně salátového bufetu. V  ceně 
krytý bazén 12 x 6 m, sauna (vstup od 18 let).

Apartmány Gerlitzen Alpe v Gerlitzen Alpen
Období 2015/16 2-4 osoby

17.12.-27.12. 3 600
27.12.-03.01. 4 400
03.01.-10.01. 3 600
10.01.-31.01. 2 900
31.01.-21.02. 3 800
21.02.-20.03. 2 400
20.03.-28.03. 3 600

Ceny na  apartmán a  noc v  Kč zahrnují: pronájem 
apartmánu na  1 noc, využívání bazénu a  wellnes 
v areálu.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 50, na  mís-
tě se hradí: pobytová taxa 2,30 Euro/noc a  osoba 
od 17 let, závěrečný úklid apartmánu 55 Euro.
Upozornění: po  celou sezonu platí pobyty neděle - 
čtvrtek a čtvrtek - neděle nebo týdenní pobyty, v obdo-
bí 20.12.-24.12.15, 17.01.-28.01., 07.02.-11.02., 21.02.-
24.03.16 platí při pobytech neděle - čtvrtek akce 4=3.

Hotel Bellevue v Seebodenu am Millstättersee
Období 2015/16 Dospělí

20.12.-24.12. 1 380
03.01.-31.01. 1 380
31.01.-21.02. 1 560
21.02.-06.03. 1 380

Ceny na  osobu a  noc v  Kč zahrnují: 1x ubytování 
s polopenzí, pobytovou taxu, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na  3. lůžku do  8,9 let zdarma, 
9-15,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 50, 1 lůž. po-
koj bez příplatku.
Upozornění: po  celou sezonu platí pobyty na  3 noci 
(čtvrtek - neděle) a na 4 noci (neděle - čtvrtek), při po-
bytech neděle - čtvrtek platí 4=3.

Alm Hotel Kärnten v Nassfeldu

Období 
2015/16

 2-3 lůžkový pokoj
3 noci (ČT-NE)  

nebo 4 noci 
(NE-ČT)

7 nocí  
(NE-NE)

06.12.-20.12. 6 430   12 860
20.12.-27.12. 6 780   13 560
27.12.-03.01.  - 17 240
03.01.-31.01. 6 430   12 860
31.01.-28.02.  - 15 780
28.02.-27.03. 6 430   12 860

Období 
2015/16

 2-4 lůžkový pokoj
3 noci (ČT-NE)  

nebo 4 noci 
(NE-ČT)

7 nocí  
(NE-NE)

06.12.-20.12. 6 840   13 680
20.12.-27.12. 7 200   14 400
27.12.-03.01.  - 18 220
03.01.-31.01. 6 840   13 680
31.01.-28.02.  - 16 820
28.02.-27.03. 6 840   13 680

Ceny na osobu a pobyt v Kč zahrnují: uvedený počet 
nocí s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 6,9 let zdar-
ma, 7-12,9 let 50%, 13-16,9 let 30%.
Upozornění: komplexní pojištění viz strana 50, poby-
tová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 17 let.
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50 A je to pojištěno!

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA

841 444 555
www.cpp.cz

Sjednejte si
cestovní pojištění
již při objednání 
zájezdu v cestovní kanceláři!

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA

cestovní pojištění
již při objednání 
zájezdu v cestovní kanceláři!

Druh pojištění Limit pojistného plnění v Kč
Pojištění léčebných výloh
• celkový limit 
• zdravotní péče 
• repatriace a převoz 
• náklady na doprovázející osobu 
• ošetření zubů 

3 000 000
3 000 000
3 000 000
2 000 den / max. 10 000
7 500

Pojištění úrazu
• smrt následkem úrazu 
• trvalé následky úrazu 

100 000
200 000

Pojištění zavazadel 
• za jednu věc 

15 000
max. 10 000

Odpovědnost za škodu
• újma na zdraví nebo při usmrcení 
• újma na majetku 
• újma na věci zapůjčené a svěřené 
• právní zastoupení a obhajoba pojištěného

2 500 000
1 000 000
100 000
250 000

Pojištění nevyužité dovolené 1 500 den / max. 20 000

Pojištění storna cesty (zájezd, letenka) 80 % vyúčtovaných storno poplatků
max. 20 000 Kč

Asistenční služby v rozsahu 
cestovní a předcestovní asistence neomezeně

CPP150340 inzerce CK Datour v01D.indd   1 29/10/15   17:06
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Klubové hotely Alexandria
– oblíbená dovolená klientů CK Datour
s odletem z Pardubic

s odletem z Prahy, Brna a Ostravy

s odletem z Prahy

Katalogy s kompletní aktuální nabídkou si můžete vyzvednout 
a svůj zájezd koupit v prodejnách CK Datour. Využijte:

| slevy za včasný nákup
| děti zdarma | senior program

a další slevy a výhody

Bulharsko:
 **** hotel Hermes Alexandria Club v Carevu
 **** hotel Merlin Alexandria Club v Lozenci
 ****+ hotel Žeravi Alexandria Club v Primorsku
 ***+ hotel Belvedere Alexandria Club v Primorsku
  ****  hotel Grenada Alexandria Club na Slunečném Pobřeží
  ***  hotel Riva Alexandria Club na Slunečném Pobřeží
 ****  hotel Morsko Oko Garden Alexandria Club 

na Zlatých Pískách
Rhodos:
 **** hotel Doreta Beach Alexandria Club
 **** hotel Pegasos Beach Alexandria Club
 ***+ hotel Alfa Alexandria Club
Turecko:
 ***** hotel Süral Resort Alexandria Club v Side
 **** hotel Krizantem Alexandria Club v Alanyi
 ***** hotel Kahya Resort Alexandria Club v Alanyi

Kréta:
 *** hotel Atali Village Alexandria Club
Zakynthos:
 ***+ hotel Strofades Beach Alexandria Club
Korfu:
 ***+ hotel Sea Garden Beach Alexandria Club

Španělsko:
  ***+ hotel Aguamarina Alexandria Club na Menorce

DATOUR_ALEXANDRIA_A4_2016.indd   1 30.10.15   15:42
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RAKOUSKO, NĚMECKO, ITÁLIE ...

Poznávací zájezdy 2016

poznávací zájezdy exotika
turistika

eurovíkendy
plavby lodí pobyty u moře

wellness
senior 55+

cestovní kanceláře

Poznávejte svět s námi!
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ř: Pardubice: 
   Kpt. Bartoše 499  
530 09 Pardubice 
Tel.: 466 415 506 
datour@datour.cz

   Třída Míru 2671 
(naproti Pasáži)  
530 02 Pardubice 
Tel.: 464 629 117 
pardubice@datour.cz

Nově nabízíme od ledna 2016 kontaktní místo v Lázních Bělohrad – více info na prodejně v Hořicích a na našich webech.

Hradec Králové: 
   Turinského 1671/4  
500 02 Hradec Králové 
Tel.: 495 536 599 
datourhk@datour.cz

   OC Futurum 
Brněnská 1825/23a 
500 09 Hradec Králové 
Tel.: 491 202 063 
tescohk@datour.cz

Praha: 
   Palác YMCA, Na Poříčí 12 
110 00 Praha 1 
Tel.: 222 310 529 
palacymca@datour.cz

   Antala Staška 1565/30  
140 00 Praha 4 
Tel.: 212 241 750 
         222 314 848 
praha@datour.cz

www.rakousko-dovolena.cz, www.datour.cz, www.korfu-dovolena.cz, www.seniorikmori.cz

Hořice: 
   Jungmannova 346 
508 01 Hořice 
Tel.: 493 623 738 
horice@datour.cz

Ústí nad Orlicí: 
   Nákupní Galerie 
Nová Louže 
Polská 1308 
Tel.: 468 003 206

Svitavy: 
   CK REDOK 
Pod Věží 4 
568 02 Svitavy 
Tel.: 461 530 663

Brno: 
   CK REDOK 
Šilingrovo nám. 3/4 
602 00 Brno 
Tel.: 543 213 888


