LÉTO 2017
OSTROVY KORFU A LEFKADA
RAKOUSKO POZNÁVACÍ I POBYTOVÉ
ZVÝHODNĚNÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY 55+
V KATALOGU CELÁ ŘADA NOVINEK

Datour je tu pro Vás již 27 let

letecky autobusem vlastní dopravou

Vážená paní, vážený pane, naši milí klienti!
Katalog s naší nabídkou na rok 2017 je díky celé řadě novinek obsáhlejší a věříme, že se Vám z něj bude dobře
vybírat, kam vyrazit na rodinnou dovolenou, kam na prodloužený víkend a co poradit svým blízkým. Máme několik
novinek u poznávacích zájezdů do Rakouska, v nabídce pro seniory, ale tou největší novinkou, ze které mám já
osobně velikou radost, je náš návrat na Lefkadu. Možná i Vy patříte mezi klienty, kteří pamatují roky, kdy byla Lefkada
naší specializací. S Lefkadou bývá spojován slogan „Ostrov Vašeho srdce“ a tento nádherný řecký ostrov v Jónském moři
je opravdu ostrovem mého srdce - pokud jste tam ještě nebyli, tak mohu jen doporučit. Blízká vzdálenost mezi Lefkadou a Korfu přímo vybízí
k různým kombinacím. Chcete-li zažít výjimečnou dovolenou, tak my Vám to rádi pomůžeme naplánovat a splnit. Milovníky Řecka jistě potěší
i nabídka ostrovů Mykonos a Naxos ze souostroví Kyklády – další novinka v naší nabídce. Mohla bych dál pokračovat ve výčtu zajímavých
nabídek z našeho katalogu, ale lepší bude, pokud si sami začnete listovat katalogem a vybírat dovolenou dle Vašich představ.
Ještě jste s námi necestovali? Budeme rádi, pokud si naši cestovní kancelář zvolíte jako partnera pro Vaši dovolenou. V naší nabídce máme
i zájezdy partnerských cestovních kanceláří a s výběrem Vám rádi poradíme!
Přejeme šťastnou ruku při výběru a těšíme se na Vaše objednávky.
Ing. Dana Kozáková a kolektiv pracovníků cestovní kanceláře DATOUR
Pořadatelem zájezdů v tomto katalogu je CK DATOUR s r. o., IČO
26002311, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 19387. CK je řádně pojištěna
proti úpadku ve znění zákona 159/99 Sb. u pojišťovny ČPP. Uváděné ceny jsou v Kč za osobu.
CK Datour si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen či termínů, závazná pro CK i kupujícího je pouze cena uvedená na platné
smlouvě o zájezdu!
Cestovní kancelář DATOUR s r.o. je členem
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
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Ceny v katalogu u leteckých zájezdů
jsou včetně všech poplatků a tax
Ceny nezahrnují cestovní pojištění – lze doobjednat.
Ceny byly kalkulovány k 15. 10. 2016.
K 15. 10. 2016 byl palivový příplatek 0 Kč.

Slevy pro skupiny již od 6 osob
6 platících osob
8 platících osob
10 platících osob
20 platících osob
30 platících osob
40 platících osob

sleva 20 % pro 6. osobu
sleva 30 % pro 8. osobu
sleva 50 % pro 10. osobu
1 osoba zdarma
1 osoba zdarma + 50 % z ceny 1 poukazu
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. Tuto slevu lze uplatnit až na druhý zakoupený
zájezd a lze ji kombinovat s ostatními slevami.

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. 2017. Druhá záloha do výše 50% z celkové ceny zájezdu
musí být uhrazena do 16. 03. 2017, příp. 35 dnů před odjezdem s doplatkem (podle toho, co nastane dříve).
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Řecký ostrov KORFU
Předpokládané letové časy
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PRAHA – KORFU 18:30 – 21:40 QS1116
KORFU – PRAHA 22:25 – 23:40 QS1117
Časy jsou místní, časový posun
v Řecku je +1 hodina.
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SLEVY za včasný nákup
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OBJEVUJTE S NÁMI KRÁSY OSTROVA KORFU! Rozmanité
možnosti v místě pobytu jsou zárukou, že si to pravé pro sebe
najde opravdu každý a něco nového
objeví
Mediterrane
a n S e a i ti z Vás, kteří se
na ostrov vracíte opakovaně. V roce 2016 jsme poprvé zařadili
do programu aktivní dovolenou s pěšími výlety po ostrově
a najdete ji i v letošním katalogu na str. 15. Individuálně
můžete turistiku vyzkoušet i v ostatních termínech - naše
delegátky Vám rády předají potřebné informace.
Sitia

100 Kilometers

50

100 Miles

24˚

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.

SLEVY pro seniory 55+
1 000 Kč/os. na zájezdy v období
28.05. – 01.07. 2017
2 000 Kč/os. na zájezdy v období
01.07. – 26.08. 2017
1 000 Kč/os. na zájezdy v období
27.08. – 07.10. 2017
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. 2017
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. 2017
Při přihlášení do 30.03. 2017
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). Po tomto datu je cena
transferu 500 Kč/osoba/1 cesta.
3

Řecký ostrov Korfu – obecné informace
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při úhradě zálohy 50 %:
12 % při záloze do 12.12. 2016
(max. 2 000 Kč/os.)
10 % při záloze do 11.01. 2017
(max. 1 200 Kč/os.)
8 % při záloze do 12.02. 2017
(max. 800 Kč/os.)
5 % při záloze do 04.04. 2017
(max. 600 Kč/os.)
Slevy se neposkytují osobám
na přistýlkách a na dodatečné
nabídky nad rámec katalogu.

KORFU

Letovisko AGIOS GEORGIOS
Velmi oblíbené letovisko, vyhledávané především klienty, kteří
chtějí strávit klidnější dovolenou. Leží na severozápadě ostrova,
asi 35 km od hlavního města Kerkyry, má tedy i strategickou polohu pro výletní cíle. Zdejší 3 km dlouhá písečná pláž je považována za jednu z nejhezčích 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 můžete vydat ke zdvojenému zálivu Porto Timoni, kam se lze jinak dostat pouze lodí.
Oblíbeným cílem pěších výletů je také
tradiční vesnička Makrades, kde se prodává koření a množství suvenýrů, ti zdatnější mohou dojít až k ruinám byzantského hradu Angelokastro. Z letoviska
se také dostanete přímou autobusovou
linkou do hlavního města Kerkyry, které
si můžete prohlédnout po vlastní ose.

Letoviska na řeckém ostrově Korfu

Letovisko ARILLAS
Letovisko Arillas se nachází na severozápadním pobřeží ostrova
Korfu a je obklopeno vysokými vrcholky pokrytými zelenými cypřišovými a olivovými háji, spoustou vonících keřů a kvetoucích
rostlin. Arillas je vhodným místem pro lidi vyhledávající jak klid
a odpočinek, tak i pro ty, kteří mají rádi čilý ruch, zábavu a noční
život. Jedním z nejoblíbenějších cílů procházek je vesnička Afionas, odkud se nabízí neuvěřitelné výhledy do okolí a na širé moře.

Odtud můžete sestoupat k Porto Timoni, unikátnímu zdvojenému
zálivu, kde najdete dvě pláže, které jsou od sebe vzdálené pouze
několik metrů, ale teplota moře se liší o několik stupňů. Pěšky se dá
dojít i do dalších známých letovisek, kterými jsou Agios Georgios či
Agios Stefanos. Letovisko je vhodné pro rodinnou dovolenou, což
umocňuje i mírně se svažující vstup do moře, který ocení především
4

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-písečná 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, bazény i brouzdališti pro nejmenší. Sportovněji založení klienti zajisté ocení širokou nabídku sportovního vyžití.
Kromě možností celé řady vodních sportů na pláži si zde můžete
zapůjčit horská kola a podnikat výlety po okolní krajině. Případně využít autobusové spojení do okolních letovisek Sidari, Roda
nebo Kassiopi, která rozhodně stojí za návštěvu. Využít můžete
také autobusové spojení 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.
Můžete odtud podniknout celou řadu pěších výletů, příjemnou procházkou po pláži se po cca 3 kilometrech dostanete do sousedního
letoviska Roda, pokud se vydáte na druhou stranu směrem ke Kassiopi, půjdete nádhernou přírodou směrem na Almyros, okolo poloslaného jezera Antiniotis až do malého letoviska Agios Spyridion. Zdatnější turisté se mohou vydat pěšky do vnitrozemské vesnice Palia
Perithia, kam dojdete po cca 8 km stoupání převážně lesem či olivovými háji.

KORFU

Letovisko ACHARAVI

děti a méně zdatní plavci. Samozřejmostí je průzračná voda a dlouhá čistá písčitá pláž, která si zasloužila ocenění modré vlajky za čistotu moře. V Arillasu najdete několik bazénů, které je možné volně
využívat oproti konzumaci jídla nebo pití na baru. Arillas patří spíše
ke klidnějším letoviskům, přesto zde najdete kvalitní zázemí a služby, velký výběr taveren, restauraci a obchodů nejen se suvenýry. Najdete tu také půjčovnu aut, motorek a sportovního vybavení.

Letoviska Dassia, Paleokastritsa, Kassiopi a další najdete na www.korfu-dovolena.cz.
5

Letoviska na řeckém ostrově Korfu

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.

KORFU
Fakultativní výlety
Klasický okruh ostrova
Zámeček Achillion, poloostrov
Kanoni, likérka Kum-Quat. Paleokastritsa, prohlídka kláštera ze
13. stol. a během poledne 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 Evropě 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 Kalami, koupání blízko kostela sv. Arsenis, dále Želví zátoka, koupání a oběd
na pláži dostupné pouze z moře.
Cena: 32 EUR, dítě 16 EUR vč. nápojů
po celý den.

Korfu – fakultativní výlety po ostrově

Lodní výlet do Pargy a na ostrov Paxos – plavba výletní lodí na ostrov Paxos, prohlídka městečka Gaios. V poledne přesun do malebné
Pargy, prohlídka města, návštěva zříceniny středověkého hradu, koupání a nákup suvenýrů.
Cena: dospělý 32 EUR, dítě 16 EUR
Lodní výlet na Paxos a Antipaxos, jeskyně
Plavba výletní lodí na západní
pobřeží ostrova Paxos, ostrůvek
Antipaxos, přezdívaný řecký Karibik, koupání. Ostrůvky Panagia
a sv. Nikolaj, přístav Gaios, prohlídka městečka a občerstvení.
Cena: dospělý 32 EUR, dítě 16 EUR
Albánie, Butrint a Modré oko – plavba lodí do albánského přístavu
Saranda. Prohlídka archeologického místa Butrint, divadlo, gymnázium
a lázně, výstup k benátské pevnosti, oběd v Sarandě. Výlet autobusem
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.
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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 fotografování u Myšího ostrůvku.
Cena: dospělý 23 EUR, dítě 16 EUR
Modrá laguna – výlet lodí
k pevninskému Řecku, jeskyně Mourtos. Zastávka
na koupání v malebné zátoce z filmu „Modrá laguna“, pláž sv. Paraskevi, koupání, 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 bazénem, skluzavkami a línou řekou, s all inclusive programem, nealko nápoje, 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 letovisek na severu ostrova)
projížďka lodí s proskleným
dnem, představení mořských
lvounů, cca 2 hodiny volna
v hlavním městě.
Cena: 27 EUR, dítě 15 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 EUR, dítě 16 EUR
Výlet na Diaplo, za mořskými ježky (pouze z letovisek Ag. Georgios a Arillas). Lodní výlet směrem k Porto Timoni, výběžku Afionas
a okolo pobřeží Arillas
a Agios Stefanos na otevřené moře k malým skalnatým ostrůvkům Diaplo,
koupání a šnorchlování
v azurovém moři. K občerstvení nápoje a ovoce.
Cena: 35 EUR, dítě 20 EUR

KORFU
Mys Drastis – jedinečné strmé útesy a jílové skály klesající do moře.
K mysu se dostanete po zhruba 20ti minutové procházce z vesničky Peroulades, případně je možné nechat zaparkované auto i na plácku nad
Achillion – zámek rakouské císařovny Sissi, která sem jezdila odpomysem. Po prašné cestě můžete sejít dolů k moři, kde je stánek s občívat, se nachází cca 7 km od Kerkyry. Zámek je zdobený množstvím
čerstvením, kde se dá i vykoupat.
soch a v jeho zahradách najdete spoustu krásných zákoutí a teras, které pokračují až k hlavní cestě a k moři. Jsou nádherné hlavně v období,
kdy na Korfu vše kvete.

Individuální výlety

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 průzračně čistou vodou, případně posedět v místní taverně, odkud budete
mít celé hlavní město jako na dlani.

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 restaurace s prosklenou vyhlídkou 7th Heaven.

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 nádhernými výhledy do okolí.
Záliv Porto Timoni – ke zdvojenému zálivu Porto Timoni,
který je jinak dostupný pouze
z moře, se dostanete po pěší
cestě z vesničky Afionas. Cestička vede po hřebenu útesu
s nádhernými výhledy na záliv
Agios Georgios a trvá zhruba
45 minut.

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 domků a kostelů se rázem ocitnete v dobách dávno minulých. Za návštěvu
stojí některá z místních taveren.
Jezero Antiniotis – druhé největší jezero na Korfu leží nedaleko 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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Korfu – individuální výlety po ostrově

Hora Pantokrator – nejvyšší hora patří se svou výškou 906 m k dominantám ostrova a pokud překonáte náročné, několikakilometrové
stoupání, bude Vás čekat dechberoucí výhled na všechny strany ostrova a při dobré viditelnosti i sousední Albánii. Na Pantokrator lze vyjet
Bella Vista a letovisko Paleokastritsa – místo s kouzelnými zátoka- autem, ale klienti se sportovním duchem ubytovaní v Acharavi, mohou
mi, písečno-oblázkovými plážemi a tyrkysovým mořem. Za návštěvu vyrazit i na zapůjčeném kole.
stojí také klášter ze 13. století tyčící se nad letoviskem a vyhlídka Bella
Vista s několika restauracemi a dechberoucím výhledem.

KORFU
Hotel a studia ATHENA ***

Letovisko Agios Georgios

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 televizorem 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 prostorách 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 vařičem. Možnost jedné přistýlky.
Stravování: u hotelu je v ceně zahrnuta polopenze. Snídaně jsou formou
kontinentálního bufetu a večeře jsou servírované 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 možnost komunikace v češtině. Nedaleko herna bowlingu. V okolí plážový
volejbal, půjčovna kol, motorek, aut a na pláži půjčovna šlapadel a motorových člunů.
Náš názor: velmi pěkné ubytování s vynikající kuchyní, přímo u krásné písečné pláže.
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KORFU
termín 2017

počet
nocí

28.05.-07.06.
28.05.-10.06.
10.06.-21.06.
21.06.-01.07.
01.07.-12.07.
12.07.-22.07.
22.07.-02.08.
02.08.-12.08.
12.08.-23.08.
23.08.-02.09.
02.09.-13.09.
13.09.-23.09.
20.09.-03.10.
23.09.-03.10.

10
13
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
13
10

Hotel a studia ATHENA - pobyty na 10/11, 13 nocí
osoba
dospělá
dítě
dospělá
nad 12 let
osoba
2-12 let
osoba
na přistýlce
ve studiu
polopenze
polopenze
polopenze
bez stravy

13 990
15 590
15 890
16 590
18 590
18 190
18 890
18 190
18 890
17 890
16 590
15 890
15 590
14 990

7 790
7 790
7 790
7 790
8 290
8 790
8 790
8 790
8 790
8 290
7 790
7 790
7 790
7 790

10 990
12 990
13 690
13 990
14 490
14 190
14 590
14 890
14 590
14 690
13 990
13 490
10 990
12 990

11 990
12 990
12 990
13 990
14 990
14 490
14 990
14 490
14 990
14 490
13 490
12 690
12 990
12 990

dítě
2-12 let
ve studiu
bez stravy

osoba
nad 12 let
na přistýlce
bez stravy

7 990
8 490
7 990
7 990
8 490
8 490
8 490
8 490
8 490
8 490
7 990
7 990
7 990
7 490

10 490
10 490
10 490
10 490
10 490
10 490
10 490
10 490
10 490
10 490
10 490
10 490
10 490
10 490

Hotel a studia Athena - pobyty na 7 nocí, odletový den středa nebo sobota
osoba
osoba
dospělá
dítě 2-12 let
dítě
dospělá
nad 12 let
nad 12 let
osoba
termín 2017
počet
ve studiu
2-12 let
osoba
na přistýlce
na přistýlce ve studiu
sobota
středa
nocí
bez stravy
polopenze polopenze polopenze
bez stravy
bez stravy

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6

13 590
13 590
13 790
13 990
14 590
14 590
14 590
14 590
14 890
14 890
14 890
14 890
14 390
13 990
13 790
13 590
13 590
12 490

7 790
7 790
7 790
8 290
8 790
8 790
8 790
8 790
8 790
8 790
8 790
8 790
8 290
8 290
7 790
7 790
7 790
7 490

10 490
10 490
10 490
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
11 490
11 490
11 490
10 990
10 990
10 490
10 490
10 490
9 990

11 490
11 490
11 490
11 490
11 990
11 990
11 990
11 990
11 990
11 990
11 990
11 990
11 690
11 490
11 490
11 490
11 490
10 490

7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 490

9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990

Letovisko Agios Georgios

03.06.-10.06., 07.06.-14.06.
10.06.-17.06., 14.06.-21.06.
17.06.-24.06., 21.06.-28.06.
24.06.-01.07., 28.06.-05.07.
01.07.-08.07., 05.07.-12.07.
08.07.-15.07., 12.07.-19.07.
15.07.-22.07., 19.07.-26.07.
22.07.-29.07., 26.07.-02.08.
29.07.-05.08., 02.08.-09.08.
05.08.-12.08., 09.08.-16.08.
12.08.-19.08., 16.08.-23.08.
19.08.-26.08., 23.08.-30.08.
26.08.-02.09., 30.08.-06.09.
02.09.-09.09., 06.09.-13.09.
09.09.-16.09., 13.09.-20.09.
16.09.-23.09., 20.09.-27.09.
23.09.-30.09.
27.09.-03.10.

Cena zahrnuje: letenku Praha – Korfu – Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfer z/na letiště v místě
pobytu, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, resp. ve dvoulůžkovém studiu bez stravy, služby česky mluvícího
delegáta, pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře ve znění zákona 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,
resp. 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 ZDARMA. Dětské ceny platí pro dítě ubytované na 3. lůžku v pokoji, resp. ve studiu.
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KORFU
Hotel ALKYON **+
Hotel ALKYON pobyty na 10/11, 13 nocí

Letovisko Agios Georgios

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 s dětským koutkem, bar u bazénu. V hotelovém 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 klimatizaci 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 klimatizované 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 volejbal, půjčovna kol, motorek, aut a na pláži půjčovna šlapadel a motorových člunů.
Náš názor: oblíbený hotel přímo u nádherné pláže. Výhodou lednice, TV a klimatizace v ceně. Velký bazén s brouzdalištěm pro děti.

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 večeře 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, minipizza, sendviče, sušenky,
zmrzlina). Nápoje místní výroby, víno, nealkoholické nápoje, pivo,
káva a čaj jsou servírovány rovněž na baru u bazénu, a to v době
od 10:00 do 21:00.

Ceny včetně all inclusive
na www.korfu-dovolena.cz
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termín 2017

počet
nocí

dospělá
osoba
polopenze

1. a 2. dítě
2-12 let
polopenze

osoba
nad 12 let
na přistýlce
polopenze

28.05.-07.06.
28.05.-10.06.
10.06.-21.06.
21.06.-01.07.
01.07.-12.07.
12.07.-22.07.
22.07.-02.08.
02.08.-12.08.
12.08.-23.08.
23.08.-02.09.
02.09.-13.09.
13.09.-23.09.
20.09.-03.10.
23.09.-03.10.

10
13
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
13
10

13 690
14 990
15 290
15 990
17 990
17 590
18 290
17 590
18 290
17 290
15 990
15 290
15 290
14 490

7 490
7 490
7 490
7 490
7 990
8 490
8 490
8 490
8 490
7 990
7 490
7 490
7 490
7 490

10 490
12 990
12 990
13 990
14 990
14 490
14 990
14 490
14 990
14 490
13 490
12 690
10 990
12 990

Hotel ALKYON pobyty na 7 nocí - odletový den středa nebo sobota
osoba
1. a 2. dítě
termín 2017
počet dospělá
nad 12 let
osoba
2-12
let
nocí polopenze polopenze na přistýlce
sobota
středa
polopenze

03.06.-10.06., 07.06.-14.06.

7

13 190

7 490

10 490

10.06.-17.06., 14.06.-21.06.
17.06.-24.06., 21.06.-28.06.
24.06.-01.07., 28.06.-05.07.
01.07.-08.07., 05.07.-12.07.
08.07.-15.07., 12.07.-19.07.
15.07.-22.07., 19.07.-26.07.
22.07.-29.07., 26.07.-02.08.
29.07.-05.08., 02.08.-09.08.
05.08.-12.08., 09.08.-16.08.
12.08.-19.08., 16.08.-23.08.
19.08.-26.08., 23.08.-30.08.
26.08.-02.09., 30.08.-06.09.
02.09.-09.09., 06.09.-13.09.
09.09.-16.09., 13.09.-20.09.
16.09.-23.09., 20.09.-27.09.
23.09.-30.09.
27.09.-03.10.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6

13 190
13 390
13 690
14 190
14 190
14 190
14 190
14 490
14 490
14 490
14 490
13 990
13 690
13 390
13 190
13 190
12 290

7 490
7 490
7 990
8 490
8 490
8 490
8 490
8 490
8 490
8 490
8 490
7 990
7 990
7 490
7 490
7 490
7 490

10 490
10 490
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
11 490
11 490
11 490
10 990
10 990
10 490
10 490
10 490
9 990

Cena zahrnuje: letenku Praha – Korfu – Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfer z/na letiště v místě pobytu, ubytování ve dvoulůžkovém
pokoji s polopenzí, služby česky mluvícího delegáta, pojištění pro případ úpadku
cestovní kanceláře ve znění zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, all inclusive 330 Kč/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 omezen.
Slevy: děti do 2 let (bez nároku na lůžko a služby) jsou ZDARMA. Dětské ceny
platí pro dítě ubytované na 3. a 4. lůžku v pokoji.

KORFU
Studia a apartmán SEA VIEW
Poloha: příjemná studia a apartmán se nacházejí v zahradě v letovisku Arillas, cca 30 m od písečné pláže dostupné přes místní komunikaci.
Vybavení: bazén s oddělenou dětskou částí s lehátky a slunečníky zdarma, restaurace s nádherným výhledem na moře provozována majitelem apartmánů, wifi ve společných prostorách i studiích a apartmánu.
Ubytování: dvoulůžková studia s možností jedné přistýlky mají terasu,
vlastní sociální zařízení a vybavený kuchyňský kout. Klimatizace je za poplatek 5 EUR/studio/den. Apartmán až pro 5 osob tvoří dvě oddělené
ložnice s terasou, prostorná vybavená kuchyň a vlastní sociální zařízení.
Klimatizace je za poplatek 10 EUR/apartmán/den.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení snídaní formou bufetu ve vedlejším hotelu Bardis, případně večeří v taverně u ubytování s krásným
výhledem na moře. Večeře jsou servírované menu formou o 4 chodech.
Sport, zábava: vodní sporty
na pláži, půjčovna motorových člunů, kajaků aj. Půjčovny aut a motorek v centru letoviska. Malebná okolní krajina
láká k pěším výletům. Doporučujeme také návštěvu místního minipivovaru Corfu Beer.
Náš názor: velmi pěkné ubytování s bazénem téměř
u pláže.

28.05.-07.06.
28.05.-10.06.
10.06.-21.06.
21.06.-01.07.
01.07.-12.07.
12.07.-22.07.
22.07.-02.08.
02.08.-12.08.
12.08.-23.08.
23.08.-02.09.
02.09.-13.09.
13.09.-23.09.
20.09.-03.10.
23.09.-03.10.

10
13
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
13
10

11 490
12 890
11 990
12 290
13 890
13 390
13 890
13 990
13 890
12 990
12 490
11 990
12 890
11 690

7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790

9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990

13 690
13 290
12 390
12 690
14 290
13 790
14 290
13 790
14 290
13 390
12 890
12 390
13 290
11 990

7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990

8 990
8 990
8 990
8 890
8 990
8 890
8 990
8 890
8 990
8 890
8 990
8 890
8 990
8 890

Letovisko Arillas

termín 2017

Studia a apartmán Sea View – pobyty na 10/11, 13 nocí
dospělý
dospělý
dítě 2-12 let
dospělý
2-12 let
dospělý
lůžko dítě
počet pevné lůžko
přistýlka
přistýlka vpevné
4. a 5. lůžko 4. a 5. lůžko
apartmánu,
nocí
ve studiu,
ve studiu,
ve studiu,
apartmánu, v apartmánu,
min. 3 os., v bez
bez stravy
bez stravy
bez stravy
stravy
bez stravy
bez stravy

Cena zahrnuje: letenku Praha – Korfu – Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfer z/na letiště
v místě pobytu, ubytování ve studiu, resp.apartmánu bez stravy, služby česky mluvícího delegáta, pojištění pro případ
úpadku cestovní kanceláře ve znění zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, 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, resp. 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 ZDARMA. Dětské ceny platí pro dítě ubytované na 3. lůžku
ve studiu, resp. na 4. a 5. lůžku v apartmánu.
Minimální obsazenost apartmánu jsou 3 osoby.
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KORFU
Villa TASOS
termín 2017

Letovisko Acharavi

Poloha: villa Tasos (dřívější označení Gongas) se nachází v klidné části letoviska Acharavi, ve vzdálenosti cca 250 m od hezké písečno-oblázkové pláže a cca
200 m od centra letoviska. Nejbližší obchod cca 50 m.
Vybavení: dvě vilky v udržované zahradě tvoří atrium s bazénem s lehátky a slunečníky zdarma a posezením pod pergolou, kde můžete relaxovat 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 přistýlek, 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 procházkou po pláži. Večeře jsou servírované menu o 4
chodech.
Sport, zábava: v okolí vodní sporty, na okraji letoviska vodní park Hydropolis, 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.

03.06.-10.06.
10.06.-17.06.
17.06.-24.06.
24.06.-01.07.
01.07.-08.07.
08.07.-15.07.
15.07.-22.07.
22.07.-29.07.
29.07.-05.08.
05.08.-12.08.
12.08.-19.08.
19.08.-26.08.
26.08.-02.09.
02.09.-09.09.
09.09.-16.09.
16.09.-23.09.
23.09.-30.09.
27.09.-03.10.

termín 2017

28.05.-07.06.
28.05.-10.06.
10.06.-21.06.
21.06.-01.07.
01.07.-12.07.
12.07.-22.07.
22.07.-02.08.
02.08.-12.08.
12.08.-23.08.
23.08.-02.09.
02.09.-13.09.
13.09.-23.09.
20.09.-03.10.
23.09.-03.10.
27.09.-07.10.

Villa Tasos - pobyty na 7 nocí, odletový den sobota
dítě
dítě
dospělý
dospělý
dospělý
2-12 let
2-12 let
1. a 2.
počet studio 2+0
studio 2+2,
přistýlka, 1. přistýlka, 2. přistýlka,
a 2+1,
nocí
bez stravy
bez stravy bez stravy bez stravy
bez stravy

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6

10 990
10 990
10 990
10 990
11 390
11 390
11 390
11 390
11 590
11 790
11 790
11 790
11 690
10 990
10 990
10 990
10 990
10 490

10 890
10 890
10 890
10 890
11 290
11 290
11 290
11 290
11 690
12 090
12 090
12 090
11 890
10 890
10 890
10 890
10 890
10 690

8 990
8 990
8 990
8 990
8 990
8 990
8 990
8 990
8 990
8 990
8 990
8 990
8 990
8 990
8 990
8 990
8 990
8 990

Villa Tasos - pobyty na 10/11, 13 nocí
dospělý
dospělý
dospělý
1. a 2.
počet studio 2+0
studio 2+2,
přistýlka,
a 2+1,
nocí
bez stravy
bez stravy
bez stravy

10
13
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
13
10
10

11 690
12 890
12 390
11 990
12 790
12 390
12 790
12 990
13 390
12 890
12 390
11 990
12 890
11 990
11 690

11 890
13 690
12 990
12 590
13 190
12 990
13 390
13 690
19 990
13 490
13 990
12 590
13 690
12 590
11 890

9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990
9 990

7 490
7 490
7 490
7 490
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 490
7 490
7 490
7 490
7 490

6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990

dítě
dítě
2-12 let
2-12 let
1. přistýlka, 2. přistýlka,
bez stravy bez stravy

7 990
7 990
7 990
7 990
8 490
8 490
8 490
8 490
8 490
8 490
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990

6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990
6 990

Cena zahrnuje: letenku Praha – Korfu – Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfer
z/na letiště v místě pobytu, ubytování ve studiu bez stravy, služby česky mluvícího delegáta, pojištění pro
případ úpadku cestovní kanceláře ve znění zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, 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, resp. 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 ZDARMA. Dětské ceny platí pro dítě ubytované
na 3., resp. 4. lůžku ve studiu.
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KORFU
Poloha: velmi příjemná vilka se nachází v upravené zahradě s možností
posezení, v klidnější části Acharavi a pouze 80 metrů od oblázkovo-písečné 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 nádobím, lednicí a elektrickým vařičem. Všechna studia jsou vybavena sítěmi 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. Možnost dokoupení polopenze.
Sport, zábava: v okolí vodní sporty, na okraji letoviska vodní park Hydropolis, 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.

Villa Stefania - pobyty na 7 nocí, odletový den středa
dospělý
dítě 2-12 let
dospělý
počet pevné
termín 2017
lůžko, přistýlka,
přistýlka,
nocí
bez stravy
bez stravy
bez stravy

07.06.-14.06.
14.06.-21.06.
21.06.-28.06.
28.06.-05.07.
05.07.-12.07.
12.07.-19.07.
19.07.-26.07.
26.07.-02.08.
02.08.-09.08.
09.08.-16.08.
16.08.-23.08.
23.08.-30.08.
30.08.-06.09.
06.09.-13.09.
13.09.-20.09.
20.09.-27.09.
27.09.-03.10.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6

9 990
9 990
10 190
10 690
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 290
10 190
9 990
9 990
9 490

7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790
7 790

9 490
9 490
9 490
9 490
9 490
9 490
9 490
9 490
9 490
9 490
9 490
9 490
9 490
9 490
9 490
9 490
8 990

Cena zahrnuje: letenku Praha – Korfu – Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfer z/na letiště v místě pobytu, ubytování ve studiu bez stravy,
služby česky mluvícího delegáta, pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře
ve znění zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu 35 Kč/osoba/
den, 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, resp.
polopenzi slevu 75 Kč/den. Snídaně jsou servírované a večeře servírované menu
o 4 chodech.
Slevy: děti do 2 let (bez nároku na lůžko a služby) jsou ZDARMA. Dětské ceny platí
pro dítě ubytované na 3. lůžku ve studiu.

Letovisko Acharavi

Villa STEFANIA
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KORFU
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 prostorná a vkusně zařízená, všechna s vlastním balkonem. Mají vlastní
sociální zařízení a kuchyňský kout se základním nádobím, lednicí, mikrovlnnou troubou a elektrickým vařičem. Možnost dokoupení klimatizace 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. Večeře jsou servírované menu o 4 chodech. Možnost dokoupení polopenze.
Sport, zábava: v okolí vodní sporty, na okraji letoviska vodní park Hydropolis, 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.

Studia Claire - pobyty na 10/11, 13 nocí
dospělý
dítě 2-12 let
počet pevné
termín 2017
lůžko, přistýlka,
nocí
bez stravy
bez stravy

28.05.-07.06.
28.05.-10.06.
10.06.-21.06.
21.06.-01.07.
01.07.-12.07.
12.07.-22.07.
22.07.-02.08.
02.08.-12.08.
12.08.-23.08.
23.08.-02.09.
02.09.-13.09.
13.09.-23.09.
20.09.-03.10.
23.09.-03.10.
27.09.-07.10.

10
13
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
13
10
10

10 990
11 890
11 290
11 290
12 990
12 490
12 990
12 490
12 990
12 290
11 690
10 990
11 690
10 990
10 690

7 790
7 790
7 790
7 990
7 990
8 490
8 490
8 490
8 490
7 990
7 990
7 790
7 790
7 790
7 790

dospělý
přistýlka,
bez stravy

8 690
8 690
8 690
8 990
8 990
9 490
9 490
9 490
9 490
8 990
8 990
8 690
8 690
8 690
8 690

Cena zahrnuje: letenku Praha – Korfu – Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfer z/na letiště v místě pobytu, ubytování ve studiu bez stravy,
služby česky mluvícího delegáta, pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře
ve znění zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní poj. vč. storna zájezdu 35 Kč/osoba/den,
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, resp. polopenzi slevu 75 Kč. Snídaně jsou servírované a večeře servírované menu o 4 chodech.
Slevy: děti do 2 let (bez nároku na lůžko a služby) jsou ZDARMA. Dětské ceny platí
pro dítě ubytované na 3. lůžku ve studiu.

Letovisko Acharavi

INFORMACE K LETECKÉ DOPRAVĚ NA ŘECKÉ OSTROVY KORFU A LEFKADA

OBČERSTVENÍ:

ZAVAZADLA:

REZERVACE MÍST V LETADLE:

Občerstvení na palubě letadla není zahrnuto
v ceně a je možné jej objednat za poplatek.
Teplé jídlo: 400 Kč/1 směr
Dětské jídlo: 230 Kč/1 směr
Kuřecí (vepřové) řízky (0,5 kg): 350 Kč/1 směr
Bílé nebo červené víno 0,75 l: 300 Kč/1 směr

V ceně je přeprava 1 kabinového zavazadla
do 5ti kg a 1 zavazadla k odbavení do 15ti kg.
Nadváhu je možné doobjednat za poplatek:
Nadváha 8 kg: 500 Kč/1 směr
Nadváha 17 kg: 1 000 Kč/1 směr
Další zapsané zavazadlo: 1 250 Kč/1 směr

Místa v letadle rozděluje letecká
společnost při odbavení na letišti.
Konkrétní místo je možné objednat
za poplatek:
Standard seats: 350 Kč/1 směr
Premium seats: 550 Kč/1 směr
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KORFU
Aktivní dovolená na Korfu

Zpříjemněte si svůj pobyt
ranním cvičením jógy na pláži.
Každé ráno
(resp. dle programu)
cca půlhodinové
protažení na břehu
moře doprovázené
šuměním vln.
Příplatek
200 Kč/osoba.

termín 2017

počet
nocí

28.05.-07.06.*
03.06.-10.06.
23.09.-30.09.

10
7
7

Agios Georgios Agios Georgios
hotel
studia
s polopenzí
bez stravy
14 990
11 490
13 590
10 990
13 590
10 990

Acharavi
studia
bez stravy
10 690
10 290
10 290

Acharavi
studia
s večeřemi
13 490
12 390
12 390

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
dle programu, služby delegáta, pojištění proti úpadku cestovní kanceláře ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, jízdné
na místní autobusy. CK si vyhrazuje právo možné záměny jednotlivých dnů a výletů.
* V tomto termínu navíc 3 dny individuálního volna u moře.
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Aktivní dovolená na Korfu

Připravili jsme program pro ty, kteří svou dovolenou rádi tráví nejen 6. den: celodenní volno u moře, možnost dokoupení výletů.
odpočinkem na pláži. V každém termínu jsou pro Vás připraveny tři 7. den: klienti ubytování v Acharavi: pěší výlet Acharavi-Almyrospěší výlety a pro zájemce je možné dokoupit cvičení jógy.
Ag. Spyridion, nenáročná vycházka po pláži směrem na Almyros.
Dojdeme k poloslanému jezeru Antinioti, kde se chovají úhoři a proProgram zájezdu:
hlédneme si opuštěný a rozpadlý klášter. Po pohodlné polní cestě
1. den: odlet z Prahy, přílet na Korfu, transfer na ubytování.
mezi stromy dojdeme k místu Ag. Spyridion, kde se můžeme občerstvit
2. den: celodenní volno u moře, možnost dokoupení výletů.
v kavárně anebo vykoupat v moři u malé písečné pláže. Než se vydá3. den: pěší túra Sidari-Peroulades-mys Drastis, linkovým autobume na cestu zpět, tak si vyfotíme krásnou scenerii skalnatého pobřeží
sem pojedeme do letoviska Sidari (25-40 minut). Vydáme se po stezce
s malým ostrovem, místo, které vyhledávají potápěči. Zpět půjdeme
okolo pobřeží Sidari až ke kanálu D´Amour. Tady sejdeme na vedlejší
po pobřežní nefrekventované silnici, chvílemi po pláži. Celkový čas
asfaltovou silnici a po chvíli zabočíme do olivových hájů. Cesta půjde
pěšky: cca 2,5-3 hod. Nebo Avlaki-Agios Stefanos, linkovým autobuze začátku do kopce, potom po krásné polní cestě s nádhernými výhledy na ostrovy Othoni a Erikousa a půvabný mys Drastis. Následně sem pojedeme do letoviska Kassiopi. Pěšky po vedlejší silnici přejdeme
zabočíme dolů z kopce a dojdeme k útesu s úzkým přístupem k moři. k pláži Avlaki, kde začíná stezka, která vede přes poloostrov Erimitis.
Kdo nechce jít zpátky pěšky, může jet motorovým člunem do Sidari Cesta je příjemná, s krásnými výhledy, okolo dvou menších jezer a nád(cca 12 EUR/osoba). Naše cesta bude pokračovat nahoru na vyhlídku herných pláží. Po zhruba dvou hodinách dojdeme do zátoky Agios
na mys Drastis a dále po asfaltové silnici do Perulades a Sidari na ko- Stefanos, kde se můžeme občerstvit v kavárně. I když půjdeme zpátnečnou autobusu (cca 3 km), odkud pojedeme linkovým autobusem ky stejnou cestou, tak se vůbec nebudeme nudit. Budeme mít výhled
na blízkou Albánii a křišťálově čisté moře. Po cestě zpět se můžeme
zpět do místa ubytování. Celkový čas pěšky: cca 2,5-3 hod.
vykoupat na jedné z pláží. Cesta zpět z Kassiopi linkovým autobusem.
4. den: celodenní volno u moře, možnost dokoupení výletů.
Celkový čas pěšky: cca 5-6 hod. Klienti ubytování v Agios Georgios:
5. den: klienti ubytování v Acharavi: Acharavi-Sunset, z Acharavi se
túra na Porto Timoni, z Agios Georgios se vydáme do vesničky Afiovydáme pěšky po vedlejší asfaltované silnici do mírného kopce. Poslední část k panoramatické vyhlídce Sunset bude strmější. Dojdeme nas, která leží mezi Agios Georgios a Arillas. Zde se můžeme občer
ke kavárně Sunset, kde se můžeme občerstvit a rozhlédnout se po ce- stvit v některé z taveren s krásnými výhledy na celý záliv. Hlavní silnice
lém severním pobřeží ostrova. Zpět půjdeme částečně po stezce okolo vedoucí vesničkou Afionas končí na malinkém náměstí a dál pokračukostela sv. Pantelejmona a benátské věže. Výlet je nenáročný, s krásným je úzká cesta a posléze jen dobře prošlapaná stezka, která sestupuje
výhledem na severní pobřeží a zelené kopce. Celkový čas pěšky: cca úbočím kopce Afionas dolů. Nejdřív se otevře krásný výhled na zátoku
1,5 hod. Klienti ubytování v Agios Georgios: túra z Agios Georgios Agios Georgios a těsně před sestupem dolů, uvidíte nádherný mys se
do Makrades, z letoviska se vydáme po pobřežní cestě, okolo rybí re- dvěma plážemi, oddělenými od sebe úzkým pruhem země. Dole bustaurace, dále nad pobřežím olivovým hájem a po dlážděném „chodní- dete odměněni koupáním v průzračném moři na plážích, které jsou
ku“ budeme stoupat nahoru. Po pravé straně budeme mít nádherný vý- jinak přístupné pouze z moře. Každá pláž v Porto Timoni je jiná, a také
hled na zátoku Agios Georgios a ostrůvky za ní. Budeme pokračovat dál teplota moře na každé straně je rozdílná. Celkový čas pěšky: cca 3 hod.
do vesničky Makrades, kde se prodává koření a suvenýry, a také je tady 8. den: celodenní individuální volno u moře, ve večerních hodinách
restaurace, ve které se můžeme občerstvit. Celkový čas pěšky: cca 4 hod. transfer na letiště a odlet do Prahy.

KORFU
Ostrov Korfu – „zelený ráj“ Jónských ostrovů
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 pojedeme
přímo do zámečku Achillion (vstup cca 8 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 Paleokastritse si prohlédneme mužský ortodoxní klášter ze 13. stol. Polední přestávku je možné
využít na koupání v moři, projížďku loďkou do jeskyň nebo oběd. V odpoledních hodinách vyjedeme na vyhlídkové místo zvané Bella Vista
a zastavíme u vesničky Makrades na nákup přírodních výrobků - olivového oleje, domácího vína, mýdla z olivového oleje, místního koření,
krémů apod. Z Makrades se vrátíme zpět do letoviska. 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 taveren. V poledních hodinách přeplujeme do malebného městečka Parga, ležícího na pobřeží pevninského Řecka. V Parze je čas na prohlídku
města, návštěvu zříceniny středověkého hradu, koupání, nákup suvenýrů 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, gymnázium, lázně atd. a procházkou vyjdeme na vrcholek kopce s benátskou

Letecký pobytově-poznávací zájezd
pevností, odkud se otvírá krásný výhled do okolí. Vrátíme se na oběd
do města Saranda. Po obědě odpočinkový výlet autobusem do vnitrozemí Albánie k pramenům řeky Bystrice do malebné oblasti zvané
„Modré oko“ (výlet Butrint + „Modré oko“ cena cca 24 EUR/osoba).
8. den: snídaně, celodenní individuální volno u moře (možnost využití
fakultativních výletů), večeře.
9. den: snídaně, výlet Pantokrator, návštěva starověké vesnice Nymfes, kde se pěstuje 80% produkce Kum Quatu (malé citrusové ovoce
podobné pomerančům), krátká procházka k poustevně a ruině klášteru, 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.
10. den: snídaně, celodenní individuální volno u moře (možnost využití fakultativních výletů), večeře.
11. den: snídaně, celodenní individuální volno u moře, večer transfer
na letiště a odlet do Prahy.
termín 2017
28.05. - 07.06.
28.05. - 10.06.
23.09. - 03.10.

počet nocí
10
13
10

dospělá osoba
19 990
21 290
19 990

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, 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.

Korfu poznávací

V termínu 28.05.-10.06. 2017 pobyt na 13 nocí – navíc 3 dny individuálního volna u moře, pro zájemce organizovaný
pěší výlet do vesničky Afionas a k dvojímu zálivu Porto Timoni, resp. k jezeru Antiniotis – dle letoviska.
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KORFU, LEFKADA
Program zájezdu:
1. den: v podvečer odlet z Prahy, přílet na Korfu, transfer na ubytování.
2. a 3. den: celodenní individuální volno u moře, příp. aktivní trávení
času: půjčení auta a nebo výběr z nabídky fakultativních výletů (viz.
strana 6 a 7 v katalogu) – vybrané výlety je možné rezervovat již v týdnu před odletem z ČR.
4. den: v ranních hodinách přejezd do přístavu, přibližně 2 hodiny
plavba trajektem do pevninské Igoumenitsy – po vylodění cca dvouhodinový přejezd do národního parku VIKOS – AOOS, který leží v těsné blízkosti pohoří Pindos dosahujícího výšek okolo 2 500 m. n. m.
Vikos je zapsán v Guinessově knize rekordů co do poměru hloubky
a šířky skalních stěn. Najdete tu celou řadu rostlinných a živočišných
druhů - žije tu vlk, medvěd a nad hlavou Vám může kroužit orel. Dnem
kaňonu protéká stejnojmenná řeka s mnoha bočními prameny ledové vody, která v létě vysychá. Zajímavá je i místní achtitektura, která
dodnes používá jako základní stavební materiál kámen. Během dne
uvidíte to nejznámější a nejkrásnější, co oblast národního parku nabízí. V podvečer přejezd do Gliki, ubytování v penzionu u řeky Acheron.
5. den: příjemnou cestou nádhernou přírodou podél koryta proti proudu bájné řeky Acheron, zpět se vydáme buď samostatně stejnou cestou
nebo se rozhodnete jít s doprovodem korytem řeky, což je zážitek na celý
život. Řekou se budeme brodit místy po kolena, místy i hlouběji (doporučujeme pevnou obuv, případně boty do vody). Nakonec našeho putování
nás čeká cca 15ti minutová jízda na raftech – příjemné zakončení Ache-

Letecký pobytově-poznávací zájezd
ron treku, které zvládne opravdu každý. Přejezd autobusem k Nekromanteionu, věštírně mrtvých, místu, kde byly v dávných dobách prováděny
procedury vedoucí ke zjevování budoucnosti. Následuje přejezd k jedinečné pláži Alonaki zasazené v nádherné přírodě – pro zájemce krátký
čas na koupání (dle počasí). Na závěr dne přejezd na Lefkadu, ubytování.
6. - 9. den: pobyt na Lefkadě – koupání a odpočinek na pláži, výběr
z nabídky organizovaných výletů (viz. strana 20 a 21 – doporučujeme
lodní výlet na 3 pláže), individuální půjčení auta či člunu. Na půjčení
člunu není třeba zvláštní oprávnění, stačí odborné zaškolení na místě
a můžete vyrazit prozkoumat místa, která jinde nenajdete – jedinečná
příležitost uskutečnit si ve vlastní režii celodenní výlet z letoviska NID
RI kolem blízkých ostrovů s koupáním s šnorchlováním. Další lákavou
nabídkou je možnost objevení krás ostrova včetně vnitrozemí během
celodenního okruhu ostrovem jeepy s doprovodem průvodce.
10. den: transfer na letiště a v dopoledních hodinách odlet do Prahy.
termín 2017
28.05. - 06.06.

počet nocí
9

dospělá osoba
14 690

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Korfu a Preveza – Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfery z/na letiště a do/z přístavu, ubytování
bez stravování, 1x snídani v Gliki, výlety dle programu, služby delegáta, pojištění
proti úpadku cestovní kanceláře ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/ osoba/
den, 2x polopenze na Korfu 800 Kč/osoba, 4x polopenze na Lefkadě 1 600 Kč/osoba.
CK si vyhrazuje právo možné záměny jednotlivých dnů a výletů.

Korfu a Lefkada poznávací

Korfu, Lefkada a tajuplná oblast řeky Acheron
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Tohle je ráj... objevte s námi

A pokud jste s námi na Lefkadě již „kdysi” byli, přejeme příjemný „návrat do minulosti“.
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řecký ostrov LEFKADA!
LEFKADA

Předpokládané letové časy

1 Lefkas
2 Nidri
3 Agios Nikitas

PRAHA – PREVEZA 06:00 – 09:15, QS1130
PREVEZA – PRAHA 10:00 – 11:15, QS1131
Časy jsou místní, časový posun
v Řecku je +1 hodina.

1

SLEVY za včasný nákup
při úhradě zálohy 50 %:

3

12 % při záloze do 12.12. 2016
(max. 2 000 Kč/os.)
10 % při záloze do 11.01. 2017
(max. 1 200 Kč/os.)
8 % při záloze do 12.02. 2017
(max. 800 Kč/os.)
5 % při záloze do 04.04. 2017
(max. 600 Kč/os.)
Slevy se neposkytují osobám
na přistýlkách a na dodatečné nabídky
nad rámec katalogu.

2

SLEVY pro seniory 55+
1 000 Kč/os. na zájezdy v období
23.05. – 04.07. 2017
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BONUS pro klienty
přihlášené do 30.03. 2017
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Sea of Crete
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STÁVÁ PRO VŠECHNY, kdo si půjčí auto nebo motorku
a prozkoumají rozmanité pláže západního pobřeží,
které jsou díky průzračné vodě a vápencovým
útesům právem přezdívány “Karibikem v Evropě”.
Doporučujeme navštívit i hlavní město Lefkas
a s ohledem na snadné spojení s pevninou se
vydat i za historií a krásnou přírodou na blízkou
pevninu. Na dohled z letoviska NIDRI leží Onassisův
ostrov Scorpio a během svého pobytu jistě
pochopíte, proč i on si tuto oblast zamiloval.

Sitia

Při přihlášení do 30.03. 2017
transfer NAM nebo
e d i t e r rZ
a nletiště
e a n S eva Praze
24˚
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). Po tomto datu
je cena transferu 500 Kč/osoba/1 cesta.
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Denizli

Řecký ostrov Lefkada – obecné informace

20˚
Shkoder

Meyisti 36˚

LEFKADA
Fakultativní výlety
Okruh ostrovem – tradiční Lefkada
Poznejte historii Lefkady, její tradice a jídlo. Uvidíte nádherný klášter Faneromeni, ukrytý v piniovém
háji, odkud se naskýtá nádherný
výhled na okolní krajinu a nekonečné pobřeží. Zastavíte se v tradičních vesničkách Karya a Eglouvi, kde se zastavil čas a kde budete
mít volno na procházku a nákupy.
Cena: dospělý 38 EUR, dítě 19 EUR

Lefkada – fakultativní výlety po ostrově

Tajemný Epirus
Celodenní výlet na řeckou pevninu, během kterého uvidíte věštírnu Nekromanteion – místo, kde byly
v dávných dobách prováděny procedury vedoucí ke zjevování budoucnosti. Lodí se projedete po bájné řece
Acheron, místem oplývajícím nespoutanou krásou přírody a výlet zakončíte v malebném letovisku Parga. Volný čas, možnost koupání, případně návštěva středověké zříceniny hradu, nákup suvenýrů…
Cena: dospělý 40 EUR, dítě 20 EUR
Lodní výlet na ostrovy Kefalonie a Ithaka
Během výletu uvidíte jeskyni Papanikolis nacházející se na ostrově
Meganissi, poplujete okolo nádherných pláží ostrova Lefkada, uvidíte
vesničku Fiskardo na největším jónském ostrově Kefalonii, dále ostrov
Ithaka, který vám připomene starou řeckou mytologii. Poplujete také
okolo ostrůvku Scorpios, který patřil řeckému multimilionáři Onassisovi a dodnes patří jeho rodině. Samotný ostrov je soukromý, ale můžete
si jej vyfotografovat nebo se vykoupat v jeho blízkosti.
Cena: dospělý 20 EUR, dítě 10 EUR
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Zapomenuté ostrovy
Užijte si jedinečný lodní výlet k jeskyni Papanikolis nacházející se na ostrově Meganissi, koupání u ostrůvku
Scorpios, který patřil řeckému multimilionáři Onassisovi a dodnes patří jeho
rodině. Dále uvidíte ostrov
Kastos, prohlédnete si kostelík Agios Ioannis, budete se koupat v křišťálově průzračných vodách
na místních plážích. Dále uvidíte civilizací téměř nedotčený ostrůvek
Kalamos. Oběd na lodi je v ceně výletu.
Cena: dospělý 38 EUR, dítě 19 EUR
Mýtická plavba
Výletní lodí poplujete na nádherný ostrov Meganissi, budete se koupat v jeskyni Papanikolis, další zastávka
na koupání bude u ostrůvku
Scorpios, patřícímu potomkům řeckého multimilionáře
Onasisse, který je soukromý
a veřejnosti nepřístupný. Užijete si i grilování na pláži a spoustu další zábavy. Oběd v ceně.
Cena: dospělý 45 EUR, dítě 22,5 EUR
Výlet na tři pláže
Lodní výlet s postupnými zastávkami na 3 nejkrásnějších plážích ostrova Lefkada – Egremni, Porto Katsiki a Aggiofili. Užijete si den plný slunce, zábavy a koupání na nádherných plážích s bílými drobnými oblázky
a tyrkysově průzračnou vodou. Pláž Porto Katsiki patří k nejčastěji fotografovaným plážím v Řecku a často se umísťuje v žebříčku hodnocení
o nejkrásnější pláže světa.
Cena: dospělý 20 EUR, dítě 10 EUR
Západ slunce a hvězdy
Jedinečný lodní výlet
s možností vidění největšího divadla na světě. Hvězdy a souhvězdí představené způsobem, na který
nikdy nezapomenete. Ten
pravý výlet pro věčné romantiky a snílky.
Cena: dospělý, dítě 45 EUR

LEFKADA
zde zachovalou svatyni, kde se
duchové zemřelých zjevovali,
skladištní prostory, zbytky obvoAgios Nikitas
dových zdí a vše působí tak troMalebná, původně rybářská vesnička, která si i přes zdejší turistický
chu zvláštním tísnivým dojmem.
ruch zanechala svůj typický ráz, leží v severní části západního pobřeží. Jako jediná vesnička na západním pobřeží má přímý vstup do moře Mys Doukato a maják Akratas
a najdete zde pěknou místní pláž. Za návštěvu ale stojí úžasná pláž Mi- Cestou od pláže Porto Katsilos, na kterou se z Agios Nikitasu dostanete po cca 20 min procházce ky směrem na jih narazíte cca
přes kopec nebo je možné v sezoně využít i lodní taxi za 2-3 EUR. Ve ves- po 4 km na nejjižnější místo Lef
ničce se také můžete výborně najíst v řadě místních typických taveren. kady Mys Doukato s majákem
Akrates. Cesta vede po vysokých útesech a budete mít odsud překrásVodopády Nidri
né výhledy na celé jihozápadní pobřeží Lefkady. Podle pověsti zde
Z centra městečka Nidri směz nešťastné lásky skokem z útesů ukončila svůj život básnířka Sapfo.
rem do vnitrozemí se po cca
Karya
4 km dostanete ke krásným
Ve vnitrozemí můžete najít řadu původních typických vesniček a jedmalebným vodopádům, kde
nou z nejznámějších je i horská vesnička Karya. Je proslavená hlavně
uvidíte křišťálově čistou vodu
ručními výrobky a tkaním koberců, které můžete zakoupit v obchůda v malých jezírkách pod vodocích v některé z dlážděných uliček. K osvěžení lákají i místní taverny.
pády se můžete i vykoupat. Zajímavostí je, že se zde prý kouSivota
pala i Jackie Onassisová.
Malý přístav s dlouhou rybářskou tradicí Sivota najdete v zálivu na jihovýchodním pobřeží ostrova. V přístavu kotví jachty a rybářské loďPláže západního pobřeží
Celé západní pobřeží je lemováno úchvatnými bílými plážemi s tyrky- ky. Najdete zde i malou pláž. Hlavním lákadlem Sivoty jsou ale typické
sovým mořem, některé jsou skryté pod vysokými útesy. Nejznámnější taverny s výborně připravenými rybami a pokrmy z darů moře. Tady
jsou Porto Katsiky, Egremni, Gialos, Megali Petra, Kathisma...Na někte- máte opravdu jistotu, že je ochutnáte čerstvé, nalovené místními rybáré pláže se můžete dostat autem, ale čeká vás potom cesta pěšky dolů ři. Skvělý tip na pravou gurmánskou večeři.
až po 300 schodech, některé pláže jsou dostupné i z lodi, pokud si vyProfitis Ilias
berete jeden z lodních výletů okolo ostrova. Na pláž Kathisma dojedeKe kapličce Profitis Ilias, která je
te pohodlně a najdete zde i lehátka, slunečníky, taverny a také je zde
postavená vysoko na kopci 1036
možnost vodních sportů. Pokud je větrné počasí, bývají ale na západm.n.m. a najdete ji ve vnitrozením pobřeží velké vlny a koupání je potom nemožné nebo na vlastní
mí uprostřed ostrova, se dostaneriziko. Přesto tyto úžasné pláže, které připomínají Karibik, stojí za výlet
te po klikaté a místy nezpevněné
a prozkoumání.
cestě. Od typicky bílého kostelíku
s modrou střechou se vám ale naNekromanteion
skytnou úchvatné panoramatické
Chrám Nekromanteion
výhledy na celý ostrov a přilehlé
(Věštírnu mrtvých) najdemalé ostrůvky.
te na pevnině v kraji Preveza, nedaleko městečka
Parga na severním břehu
řeky Acheron. V dávných
dobách tu kněží vedli dialogy s mrtvými a získávali tak pro poutníky rady
do budoucna. Najdete

Nikopolis
Nikopolis bylo město v západním Řecku v kraji Epirus asi 7 km severně od Prevezy. Založil je Oktavian Augustus na památku svého vítězství
v roce 31 př.n.l. nad vojskem Antonia a Kleopatry ve známé bitvě u Aktia.
Rozsáhlé pozůstatky města jsou vidět po obou stranách příjezdové hlavní silnice. Najdete zde velké divadlo, pozůstatky římských lázní s mohutnými byzantskými hradbami, akvadukt, stadion, ale i řadu chrámů.
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Lefkada – individuální výlety po ostrově

Individuální výlety

LEFKADA

Letovisko NIDRI

Letoviska na řeckém ostrově Lefkada

Nidri se nachází ve střední části východního pobřeží, které je
tvořeno plážemi s drobnými oblázky s malebnou panoramou
blízkých ostrovů a ostrůvků, z nichž nejznámější je bezesporu
Onassisův Scorpios, který dodnes patří jeho potomkům. Na straně směrem do vnitrozemí se Vám naskytne působivý pohled
na členité pohoří sahající až do výšky 1 100 metrů. Dlouhá úzká
pláž s pozvolným vstupem do moře lemuje celé pobřeží, koupání
je tedy ideální pro všechny věkové skupiny. Lehátka a slunečníky jsou k dispozici za poplatek. Aktivnější jedinci ocení širokou
nabídku vodních sportů, jako je jízda na banánu, windsurfing,
paragliding, půjčovna paddleboardů, loděk či motorových člunů, na kterých se můžete vydat prozkoumat četné okolní zátoky.
Na okraji letoviska se nachází přístav lemovaný promenádou s řadou taveren, barů a restaurací. I tady naleznete stopy po slavném

Onassisovi, kterého tu připomíná bronzová socha v životní velikosti.
Centrum letoviska je poměrně živé, najdete tu nespočet obchodů se
suvenýry, dárky či potravinami a v některém z místních barů můžete
popíjet drinky až do brzkých ranních hodin. Hlavní město Lefkas je
vzdálené cca 15 km a mezi letovisky funguje dobré autobusové spojení. Okolí letoviska láká k pěším výletům, vydat se můžete například
k nedalekým vodopádům, které jsou vzdálené cca 50 minut chůze.
Doporučujeme jejich návštěvu na jaře nebo zkraje léta, jelikož poté
vysychají. V letovisku nabízíme i celou řadu organizovaných výletů,
nejen po Lefkadě, ale i na okolní ostrovy či nedalekou pevninu, která
je s ostrovem spojená uměle sypanou hrází a mostem. Klientům také
doporučujeme pronájem auta nebo motorky a prozkoumání ostrova
po vlastní ose. Za vidění stojí zejména pláže s tyrkysově průzračnou
vodou a bílými oblázky na západní části ostrova.

Ochutnejte řeckou kuchyni

Řecká kuchyně patří právem mezi ty nejoblíbenější a nejlepší. Velký důraz je kladen na rozmanitost a kvalitu surovin, zachování tradiční postupů přípravy jídel a docílení vyváženosti
chuti. Důležitá je i znalost správných kombinací hlavních jídel s širokou škálou předkrmů
a salátů, což výsledný chuťový zážitek přivádí k dokonalosti. Pokud i Vy patříte k milovníkům
řecké kuchyně nebo se s ní teprve budete seznamovat, doporučujeme si během pobytu vyrazit na „organizovanou“ večeři
s naší delegátkou Alexandrou,
která již několik let v Řecku žije
a místní speciality velmi dobře
zná. Během večeře ochutnáte přibližně 10 druhů tradičních řeckých jídel a předkrmů.
A možná se přiučíte i několik
řeckých slovíček, což udělá radost nejen Vám, ale i místním
obyvatelům vyhlášeným svojí
pohostinností a vstřícností.
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LEFKADA

Letovisko AGIOS NIKITAS

mání ostrova po vlastní ose. Za shlédnutí stojí pláže na západní
straně ostrova – Kathisma, na kterou můžete za poplatek využít
autobusové spojení z letoviska, Kavalikefta, Megali Petra, Gialou, Egremni či nejznámější Porto Katsiki – jedna z nejfotografovanějších pláží v Řecku, která se často umísťuje v žebříčcích hodnocení o nejhezčí pláže světa. Pláž je lemovaná pískovcovými
skalami, které společně s azurovou barvou moře vytvářejí nádhernou přírodní scenérii. Pláž doporučujeme navštívit v ranních
hodinách, vyhnete se tak davům turistů, kteří sem každý den
míří. Zážitkem je také výlet do vnitrozemí ostrova, kde najdete
mnoho řeckých vesniček s tradičním způsobem obživy a budete
si moct nakoupit suvenýry jako domácí olivový olej či med, lefkadskou čočku, která se pěstuje ve vesničce Englouvi či vynikající lefkadské víno Vertzamo.

Letoviska na řeckém ostrově Lefkada

Malebná, původně rybářská vesnička, která si zachovala svůj historický ráz leží v severní části západního pobřeží v blízkosti nádherných pláží Milos, Kathisma, a Pefkoulia. Letovisko se rozkládá
v kopci nad krásnou obecní pláží s jemnými oblázky a průzračnou vodou a tvoří jej hlavní třída s několika tavernami, obchůdky
a restauracemi, postupně se svažující k moři. Byť je Agios Nikitas
častým výletním cílem, řadí se ke klidnějším letoviskům. Koupání je
možné na obecní pláži, většina klientů však volí pláž Milos, která je
dosažitelná po cca 20 minutách pěšky. Přírodní stezka na pláž vede
nejprve do kopce a následně z kopce, cestou si můžete užívat krásné výhledy po okolí. Méně fyzicky zdatní jedinci mohou v sezoně
využít vodní taxi za poplatek (cca 3 EUR), které jezdí několikrát denně mezi letoviskem Agios Nikitas a pláží Milos. V letovisku najdete
půjčovnu aut nebo motorek, doporučujeme její využití a prozkou-

Adrenalinové vodní sporty
Lefkada láká nejen příznivce tradiční dovolené, kteří
preferují dobré jídlo a odpočinek u moře, ale i příznivce
aktivní dovolené. Oblast jihovýchodního pobřeží Lefkady s řadou ostrovů nabízí až nebývalou rozmanitost
terénů od těch nejjednodušších až po kolmé stěny padající do hloubek okolo 100 m. Instruktoři potápěčské
základny organizují ponory jak pro zkušené potápěče, tak pro začátečníky ve věku od 12ti let. Pro ty z Vás,
kteří si chtějí potápění teprve vyzkoušet, jsou organizovány zkušební akce v bazénu.
Severní pobřeží nabízí skvělé podmínky pro další
atraktivní adrenalinový sport kiteboarding. Díky okolním horám zde „správně“ fouká téměř denně od 14ti
hodin do večera. Zdejší terény jsou ideální pro zkušené
ridery i začátečníky – možnost zúčastnit se výuky vedené zkušenými instruktory.
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LEFKADA
Hotel EVA BEACH ***

Poloha: příjemný rodinný hotel leží přímo na písčito-oblázkové pláži
v letovisku Nidri. Hotel má krásně upravenou zahradu s barem, odkud
je vstup na pláž. Lehátka na pláži jsou za poplatek. Centrum městečka
plné barů, taveren a obchůdků je vzdálené 50 m, do přístavu je to cca
400 m. Nejbližší supermarket je 100 m.
Vybavení: recepce, výtah, kout s TV, restaurace, hotelový bar se zahradou, wifi v recepci zdarma.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje (některé s možností přistýlky) mají klimatizaci (za poplatek), TV, telefon, lednici, vlastní sociální zařízení, fén,
trezor (za poplatek), balkon nebo terasu (s výhledem na moře ). Některé
pokoje mají vybavený kuchyňský kout (omezený počet).
Stravování: rozšířené kontinentální snídaně formou bufetu se podávají
v hotelové restauraci nebo v zahradě s výhledem na moře. Možnost doobjednání večeří – 12 EUR/1 večeře/3 chody (platba na místě).
Sport, zábava: možnost vodních sportů, půjčovny aut, kol a člunů.
Náš názor: fantastická poloha hotelu přímo na pláži.
Pobyty na 7 nocí

Letovisko Nidri

Hotel Eva - snídaně
termín 2017

počet
nocí

dospělá
osoba
snídaně

dítě
2-12 let

osoba
nad 12 let
na přistýlce

dospělý
pevné lůžko
ve studiu,
bez stravy

23.05.-06.06.*
06.06.-13.06.
13.06.-20.06.
20.06.-27.06.
27.06.-04.07.
04.07.-11.07.
11.07.-18.07.
18.07.-25.07.
25.07.-01.08.
01.08.-08.08.
08.08.-15.08.
15.08.-22.08.
22.08.-29.08.
29.08.-05.09.
05.09.-12.09.
12.09.-19.09.
19.09.-26.09.

9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

10 990
13 990
14 190
14 990
15 490
15 990
15 990
15 990
16 290
16 290
16 290
16 290
16 290
15 490
14 990
14 190
13 990

7 490
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990

9 990
9 990
9 990
10 490
10 490
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 490
10 490
9 990
9 990

9 490
13 890
13 890
14 390
14 390
14 890
14 890
14 890
14 890
15 390
15 390
15 390
15 390
14 890
14 890
14 390
14 390
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Studia a apartmány Katopodis - bez stravování
dospělý
dospělý
dítě 2-12 let dítě 2-12 let
pevné lůžko
přistýlka
přistýlka
4.
a
5.
lůžko
v apartmánu,
ve studiu, v apartmánu, ve studiu,
min. 3 os.,
bez stravy
bez stravy
bez stravy
bez stravy

9 690
14 190
14 190
14 690
14 690
15 190
15 190
15 190
15 190
15 690
15 690
15 690
15 190
15 190
15 190
14 690
14 690

7 490
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990

7 490
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990

8 490
9 790
9 790
10 290
10 290
10 790
10 790
10 790
10 790
10 790
10 790
10 790
10 790
10 290
10 290
9 790
9 790

dospělý
4. a 5. lůžko
v apartmánu,
bez stravy

8 490
9 790
9 790
10 290
10 290
10 790
10 790
10 790
10 790
10 790
10 790
10 790
10 790
10 290
10 290
9 790
9 790

LEFKADA
Studia a apartmány KATOPODIS

Poloha: studia a prostorné mezonetové apartmány se nacházejí u hlavní
třídy v letovisku Nidri, v okolí řada taveren, obchodů, pekáren. Krásná písčito-oblázková pláž je vzdálená cca 100 m. V přízemí se nachází supermarket
a za apartmány najdete pěkně upravenou zahradu a privátní parkoviště.
Ubytování: studia (některá studia mají 3 pevná lůžka a oddělenou ložnici) a apartmány až pro 5 osob jsou vybavené dřevěným nábytkem mají
klimatizaci za poplatek, kuchyňský kout, základní nádobí, vařič, lednici,
TV, vlastní sociální zařízení, wifi a prostorný balkon.
Stravování: bez stravování, přímo pod ubytováním se nachází supermarket, v okolí mnoho pekáren, taveren a restaurací.
Sport, zábava: na pláži možnost vodních sportů, půjčovny motorových
člunů, v letovisku půjčovny aut, kol a motorek.
Náš názor: vhodné pro rodiny s dětmi, poloha téměř v centru městečka a přitom kousek od pláže.

Zpestřete si pobyt na Lefkadě v termínu
22.09. – 29.09. výukou řeckých tanců
Vhodné pro začátečníky i pokročilé.
Probíhá pod vedením zkušené lektorky.
Výuka za příplatek 500 Kč/os.

Pobyty na 10/11 nocí
Studia a apartmány Katopodis - bez stravování
dospělý
dospělý
dítě 2-12 let dítě 2-12 let
dospělý
pevné lůžko
osoba
přistýlka
přistýlka
4. a 5. lůžko
pevné lůžko v apartmánu,
nad 12 let
ve studiu, v apartmánu, ve studiu,
ve studiu,
min. 3 os.,
na přistýlce
bez stravy
bez stravy
bez stravy
bez stravy
bez stravy

Hotel Eva - snídaně
počet
nocí

dospělá
osoba
snídaně

dítě
2-12 let

23.05.-02.06.*
02.06.-09.06.
09.06.-20.06.
20.06.-30.06.
30.06.-11.07.
11.07.-21.07.
21.07.-01.08.
01.08.-11.08.
11.08.-22.08.
22.08.-01.09.
01.09.-12.09.
12.09.-22.09.
22.09.-29.09.
26.09.-09.10.*

9
7
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
7
12

9 990
13 990
16 290
16 990
18 990
18 190
18 990
18 190
18 990
18 190
17 490
16 290
13 990
10 990

7 490
7 490
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 490
7 490

8 990
10 990
13 290
13 990
15 990
15 190
15 990
15 190
15 990
15 190
14 490
13 290
10 990
9 990

8 990
12 890
14 990
15 690
17 490
16 990
17 490
16 990
17 490
16 990
15 990
14 990
12 890
9 490

9 190
12 990
15 290
15 990
17 690
17 190
17 690
17 190
17 690
17 190
16 190
15 190
12 990
9 690

7 490
8 490
8 490
8 990
8 990
8 990
8 990
8 990
8 990
8 990
8 990
8 490
8 490
7 490

7 490
8 490
8 490
8 990
8 990
8 990
8 990
8 990
8 990
8 990
8 990
8 490
8 490
7 490

8 490
9 990
10 490
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 490
9 990
8 490

dospělý
4. a 5. lůžko
v apartmánu,
bez stravy

8 490
9 990
10 490
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 490
9 990
8 490

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Preveza – Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfer z/na letiště v místě pobytu, ubytování bez stravování, resp. v hotelu Eva snídaně, služby česky mluvícího delegáta, pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře ve znění zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, možnost doobjednání večeří – 12 EUR/1 večeře/3 chody (platba na místě).
Slevy: děti do 2 let (bez nároku na lůžko a služby) jsou ZDARMA. Dětské ceny platí pro ubytování na 3. lůžku v pokoji/studiu, resp. 4. a 5. lůžku v aparmánu.
* termíny 23.05.-02.06., 23.05.-06.06. a 26.09.-09.10. jsou kombinovanou dopravou, jedna cesta autobusem, jedna cesta letecky. Více info v CK.
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Letovisko Nidri

termín 2017

LEFKADA
Studia MILIA

PRODLUŽTE SI LÉTO V ŘECKU
ZA VÝHODNÉ CENY:
Cesta TAM 26.9. 2017 letecky Praha - Preveza, pobyt
na Lefkadě - ubytování, strava i délka pobytu dle
Vašeho uvážení. Navázat lze pobytem na Korfu a návrat
letecky Korfu - Praha dne 3. nebo 7.10. 2017. Případně
je možné se z Lefkady vracet přes Atény a v Aténách
strávit tolik času, pro kolik se sami rozhodnete.
Poloha: dvoupodlažní budova postavená v tradičním řeckém stylu se
nachází na okraji letoviska Agios Nikitas, cca 150 metrů od pěkné pláže s jemnými oblázky a pouze 50 metrů od centra letoviska. Nádherná
pláž Milos je vzdálená cca 20 minut chůze.
Ubytování: dvoulůžková studia (některá s možností přistýlky) mají
klimatizaci v ceně, vybavený kuchyňský kout, vlastní sociální zařízení a balkon.
Stravování: studia jsou bez stravování, v bezprostřední blízkosti se nacházejí obchody, taverny a restaurace.
Sport, zábava: půjčovna aut a motorek v letovisku, vodní sporty na pláži, autobusové spojení do hlavního města Lefkas.
Náš názor: příjemné ubytování téměř v centru letoviska, výhodná
poloha pro podnikání individuálních výletů.

Letovisko Agios Nikitas

Studia Milia - bez stravování
termín 2017

počet
nocí

dospělá
osoba
bez stravy

dítě 2-12 let

osoba
nad 12 let
na přistýlce
bez stravy

23.05.-06.06.*
06.06.-13.06.
13.06.-20.06.
20.06.-27.06.
27.06.-04.07.
04.07.-11.07.
11.07.-18.07.
18.07.-25.07.
25.07.-01.08.
01.08.-08.08.
08.08.-15.08.
15.08.-22.08.
22.08.-29.08.
29.08.-05.09.
05.09.-12.09.
12.09.-19.09.
19.09.-26.09.
26.09.-09.10.*

9
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
12

9 490
12 990
12 990
13 490
13 490
13 990
13 990
13 990
13 990
14 490
14 490
14 490
14 490
14 490
13 990
13 990
13 990
9 290

7 490
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 990
7 490

8 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
10 990
8 990

Cena zahrnuje: leteckou dopravu Praha – Preveza – Praha, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek, transfer z/na letiště v místě pobytu, ubytování bez stravování, služby česky mluvícího delegáta, pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře ve znění zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, možnost doobjednání večeří – více info v CK.
Slevy: děti do 2 let (bez nároku na lůžko a služby) jsou ZDARMA. Dětské ceny platí pro ubytování na 3. lůžku ve studiu.
* termíny 23.05.-06.06. a 26.09.-09.10. jsou kombinovanou dopravou, jedna cesta autobusem, jedna cesta letecky. Více info v CK.
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NEVYBRALI JSTE SI
Z NABÍZENÝCH TERMÍNŮ
NEBO UBYTOVACÍCH KAPACIT?
NAVŠTIVTE NÁŠ WEB WWW.LEFKADA-DOVOLENA.CZ
NEBO NÁM DOVOLTE PŘIPRAVIT DOVOLENOU
NA MÍRU PŘESNĚ DLE VAŠICH POŽADAVKŮ
Individuálním cestovatelům umíme připravit dovolenou na míru – s dopravou letecky i dopravou vlastní. Umíme nabídnout i různé kombinace Korfu + Parga, Korfu + Lefkada, Parga + Lefkada, Lefkada + Ithaka… Např. při přejezdu z Korfu na Lefkadu se přímo nabízí navštívit
i blízkou pevninu a poznat přírodní krásy oblasti Acheronu a kaňonu VIKOS a nebo se zaměřit na historii a do programu zařadit třeba Nekromantion nebo Nikopolis. Tyto kombinace na našem webu nenajdete – v případě zájmu nás kontaktujte pro individuální nabídku.
Studia Milos – Agios Nikitas: Menší komplex se
nachází v olivovém háji v klidné části letoviska Agios
Nikitas, cca 150 m od pláže. Pěkná, prostorná a pečlivě
udržovaná dvoulůžková studia zařízená ve středomořském stylu (některá s možností přistýlky). Klimatizace
je za poplatek, wifi k dispozici ve všech studiích. Dům
ubytovává pouze dospělé osoby – ubytování 3. os.
na přistýlce je možné. Velmi příjemní majitelé.
Hotel Odyssey – Agios Nikitas: Hotel s bazénem obklopený zelení se nachází v mírném svahu s výhledem
na vesničku Agios Nikitas a Jónské moře. Hotel je jen
pár kroků od městské pláže a okolo hotelu vede stezka
na jednu z nejkrásnějších pláží západního pobřeží ostrova Lefkada, pláž Milos (cca 20 minut chůze).
Hotel Madouri – Nidri: Stylový prázdninový hotel je
vystavěný přímo na pláži, kde najdete i plážový bar s příjemným posezením. Do centra letoviska Nidri a přístavu,
které jsou vzdálené cca 800 metrů, dojdete pohodlně
po silnici od hotelu nebo procházkou po pláži. Vkusně
zařízená studia jsou vybavena klimatizací (za poplatek),
wifi připojení ve veřejných prostorách zdarma.
Dům Joana – Nidri: Apartmánový dům s velkým bazénem a příjemným okolním areálem leží v klidném prostředí olivovníkových zahrad cca 2 km od centra Nidri.
Apartmány pro 3-4 osoby jsou vybaveny klimatizací
(za příplatek). Vzhledem k umístění domu doporučujeme zapůjčení auta, motorky nebo horských kol po celou
dobu pobytu. Relax u bazénu Vám zpříjemní bar.
Hotel Paradise Beach – Nidri: oblíbený hotel
s rodinnou atmosférou leží přímo na pláži, lehátka
a slunečníky zdarma, k dispozici hotelový bar
a restaurace. Hotel Paradise Beach doporučujeme
všem, kteří kromě odpočinku rádi využijí možnost
sportu a zábavy. V ceně jsou snídaně formou bufetu
v restauraci přímo u moře.
Hotel Porto Galini – Nikiana: hotelový komplex
najdete u pláže v letovisku Nikiana cca 15 km
od hlavního města. K vybavení hotelu patří 2 bazény, restaurace, bary, tenisové kurty, lehátka a slunečníky na pláži zdarma. Stravování snídaně, možnost
dokoupení plné penze nebo polopenze formou
bufetu. Doporučujeme i náročným klientům.

Rozhodli jste se vstoupit do manželství a rádi byste tak učinili na nějakém příjemném romantickém místě u moře?
Nemusí to být až tak nereálné, jak se může na první pohled zdát.... Rádi Vám zprostředkujeme pomoc našeho
zahraničního partnera, který má v této oblasti několik let zkušeností. Více informací v naší cestovní kanceláři.
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MYKONOS
Letoviska Tourlos a Ornos

MYKONOS se nachází se v řeckém souostroví Kyklady, severně od ostrovů Paros a Naxos. Rozloha ostrova činí 86 km², počet stálých obyvatel je cca 6 000. Je to jeden z mála ostrovů v Řecku, který je znám po celém světě. Hlavním městem ostrova je stejnojmenný Mykonos, zvaný
Chora. Živý přístav se čtvrtěmi Kastro a „Malé Benátky“ přímo vybízí k procházkám, nakupování, dobrému jídlu a zábavě. Můžete zde
obdivovat místní architekturu a archeologické památky. Každý večer se klidné malebné uličky města, během turistické sezóny, mění v živé
centrum se směsicí taveren, hospůdek, barů a klubů. Je charakteristický díky své kykladské architektuře. Je zde několik menších i větších
zátok, zálivů a mnoho pláží. Všechny oplývají zlatavým pískem a křišťálově čistou vodou. Mykonos je vhodnou destinací pro všechny.
Tourlos je malé poklidné místo, které je situováno zhruba 1,3 km
od hlavního města Mykonos, na vyhlášenou pláž Agios Stefanos
je to z Tourlos pouhý 1,2 km. Nachází se zde několik restaurací,
obchody s potravinami, velice dobře zde funguje autobusová doprava i služba taxi.

Ornos, jediné klasické letovisko na Mykonu. Nachází se cca 3 km
od hlavního města. Široký výběr restaurací, taveren, supermarketů, obchůdků se suvenýry i trh zajišťují vše pro strávení příjemné
dovolené. Písečná pláž v zálivu s pozvolným vstupem do moře je
situována na jih a je velmi dobře chráněna před letními větry.

Penzion Avra *** v Tourlos

Penzion Anixi ***+ v Ornos

Poloha: je situován v kaskádovitém svahu nad pobřežní komunikací, 50 m nad pláží Tourlos. Další známá pláž Agios Stefanos je vzdálena
1,2 km. Autobusová zastávka se nachází cca 50 m od penzionu, minimarket cca 200 m a v blízkosti se nachází několik taveren. Poloha ubytování
zajišťuje klid i v hlavní sezóně, ale pro ty, kteří vyhledávají noční život, je
centrum hl. města v docházkové vzdálenosti. Letiště je vzdáleno cca 5 km.
Vybavení: recepce (9:00-23:00 h), mini bar s terasou, trezor na recepci,
možnost zapůjčení aut a motorek.
Ubytování: 2-3 lůžková studia
mají koupelnu/WC, klimatizaci,
menší vybavený kuchyňský kout
(vařič, lednička, základní nádobí),
TV, wi-fi zdarma, balkon nebo terasu. Z většiny studií je překrásný výhled na moře a na cca 1 km vzdálenou, nově vybudovanou marinu.
Stravování: vlastní nebo možnost
přikoupení snídaní, večeří i polopenze v nedaleké taverně.

Poloha: leží 300 m od pláže Korfos a 400 m od pláže Ornos, která patří
mezi nejkrásnější pláže na ostrově. Hlavní město Mykonos je vzdáleno 2,7 km. Autobusová zastávka a minimarket se nacházejí cca 100 m
od penzionu. V blízkosti pekárna, cukrárna a několik taveren. Vzdálenost od letiště cca 5 km.
Vybavení: malá recepce s místností na snídaně, terasa k posezení,
možnost zapůjčení aut a motorek.
Ubytování: 2-3 lůžková moderně zařízená studia mají koupelnu/WC,
fén, klimatizaci, vybavený kuchyňský kout (vařič, lednička, základní
nádobí), TV, wi-fi
zdarma, trezor, balkon nebo terasu.
Z některých studií je
výhled na moře.
Stravování: vlastní, nebo možnost
přikoupení snídaní,
večeří i polopenze
v nedaleké taverně.

K zájezdům na Mykonos a Naxos nabízíme možnost transferu na letiště v Praze a zpět z více než 30 míst v Čechách,
např. z Pardubic, Hradce Králové, Jaroměře, Trutnova, Liberce, Turnova, Mladé Boleslavi, Plzně, Českých Budějovic...
Při zakoupení zájezdu do 31.3. 2017 je tento transfer ZDARMA a následně za příplatek 500 Kč/os./oba směry.
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NAXOS
NAXOS je největším, nejrozlehlejším, nejúrodnějším a nejzelenějším ostrovem souostroví Kyklady a nachází se uprostřed Egejského
moře. Má nejdelší pláže v souostroví a i přes veškerá svá další nej nebyl stále zasažen masovým turismem. Rozloha ostrova činí 428 km².
Žije zde přibližně 16 000 obyvatel, z toho cca 3 000 žije v hl. městě. Najdete tu vše, co je pro Řecko typické: krásné písčité pláže, historii
od antiky, přes benátské stavby až po neoklasicistické budovy, úzké kamenné uličky, olivové háje, horské vesničky, vápencové skály,
rokliny, zkrátka vše, co dělá Řecko Řeckem. Hlavním městem je Naxos, zvaný Chora. Turisty však nejvíce zaujme starověká brána zvaná
Portara, která dotváří tak nezapomenutelnou atmosféru hlavního přístavu ostrova. Chloubou Naxu je také tyrkysové moře a zlatavý
písek na plážích. Naxos však není tvořen pouze plážemi, ale má také velmi půvabné vnitrozemí. Je vhodnou destinací pro všechny cestovatele. Na ostrově není letiště, cesta trajektem z Mykonosu trvá cca 60 minut.

Penzion Veranda ***+ v Plaka
Poloha: leží cca 100 m
od pláže s mnoha
písečnými dunami.
V blízkosti malý minimarket, více taveren, restaurací a barů.
Autobusová zastávka
cca 50 m od penzionu.
Letovisko Agia Anna
je cca 2 km, hlavní
město s přístavem cca
9 km. Vzdálenost z letiště Mykonos 30 km + 60 min. lodí.
Ubytování: 2–3 lůžková studia mají koupelnu/WC, fén, klimatizaci,
omezené vaření v menší kuchyňce (vařič, mini
lednička, základní nádobí), TV, wi-fi zdarma, trezor, balkon nebo terasa.
Z většiny studií je výhled
na moře.
Stravování: vlastní nebo
možnost přikoupení večeře a polopenze v nedaleké taverně.
termín 2017

počet
nocí

16.05.-30.05.
30.05.-09.06.
09.06.-20.06.
20.06.-30.06.
30.06.-11.07.
11.07.-21.07.
21.07.-01.08.
01.08.-11.08.
11.08.-22.08.
22.08.-01.09.
01.09.-12.09.
12.09.-22.09.
22.09.-03.10.

14
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11

Penzion Paradisos **** v Plaka
Poloha: leží téměř
na pláži. Od pláže
penzion
odděluje
pouze bazén, místní
komunikace a jedna
z nejlepších taveren
v okolí s překrásným
výhledem na západ
slunce. Za několik
málo minut se dostanete i na divokou nudistickou pláž či do blízkého rušného letoviska Agia Anna. V okolí řada
restaurací, taveren, barů a nechybí ani minimarket. Autobusová zastávka cca 50 m od penzionu. Hlavní město a přístav cca 7 km. Vzdálenost
z letiště Mykonos 30 km + 60 min. lodí.
Vybavení: malá recepce s wi-fi připojením zdarma, bazén s oddělenou
dětskou částí (lehátka a slunečníky zdarma) umístěný v zahradě plné
palem, sluneční terasa a kryté posezení, malé dětské hřiště. Možnost
zapůjčení aut a motorek.
Ubytování: 2–3 lůžková studia mají koupelnu/WC, fén, klimatizaci,
dobře vybavený menší kuchyňský kout (vařič, mini lednice, základní nádobí), TV, wi-fi
zdarma, trezor, balkon nebo
terasu. Z některých studií je výhled na moře.
Stravování: snídaně formou
bufetu, možnost dokoupení
večeří v nedaleké taverně.

všechny kapacity
Naxos
Naxos
Mykonos
Mykonos
Paradisos
Veranda
Anixi
Avra
dospělá osoba dítě do 21 let
dospělá osoba dospělá osoba dospělá osoba dospělá osoba na přistýlce
na přistýlce

18 990
19 990
20 990
21 990
22 990
22 490
22 990
25 490
25 990
25 490
21 490
20 490
19 490

19 990
20 990
21 990
22 990
23 990
23 490
23 990
26 490
26 990
26 490
22 490
21 490
20 490

Letecké zájezdy na Mykonos a Naxos nabízíme ve spolupráci s partnerskou CK.

18 290
19 290
20 290
21 290
20 690
21 290
20 690
21 290
20 690
19 690
18 690
17 690

19 990
20 990
21 990
22 990
22 990
22 490
22 990
22 490
22 990
22 490
21 490
20 490
19 490

13 700
13 700
13 700
13 700
13 700
13 700
13 700
13 700
13 700
13 700
13 700
13 700
13 700

12 700
12 700
12 700
12 700
12 700
12 700
12 700
12 700
12 700
12 700
12 700
12 700
12 700

Cena zahrnuje: ubytování bez stravy (pouze
u penzionu Paradisos
jsou v ceně snídaně formou bufetu), leteckou
dopravu, letištní a palivové taxy, transfery
v místě (včetně trajektů
Mykonos - Naxos), služby delegáta, pojištění CK
pro případ úpadku.
Příplatky: večeře 450 Kč/
o s o b a / n o c / M y ko n o s
nebo večeře 530 Kč/osoba/noc/Naxos nebo polopenze 650 Kč/osoba/
noc/Mykonos i Naxos,
komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu – info v CK.
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Letovisko Plaka

Letovisko Plaka je vzdálené 1 km od střediska Agia Anna. Mezi letovisky je vystavěn dřevěný chodník. Plaka je vhodná hlavně pro
ty, kteří chtějí mít opravdu klid, ale přitom mít dostupné vše, co je
potřeba k prožití hezké dovolené. Nachází se zde několik restaurací a marketů.

SENIOŘI 55

+

Při jednorázové úhradě celkové ceny zájezdu min.
90 dnů před odletem KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ
ZDARMA – vztahuje se na letecké zájezdy pro
seniory ve vybraných hotelech ve Španělsku – Royal
Beach, Caprici, Papi, Puente Real a Marbella Playa.
Jednolůžkové pokoje bez příplatku platí pro
Sardinii, Kalábrii a Basilicatu (do vyprodání kapacity),
doporučujeme rezervovat co nejdříve.
Akce záloha jen 1 000 Kč/osoba
při rezervaci do 16.01. 2017. Nevztahuje se
na zájezdy ve spolupráci s partnerskými CK.
1x výlet v destinaci ZDARMA
u všech leteckých zájezdů pro seniory 55+
(mimo Costa del Sol, Santorini, Ios, Korfu a Lefkada).
BONUS plážový servis ZDARMA
platí pro Sardinii, Kalábrii a Basilicatu.
Mar Menor – k zapůjčení zdarma u delegátky.
Bonus při přihlášení do 30.03. 2017 transfer NA/Z
letiště Václava Havla 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).
Po tomto datu je cena transferu 500 Kč/osoba/1 cesta.
Při obsazení transferu méně než 4 osobami,
je CK oprávněna transfer zrušit.

cenově výhodné
letecké zájezdy
strana 30 – 42 tohoto katalogu

Jak to funguje? Zájezdy jsou určeny pro osoby
starší 55 let, u zájezdů do Černé Hory pro osoby
starší 50 let. Navíc si s sebou může každý senior
vzít jednoho neseniora jako doprovod za stejných
cenových podmínek. Za příplatek si mohou zájezd
zakoupit i osoby mladší 55 let bez doprovodu
seniora. Zvýhodněné zájezdy pro seniory 55+ Vám
umožní poznávat nové země, seznámit se s její
kulturou, gastronomií, poznat nové přátele, a to vše
mimo hlavní turistickou sezonu.
NOVINKY ve Španělsku – Costa de Almería, Costa
de Valencia nebo Costa de la Luz.
V Itálii ceny zájezdů nezahrnují případnou
pobytovou taxu cca 0,50 – 3 Euro/osobu/noc
(hradí se na místě).
Změna hotelu vyhrazena.

V pobytových místech Vás čeká spousta
překvapení, péče českých delegátů, animační
programy a široká nabídka fakultativních
výletů. Vše se nám do tohoto katalogu nevešlo,
proto sledujte naše specializované stránky
www.seniorikmori.cz, které pravidelně
aktualizujeme. S výběrem Vám rádi poradíme.

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. 2017. Druhá záloha do výše 50% z celkové ceny zájezdu
musí být uhrazena do 16. 03. 2017, příp. 35 dnů před odjezdem s doplatkem (podle toho, co nastane dříve).

Bonus 300 Kč pro každého,

kdo si zakoupí alespoň 2 zájezdy z tohoto katalogu v jednom
kalendářním roce. Tuto slevu lze uplatnit až na druhý
zakoupený zájezd a lze ji kombinovat s ostatními slevami.
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ŘECKO

SANTORINI, IOS – Kykladské ostrovy

Ostrov Santorini, v řeckých pramenech též Thira je nejjižnější
a především nejznámější Kykladský ostrov. Hlavním městem ostrova je Thira (Fira). Na ostrůvek, jehož rozloha 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 střechami 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 kouzelných 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 nalezišť. 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

Hotel Marcos Beach **+ v Mylopotas

přetržitým provozem, bar,
sladkovodní bazén se sluneční terasou a se slunečníky a lehátky zdarma. Internetový koutek za poplatek.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje 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.

Upozornění: název hotelu (Anemones, Alia), ve kterém budete v rámci letoviska Kamari ubytováni, bude upřesněn cca 7 dní před odletem
spolu s pokyny na cestu.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu
JARO 2017 Nocí Cena za os.
z Prahy vč.všech poplatků, 7/10x uby15 590
tování v hotelu Anemones/Alia, 7/10x 20.05. - 30.05. 10
polopenzi, transfery z letiště do hotelu 23.05. - 30.05. 7
12 990
a zpět, služby česky mluvícího delegáta, poj.proti úpadku CK.
PODZIM 2017 Nocí Cena za os.
Slevy: osoba na 3. lůžku 900 Kč/7 nocí,
03.10. - 10.10. 7
13 490
1 100 Kč/10 nocí, 1. dítě 2-11,9 let na přistýlce 2 200 Kč/7 nocí, 2 900 Kč/10 nocí.
03.10. - 13.10. 10
15 990
Příplatky: komplexní pojištění včetně
storna zájezdu – info v CK, 1 lůžkový pokoj 2 500 Kč/7 nocí, 3 500 Kč/10 nocí, příplatek za neseniora 1 200 Kč/7 nocí, 1 500 Kč/10 nocí.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu
JARO 2017 Nocí Cena za os.
z Prahy vč.všech poplatků, 7/10x ubyto17 770
vání v hotelu, 7/10x polopenzi, transfe- 20.05. - 30.05. 10
ry z letiště do hotelu a zpět vč.trajektu, 23.05. - 30.05. 7
14 990
asistence delegáta z ostrova Santorini,
poj.proti úpadku CK.
PODZIM 2017 Nocí Cena za os.
Slevy: osoba na 3. lůžku 900 Kč/7 nocí,
03.10. - 10.10. 7
15 880
1 100 Kč/10 nocí, 1. dítě 2-11,9 let na přistýlce 2 400 Kč/7 nocí, 3 300 Kč/10 nocí.
03.10. - 13.10. 10
18 660
Příplatky: komplexní pojištění včetně
storna zájezdu – info v CK, 1 lůžkový pokoj 2 500 Kč/7 nocí, 3 500 Kč/10 nocí, příplatek za neseniora 1 200 Kč/7 nocí, 1 500 Kč/10 nocí.
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Letecké zájezdy pro seniory 55+

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 během několika málo minut pěší chůze.
Vybavení: recepce, místnost
s TV, malá jídelna, kde se podávají snídaně, bazén se sluneční terasou s lehátky a slunečníky zdarma. Na recepci je možnost
pronájmu trezorů za poplatek, wi-fi zdarma.
Ubytování: pokoje s možností přistýlky mají koupelnu/WC, klimatizaPoloha: malý rodinný hotel s přátelskou atmosférou se nachází v klidci, telefon a malou ledničku, balkon nebo terasu.
Stravování: polopenze, snídaně bufet a večeře výběr z menu v hotelu Alia. né části letoviska Mylopotas, cca 150 m od krásné pláže. V blízkosti
hotelu je autobusová zastávka a hotel je vzdálen 3,5 km od přístavu
a 2,5 km od hlavního města ostrova.
Hotel Alia *** v Kamari
Poloha: malý hotelový Vybavení: recepce, trezor (za poplatek), restaurace, bar, místnost s TV,
komplex je vzdálený cca bazén se sluneční terasou s lehátky a slunečníky zdarma, terasa s pose300 m od pláže s černým zením pod baldachýny a s nádherným výhledem na zátoku.
pískem a pozvolným vstu- Ubytování: jednoduše zařízené pokoje orientované na moře mají
pem do moře. Centrum vlastní sociální zařízením, fén, TV, klimatizaci, za poplatek připojení k internetu a mini lednička (za poplatek 2 Euro/den), balkon nebo terasu.
střediska cca 500 m.
Vybavení: recepce s ne- Stravování: polopenze, snídaně bufet a večeře výběr z menu.

COSTA BRAVA
a COSTA DEL MARESME

ŠPANĚLSKO

MALLORCA

Divoké pobřeží COSTA BRAVA je jednou
T
z nejoblíbenějších oblastí pro trávení dovoVÝLE LONY
E
lené. Návštěvníky přitahuje členitým pobřeBARC
žím porostlým piniovými háji a subtropickou DO
vegetací, skalisky padajícími v některých
místech přímo do moře nebo tvořícími krásnou kulisu střediskům s písečnými plážemi. Kromě moře a pláží Costa Brava nabízí návštěvníkům kvalitní ubytovací služby a množství
dalších zajímavostí a druhů zábavy, mezi něž rozhodně patří historie, umění, příroda, dobré jídlo a pití, sport, vodní parky. Proto je vyhledávána od jara do podzimu všemi věkovými kategoriemi.

A

RM
ZDA

Mallorca patří k perlám Středomoří. Tento největší z Baleárských
ostrovů Vám nabízí historii, kulturu, panenskou přírodu a čisté
ovzduší provoněné pomerančovníky, mandloněmi a cypřišovými
háji. Tato dovolená Vám umožní navštívit a poznat s námi tento
nádherný ostrov. Užijte si krásných 8 dní plných zážitků, které
obohatí Váš život! V rámci zájezdu budete mít možnost poznat
turisticky atraktivní místa jako hlavní město Palma de Mallorca,
historické a živé místo s velkolepými sídly, které nabízí turistům
mnoho zajímavostí, zábavy, kavárny a restaurace, ve kterých můžete ochutnat jedinečné pokrmy a nápoje typické pro Mallorcu,
stejně jako pro celé Španělsko. Můžete se jet podívat do horské
vesničky Valldemossa, do známých starodávných Dračích jeskyní
nebo se projet historickým vlakem do Solleru. Budete se moci podělit o své zážitky s jinými evropskými turisty v prostředí, jež bylo
zvoleno pro Vaše pohodlí a aktivně strávený čas.

Lloret de Mar je jedním z největších a nejznámějších letovisek
na pobřeží Costa Brava. Doporučujeme jej zejména klientům, kteří
chtějí svoji dovolenou prožít aktivně. 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 můžete trávit procházkami
po palmové promenádě, či návštěvou některé z místních restaurací
či barů, kterých zde najdete nepřeberné množství.

Royal Beach **** v Lloret de Mar

Letecké zájezdy pro seniory 55+

Hotel Palia Sa Coma Playa *** v Sa Coma
Poloha: hotel leží cca 100 m
široké písečné pláže s pozvolným vstupem do moře (sprchy
na pláži) na východním pobřeží mezi středisky Sa Coma
a S´illot. V blízkosti restaurace,
bary a obchůdky. Autobusová
zastávka se nachází cca 50 m
od hotelu. Výhodná poloha
pro výlety do okolí (krápníkové
Dračí jeskyně, letovisko Cala Millor vzdálené 3 km, golfové hřiště 7 km).
Vybavení: recepce, hlavní restaurace, bar, společenská místnost, venkovní bazén s oddělenou částí pro děti, lehátka a slunečníky zdarma,
dětské hřiště, miniklub.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností přistýlky mají koupelnu/WC,
telefon, balkon, za poplatek: fén, trezor a minilednička.
Stravování: all inclusive - snídaně formou bufetu (8.00-10.00 hod.);
oběd formou bufetu (13.00-15.00 hod.); večeře formu bufetu (19.0021.30 hod.); káva, čaj, zákusek (16.00-17.00 hod.), zmrzlina pro děti (během dne); vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
(10.00-22.30 hod). Náramek all inclusive na kauci.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu
z Prahy/Brna/Ostravy včetně všech
poplatků, 7x ubytování v hotelu kategorie ***, 7x all inclusive, transfer z letiště do hotelu a zpět, 1x výlet (může být
spojen s transferem z/na letiště), služby
česky/slovensky hovořícího delegáta
po celou dobu pobytu, pojištění proti
úpadku CK, Click2claim - asistenční
služba v případě zpoždění letu.
Slevy: osoba na 3. lůžku 1 400 Kč.
Příplatky: komplexní pojištění včetně
storna zájezdu 490 Kč/osoba/týden,
1 lůžkový pokoj 3 700 Kč/týden, příplatek za neseniora 2 700 Kč/osoba/týden,
pobytová taxa cca 10-15 Euro/osoba/
týden (tato taxa je splatná na místě
v hotovosti).
Fakultativní výlety: okruh ostrovem,
Palma de Mallorca a Valldemossa, Dračí jeskyně a další.
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JARO 2017 Nocí Cena za os.
01.05. - 08.05. 7
15 990
08.05. - 15.05. 7
15 990
15.05. - 22.05. 7
15 990
20.05. - 27.05. 7
16 490
27.05. - 03.06. 7
16 490
03.06. - 10.06.* 7
17 990
10.06. - 17.06.* 7
17 990
PODZIM 2017 Nocí Cena za os.
09.09. - 16.09.* 7
20 990
16.09. - 23.09.* 7
18 990
23.09. - 30.09.* 7
17 990
30.09. - 07.10. 7
15 990
07.10. - 14.10. 7
15 990
* odlety/přílety také z/do Brna a Ostravy

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

Poloha: hotel se nachází v klidnější části Lloret de Mar, 150 metrů
od hezké pláže Fenals s hrubým pískem. Historické centrum střediska
je vzdáleno cca 20 minut chůzí. V okolí hotelu naleznete obchůdky, 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. Klienti mohou dále
využívat restauraci, bar, místnost s TV, internet a wi-fi (za poplatek),
animační programy.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek mají koupelnu/
WC, klimatizaci, telefon, fén, TV-Sat, trezor (za poplatek). Všechny pokoje mají balkon s výhledem na bazén nebo do okolí.
Stravování: all inclusive – plná penze formou bufetu, nápoje během
jídel, neomezená konzumace alkoholických a nealkoholických 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 s možností návštěvy
ostatních hotelů z řetězce na pobřeží s možností čerpání all inclusive služeb i v ostatních hotelech z řetězce.

ŠPANĚLSKO
COSTA DEL MARESME – v překladu Mořské pobřeží, je oblast ležící severně od Barcelony, pro niž jsou charakteristické dlouhé písečné pláže, palmové promenády a uchvacující krajina ve vnitrozemí. To vše, spolu s pohostinností místních obyvatel Vám dává záruku strávení kvalitní dovolené.

Hotel Papi *** v Malgrat de Mar

Hotel Caprici *** v Santa Susanna

Poloha: rodinný hotel leží v první linii cca 100 m od pláže s hrubozrnným pískem. K pláži se dostanete podchodem pod lokální železniční tratí. Hotel leží v klidnější zóně, kousek od pěší promenády a nákupní zóny.
Vybavení: vstupní hala s recepcí, klimatizovaná restaurace, bar, TV/
Sat místnost, wi-fi zdarma na recepci, biliár, bazén, dětské brouzdaliště, sluneční terasa s lehátky, zahrada, animační program, bezbariérový
přístup, výtah.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek (pouze pro
děti) mají koupelnu/WC, klimatizaci, telefon, TV/SAT, trezor, balkon
nebo terasu. Bezbariérové pokoje (na dotaz).
Stravování: polopenze formou velmi bohatých švédských stolů, možnost dokoupení plné penze.

Poloha: hotel obklopený palmami leží přímo u pláže s hrubším pískem,
kde jsou slunečníky a lehátka za poplatek. Centrum letoviska je vzdáleno cca 15 minut pěší chůze. Přes den si užijte koupání a večer si vychutnejte pulsující ruch nedalekého centra s obchůdky, trhy a restauracemi.
Vybavení: recepce, restaurace, kavárna,TV místnost, úschovna zavazadel se sprchou, wi-fi zdarma na recepci, výtah, společenská místnost
s TV a kulečníkem, tělocvična, sauna, stolní tenis, venkovní bazén s lehátky. Bohaté animační a taneční večery.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky nebo 4 lůžkové pokoje (2 manželské postele 135 cm široké) mají koupelnu/WC,
klimatizaci, TV/Sat, trezor (za poplatek), telefon a balkon.
Stravování: polopenze formou bufetu, možnost dokoupení plné penze.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu z Prahy včetně všech
poplatků, 7x ubytování v hotelu příslušné kategorie, 7x
polopenzi (all inclusive u hotelu Royal Beach), transfery
z letiště do hotelu a zpět, výlet do Barcelony, služby česky mluvícího delegáta, pojištění proti úpadku CK.
Slevy: dospělá osoba na 3. lůžku sleva 1 000 Kč,1. dítě
2-11,9 let na přistýlce za 7 990 Kč/Papi nebo Caprici,
8 990 Kč/Royal Beach.
Příplatky: komplexní pojištění včetně storna zájezdu
– info v CK, 1 lůžkový pokoj 2 500 Kč/týden, plná penze
v hotelu Papi a Caprici 1 000 Kč (dítě 500 Kč) /osoba/týden.
Fakultativní výlety: klášter Montserrat, Andorra, Girona, Marineland, Water World a další.

JARO 2017
27.05.-03.06.
03.06.-10.06.
10.06.-17.06.
17.06.-25.06.

Nocí
7
7
7
7

Royal Beach
12 990
13 490
13 990
14 990

Papi
10 990
11 490
11 490
12 490

Caprici
11 490
12 490
12 490
13 490

PODZIM 2017
09.09.-16.09.
16.09.-23.09.
23.09.-30.09.

Nocí
7
7
7

Royal Beach
14 990
13 990
12 990

Papi
12 490
11 990
11 490

Caprici
13 490
12 490
11 990
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Malgrat de Mar, Santa Susanna jsou katalánská městečka ležící mezi městy Pineda de Mar a Blanes, s Barcelonou jej přímo spojuje
železnice. Dlouhá písečná pláž s palmovou promenádou, která své návštěvníky láká k příjemným večerním procházkám spojených
s posezením u sklenky vína nebo sangrie v místních hospůdkách, za příjemného poslechu živé hudby. Aktivně zaměření klienti mohou
promenádu projet na kole či kolečkových bruslích. Ve středisku najdete také velké množství obchodů, tradiční španělské trhy a využít
můžete i turistický vláček, který Vás proveze příjemným centrem Malgrat de Mar.

MAR MENOR

Letecké zájezdy pro seniory 55+

ŠPANĚLSKO

COSTA DE VALENCIA

Valencijský region se nachází na jihovýchodě Španělska. Oblíbené místo ve středomoří se chlubí bezpočtem nádherných pláží,
které jsou známé svou přirozeností a kvalitou po celé Evropě. Kromě těchto pláží s jemným pískem a čistou vodou zde také naleznete hory, které nabízejí krásné scenérie (jako Pic Montdúver nebo
Barranc de l‘Infern). Hlavní město regionu je Valencie a je právem
považována za jedno z nejkrásnějších měst v celém Španělsku.
Podobu města po staletí formovaly vlivy různých kultur, jež zde
vládly: Římané, Vizigóti, Muslimové nebo Aragonci zanechali
v tváři města znatelnou stopu. Z nesčetných historických a kulturních zajímavostí lze jmenovat např. místní katedrálu se slavnou zvonicí Miguelete, baziliku de los Desamparados nebo Město
vědy a umění s Oceánografickým muzzem.

La Manga de Mar Menor se nachází v oblasti Murcia, leží na dlouhém
a úzkém písčitém pásu, který odděluje Středozemní moře a Mar Menor. Celý pás se táhne 80 km jižně od Alicante. Laguna Mar Menor se
rozkládá na ploše o velikosti 170 km2 a je známá díky svým léčebným účinkům, jejichž působení je především díky zvýšené koncentraci minerálů a solí ve vodě. Čisté prostředí bez pylů má velmi příznivý vliv na ty, kteří mají problémy s nejrůznějšími alergiemi. Léčí se
zde též onemocnění dýchacích cest, astma a onemocnění kůže. Maximální hloubka je 7 m a vstup do vody je velmi pozvolný, což ocení
hlavně osoby s horší pohyblivostí, rodiny s dětmi či neplavci. Díky
vysoké koncentraci soli, 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.

Gandía Palace Hotel **** v Gandía

Hotel Mangalan **** v La Manga

Poloha: hotel se nachází asi
250 m od široké písečné pláže
Gandía Beach nedaleko krásného parku Clot de la Mota.
V okolí naleznete obchůdky,
bary a restaurace. Grau Gandía je 2 km vzdálené rybářské
městečko, kde můžete navštívit rybí trh nebo místní kostel. Autobusová zastávka se
spojením do centra městečka Gandía u hotelu. Valencie je od hotelu
vzdálena cca 70 km, kam lze dojet vlakem z centra městečka Gandía.
Vybavení: recepce 24 hodin, restaurace, bar, wi-fi, venkovní bazén, lehátka u bazénu, SPA a posilovnu (za poplatek).
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností přistýlky mají koupelnu/WC,
fén, televizi, telefon, klimatizaci, minibar a trezor (za poplatek), balkon
nebo terasu.
Stravování: plná penze formou švédských stolů včetně sklenice vody
a vína podávané u oběda a večeře.

Poloha: tento kvalitní a velmi
dobře vybavený hotel se nachází
na půli cesty mezi oběma moři,
od kterých je vzdálen přibližně
50 - 100 metrů. Hotel lze doporučit pro náročnější klientelu
a je schopen uspokojit každé
vaše přání. Všechny pokoje mají
výhled na moře (na Mar Menor
nebo na Středozemní moře). V okolí se nachází supermarket a cca 1 km
od hotelu se nachází nákupní zóna s restauracemi, bary a dalšími obchůdky. Hotel se nachází na 6. km od La Mangy.
Vybavení: recepce 24 hodin, výtah, úschovna zavazadel, restaurace,
bar, wi-fi zóna zdarma, internetový koutek (za poplatek), bazén, lehátka a slunečníky u bazénu, fitness. Hotel nabízí také krásné a velmi dobře vybavené SPA centrum (za poplatek).
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností přistýlky mají koupelnu/WC,
fén, TV-Sat, telefon, klimatizaci, trezor, wi-fi zdarma, balkon nebo terasu. VŠECHNY POKOJE MAJÍ VÝHLED NA MOŘE.
Stravování: polopenze formou bufetu vč. sklenice vody a vína u večeře.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu
JARO 2017 Nocí Cena za os.
z Prahy včetně všech poplatků, 7x uby14 990
tování v hotelu kategorie ****, 7x plnou 01.06. - 08.06. 7
penzi vč. sklenice vody (0,35 l) a vína 08.06. - 15.06. 7
15 490
(0,2 l) podávané u oběda a večeře,
transfery z letiště do hotelu a zpět, služ- PODZIM 2017 Nocí Cena za os.
by česky/slovensky hovořícího delegáta
16 490
po celou dobu pobytu, 1x polodenní 07.09. - 14.09. 7
výlet Gandía (může být spojen s trans- 14.09. - 21.09. 7
15 490
ferem z/na letiště), pojištění proti úpad21.09. - 28.09. 7
14 990
ku CK, Click2claim - asistenční služba
28.09. - 05.10. 7
14 490
v případě zpoždění letu.
Slevy: osoba na 3. lůžku 500 Kč.
Příplatky: komplexní pojištění včetně pojištění storna zájezdu 490 Kč/osoba/týden,
jednolůžkový pokoj 4 200 Kč/týden, příplatek za neseniora 2 700 Kč/osoba/týden.
Fakultativní výlety: Valencie, Guadalest, Altea a Calpe a další.
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Cena zahrnuje: leteckou dopravu
PODZIM 2017 Nocí Cena za os.
z Prahy včetně všech poplatků, lety jsou
16 490
na letiště do San Javier (transfer cca 30 07.09. - 14.09. 7
minut), ubytování, 7, 10, 11x polopenzi 07.09. - 18.09. 11
20 490
vč. sklenice vody a vína k večeři, trans11.09.
21.09.
10
19 490
fery z letiště do hotelu a zpět, služby
15 990
česky/slovensky mluvícího delegáta 14.09. - 21.09. 7
po celou dobu pobytu, 1x výlet, pojiš- 18.09. - 28.09. 10
18 990
tění proti úpadku CK, Click2claim - asi21.09.
28.09.
7
14 990
stenční služba v případě zpoždění letu.
21.09. - 02.10 11
18 490
Slevy: dospělá osoba na 3. lůžku
500 Kč/7 nocí, 1 000 Kč/10 nebo 11 28.09. - 05.10. 7
14 490
nocí, dítě 2-9,9 let na přistýlce sleva
28.09.
09.10
11
17 990
2 500 Kč/7 nocí, 3 500 Kč/10 nebo 11 nocí.
Příplatky: komplexní pojištění včetně storna zájezdu 490 Kč/osoba/pobyt, 1 lůžkový pokoj 4 000 Kč/7 nocí, 6 500 Kč/10 nebo 11 nocí, plná penze 1 500 Kč/7 nocí,
2 000 Kč/10 nebo 11 nocí (službu musí objednat všechny osoby v pokoji).

ŠPANĚLSKO
Poloha: hotely se nacházejí přímo v oblasti La Manga. Díky své
poloze, která je cca 50 - 100 m
od pláže Mar Menor a cca 100 –
200 m od pláže Středozemního
moře je ideálním místem k odpočinku, ozdravným pobytům
a objevování nevšedních zajímavostí, kterými se tato oblast
pyšní. V okolí se nachází množství restaurací a barů. Autobusová zastávka je přímo u hotelů,
„Jelení ostrov“ s ložiskem léčivého bahna je jen pár zastávek,
centrum městečka La Manga
je vzdáleno pouhý 1 km a jedno z nejstarších španělských měst – Cartagena 25 km. Plážový servis
(slunečníky a plážová křesílka) k zapůjčení u delegátky zdarma (oproti
vratné kauci) – pozor omezené množství! Oba hotely patří pod jeden
hotelový řetězec Hotelania.
Las Gaviotas

Cena zahrnuje: leteckou dopravu z Prahy včetně všech poplatků, lety jsou na letiště do San Javier (transfer cca 30 minut) a * let 3.7. a 19.10.17 je z Valencie do Prahy a *let 28.8.17 je z Prahy do Valencie (transfer z/do hotelu u těchto letů trvá cca
3-4 hodiny), ubytování, 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 po celou dobu pobytu, 1 x výlet autobusem La Manga a Cabo de Palos, 1x
výlet pěšky s doprovodem k léčivému bahnu na tzv. „Jelení ostrov“ (boty do vody
a nádobu na bahno s sebou),1 x výlet pěšky s doprovodem na typické trhy v Cabo
de Palos konané každou neděli, pojištění proti úpadku CK, Click2claim - asistenční
služba v případě zpoždění letu.
Slevy: osoba na 3. lůžku sleva 500 Kč/7 nocí a 1 000 Kč/
10 a více nocí, dítě 2-9,9 let
sleva 2 500 Kč/7 a 10 nocí
a 5 000 Kč/14-17 nocí.
Příplatky: komplexní pojištění včetně pojištění storna
zájezdu 490 Kč/osoba/pobyt,
1 lůžkový pokoj 2 100 Kč/
7 nocí, 4 200 Kč/10 a 14 nocí,
5 100 Kč/17 nocí, příplatek
za neseniora 2 700 Kč/osoba/
týden.
Letecké zájezdy pro seniory 55+ nabízíme ve spolupráci s partnerskou CK.

Vybavení: recepce
Los Delfines
24 hodin, restaurace, bar, sluneční terasa, wi-fi připojení
(za poplatek), výtah,
úschovna zavazadel,
venkovní bazén, lehátka u bazénu zdarma. Hotely nenabízejí možnost půjčení
ručníků na pláž. Klienti mohou využívat
společné prostory,
včetně bazénů a sluneční terasy obou
hotelů.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností přistýlky mají koupelnu/WC,
fén, TV-Sat, mini ledničku, klimatizaci, telefon, trezor (za poplatek),
balkon. Název hotelu, ve kterém budete v rámci komplexu ubytováni,
bude upřesněn cca 7 dní před odletem spolu s pokyny na cestu.
Stravování: plná penze formou bufetu (španělská a mezinárodní kuchyně) včetně 0,35 l vody a 0,2 l vína k obědu a večeři.

JARO 2017
15.05. - 22.05.
15.05. - 29.05.
22.05. - 29.05.
22.05. - 05.06.
29.05. - 05.06.
29.05. - 12.06.
05.06. - 12.06.
05.06. - 19.06.
12.06. - 19.06.
12.06. - 26.06.
19.06. - 26.06.
19.06. - 03.07.*
26.06. - 03.07.*

Nocí Cena za os. PODZIM 2017
7
13 990
28.08.* - 04.09.
14
24 990
28.08.* - 11.09.
7
14 490
04.09. - 11.09.
14
25 990
04.09. - 14.09.
7
14 990
04.09. - 18.09.
14
26 990
11.09. - 18.09.
7
15 990
11.09. - 25.09.
14
26 990
14.09. - 25.09.
7
16 490
18.09. - 25.09.
14
27 990
18.09. - 02.10.
7
16 990
25.09. - 02.10.
25.09. - 05.10.
14
29 990
25.09. - 09.10.
7
18 990
Fakultativní výlety: Cartagena, Cara- 02.10. - 09.10.
vaca de la Cruz, Alicanta-Elche, Murcia 02.10. - 19.10.*
a další. Možnost zakoupení výletů již
09.10. - 19.10.*
v ČR při objednání zájezdu.

Nocí Cena za os.
7
18 990
14
29 990
7
16 990
10
21 490
14
27 990
7
16 490
14
26 990
11
19 990
7
15 990
14
26 990
7
14 990
10
18 490
14
25 990
7
14 490
17
26 990
10
16 990
35

Letecké zájezdy pro seniory 55+

Hotelový komplex
Las Gaviotas/Los Delfines **** v La Manga

ŠPANĚLSKO – ANDALUSIE

COSTA DEL SOL

ANDALUSIE – patří mezi nejžádanější turistické oblasti na světě, nejen pro opravdové skvosty islámské 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 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 místních starých
měst vystavěných dávnými Féničany zapomenete na čas a prožijete perfektní dovolenou obklopeni historií, přírodní krásou, ale i komfortním zázemím kvalitních hotelů.
Torremolinos byla původně rybářská vesnička, která se později
stala jedním z hlavních turistických středisek na Costa del Sol. Leží
asi 18 km od Málagy, směrem na západ. Stejně jako v ostatních
turistických střediscích na pobřeží, je i v Torremolinos možnost širokého sportovního vyžití. Celé pobřeží je lemováno dlouho promenádou, která je plná obchůdků a restaurací.

Letecké zájezdy pro seniory 55+

Puente Real **** v Torremolinos

Poloha: větší hotelový komplex s příjemnou atmosférou se skládá ze
dvou budov, nachází se v klidnější části na konci střediska Torremolinos, a má atraktivní umístění v první linii u pláže. Široká a dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází přímo před hotelem,
oddělená silnicí a pobřežní promenádou.
Vybavení: recepce, výtahy, restaurace, bar u bazénu, v recepci wi-fi zdarma a úschovna zavazadel. Velká terasa se 2 bazény a s lehátky
a slunečníky zdarma, dětský bazén.
Ubytování: pěkné moderně zařízené 2 lůžkové pokoje s možností
až dvou přistýlek mají koupelnu/WC, fén, klimatizaci, TV-Sat, trezor
(za poplatek) a balkon.
Stravování: polopenze formou bufetu, možnost dokoupení all inclusive.

JARO 2017 Nocí Cena za os.
01.06.-08.06.
7
13 990
08.06.-15.06.
7
13 990
15.06.-22.06.
7
14 990
22.06.-29.06.
7
15 990

PODZIM 2017 Nocí Cena za os.
07.09.-14.09.
7
16 490
14.09.-21.09.
7
16 490
21.09.-28.09.
7
15 990
28.09.-05.10.
7
14 990

Cena zahrnuje: leteckou dopravu z Prahy včetně všech poplatků, 7x ubytování
v hotelu příslušné kategorie, 7x polopenzi, transfery z letiště do hotelu a zpět, pojištění proti úpadku CK.
Slevy: dospělá osoba na 3. lůžku 1 000 Kč, 1. dítě 2-11,9 let na přistýlce za cenu
8 990 Kč.
36

Marbella je vyhlášené rekreační centrum, které se rozkládá na středomořském pobřeží asi 50 km západně od letiště v Malaze. Je to
jedno z nejkomfortnějších evropských letovisek plné kontrastů:
historie, gastronomie, obchody a zábava. Marbella je místem vyhlášených pláží Playa Don Carlos, Playa del Cable… pro všechny
je typický jemný světlý písek, vysoká čistota, každodenní upravenost, dozor plavčíka, občerstvení a půjčovny sportovního náčiní.

Marbella Playa **** v Marbelle
Poloha: hotel se nachází v klidné oblasti na okraji letoviska Marbella,
přímo na krásné písčité pláži. Komplex je postavený jako andaluská
vesnička s náměstíčky, uličkami, kapličkou, vše obklopeno krásnou zahradou. Do centra cca 6 km jezdí hotelový bus (za poplatek).
Vybavení: v hlavní budově vstupní hala s recepcí, bar, restaurace,
výtah, wi-fi ve veřejných prostorách zdarma, kadeřnictví, stolní tenis,
biliár, pétanque, minigolf, půjčovna kol, minimarket, obchod se suvenýry, vnitřní bazén, venkovní bazén, dětské brouzdaliště, terasa s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu, jacuzzi, animační programy.
Ubytování: hlavní budova nebo přízemní bungalovy - 2 lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky nebo 4 lůžkové pokoje (2 manželské
postele 135 cm široké) mají koupelnu/WC, klimatizaci, TV-Sat, trezor
(za poplatek), telefon, balkon nebo terasu.
Stravování: polopenze formou bufetu, možnost dokoupení all inclusive.

JARO 2017 Nocí Cena za os.
04.05.-11.05.
7
11 990
11.05.-18.05.
7
11 990
18.05.-25.05.
7
12 990
25.05.-01.06.
7
12 990
01.06.-08.06.
7
13 990
08.06.-15.06.
7
13 990
15.06.-22.06.
7
14 990
22.06.-29.06.
7
15 990

PODZIM 2017 Nocí Cena za os.
07.09.-14.09.
7
16 490
14.09.-21.09.
7
16 490
21.09.-28.09.
7
15 990
28.09.-05.10.
7
14 990
05.10.-12.10.
7
13 990
12.10.-19.10.
7
13 990
19.10.-26.10.
7
13 990

Příplatky: komplexní pojištění včetně storna zájezdu – info v CK, 1 lůžkový pokoj
2 500 Kč/týden, all inclusive 3 000 Kč (dítě 1 500 Kč)/osoba/týden.
Fakultativní výlety: Alhambra a Granada garantováno při zakoupení zájezdu v ČR, Sevilla, Gibraltar a další.

Hotel Playadulce **** v Aguadulce

Andalusie, to není pouze proslulé Costa del Sol. Costa de
la Luz pro seniory 55+ Vám
umožní poznat dosud málo
prozkoumanou část Andalusie. Na samém jihu Španělska, na pobřeží Atlantického
oceánu se nachází takzvané
„Pobřeží světla“ – Costa de la
Luz, která byla dlouhou dobu
turisty opomíjenou oblastí, ale postupem času se stala jednou
z nejpopulárnějších turistických destinací v Andalusii i celém Španělsku. Nyní máte i Vy jedinečnou příležitost poznat tento krásný
kout země během našeho zájezdu pro seniory 55+. Pro cestovní
ruch se Costa de la Luz otevřela teprve nedávno, což je znát v každém koutě této oblasti. Kilometry dlouhé, přírodní pláže s jemným
pískem lemují pobřeží Atlantického oceánu a společně s místní přírodou, kulturou a kuchyní lákají každoročně více a více turistů z celého světa a i to je důvodem, proč jsme se rozhodli zařadit zájezdy
Costa de la Luz pro seniory 55+ do naší nabídky.

Playaballena Spa Hotel **** v Costa Ballena
Poloha: tento kvalitní
a výborně vybavený
hotelový komplex v letovisku Costa Ballena
se nachází cca 50-100 m
od krásné dlouhé písčité
pláže. Lehátka a slunečníky za poplatek (pouze
v hlavní sezoně). Přímo
u hotelu se nachází zastávka autobusu, kterým se dostanete do nedalekého města Rota, případně do Jerezu. Cádiz se pak nachází cca 45
minut od hotelu. Hotel je umístěn v jižní části Costa de la Luz, tedy blíže
k Gibraltaru. V blízkosti hotelu se nachází golfový resort Costaballena.
Centrum městečka s bary, obchody a restauracemi cca 10 - 15 min. chůze od hotelu. Tento hotel patří do oblíbeného řetězce PLAYA SENATOR.
Vybavení: recepce 24 hodin, výtah, wi-fi v lobby (30 min. zdarma),
úschovna zavazadel, venkovní bazén, vyhřívaný vnitřní bazén, dětský
bazén, lehátka a slunečníky, bezbariérový přístup, vybavení pro tělesně postižené, směnárna, obchod se suvenýry, internetový koutek
a wellness centrum (za poplatek).
Ubytování: 2 lůžkové pokoje mají koupelnu/WC, klimatizaci, TV, telefon, psací stolek, stropní ventilátor, minibar a trezor (za poplatek),
terasu nebo balkon. Pokoje jsou bez možnosti přistýlky. V pokoji jsou
umístěna dvě široká lůžka pro 2-3 dospělé osoby.
Stravování: polopenze formou švédských stolů včetně sklenice vody
a vína u večeře, možnost dokoupení plné penze nebo all inclusive.

Poloha: tento kvalitní a výborně
vybavený hotelový komplex se
nachází u pláže s hrubozrnným
pískem (místy přechází v kamínky), která je od hotelu oddělena
pouze promenádou a nefrekventovanou silnicí. Promenáda
vede od klidnějšího letoviska
Aguadulce až do Roquetas de
Mar, které je vzdáleno cca 12 km.
V okolí hotelu jsou restaurace, bary, přístav a další nákupní možnosti.
Almería je vzdálena cca 10 km. Tento hotel patří do oblíbeného velmi
kvalitního řetězce PLAYA SENATOR.
Vybavení: recepce 24 hodin, restaurace, bar, wi-fi v lobby (30 min. zdarma), vnitřní bazén, venkovní bazén s jacuzzi, zahrada, brouzdaliště se
skluzavkami, lehátka a slunečníky u bazénu, výtah, úschovna zavazadel.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje mají koupelnu/WC, klimatizaci, telefon,
fén, TV, trezor a minibar (za poplatek), balkon nebo terasu. Pokoje jsou
bez možnosti přistýlky. V pokoji jsou umístěna dvě široká lůžka pro 2-3
dospělé osoby.
Stravování: polopenze formou švédských stolů včetně sklenice vody Cena zahrnuje: leteckou dopravu
z Prahy včetně všech poplatků, 7x ubya vína u večeře, možnost dokoupení plné penze nebo all inclusive.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu
z Prahy včetně všech poplatků, 7x ubytování v hotelu kategorie ****, 7x polopenzi vč. sklenice vody (0,35 l) a vína
(0,2 l) podávané u večeře, transfery
z letiště do hotelu a zpět, služby česky/
slovensky hovořícího delegáta po celou
dobu pobytu, 1x výlet (může být spojen
s transferem z/na letiště), pojištění proti úpadku CK, Click2claim - asistenční
služba v případě zpoždění letu.
Slevy: osoba na 3. lůžku 500 Kč.
Příplatky: komplexní pojištění včetně
pojištění storna zájezdu 490 Kč/osoba/
týden, 1 lůžkový pokoj 4 200 Kč/týden,
příplatek za neseniora 2 700 Kč/osoba/
týden, plná penze 2 000 Kč/osoba/týden
a all inclusive 5 000 Kč/osoba/týden
(službu musí objednat všechny osoby
v pokoji).
Fakultativní výlety: Granada, Gibraltar, Mini Hollywood a další.

JARO 2017 Nocí Cena za os.
01.06. - 08.06. 7
14 490
03.06. - 10.06. 7
14 790
08.06. - 15.06. 7
14 990
PODZIM 2017 Nocí Cena za os.
21.09. - 28.09. 7
15 990
28.09. - 05.10. 7
14 990

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

ŠPANĚLSKO – ANDALUSIE

Costa de Almería se nachází na jihu Španělska, v nejvýchodnějším
cípu regionu Andalusie. Na více než 200 km dlouhém pobřeží najdeme jak divokou přírodu a rozeklaná skaliska, tak dlouhé písčité
pláže s průzračně čistou vodou oceněné modrou vlajkou EU. Oblast je charakteristická minimálním množstvím srážek a naopak
největším počtem slunečných dní v celé Evropě, což se pochopitelně odráží na rázu zdejší krajiny, takže zde mj. nalezneme jedinou poušť v Evropě, na které se natáčela řada známých, především
westernových filmů. Z kulturních památek jistě nelze opomenout
maurskou pevnost Alcazaba, která je dominantou hlavního města
oblasti a poskytuje pěkný výhled na přilehlou arabskou čtvrť i celé
město. Costa de Almería je ideální pro všechny, kteří si zamilovali
krásy Andalusie a zároveň chtějí poznat nová místa.

COSTA DE LA LUZ

tování v hotelu kategorie ****, 7x polopenzi vč. sklenice vody (0,35 l) a vína
(0,2 l), transfery z letiště do hotelu
a zpět, služby česky/slovensky hovořícího delegáta po celou dobu pobytu, 1x
výlet Sevilla (upozorňujeme, že tento
výlet může být z organizačních důvodů
uskutečněn i v den příletu nebo odletu
a může být případně spojen s transferem z/na letiště), pojištění proti úpadku
CK, Click2claim - asistenční služba v případě zpoždění letu.
Slevy: osoba na 3. lůžku 500 Kč.
Příplatky: komplexní pojištění včetně
pojištění storna zájezdu 490 Kč/osoba/
týden, 1 lůžkový pokoj 4 200 Kč/týden,
příplatek za neseniora 2 700 Kč/osoba/
týden, plná penze 2 000 Kč/osoba/týden
a all inclusive 5 000 Kč/osoba/týden
(službu musí objednat všechny osoby
v pokoji).
Fakultativní výlety: Gibraltar, Tanger,
Rota a Cádiz a další.

JARO 2017 Nocí Cena za os.
31.05. - 07.06. 7
15 990
07.06. - 14.06. 7
16 490
PODZIM 2017 Nocí Cena za os.
13.09. - 20.09. 7
18 990
20.09. - 27.09. 7
16 490
27.09. - 04.10. 7
15 990
04.10. - 11.10. 7
14 990

37

Letecké zájezdy pro seniory 55+

COSTA DE ALMERÍA

ITÁLIE

SARDINIE

Letecké zájezdy pro seniory 55+

Sardinie představuje v posledních letech i vzhledem k vyšším cenám destinaci, kterou pro svoje zájezdy vyhledává především movitější klientela. Nyní se vám naskytla jedinečná příležitost poznat krásy druhého největšího ostrova Itálie i Středozemního moře
na dovolené za nesrovnatelně nižší cenu! Objevte bělostné pláže s křišťálově čistým azurovým mořem na Smaragdovém pobřeží,
které jen těžko hledají konkurenci jak v rámci Itálie, tak v celé Evropě. Poznejte bohatou historii ostrova a navštivte místa, která vás
ohromí svou neopakovatelnou atmosférou. Ochutnejte vynikající kuchyni, která proslavila Itálii po celém světě! Jednou z nejstarších
a v této době také nejluxusnějších turistických zón na sardinském pobřeží je oblast nazývaná Costa Smeralda, neboli Smaragdové
pobřeží. Naleznete zde jedny z nejkrásnějších pláží na ostrově. Dovolená na ostrově Sardinie v rámci programu senior 55+ splní všechna vaše očekávání!

Hotel Villaggio Cala Bitta *** v Baia Sardinia

Hotel Posada **** v Palau

Poloha: hotel Villaggio
Cala Bitta se nachází
na klidném místě u menší
zátoky nesoucí stejný název, v samém srdci Sardinie
nedaleko vyhlášené oblasti
Costa Smeralda. Hotel disponuje menší soukromou
pláží, která se nachází cca
50 m od hotelu. Plážový servis (slunečník, lehátko a křesílko) na této
pláži v ceně. Hotel se nachází cca 2,5 km od vyhlášeného letoviska Baia
Sardinia (typická sardská pláž se světlým pískem a azurovou vodou),
kam můžete využít zdarma hotelový shuttle bus nebo se dá dojít i pěšky. V Baia Sardinia naleznete také obchody, bary a restaurace.
Vybavení: recepce, vstupní hala, wi-fi na recepci, bazén (v provozu
v závislosti na počasí, může být vyžadováno použití koupací čepice),
restaurace, TV místnost, hrací místnost, lukostřelba, animační programy a miniklub (v provozu v závislosti na počtu klientů), divadlo pro
animace, parkoviště, shuttle bus zdarma (s pravidelným spojením s letoviskem Baia Sardinia).
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek mají koupelnu/WC, fén, klimatizaci, trezor, TV, miniledničku, telefon, balkon
nebo předzahrádku. Některé pokoje jsou umístěné v centrální části hotelu (jednopatrové budovy), některé ve vilkách v piniovém háji. Pokoje
s možností až 2 přistýlek či pokoje typu Family (dva propojené pokoje
s jedním sociálním zařízením).
Stravování: polopenze formou švédských stolů vč. sklenice vody
a vína k večeři.
Upozornění! Jedná se
o jednoduchý hotel, který
spadá do kategorie 3* a tedy
není vhodný pro náročnější
klienty. Má ale jedinečnou
polohu pro objevování nejkrásnějších míst Sardinie.

Poloha: hotelový komplex Posada se nachází
v letovisku Palau, které
je ideálním výchozím
bodem k objevování
pobřeží Costa Smeralda a souostroví Maddalena. Hotel se nachází
cca 500 m od centra
městečka Palau a cca
50-200 m od soukromé
písečné pláže (záleží na umístění pokoje). Plážový servis (slunečník, lehátko a křesílko) na této pláži v ceně. V okolí hotelu se nacházejí další
veřejné pláže.
Vybavení: recepce, vstupní hala, wi-fi na recepci, bar, 2 bazény (v provozu v závislosti na počasí, může být vyžadováno použití koupací čepice), restaurace, 2 tenisové kurty, 2 multifunkční hřiště, amfiteátr. Hotel
se skládá ze 2 komplexů oddělených cestou, přičemž v každém komplexu se nachází bazén.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností přistýlky mají koupelnu/WC,
fén, klimatizaci, telefon, TV a miniledničku. Pokoje s balkonem nebo
terasou za příplatek 1 200 Kč/os./pobyt.
Stravování: polopenze formou švédských stolů včetně sklenice vody
a vína k večeři.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu z Prahy včetně všech
JARO 2017 Nocí Cala Bitta
Posada
PODZIM 2017 Nocí Cala Bitta
Posada
poplatků, 7x ubytování v hotelu, 7x polopenzi vč. sklenice vody 0,35 l a vína 0,2 l u večeře, transfery z letiště 26.05. - 02.06. 7
15 390
x
08.09. - 15.09. 7
16 990
x
do hotelu a zpět, služby česky/slovensky hovořícího 02.06. - 09.06. 7
15 890
x
12.09. -19.09. 7
16 590
x
delegáta po celou dobu pobytu, 1x polodenní výlet
15 990
17 490
19.09. -26.09. 7
16 490
x
Olbia (upozorňujeme, že tento výlet může být z organi- 06.06. - 13.06. 7
začních důvodů uskutečněn i v den příletu nebo odletu 09.06. - 16.06. 7
16 390
x
22.09. - 29.09. 7
16 290
x
a může být případně spojen s transferem z/na letiště), 13.06. - 20.06. 7
16 590
x
26.09. - 03.10. 7
15 990
17 490
pojištění proti úpadku CK, Click2claim - asistenční služ16.06.
23.06.
7
16
590
x
29.09.
06.10.
7
15
590
x
ba v případě zpoždění letu.
Slevy: osoba na 3. lůžku 500 Kč.
Příplatky: komplexní pojištění včetně pojištění storna zájezdu 490 Kč/osoba/týden, 1 lůžkový pokoj 2 700 Kč/týden, plná penze 2 000 Kč/osoba/týden (službu musí objednat všechny osoby v pokoji), příplatek za neseniora 2 700 Kč/osoba/týden.
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SICÍLIE

ITÁLIE

Kalábrie se nachází na nejjižnějším cípu Apeninského
poloostrova a své návštěvníky láká především zdejší krajina, která je atraktivní svou
kombinací impozantních hor
a čistého pobřeží s dlouhými písčitými plážemi, obojí
často v těsné vzájemné blízkosti. Kouzlo panenské přírody je navíc umocněno hlavně tím, že
se zde, narozdíl od jiných částí Itálie, turistický průmysl nachází
teprve v začátcích. Během našeho zájezdu do Kalábrie pro seniory
55+ tak můžete poznat tu pravou Itálii. Hlavním městem regionu
je Catanzaro. Nejvíce návštěvníků však přitahuje kalábrijské pobřeží na západě Tyrhénského moře a na východě moře Jónského
a uprostřed horský masiv Sila. Jedna z nejhezčích oblastí Kalábrie,
která stojí za navštívení, je výběžek Tropea na pobřeží Tyrhénského moře, kde najdete pláže s bílým pískem, tyrkysové moře a dvě
nejosobitější starobylá střediska Kalábrie - Tropeu a Pizzo.

Sicílie je největším ostrovem Středozemního moře a jako turistická destinace má co nabídnout jak milovníkům pláží a přírody, tak
i těm, kteří se zajímají o umění, kulturu a historii. Sicílie je zvláštní
říší, ostrovem odděleným od zbytku Itálie nejen moře, ale i staletími historických a kulturních odlišností. Přesto tvoří nesmírně
Hotel Green Garden *** v Briatico
významnou část země a německý autor Johann Wolfgang Goethe,
Poloha: Villaggio Green Gar- ohromen krásami ostrova, prohlásil: „Vidět Itálii a nevidět Sicílii je
den Club se nachází na Tyrhén- jako nevidět Itálii vůbec, protože Sicílie je klíčem k celé zemi“.
ském pobřeží Kalábrie, v překrásném zálivu a cca 1,5 km Hotel Sporting Baia **** v Giardini Naxos
od městečka Briatico, kde se Poloha: hotel se nachází
každý týden konají trhy. Leží u zálivu Giardini Naxos
cca 100 m od soukromé plá- nedaleko Taorminy. Souže s jemným pískem a místy kromá pláž s hrubozrnoblázky, která je vybavena slunečníky a lehátky (pro hotelové hosty ným pískem se nachází
v ceně). Komplex je obklopený tropickými rostlinami a zelení, hlavně hned naproti hotelu
pak různorodými palmami. Je rozdělený na hotelovou část, kde se na- přes místní komunikaci.
cházejí pokoje v přízemí nebo v 1. poschodí a rezidenční část, kde se Plážový servis (lehátka
nebo křesílka a slunečnínacházejí apartmány v přízemních vilkách s vlastním vchodem.
Upozornění: oficiálně hotel spadá do kategorie 4*, v rámci evrop- ky) za poplatek. Centrum
letoviska s obchody, bary
ských standardů jej lze hodnotit spíše jako 3*.
Vybavení: recepce, bazén, bar, restaurace, tenisový kurt, wi-fi (za po- a restauracemi je vzdáleplatek), plážový bar, plážový servis (slunečníky a lehátka) pro hotelové no pouhých 100 m. V hohosty v ceně, shuttle bus v rámci hotelového resortu. Upozorňujeme, telu se nachází sluneční
terasa, odkud je krásný
že v bazénu může být vyžadováno použití koupací čepice.
výhled na sopku Etnu.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek mají koupelnu/WC, klimatizaci, TV, fén, trezor, ledničku, balkon nebo terasu. Vybavení: recepce, restaurace, bar, vnitřní bazén, fitness a spa centrum (za poplatek), wi-fi
Apartmán pro 2-4 osoby leží v rezidenční části a má manželskou po(za poplatek).
stel, popř. ještě jeden pokoj s dvěma lůžky, obývací místností s kuUbytování: 2 lůžkové pochyňským koutem, koupelnu/WC, klimatizaci, trezor a fén k zapůjčení
koje s možností přistýlky
na recepci, terasu.
mají koupelnu/WC, fén,
Stravování: polopenze formou švédských stolů vč. sklenice vody a vína
TV, trezor a minibar (za pok večeři, možnost dokoupení plné penze nebo all inclusive (na místě).
platek), okno/balkon nebo
Cena zahrnuje: leteckou dopravu
terasu.
JARO 2017 Nocí Cena za os.
z Prahy/Brna včetně všech poplatků,
Stravování: polopenze 13 990
7x ubytování v hotelu kategorie***, 02.06. - 09.06. 7
rozšířená kontinentální sní7x polopenzi vč. sklenice vody a vína, 05.06. - 12.06. 7
14 490
daně bufetovou formou,vetransfery z letiště do hotelu a zpět, služ14 790
čeře servírované výběrem
by česky/slovensky hovořícího delegáta 06.06. - 13.06. 7
z menu, salátový bufet.
14 790
po celou dobu pobytu, 1x výlet (výlet 12.06. - 19.06. 7
může být uskutečněn i v den příletu 13.06. - 20.06.* 7
14 790
nebo odletu a může být případně spo15 290
jen s transferem z/na letiště), pojištění 19.06. - 26.06. 7
proti úpadku CK, Click2claim - asistenčPODZIM 2017 Nocí Cena za os.
ní služba v případě zpoždění letu.
04.09. - 11.09. 7
15 490
Slevy: osoba na 3. lůžku 500 Kč.
Příplatky: komplexní pojištění včetně 11.09. - 18.09. 7
15 290
pojištění storna zájezdu 490 Kč/osoba/
12.09.
19.09.*
7
15 290
týden, 1 lůžkový pokoj 2 900 Kč/týden,
14 990
plná penze 1 500 Kč/osoba/týden (služ- 18.09. - 25.09. 7
bu musí objednat všechny osoby v po- 19.09. - 26.09. 7
14 990
koji), all inclusive 20 Euro/os./den (mož22.09.
29.09.
7
14 490
no objednat pouze na místě a na celý
13 990
pobyt), příplatek za neseniora 2 700 Kč/ 26.09. - 03.10. 7
osoba/týden.
* odlety/přílety z/do Brna
Fakultativní výlety: Serra San Bruno, Liparské ostrovy, Tropea a Capo Vaticano, Stromboli by night, Reggio Calabria + Scillia a další.
Letecké zájezdy pro seniory 55+ nabízíme ve spolupráci s partnerskou CK.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu z PraJARO 2017 Nocí Cena za os.
hy včetně všech poplatků, 7x ubytování,
15 490
7x polopenzi, transfery z letiště do hotelu 28.05. - 04.06. 7
a zpět, 1x polodenní výlet Riviera dei Ciclo- 04.06. - 11.06. 7
15 790
pi (upozorňujeme, že tento výlet může být
11.06.
18.06.
7
15 990
z organizačních důvodů uskutečněn i v den
16 290
příletu nebo odletu a může být případně 18.06. - 25.06. 7
spojen s transferem z/na letiště), služby česky/slovensky hovořícího delegáta po celou PODZIM 2017 Nocí Cena za os.
dobu pobytu, zákonné pojištění CK pro pří- 03.09. - 10.09. 7
16 290
pad úpadku, Click2claim - asistenční služba
10.09. - 17.09. 7
15 990
v případě zpoždění letu.
Slevy: osoba na 3. lůžku 500 Kč.
17.09. - 24.09. 7
15 790
Příplatky: komplexní pojištění včetně po- 24.09. - 01.10. 7
15 490
jištění storna zájezdu 490 Kč/osoba/týden,
1 lůžkový pokoj 3 700 Kč/týden, příplatek za neseniora 2 700 Kč/osoba/týden.
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BASILICATA

Letecké zájezdy pro seniory 55+

Basilicata je jihoitalský region, sousedící s oblastmi Kampánie, Kalábrie a Apulie. Doposud není příliš turisticky objevená, proto si můžete užívat její panenskou přírodu, krásné pláže a i mnohaletou historii v klidu a pohodě. Basilicata je omývána mořem Tyrhénským,
kde se nacházejí romantické zátoky a mořem Jonským, kde se pyšní dlouhými písčitými plážemi. Náš hotel Akiris 4* se nachází na pobřeží moře Jonského u krásné písčité pláže, tedy místo pro strávení perfektní dovolené. Klimatické podmínky jsou v oblasti Basilicata
odlišné od ostatních regionů jižní Itálie. Zatímco v horách jsou teploty nízké, u moře bývá v létě až 40 °C. V červnu a září zde teploty
dosahují 28-30 °C.

Villaggio Hotel Akiris **** v Nova Siri

Zajímavosti o destinaci

Poloha: resort umístěný
v pěkné udržované zahradě
se nachází u jónského pobřeží regionu Basilicata. Vlastní
soukromá pláž včetně plážového servisu (lehátka a slunečníky ZDARMA). Vlastní
cesta z resortu na pláž vede
udržovaným lesíkem (cca
250 m). Při vstupu do moře
oblázky, doporučujeme boty do vody. Přes den cca každou hodinu jezdí veřejný bus do nedalekého městečka Nova Siri (cena cca 1 Eur/1 cesta) - autobusová zastávka před hotelem.
Vybavení: recepce, 2 restaurace, 2 bary, 2 bazény, 2 dětské bazény, tenisové kurty, fotbalové hřiště, hřiště na volejbal a basketbal, minigolf,
bankomat, malé obchodní centrum, sál s TV, wi-fi (ve společných prostorách, prvních 30 minut zdarma). Upozorňujeme, že v bazénu může
být vyžadováno použití koupací čepice. Bar u bazénu a na pláži. V hotelu probíhají animační programy s hudbou do cca 24:00 hod.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností přistýlky nebo apartmány
mají koupelnu/WC, malou ledničku, telefon, TV, klimatizaci, terasu
nebo balkon.
Stravování: polopenze formou švédských stolů včetně sklenice vody
a vína u večeře, možnost dokoupení plné penze.

Místní kuchyně
Chléb, těstoviny, sýry, vepřové maso, zelenina, olivy, jehně, koza jsou základní ingredience místní kuchyně, která
má několik styčných bodů se
sousedními regiony. Potenzu
ovlivňuje Kampánie, Materu
Apulie, zatímco oblast Pollino a Lagonegro při Tyrhénském pobřeží Kalábrie. Tradiční stůl oblasti
Basilicata servíruje domácí produkty a místní si libují v kořeněných jídlech, dochucenýchrůznými druhy paprik a v Itálii nezvyklého zázvoru.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu
JARO 2017 Nocí Cena za os.
z Prahy včetně všech poplatků, 7x uby13 490
tování v hotelu kategorie****, 7x polo- 01.06. - 08.06. 7
penzi vč. sklenice vody a vína, transfery 08.06. - 15.06. 7
13 990
z letiště do hotelu a zpět, služby česky/
15.06. - 22.06. 7
14 490
slovensky hovořícího delegáta po celou
22.06.
29.06.
7
14 990
dobu pobytu, 1x výlet (výlet může být
uskutečněn i v den příletu nebo odletu
a může být případně spojen s transfe- PODZIM 2017 Nocí Cena za os.
rem z/na letiště), pojištění proti úpadku 31.08. - 07.09. 7
14 990
CK, Click2claim - asistenční služba v pří07.09. - 14.09. 7
14 790
padě zpoždění letu.
14 490
Slevy: osoba na 3. lůžku 500 Kč, dítě 2 – 14.09. - 21.09. 7
10,9 let na přistýlce 1 000 Kč.
21.09. - 28.09. 7
13 990
Příplatky: komplexní pojištění včetně
28.09.
05.10.
7
13 490
pojištění storna zájezdu 490 Kč/osoba/
týden,1 lůžkový pokoj 2 900 Kč/týden, příplatek za neseniora 2 700 Kč/osoba/týden,
plná penze 2 000 Kč/osoba/týden (službu musí objednat všechny osoby v pokoji).
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Skalní město Matera
Město Matera je hlavním
centrem provincie Basilicata.
Nachází se na náhorní plošině Murgia přímo nad údolím Gravina di Matera. V roce
1993 bylo skalní město zapsáno na seznam světového
dědictví UNESCO a to právě
díky rozsáhlému souboru
podzemních a jeskynních obydlí. Skalní obydlí, částečně tesaná ve skalách a částečně dotvářená z kamene, se nazývají „Sassi“ (tedy kamení či
skály) a jsou světoznámá.
Craco – mrtvé město duchů
Craco je dlouhá léta opuštěné
město ležící v oblasti Basilicata. První písemný záznam
o existenci města pochází již
z roku 1060. Kolem 19. století žilo ve městě přes 2 000
obyvatel, později ale začali
lidé z této neúrodné oblasti
hromadně odcházet. Kvůli silnému zemětřesení v roce 1959 bylo město poškozeno především rozsáhlými sesuvy půdy a tak úřady v roce 1963 kvůli bezpečnosti zbylé
obyvatele přemístili do nově vystavené obce Craco Peschiera. V tomto
městě se točilo několik světově známých filmů jako například Umučení
Krista nebo Quantumof Solace.

Fakultativní výlety
Perly Apulie – městečka Martina Franca a Alberobello
Matera – po stopách světového dědictví UNESCO
Za historií Basilicaty – Lucania – Policoro – Anglona – Tursi

více informací na www.seniorikmori.cz
Letecké zájezdy pro seniory 55+ nabízíme ve spolupráci s partnerskou CK.

LEFKADA

Vydejte se s námi prozkoumat Korfu, kterému se říká také „Smaragdový ostrov“. Tento druhý největší ostrov v Jónském moři vás
uhrane nejen svou pohostinností a přátelskou atmosférou ale
také bohatou historií a především pak malebnou přírodou. Naleznete zde dlouhé písčité či oblázkové pláže, romantické zátoky,
skalní útesy či olivové háje a hornaté vnitrozemí.

Neobyčejně půvabný jónský ostrov Lefkada, který dostal jméno
podle bílých kamenů, které tvoří zdejší pohoří Vás zaujme krásnou panenskou přírodou a plážemi s nádherně modrou vodou lemujícími celé západní pobřeží. Ostrov je značně členitý, již z dálky
zaujme mohutnými pohořími dosahujícími výšek až 1 100 m, najdete tu i mnoho řeckých vesniček s tradičním způsobem obživy.

Hotel ALKYON **+ v Agios Georgios

Hotel EVA BEACH ***

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 s dětským
koutkem, bar u bazénu. V hotelovém 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 klimatizaci 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 klimatizované hotelové restauraci. Za příplatek možné dokoupit all inclusive.

Poloha: příjemný rodinný hotel leží přímo na písčito-oblázkové pláži v letovisku
Nidri. Hotel má krásně upravenou zahradu s barem, odkud
je vstup na pláž. Lehátka na pláži jsou
za poplatek. Centrum městečka plné
barů, taveren a obchůdků je vzdálené 50 m, do přístavu je to cca 400 m. Nejbližší supermarket je 100 m.
Vybavení: recepce, výtah, kout s TV, restaurace, hotelový bar se zahradou, wifi v recepci zdarma.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje (některé s možností přistýlky) mají klimatizaci (za poplatek), TV, telefon, lednici, vlastní sociální zařízení, fén,
trezor (za poplatek), balkon nebo terasu (s výhledem na moře ). Některé
pokoje mají vybavený kuchyňský kout.
Stravování: kontinentální snídaně formou bufetu se podávají v hotelové restauraci nebo
v zahradě s výhledem na moře.
Sport, zábava: v blízkosti možnost vodních sportů, půjčovny
aut, kol a motorek, půjčovny
motorových člunů.

Cena zahrnuje: letenku Praha – Korfu
– Praha, letištní a bezpečnostní taxy,
palivový příplatek, transfer z/na letiště
v místě pobytu, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, služby česky
mluvícího delegáta, pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Slevy: děti do 2 let (bez nároku na lůžko a služby) jsou ZDARMA. Děti na přistýlkách 7 490 - 8 490 Kč, dospělí na přistýlkách 12 990 - 14 990 Kč. Dětské ceny
platí pro dítě ubytované na 3. a 4. lůžku
v pokoji.
Příplatky: komplexní pojištění vč. storna zájezdu 35 Kč/os./den, all inclusive
330 Kč/os./den, dítě do 12ti let 165 Kč/
os./den, výhled na moře 500 Kč/os.
Výlety: Okruh ostrovem, Albánie, Parga Paxos, Modrá Laguna a další.

Termíny
Nocí Cena za os.
28.05.-07.06. 10
12 690
28.05.-10.06. 13
13 990
10.06.-21.06. 11
14 290
21.06.-01.07. 10
14 990
01.07.-12.07. 11
15 990
12.07.-22.07. 10
15 590
22.07.-02.08. 11
16 290
02.08.-12.08. 10
15 590
12.08.-23.08. 11
16 290
23.08.-02.09. 10
16 290
02.09.-13.09. 11
14 990
13.09.-23.09. 10
14 290
20.09.-03.10. 13
14 290
23.09.-03.10. 10
13 490

Cena zahrnuje: letenku Praha – Preveza – Praha, letištní a bezpečnostní taxy,
palivový příplatek, transfer z/na letiště
v místě pobytu, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní, služby česky
mluvícího delegáta, pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 Sb.
Slevy: děti do 2 let (bez nároku na lůžko a služby) jsou ZDARMA. Děti na přistýlkách 7 990 Kč, dospělí na přistýlkách 9 990 - 10 990 Kč. Dětské ceny platí
pro dítě ubytované na 3. lůžku v pokoji.
Příplatky: komplexní pojištění vč. storna zájezdu 35 Kč/os./den
Výlety: Okruh ostrovem, Tajemný Epirus, Lodní výlet na ostrov Kefalonia
a Ithaka, Mýtická plavba, Zapomenuté
ostrovy, Výlet na tři pláže. Doporučujeme pronájem auta nebo motorky
a poznávání ostrova po vlastní ose.
Za shlédnutí stojí zejména pláže na západním pobřeží.

Termíny
Nocí Cena za os.
06.06.-13.06.
7
12 990
13.06.-20.06.
7
13 190
20.06.-27.06.
7
13 990
27.06.-04.07.
7
14 490
04.07.-11.07.
7
13 990
11.07.-18.07.
7
13 990
18.07.-25.07.
7
13 990
25.07.-01.08.
7
14 290
01.08.-08.08.
7
14 290
08.08.-15.08.
7
14 290
15.08.-22.08.
7
14 290
22.08.-29.08.
7
14 290
29.08.-05.09.
7
14 490
05.09.-12.09.
7
13 990
12.09.-19.09.
7
13 190
19.09.-26.09.
7
12 990
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Letecké zájezdy pro seniory 55+

ŘECKO

KORFU

ČERNÁ HORA

ČERNÁ HORA – královna Jadranu

Černá Hora se nachází na jižním pobřeží Jadranského moře mezi Chorvatskem a Albánií. Rozloha Černé Hory je sice malá (necelých
14 000 km2), ale o to bohatší na rozmanitost, barvy a vůně překrásné přírody, která Vás hned po příjezdu nadchne. Jedinečné místo,
kde si kvalitně odpočinete na překrásných plážích, užijete si koupání v křišťálových vodách Jaderského moře a budete obdivovat nevšední krásy divokého panenského pobřeží.

Letecké zájezdy pro seniory 50+

Hotel Olympic Club *** v Ulcinj

Hotel Korali Al Club **** v Sutomore

Poloha: hotel leží přímo u oblíbené ulcinjské pláže, obklopen zelení. Je vzdálen cca
4 km od historického centra
magického města Ulcinj. V bezprostřední blízkosti hotelu
(cca 80 m), písečná tzv. „Veliká
pláž“ (dlouhá cca 13 km a široká 60 m), na pláži možnost
zapůjčení slunečníků a lehátek
(za poplatek). Pláž se vyznačuje léčivými účinky písku zbarveného
do černé barvy. Blahodárně působí na revmatismus, kloubní a kožní
onemocnění. Ve městě se nachází také spousta restaurací a obchůdků.
Vybavení: recepce, restaurace s terasou, kavárna, aperitiv bar, wi-fi
(za poplatek), parkoviště, krytý bazén, posilovna, travnaté fotbalové
hřiště, hřiště na malou kopanou (travnaté i betonové), tenisové kurty
s osvětlením - za poplatek (možno hrát i večer, zapůjčení tenisových
raket), hřiště na volejbal, basketbal, házenou, stolní tenis, vodní sporty
na pláži (za poplatek). Animační program v českém jazyce zdarma.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky mají koupelnu/WC, klimatizaci, TV-Sat, ledničku a balkon.
Stravování: plná penze, výběr ze dvou menu nebo all inclusive snídaně, obědy a večeře formou
švédských stolů, neomezené nealkoholické nápoje
káva, čaj. V plážovém baru
neomezené nealkoholické
nápoje, káva, čaj a místní
alkoholické nápoje pivo,
víno, rakije (12:00-22:00).

Poloha: hotelový komplex
se nachází přímo u oblíbené sutomorské pláže dlouhé necelých 1 300 m. Pláž
je široká písečně-oblázková vhodná pro děti (doporučujeme vzít s sebou
obuv do vody). Na pláži
jsou sprchy se sladkou vodou, plážové restaurace a bary, zábavné vodní atrakce pro děti a dospělé (za poplatek). Plážový servis (2 lehátka a 1 slunečník) za poplatek.
Pláž je lemována pobřežní promenádou (restaurace, kavárny, butiky,
obchůdky se suvenýry, zlatnictví). Centrum Sutomore je od hotelového komplexu vzdáleno cca 300 m.
Vybavení: recepce, hotelová restaurace se 2 terasami, all inclusive bar,
parkoviště, TV místnost v prostoru hlavní recepce, trezor na recepci
(za poplatek), wi-fi na recepci, rozsáhlý areál se středomořskými borovicemi a palmami, hřiště pro míčové hry (volejbal, basketbal, fotbal),
hřiště pro děti, vodní sporty a atrakce na pláži (za poplatek). Animační
program v českém jazyce zcela zdarma.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek mají koupelnu/WC, fén, klimatizaci, TV-Sat, telefon, ledničku, balkon nebo terasu. Možnost pokojů s výhledem na moře (za příplatek). Dětská postýlka
na vyžádání (zdarma). Pokoj je možné obsadit až 3 osobami a jedním
dítětem do 12 let.
Stravování: all inclusive – snídaně, oběd a večeře formou švédských
stolů včetně nápojů (voda, džus, pivo, víno) - v hotelové restauraci,
místní alkoholické a nealkoholické nápoje (pivo, džus, víno, voda, minerálka, káva, čaj, rakije) a snack (slané občerstvení) v hotelovém all
inclusive baru (12:00 - 22:00).

Cena zahrnuje: leteckou dopravu
včetně všech poplatků, 7x ubytování,
7x plná penze, výlet v destinaci, transfer z letiště do pobytového místa a zpět,
pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění
včetně pojištění storna zájezdu 590 Kč
osoba nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let.
Příplatky: 1 lůžkový pokoj 4 990 Kč/
týden.
Slevy: dítě 2-11,9 let na 1. přistýlce
za 7 990 Kč, dospělá osoba na přistýlce
na dotaz v CK.

Cena zahrnuje: leteckou dopravu
včetně všech poplatků, 7x ubytování,
7x all inclusive, výlet v destinaci, transfer z letiště do pobytového místa a zpět,
pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění včetně
pojištění storna zájezdu 590 Kč osoba
nad 18 let, 390 Kč dítě do 18 let, 1 lůžkový
pokoj/neobsazené lůžko 4 990 Kč/týden,
výhled na moře 350 Kč/osoba/týden.
Slevy: dítě 2-11,9 let na 1. přistýlce
za 8 990 Kč, dítě 2-11,9 let na 2. přistýlce
za 11 990 Kč, dospělá osoba na přistýlce na dotaz v CK.
Fakultativní výlety: Albánie/Skadar,
noční Budva, kaňony řeky Tara a Morača a další.
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Termíny
Nocí Cena za os.
03.06. - 10.06. 7
12 490
10.06. - 17.06. 7
12 990
17.06. - 24.06. 7
13 490
24.06. - 01.07. 7
13 490
01.07. - 08.07. 7
13 990
08.07. - 15.07. 7
13 990
15.07. - 22.07. 7
14 490
22.07. - 29.07. 7
14 490
29.07. - 05.08. 7
14 490
05.08. - 12.08. 7
14 490
12.08. - 19.08. 7
13 990
19.08. - 26.08. 7
13 990
26.08. - 02.09. 7
13 490
02.09. - 09.09. 7
13 490
09.09. - 16.09. 7
12 990
16.09. - 23.09. 7
12 490

Termíny
Nocí Cena za os.
03.06. - 10.06. 7
12 990
10.06. - 17.06. 7
13 490
17.06. - 24.06. 7
13 990
24.06. - 01.07. 7
14 990
01.07. - 08.07. 7
15 490
08.07. - 15.07. 7
15 990
15.07. - 22.07. 7
16 490
22.07. - 29.07. 7
16 490
29.07. - 05.08. 7
16 490
05.08. - 12.08. 7
15 990
12.08. - 19.08. 7
15 990
19.08. - 26.08. 7
15 490
26.08. - 02.09. 7
13 990
02.09. - 09.09. 7
13 490
09.09. - 16.09. 7
12 990
16.09. - 23.09. 7
12 990

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

RAKOUSKO

VYBERTE SI TO NEJLEPŠÍ,
CO ZEMĚ POD ALPAMI NABÍZÍ!

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY PRO SENIORY

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Při jednorázové úhradě celkové ceny zájezdu
min. 90 dnů před odjezdem
KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ ZDARMA

Slevy 10 % při záloze do 06. 01. 2017 (max. 1 000 Kč)
8 % při záloze do 16. 01. 2017 (max. 800 Kč)
5 % při záloze do 16. 03. 2017 (max. 500 Kč)

strana 44 - 46 tohoto katalogu

 rogram zájezdů přizpůsoben seniorům
p
pohodlně bez nočních přejezdů
zvýhodněné ceny zájezdů
zkušení průvodci
ubytování v pěkných hotelech s polopenzí
důkladná příprava zájezdů
všechny vstupy v ceně
kvalitní autobusy a zkušení řidiči

strana 46 - 53 tohoto katalogu

Slevu nelze kombinovat s jinými slevami.

pohodlně bez nočních přejezdů, zkušení průvodci
ubytování v pěkných hotelech 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

POBYTY S VLASTNÍ DOPRAVOU

SVOZY A ODJEZDOVÁ MÍSTA

Dálniční známka ZDARMA
K týdennímu pobytu zálohovanému nejpozději
do 04. 04. 2017 obdržíte od nás
ZDARMA 10 denní rakouskou dálniční známku.

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).

strana 54 - 64 tohoto katalogu

š iroká 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 koupalištích
děti až do 12,9 let pobyt s polopenzí
nebo all inclusive zdarma
turistika, cyklistika, inline, golf, termální lázně
u
 bytování s kartou se vstupy a lanovkami v ceně

pro zájezdy ze strany 44 - 53

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 osobními auty, mikrobusy, vlakem nebo autobusy podle počtu přihlášených. Nástup na trase, např. v Českých
Budějovicích, Plzni nebo Brně a další svozová 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.

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. 2017. Druhá záloha do výše 50% z celkové ceny zájezdu musí
být uhrazena do 16. 03. 2017, příp. 35 dnů před odjezdem s doplatkem (podle toho, co nastane dříve).
Vztahuje se na zájezdy a pobyty z tohoto katalogu na stranách 44 - 64 i na letní nabídky na www.rakousko-dovolena.cz.
U pobytů v Rakousku doporučujeme využít této akce především rodinám s dětmi, počet 2-4 lůžkových pokojů je omezen.

Bonus 300 Kč pro každého, kdo si zakoupí alespoň 2 zájezdy z tohoto katalogu v jednom kalendářním roce.
Tuto slevu lze uplatnit až na druhý zakoupený zájezd a lze ji kombinovat s ostatními slevami.

Foto: SalzburgerLand Tourismus Ges.m.b.H., Tourismusverband Abtenau, Salzkammergut Touristik GmbH, Zell am See-Kaprun Tourismus, Schnalstaler Gletscherbahnen AG, Region Donau Niederösterreich, Kitzbühel
Tourismus, Bilder-Galerie Schmittenhöhebahn AG, Ferienregion Dachstein Salzkammergur, Oberösterreich Tourismus, Vorarlberg Tourismus GmbH, Steiermark Tourismus, TVB Naturparkregion Reutte, Innsbruck
Tourismus, Ötztal Tourismus, Tourismusverband Paznaun – Ischgl, Salzburger Sportwelt, TVB Stubai, Pitztaler Gletscherbahn GmbH & CO KG, TVB Saalbach Hinterglemm, Eurotours a další zahraniční partneři.
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Poznávací zájezdy pro seniory 55+

Dachsteinská bomba pro seniory
Ramsau am Dachstein – horská vesnice na náhorní plošině, masiv ledovce 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 Ramsau am Dachstein,
ubytování v hotelu a večeře.
2. den – snídaně a den strávený
v okolí ledovce Dachstein: výjezd autobusem až k základní
stanici lanovky ledovce Dachstein – výjezd lanovkou na ledovec až do výšky 2.700 m – nádherné
výhledy. Návštěva visuté vyhlídkové plošiny se skleněnou podlahou
„Skywalk“ 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 nádhernou výzdobou (vstupné cca 10 Euro). Odvážlivci mohou na 100 m dlouhý visutý
Dachsteinský most a na Schody do prázdna. Návrat do hotelu 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 známějšího a vyššího Dachsteinu. Symbolem pohoří Gosaukammje dvouvrcholová osamělá hora
Bischofsmütze (2.458 m), které se
u salaše Oberhofalm ocitnete téměř
tváří tvář. Hodinová nenáročná procházka kolem vysokohorského jezírka,
možnost 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 obci 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 jednotlivých nástupních míst).
Termíny 2017
25.05.-28.05.
01.06.-04.06.

Osoba nad 55 let
6 990
6 990

Osoba do 54 let
7 300
7 300

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu **** v Ramsau s polopenzí (snídaně formou velmi bohatého bufetu, večeře menu
o 4 chodech s možností výběru hlavního jídla od 2. dne), 1 nápoj u večeře (velké pivo,
1/4 l vína nebo nealko), využívání bazénu s vířivými proudy, průvodce, Dachsteinskou
kartu (využívání všech lanovek, místní dopravy, bazénů…), mýtné po silnici k salaši
Oberhofalm, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 700 Kč/zájezd.
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Lechtalské Alpy pro seniory
Zájezd do nádherného světa alpské přírody, vysokohorská silnice
Silvretta Hochalpenstrasse s výhledy na okolní „třítisícovky“, přehrady 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 patří nejen pro svou polohu blízko hranic s Německem, ale především pro svou krásu, mezi nejoblíbenější výletní cíle
německých turistů. 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. Večer příjezd do hotelu v údolí Lechtal, ubytování a večeře.
2. den – snídaně, odjezd autobusem do Lechu am Arlberg – luxusní alpské vesnice, která získala na výstavě Florale 2004 právem zlatou medaili a ocenění „nejkrásnější vesnice Evropy“. Výjezd lanovkou
Rüfikopfbahn 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 Hochalpenstrasse, 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 nákupu a výběru nejen ze sýrů, ale i špeků nebo jiných mléčných a místních 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 Rakousku. Dopoledne odjezd do ČR,
návrat ve večerních až nočních
hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).
Termín 2017
22.06.-25.06.

Osoba
7 390

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 3x ubytování 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), 1 nápoj u večeře (malé
pivo, 1/8 l vína, 0,25 l nealko), průvodce, vstupy a mýtné po vysokohorské silnici Silvretta Hochalpenstrasse, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 700 Kč/zájezd.

RAKOUSKO
Středověký hrad Hohenwerfen, výlet do Solné komory, lanovky
a nenáročná turistika, relaxace v termálních lázních, poutavé přednášky, 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 vysokohorskou mýtnou panoramatickou silnicí
– Postalm – největší ucelená 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 procházka. Přejezd
do městečka Altenmarkt a odpočinek v termálních lázních Amadé
s výhledem na horská panoramata – několik bazénů, jak vnitřních, tak
venkovních s různě teplou vodou a koncentrací soli. Večeře.
3. den – snídaně, celodenní výlet do Solné komory, nejkrásnější oblasti Horního Rakouska – malebné městečko St. Gilgen na břehu jezera Wolfgangsee, procházka okolo radnice a rodného domu matky
W. A. Mozarta, prohlídka muzea hudebních nástrojů, kde jsou vystaveny nástroje z celého světa. Výjezd lanovkou na vrchol Zwölferhorn
(1.522 m), odkud je nádherný výhled. Přejezd do městečka St. Wolfgang, 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 dekorovanou 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. Okruh s audiozařízením
v češtině zahrnuje nejstarší části hradu včetně kaple, černé kuchyně,
vězení, mučírny a zvonice. Sokolnické představení. Přejezd do horské
obce Werfenweng, která je nejvýše položenou vesnicí v pohoří Tennengebirge a výjezd lanovkou na vrchol Bischling (1.840 m). Panoramatický výhled do Taur, na Hochkönig, Tennen a Hagengebirge, přes
Dachstein, Totes Gebirge a Kalkalpen, je řazen mezi nejkrásnější v Rakousku. Krátká procházka. Odpoledne návrat do hotelu, volno, 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).
Termín 2017
17.09.-21.09.

Osoba nad 55 let
7 990

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 (nealko, točené
pivo, stolní víno), 1x svačina na hotelu, všechny vstupy dle programu, odborné přednášky, průvodce, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění 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.

Krásy Salcburska a Salcburk
Historický Salcburk, hora Untersberg, relaxace v termálních lázních,
největší skanzen Salcburska, nenáročná turistika, poutavé přednášky, 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 barokního města v srdci Evropy, které bylo v roce 1997 prohlášeno mezinárodní organizací UNESCO za světové kulturní dědictví, historické
jádro se stovkami jedinečných staveb, výjezd lanovkou na pevnost Hohensalzburg – největší a ve vynikajícím stavu zachovalý hrad ve střední Evropě, rodný dům W. A. Mozarta, nádherné zahrady zámku Mirabell,
známá ulička Getreidegasse. Odpoledne výjezd lanovkou na horu Untersberg (1.853 m), ze které je nádherný panoramatický výhled na Salcburk 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 přímo v centru města. Výjezd lanovkou na vrchol Stubnerkogel nebo
Schlossalm. Pro zájemce koupání v termálních lázních v Bad Gas
teinu – relaxace ve velmi moderních lázních s překrásným panoramatickým výhledem. Celý areál se skládá z několika různých, vzájemně
propojených částí. V areálu najdete termální bazény, část s protiproudy, 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 stroje, traktory, četnická stanice nebo venkovská škola. Odpoledne návrat
do hotelu, osobní volno, odpolední svačina na hotelu (káva,
čaj, koláče), možnost krátké
procházky ke Gollinským vodopádům. 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).
Termín 2017
24.09.-28.09.

Osoba nad 55 let
7 990

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 (nealko, 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.
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Poznávací zájezdy pro seniory 55+

Krásy Salcburska a Solná komora

RAKOUSKO
Poznávací zájezdy pro seniory 55+
Poznávací zájezdy

Stubaital – svět křišťálových vodopádů
Údolí Stubaital – srdce Stubaiských Alp, divoká ledovcová krajina
na ledovci Stubai, nenáročná turistika, hučící vodopády, rozkvetlá
alpská flóra. Ubytování v hotelu **** ve Fulpmesu s wellness a bazénem, Stubaiská karta v ceně zájezdu.
1. den – ráno odjezd autobusu z Prahy. K večeru příjezd do údolí Stubaital, ubytování v hotelu, večeře.
2. den – snídaně a výlet naším autobusem až na konec údolí, které uzavírá mohutný Stubaiský ledovec. Výjezd lanovkami až do výšky 3.210 m,
kde se volně vznáší nad vrcholky hor vyhlídková terasa „Top of Tyrol“.
Z terasy se vám naskytne fascinující panoramatický pohled na majestátní
svět ledovců. Odpoledne impozantní vodopád Grawa – Wasserfall, kam
se dá dojít za hodinu pohodlné pěší chůze od základní stanice lanovky
na ledovec. Cesta vede kolem říčky Ruetz a je možné dojít až k bezprostřední blízkosti vodopádu. Odpoledne návrat, svačina na hotelu, osobní
volno, relaxace ve wellness, pohodové procházky. Večeře.
3. den – snídaně, odjezd do vesničky Mieders, která se nachází
na začátku údolí. Výjezd lanovkou Serleslift na vrchol Koppeneck
(1.600 m). Putování k nejvýše položenému poutnímu místu v Evropě,
klášteru Maria-Waldrast, s pověstným léčivým pramenem a klášterní
restaurací. Cesta ke klášteru trvá cca 1 hodinu chůze a zpět k lanovce taktéž. Návrat do údolí lanovkou nebo bobovou dráhou (2,6 km
dlouhá, s převýšením 640 m a s více než 40 ostrými zatáčkami). Přejezd
do Fulpmesu a výjezd lanovkou Kreuzjochbahn do výšky 2.136 m.
Úžasné panorama na Kalkkögeln – „Dolomity Severního Tyrolska“,
krátká procházka k vyhlídkové plošině „Stubaiblick“, ze které je výhled na celé údolí Stubaital a Inntal. Pro zdatnější účastníky vede od vrcholu Kreuzjoch 1,5 hodinový naučný okruh o alpské flóře, kde budete moci obdivovat rozkvetlou alpskou květenu. Individuální návrat
do hotelu. Večeře.
4. den – snídaně, odjezd z hotelu do Neustiftu. Výjezd lanovkou
Elferlifte do výšky 1.812 m, kde je překrásná vyhlídka na celé údolí
a největší sluneční hodiny v Alpách, po kterých se dá chodit. Před
polednem odjezd do ČR, návrat ve večerních až nočních hodinách (dle
jednotlivých nástupních míst).

INK
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Termín 2017
24.06.-27.06.

Osoba
7 590

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu **** ve Fulpmesu s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu o 4 chodech
s možností výběru ze 2 hlavních jídel od 2. dne a salátový bufet), 1x svačinu na hotelu,
využívání bazénu a wellness, průvodce, kartu Stubai Supercard (využívání lanovek,
místní dopravy, bazénů), pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní poj. 140 Kč/osoba a zájezd, osoba do 54 let 350 Kč/zájezd.
Upozornění: 1 lůžkové pokoje nejsou možné.
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Za nedotčenou přírodou
Národního parku Vysoké Taury

Národní park Vysoké Taury – svět ledovců, hor a jezer, přírodních
divů, unikátní alpská flóra a fauna, více než 300 vrcholů přesahujících 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 oblasti
NP Vysoké Taury, 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 Medelz 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 Grossglockner 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
Josefa, rozhledna Wilhelma Swarovského, výhled na ledovec Pasterze,
který 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 vodopádů a jejich kaskád dojdete po stezce s vyhlídkami až do jednoho z nejkrásnějších údolí v Rakousku – Krimmler Achental. Kolem poledne
návrat do Neukirchenu a výjezd lanovkou na Wildkogel – překrásné
výhledy na protější vrcholy NP Vysoké Taury, především na sněhem pokrytý Grossvenediger (3.674 m). Různé pěší okruhy:
1. lehká procházka okolo jezírek k salaši Wildkogelalm a zpět k lanovce
(cca 45 minut chůze).

RAKOUSKO
Termín 2017
05.07.-09.07.

Osoba
9 990

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

Ischgl – svět neomezených možností
Úchvatný třítisícový pohraniční masiv Silvretty a Samnaungruppe,
Ischgl – mondénní středisko obklopené horami, vrchol Greitspitze
2.872 m, horské chaty, pěkné turistické okruhy, přehrady Kopssee
a Silvrettasee s nádhernými scenériemi Alp, ubytování v rodinném
hotelu v Galtüru, volný vstup do bazénu, „Silvrettacard“ v ceně.
1. den – ráno odjezd autobusu z Prahy. K večeru příjezd do údolí
Paznauntal, ubytování v hotelu v Galtüru a večeře.
2. den – snídaně a odjezd místním autobusem do Ischglu. Výjezd lanovkami do sedla Viderjoch (2.737 m), kde vás ohromí velkolepý amfiteátr třítisícovek. Zdatnější si nenechají ujít nenáročný hřebenový
výšlap k vrcholu Greitspitze (2.871 m), který tvoří hranici Rakouska se
Švýcarskem (45 minut k vrcholu). Odpoledne různé túry dle vlastních
fyzických možností:
1. okruh okolo Idalpu, posezení na terase u salaše Vider Alp.
2. nenáročná procházka z mezistanice lanovky do údolí. Cestou je několik zajímavých zastavení a 2 visuté mosty „Kitzloch“ a „Bärenfalle“, které
přetínají potok Fimbabach (1,5-2 h). Možnost koupání v Ischglu. Večeře.
3. středně náročná panoramatická túra vysokohorskou krajinou z Idalpu přes vrchol Sassgalunkopf (2.265 m) k salaši Paznauner Taja, (odpočinek, občerstvení) až do mezistanice lanovky (3,5-4 hodiny chůze).
3. den – snídaně a den strávený v místě ubytování – Galtüru – vesnici,
která je známá také jako
místo, kde se udála jedna
z největších lavinových
tragédií v novodobých
dějinách. Výjezd lanovkou Birkhahnbahn a nenáročná túra k přehradě
Kops – Stausee a sedla Zeinisjoch (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 (2 h).
Zdatnější zvládnou výstup na vrchol
Breitspitze 2.203 m (1 cesta 75 minut). Túra vede kolem horských ples,
jezírek, mokřin až k vrcholovému kříži,
ze kterého je panoramatický výhled
na vrcholy Silvretty a do údolí Montafon. Odpoledne návštěva moderního
muzea „Alpinárium“, které je integrální součástí největší ochranné lavinové bariery v Rakousku. Večeře.
4. den – snídaně a volný den v údolí Paznauntal:
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 okružní túra od přehrady 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, středně náročná okružní túra k chatě Niederelbelhütte
(2.310 m) a pěknému jezeru Sesssee. Odpočinek, 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 koupání v bazénu v Galtüru a večeře.
5. den – snídaně a odjezd místním autobusem na začátek údolí do vesnice See. Výjezd lanovkou do stanice Medrialm (1.800 m).
1. nenáročná túra k salaši Versingalm (1.964 m, 45 minut chůze, stejnou cestou zpět, odpočinek 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 vrcholům celého širokého okolí a zároveň se jedná o nejvyšší vrchol tohoto 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 2017
16.07.-21.07.

Dospělí
12 390

Dítě 8-14,9
7 900

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), denně vstup do místního bazénu
(cca 4 minuty chůze od hotelu,) průvodce, Silvrettacard (využívání lanovek, místních
autobusů, koupališť, mýto), pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 8-14,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 650 Kč/zájezd.
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Poznávací zájezdy

2. středně náročný okruh přes vrchol Wildkogel (2.224 m) k místní salaši 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
Hochalmbahn a pohodlné
túry až ke hřebenům, 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).

RAKOUSKO
Bez nočních přejezdů a se vstupy v ceně

Montafon – rozkvetlá alpská zahrada
Montafon – „malé rakouské Švýcarsko“, zájezd v době největšího
květu alpské flory, horské vrcholy Rätikonu, Silvretty a Verwallu, klenoty pohoří Rätikon – jezero Lünnersee a masiv Drei Türme, „wormská 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 ohromující
scenérie i svébytnou kulturu. Ubytování a večeře.
2. den – snídaně, výlet místním autobusem do vesnice Latschau a výjezd 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 Lindauerhütte (1.744 m), která se nachází pod hlavní
dominantou pohoří Rätikon – masivem Drei Türme. Zde je udržovaná 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 vrchol 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 sedlo Schlappiner Joch oddělují masivy Rätikon a Silvretta. Výjezd
lanovkou na vrchol Schafberg (2.130 m), nenáročná okružní „stezka
pašeráků“, která vede k jezírkům Schafbergsee a Gandasee (1 h).
Odpoledne přejezd do údolí Brandnertal, které se nachází na rakousko – švýcarském pomezí. Výjezd lanovkou k jezeru Lünersee – nádherně tyrkysově modré jezero ležící v kouzelném skalním kotli a zároveň klenot pohoří Rätikonu. Nenáročný okruh okolo jezera (2 hodiny
chůze). Večeře.
5. den – snídaně, různé varianty, jak strávit volný den v údolí Montafon s využitím karty a místních autobusů:
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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 Radsattel (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 nákupu nejen sýrů, ale i dalších vorarlberských specialit, odjezd do ČR. Návrat
ve večerních až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).
Termín 2017
09.07.-14.07.

Dospělí
12 890

Děti roč. 2000 - 2011
12 290

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubyt. v hotelu ***
v Gaschurn s rozšířenou polopenzí a s neomezenou konzumací nápojů (snídaně
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 po vysokohorské silnici Silvretta Hochalpenstrasse), pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění 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 pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 500 Kč/zájezd.

Bregenzerwald a Grosses Walsertal
Rakousko pro požitkáře

Bregenzerwald – utajený klenot na samém západě Rakouska, panenské vysokohorské údolí Grosses Walsertal – biosférický park
UNESCO, nedotčená příroda a atmosféra horských salaší s výrobou
místních sýrů, odlišná fascinující kultura od ostatních oblastí Rakouska, zelené stráně, elegance dřeva, turistika pro každého.
1. den – ráno odjezd autobusu
z Prahy. K večeru příjezd do vysokohorské vesnice Damüls (1.431 m),
ubytování v hotelu a večeře.
2. den – snídaně, odjezd místním
autobusem do vysokohorské vesnice Faschina (1.486 m) v údolí
Grosses Walsertal, které se pro
svou dokonalou symbiózu drsné
přírody a života člověka stalo biosférickou rezervací UNESCO. Výjezd lanovkou Stafelape do mezistanice. Zde začíná velmi pěkná stezka alpskou florou, které dominují
lilie zlatohlávek (cca 45 minut – 1 h chůze). Na konci stezky jsou různé
varianty, jak pokračovat dál: sjet lanovkou dolů nebo sejít nenáročným
okruhem přes horskou chatu Franz Josef Hütte až do údolí (cca 1,5
– 2 h). Návrat do hotelu z průsmyku Faschinajoch pěšky po pěšině (45
minut chůze) nebo místním autobusem. Pro zdatné účastníky výstup
na osamocený dominantní travnatý vrchol Glatthorn (2.133 m) – nejvyšší horu Bregenzerwaldu (výstup 1 h, převýšení 300 m, fixní lana)
a okruhem pěšky přes horskou chatu až do hotelu. Večeře.
3. den – snídaně, odjezd naším autobusem do Mellau, výjezd lanovkou Mellaubahn (1.395 m) a různá nenáročná putování k alpským

RAKOUSKO
salaším, např. k Alpe Kannis a Alpe Wurzach (1.620 m, 1 h chůze). Symbolem krajiny je markantní vrchol Kanisfluh (2.044 m), jehož zdolání
si zdatnější účastníci nenechají ujít (výstup 2 h, převýšení cca 600 m).
Od vrcholového kříže je vidět na celý Bregenzerwald. Obzory na východě ohraničují ostré štíty nad Arlberským průsmykem, zatímco
na západě se kopce snižují až k Bodamskému jezeru. Večeře.
4. den – snídaně, den strávený v místě ubytování, pěšky nebo místním autobusem k lanovce v Damüls, výjezd lanovkou Ugaexpres
(1.800 m) a různé varianty, např. nenáročný okruh kolem salaše Ugaalpe
(cca 1 h chůze), pěšky do Damüls (taktéž 1 h chůze). Na středně zdatné
účastníky čeká nádherná hřebenová túra přes vrcholy H
 ochblanke
(2.068 m) a Raganzer Blanken (2.051 m), na závěr posezení na salaši
Oberdamülseralpe, která se nachází již kousek nad Damüls (cca 4 h
chůze). Nejzdatnější účastníci si dají navíc jako rozcvičku výstup na impozantní vrchol Mittagsspitze (2.095 m), který je symbolem Damüls
a z každého úhlu je úplně jiný (navíc cca 1 hodina, fixní lana). Večeře.
5. den – snídaně, odjezd naším autobusem do Schoppernau, výjezd
lanovkou Diedamskopf (2.020 m) a různé varianty: vyhlídka na vrcholu Diedamskopf (10 minut) na známé vrcholy v Lechtalských
Alpách nebo Montafonu. Nenáročná procházka do mezistanice přes
salaše Ober a Mitteldiedamsalpe (1 h chůze) nebo delší varianty přes
Kreuzel nebo Neuhornbachjoch a další salaše taktéž do mezistanice
(2,5 – 4 h chůze). Odpoledne návrat do hotelu,
večeře.
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6. den – snídaně, odjezd do ČR, návrat
ve večerních až nočních
hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).
Termín 2017
02.07.-07.07.

Dospělí
11 990

Dítě 6-10,9
6 990

Dítě 11-15,9
8 990

na ležící v biosférickém parku Nockberge ve výšce 1.763 m. Výjezd
lanovkou Panorambahn do 2.000 m – jedinečné výhledy na jezero
Turracher See a na vrcholy pohoří Nockberge, nenáročná okružní stezka. Jezera Turracher See, Schwarzsee a Grünsee – tři idylická horská jezera, která činí z půvabného střediska ráj mezi horami a jezery.
Snadná okružní stezka „3-Seen-Weg“. Jezírka jsou lemována vrcholy
pohoří Nockberge a společně s největšími souvislými limbovými lesy
v Rakousku vytvářejí jedinečnou krajinu (cca 2 h chůze; 7,2 km). Prohlídka muzea Alpin+Art+Gallery – jedinečná pokladnice přírody,
ve které spatříte jedny z největších horských krystalů, možnost nákupu. Odpoledne návrat, možnost relaxace v bazénu a sauně, večeře.
3. den – snídaně, odjezd k jezeru Ossiachersee, výjezd lanovkami
na vrchol Gerlitzen, odkud je vidět z jedné strany na jezera Ossiachersee, Faakersee a Villach a z druhé strany se pak již tyčí masiv Nockberge
a vzdálené hřebeny Taur. Pěkný nenáročný okruh na vrcholu (cca 30
minut). Plavba lodí po jezeře Ossiachersee a přejezd autobusem
k největšímu korutanskému jezeru Wörthersee. Vyhlídková věž
Pyramidenkogel. Z vrcholu této architektonicky zajímavé, nejvyšší
dřevěné vyhlídkové věže na světě, je nádherný pohled nejen na jezero
Wörthersee, ale i na menší jezero Keutschachersee a hraniční hřebeny
Karawanek. Návrat do hotelu podél jižního břehu jezera, večeře.
4. den – snídaně, odjezd do ČR po panoramatické silnici Nockalmstrasse, která je 35 km dlouhá a vede přímo do biosférického parku
Nockberge. Svěží zelené pastviny, vzdušné modřínové lesy, stylové salaše. Pro každého milovníka přírody je tato cesta nezapomenutelným
zážitkem. Cesta vede 52 zatáčkami v mírně vysokohorském prostředí
s největšími smrkovými a borovicovými porosty ve východních Alpách.
Mírné stoupání silnice je optimálním předpokladem pro vychutnání si
jedinečnosti pohoří Nockberge, jehož nezaměnitelný vzhled „zaoblené noky“ patří k raritám z oblasti historie země a je v celých Alpách
jedinečný. Návrat v pozdnějších večerních až nočních hodinách (dle
jednotlivých nástupních míst).

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x ubyt. v hotelu ****
v Damüls s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu o 4 chodech a salátový
bufet), průvodce, kartu Bregenzerwaldcard (využívání lanovek, místních autobusů),
pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 6-15,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 2 400 Kč/zájezd,
hotelové wellness (malý bazén a sauny) 7,5 Euro/osoba a vstup.
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Jedinečná krása biosférického parku Nockberge, Turracherhöhe
a půvabná horská jezírka, panoramatická silnice Nockalmstrasse,
plavba lodí po jezeře, vyhlídková věž Pyramidenkogel, vysoko
horská silnice Maltastrasse a přehrada Kölnbreinsperre, nápoje
a Korutanská karta v ceně zájezdu.
1. den – brzy ráno odjezd autobusu z Prahy (cca 05.30 hod). Cestou
výjezd po vysokohorské silnici Malta Hochalmstrasse k přehradě.
Obrovským zážitkem je už i samotná klikatící se cesta, na které zatáčky
střídají tunely vytesané do skály, kde se ze skal a strání valí vodopády. Na závěr se otevře pohled na obrovskou klenutou betonovou hráz
přehrady Kölnbreinsperre (1.933 m), která je vůbec nejvyšší hrází
v Rakousku (200 m vysoká) a je elegantně zasazená mezi alpské velikány. Procházka po hrázi a návštěva vyhlídkové plošiny Skywalk „Bella
Vista“. Večer příjezd do hotelu a večeře.
2. den – snídaně, odjezd do Turracher Höhe – idylická náhorní ploši-

Termín 2017
15.09.-18.09.

Dospělí
ve 2 lůž. studiu
bez balkonu
7 490

Dospělí ve 2 lůž.
studiu s balkonem
a kuchyňkou
7 790

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 3x ubytování ve Feldkirchenu ve 2 lůžkových studiích **+ s polopenzí a s neomezenou konzumací nápojů
(snídaně a večeře formou bufetu a nápoje do 22.00 hodin - pivo, víno, nealko),
průvodce, Korutanskou kartu (všechny vstupy uvedené v programu), pobytovou
taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkové studio bez balkonu
1 900 Kč/zájezd.
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Korutany – působivá souhra hor a jezer

RAKOUSKO
To nejlepší z Dachsteinské bomby
Ramsau am Dachstein – jedna z nejlépe položených horských vesnic
v Alpách a vstupní brána k masivu Dachstein. Svět hor, pastvin, vodopádů 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.

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 dřevěných 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 2017
06.06.-11.06.

Dospělí
10 990

Dítě 5-13,9
6 400

Dítě 14-16,9
8 400

Bez nočních přejezdů a se vstupy v ceně

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 4 chodech s možností výběru hlavního jídla od 2. dne), 1 nápoj u večeře (velké pivo, 1/4 l
vína nebo nealko), 1x za pobyt svačina v hotelu – koláče, káva, čaj, využívání bazénu
s vířivými proudy, průvodce, Dachsteinskou kartu (využívání lanovek, místní dopravy, bazénů…), mýtné po silnici k salaši Oberhofalm, pobytovou taxu, ložní prádlo,
pojištění proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 5-16,9 let ubytované na 3. nebo 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 200 Kč/zájezd.

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 známějšího Dachsteinu. Symbolem pohoří je dvouvrcholová osamělá hora
Bischofsmütze 2.458 m, které se u salaše Oberhofalm ocitnete téměř tváří tvář. Hodinová nenáročná procházka kolem jezírka a posezení 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: výjezd autobusem až k základní stanici lanovky ledovce
Dachstein – výjezd lanovkou na ledovec (2.700 m). Visutá vyhlídková plošina se skleněnou podlahou „Skywalk“ 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 autobusem nebo pěšky kolem salaše až do hotelu,
relaxace v hotelovém wellness. Večeře.
4. den – snídaně, odjezd autobusem do Pichlu, výjezd lanovkou
do horské oblasti Reiteralm. 1. Lehká turistika – procházka po zpevněné 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, celodenní výlet naším autobusem nebo indiv. program v okolí Ramsau. 1. Středně náročná turistika – výlet do „Světa divoké vody“ v údolí Untertal – vodopád Riesachwasserfall – největší
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 Bodensee a nenáročná procházka kolem jezera až k vodopádům Schleierwasserfall.
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Lechtalské Alpy

opravdový ráj alpské turistiky
Velmi oblíbený zájezd do světa alpské přírody, vysokohorská silnice
Silvretta Hochalpenstrasse s nádhernými výhledy na okolní „třítisícovky“, přehrady a vodopády, Lech am Arlberg – nejkrásnější vesnice Evropy, nenáročná turistika pro každého, Lechtalská karta, návštěva prodejny 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 nejoblíbenější 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 lanovkou Rüfikopfbahn do 2.350 m. Panoramatická vyhlídka. Odpoledne
výjezd lanovkami na Schlegelkopf – nenáročná turistika chráněnou
přírodní oblastí s vápencovými skalami rozrušenými počasím. Do Lechu je možné sejít pěšky nebo sjet lanovkou. Večeře.

RAKOUSKO
3. den – snídaně, celodenní výlet na silnici Silvretta Hochalpenstrasse, která vede nádhernou vysokohorskou krajinou z Vorarlberska
do Tyrolska, a která je oprávněně nazývána „cestou snů“ – vysokohorská 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 florou (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 výjezd lanovkou Steffisalpexpres do 1.884 m. Celodenní turistika. Jak
lehké trasy k místním horským chatám, tak i středně náročné túry. Jednou z nejoblíbenějších tras je okružní túra nádhernou krajinou k jezeru Körbersee – azalková pole, svišti a příroda, která je minimálně
poznamenaná člověkem. Přímo ve Steegu lze navštívit pěkné aquacentrum (sleva 25 % na vstup v rámci karty). Večeře.
6. den – snídaně, odjezd z hotelu do údolí Namlos, do největší obydlené osady se salašemi a horskými chatami v Rakousku – Fallerschein
(vycházka cca 45 minut). Kolem poledne odjezd po panoramatické
cestě přes Bergwang do ČR. Návrat ve večerních až nočních hodinách
(dle jednotlivých nástupních míst).
Termín 2017
12.08.-17.08.

Dospělí
10 990

Dítě 6-13,9
6 990

Ceny na osobu a zájezd v Kč zahrnují: dopravu autobusem, 5x 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), 1 nápoj u večeře (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, pobytovou
taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Slevy: slevy platí pro děti 6-13,9 let ubytované na 3. nebo 4. lůžku.
Příplatky: komplexní pojištění 210 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 1 200 Kč/zájezd.

unikátní konstrukci, která se rozvíjí jako had od elegantně tvarované
hlavy až po doskočiště. Kavárna, vyhlídkové terasy. Návštěva Das Tirol
Panorama – moderní budova muzea s exponáty, které ukazují historii Tyrolska a panoramatickým výjevem bitvy, která se na tomto místě
odehrála v roce 1809. Obraz je sestaven z 27 samostatně namalovaných
obrazů, které dohromady tvoří jedinečné dílo. Při pohledu na tento obraz se návštěvníci cítí jako v samotném centru bitvy. Odpoledne návrat,
svačina na hotelu, relaxace v hotelovém bazénu a wellness. Večeře.
3. den – snídaně a odjezd do oblasti Axamer Lizum – výjezd lanovkou Birgitzkopflift a příjemná procházka s výhledy na Stubaiské Alpy
a Innsbruck. Přejezd k zámku Ambras – zámek arcivévody Ferdinanda
II. Tyrolského. Sbírky zbraní a brnění, portrétů a kuriozit, zámecké zahrady. Na závěr dne prohlídka křišťáloven Swarovski – 2. nejnavštěvovanějšího místa v Rakousku. Zde budete okouzleni hrou světel, zrcadel a hudby, uvidíte křišťálovou stěnu z 12 tun křišťálů nebo největší
křišťál na světě…Večer návrat do hotelu a večeře.
4. den – snídaně a odjezd do Innsbrucku, výjezd lanovkami do oblasti Nordkette – během 20 minut z centra města se ocitnete ve výšce
2.256 m – příjemná procházka po hřebeni s panoramatickými výhledy
na celé město, pohoří Karwendel, údolí Innu, Tuxské Alpy, Stubaiské
a Ötztalské Alpy. Některé ze stanic lanové dráhy jsou postaveny podle návrhů Zahy Hadid a budí dojem ledovce. Během výjezdu na vrchol se střídá zubačka a dvě kabinové lanovky. Odpoledne historické
centrum města – Goldenes Dachl – Zlatá stříška (gotický arkýř, jehož
střecha je pokryta 2657 pozlacenými měděnými šindeli) spojená s muzeem (expozice spojená s císařem Maxmiliánem I.). Dvorský kostel Hof
kirche – měl sloužit jako místo posledního odpočinku Maxmiliána I.
Místo je vyzdobeno 28 sochami v nadživotní velikosti, které znázorňují
císařovu rodinu. Císař zde však není pohřben, jeho ostatky jsou uloženy na jeho přání ve Wiener Neustadt. Hofburg – císařský palác, zajímavostí je tzv. Obří sál, který je zdoben portréty Marie Terezie a její rodiny,
ukázka vybavení pokojů a života císařské rodiny. Stadtturm – městská
věž s výhledem na město. Večer návrat do hotelu a večeře.
5. den – snídaně, odjezd do ČR. Návrat ve večerních až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

Tyrolská metropole s bohatou historií, přírodní krásy a zajímavosti v okolí, žádné dlouhé přejezdy, ubytování v hotelu s all inclusive
a s bazénem, všechny vstupy a lanovky v ceně zájezdu.
1. den – ráno odjezd autobusu
z Prahy. K večeru příjezd do Igls,
ubytování v hotelu, relax ve wellA
K
IN
V
ness a večeře.
O
N
2. den – snídaně a výjezd lanovkou
na domovskou horu Innsbrucku
Patscherkofel (2.247 m), kde se v letech 1964 a 1976 závodilo v rámci
OH. Procházka nejvýše položenou
botanickou zahradou v Rakousku,
výhledy do údolí Inntal a na protější kulisy pohoří Karwendel. Přejezd
ke Skokanskému můstku Bergisel, kde se každoročně koná Turné
čtyř můstků. Dle návrhu architektky
Zahy Hadid z roku 2002 má můstek

Termín 2017
03.09.-07.09.

Osoba
9 990

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubyt. v hotelu ***
v Igls s all inclusive (4x snídaně formou bufetu, 3x svačinový balíček, 1x svačina na hotelu, 4x večeře menu o 3 chodech, nápoje mezi 10.00-21.00 hodinou - pivo, víno,
nealko), průvodce, všechny vstupy a jízdné uvedené v programu, využívání bazénu
a wellness v hotelu, pobytovou taxu, ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 2 600 Kč/zájezd.
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Poznávací zájezdy

Innsbruck – historie i příroda v srdci Alp

RAKOUSKO
Bez nočních přejezdů a se vstupy v ceně

Od palem k zasněženým
třítisícovým vrcholům

Perly Dolního Rakouska
s plavbou lodí po Dunaji

Merano – šarmantní lázeňské město, jedinečné zahrady zámku Trauttmansdorff – kvetoucí oáza uprostřed Alp, Arosa – místo
„na konci světa“, jihotyrolský ledovec Schnalstal, plavba lodí po Bodamském 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 přes Lichtenštejnsko do Švýcarska, krátká
zastávka ve Vaduzu, hlavním městě Lichtenštejnského knížectví, přejezd do městečka Chur, které je nejstarším alpským městem Švýcarska. 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 několika mostů, viaduktů a tunelů převýšení přes 1.150 metrů. Cesta trvá
hodinu a nabízí se při ní krásné výhledy na okolní alpské štíty. Večeře.
3. 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 tajemství: středomořské klima, palmy a olivovníky, aristokratické venkovské 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 zahradami s grandiózním výhledem na Merano.
Přejezd do vysokohorského
údolí Schnalstal - výjezd lanovkou na jihotyrolský ledovec Schnalstal do 3.212 m.
Posezení na terase s panoramatickým výhledem na zasněžené třítisícovky, výstava věnovaná ledovcovému království
a „show gallery“ sněžného
muže Ötziho, jehož mumie byla nalezena v tomto údolí. Večeře.
4. den – snídaně, celodenní okruh Vorarlberskem, přejezd přes vysokohorské průsmyky do oblasti Bregenzerwald, kde se mísí jednoduchá elegance s neuvěřitelnou rozmanitostí a okouzlující krajinou na relativně 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 nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).
Termín 2017
04.05.-08.05.

Osoba
10 490

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelu ve Flirsch am Arlberg s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře menu o 3
chodech), průvodce, všechny vstupy a jízdné uvedené v programu, pobytovou taxu,
ložní prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 175 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 900 Kč/zájezd.
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Dolní Rakousko – země kulturních pokladů, údolí Wachau – světové kulturní dědictví UNESCO, středověké hrady, nádherné kláštery
a zámky, plavba lodí po Dunaji, překrásné Kittenberské zahrady –
30 tématických zahrad, fascinující typová rozmanitost, poetická zátiší, klikaté stezky a nekonečné bohatství barev.
1. den – v ranních hodinách
odjezd autobusu z Prahy. Zastávka u renesančního zámku Rosenburg, který se tyčí
na skále nad Kamptalským
údolím, kde jsou k vidění nejen
historické sály, ale i draví ptáci.
Pak se vydáme za květinami
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 bylinkářskou, japonskou, vřesovou nebo růžovou. Kromě nezapomenutelných
dojmů a silného estetického zážitku získáte také velké množství nápadů, jak zkrášlit svou vlastní zahradu. K večeru ubytování a večeře.
2. den – snídaně, zastávka v zámku Artstetten, který sloužil jako letní
sídlo císařské rodiny. Odjezd do Melku – plavba lodí po Dunaji romantickým údolím Wachau do Dürnsteinu. Tento úsek toku je lemován 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 – prohlídka kostela, výstup k hradní zřícenině, kde byl před více než 800 lety
držen v zajetí anglický král Richard Lví srdce. Možnost nákupu a pestrého výběru ze specialit z wachauských meruněk. Přejezd autobusem
do Kremsu, procházka starobylým centrem městečka. Večeře.
3. den – snídaně, Melk – prohlídka městečka a nejznámějšího rakouského 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 komnaty a nádherná barokní knihovna s freskami. Po poledni odjezd do ČR a návrat ve večerních až nočních hodinách (dle
jednotlivých nástupních míst).
Termín 2017
06.05.-08.05.

Osoba
5 990

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu *** s polopenzí, průvodce, plavbu lodí po Dunaji, pobytovou taxu, ložní prádlo,
pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 105 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 750 Kč/zájezd,
vstupy cca 35 Euro.

RAKOUSKO
Oblíbený zájezd na nejzajímavější místa v Rakousku a Německu,
Salcburk – okouzlující barokní město s historickým jádrem, vysokohorská silnice Grossglockner Hochalpenstrasse, zasněžené vrcholky
„třítisícovek“, nejvyšší hora Rakouska – Grossglockner, krásná příroda, Národní parky, nenáročný program, zkrátka pohoda v Alpách.

1. den – ráno odjezd autobusu z Prahy. Prohlídka Salcburku – okouzlujícího 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, ledovec Pasterze nejkrásnější
panoramata Alp, fauna a flora Alp, výstavy a kino, cestou
zpět zastávka v Zell am See,
prohlídka malebného městečka 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 Hitlerovo Orlí hnízdo, nádherné
výhledy do okolí a na jezero
Königsee. Odpoledne odjezd
do ČR, návrat ve večerních až
nočních hodinách.
Termíny 2017
05.07.-07.07.
28.09.-30.09.

Osoba
4 790
4 790

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, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní poj. 105 Kč/os. a zájezd, 2x večeře 590 Kč/os., 1 lůž. pokoj 500 Kč/
zájezd, vstupy v Salcburku 10-15 Euro, vstup do Solného dolu a na Orlí hnízdo cca 30 Euro.

Přírodní park Reutte – brána k Tyrolsku
Jedinečný kus přírody – kombinace hor, jezer, termálních lázní, hradních zřícenin, zámku a turistických atrakcí. Romantické městečko
Füssen, visutý most Highline179, hora Hahnenkamm, klášter Ettal.
Příjemná atmosféra ještě ne příliš známého regionu.
1. den – ráno odjezd autobusu z Prahy, u Reutte návštěva „Highline179“ – nejnovější a nejpůsobivější turistická atrakce regionu – v závratné výšce (114,6 m) nad údolím se klene visutý lanový most. Délkou 408 m je nejdelším svého druhu na světě a je zapsán v Guinessově
knize rekordů. Nebojácní účastníci zde mohou vyzkoušet svoji odvahu
(vstup cca 8 Euro). Ostatní, kterým stačí pouhý pohled, mohou navštívit
hradní zříceninu nebo muzeum Hradního světa Ehrenberg (vstup
cca 8 Euro) nebo přírodní expozici „Der letzte Wilde“, popisující divokou řeku Tyrolska Lech (vstup cca 5 Euro). Příjezd na hotel, večeře.
2. den – snídaně, odjezd k jezeru Heiterwanger See, které je propojeno plavebním kanálem s vedlejším jezerem Plansee a dohromady
tvoří obě jezera největší vodní plochu Tyrolska. Plavba lodí po průzračném jezeře (jízdenka v ceně). Přejezd autobusem k zámku Linderhof, který je jedním ze zámků bavorského krále Ludvíka II. Prohlídka zahrad (vstup cca 5 Euro) nebo prohlídka zahrad i interiérů (vstup
8,5 Euro). Odpoledne výjezd lanovkou na vrchol Hahnenkamm
(1.740 m) – krásný výhled na okolní hory a i na nejvyšší horu Německa
Zugspitze. Procházka po Stezce bosých nohou, která je 1,2 km dlouhá
a má 18 různých povrchů (tráva, štěrk, kameny, šišky…). Jiná trasa vede
k alpské květinové zahrádce, kde na ploše tří hektarů roste šest set druhů rostlin (výjezd lanovkou v ceně). Večeře.
3. den – snídaně, odjezd do nejvýše položeného města v Bavorsku
– Füssenu, které leží v samotném srdci Allgäuských Alp. Nejdříve procházka po Cestě mezi korunami stromů v délce přes 480 m. Výhledy
na hory kolem Füssenu a divokou řeku Lech (vstup v ceně). Cesta pokračuje k vodopádům Lechfall na řece Lech, které jsou zhruba 12 m
vysoké a jsou tvořeny přepadem vody v celé šířce přehrady a trasa končí v historickém centru městečka Füssen se Starým městem s romantickou atmosférou. Prohlídka města, kde tiché uličky střídají rušná náměstí chráněná městskými hradbami. Na závěr dne relax v alpských
termálních lázních Ehrenberg, kde načerpáte síly po aktivním dni.
Vstup do bazénů na 2 hodiny v ceně, sauny za příplatek. Večeře.
4. den – snídaně, cestou zpět zastávka u kláštera Ettal, oázy klidu, který
je proslaven především svým barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie, který je i poutním kostelem. Jedním ze známých klášterních produktů je klášterní kvasnicové pivo (možnost nákupu). Odjezd do ČR, návrat
ve večerních až nočních hodinách (dle jednotlivých nástupních míst).

INK
NOV
Termín 2017
15.06.-18.06.

A

Osoba
8 490

Cena na osobu a zájezd v Kč zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu ****
s polopenzí, průvodce, většinu vstupů a jízdné uvedené v programu, pobytovou taxu, ložní
prádlo, pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: komplexní pojištění 140 Kč/osoba a zájezd, 1 lůžkový pokoj 2 000 Kč, vstupy
nezahrnuté v ceně 8-17 Euro.
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Poznávací zájezdy

Grossglockner a Hitlerovo Orlí hnízdo

RAKOUSKO
Solná komora – ráj pestré dovolené
Solná komora patří mezi nejkrásnější a zároveň nejnavštěvovanější regiony v Rakousku. Tato oblast leží ve 3 spolkových zemích – z největší části v Horním Rakousku, z menší pak v Salcbursku a Štýrsku. 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, vyjížďkou zubačkou na vrchol Schafberg nebo můžete navštívit necelých 40 km vzdálený Salcburk.

Jezera Wolfgangsee, Attersee a Traunsee
Jezero Attersee je největším rakouským 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. Nejnavštěvovanějším městečkem na jeho břehu 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. Jezero Traunsee je nejhlubším jezerem v Rakousku, má
čistou vodu, která láká ke koupání a po jezeře jezdí i výletní lodě. Východní břeh jezera je strmý a jeho dominantou je masiv Traunstein. Podél
západního břehu jezera vede pohodlná cyklostezka. Za návštěvu stojí historický Gmunden se známou zvonkohrou na radnici, zámek Ort nebo
malebný Traunkirchen s barokním kostelem.

Solná komora – ráj pestré dovolené

Hotel Carossa ***
v Abersee u jezera Wolfgangsee
Příjemný hotel
má klidnou polohu cca 800 m
od jezera Wolf
gangsee,
kde
má hotel vlastní
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 slunečníky, dětské hřiště. 2-4
lůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV-Sat a balkon. 3., 4. lůžko je přistýlka nebo rozkládací gauč. Stravování je formou polopenze
– snídaně bufet, večeře menu o 3 chodech. Děti
do 11,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku mají
pobyt s polopenzí zdarma.
Hotel Carossa u jezera Wolfgangsee
Období 2017
14.04.-01.07.
01.07.-26.08.
26.08.-20.10.

Dospělí
1 490
1 600
1 490

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 zdarma, 12-15,9 let 30%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa 1,9 Euro/noc/osoba od 15
let, 1 lůžkový pokoj 250 Kč/noc, malý pes 6 Euro/den,
komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 14.04.-01.07. a 26.08.20.10.17 minimální počet nocí 3 a nástupní dny
na ubytování každý den, v období 01.07.-26.08.17 minimální počet nocí 4 a nástupní dny na ubytování kaž
dý den, po celou sezonu platí akce 7=6 a v obdobích
14.04.-01.07. a 26.08.-20.10.17 navíc platí 4=3.
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Hotel Weyregg **
ve Weyreggu u jezera Attersee

Rodinný hotel leží přímo na břehu jezera
Attersee, cca 400 m od centra Weyreggu, kde
jsou i restaurace. V hotelu je recepce, jídelna,
terasa s výhledem na jezero. Hotel má vlastní
pláž. 2-4 lůžkové pokoje vybavené starším nábytkem mají vlastní sociální zařízení a kabelovou TV, balkon. Snídaně jsou formou bufetu.
Hosté dostanou k pobytu kartu Salzkammergut Erlebniscard, která jim
umožňuje slevu na vstupy
po celé Solné
komoře.
Hotel Weyregg ve Weyreggu u jezera Attersee
Období 2017
27.05.-08.07.
08.07.-26.08.
26.08.-07.10.

Dospělí
1 130
1 220
1 130

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování se
snídaní, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdarma, 6-14,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: pobyt. taxa 1,25 Euro/noc/osoba od 15 let,
komplexní poj. viz strana 2, 1 lůž. pokoj 180 Kč/noc.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3
a nástupní dny na ubytování každý den, pobyt se psem
není možný.

Penzion Reisenberger ***
v Altmünsteru u jezera Traunsee
Rodinný penzion se nachází
nedaleko centra
i jezera, u zámeckého
parku. Veřejná pláž
u jezera, kam
mají hosté vstup
zdarma, je cca
10 minut pěšky. V domě je jídelna, restaurace,
wi-fi zdarma, parkoviště. Hotel půjčuje svým
dospělým hostům zdarma kola. 2-4 lůž. pokoje
mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, rádio a některé
i balkon. 3. a 4. lůžko jsou přistýlky. Stravování
je formou polopenze – snídaně bufet, večeře
menu o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla. Hosté obdrží kartu Salzkammergut Erlebniscard, se kterou pak mají slevy na vstupy
v Solné komoře.
Penzion Reisenberger v Altmünsteru
u jezera Traunsee
Období 2017
15.04.-06.05.
06.05.-15.07.
15.07.-26.08.
26.08.-23.09.
23.09.-07.10.

Dospělí
1 550
1 680
1 760
1 680
1 550

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování
s polopenzí, pobytovou taxu, vstup na veřejnou pláž
u jezera Traunsee, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 5,9 let zdarma, 6-12,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2, 1 lůžkový
pokoj 270 Kč/noc, malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: v obdobích 15.04.-15.07. a 26.08.-07.10.17
minimální počet nocí 3, v období 15.07.-26.08.17 minimální počet nocí 4, nástupní dny na ubytování každý den.

RAKOUSKO
Štýrsko – zelené srdce Rakouska
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 místům – bobové dráhy, termály, ledovec Dachstein, stezky, lanovky, golfová hřiště a pohodlné cyklostezky spojující nejkrásnější místa Štýrska.

Schladming a okolí

snídaně bufet,
večeře menu
o 3 chodech
a salát bufetovou formou.
Jufa Schladming ve Schladmingu
Období 2017
28.05.-02.06.
02.06.-05.06.
05.06.-15.06.
15.06.-18.06.
18.06.-01.07.
01.07.-10.09.
10.09.-11.10.

Dospělí
1 290
1 490
1 290
1 490
1 290
1 490
1 290

Děti 4-15,9 let
820
1 070
820
1 070
820
1 070
820

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 zdarma.
Příplatky: pobytová taxa 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let,
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 2 a nástupní dny na ubytování každý den, po celou sezonu platí
4=3 při pobytech neděle - čtvrtek.

do 11,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku mají
pobyt s plnou penzí zdarma.

Hotel Post v Ramsau – all inclusive
Hotel Post ve Schladmingu
Dospělí Dospělí
Dospělí
ve 2 lůž. ve 2-3 lůž. ve 2-4 lůž.
pokoji
pokoji
pokoji
21.05.-06.07. 1 550
1 600
1 640
06.07.-10.09. 1 750
1 800
1 850
10.09.-15.10. 1 550
1 600
1 640
Období
2017

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování
s plnou penzí, Dachsteinskou kartu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdarma, 12-15,9 let 40%, ostatní 20%.
Příplatky: pobyt. taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 12 let,
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 15 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den.

Období 2017
03.06.-18.06.
18.06.-16.07.
16.07.-27.08.
27.08.-01.10.

Dospělí
ve 2-3 lůž.
pokoji
1 600
1 950
2 190
1 950

Dospělí
v rodinném
pokoji
1 870
2 250
2 590
2 250

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all
inclusive, Dachsteinskou kartu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované v rodinném pokoji na 3. a 4. lůžku
do 5,9 let zdarma, 6-11,9 let 85%, navíc ve 2-3 lůž. pokoji
sleva 50% pro děti 12-13,9 let.
Příplatky: pobyt. taxa 2,3 Euro/noc/osoba od 15 let, komplexní pojištění viz strana 2, 1 lůž. pokoj bez příplatku.
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 3 a nástupní
dny na ubytování každý den, pobyt se psem není možný.
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Štýrsko – zelené srdce Rakouska

Turistická oblast Schladming a okolí patří mezi nejnavštěvovanější místa ve Štýrsku. Svým hostům Hotel Post v Ramsau am Dachstein
nabízí opravdu širokou paletu, jak zde prožít letní dovolenou. V oblasti jsou turistické cesty všech
Hotel se nachází
obtížností a lanovky s letním provozem, které vás přiblíží k vrcholům a horským jezírkům. Během
v části Ramsau
výletů se můžete občerstvit na salaších a ochutnat štýrské speciality. Jedním z největších lákadel
– Kulm na sluoblasti je bezesporu ledovec Dachstein s nádhernou vyhlídkou. Také zde můžete navštívit Ledový
nečném návrší.
palác. Dalším výletním cílem, který byste neměli opomenout, je údolí „Wilde Wasser“, které uzavírá
Díky vynikající
Riesachwasserfall – největší štýrský vodopád. Údolím vede Ennstalská cyklostezka, která je vhodná
poloze je tento
i pro rodiny s dětmi. Jak v Ramsau, tak i ve Schladmingu jsou vnitřní i venkovní bazény, dovolenou
hotel vyhledávasi můžete zpestřit na letní bobové dráze nebo sjezdem kopců na koloběžkách či čtyřkolkách.
ný především klienty, kteří rádi pořádají výlety
do okolí. Oblast Ramsau-beach, kde je koupališJufa Schladming ve Schladmingu Hotel Post **** ve Schladmingu
Moderní ubytoHotel s dlou- tě, bobová dráha, lezecký park a lanovka na horu
vací zařízení leží
hou tradicí leží Rittisberg, je vzdálena cca 4 km. Ledovec Dachv centru Schladpřímo v centru stein je cca 13 km a Schladming cca 8 km. Hotel
Schladmingu. se skládá ze dvou budov vedle sebe. V hotelu je
mingu a patří
V domě je re- hala s recepcí, výtah, jídelna, terasa a parkoviště.
k síti ubytovacích
cepce, jídelna, Wi-fi je za poplatek 3 Euro/den. Hotel má vnitřní
kapacit zaměřených především
bar, parkování bazén (17 x 7 m). Pokoje mají vlastní soc. zařízení,
na sportovní klije za poplatek TV-Sat, rádio a některé balkon. Rodinné pokoje
enty a nenáročné rodiny s dětmi. Hosté mají 7 Euro/auto/den. Hosté mají v ceně pobytu tvoří 2 místnosti (různé varianty, popis najdev ceně Dachsteinskou kartu, se kterou mohou Dachsteinskou kartu, se kterou mohou vyu- te na webu). Stravování je formou all inclusive
využívat zdarma lanovky s letním provozem žívat zdarma lanovky v oblasti, bazény, místní – snídaně bufet, obědový balíček (1 obložená
v oblasti, bazény, turistické autobusy. V domě je autobusy. 2-4 lůž. pokoje mají vlastní soc. zaří- houska nebo chléb, 1 ovoce) nebo lehký oběd
recepce, výtah, kolárna, jídelna, kavárna, herna zení, kabelovou TV. Hosté starší 12 let mohou (obložené chleby nebo tousty mezi 12.00-13.00),
pro děti a parkoviště pro hosty. 2-4 lůžkové po- využívat pěkné wellness s 2 saunami. Stravo- mezi 15.00-16.00 se podává svačina, večeře je
koje mají vlastní sociální zařízení a TV-Sat. Hos- vání je formou plné penze – snídaně bohatý menu o 3 chodech bufetovou formou. Do 20.00
té starší 12 let mají k dispozici wellness s párou, bufet, lehký oběd (polévka nebo salát, pečivo), jsou k dispozici nápoje jako lahvové pivo, stolní
saunou, infrakabinou a odpočívárnou. Stravo- odpoledne koláče, večeře menu o 3 chodech, víno a nealko z nápojového baru a vybrané alkosalátový bufet. Děti do 11,9 let mají po celý holické nápoje (místní pálenka, rum). Hosté mají
vání je formou
den k dispozici nápojový bar se šťávami. Děti v ceně Dachsteinskou kartu.
polopenze
–

RAKOUSKO
Korutany – země tisíce jezer
Horké letní teploty v Korutanech zaručují kolem 2 000 slunečných hodin ročně a lákají ke koupání a osvěžení v průsvitných jezerních vodách. Díky počtu 1 270-ti jezer jsou Korutany často známy pod pojmem „země tisíce jezer“. Dovolená s koupáním v Korutanech nabízí i turistiku, cyklistiku, kulinářské zážitky, báječné výlety s Korutanskou kartou a dobrodružství v přírodě.

Jezera Wörthersee, Faakersee a Längsee

Korutany – země tisíce jezer

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. 17 km dlouhé jezero Wörthersee je největším korutanským jezerem a tvoří pomyslné „srdce“ této země. Jezero má velmi čistou vodu. Navštívit můžete nedaleký Klagenfurt s miniaturním světem „Minimundus“ nebo vyhlídkovou věž Pyramidenkogel. Milovníci cyklistiky a in-line
bruslení jistě ocení pěkné stezky kolem jezera. Jezero Faakersee leží jižně od Villachu. Celkově
okolí kolem jezera je spíše klidnější. U jezera jsou půjčovny loděk a šlapadel, v oblasti je 18-ti jamkové golfové hřiště a vedou zde cyklostezky. Menší jezero Längsee leží severovýchodně od Klagenfurtu. Cca 5 km od jezera stojí na skále impozantní hrad Hochosterwitz. Pokud se rozhodnete prožít
dovolenou v Korutanech, doporučujeme zakoupení Korutanské karty (cca 38 Euro/6 dní/dosp.),
se kterou máte volné vstupy na více než 100 atraktivit v celých Korutanech.

Hotel Mittagskogel ***
v Ledenitzen – all inclusive

Rodinný hotel leží cca 5 km od jezera Faakersee. Hotel má dobrou polohu uprostřed Korutan, je tedy dobrým výchozím místem pro
různé výlety. Malé jezero Aichwaldsee s pláží,
kde mají hosté volný vstup, je cca 1 km od hotelu. V hotelu je recepce, hala, wi-fi zdarma, výtah, restaurace, bar, venkovní bazén 125 m2,
parkoviště. Na děti v hotelu čekají dvě herny,
dětské hřiště, malé ZOO s domácími zvířátky.
Pokoje pro 2-4 osoby mají koupelnu s WC, TV-Sat, rádio, fén, wi-fi zdarma a některé i balkon.
Stravování je formou all inclusive – snídaně
bufet, lehký oběd, odpoledne koláče, večeře
menu o 3 chodech nebo bufet. Do 21.30 hodin jsou k dispozici
nápoje jako pivo,
víno, nealko. Děti
do 12,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku mají pobyt s all
inclusive zdarma.

Hotel Fantur *** ve Veldenu

Hotel Fasching *** v St. Georgen

Hotel leží jižně
od Veldenu,
na malé vyvýšenině, má
klidnou polohu s krásným
výhledem
na Karawanky. Centrum Veldenu i jezero Wörthersee 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 lůžkové 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, saunu a whirlpoolovou vanu, 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 Fantur ve Veldenu – Wörthersee

Rodinný hotel tvoří 3
vedle sebe
ležící budovy,
Má klidnou
polohu, cca
500 m od jezera Längsee, kde má hotel vlastní velkou pláž
s lehátky pro hosty. V hotelu je recepce, společenská místnost – herna, restaurace a parkoviště. Pokoje mají vlastní soc. zařízení a TV-Sat. Rodinné pokoje (ceny na webu) jsou dva
pokoje vedle sebe, s jednou koupelnou a WC.
Hotel má dobré sportovní zázemí, k dispozici
je tenisový kurt, stolní tenis, fotbálek a kola
k zapůjčení. Stravování je formou polopenze
– snídaně bufet, odpoledne se podávají koláče
a zmrzlina pro děti, večeře je menu o 3 chodech vč. 2 nápojů (malé pivo, 1/8 l stolního vína
nebo 0,25 l nealko). Pro děti je celý den k disHotel Mittagskogel v Ledenitzen – Faakersee
pozici nápojový bar. Děti do 12,9 let ubytoDospělí
Dospělí Dospělí
vané na 3. a 4. lůžku mají pobyt s polopenzí
Období
ve 2 lůž. ve 2-3 lůž. ve 2-4 lůž.
a nápoji u večeře zdarma.
pokoji/
2017
pokoji/ pokoji/
Hotel Fasching v St. Georgen – Längsee
balkon
balkon bez balkonu
Dospělí Dospělí
Dospělí
01.05.-17.06. 1 500
1 830
1 470
Období
ve 2 lůž. ve 2-3 lůž. ve 2-4 lůž. 17.06.-15.07. 1 760
2 000
1 700
2017
pokoji
pokoji
pokoji
15.07.-25.08. 2 430
2 690
2 340
04.06.-02.07. 1 270
1 370
1 480
25.08.-02.09. 1 760
2 000
1 700
02.07.-27.08. 1 510
1 660
1 900
02.09.-08.10. 1 500
1 830
1 470
27.08.-01.10. 1 270
1 370
1 480
Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all

Období 2017
25.04.-02.07.
02.07.-27.08.
27.08.-08.10.

Dospělí
ve 2 lůž.
pokoji
1 550
1 850
1 550

Dospělí
ve 2-4 lůž.
pokoji
1 720
2 010
1 720

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, pobytovou taxu, Korutanskou kartu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 6,9 let zdarma,
7-12,9 let 40%, ostatní 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den, malý pes bez poplatku.
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Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí a 2 nápoji u večeře, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 12,9 let zdarma, 13-15,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 16 let,
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 9 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty neděle - čtvrtek a čtvrtek - neděle, v obdobích 04.06.-02.07. a 06.08.01.10.17 platí 7=6 a 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek.

inclusive, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 12,9 let zdarma, děti 13-17,9 let platí cenu 1 090 Kč/noc.
Příplatky: pobytová taxa 2,2 Euro/noc/osoba od 15 let,
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 7 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den, v obdobích 01.05.15.07. a 27.08.-08.10.17 platí 7=6, v období 10.07.04.09.17 platí 10=9.

RAKOUSKO
Národní park Vysoké Taury a Katschberg

Hotel – penzion Hubertus ***

TV, rádio a balkon. V hotelu mají hosté k dispozici 2x týdně (pondělí a čtvrtek) zdarma
saunu a páru. Stravování je formou polopenze – snídaně bufet, večeře menu o 3 chodech
s možností výběru z 2 hlavních jídel, salátový
bufet. U tohoto pobytu doporučujeme zakoupení Salcburské karty, která vám umožní využívat zdarma lanovky a koupaliště v okolí. Děti
do 12,9 let
ubytované
na 3. a 4. lůžku mají pobyt
s polopenzí
zdarma.
Horský gasthof Bacher v Katschbergu
Dospělí Dospělí
Dospělí
ve 2 lůž. ve 2-3 lůž. ve 2-4 lůž.
pokoji
pokoji
pokoji
24.06.-08.07. 7 590
7 990
8 400
08.07.-19.08. 8 500
8 830
9 450
19.08.-23.09. 7 890
8 200
8 400
Období
2017

Ceny na osobu a týden v Kč zahrnují: 7x ubytování
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 12,9 let zdarma, 13-15,9 let 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2,2 Euro/noc/osoba od 15 let,
komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu platí počet nocí 7 a nástupní dny na ubytování sobota a neděle, pobyt se psem
není možný.

Rodinné pokoje
až pro 5 osob
jsou dva pokoje
s jedním společným soc. zařízením. Stravování
je formou polopenze – snídaně i večeře formou bufetu. Hosté mají k dispozici bazén 10 x
4 m, saunu, páru a odpočívárnu. Za poplatek je
možné využít tenisový nebo squashový kurt. Hotel – penzion Hubertus v Mallnitzu
Hosté mají v ceně Korutanskou kartu NáDospělí
Dospělí
Období
ve 2-3 lůž.
v rodinném
rodní parku Vysoké Taury, se kterou mohou
2017
pokoji
pokoji
zdarma využívat vybrané lanovky, bazény,
mýtné silnice a další atraktivity v Korutanech.
27.05.-03.06.
1 390
1 520
03.06.-01.07.
1 740
1 810
Hotel Heiligenblut v Heiligenblutu
01.07.-26.08.
1 810
1 940
Dospělí
Dospělí
26.08.-23.09.
1 740
1 810
Období
ve 2-3 lůž.
v rodinném
2017
23.09.-07.10.
1
390
1 520
pokoji
pokoji
16.06.-15.07.
15.07.-20.08.
20.08.-03.09.

1 970
2 120
1 970

2 140
2 300
2 140

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, Korutanskou kartu Národního parku Vysoké Taury,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. , 4. nebo 5. lůžku do 5,9 let zdarma, 6-15,9 let 50%, ostatní 35%.
Příplatky: pobytová taxa 2,1 Euro/noc/osoba od 18 let,
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 12 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 2 a nástupní dny na ubytování každý den.

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all
inclusive, Korutanskou kartu, vstup do místního bazénu,
ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdarma,
12-15,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 16 let,
komplexní poj. viz strana 2, 1 lůžkový pokoj bez příplatku.
Upozornění: v termínech 28.05.-04.06.17 a 30.09.-07.10.17
platí 7=5, v obdobích 10.06.-24.06. a 09.09.-30.09.17 platí 7=6, v obdobích 28.05.-04.06., 11.06.-25.06. a 24.09.30.09.17 platí 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek, po celou
sezonu minimální počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den, malý pes možný bez poplatku.
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Korutany – země tisíce jezer

Oblast Národního parku Vysoké Taury je ideálním místem pro trávení aktivní dovolené spo- v Mallnitzu – all inclusive
jené především s pěší turistikou. Obec Mallnitz leží doslova obklopena Národním parkem a je
vynikajícím výchozím místem do jeho krásného nitra s 3 000 vrcholy a ledovcovými jezírky.
Heiligenblut je vesnice na úpatí nejvyšší hory Rakouska – Grossglockneru a je taktéž obklopena úžasnou scenérií alpských vrcholů. Dovolenou v Korutanech vám ulehčí Korutanská
karta na vstupy, která je u některých kapacit v ceně nebo se dá zakoupit (cca 38 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 aktivní 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. Při pobytu v Katschbergu doporučujeOblíbený dům leží cca 500 m od centra Mallme zakoupení Salcburské karty (cca 63 Euro/6 dní/dosp.), která vám umožní využívat lanovky,
nitzu a 100 m od veřejného bazénu, kam mají
koupaliště a další atrakce v okolí.
hosté vstup zdarma. V domě je recepce, jídelna, wi-fi zdarma, herna pro děti, u domu je
Horský gasthof Bacher ***
Hotel Heiligenblut
parkoviště. 2-3 lůžkové i rodinné pokoje mají
v Katschbergu
v Heiligenblutu
vlastní soc. zařízení a TV-Sat. Rodinné pokoje
Rodinný pěkný
jsou pak dva pokoje s jedním společným soc.
dům leží na klidzařízením. Stravování je formou all inclusive –
ném místě cca
snídaně bufet, svačinový balíček, odpoledne
500 m od centse podává káva a koláče, večeře je menu o 3
ra Katschbergu
chodech s možností výběru u hlavního jídla,
a je z něj krásný
salátový bufet. Od 10.00 do 22.00 hodin jsou
výhled do okolí. V gasthofu Útulný hotel leží cca 300 m od centra Heili- k dispozici nápoje jako pivo, víno a nealko.
je jídelna, bar, genblutu a i od lanovky s letním provozem. Hosté mají v ceně Korutanskou kartu, se kterestaurace, vý- V hotelu je hotelová hala s recepcí, restaurace, rou mohou zdarma využívat vybrané lanovky,
tah, dětská herna a parkoviště. Veřejné dět- bar, kde je zdarma wi-fi, výtah, herna pro děti, bazény, mýtné silnice a další atraktivity v Koské hřiště je cca 600 m od hotelu. 2-4 lůžkové u domu je parkoviště. Pěkné 2-3 lůžkové i ro- rutanech. Děti do 11,9 let ubytované na 3.
pokoje mají vlastní soc. zařízení, kabelovou dinné pokoje mají vlastní soc. zařízení a TV-Sat. a 4. lůžku mají pobyt s all inclusive zdarma.

RAKOUSKO
Tyrolsko – srdce Alp
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 Paznauntal, Stubaital a Ötztal
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 panoramatická silnice Silvretta Hochalpenstrasse. V údolí je několik
lanovek s letním provozem. Díky Silvrettacard, která je v ceně pobytu, můžete tyto lanovky využívat zdarma. Údolí Ötztal je neodolatelný ráj pro
ty, kteří milují vysokohorskou turistiku, překrásnou přírodu a jedinečnou flóru i faunu. V městečku Längenfeld se nacházejí jedny z nejmodernějších
termálních lázní v Rakousku Aqua Dom. 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 třítisícovky. Pokud není v ceně, 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 oblasti, kde je možné podniknout horský
výšlap s pomocí lanovek – vesničky Mieders, Fulpmes a Neustift. Za návštěvu určitě stojí vodopád Grawa Wasserfall i nově otevřený areál s bazény
a saunami v Telfes – StuBay. Doporučujeme zakoupit letní kartu Stubaicard, která umožnuje využívání lanovek, dopravy a koupališť zdarma.

Hotel Ad Laca *** v See
Hotel se nachází
v centru městečka
See. Přírodní koupaliště, zastávka autobusu
i obchody jsou v bezprostřední blízkosti.
V domě je recepce,
wi-fi za poplatek, jídelna, bar, terasa, výtah, parkoviště. 2-3 lůž. pokoje mají vlastní soc. zařízení,
TV-Sat, rádio, balkon/terasu. Hostům je k dispozici pára, sauna, whirlpool. Dětem je vstup povolen jen v doprovodu rodiče. Hosté mají také
k dispozici vnitřní bazén 7 x 5 m v sesterském
hotelu (100 m). Stravování je formou rozšířené
polopenze – snídaně bufet, malá obědová svačina, večeře menu o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla, nealko nápoje mezi 11.3017.00 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 Ad Laca v See – Paznauntal

Tyrolsko – srdce Alp

Období 2017
11.06.-02.07.
02.07.-27.08.
27.08.-30.09.

Dospělí
ve 2 lůž.
pokoji
1 550
1 720
1 550

Dospělí
ve 2-3 lůž.
pokoji
1 640
1 760
1 640

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování
s rozšířenou polopenzí, kartu Silvrettacard, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 11,9 let zdarma,
12-16,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa 3 Euro/noc/osoba od 15 let,
komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí
3 a nástupní dny na ubytování každý den, v obdobích
11.06.-02.07. a 27.08.-30.09.17 platí 7=5, v obdobích
02.07.-27.08.17 platí 7=6 při pobytech neděle - neděle
a po celou sezonu platí 4=3 při pobytu neděle - čtvrtek.
Pobyt se psem není možný.
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Hotel Lohmann *** v Obergurglu

Hotel Alphof *** ve Fulpmesu

Pěkný hotel leží v centru vysoko položené obce Obergurgl (1.900 m). Sölden je cca
15 km, nejbližší lanovka s letním provozem
cca 300 m. V domě je recepce, wi-fi zdarma,
výtah, jídelna, restaurace, bar, herna pro děti,
parkoviště. 2-4 lůžkové pokoje (30 m2) mají
vlastní soc. zařízení, kabelovou TV, fén, trezorek, wi-fi zdarma a balkon. Hosté mají v ceně
kartu Ötztal Premium Card, která umožňuje
využívat lanovky v údolí, místní dopravu, vstupy na koupaliště aj. V hotelu je k dispozici wellness s párou a 2 saunami (přístupné od 16 let).
Stravování je formou polopenze s nápoji
u večeře – snídaně bufet, mezi 16.00-17.00 se
podává káva, čaj a koláče (mimo sobot), večeře jsou formou bufetu, k večeři jsou v ceně
nápoje jako pivo, stolní víno a nealko. Děti
do 10,9 let ubyt. na 3. a 4. lůžku mají pobyt
s polopenzí a nápoji u večeře zdarma.
Hotel Lohmann v Obergurglu – Ötztal

Rodinou vedený hotel leží v centru Fulpmesu.
V domě je recepce, hala, wi-fi zdarma, kolárna,
výtah, jídelna, bar, kolárna, parkoviště, u domu
je i zahrada s lehátky a slunečníky. Veřejné dětské hřiště je cca 5 minut od hotelu. 2-4 lůž. pokoje mají koupelnu s WC, TV-Sat, balkon. Hosté mohou využívat saunu, páru a infrakabinu.
V hotelu je i stolní tenis a dle kapacitních možností se zde dají zapůjčit zdarma kola. Stravování je formou polopenze – snídaně bufet, večeře menu
o 4 chodech
s možností
výběru z 2
hlavních jídel, salátový
bufet.

Období 2017
24.06.-15.07.
15.07.-26.08.
26.08.-15.09.

Dospělí
1 940
2 220
1 940

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování
s polopenzí a nápoji u večeře, letní kartu Ötztal Premium Card, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 10,9 let zdarma, 11-14,9 let 50%, ostatní 40%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 15 let,
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 8 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu platí akce 7=6, min. počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den.

Hotel Alphof ve Fulpmesu – Stubaital
Období 2017
04.06.-08.07.
08.07.-26.08.
26.08.-30.09.

Dospělí
ve 2 lůž.
pokoji
1 390
1 660
1 390

Dospělí
ve 2-4 lůž.
pokoji
1 470
1 830
1 470

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 zdarma, 6-10,9 let 50%, 11-14,9 let 30%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2,8 Euro/noc/osoba
od 15 let, komplexní pojištění viz strana 2, malý pes
na vyžádání za poplatek.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3
a nástupní dny na ubytování každý den.

RAKOUSKO
Kitzbühelské Alpy, údolí Pitztal a Bregenzerwald

Kitzbühelské Alpy jsou v létě atraktivní nejen pro turistiku, ale i pro milovníky golfu, je zde 9 golfových hřišť. Jsou zde taktéž trasy pro horská
kola a cyklostezky vedoucí údolími. V létě se můžete koupat v čistém jezeře Schwarzsee, které patří mezi nejteplejší jezera v Tyrolsku a v Kitz
bühelu je i vnitřní bazén se skluzavkami. Mezi zajímavé výletní cíle patří alpská zahrada na Kitzbüheler Hornu, Wildpark Aurach, kde můžete
obdivovat na 200 kusů zvěře. V celé oblasti jezdí lanovky, které vám umožní poznat hory zblízka snadnější cestou (karta cca 62 Euro/6 dní/
dosp.). Pitztalské údolí je pravým ráje vysokohorské turistiky a je zakončeno nejvýše položeným ledovcem v Rakousku. V celém údolí je mnoho
značených cest všech úrovní, mezi ty nejhezčí patří bezesporu okolo horských jezírek či vodopádů. Turistiku i zde samozřejmě ulehčují lanovky,
přímo v údolí jezdí lanovka na ledovec, na Riffelsee a do oblasti Hochzeiger, kde je i zážitkový park Zirbenpark. Pokud si koupíte kartu Gletscherpark Card (cca 80 Euro 5 dní ze 7/dosp.), můžete pak využívat nejen lanovky v oblasti Pitztalu, ale i lanovku nad Imstem a v sousedním
údolí Kaunertal. V jednoduchosti je krása: Bregenzerwald ve Vorarlbersku 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. Díky kartě Bregenzerwald, která je v ceně pobytu, můžete tyto lanovky využívat zdarma.

Hotel leží cca 700 m od centra Kirchbergu,
venkovní koupaliště je cca 600 m. V hotelu je
recepce, hala, 3 výtahy, jídelna, restaurace, kolárna, 2 herny (jedna u jídelny), dětské hřiště
před hotelem, parkoviště. 2-4 lůž. pokoje mají
vlastní soc. zařízení, TV-Sat, rádio, fén, balkon.
Stravování je formou all inclusive – snídaně
bohatý bufet, lehký oběd (těstoviny nebo polévka nebo studené mísy), odpoledne koláče
a zmrzlina pro děti, večeře menu o 3 chodech
s možností výběru hl. jídla, salátový a moučníkový bufet. Do 22.00 hodin jsou k dispozici
nápoje jako točené
pivo, stolní víno,
místní nealko. Děti
do 11,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku mají pobyt s all
inclusive zdarma.
Hotel Lifthotel v Kirchbergu – all inclusive
Období 2017
15.06.-08.07.
08.07.-03.09.
03.09.-22.10.

Dospělí
1 640
1 830
1 640

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 zdarma, děti 12-14,9 let 50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let,
komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: v obdobích 15.06.-08.07. a 26.08.22.10.17 min. počet nocí 4 a nástupní dny na ubytování každý den, v období 08.07.-26.08.17 platí počet
nocí 7 a nástupní dny na ubytování sobota a neděle.
V období 23.09.-22.10.17 platí při pobytech od soboty
nebo neděle akce 7=6. Pobyt se psem není možný.

Hotel Mittagskogel ****
v Mandarfenu

Hotel Walisgaden *** v Damüls

Pěkný hotel leží v St. Leonhardu, části Mandarfen, jen pár metrů od lanovky Rifflsee.
V hotelu je recepce, hala, výtah, wi-fi zdarma,
jídelna, restaurace, parkoviště. Pokoje mají
vlastní soc. zařízení, TV-Sat, fén, rádio, wi-fi,
minibar. Hostům je k dispozici vnitřní bazén
a wellness s finskou saunou, biosaunou, párou
a odpočívárnou (do wellness vstup od 15 let),
posilovna. Stravování je formou výborné polopenze – snídaně bufet, večeře menu o 4 chodech s možností výběru hlavního jídla, někdy
salátový či moučníkový bufet. Děti do 10,9 let
ubytované na 3. a 4. lůžku mají pobyt s polopenzí zdarma.

Hotel Mittagskogel v Mandarfenu – Pitztal
Období 2017
01.07.-15.07.
15.07.-26.08
26.08.-09.09.

Dospělí
ve 2 lůž.
pokoji
1 530
1 930
1 780

Dospělí
ve 2-4 lůž.
pokoji
1 820
2 220
2 070

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 10,9 let zdarma, 11-15,9 let 40%, ostatní 25%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let,
komplexní poj. viz strana 2, malý pes 7 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet počet
nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den.

Rodinný hotel s příjemnou atmosférou se nachází v nádherné přírodě, uprostřed luk a lesů.
Vkusně zařízený hotel má hlavní a 2 vedlejší
budovy, které jsou vzdáleny pouze 30 m. Centrum Damülsu je vzdáleno 1,5 km a lanovka cca
1 km. V hlavní budově je malá recepce, restaurace, 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,
večeře menu o 4 chodech. Hosté mají v ceně
kartu Bregenzerwald Card, se kterou můžou
využívat zdarma místní lanovky s letním
provozem, veřejnou dopravu
v oblasti a místní koupaliště.
Hotel Walisgaden v Damüls – Bregenzerwald
Období 2017
02.07.-24.09.

Dospělí
ve 2-4 lůž.
pokoji
1 600

Dospělí
ve 2-4 lůž.
pokoji/LUX
2 060

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polopenzí, kartu Bregenzerwaldcard, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 4,9 let zdarma,
5-12,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 14 let,
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 15 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty neděle - čtvrtek a čtvrtek - neděle nebo týdenní pobyty s nástupním
dnem neděle a čtvrtek, při pobytech neděle - čtvrtek platí 4=3 a při týdenních pobytech 7=6.
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Tyrolsko a Vorarlbersko

Hotel Lifthotel *** v Kirchbergu
– all inclusive

RAKOUSKO
Salcbursko – malý ráj v srdci Alp
Hory, jezera, Mozartovo město – v Salcbursku najdete vše, co si jen pro pestrou letní dovolenou můžete přát. Čeká na vás pohádková krajina 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.

Golling a Bruck an der Grossglocknerstrasse
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. Golling leží i na Tauernské cyklostezce a jeho okolí
je tedy i rájem pro cyklisty. Příjemné městečko Bruck leží na hranicích Národního Parku Vysoké Taury, nedaleko známé vysokohorské silnice
Grossglockner Hochalpenstrasse. Podél řeky Salzach vede pohodlná cyklostezka, která navazuje na síť cyklostezek, které vedou směrem k Zell
am See i k Mittersillu. Místo je dobrým výchozím bodem pro výlety po celém Salcbursku, do cca 30 minut dojedete do údolí Gasteinertal či
k soutěsce Lichtensteinklamm, do hodiny jste u Krimmlerských vodopádů a vysoko položené údolí Rauris je jen cca 20 minut jízdy autem. Při pobytech v těchto zajímavých oblastech doporučujeme zakoupení Salcburské karty, která vám umožní využívat vybrané lanovky a koupaliště.

Salcbursko – malý ráj v srdci Alp

Gasthof Torrenerhof *** v Gollingu Hotel Lukasmayr *** v Brucku
Rodinný hotel
leží v centru městečka
Bruck, které je
vzdáleno cca
4 km od Zellského jezera.
Kolem hotelu
vede cyklostezka. Koupaliště se skluzavkou,
minigolfem a tenisovými kurty je cca 400 m
od hotelu. V hotelu je hala s krbem, restaurace
s barem a pivnicí, kavárna, výtah, terasa a parkoviště. V prostorách recepce je zdarma wi-fi.
Pokoje mají vlastní soc. zařízení, kabelovou TV
a některé i balkon. V rámci týdenního pobytu
můžete využívat 2x týdně odpoledne saunu
a fitness. Stravování je formou all inclusive light
– snídaně bufet, svačinový balíček si můžete
udělat sami u snídaně, odpoledne koláče, večeře menu o 3 chodech formou bufetu. Od 09.00
do 21.00 hodin jsou k dispozici nealko nápoje
z nápojového baru. Mezi 16.00-21.00 hod. je
navíc v ceně točené pivo a stolní víno. Děti
do 11,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku mají
pobyt s all inclusive light zdarma.

Tradiční gasthof má klidnou polohu cca
2 km od centra Gollingu, kousek od lesa
i od Gollingského vodopádu. Je ideálním výchozím místem pro výlety po celém Salcbursku. Přírodní koupaliště s dětským hřištěm
v Kuchlu je cca 3,5 km (volný vstup). V gasthofu
je recepce, výtah, jídelna, restaurace, bar a parkoviště je u domu. Hotel půjčuje dle možností
svým hostům zdarma kola. 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), odpoledne 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).
Gasthof Torrenerhof v Gollingu – all inclusive Hotel Lukasmayr v Brucku
Období 2017
Dospělí
Dospělí
Dospělí
30.04.-28.05.
1 070
Období 2017 ve 2-3 lůž. ve 2-4 lůž. poko28.05.-18.06.
1 180
pokoji
ji s balkonem
18.06.-09.07.
1 110
03.06.-08.07.
1 370
1 460
09.07.-27.08.
1 530
08.07.-26.08.
1 550
1 850
27.08.-05.11.
1 350
26.08.-16.09.
1 370
1 460
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 zdarma, 6-12,9 let 50%, ostatní 20%.
Příplatky: pobytová taxa 1,2 Euro/noc/osoba od 15
let, komplexní poj. viz strana 2, malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu nástupní dny na ubytování čtvrtek a neděle, při pobytech neděle - neděle
nebo čtvrtek - čtvrtek platí 7=6 a při pobytech neděle
- čtvrtek platí 4=3.
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Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all
inclusive light, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdarma, 12-15,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 1,3 Euro/noc/osoba od 15 let,
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: v obdobích 03.06.-08.07. a 26.08.16.09.17 platí 7=6, v období 01.07.-02.09.17 platí
10=9, po celou sezonu minimální počet nocí 4 a nástupní dny na ubytování každý den.

Penzion Stadlmühle v Brucku
Příjemný dům má
klidnější polohu
v St. Georgen, cca
3,5 km od centra
Brucku. Cyklostezka vede cca 100 m
od domu. K jezeru v Zell am See
a k lanovce Areitbahn je to cca 7 km. V domě je
stylová jídelna, kolárna, wi-fi zdarma. U domu je
malé parkoviště, další parkovací místa jsou pak
cca 250 m. K dispozici jsou 2-3 lůž. pokoje a rodinné pokoje pro 4 osoby s vlastním soc. zařízením, kabelovou TV a některé mají balkon nebo
terasu. Rodinné pokoje tvoří 2 místnosti a je
v nich malá kuchyňka (možné využívat za poplatek 25 Euro/pobyt). Na přistýlkách (i palanda)
je možné ubytovat děti do 15,9 let. Stravování je
formou all inclusive – snídaně bufet, svačinový
balíček si každý udělá sám, odpoledne koláče,
večeře menu o 3 chodech, salátový bufet. Mezi
10.00-21.00 hod. jsou v ceně nápoje (pivo, víno
a nealko z nápojového samoobslužného baru).
Děti do 9,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku
mají pobyt s all inclusive zdarma.
Penzion Stadlmühle v Brucku – all inclusive
Období 2017
20.05.-08.07.
08.07.-02.09.
02.09.-07.10.

Dospělí
ve 2-3 lůž.
pokoji
1 370
1 570
1 370

Dospělí
v rodinném
pokoji
1 570
1 790
1 570

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all
inclusive, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 9,9 let zdarma,
10-12,9 let 50%, 13-15,9 let 20%.
Příplatky: pobyt. taxa cca 1,5 Euro/noc/osoba od 15 let,
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 5 Euro/den.
Upozornění: v obdobích 20.05.-27.05. a 23.09.-07.10.17
platí 7=5, v obdobích 27.05.-08.07. a 19.08.-23.09.17
platí 7=6, po celou sezonu minimální počet nocí 3 a nástupní na ubytování každý den kromě pondělí a pátku.

RAKOUSKO
Zell am See a Kaprun
Pokud si zvolíte pro svou dovolenou okolí Zellského jezera, budete mile překvapeni 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 moderní lázně Tauern Spa, kde jsou venkovní a vnitřní bazény, 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. Výhodou některého ubytování v oblasti je karta Zell am See - Kaprun, se kterou máte vybrané atraktivity v okolí zdarma.
Rodinný
hotel leží cca
2 km od centra
i od jezera, je
z něj krásný
výhled. V hotelu je recepce,
wi-fi zdarma,
výtah, jídelna,
bar, kolárna, herní koutek pro děti, parkoviště. U domu je pěkná zahrada, kde je přírodní
rybníček na koupání (12 x 7 m, solárně vyhřívaný) a dětské hřiště. V hotelu je vnitřní bazén
9,5 x 4,5 m s protiproudem, sauna, pára, (děti
do 14 let vstup jen s rodičem). 2-4 lůž. pokoje mají koupelnu s WC, kabelovou TV, balkon.
Stravování je formou all inclusive light - snídaně teplý i studený bufet, svačinový balíček,
mezi 15.30-17.00 koláče, večeře menu o 4 chodech s možností výběru ze 4 hl. jídel včetně
salátového nebo předkrmového bufetu. Mezi
10.00-21.00 jsou v ceně místní nealko nápoje,
káva, čaj. Hosté mají v ceně kartu Zell am See Kaprun, která umožňuje využívat místní lanovky, pláže, zahrnuje vstupy na zajímavá místa
v okolí. Děti do 11,9 let ubytované na 3. a 4.
lůžku mají pobyt s all inclusive light zdarma.

Hotel Daxer v Zell am See
Dospělí Dospělí Dospělí
Období 2017 ve 2 lůž. ve 2-3 lůž. ve 2-4 lůž.
pokoji
pokoji
pokoji
27.05.-08.07. 1 870
2 030
2 160
08.07.-02.09. 2 200
2 370
2 480
02.09.-15.10. 1 870
2 030
2 160
Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s all
inclusive light, kartu Zell am See - Kaprun, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdarma, 12-14,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: pobyt. taxa 1,2 Euro/noc/osoba od 15 let,
komplexní pojištění viz strana 2, 1 lůžkový pokoj bez
příplatku.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3
a nástupní dny na ubytování každý den, pobyt se psem
není možný.

Gasthof Limberghof ***
v Zell am See

Gasthof Zur Mühle **** v Kaprunu

Rodinný gasthof
leží cca 3 km
od centra Zell
am See a cca
2 km od jezera.
Dům má i vedlejší budovu, cca
30 m od hlavní,
kde jsou také
pokoje. U domu
je velká zahrada s venkovním bazénem 10 x
5 m, slunečníky a lehátky, menší hřiště a koutek s domácími zvířaty. V gasthofu je jídelna,
restaurace, dům má i vlastní palírnu a na pozemku je i rybníček s rybami. 2-4 lůžkové,
tradičně zařízené, pokoje mají vlastní soc.
zařízení a kabelovou TV. Ve 2-4 lůž. pokojích
může být na 3. a 4. lůžku jen dítě do 15,9 let.
Stravování je formou polopenze - snídaně
bufet, večeře menu o 3 chodech s možností
výběru z 2 hlavních jídel. V závislosti na počasí
se koná 1x týdně večeře formou grilování a 1x
týdně mají hosté možnost povečeřet vlastnoručně vylovenou rybu (pátek), v gasthofu se
vaří z hovězího a vepřového masa z domácího
chovu majitelů.

Tradiční gasthof,
který je zařízen
ve venkovském
stylu leží cca 1 km
od centra Kaprunu a 2,5 km od lázní Tauern Spa.
K jeho vybavení
patří hala s recepcí, výtah, bar, restaurace, jídelna a parkoviště.
Pěkné pokoje s vlastním soc. zařízením mají
kabelovou TV, rádio a balkon. 2 lůžkové menší
pokoje mají sprchu, ostatní pokoje pak vanu.
Hosté mohou využívat sauny a páru. Na zahradě je venkovní bazén vyhřívaný až na 28
stupňů, který je s hotelem spojen chodbou,
v červenci a srpnu je navíc k dispozici i dětský bazén. Stravování je formou polopenze
– snídaňový bufet, večeře menu o 4 chodech
s možností výběru hlavního jídla a salátový
bufet. Hotel je partnerem golfového klubu Zell
am See, kde mohou golfisté využít slevy 25%
na greenfee. V ceně pobytu je karta Zell am
See - Kaprun, která umožňuje využívat místní
lanovky, pláže, zahrnuje vstupy na zajímavá
místa v okolí. Tato karta vám ušetří během vaší
dovolené značné finanční prostředky.

Gasthof Limberghof v Zell am See

Gasthof Zur Mühle v Kaprunu

Dospělí Dospělí
Dospělí
ve 2-3 lůž. ve 2-4 lůž. ve 2 lůž. pokoji
pokoji
pokoji /vedl. budova
01.05.-15.10. 1 330
1 370
1 240

Dospělí
Dospělí
Dospělí
ve 2 lůž. ve 2 lůž. poko- ve 2-4 lůž.
pokoji ji/větší pokoj pokoji
15.05.-01.07. 2 010
2 180
2 330
01.07.-27.08. 2 180
2 330
2 480
27.08.-24.09. 2 010
2 180
2 330

Období
2017

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 6,9 let zdarma, 7-15,9 let 50%, dosp. na přistýlce ve 2-3 lůž. pokoji
sleva 20%.
Příplatky: pobyt. taxa 1,2 Euro/noc/osoba od 15 let,
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 5 Euro/den
(pouze na vyžádání).
Upozornění: v období 16.07.-20.08.17 min. počet nocí
4, v ostatních obdobích min. počet nocí 3, nástupní dny
na ubytování každý den, v obdobích 01.05.-02.07. a 27.08.15.10.17 platí 7=6 a 4=3 při pobytech neděle - čtvrtek.

Období
2017

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubyt. s polopenzí, kartu Zell am See - Kaprun, pobyt. taxu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. nebo 4. lůžku do 5,9 let
zdarma, 6-14,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí
3 a nástupní dny na ubytování každý den, partnerský
hotel golfového klubu - 25% sleva na greenfee, pobyt
se psem není možný.
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Salcbursko – malý ráj v srdci Alp

Hotel Daxer *** v Zell am See

RAKOUSKO
Salzburger Sportwelt a údolí Lammertal

Salcbursko – malý ráj v srdci Alp

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.
Oblast Lammertal je malebný kraj jižně od Salcburku a patří určitě ke klidnějším oblastem v srdci hor. Oblastí protéká malebná říčka Lammer
a obklopují ji z jedné strany masiv Tennengebirge a z druhé pak Gosaukamm. V celé oblasti najdete turistické trasy, lanovky s letním provozem
a samozřejmostí jsou i koupaliště a vodní parky s atrakcemi nebo letní bobová dráha. Oblast je díky své poloze i dobrým výletním cílem, do hodiny jste v Salcburku nebo v Solné komoře. Oblíbeným místem k výletu může být náhorní plošina se salašemi Postalm, Gollingský vodopád
nebo jezero Gosausee. Při pobytech v těchto oblastech doporučujeme zakoupení Salcburské karty, která vám umožní využívat zdarma většinu
zdejších lanovek a koupališť.

Hotel Brückenwirt
v Altenmarktu – all inclusive

Apartmány Austria ve Flachau

Hotel Abtenauer v Abtenau

Hotel leží na kraji Altenmarktu, Ennstalská cyklostezka vede okolo domu. V domě je recepce, výtah, jídelna, parkoviště. 2-4 lůž. pokoje
mají koupelnu s WC, TV-Sat, některé i balkon.
Hosté mají k dispozici pěkný vnitřní bazén 8 x
4 m, 2x týdně je k dispozici i wellness se saunami. Stravování je formou all inclusive – snídaně
bufet, svačinový balíček (obložená houska), odpoledne se podává káva, koláče a zmrzlina pro
děti, večeře menu o 3chodech. Do 22.00 hodin
mají hosté k dispozici nápojový bufet – pivo,
víno, nealko. Děti do 12,9 let ubytované na 3.
a 4. lůžku mají pobyt s all inclusive zdarma.

Pěkný apartmánový dům leží na klidném místě ve Flachau. Centrum městečka 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, pískoviště, k dispozici je i stolní tenis, trampolína a parkoviště. Každý apartmán
má vlastní soc. zařízení, kabelovou TV, rádio,
balkon, ve vybavených kuchyních je el. dvouvařič, wi-fi za poplatek 15 Euro/týden.
Apartmán pro 2-3 osoby: cca 30 m2, dvoulůžková ložnice, obytná kuchyně s gaučem.
Apartmán pro 4-6 osob: cca 60 m2, 2x dvoulůžková ložnice, obytná kuchyně s gaučem
pro 2 osoby, myčka nádobí.
Apartmán pro 6-8 osob: cca 100 m2, 3x dvoulůžková ložnice, obytná kuchyně s gaučem
pro 2 osoby, myčka nádobí.

Hotel leží v centru Abtenau, koupaliště s tobogánem a brouzdalištěm je cca 500 m od hotelu. V domě je recepce, wi-fi zdarma, výtah,
jídelna, bar, parkoviště 2,5 Euro/auto/den. 2-4
lůž. pokoje mají vlastní soc. zařízení, kabelovou TV, fén. Hosté mají k dispozici páru, saunu
a odpočívárnu (17.00-20.00 hod.). Stravování
je formou all inclusive light – snídaně bufet,
lehký oběd (polévka nebo obložené chleby),
odpoledne koláče, večeře menu o 3 chodech
formou bufetu. Mezi 10.00-20.00 hodinou jsou
k dispozici nealko nápoje, k večeřím (18.3020.00 hod.) navíc točené pivo a stolní víno.
Nápoje v ceně pobytu jsou podávány v rámci
jídelny k tomu určené. Děti do 12,9 let ubytované na 3. a 4. lůžku mají pobyt s all inclusive light zdarma.

Hotel Brückenwirt v Altenmarktu – all inclusive
Období 2017
20.05.-22.07.
22.07.-19.08.
19.08.-23.09.

Dospělí
ve 2-3 lůž.
pokoji
1 760
1 890
1 760

Dospělí
ve 2-4 lůž.
pokoji
1 850
2 030
1 850

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all
inclusive, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 12,9 let zdarma, děti 13-15,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let,
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 6 Euro/den.
Upozornění: v obdobích 20.05.-08.07. a 19.08.23.09.17 nástupní na/výstupní dny z ubytování sobota, neděle a čtvrtek, v ostatních obdobích platí počet
nocí 7 a nástupní den na ubytování sobota, v obdobích 20.05.-01.07. a 12.08.-23.09.17 platí 7=6.
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Apartmány Austria ve Flachau
Období 2017 2-3 osoby
27.05.-17.06.
5 590
17.06.-01.07.
7 790
01.07.-19.08. 10 430
19.08.-02.09.
8 940
02.09.-09.09.
6 690

4-6 osob 6-8 osob
7 450 11 650
10 430 16 300
13 830 21 180
11 850 18 150
8 950 13 990

Ceny na apartmán a týden v Kč zahrnují: týdenní
pronájem apartmánu, závěrečný úklid apartmánu.
Příplatky: pobyt. taxa 2,2 Euro/noc/osoba od 15 let,
spotřeba energií 17 Euro/apartmán a pobyt, ložní prádlo 7 Euro/set nebo vlastní, ručníky vlastní, malý pes
9 Euro/den, v létě se v apartmánech netopí, topení je
na přání klienta zapnuto za poplatek 3 Euro/den, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu platí počet nocí 7 a nástupní den na ubytování sobota.

Hotel Abtenauer v Abtenau
Období 2017
07.05.-22.10.

Dospělí
1 240

Cena na osobu a noc v Kč zahrnuje: 1x ubytování
s all inclusive light, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 12,9 let zdarma, 13-14,9 let 50%.
Příplatky: pobyt. taxa 1,6 Euro/noc/osoba od 15 let,
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 15 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3,
nástupní dny na ubytování čtvrtek a neděle, výstupní
dny z ubytování každý den.

RAKOUSKO
Rauris, Saalbach – Hinterglemm a Neukirchen am Grossvenediger

Gasthof Platzwirt ***
v Raurisu – all inclusive

Hotel Gamshang ***
v Hinterglemmu

Dům Bhome v Neukirchenu
am Grossvenediger

Rodinný gasthof leží v centru Raurisu, na pěší
zóně, koupaliště a lanovka je cca 600 m.
V domě je recepce, restaurace, kolárna, výtah,
wi-fi zdarma, parkoviště. 2-4 lůž. pokoje mají
vlastní soc. zařízení, kabelovou TV. Hosté mají
k dispozici saunu a infrakabinu. Stravování je
formou all inclusive – snídaně bufet, svačinový balíček, odpoledne koláče a zmrzlina pro
děti, večeře menu o 3 chodech s možností výběru hlavního jídla, salátový bufet. Mezi 10.0021.00 hod. je v ceně nealko (voda, šťáva). K večeřením mezi 18.00-21.00 hod. navíc točené
pivo, stolí víno.
Děti do 11,9
let ubytované
na 3. a 4. lůžku
mají ubytování s all inclusive zdarma.

Příjemný hotel leží v centru Hinterglemmu,
cca 100 m od lanovky Reiterkogelbahn. V hotelu je hala s recepcí, jídelna, bar, výtah, 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 Jokercard (využívání lanovek, místních autobusů, koupaliště s atrakcemi Käpt‘n Hook v Saalbachu). Děti
do 10,9 let ubytované na 3. nebo 4. lůžku
mají pobyt s polopenzí zdarma.

Renovovaný dům patří rodině majitelů hotelu
Unterbrunn, ve kterém využívají hosté veškeré
služby (cca 100 m). Dům leží v centru příjemného městečka, kterým vede Tauernská cyklostezka. Cca 300 m od hotelu je veřejné hřiště
a cca 400 m je pak přírodní koupaliště, lanovka
je cca 150 m od domu. K dispozici je v budově
hotelu recepce, jídelna, restaurace, kavárna, kolárna, vnitřní bazén 35 m2, sauna a pára, menší
parkoviště. 2-3 lůž. pokoje mají koupelnu s WC,
kabelovou TV, wi-fi zdarma, balkon nebo terasu.
Stravování je formou all inclusive light v budově hotelu – snídaně bufet, po nahlášení lehký
oběd, večeře menu o 3 chodech s možností
výběru hlavního jídla, salátový bufet, v ceně večeří (18.00-20.00 hod.) jsou i nápoje pivo, víno,
nealko. Hosté mají v ceně Nationalparkcard,
se kterou mohu zdarma využívat 1 atrakci v oblasti denně (lanovky, muzea, bazény….).

Gasthof Platzwirt v Raurisu – all inclusive
Období 2017
01.06.-15.07.
15.07.-27.08.
27.08.-21.10.

Dospělí
1 720
1 930
1 720

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 zdarma, 12-14,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 16 let,
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 5 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu min. počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den, v obdobích 01.06.08.07. a 26.08.-21.10.17 platí 7=6, v obdobích 01.06.15.06. a 24.09.-21.10.17 platí navíc 4=3 při pobytech
neděle - čtvrtek.

Hotel Gamshang v Hinterglemmu
Období 2017
15.06.-16.07.
16.07.-27.08.
27.08.-24.09.

Dospělí
1 490
1 650
1 490

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 zdarma, 11-15,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa 1,2 Euro/noc/osoba od 15 let,
komplexní pojištění viz strana 2, 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 18.06.-06.07.17 platí 4=3 při pobytech
neděle - čtvrtek.

Dům Bhome v Neukirchenu
Období 2017
01.06.-15.07.
15.07.-26.08.
26.08.-17.09.

Dospělí
1 600
1 800
1 600

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s all
inclusive light, kartu Nationalparkcard, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 5,9 let zdarma,
6-14,9 let 50%, ostatní 25%.
Příplatky: pobytová taxa 4,5 Euro/noc/osoba od 6 let,
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 12 Euro/den
(pouze na vyžádání).
Upozornění: v obdobích 01.06.-15.07. a 26.08.17.09.17 min. počet nocí 3 a nástupní dny na ubytování každý den a zároveň platí 7=6, v období 15.07.26.08.17 platí pobyty sobota - středa a středa - sobota.
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Salcbursko – malý ráj v srdci Alp

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 jedinečnou
přírodou. V Raurisu je lanovka Hochalmbahn a venkovní koupaliště. I zde doporučujeme zakoupení Salcburské karty. Oblast Saalbach – Hinterglemm je pravým místem pro rodinnou dovolenou s dětmi. Jsou zde cesty připravené pro děti s různými úkoly a několik lanovek, které máte
zdarma v rámci karty Jockercard. K osvěžení láká pěkné koupaliště s atrakcemi v Saalbachu. Malebná obec Neukirchen leží na Tauernské cyklostezce. Během dovolené můžete obdivovat nádherná panoramata celých Vysokých Taur. Přímo v Neukirchenu je lanovka, přírodní koupaliště
a pěkný výletní cíl je „smaragdová zážitková cesta“. Tipem na výlety jsou Krimmlerské vodopády nebo zajímavé centrum NP v Mittersillu. Pokud
bydlíte v oblasti, máte v ceně kartu Nationalparkcard, se kterou máte 1 atrakci denně zdarma (lanovka, bazén, muzeum…).

RAKOUSKO
Wellness a termální lázně – dovolená jiného stylu
Rakousko trochu jinak. Wellness a termální lázně je dovolená jiného stylu, při které si odpočine vaše tělo, mysl a duše od každodenního stresu a nedostatku času. Po celé zemi se nacházejí termální lázně, ve kterých se můžete nechat hýčkat a pociťovat blahodárný účinek vody na vlastní kůži.

Wellness a termální lázně – dovolená jiného stylu

Termální lázně v údolí Gasteinertal a v Bad Kleinkirchheimu

Hotel Kolmhof ****

Gasteinertal je především údolím s termálními lázněmi. Lázeňské komplexy jsou v Bad v Bad Kleinkirchheimu
Hofgasteinu – termální lázně Alpentherme a Bad Gasteinu – Felsentherme. Pobyt můžete spojit s procházkami po údolí, turistikou v oblasti NP Vysoké Taury nebo s různými výlety
po okolí. Při pobytech v údolí Gasteinertal doporučujeme zakoupení Salcburské karty, která
vám umožní využívat zdarma většinu zdejších lanovek a koupališť. Bad Kleinkirchheim leží
v přírodním parku Nockberge. Parkem vede panoramatická mýtná silnice Nockalmstrasse.
V Bad Kleinkirchheim najdete termální lázně Römerbad a St. Kathrein. V oblasti se nachází
průzračně čisté jezero Millstättersee, které je vzdáleno cca 15 km, v jezeře se dá nejen koupat,
ale jezdí zde i výletní lodě. V okolí 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 38 Euro/6 dní/dosp).
Velmi pěkný hotel leží naproti termálním lázním St. Kathrein. V hotelu je recepce, hala, wiHotel Elisabeth ****
Hotel Österreichischerhof ****
-fi zdarma, jídelna, restaurace, kavárna, bar,
v Bad Gasteinu
v Bad Hofgasteinu
kolárna, botárna, herna pro děti, výtah, parTradiční hotel leží
Luxusní hotel leží koviště. Hotel má i zahradu s lehátky a slunečv centru Bad Gasv centru Bad Hofgas- níky a vyhřívaným venkovním bazénem 13 x
teinu,
cca
1 km
teinu, na pěší zóně 8 m. Vstup do venkovního bazénu je i z vnitřku
od lázní Felsenthera je propojen vnitř- hotelu plavacím tunelem. Pokoje pro 2-4 osome. V hotelu je recepní chodbou přímo by mají koupelnu s WC, fén, TV-Sat a některé
ce, hala s krbem, 5 výs termálními lázně- i balkon. V hotelu jsou sauny, pára, infrakabina
tahů, restaurace, bar,
mi Alpentherme, a odpočívárna. Stravování je formou polopenkavárna, vinárna, za- kam mají hosté neomezený vstup. V hotelu ze – snídaně bufet, večeře menu o 4 chodech,
hrada s lehátky a slu- je recepce, hala s krbem, výtah, kavárna, par- salátový, moučníkový nebo předkrmový bunečníky. Parkování je v garážích za 12 Euro/ koviště, louka na opalování a wi-fi za popla- fet. Hosté mají v ceně Korutanskou kartu,
den. Nově renovované 1 a 2 lůžkové pokoje tek. 2-4 lůžkové pokoje mají koupelnu s WC, se kterou mají pak volný vstup do více než
mají vlastní soc. zařízení, TV-Sat, fén, koupací TV-Sat, fén, rádio, trezorek a některé i balkon. 100 atrakcí v ceplášť je na recepci k zapůjčení (3,5 Euro/os.). Pokoje pro 2-4 osoby jsou rodinné pokoje lých Korutanech.
V hotelu je termální bazén 13 x 6 m s whirl- – ložnice s oddělenými lůžky a obývací část Děti do 11,9 let
poolem, solná pára, sauny, masážní sprchy s dvoulůžkem. Hotel má rozsáhlé společné ubytované na 3.
a odpočívárna. Nechybí zde ani pěkně vyba- wellness s hotelem Norica (3000 m2) – vnitřní a 4. lůžku mají
vená posilovna. V rámci pobytu dostanete bazén 12 x 6 m, několik saun, pára, infrakabina, pobyt s polo1 proceduru jako rašelinový zábal nebo masáž odpočívárna. Stravování je formou polopenze penzí zdarma.
obličeje (10-15 minut). Stravování je formou – snídaně bufet, večeře menu o 4 chodech.
polopenze – snídaně i večeře formou bufetu. Děti do 12,9 let ubytované na 3. a 4. lůž- Hotel Kolmhof v Bad Kleinkirchheimu
ku mají pobyt s polopenzí a neomezeným
Dospělí
Dospělí
Dospělí
Období
vstupem do lázní Alpentherme zdarma.
ve 2 lůž. ve 2-3 lůž. ve 2-4 lůž.
2017
Hotel Österreichischerhof v Bad Hofgasteinu
pokoji pokoji/balkon pokoji
12.05.-17.06.
2
420
2 650
2 780
Dospělí
Dospělí
Dospělí
Období
ve 2-3 lůž. ve 2-3 lůž.
v rodin17.06.-08.07.
2
550
2
800
2
990
2017
pokoji pokoji/balkon ném pokoji 08.07.-19.08. 2 600
3
050
3
350
Hotel Elisabeth v Bad Gasteinu
13.05.-22.07. 2 790
2 990
2 950
19.08.-02.09. 2 550
2 800
2 990
Období 2017
Dospělí
22.07.-26.08. 2 990
3 190
3 190
02.09.-30.10. 2 420
2 650
2 780
04.06.-09.07.
2 030
26.08.-21.10. 2 790
2 990
2 950
Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo09.07.-27.08.
2 090
Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování s polo- penzí, Korutanskou kartu, ložní prádlo.
27.08.-29.10.
2 030
penzí, neomezený vstup do termálních lázní Alpentherme Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 11,9 let zdarma,
Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování
s polopenzí, ložní prádlo.
Příplatky: pobyt. taxa 2,5 Euro/noc/osoba od 15 let,
komplexní pojištění viz strana 2, 1 lůžkový pokoj bez
příplatku, malý pes 12 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu platí pobyty neděle čtvrtek a čtvrtek - neděle. Při pobytech neděle - čtvrtek
platí akce 4=3.
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v Bad Hofgasteinu, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. a 4. lůžku do 12,9 let zdarma,
13-16,9 let 50%, ostatní 30%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 15 let,
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 8 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí
4 a nástupní dny na ubytování každý den, v obdobích
13.05.-01.07. a 26.08.-21.10.17 platí 7=6.

12-14,9 let 50%.
Příplatky: pobytová taxa 2,9 Euro/noc/osoba od 16 let,
komplexní pojištění viz strana 2, malý pes 10 Euro/den.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí
3 a nástupní dny na ubytování každý den, v obdobích
12.05.-08.07. a 19.08.-30.10.17 platí 7=6, navíc v obdobích 12.05.-17.06. a 19.08.-30.10.17 platí 6=5, 5=4 a 4=3,
v období 10.10.-24.10.17 platí 3=2.

RAKOUSKO
Luxusní rakouské lyžařské středisko Ischgl
– Samnaun se nachází na hranicích Rakouska a Švýcarska a patří k nejkvalitnějším, ale
i nejdražším lyžařským střediskům v Rakousku. 90 % tratí leží ve výšce nad 2.000 m.

Velice kvalitní lyžařská oblast Nassfeld/Hermagor se 110 km sjezdových tratí leží na jihozápadě Korutan, na hranicích s Itálií. Tato
lyžařská a slunečná oblast je vůbec největší
a nejmodernější lyžařskou oblastí Korutan.

Val di Fiemme je známým a pěkným lyžařským střediskem v Itálii, jehož centrem je
město Cavalese. 115 km sjezdových tratí různých náročností uspokojí jak rodiny, tak i náročné lyžaře. Oblast je vhodná i pro běžkaře.

Penzion Paradies ve Spissu

Horský hotel Berghof v Nassfeldu

Hotel Corona *** v Caranu

Horský hotel leží přímo v lyžařském středisku,
v nadmořské výšce 1.530 m, v části Sonnalpe,
k hotelu je možné dojet na lyžích. V hotelu je
hala s recepcí, wi-fi zdarma, jídelna, restaurace, bar, kavárna, výtah, lyžárna, botárna
a parkoviště. Ubytování je ve 2-4 lůž. pokojích
s vlastním sociálním zařízením, TV-Sat, fénem
a balkonem. Klienti mají v ceně polopenzi
– snídaně formou bufetu, večeře menu o 3
chodech s možností výběru u hlavního jídla,
salátový bufet. Po lyžování můžou hosté využít saunu, páru, infrakabinu a odpočívárnu.
Hotel je přímo u sjezdovky a nabízí možnost
krátkých pobytů, proto doporučujeme včasnou rezervaci.

Hotel leží v centru Carana, cca 3 km od lanovky v Cavalese. V hotelu je recepce, botárna,
lyžárna, výtah, jídelna, restaurace, wi-fi za poplatek 5 Euro/2 hodiny, parkoviště. Ubytování
je ve 2-4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a TV-Sat. Stravování je formou
polopenze – snídaně kontinentální, večeře
menu o 3 chodech. Za poplatek můžou hosté využívat saunu a páru (cca 5 Euro/osoba),
zdarma posilovna a stolní tenis. Hotel umožňuje krátké pobyty po celou sezonu.

Pěkný dům leží cca 200 m od centra Spissu
a cca 7 km od základní stanice lanovky ve švýcarském Samnaun. Skibus staví u domu. Klienti
určitě uvítají možnost nákupu v bezcelní zóně.
V domě je recepce, wi-fi zdarma, jídelna, restaurace, bar, lyžárna a botárna, parkoviště.
Ubytování je ve 2-4 lůž. pokojích, které mají
koupelnu s WC, TV-Sat a balkon. Stravování je
formou polopenze – snídaně bufet s biokoutkem, mezi 16.00-17.00 hodinou se podává svačina (bez nápojů), večeře menu o 4 chodech
s možností výběru z 2 hlavních jídel. V ceně je
sauna, pára a odpočívárna.

Penzion Paradies ve Spissu
3 denní permanentka v ceně u dosp. osoby
Období 2016/17
04.12.-22.12.
08.01.-19.01.
22.01.-26.01.
05.02.-16.02.
05.03.-16.03.
26.03.-20.04.

Dospělí
12 690
13 250
13 250
13 250
13 250
13 250

Ceny na osobu a pobyt v Kč zahrnují: 4x ubytování
s polopenzí, 3 denní permanentku na Ischgl – Samnaun pro osobu od 17 let, ložní prádlo.
Slevy: dítě ubytované na 3. lůžku do 5,9 let zdarma,
6-14,9 let platí cenu 2 520 Kč/pobyt, dítě 15-16,9 let
5 300 Kč/pobyt.
Příplatky: pobyt. taxa 1,7 Euro/noc/osoba od 16 let,
komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: pobyty jsou možné pouze neděle - čtvrtek. U ceny za dítě není zahrnuta permanentka. Dle
aktuálního věku je nutné si pro dítě permanentku zakoupit na pokladně.

Hotel Corona v Caranu

Horský hotel Berghof v Nassfeldu
Období 2016/17
07.12.-25.12.
08.01.-04.02.
25.02.-18.04.

Dospělí
2 310
2 310
2 310

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 5,9 let zdarma, 6-15,9 let 50%.
Příplatky: pobytová taxa cca 2,9 Euro/noc/osoba
od 16 let, komplexní pojištění viz strana 2.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3
a nástupní dny na ubytování každý den.

Období 2016/17
17.12.-24.12.
24.12.-31.12.
31.12.-07.01.
07.01.-25.01.
01.02.-18.02.
25.02.-04.03.
04.03.-01.04.

Dospělí
1 290
1 550
2 370
1 290
1 290
1 550
1 290

Ceny na osobu a noc v Kč zahrnují: 1x ubytování
s polopenzí, ložní prádlo.
Slevy: děti ubytované na 3. (4.) lůžku do 6,9 let zdarma, 7-13,9 let 50%, ostatní 10%.
Příplatky: pobytová taxa 2 Euro/noc/osoba od 14 let,
komplexní pojištění viz strana 2, Silvestrovské menu
25 Euro/osoba.
Upozornění: po celou sezonu minimální počet nocí 3
a nástupní dny na ubytování každý den.
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Východ U.S.A.
Východ U.S.A. – klasický okruh

1.245 mil / 2.000 km

New York – Philadelphia – Washington DC – Pittsburgh – Erie – Buffalo – Niagarské vodopády – Finger Lakes – New York
Jeden z nejprodávanějších zájezdů – v nabídce již více než 20 let! Vše, co nesmíte minout
během Vaší návštěvy východního pobřeží USA. Kombinace poznávání, a zábavy, uvidíte
největší metropole i přírodní krásy.

Poznávací zájezd

1. den: Odlet z Prahy do New Yorku. Přejezd
do Philadelphie na ubytování (cca 190 km)
2. den: Prohlídka centra historické Philadelphie, vč. návštěvy vyhlídky One Liberty Building
s jedinečným výhledem z výšky 300 metrů. Odjezd do Washingtonu D.C., hlavního města USA
- uvidíte White House, Capitol, Lincolnův a Jeffersonův památník, řeku Potomac … Odpoledne individuální volno, poté ubytování.
3. den: Dopoledne ještě volno v centru Washingtonu, poté přejezd státem Pennsylvania
na sever do města Pittsburgh - individuální
prohlídka centra V podvečer ubytování.
4. den: Cílem dne jsou Niagarské vodopády.
Cestou spatříte rozlehlé jezero Erie, jehož jižní břehy jsou vinařskou oblastí. Dle počasí je
možná zastávka na vykoupání. Prohlídka centra města Buffalo a příjezd do Niagara Falls,
plavba lodí pod Niagarské vodopády (v ceně).
Večeře s jedinečným výhledem na panoráma vodopádů z věže Skylon Tower (v ceně).
V podvečer možná procházka podél řeky…
díky bezvízovému styku je naše ubytování
zpravidla na kanadské straně vodopádů.
5. den: Dopoledne individuální volno u Niagarských vodopádů!! Užijte si v klidu atmosféru
slavného místa, vydejte se podél řeky od vodopádů k jezeru…fakultativně možnost letu helikoptérou nad vodopády. Odjezd farmářskou
oblastí u jezera Ontario do rekreační oblasti
Finger Lakes. V podvečer ochutnávka v některé
ze zdejších vinic. Přejezd na ubytování.
6. den: Časně odjezd do cíle zájezdu – New

York City. Po příjezdu plavba lodí kolem Manhattanu (v ceně) během které se seznámíte
s místopisem New Yorku, a naskytne se Vám
bezpočet jedinečných scenérií města a sochy
Svobody. Nevynecháme také novou „nejvyšší“ atrakci New Yorku – vyhlídku ze 104. patra
nové věže One World Observatory!! Fakultativně možnost letu helikoptérou nad Manhattanem. Okruh po Manhattanu zakončíme vyhlídkou ze střechy mrakodrapu Rockefellerova
Centra. Přejezd na ubytování.
7. den: Celodenní volno na Manhattanu - možnost vyrazit samostatně nebo s průvodcem
absolvovat okruh zahrnující sochu Svobody,
budovu Burzy, Wall Street, Freedom Park, China Town, Brooklyn Bridge…. /vstupy a jízdné
nejsou v ceně/. Večer návrat do hotelu.
8. den: Dopoledne individuální volno v New
Yourku a poslední shopping.... poté odjezd na letiště a odlet do Prahy. Fakultativně odlet na pobyt
v některé z nabízených plážových destinací.
9. den: dopoledne přílet do Prahy

V nabídce máme Severní i Jižní Ameriku a celou řadu dalších
programů. Např. ze Střední Ameriky doporučujeme kombinaci
Panama, Kostarika a Nicaragua. Trasa Velký okruh Latinskou Amerikou
zahrnuje návštěvu těch nejlepších míst hned pěti zemí!
66

Termín
18.03. - 26.03.
08.04. - 16.04.
29.04. - 07.05.
06.05. - 14.05.
06.05. - 14.05.
03.06. - 11.06.
24.06. - 02.07.
01.07. - 09.07.
29.07. - 06.08.
05.08. - 13.08.
26.08. - 03.09.
02.09. - 10.09.
23.09. - 01.10.
30.09. - 08.10.
21.10. - 29.10.
11.11. - 19.11.
02.12. - 10.12.

Kód
AT 170201
AT 170202
AT 170203
AT 170204
AT 170205
AT 170206
AT 170207
AT 170208
AT 170209
AT 170210
AT 170211
AT 170212
AT 170213
AT 170214
AT 170215
AT 170216
AT 170217

Celková cena
45 990
49 990
51 990
52 990
53 990
54 990
54 990
56 990
59 990
59 990
55 990
54 990
53 990
52 990
51 990
49 990
51 990

Prohlídka New Yorku může být zařazena na začátku
nebo na konci zájezdu.
Zájezd může být směrován opačně.
Cena zahrnuje: leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět, letištní poplatky (aktuálně cca 10 500 Kč),
7x ubytování ve 3* hotelech a motelech, 7x snídani a 1x
večeři, dopravu klim. busem nebo minibusem, program
dle itineráře, vstupné a atrakce zahrnuté v itineráři, služby průvodce, komplexní pojištění vč. storna, zákonné
pojištění proti úpadku.
Cena nezahrnuje: vstupní formality cílové země a tranzitních zemí, stravu (mimo uvedené), vstupy a fakult.
akce nezahrnuté v programu, spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu, event. palivové příplatky k fakult. akcím
Slevy a příplatky:
• sleva pro třetí osobu na pokoji
/dvě dvoulůžka/
• sleva pro čtvrtou osobu na pokoji
/dvě dvoulůžka/
• sleva pro dítě do 12 let /pokoj sdílí s rodiči/
• příplatek za jednolůžkový pokoj

2 800
1 800
11 900
11 800

Fakultativní akce:
• let helikoptérou nad Manhattanem
a sochou Svobody 12-15 minut
4 990
• let helikoptérou nad Niagarskými vodopády 2 900
• plavba lodí kolem Manhattanu /90 minut/ v ceně
• plavba lodí pod Niagarské vodopády
v ceně
• vstupné na vyhlídku Rockefeller Center
v ceně
• vstupné na vyhlídku One World Observatory v ceně
• v stupné na vyhlídku One Liberty v Philadelphii v ceně
• v ečeře s vyhlídkou na Niagaru
v ceně
• i ndividuální prodloužení pobytu v USA
/odlet ze stejné destinace/
3 000
• č tyřdenní pobyt na Miami Beach /4 noci, hotel 3*
+ letenka/transfer není v ceně /nabídneme/
20.04.-09.06.
14 950
10.06.-31.08.
16 990
01.09.-10.12.
14 950
Poznávací zájezdy do U.S.A. nabízíme ve spolupráci s partnerskou CK.

Klubové hotely Alexandria
– oblíbená dovolená klientů CK Datour
s odletem z Pardubic
Kréta:
***
****
Rhodos:
****
****
***+
***
Bulharsko:
****
****
****+
***+
****
****+
****
****

hotel Atali Village Alexandria Club
hotel Themis Beach Alexandria Club

NOVINKA!

hotel Labranda Blue Bay Beach Alexandria Club
hotel Pegasos Beach Alexandria Club
hotel Alfa Alexandria Club
hotel Evita Beach Alexandria Club
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 Žeravi Beach Alexandria Club
na Slunečném Pobřeží
hotel Aqua Azur Alexandria Club ve Svatém Konstantinu
hotel Morsko Oko Garden Alexandria Club
na Zlatých Pískách

s odletem z Prahy, Brna a Ostravy
Zakynthos:
***+
Korfu:
***+
Turecko:
*****

hotel Süral Resort Alexandria Club

Španělsko:
***+

hotel Aguamarina Alexandria Club na Menorce

hotel Strofades Beach Alexandria Club
hotel Sea Garden Beach Alexandria Club

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 | superslevy
| děti zdarma | senior program
a další slevy a výhody
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Poznávací zá
jezdy 2017
VAŠE CESTOV

NÍ KANCELÁŘE

PALÁC YMCA
Na Poříčí 12,
110 00 Praha 1
tel.: 222 310 529,
212
e-mail: palacymca@ 241 749
datour.cz

Antala Staška 1565/3
0
140 00 Praha 4
tel.: 222 314 848,
212
e-mail: praha@datour241 750
.cz
Kpt. Bartoše 499
530 09 Pardubice
tel.: 466 413 650
e-mail: datour@dat
our.cz

Třída Míru 2671
530 02 Pardu
bice
tel.: 464 629
117
e-mail: pardu
bice@datou

Šilingrovo nám.
3
602 00 Brno

r.cz

OC Futurum
Brněnská 1825/2

3a
500 02 Hradec
Králové
tel.: 491 202 063
e-mail: tescohk@dat
our.cz
Jungmannova
346
508 01 Hořice
tel.: 493 623 738,
604
e-mail: horice@dato 294 227
ur.cz

tel.: 543 213 888,
737 466 030
fax: 543 213 988
e-mail: brno@redok.
cz
Pod Věží 4
568 02 Svitavy
tel.: 461 530 663,
461 531 276
fax: 461 530 689
e-mail: info@redok.c
z
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Vaše cestovní kancelář:
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ět

IE ...

ECKO, ITÁL

KO, NĚM

RAKOUS

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

Hradec Králové:
OC Futurum
Brněnská 1825/23a
Tel.: 491 202 063
tescohk@datour.cz
Hořice:
Jungmannova 346
508 01 Hořice
Tel.: 493 623 738
horice@datour.cz

Praha:
P
 alác YMCA, Na Poříčí 12
110 00 Praha 1
Tel.: 222 310 529, 212 241 749
palacymca@datour.cz
A
 ntala Staška 1565/30
140 00 Praha 4
Tel.: 212 241 750
222 314 848
praha@datour.cz

s námi.

Svitavy:
C
 K REDOK
Pod Věží 4
568 02 Svitavy
Tel.: 461 530 663
Brno:
C
 K REDOK
Šilingrovo nám. 3/4
602 00 Brno
Tel.: 543 213 888

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

