Vážení přátelé, milí klienti a příznivci krásného cestování s Valaškou
Dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji poděkoval za vaši přízeň, kterou jste
nám projevili v naši 32. sezoně a která
byla jednou z nejúspěšnějších v naší historii.
Moc děkuji, Váš Mira.

Následující sezona 2023 bude velmi
náročná pro všechny z důvodu navyšování
energií, nafty a stravy. Podařilo se mi pro Vás
vyjednat ubytování v penzionech, apartmánech jen s malým navýšením cen. U hotelů
to bude navýšení mezi 10-20%.
Připravili jsme pro Vás spoustu novinek, ale také tradiční nabídku do Vámi tak oblíbeného ,,Chorvatska‘‘ našimi
luxusními autobusy s ochotnými řidiči vždy na nejvyšší úrovni i v této době.
Do hotelových komplexů, penzionů a apartmánů můžete cestovat taky vlastní dopravou se 100% jistotou zajištěného ubytování a parkování. Velký důraz
klademe na kvalitnější ubytování, kde se podílíme na rekonstrukci spousty penzionů a programu ALL INCLUSIVE a hotelů pro náročné klienty.
Také nesmíme zapomenout na naše i vaše tradiční OTEVÍRÁNÍ a ZAVÍRÁNÍ
MOŘE v malebné Makarské se skvělou zábavou pro všechny, kteří si to umí užít
naplno. Rozšířili jsme taky nabídku o spousty žádaných jednodenních zájezdů po
České Republice, Slovensku, Maďarsku, Rakousku, Polsku apod.

Také jsme rozšířili nabídku Velikonočních a adventních zájezdů, vícedenních poznávacích zájezdů po České Republice i krásách Evropy, kde Vás budou
doprovázet naši skvělí průvodci. Chtěl bych zmínit například tradiční grilování
s Mírou , Lago di Garda , Velikonoční Srbsko a Bosna a Hercegovina, romantická Paříž , údolí Rýna a rozkvetlé Holandsko, tradiční národní parky Chorvatska, Orlí hnízdo, Černá Hora, Rumunsko a spoustu nádherných poznávacích
zájezdu co v tomto katalogu najdete.
Dále jsme rozšířili nabídku o čím dál více navštěvované termální lázně - Maďarsko - Kehidakustány, Sarvár, Zalakaros, Bukfurdo, Slovensko - Velký Meder, Štúrovo, Slovinsko - Moravské Toplice, Polsko - Chocholow, Bukowina,
Zakopane a jiné. Pro nejmenší máme připravený animační program.
Velmi výhodné jsou pro Vás připraveny slevy za včasný nákup viz strana
10,11. Kompletní nabídku našich zájezdů nejen v tomto katalogu najdete na našich webových stránkách www.ckvalaska.cz nebo Vám při výběru vaší dovolené
ochotně poradíme osobně v našich kancelářích, případně emailem nebo telefonicky. Věřte, že cestovní ruch je velmi těžká disciplína, ale mám kolem sebe velmi
špičkový a vysoce profesionální tým, tak už se těšíme jak na stále tak nové klienty,
kteří se rozhodnou pro cestování právě s Valaškou.
Přeji Vám ve vašem výběru dovolené šťastnou ruku a spoustu krásných nezapomentelných zážitků. Nezapomeňte na naše heslo ,,Ať je léto nebo zima, s Valaškou je všude prima‘‘ .
S velkou úctou a pokoru Majitel Miroslav Hořanský
a kolektiv cestovní kanceláře Valaška

Rezervujte si svou dovolenou ON - LINE
EMAILEM
na e-mail: ckvalaska@ckvalaska.cz
Před zaslaním vyplněné cestovní
smlouvy ověřte telefonicky
volné kapacity.
TELEFONICKY
na centrále ve Valašském Meziříčí
tel.: 571 611 221
tel.: 571 615 144
tel.: 731 460 681

Pojeďt s námi k

VVaš ceoví 

oři

ncelář Valaša

OSOBNĚ
Valašské Meziříčí
757 01, Mostní 99
Vsetín 755 01, Svárov 1055
tel.: 571 417 988
Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 3
tel.: 737 227 277

V našich kancelářích si můžete
OBJEDNAT jakýkoliv

LETECKÝ ZÁJEZD,
PLAVBU LODÍ nebo
ubytování s vlastní dopravou.
Exotika, First Minute
Last Minute, pobyty Senior 55+
a další

Dále si můžete OBJEDNAT naši

AUTOBUSOVOU DOPRAVU
8 - 80 MÍST ZA VÝHODNÉ CENY

Více na autobusyckvalaska@seznam.cz
00420 730 528 588 - Autobusová doprava

Dobro došli
na Jadran

Již 33 let Vám zajišťujeme dovolenou v jedné
z nejkrásnějších destinací na světě
Stovky vodopadů a tisíc ostrovů v modři teplého moře, průzračné horské řeky, panonské kaňony,
divoký kras a krotké roviny. V příjemném podnebí, s laskavými lidmi a zkušenými průvodci
budete cestovat pomocí vlastních sil královstvím volné přírody, kajakem, na kole, raftem,
pod plachtami a nebo tichým krokem horskou divočinou. Mezi Alpami, Panonskou nížinou
a Jaderským mořem, Chorvatsko na jihovýchodě evropské pevniny střeží osm národních parků,
jedenáct chráněných krajiných oblastí a celou řadu zvláštních rezervací - rostlinných, živočišných,
geoologických, hydrologických a to na malém, ale bohatém prostoru, který můžete automobilem
přejet z jednoho konce na druhý za jeden den. Mnoho cest je mezi říčními toky, horskými vrcholy,
ostrovními přístavišti a plážemi, které vedou k pozůstatkům ilyrských osad, rozvalinám z období
Římského císařství, do měst - pamatníků a etnických celků lidové architektury.

Úvodní informace

Pro dopravu na autobusové zájezdy využívá naše CK vlastní luxusní autobusy, nebo výjimečně autobusy našich smluvních partnerů. Všechny autobusy
jsou vybaveny WC, videem a vždy je v nich možnost zakoupit během cesty občerstvení ve formě teplých a studených nápojů za Kč. Vzhledem k časové
návaznosti odjezdů z jednotlivých míst prosíme účastníky zájezdů, aby byli připraveni na příslušných odjezdových místech 15 minut před plánovaným
odjezdem. Z bezpečnostních důvodů není možno přepravovat osoby bez nároku na sedadlo, i děti ve věku do 2 let musí mít zaplacené vlastní sedadlo.
U autobusové dopravy je nutno při odjezdech i příjezdech počítat s možností mimořádného zpoždění způsobeného zhoršenou dopravní situací, čekáním
na hraničních přechodech apod., které nemůže dopravce ani cestovní kancelář ovlivnit.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ

U všech autokarových zájezdů jsou termíny uváděny včetně
dopravy autokarem, v případě použití vlastní dopravy jsou termíny
nástupu na ubytování následující den, např. u 7 denních pobytů
od soboty do soboty nebo od úterý do úterý. U vlastní dopravy
je vždy přesný den nástupu i ubytovací čas uveden ve voucheru
a termíny jsou dány příslušným počtem noclehů. U všech zájezdů
s dopravou je první a poslední den pobytu určen k přepravě
a nelze je považovat za plnohodnotný den dovolené.

PŘEPRAVA ZAVAZADEL

Vzhledem k tomu, že velikost zavazadlového prostoru je
omezená a autobusy nemohou být z bezpečnostních důvodů
přetěžovány, se společnost CK VALAŠKA rozhodla, že maximální
povolená hmotnost zavazadla je 1 kufr na osobu tj. 15 kg +
příruční taška.
Krosny a batohy jsou z důvodu malé skladnosti a možnosti
poškození dalších zavazadel nevhodné.
Z přepravy jsou také vyloučena jakákoliv domácí zvířata.
Zakazuje se přepravovat kola, koloběžky a jiná nadlimitní
zavazadla bez písemného potvrzení CK Valaška. Kufr a veškerá
zavazadla musí být označena viditelnou visačkou se jménem
a adresou.

UBYTOVÁNÍ

Podle mezinárodních zvyklostí probíhá ubytování obvykle
po 14. hodině, pokoje musí být zpravidla uvolněny do 9.00 hod.
(v některých případech do 10.00 hod.). Výjimky z ubytovacích
podmínek v některých destinacích a letoviscích v návaznosti
na program dopravy a zájezdu budou upřesněny v pokynech
na cestu, v případě vlastní dopravy budou časy nástupu
na ubytování uvedeny na voucheru. Přidělování pokojů je
v kompetenci hotelů a CK je nemůže ovlivnit, o požadavku
klienta může pouze hotel informovat. Vybavení, velikost
i poloha pokojů nemusí být stejná i v případě, že se jedná
o stejnou kategorii. Kategorii hotelů označené v našem katalogu
odpovídají místní kategorizaci, je nutno počítat s tím, že
hodnocení kategorie jednotlivých hotelů a ubytovacích zařízení
se v různých zemích liší.

U penzionů a ubytování v soukromí (pokoje,
studia) se neprovádí přes týden úklid. V ceně
zájezdu je pouze závěrečný úklid, ložní prádlo,
malé ručníky.

U zájezdů s ubytováním v apartmánech je nutno počítat
s poplatky za spotřebu energií, místní taxy, závěrečný úklid
apod. (bližší informace v pokynech na cestu).

JEDNOTLIVĚ PŘIHLÁŠENÉ OSOBY

Příplatky za jednolůžkové pokoje jsou u pobytových zájezdů
uvedeny v ceníku. U poznávacích zájezdů jednotlivě přihlášené
osoby příplatek za 1lůžkový pokoj neplatí, pokud je u těchto
zájezdů rozlišena cena dle typu ubytování, platí vždy cenu vyšší

jako ve 2lůžkovém pokoji s tím, že ubytování budou dle možnosti
a skladby přihlášených osob i ve vícelůžkových pokojích. Ceny
ve tří a čtyřlůžkových pokojích (příp. vícelůžkových apartmá
apod.) platí pouze pro ucelené skupiny přihlášené společně.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Se uskuteční při minimálním počtu 35 osob. Program a pořadí
navštívených míst může být změněno v návaznosti na nové
okolnosti, které nebyly známy v době sestavování katalogu.
U poznávacích zájezdů není v cenách zahrnuto vstupné
do navštěvovaných památek uvedených v programu zájezdu.

NEKAŽTE SI POHODU
Rychle se rozvíjející cestovní ruch může s sebou přinášet
i stavební činnost, na kterou nemá naše CK vliv, absolutní klid
v přímořských letoviscích nenajdete, vzhledem k odlišnému
stylu života bývá provoz v restauracích i do pozdních nočních
hodin.
Stejně tak nelze ovlivnit nepříjemnosti jako jsou výpadek
elektřiny, vody, výskyt hmyzu v některých přímořských zemích,
omezení provozu některých zařízení a služeb v mimosezóních
termínech. Zkrátka nepříjemnosti, které mohou v běžném životě
nastat.
Věříme, že případné drobné potíže Vám nemohou pokazit dobrou náladu.

PRŮVODCI A DELEGÁTI
O Vaši pohodu na dovolené a na zájezdech se budou starat
zkušení průvodci a delegáti naší CK, kteří organizují ubytování,
pomohou zajistit lékařskou pomoc při onemocnění a úrazu, zajistí
pro Vás výlety v místech pobytu apod. Tuto činnost, pokud není
uvedeno jinak, může v některých pobytových místech vykonávat
delegát místní spolupracující CK. Toto se týká i některých zájezdů
s vlastní dopravou. V průběhu dopravy u pobytových zájezdů je
zajištěn technický průvodce, v některých případech tuto funkci
mohou vykonávat řidiči autokaru. Průvodci doprovázející poznávací
zájezdy podávají výklad v autobuse a neprovází v jednotlivých
památkách nebo archeologických areálech. Toto se týká také
některých měst, kde místní vyhláška povoluje průvodcovský servis
v historických centrech jen místním průvodcem s licencí platnou
v dané lokalitě.

POKYNY NA CESTU
Abychom Vám usnadnili rozhodování, co vzít s sebou,
připravujeme pro Vás podrobné pokyny na cestu i informace
k pobytu ve Vámi vybraných střediscích. Pokyny obdržíte
po uhrazení doplatku cca 7 dní před termínem zájezdu. V případě,
že cestujete vlastní dopravou obdržíte spolu s praktickými
informacemi i ubytovací poukaz (voucher), na základě kterého
budete ubytováni. Pokyny na cestu jsou zasílány emailem nebo
na adresu 1. osoby na přihlášce (objednatele zájezdu),
se kterou je také vedena veškerá korespondence či
projednávány změny v objednávce apod.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Cestovní pojištění klientů není součástí ceny zájezdů. Cestovní
kancelář Valaška nabízí svým klientům možnost zajištění
komplexního pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí pojišťovny
UNIQA, cena pojištění je uvedena u jednotlivých zájezdů formou
příplatku.

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ
Cestovní kancelář Valaška spol. s.r.o. má sjednáno povinné
zákonné pojištění ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. u Generali.
Všechny zájezdy uvedené v tomto katalogu zahrnují zákonné
pojištění CK.

ÚHRADA ZÁJEZDU
Při podání přihlášky je nutno zaplatit zálohu. Doplatek
do plné ceny musí být uhrazen nejpozději 1 měsíc před
termínem zájezdu.

STORNO POPLATKY
Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit
od smlouvy o účasti na zájezdu písemným oznámením cestovní
kanceláři. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen
uhradit storno poplatky ve výši:
a) 60% z ceny zájezdu při zrušení přihlášky ode dne jejího
podepsání do 40 dnů před datem odjezdu.
b) 80% z ceny při zrušení přihlášky mezi 39. a 7. dnem včetně
c) 100% z ceny při zrušení přihlášky v čase kratším než 6 dní
Pokud se zákazník nedostaví na stanovené místo odjezdu
v předem oznámenou hodinu nebo poruší pasové či celní či
devizové předpisy, takže nebude moci překročit státní hranice,
má CK nárok na plnou úhradu nákladů. Pro stanovení výše
poplatků je rozhodující datum doručení písemného oznámení
cestovní kanceláře nebo prodejci. Manipulační poplatek ve výši
200,- Kč bude účtován za: změnu jména cestujícího, změnu
termínu, prodloužení nebo zkrácení pobytu.

UZAVŘENÍ CESTOVNÍ SMLOUVY
Se řídí „všeobecnými podmínkami CK Valaška", které jsou
součástí smlouvy a jsou uvedeny v plném znění na zadní straně
smlouvy.

CENOVÁ GARANCE
Ceny zájezdů jsou cenami sjednanými dohodou mezi cestovní
kanceláří a zákazníkem. (Ceny pro rok 2023 byly kalkulovány
s cenami PHM a kurzu koruny k 30. 11. 2022). V případě, že
v době od podání závazné přihlášky do dne započetí zájezdů
dojde ke zdražení pohonných hmot, ke zvýšení kurzu EUR
vůči Kč, je CK povinna toto neprodleně svým zákazníkům
oznámit. Pokud se jedná o zvýšení ceny o více než 10 %, má
zákazník právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez hrazení
stornopoplatků. Neučiní-li tak ve lhůtě vyznačené na oznámení,
je povinen uhradit rozdíl do výše účtované ceny.

www.ckvalaska.cz
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Proč CESTOVAT právě s CK Valaškou
☑ Již 33 let tradice a zkušeností

Ať je léto nebo zima,
ou je všude prima!
s Valašk

☑ Vlastní luxusní autobusy a minibusy
☑ Velmi profesionální řidiči a celý kolektiv
☑ Náš klient vždy na prvním místě
☑ Změna termínu a destinací ZDARMA
☑ Velké slevy za včasný nákup
☑ Garance ceny (v dnešní době velmi DŮLEŽITÉ)
☑ Individuální ceny pro skupiny a kolektivy
☑ Luxusní apartmány vlastní dopravou
☑ Nejlepší ceny na trhu
☑ Kvalita ubytování
☑ Na všechna místa můžete cestovat VLASTNÍM AUTEM.

www.ckvalaska.cz

Pár recenzí od klientů:
Já jsem si zamilovala Poreč a sice jsme byli jako bezdětní, ale shodli jsme se, že se tam
jednou s dětmi vrátíme. Spousta vyžití, krásné pláže a blízko centrum, kde to, hlavně večer, hodně žije. Přitom když bydlíte stranou, jste v klídku.
Nováková
Děkujeme za krásný pobyt na penzionu Ribar. Byli jsme spokojené úplně se vším. Pokoj
krásný s balkónem, jídlo jak snídaně, tak večeře super a hlavně úžasný a vždy milý, usměvavý personál. Určitě se vrátíme a nejsme tady naposledy. Těšíme se napříště.
Petr, Nový Jičín
Dobrý den, V hotelu Lukas jsme byli moc spokojeni. Pohodová cesta s příjemnými
a spolehlivými řidiči, krásné prostření, nádherný hotel a moc příjemný majitel, úslužný
personál a skvělí spolucestující. Určitě bychom jeli znovu.
Děkujeme, Prachařovi
Na ostrově ČIovo jsme byli koncem června. Celkově byla dovolená velmi hezká a moc se
nám tam líbilo.
Michal, Brno

Nástupní místa pro

Dovolená v Baška Voda se nám líbila. Kromě koupání v moři jsme podnikali i výlety
po okolí. Od delegátky jsme zakoupili plavbu na Makarskou a dále jsme byli individuálně
v Omiši, Dubrovníku a ve vnitrozemí u Modrého jezera (imotski).
Karolína, Prostějov
Přeji Vám Dobrý den.
Chtěli bychom tímto poděkovat CK Valaška a především jejímu majiteli Mirkovi Hořanskému za perfektní pobyt na hotelu Riviera Sunny Resort v Makarské. Již při samotné
cestě do Chorvatska autobusem bylo vše ke spokojenosti klientů, řidiči Míra a Jarda byli
velice příjemní a vstřícní. Počasí bylo slunečné .Proběhlo dostatek zájezdů pro klienty.
Z nich mohu uvést příkladně dva a to zájezd do Omiše a do Trogiru a na tržište v Gornia
Brela. Druhý zájezd byl plavba lodí s Fischpicnikem - tento zájezd byl zvláště povedený,
na lodi hrála Česká kapela, bylo pohoštění a lidé se výtečně bavili. Všem budoucím klientům CK Valaška můžeme tuto CK vřele doporučit. Jezdíme s nimi již od roku 1998 a vždy
jsme byli nadmíru spokojeni. Ještě jednou děkujeme za perfektně strávený týden u moře.
Dana a Franta Pobořilovi

pobytové zájezdy do Chorvatska

Trasa I. Ostravská
Ostrava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Hranice n. Moravě, Lipník n. Bečvou,
Olomouc, Prostějov, Vyškov u Brna, Brno, Bratislava,
ostatní nástupní místa na trase dle dohody.
Trasa II. Rožnovská
Rožnov p. Radh., Valašské Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Otrokovice,
Uherské Hradiště, Veselí n. Moravou, Strážnice, Hodonín,
Břeclav, Bratislava,
ostatní nástupní místa na trase dle dohody.
Nástupní místa v případě minimálního počtu účastníků 6 a více
za příplatek 500,- Kč/osoba.
Opava, Hlučín, Havířov, Karviná, Orlová, Český Těšín,
Přerov, Frenštát p. Radh.
V případě malého počtu klientů má CK právo na změnu nástupního místa.
Na nástupním místě buďte nejméně 15 minut před odjezdem dle pokynů.
Skupiny nad 10 osob, přistavení po domluvě téměř kamkoliv.
Do busu je možné vzít na každou osobu jedno cestovní zavazadlo do 15 kg
(nejlépe sport. tašku nebo kufr, ne krosny, kartony s nápoji atd.) a příruční
zavazadlo do busu. Doporučujeme na noc mikinu, deku, či polštářek
4

Cestujete s námi již 33 let. Děkujeme Vám za důvěru!

TERMÍN
ÚNOR
10.02. - 12.02.
10.02. - 15.02.
17.02. - 19.02.
BŘEZEN
09.03. - 12.03.
17.03. - 19.03.
DUBEN
07.04. - 10.04.
07.04. - 10.04.

STR.

NÁZEV ZÁJEZDU

ZEMĚ

49
web
57

KEHIDAKUSTANY - termály
APRICA lyžování
KARNEVAL V BENÁTKÁCH - poznávací

Maďarsko
Itálie
Itálie

51
48

MORAVSKÉ TOPLICE - termály
VELKÝ MEDER - termály

Slovinsko
Slovensko

49
48

KEHIDAKUSTANY - termály VELIKONOCE
VELKÝ MEDER - termály VELIKONOCE

06.04. - 11.04.

52

VELIKONOCE - poznávací

12.04. - 16.04.
18.04. - 24.04.
18.04. - 22.04.
27.04. - 01.05.
KVĚTEN
01.05. - 04.05.
01.05. - 06.05.
03.05. - 08.05.
05.05. - 08.05.
10.05. - 15.05.

57
56
50
53

LAGO DI GARDA - poznávací
NÁRODNÍ PARKY - poznávací
BÜKFURDO - termály
TOSKÁNSKO - poznávací GRILOVAČKA

Maďarsko
Slovensko
Maďarsko,
Srbsko, Bosna
Itálie
Chorvatsko
Maďarsko
Itálie

49
59
54
48
55

12.05. - 13.05.

61

26.05. - 29.05.
31.05. - 04.06.
ČERVEN
28.06. - 01.07.
ČERVENEC

Maďarsko
Rumunsko
Holansko
Slovensko
Francie

49
48

KEHIDAKUSTANY - termály
PO STOPÁCH DRACULY - poznávací
ÚDOLÍM RÝNA - poznávací
VELKÝ MEDER - termály
PAŘÍŽ VERSAILLES - poznávací
TELČ, ČERVENÁ LHOTA, HLUBOKÁ
poznávací
KEHIDAKUSTANY - termály
VELKÝ MEDER - termály

49

KEHIDAKUSTANY - termály

Maďarsko

04.07. - 06.07.

59

SALZBURG, ORLÍ HNÍZDO - poznávací

11.07. - 12.07.
24.07. - 26.07.
ZÁŘÍ
03.09. - 07.09.
08.09. - 10.09.
11.09. - 13.09.
25.09. - 29.09.
26.09. - 30.09.
26.09. - 02.10.
ŘÍJEN
05.10. - 08.10.
06.10. - 08.10.
10.10. - 15.10.
15.10. - 18.10.
21.10. - 22.10.
25.10. - 29.10.
25.10. - 29.10.
26.10. - 29.10.
26.10. - 29.10.
LISTOPAD
10.11. - 12.11.
16.11. - 19.11.
16.11. - 19.11.
24.11. - 26.11.
PROSINEC
08.12. - 10.12.
14.12. - 18.12.

61
58

VRANOV NAD DYJÍ - poznávací
ZAKOPANÉ - poznávací

ČR
Maďarsko
Slovensko

Rakousko,
Německo
ČR
Polsko

48
48
49
60
50
56

ŠTŮROVO VADAŠ - termály
VELKÝ MEDER - termály
KEHIDAKUSTANY - termály
V RÁJI ŠUMAVSKÉM - poznávací
BÜKFURDO - termály
NÁRODNÍ PARKY - poznávací

Slovensko
Slovensko
Maďarsko
ČR
Maďarsko
Chorvatsko

49
60
58
51
62
57
55
48
49

KEHIDAKUSTANY - termály
VYSOKÉ TATRY - turistyka
BALKÁNSKÉ PERLY - poznávací
MORAVSKÉ TOPLICE - termály
BUDAPEŠŤ - poznávací
LAGO DI GARDA - poznávací
PAŘÍŽ VERSAILLES - poznávací
VELKÝ MEDER - termály
KEHIDAKUSTANY - termály

Maďarsko
Slovensko
Černá Hora
Slovinsko
Maďarsko
Itálie
Francie
Slovensko
Maďarsko

51
48
49
50

SARVÁR - termály
VELKÝ MEDER - termály
KEHIDAKUSTANY - termály
ZALAKAROS - termály

Maďarsko
Slovensko
Maďarsko
Maďarsko

62
56

ZIMNÍ POHÁDKA V ZÁHŘEBU adventní
TROGIR SPLIT MAKARSKÁ - poznávací

Chorvatsko
Chorvatsko

TERMÍN
ÚNOR
03.02.
11.02.
18.02.
BŘEZEN
11.03.
25.03.
DUBEN
01.04.
15.04.
15.04.
22.04.
22.04.
29.04.
29.04.
KVĚTEN
01.05.
07.05.
13.05.
13.05.
20.05.
20.05.
20.05.
27.05.
27.05.
27.05.
27.05.
ČERVENEC
19.07.
SRPEN
02.08.
23.08.
ŘÍJEN
07.10.
15.10.
21.10.
LISTOPAD
04.11.
10.11.
18.11.
25.11.
PROSINEC
02.12.
02.12.
02.12.
02.12.
09.12.
09.12.
16.12.
16.12.
17.12.

STR.

NÁZEV ZÁJEZDU

ZEMĚ

web
web
63

HOCHKAR
VRÁTNÁ DOLINA - lyžování
CHOCHOLOW - termály

Rakousko
Slovensko
Polsko

63
63

GORACY POTOK - termály
CHOCHOLOW - termály

Polsko
Polsko

63
63
web
web
63
62
web

MALÉ BIELICE - termály
BUKOVINA - termály
BABIČČINO ÚDOLÍ, KUKS - poznávací
ÚDOLÍ WACHAU, KREMS - poznávací
BEŠEŇOVÁ - termály
KRAKOW , WIELICZKA - poznávací
KUTNÁ HORA - poznávací

Slovensko
Polsko
ČR
Rakousko
Slovensko
Polsko
ČR

65
62
65
65
64
64
64
65
64
65
65

KITENBERSKÉ ZAHRADY - poznávací
VÍDEŇ - poznávací
ORAVSKÝ HRAD, ZUBEREC -poznávací
LEDNICE , VALTICE - poznávací
ÖTSCHERLAND -turisitka
ZNOJMO A VRANOV - poznávací
DLOUHÉ STRÁNĚ - poznávací
BRNO A MACOCHA - poznávací
JÁNOŠIKOVY DIERY - turistika
VELKÉ LOSINY - zámek, termály
DOLNÍ MORAVA - poznávací

Rakousko
Rakousko
Slovensko
ČR
Rakousko
ČR
ČR
ČR
Slovensko
ČR
ČR

64

CHOPOK - turisitka

Slovensko

64
65

MEDVĚDÍ SOUTĚSKA - turistika
LEDNICE , VALTICE - poznávací

Rakousko
ČR

64
65
63

ÖTSCHERLAND - turisitka
LEDNICE , VALTICE - poznávací
GYÖR - termály

Rakousko
ČR
Maďarsko

63
63
65
63

BEŠEŇOVÁ - termály
CHOCHOLOW - termály
VELKÉ LOSINY - zámek, termály
GORACY POTOK - termály

Slovensko
Polsko
ČR
Polsko

62
62
62
62
62
62
62
62
65

VÍDEŇ -adventní
KRAKOV WIELICZKA - adventní
DRÁŽĎANY - adventní
WROCLAV - adventní
VÍDEŇ -adventní
BUDAPEŠŤ - adventní
WROCLAV - adventní
VÍDEŇ -adventní
BUDAPEŠŤ - adventní

Rakousko
Polsko
Německo
Polsko
Rakousko
Maďarsko
Polsko
Rakousko
Maďarsko

www.ckvalaska.cz

Seznam zájezdů podle termínů

Další zájezdy, které připravujeme v průběhu roku najdete na našich webových
stránkách www.ckvalaska.cz, nebo v našich kancelářích.
www.ckvalaska.cz
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Stále platí,
že všechna moře jsou hezká,
ale Jadran je Jadran

Cestovní kancelář Valaška spol. s r. o.
má sjednáno povinné zákonné
pojištění ve smyslu zákona
č. 159/1999 Sb.

POTŘEBUJETE
svézt?

NEVÁHEJTE

Autobusová ZPÁTEČNÍ JÍZDENKA do Chorvatska

Na SKOK k MOŘI do Chorvatska

z ČR do Chorvatska - každý PÁTEK, PONDĚLÍ
z Chorvatska do ČR - každou SOBOTU, ÚTERÝ
Od května do konce září 2023

CENA JÍZDENKY dle lokality

3.200,- Kč - Dalmácie
2.900,- Kč - Istrie
6

Cestujete s námi již 33 let. Děkujeme Vám za důvěru!

a pojeď te s námi!
Program:

1. den: Odjezd z nástupních míst v odpoledních hodinách
2. den: Příjezd do místa koupání - pobyt u moře - odpoledne 		
odjezd směr ČR
3. den: Příjezd do nástupních míst
Příplatky: cestovní pojištění

Pondělí - Středa
Pátek - Neděle

1.490,- Kč

Slevy a Výhody za včasnou rezervaci

Slevy se poskytují ze základní katalogové ceny zájezdu bez příplatků (doprava, pojištění, balkón, 1/1 pokoj...).

12 %

10 %
do 7. ledna 2023

dítě do 6 let
se 2 dospělými
do 7. ledna 2023

8%

7%

150 Kč

500 Kč

do 28. února 2023

do 31. března 2023

5% - Věrnostní sleva z katalogových cen v sezónních termínech mimo
stranu 10 a 11. platná do 2.1. 2023 (za opakovanou účast – min. 2x s naší CK)
5% - z katalogových cen pro novomanžele a seniory (nad 55 let).

Záloha pouze 2000 Kč

Při objednání zájezdu do konce února 2023 možno
uhradit zálohu pouze 2.000,- Kč/os. do 30. 4. 2023
doplatek do 50 % ceny zájezdu (v tomto případě není poskytnuta žádná sleva).

Podmínky pro získání slev
•

500 Kč

do 7. 2. 2023
na Zavírání moře
strana 47

Další slevy
•

GRATIS

do 7. ledna 2023
pro seniory 55+
na stranu 10 a 11

•
•

slevy se neposkytují na snížené last – minutové pobyty, skupinové zájezdy
(speciální ceny), slevy nelze sčítat, věrnostní a časová sleva se sčítá,
slevy musí být uplatněny při podpisu přihlášky
slevy se vztahují pouze na pobytové zájezdy do Chorvatska organizované
SLEVA STRAN
CK Valaška označené symbolem vča
A7
snou REZER za

•

slevy se nevztahují na akci Zavírání moře v Chorvatsku

VACI

!

Komplexní pojištění

V ceně zájezdu není automaticky zahrnuto pojištění. CK nabízí pojištění společnosti UNIQA
Pojištěným je klient pojistníka, cestující na zájezd, pobyt, ozdravný pobyt, kurz či školení
organizované pojistníkem nebo zakoupený u pojistníka.
Cestovni pojištěni UNIQA zahrnuje:
Pojištění léčebných výloh - PČ
5.000.000,- Kč
Pojištění asistenčních služeb - PČ
5.000.000,- Kč
Pojištění smrti následkem úrazu - PČ
150.000,- Kč
Pojištění trvalých následků úrazu - PČ
300.000,- Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví třetí osoby - PČ
kombinovaný limit
Pojištění odpovědnosti za škodu na věci třetí osoby - PČ
1.000.000,- Kč
Pojištění stornovacích poplatků = 80% ze storno poplatku max. do výše PČ
15.000,- Kč
Pojištění AS - zachraňovací náklady
1.500.000,- Kč
Pojištění/Tarif pojištění

K5S 52 ,- Kč den rekreační pobyt / K5S+ 63,- Kč pojištění zimní sporty
K5SN 76,- Kč pojištění na hory, adrenalin
Co je předmětem pojištění? V cestovním pojištění lze volit následující rizika:
Pojištění léčebných výloh Předmětem pojištění jsou nutné a prokazatelné náklady, které vznikly pojištěnému
v rámci nezbytného lékařského ošetření v důsledku úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění pojištěného.
Pojištění asistenčních služeb Předmětem pojištění jsou volitelně pojištěny tato rizika:
Náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného / Náklady na repatriaci pojištěného
Náklady na vyslání opatrovníka / Náklady na vyslání náhradního pracovníka
Náklady na právní pomoc v zahraničí / Náklady na předčasný návrat pojištěného z pojištěné cesty
Náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů / Zachraňovací náklady
Zprostředkování finanční pomoci / Náklady vzniklé zpožděním letu / Náklady na telefonické hovory
Úrazové pojištění Předmětem pojištění jsou volitelně smrt pojištěného následkem úrazu, trvalé následky úrazu pojištěného, hospitalizace pojištěného následkem úrazu a přiměřená doba léčení úrazu.
Pojištění odpovědnosti Předmětem pojištění jsou škody nebo při ublížení na zdraví a při usmrcení též
újmy, které vznikly během pojištěné cesty a za které pojištěný odpovídá podle občanskoprávních předpisů státu, na jehož území k těmto škodám došlo.
Pojištění cestovních zavazadel Předmětem pojištění jsou věci osobní potřeby, které jsou prokazatelně
ve vlastnictví pojištěného, obvyklé pro účel, charakter a délku cesty, které si pojištěný vzal s sebou na
cestu, případně je pořídil během cesty.
Pojištění stornovacích poplatků Předmětem pojištění jsou nevratné náklady, které vznikly pojištěnému v ČR úhradou vyúčtovaných stornovacích poplatků za neuskutečněný zájezd nebo služby u cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravní společnosti nebo ubytovacího zařízení. Volitelně lze vybrat
i pojištění stornovacích poplatků z důvodu teroristického útoku.

do 7. ledna 2023
vícedenní
poznávací zájezdy

do 31. ledna 2023
na Otevírání moře
strana 8

Kompletní služby pro Vás

PRODEJ MEZINÁRODNÍCH JÍZDENEK Regiojet

Jsme autorizovaným prodejcem jízdenek dopravní společnosti Regiojet.
Zajistíme Vám jízdenky do celé Evropy.

PRODEJ VSTUPENEK na kulturní akce

Zajistíme pro skupiny i jednotlivce vstupenky na nejrůznější divadelní a kulturní
představení, muzikály, show..

ZAJIŠŤUJEME

• zájezdy pro skupiny a kolektivy vždy na přání, tématické zájezdy
do celé Evropy
• pobyty v Čechách, na Slovensku, Maďarsku, v lázních, dle výběru
• autobusové a letecké pobytové i poznávací zájezdy, zájezdy za exotikou
z katalogů specializovaných cestovních kanceláří
• pobyty autokarem i vlastní dopravou do letovisek celé Evropy

POŘÁDÁME

• Celoročně jednodenní zájezdy do Vídně, Krakowa, Budapešti, Györu, na
muzikály a představení do Prahy – aktuální nabídka včetně termínů
v CK VALAŠKA, nebo na www.ckvalaska.cz, a u autorizovaných prodejců.
Mimosezónně pořádáme oblíbené prodloužené víkendové pobyty v termálních
lázních (pátek-neděle) ve Velkém Mederu – Čalovo, Dudince, Kehida..., včetně
autobusové dopravy. Zprostředkování je možné i mimo vypsané termíny.
Příjímáme platbu BENEFIT KARTAMI do výše 50% hodnoty zájezdu: SODEXO,
BENEFIT PLUS, GALLERY BETA, BENEFITY (tučňák). Na úhradu zájezdů je možné
v plné výši uplatnit příspěvek FKSP od Vašeho zaměstnavatele
Nabízíme autobusovou a minibusovou dopravu od 8 do 80 míst - Tel.: 730 528 588.

Potřebujete DÁREK
pro Vaše blízké?
Máme pro Vás bezva tip!
Přijďte k nám a my Vám rádi
vystavíme

DÁRKOVÝ
POUKAZ
dle Vašeho výběru na

ZÁJEZDY, MUZIKÁLY
VSTUPENKY a jiné akce
Poukaz Vám vystavíme na počkání
v jakékoliv hodnotě.
www.ckvalaska.cz
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OTEVÍRÁNÍ MOŘE

exkluzivně jen s Valaškou a našim Mirou

SLEVA 500,- Kč
do 31.1. 2023

10.490,-

Zažijte týden plný zábavy s možností se každý večer společně bavit u hudby a programů pořádaných naší CK na hotelu Riviera Sunny Resort – karneval, volba miss, různé soutěže pro zábavu, lovení klíče z moře to vše zažijete jen s námi
na Otevírání moře

MAKARSKA / hotel RIVIERA Sunny Resort

TERMÍN 2.6. – 11.6. 2023

UBYTOVÁNÍ: hotel RIVIERA Sunny Resort, 2lůžkové pokoje s možností dvou přistýlek se sprchou, WC, lednicí.
STRAVOVÁNÍ: polopenze - snídaně a večeře formou švédského stolu .
Nápoje k večeři v ceně - 2dcl vína nebo 2dcl piva nebo 2 dcl nealko.
PLÁŽ: oblázková - vzdálenost cca 50 - 200 m od hotelu - palmová promenáda
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, bohatý program, pobytovou taxu,
dopravu luxusním busem, pojištění CK pro případ úpadku.
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, příplatek za balkon 1.000,- Kč
Děti do 12 let na přistýlce sleva 1.000,- Kč. Vlastní doprava sleva 600,- Kč.
Příplatek 1/1 pokoj 3.990,- Kč.
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Cestujete s námi již 33 let. Děkujeme Vám za důvěru!

KOSTRENA / hostel LUCIJA

NO

POUZE VINKA!
NA V
DOPRA LASTNÍ
VU

Ubytování sobota - sobota.

hostel LUCIJA
POLOHA: Lucija se nachází v Kostreně u Rijeky nad
samotnou zátokou Žurkovo a je pavilonového typu.
Zařízení je v provozu celoročně a vzhledem ke
své poloze u moře a blízkosti oblázkové pláže
je ideální pro letní dovolenou, ale i pro opravdový odpočinek, stejně jako pro ubytování
projíždějících skupin a sportovních týmů, vlastní
doprava zajišťuje možnost klientům se podívat do
města Rijeka, Opatije
UBYTOVÁNÍ: Většina pokojů má balkon s výhledem
na moře, koupelnu, telefon a TV, WIFI, klimatizaci,
parkoviště je GRATIS
STRAVOVÁNÍ: snídaně bufet, večeře výběr z menu

Parková
n
u apartmí přímo
ánu!

termín

dnů/nocí

dospělá osoba

10.06. - 17.06.

10/7

9.690,-

17.06. - 24.06.

10/7

9.890,-

24.06. - 01.07.

10/7

9.990,-

01.07. - 08.07.

10/7

9.990,-

08.07. - 15.07.

10/7

9.990,-

15.07. - 22.07.

10/7

9.990,-

22.07. - 29.07.

10/7

9.990,-

29.07. - 05.08.

10/7

9.990,-

05.08. - 12.08.

10/7

9.990,-

12.08. - 19.08.

10/7

9.990,-

19.08. - 26.08.

10/7

9.990,-

26.08. - 02.09.

10/7

9.890,-

02.09. - 09.09.

10/7

9.690,-

Tato kapacita je na zpětné potvrzení
nevztahují se na ni slevy za včasný nákup!

Cena zahrnuje:

7x ubytování, 7x polopenze, pojištění proti úpadku CK

Cena nezahrnuje:
cestovní pojištění

DOMÁCÍ MAZLÍČEK ZA PŘÍPLATEK

UMAG / apartmány POLYNESIA PLAVA LAGUNA
NOVINK

POUZE
NA VLAA!
DOPRA STNÍ
VU

Cena za apartmán / ubytování na 7 nocí
apartmán
/ období

počet 10.06. - 17.06. 17.06. - 24.06. 24.06. - 03.07.
osob 26.08. - 02.09. 19.08. - 26.08. 12.08. - 19.08. 03.07. - 12.08.

ECONOMY
APARTMEN
EA2BP1

3

15.290,-

19.090,-

20.690,-

27.790,-

ECONOMY
APARTMEN
EA2BP2

4

17.190,-

21.190,-

23.090,-

30.890,-

CLASSIC
APARTMAN
CA4TP1

5

22.190,-

27.590,-

29.980,-

39.990,-

Cena zahrnuje:
ubytování v apartmánu, spotřebu
energií, závěrečný úklid, pojištění Ck
proti úpadku
Cena nezahrnuje:
cestovní pojištění

UMAG - APARTMÁNY POLYNESIA PLAVA LAGUNA

Parková
n
u apartmí přímo
ánu!

jsou poslední z dlouhé řady plážových hotelů a apartmánů na nábřeží v Umagu.
Prostorné a skromné 3 hvězdičkové apartmány s krásnou terasou nebo balkonem poskytují snadný přístup na dlážděnou nebo oblázkovou pláž, která se nachází kolem krásné zátoky. Spousta hřišť, takže jedno je blízko vašeho bytu, ať jste kdekoli. Bazén je
pěkný a velký a je tu také mělký s fontánami pro děti.
V okolí je vše pro příjemný pobyt: minigolf, restaurace, obchody, bary, zmrzlina,
masážní salony, půjčovny vodních sportů a sportů. Slavný tenisový stadion Umag ATP je
velmi blízko. Svůj den můžete začít lekcí jógy nebo aqua aerobiku a pokračujte až do západu
slunce: plavání, zumba, pilates, jízda na kole, šlapadlo, škola potápění, parasailing – dejte
si večeři s krásným západem slunce a pak jděte do Umagu na kluby (je to 10 km, což je 40
minut chůze po přímořské promenádě, ale můžete jet i turistickým vláčkem).

Příplatek:
možnost dokoupení snídaní, večeří
na místě

DOMÁCÍ MAZLÍČEK
16 Euro/ den

UBYTOVÁNÍ:
ECONOMY EA2BP1 - Studio je vhodné pro maximálně 3 dospělé osoby a měří
cca 27 m2. Skládá se z obývacího pokoje vybaveného manželskou postelí a přistýlkou,
koupelny, malé kuchyně, která je součástí obývacího pokoje, a balkonu, perfektního
místa k odpočinku a užívání si čerstvého vzduchu. balkon,kuchyňka, satelitní TV,
Telefon s přímou volbou, domácí mazlíčci.
ECONOMY EA2BP2 Tento pěkný a pohodlný apartmán je vhodný pro maximálně
4 dospělé osoby. Měří cca 30 m2 a nabízí ložnici se 2 oddělenými lůžky, obývací pokoj
s třímístnou rozkládací pohovkou, koupelnu, zařízenou kuchyň jako součást obývacího
pokoje a balkon/terasu pro vaše naprosté pohodlí. VYBAVENÍ Dětská postýlka, možná
Terasa nebo balkon, kuchyně, lednička, satelitní TV, Telefon s přímou volbou, domácí
mazlíčci.
CLASSIC APARTMENT CA4TP1 Tento prostorný apartmán (52 m2) je vhodný pro
maximálně 5 dospělých a nabízí pěknou zařízenou terasu, ložnici se 2 oddělenými lůžky,
galerii se 2 oddělenými lůžky, obývací pokoj s rozkládací pohovkou, zařízenou koupelnu
a kuchyň. VYBAVENÍ Dětská postýlka, možná Terasa nebo balkon, kuchyně, lednička,
satelitní TV, Telefon s přímou volbou, domácí mazlíčci.
www.ckvalaska.cz
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ZVÝHODNĚNÉ
Sleva

12%

Sleva

Pro SENIORY 55 +

10ti-denní / Autobusové zájezdy

10%

Sleva

do 7. 1. 2023

do 7. 1. 2023

8%

Sleva

do 28. 2. 2023

7%

do 31. 3. 2023

Ubytování úterý - úterý. Odjezd z ČR v pondělí, návrat ve středu.
TERMÍN

PAG
penzion

VODICE
penzion

ČIOVO
penzion

ČIOVO
penzion

TAUZER

VJEKO

ADRIATIC

RUŽA

plná penze
x
x
10.490,-

polopenze
10.990,11.490,11.990,-

polopenze
8.990,9.990,10.290,-

polopenze
8.990,9.990,10.490,-

POČET
NOCÍ

strava
12.06. - 21.06.
19.06. - 28.06.
26.06. - 05.07.

7
7
7

SEZONNÍ TERMÍNY A CENY JSOU UVEDENY V KATALOGU
21.08. - 30.08.
7
28.08. - 06.09.
7
04.09. - 13.09.
7
1. dítě do 6 let
1. dítě 6 - 12 let
2. dítě do 12 let

10.490,9.900,9.990,4.950,4.950,5.950,-

11.990,10.990,10.490,8.590,8.590,8.590,-

10.290,9.990,8.990,3.200,6.790,6.790,-

10.490,9.990,9.990,3.200,6.790,6.790,-

CRIKVENICA
vila

KARLOBAG
hotel

KARLOBAG
depandace

DALMACIJA

ZAGREB

PINIA

polopenze
12.990,13.490,13.990,-

polopenze
13.590,14.290,14.990,-

polopenze
11.990,12.690,13.390,-

Ubytování sobota - sobota. Odjezd z ČR v pátek, návrat v neděli.
TERMÍN

POČET
NOCÍ

strava
09.06. - 18.06.
16.06. - 25.06.
23.06. - 02.07.

7
7
7

POREČ
hotel
DELFIN
polopenze
10.790,12.790,13.290,-

POREČ
hotel
DELFIN
bez balkonu
polopenze
9.990,11.990,12.490,-

SEZONNÍ TERMÍNY A CENY JSOU UVEDENY V KATALOGU
25.08. - 03.09.
7
01.09. - 10.09.
7
1. dítě do 6 let
1. dítě 6 - 12 let
2. dítě do 12 let

11.490,10.790,3.200,3.200,nelze

10.690,9.990,3.200,3.200,nelze

13.290,12.990,3.200,- *
8.490,nelze

* CRIKVENICE VILA DALMACIJA DÍTĚ DO 4 LET
		
SPOJENÍ DVOU TURNUSŮ SLEVA 500,- Kč
CENY ZAHRNUJÍ 7x ubytování, 7x polopenze (bez stravy, plná penze) dopravu lux. busem, pobytovou taxu,
pojištění CK pro případ úpadku, služby delegáta.			
CENY NEZAHRNUJÍ pojištění včetně léčebných výloh 520,- Kč/osoba/turnus			
SLEVA v případě vlastní dopravy - 800,-Kč/osoba DĚTI NA VLASTNÍ DOPRAVU CENY KATALOGOVÉ

Minimální záloha činí 30%.
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Cestujete s námi již 33 let. Děkujeme Vám za důvěru!

14.990,14.290,3.200,7.590,nelze

14.990,14.290,3.200,7.590,nelze

ZVÝHODNĚNÉ
Sleva

12%

Sleva

Pro SENIORY 55 +

10ti-denní / Autobusové zájezdy

10%

Sleva

do 7. 1. 2023

do 7. 1. 2023

8%

Sleva

do 28. 2. 2023

7%

do 31. 3. 2023

Ubytování sobota - sobota. Odjezd z ČR v pátek, návrat v neděli.
TERMÍN

POČET
NOCÍ

strava
02.06. - 11.06.
09.06. - 18.06.
16.06. - 25.06.
23.06. - 02.07.

7
7
7
7

OMIŠ
vila

BAŠKA VODA
penzion

BAŠKA VODA
hotel

DALMACIJA

PAPAGAJ

CROATIA

polopenze
X
10.990,11.990,12.490,-

polopenze
X
9.490,9.990,9.990,-

polopenze
12.490,12.490,12.990,13.990,-

MAKARSKA
hotel
RIVIERA
SUNNY Resort
polopenze
10.490,- *
13.990,13.990,14.290,-

MAKARSKA
hotel

MAKARSKA
studia

MAKARSKA
penzion

BIOKOVKA

LJUBICA

RIBÁR

polopenze
12.490,13.490,13.490,13.990,-

bez stravy
6.990,7.290,7.290,7.490,-

polopenze
9.990,10.290,10.490,10.990,-

7.490,7.290,7.290,X
6.490,6.490,nelze

10.990,10.490,10.290,9.990,6.490,6.490,8.690,-

SEZONNÍ TERMÍNY A CENY JSOU UVEDENY V KATALOGU
25.08. - 03.09.
01.09. - 10.09.
08.09. - 17.09.
15.09. - 24.09.
1. dítě do 6 let
1. dítě 6 - 12 let
2. dítě do 12 let

7
7
7
7

12.490,11.990,10.990,X
6.990,6.990,6.990,-

9.990,9.990,9.490,X
3.200,6.690,nelze

14.290,13.990,12.990,11.990,- *
3.200,3.200,X

13.390,12.990,12.490,12.490,7.790,7.790,nelze

13.990,13.490,12.990,12.990,3.200,8.990,nelze

Ubytování sobota - sobota. Odjezd z ČR v pátek, návrat v neděli.
TERMÍN

POČET
NOCÍ

strava
02.06. - 11.06.
09.06. - 18.06.
16.06. - 25.06.
23.06. - 02.07.

7
7
7
7

TUČEPI
studia
LJUBOMÍRA
BIOKOVO
bez stravy
7.690,7.790,7.890,7.990,-

TUČEPI
penzion

PODGORA
penzion

PODGORA
studia

PODGORA
hotel

DRVENIK
hotel

ŠIMIČ

MARIO

RADOJKA

AURORA

PALACE

polopenze
9.990,10.290,10.490,10.990,-

polopenze
9.990,10.290,10.490,10.990,-

bez stravy
7.990,7.990,7.990,8.290,-

polopenze
12.990,12.990,13.990,14.990,-

polopenze
12.490,12.990,13.490,13.990,-

BRIST
vila
MIMOZA
MASLINA
polopenze
9.990,10.290,10.490,10.990,-

GRADAC
hotel
LUKAS
polopenze
11.990,12.990,13.490,13.990,-

SEZONNÍ TERMÍNY A CENY JSOU UVEDENY V KATALOGU
25.08. - 03.09.
01.09. - 10.09.
08.09. - 17.09.
15.09. - 24.09.
1. dítě do 6 let
1. dítě 6 - 12 let
2. dítě do 12 let

7
7
7
7

7.990,7.890,7.790,7.690,7.690,7.690,nelze

10.990,10.490,10.290,9.990,3.200,6.590,nelze

10.990,10.490,10.290,9.990,3.200,6.590,nelze

8.290,7.990,7.990,7.990,nelze
nelze
nelze

14.990,13.990,12.990,12.990,nelze
nelze
nelze

13.990,12.990,12.490,11.990,7.590,7.590,nelze

10.990,10.490,10.290,9.990,3.200,6.690,6.690,-

13.990,13.490,12.990,-

12.990,9.990,9.990,9.990,-

SPOJENÍ DVOU TURNUSŮ SLEVA 500,- Kč
CENY ZAHRNUJÍ 7x ubytování, 7x polopenze(bez stravy), dopravu lux. busem, pobytovou taxu, pojištění CK pro případ úpadku, služby delegáta.		
CENY NEZAHRNUJÍ pojištění včetně léčebných výloh tarif K5S 520,- Kč/osoba/turnus					
SLEVA v případě vlastní dopravy - 800,-Kč/osoba DĚTI NA VLASTNÍ DOPRAVU CENY KATALOGOVÉ						
PŘÍPLATKY hotel BIOKOVKA pokoj s výhledem na moře 1000,-Kč /osoba pouze na zpětné potvrzení

Minimální záloha činí 30%.

* nelze čerpat slevu 		
www.ckvalaska.cz
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CHORVATSKO

CRIKVENICA
Crikvenica je vyhlášené lázeňské město v srdci Crikvenické riviery.
Známé prázdninové letovisko Crikvenica se rozkládá
v délce asi 8 km na chorvatském pobřeží naproti ostrovu Krk. Táhne se od poloostrova Kačjak až po městečko Selce na konci Kvarnerského zálivu. Díky skvělým klimatickým podmínkám a své geografické
poloze je místo oblíbeným prázdninovým cílem.

Krásné pláže vyhlášeného lázeňského města lákají
každoročně spousty návštěvníků. Podél 8 km dlouhé
Crikvenické Riviéry najdete mnoho krásných oblázkových i písečných pláží a osamělých zátok. Na rušné Crikvenické promenádě se nacházejí restaurace,
občerstvení a kavárny, které nabízejí chutné pokrmy
z ryb, speciality místní i mezinárodní kuchyně. Obchody se suvenýry, butiky a obchůdky lákají na pro-

KAM V CHORVATSKU - fakultativní výlety
PLITVICKÁ JEZERA

RAB

VRBNIK

Plitvická jezera jsou nejznámějším národním parkem Malé rybářské městečko (950 obyv.). Jediná větší obec
v Licko-senjské župě v Chorvatsku. Nachází se zde 140 na východní straně ostrova Krk. Terén spadá na západINZ_VSETIN:60x50
11/11/20
12:00
Pageskalním srázem přímo k moři.
vodopádů, 20 jeskyňí a zřídel. Rozloha
parku je 29
482 ha. PM ní straně

PLAVBA LODÍ
Postaráme se o pojištění
jakékoli oblasti Vašeho života

FISH PICNICK

cházku po ulici osázené palmami. Tato promenáda
prý patří k nejkrásnějším v celém Chorvatsku!
Zdejší klima prospívá rovněž pacientům s nemocemi
dýchacích cest, alergikům a astmatikům, kteří tu pocítí velké zlepšení zdravotního stavu. Lázně zde byly
oblíbené již před první světovou válkou. Ty nezaložil
nikdo jiný než arcivévoda Josef, bratr rakouského císaře a uherského krále Františka Josefa II.

Je nejkrásnější město na tomto stejnojmenném ostrově, díky krásné poloze na výběžku pevniny a malebnému historickému centru.

BAŠKA - OSTROV KRK

Pomáháme jednotlivcům i firmám úspěšně
spravovat svá pojištění, dodáváme pojistná
řešení na míru, šetříme náklady a čas.
RENOMIA, a. s., Smetanova 1484, 755 01 Vsetín
T: 571 499 300 M: 737 263 958 E: vsetin@renomia.cz

Vždy ve Vašem zájmu.
www.renomia.cz
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Baška je malé město a přístav, která se nachází na jihovýchodním pobřeží chorvatského ostrova Krk. Město
leží na konci úrodného údolí Baška Draga.
Bližší informace o výletech budou sděleny na pobytovém místě u delegáta.

CRIKVENICA / Vila Dalmacija Thalassotherapia

Ubytování sobota - sobota.
Odjezd z ČR v pátek návrat v neděli.

termín

dnů/nocí

ceny najdete na str. 10
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy

v období
09.06. - 02.07.

Lu
ubytováxusní
ní na plá

ži

VILA DALMACIJA
SLEVA STRA
N
včasnou REZ A 7 za
ERVACI

!

Vila DALMACIJA

Exkluziv

ně jen u

nás!

POLOHA: renovovaná vila se nachází v bezprostřední
blízkosti oblázkové pláže u promenády, která je dlouhá
cca 6 km. Vzdálenost do centra 1,5 km. Je součástí hotelového komplexu Thalasotherapie, kde se léčí kromě jiného i dýchací ústrojí, je zde možnost zakoupení různých
procedur.
UBYTOVANÍ: velmi pěkně zařízené dvoulůžkové pokoje
s možností 1 přistýlky, sprcha, WC, balkon, minibar, TV/
SAT, WIFI, telefon, klimatizace, lednice
STRAVOVÁNÍ: snídaně a večeře formou bufetu.
PLÁŽ: u hotelu, která je označena modrou vlajkou
SPORT: v blízkosti se nachází sportovní centrum

12.890,-

07.07. - 16.07.

10/7

12.890,-

14.07. - 23.07.

10/7

12.890,-

21.07. - 30.07.

10/7

12.890,-

28.07. - 06.08.

10/7

12.890,-

04.08. - 13.08.

10/7

12.890,-

11.08. - 20.08.

10/7

12.890,-

18.08. - 27.08.

10/7

12.890,-

30.06. - 27. 08.

ceny najdete na str. 10
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy
Dítě do 4. let
na přistýlce

Dítě 4. - 12. let
na přistýlce

GRATIS

6.490,-

Cena zahrnuje:

7x ubytování, 7x polopenze, pojištění proti úpadku CK,
služby delegáta.

Cena nezahrnuje:

dopravu lux. busem 2.900,- Kč, cestovní pojištění
Příplatky: za 1/1 pokoj 5.990,-Kč

CRIKVENICA / hotel MEDITERAN***
Lu
ubytováxusní
ní na plá

ži

POLOHA: Hotel je situován přímo na pláži, 15 minut od centra města, vnitřní i venkovní bazén, lehátka a slunečníky na
pláži a u bazénu za poplatek. Parkování je možné u hotelu
nebo v podzemních garážích, za poplatek
UBYTOVANÍ: dvoulůžkové pokoje s možností jedné
přistýlky, formou rozkládacího gauče, s balkonem a výhledem na park, WC + SPR, SAT/TV, klimatizaci, telefon
STRAVOVÁNÍ: polopenze formou švédských stolů.
PLÁŽ: oblázková u hotelu, písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 5 minut od hotelu.

10/7

v termínu

bližší informace v CK

Hotel MEDITERAN ***

30.06. - 09.07.

v období
25.08. - 10.09.

Možnost zakoupení procedúr na léčbu
dýchacích cest a pohybového ústrojí

Klientům je k dispozici vstupní hala s recepcí, směnárnou,
trezory (za poplatek) a lobby barem, aperitiv bar, výtahy
do 5. patra, 6. a 7. patro bez výtahu), klimatizovaná restaurace se zimní zahradou, sluneční terasa, internetový
koutek (za poplatek), snack bar na pláži, vnitřní bazén se
sladkou vodou (otevřen mimo hlavní sezónu), venkovní bazén se sluneční terasou (lehátka a slunečníky za poplatek)
a parkoviště (za poplatek).

dospělá osoba

Ubytování sobota - sobota.
Odjezd z ČR v pátek návrat v neděli.

termín

dnů/nocí

dospělá osoba

10.06. - 17.06.

10/7

11.290,-

17.06. - 24.06.

10/7

11.490,-

24.06. - 01.07.

10/7

11.990,-

01.07. - 08.07.

10/7

13.390,-

08.07. - 15.07.

10/7

13.390,-

15.07. - 22.07.

10/7

13.390,-

22.07. - 29.07.

10/7

13.390,-

29.07. - 05.08.

10/7

13.390,-

05.08. - 12.08.

10/7

13.390,-

12.08. - 19.08.

10/7

13.390,-

19.08. - 26.08.

10/7

13.390,-

26.08. - 02.09.

10/7

11.990,-

02.09. - 09.09.

10/7

11.490,-

1. dítě do 12 let GRATIS
Tato kapacita je na zpětné potvrzení, nevztahují se
na ni slevy za včasný nákup.

Cena zahrnuje:

7x ubytování, 7x polopenze, pojištění proti úpadku CK,
služby delegáta.

Cena nezahrnuje:

dopravu lux. busem 2.900,- Kč, cestovní pojištění
Příplatky: za 1/1 pokoj 9.990,-Kč
www.ckvalaska.cz
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POREČ
Poreč (italsky Parenzo, německy Parentium) je chorvatské město na západním pobřeží Istrie, 68 km západně od Rijeky a 50 km jižně od Terstu. V roce 2011
v městské oblasti Poreč žilo 16 696 obyvatel, v samotném městě 9 790 obyvatel. Zdejší Eufráziova bazilika
je od roku 1997 zapsána v seznamu světového dědictví UNESCO. Město je staré téměř 2000 let a rozkládá
se okolo přístavu a severovýchodně od ostrova Sveti
Nikola. Od 70. let 20. století patří mezi nejnavštěvovanější turistická místa v zemi a turistický ruch domi-

nuje městské ekonomice. Západní pobřeží Istrijského
poloostrova je velmi členité a jeho charakter dává
tvář i Poreči. Jde o typické istrijské městečko ležící na
poloostrově.
K Poreči patří i blízký ostrov Svatého Nikoly. Okolí
města je obklopeno hotelovými komplexy. Z Poreče
existuje lodní spojení se sousedními přístavy i s přístavy v Itálii (např. Benátky).
Již v roce 1845 byl vytištěn první turistický průvodce popisující město. Roku 1910 byl postaven první

hotel Riviera. V současnosti jsou hotelové komplexy
roztroušeny po pobřeží v délce 37 km. V letní sezóně
ve městě žije až 120 000 lidí. Mimo sezónu jezdí na
víkendové pobyty turisté především z Chorvatska,
Slovinska, Rakouska a Itálie.
Do města Poreč, které je vzdáleno 5 km jezdí každou
hodinu autobus (zastávka přímo pod hotelem) a turistický vláček jezdí každou půl hodinu, jeho stanoviště
je pod hotelem Plavi. Lodní taxi do města jezdí každou hodinu.

POREČ - fakultativní výlety
VÝLET LODÍ S OBĚDEM
FISH PICNICK

Chorvatsko je ideální země, kde si můžete užít výlety lodí. Tak krásné členité pobřeží
s neuvěřitelně čistou vodou jako má Jadranské moře, nenajdete snad v žádném evropském státě. Chorvati to samozřejmě moc dobře vědí a jsou připraveni na turisty
toužící po nezapomenutelných zážitcích Trasa podél istrijského pobřeží.

DELFÍN SAFARI

Stejný koncept jako fish piknik, vyjíždí se na večer do zátoky, kde jsou často vidět
delfíni. Bohužel není garantováno, že delfíny uvidíte.
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VÝLET DO BENÁTEK

Velmi příjemný je celodenní výlet katamaránem do Benátek. Vzdálenost z přístavu
v Umagu do Benátek je 93 km a cesta trvá přibližně 2,5 hodiny. Odjíždí se v 7 hodin
ráno a zpátky se katamarán vrací okolo 20 hodiny.
Což je vhodná doba na zakončení výletu jednou z romantických večeří na pobřeží.

PULA

Největším istrijským městem je Pula. Na promenádě můžete posedět v kavárnách,
vinných sklepech nebo restauracích. Pyšní se také bohatou historií, ale i nádhernými
plážemi s čistým mořem. V srdci historického města se nachází římský amfiteátr, na
něhož je naprosto impozantní pohled.

POREČ / hotel DELFÍN

NOVIN

KA!!!

Ubytování sobota - sobota.
Odjezd z ČR v pátek návrat v neděli.

balkon
směr park
dospělá osoba

termín
v období
09.06. - 02.07.

SLEVA STRA
N
včasnou REZ A 7 za
ERVACI

!

Hotel DELFÍN

Nejprod
áva
na Istrii nější
!

POLOHA: Tento neformální hotel situovaný na pozemku
lemovaném stromy s výhledem na Jaderské moře se
nachází 100 metrů od pláže, 6 minut chůze od oblázkové
pláže, 6 km od starobylé baziliky sv.Eufrazia. Hotel nabízí
velký bazén a zábavný park pro děti.
VYBAVENÍ HOTELU: WiFi internet zdarma v lobby,
parkoviště (za poplatek), klimatizace v restauraci,
směnárna, trezor (za poplatek), aperitiv bar, bar
u bazénu, taneční terasa, TV místnost, obchod se suvenýry /noviny, konferenční místnost 400 míst, úschovna kol, masážní studio
POKOJE: telefon s přímou volbou, dětská postýlka na
vyžádání
UBYTOVANÍ: dvojlůžkové pokoje s možností přistýlky
nebo rodinné pokoje – 4 pevná lůžka oddělené dveřmi,
WC + SPR, balkon, výtah, pokoje jsou částečně renovovány
STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu

POREČ / UMAG - apartmány

POLOHA: Umag je přístavní městečko, v němž žije téměř 13 000 obyvatel. Snoubí se tu
historické kouzlo původní urbanistické výstavby v centru města s moderními sportovišti
a plážemi. Leží na severozápadním pobřeží Istrie, 7 km jižně od Savudrije a cca 8 km od Kanegry. Sdružují se kolem něj další pěkná letoviska např. Punta, Stella Maris, Katoro a Polynezija.
UBYTOVÁNÍ:
Studio pro 2 osoby - Obývací pokoj se dvěma oddělenými lůžky a rozkládací pohovkou,
TV a telefonem, vybavená kuchyň, koupelna s vanou, terasa nebo balkon.
Apartmán pro 3 osoby - 2-lůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládací pohovkou,
TV a telefonem, vybavená kuchyň, koupelna s vanou, terasa nebo balkón
Apartmán pro 4 osoby – 2-lůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládací pohovkou, TV a telefonem, vybavená kuchyň, koupelna se sprchou, terasa nebo balkon - vhodné pro 3 dospělé
nebo 2 dospělé + 2 děti do 11,99
Apartmán pro 5 osob - 2-lůžková ložnice, obývací pokoj se 3 přistýlkami nebo rozkládací pohovkou + křeslo, TV a telefon, vybavená kuchyň, koupelna (se sprchou nebo vanou),
terasa nebo balkon.
Výměna ložního prádla každé tři dny a před příchodem nového hosta. Výměna ručníků každý
druhý den s přihlédnutím k ECO programu (mění se pouze ručníky označené hostem).
STRAVA: vlastní, kuchyňka v apartmánu zajištěna

balkon
směr moře
dospělá osoba

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka včetně dopravy

30.06. - 09.07.

12.490,-

12.890,-

07.07. - 16.07.

11.790,-

11.990,-

14.07. - 23.07.

12.490,-

12.890,-

21.07. - 30.07.

12.490,-

12.890,-

28.07. - 06.08.

12.490,-

12.890,-

04.08. - 13.08.

12.490,-

12.890,-

11.08. - 20.08.

11.790,-

11.990,-

18.08. - 27.08.

10.790,-

10.990,-

v období
ceny najdete na str. 11
25.08. - 10.09. zvýhodněná nabídka včetně dopravy
Dítě do 12. let na přistýlce

v termínu

30.06. - 27. 08.

Švédské
stoly!

GRATIS

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenze,
pojištění proti úpadku CK, služby delegáta
Cena nezahrnuje: doprava lux. busem 2.900,- Kč,
cestovní pojištění
Příplatek: 1/1 pokoj 2.900,- Kč. Rodinné pokoje na
zpětné potvrzení, cena za dospělou osobu 19.690,-.
Možnost dokoupení plné penze 2.690,- Kč osoba.
Sleva: pokoj bez balkonu 790,- z ceny Balkon Park
1 dospělý platí PLNOU CENU + 1 DÍTĚ do 7 let
SLEVA 50%

Parková
n
u apartmí přímo
ánu!

Cena za apartmán / ubytování na 7 nocí
apartmán/
období

UMAG - APARTMÁNY

10 dnů/7 nocí

25.05. - 17.06. 17.06. - 02.07. 02.07. - 17.07.
26.08. - 16.09. 19.08. - 26.08. 12.08. - 19.08. 17.07. - 12.08.

1/2 studio
pro 2-3 osoby

16.290,-

20.590,-

22.390,-

33.590,-

1/2 apartmány
pro 3 osoby

17.890,-

21.990,-

25.090,-

26.590,-

1/2 + 2 apartmány
pro 4 osoby

20.290,-

21.990,-

25.090,-

30.190,-

ATT 5 apartmán
pro 5 osob

21.590,-

25.790,-

31.190,-

32.590,-

Cena zahrnuje:
ubytování v apartmánu , spotřebu
energií, závěrečný úklid, pojištění
Ck proti úpadku
Cena nezahrnuje:
cestovní pojištění

Příplatek:
možnost dokoupení snídaní, večeří
na místě, domácí mazlíček za
příplatek 15 Eur/ den

POUZE
NA V
DOPRA LASTNÍ
VU

www.ckvalaska.cz

15

CHORVATSKO

PAG - MANDRE
Ostrov Pag - patří mezi nejkrásnější a svou rozlohou
je pátým největším ostrovem. Fascinuje dominantní
horskou krajinou, křišťálově čistým mořem i rajským
klidem. Centrem je město Pag – známé výrobou sýra
i těžbou soli. Celý ostrov je položen podél masívu Velebit i od pevniny je oddělen Velebitským průlivem.
Mandre - Na jižním pobřeží ostrova Pag se nachází mladé turistické městečko Mandre. Jeho břeh omývá otevřené Jaderské moře, voda je tu velice čistá a plná života.

Jedná se o klidné místo, nenajdete tu žádné diskotéky
ani noční kluby. Jsou zde pěkné oblázkové pláže s pozvolným vstupem do moře. Vyhledávané letovisko pro
rodiny s dětmi.
Několik restaurací nabízí vynikající místní speciality,
v kavárně u pobřežní promenády si můžete vychutnat ranní kávu. Při večerní procházce kolem moře
v Mandre si můžete vybrat suvenýry nebo si koupit
mušle od místních dětí. V Mandre najdete dva obcho-

dy, pekárny, rybárnu, stánky s ovocem a zeleninou.
V blízké vnitrozemské vesnici Kolan se nachází světoznámá sýrárna Gligora, kde můžete koupit vynikající
Pažský sýr, ale i vína, pršut a další delikatesy. Od měst
Pag i Novalja je Mandre vzdáleno 15 km. Z Mandre
lze také podniknout několik lodních výletů. Na okolní
pláže můžete snadno dojet autem (např. písečná pláž
Čista plaža vzdálená z Mandre 7 km).

PAG - fakultativní výlety
ČISTA PLAŽA

Odpolední koupání v Pažském zálivu.
Pozvolný vstup do moře, písčitá pláž a překrásný výhled na pohoří Velebit.

MĚSTO PAG

Večerní prohlídka hlavního města ostrova Pag s průvodcem. Historie, muzeum těžby soli, kultura, zábava, restaurace, nákupy. .
16
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NP PAKLENICA + VINETOU

Středně náročná horská túra v NP Paklenica v pohoří Velebit. Prohlídka muzea Vinnetou
a návštěva několika míst kde probíhalo natáčení.

POVLJANA

Odpolední koupání v moři a návštěva jezírka s léčivým bahnem (Peloid). Vodní
atrakce, promenáda s občerstvením a suvenýry.
Bližší informace o výletech budou sděleny na pobytovém místě u delegáta.
Ceny jsou pouze orientační, mohou se během sezony měnit!

PAG - MANDRE / penzion TAUZER

Velmi o
b

líbené!

Ubytování úterý - úterý.

Odjezd z ČR v pondělí, návrat ve středu.

termín

dnů/nocí

v období
05.06. - 05.07.

SLEVA STRA
N
včasnou REZ A 7 za
ERVACI

Česká k
u

!

chyně!

PLÁŽ: cca 150 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře
SPORT: možnost zapůjčení horských kol a 2x skútr

za poplatek, při zapůjčení je nutno mít řidičský průkaz,
dětské hřiště, trampolína, vodní skákadlo aj.

dospělá osoba

ceny najdete na str. 10
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy

03.07. - 12.07.

10/7

11.690,-

10.07. - 19.07.

10/7

11.490,-

17.07. - 26.07.

10/7

11.490,-

24.07. - 02.08.

10/7

11.490,-

31.07. - 09.08.

10/7

11.490,-

07.08. - 16.08.

10/7

11.490,-

14.08. - 23.08.

10/7

11.490,-

v období
21.08. - 13.09.

ceny najdete na str. 10
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy

Dítě do 12 let

1. dítě

2. dítě

v termínu 03.07. - 23. 08.

4.950,-

5.950,-

Cena zahrnuje:
7x ubytování, 7x polopenze s lehkým oběděm,
dopravu lux. busem, pobytovou taxu, pojištění CK pro
případ úpadku, závěrečný úklid , služby delegáta.
Cena nezahrnuje:
cestovní pojištění

Mandre - penzion Tauzer

Penzion Tauzer se nachází v klidné části apartmánové
vesničky Mandre. Příjemné večery také můžete strávit,
kromě posezení u penzionu, v některé z kaváren a restaurací.
K DISPOZICI: venkovní posezení, stolní hry k zapůjčení, venkovní sprcha, WC, převlékací kabina, v kryté
jídelně - TV, CD přehrávač, varná konvice, společná
lednice pro chlazení nápojů, automat na chlazenou
vodu. Připojení k internetu wifi v jídelně u penzionu,
v pokojích jen z části.
UBYTOVÁNÍ: jednoduše zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek, sprcha, WC, lednice
na pokoji, některé pokoje s klimatizací a balkonem
za příplatek – nutno hlásit předem v CK!!! Malé
ručníky a povlečení jsou součástí ubytování, nemění se.
STRAVOVÁNÍ: polopenze s lehkým obědem – česká kuchyně, ve venkovní zastřešené jídelně penzionu.
Snídaně zesílená kontinentální, sýry, salámy, vejce,
párky, zelenina, müsli, jogurty.
oběd formou přesnídávkové polévky + pečivo, svačina
před cestou domů
večeře jednotná, s dezertem nebo ovocem. V den příjezdu se začíná večeří.

Sleva: vlastní doprava -800,- Kč (neplatí u dětských cen),
Příplatky: 1/1 pokoj 3.900,- Kč., balkon 2.500,- Kč

PAG / vybrané APARTMÁNY
Období od-do

do 24.6.

24.6. - 15.7.
26.8. - 2.9.

15.7.- 26.8.

2.9. - 23.9.

A2

11.700,-

12.980,-

14.200,-

11.700,-

1/2+2 APT

16.930,-

18.120,-

20.490,-

15.760,-

1/4 APT

19.300,-

20.490,-

22.820,-

18.200,-

1/4+2 APT

23.620,-

25.760,-

28.120,-

22.260,-

Cena zahrnuje:
7 x ubytování, pobytovou taxu, použití kuchyňky, spotřebu el.energie
a vody, závěrečný úklid, pojištění CK pro případ úpadku
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
Ceny jsou orientační a mohou se měnit podle tipu ubytování a vzdálenosti
od moře. U apartmánů je možno volit libovolný počet dnů (na vyžádání a pouze
na vlastní dopravu).
www.ckvalaska.cz
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VODICE
VODICE – velmi živé turistické městečko se spoustou restaurací, obchodů a kaváren, rozprostírající se v mělké zátoce uprostřed Šibenické riviéry. Nadchne každého svými
úzkými uličkami a potěší ty, kteří hledají více než jen komplexy moderních hotelů. Setkáte se zde s pravým jižanským temperamentem a místní pohostinností.

VODICE - fakultativní výlety
PLITVICKÁ JEZERA

Národní park Krka se rozkládá na ploše 142 kilometrů
čtverečních. Do širokého zálivu před Šibenikem ústí
řeka Krka, na jejímž dolním toku byl kvůli ochraně přírodních krás vyhlášen národní park.

KORNATI NP

ŠIBENIK LODNÍ VÝLET

Jedná se o nejčlenitější ostrovní skupinu Mediteranu. Na asi 300 čtverečních kilometrech je rozeseto
kolem 140 ostrovů a ostrůvků a některé z nich jsou
vroubeny až 80 metrů vysokými útesy.

LODNÍ VÝLET

Lodní výlet na Šibenik, nebo ostrovy v okolí Vodic
Možnost realizace výletu dle výběru, také jako noční
výlet.

POTÁPĚNÍ

Odjezd z přístaviště. Celodenní výlet lodí s obědem. Dle místní nabídky.
Přesné ceny Vám na místě sdělí delegát CK.
18
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Bližší informace o výletech budou sděleny na pobytovém místě u delegáta.

VODICE / penzion VJEKO

Velmi o
b

líbené!

Ubytování úterý - úterý.

Odjezd z ČR v pondělí, návrat ve středu.

termín
v období
05.06. - 05.07.

SLEVA STRA
N
včasnou REZ A 7 za
ERVACI

!

Penzion Vjeko - studia s polopenzí

POLOHA: velmi oblíbený penzion rodinného typu se
nachází 450 m od pláže, 600 m od centra města.
UBYTOVÁNÍ: 2-4 lůžkové studia se sprchou, WC, vybavena kuchyňským koutem a lednicí, televizí a balkonem
nebo terasou. Některá studia s možností klimatizace za příplatek cca 6 euro/den – nutno hlásit předem v CK! Připojení Wifi na venkovní terase ZDARMA.
Ručníky a povlečení jsou součástí ubytování, nemění se.
STRAVOVÁNÍ: snídaně švédské stoly, večeře výběr ze tří
menu, polévka, salát, desert, voda, džus, pohár vína,
bílé/červené
PLÁŽ: 450 metrů, oblázková a betonová mola, pozvolný
vstup do moře.
SPORT: tenisové kurty, vodní sporty, tobogán, minigolf,
plážový volejbal, půjčovna šlapadel - za poplatek.

NIN / hotel BENI

dnů/nocí

dospělá osoba

ceny najdete na str. 10
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy

03.07. - 12.07.

10/7

12.190,-

10.07. - 19.07.

10/7

12.190,-

17.07. - 26.07.

10/7

12.190,-

24.07. - 02.08.

10/7

12.190,-

31.07. - 09.08.

10/7

12.190,-

07.08. - 16.08.

10/7

12.190,-

14.08. - 23.08.

10/7

12.190,-

v období
21.08. - 13.09.

ceny najdete na str. 10
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy

v termínu

1. Dítě do 12. let na přistýlce

03.07. - 23. 08.

8.590,-

Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, dopravu lux. busem, pobytovou taxu, pojištění CK pro
případ úpadku, závěrečný úklid, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
Sleva: vlastní doprava -1000,- Kč (neplatí u dětských
cen), spojení dvou turnusů - 1.000,-Kč/osoba
Příplatky: 1/1 pokoj 3.900,- Kč, klimatizace cca 6 Euro/den
- platí se na místě, nutno hlásit v CK předem!

NOVIN

KA!!!

Ubytování úterý - úterý.

Odjezd z ČR v pondělí, návrat ve středu.

termín

dnů/nocí

dospělá osoba

17.06. - 24.06.

10/7

12.990,-

24.06. - 01.07.

10/7

12.990,-

01.07. - 08.07.

10/7

15.190,-

08.07. - 15.07.

10/7

14.190,-

15.07. - 22.07.

10/7

14.190,-

22.07. - 29.07.

10/7

14.190,-

29.07. - 05.08.

10/7

14.190,-

05.08. - 12.08.

10/7

14.190,-

hotel BENI

12.08. - 19.08.

10/7

14.190,-

POLOHA: Nachází se na pobřeží klidného Ninského zálivu nedaleko Zadaru. Hotel představuje ideální místo
k odpočinku a relaxaci.

19.08. - 26.08.

10/7

14.190,-

26.08. - 02.09.

10/7

12.990,-

UBYTOVÁNÍ: Hotel má 27 moderně vybavených a klimatizovaných jednolůžkových, dvoulůžkových, čtyřlůžkových
a rodinných pokojů s balkonem anebo francouzským
oknem. Každý pokoj má koupelnu s wc a sprchovým koutem, vysoušeč vlasů, klimatizaci, telefon, bezplatnou wi-fi.

02.09. - 09.09.

10/7

12.990,-

v termínu

Dítě
do 3. let

Dítě
4-6 let

Dítě
7-11 let

GRATIS

50% sleva

30% sleva

STRAVOVÁNÍ: Hotel pro své hosty zajišťuje polopenzi
a plnou penzi. Snídaně se podává formou bufetu,oběd
výběr z denního menu a večeře výběr ze dvou jídel. Je
možno také využít v restauraci nabídky A la Carte. Výběr
z denní nabídky,rybí a masové speciality,vegetarianské
pokrmy. Vše je připravováno na základě domácí a středomořské kuchyně.pz denního menu a večeře výběr ze
dvou jídel. Je možno také využít v restauraci nabídky
A la Carte.
PLÁŽ: oblázková

03.07. - 23. 08.

Cena zahrnuje:
7x ubytování, pobytovou taxu,
pojištění CK pro případ úpadku
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
Sleva: (neplatí u dětských cen),
spojení dvou turnusů - 1.000,-Kč/osoba
Příplatky: 1/1 pokoj + 30%, oběd 2.190,- Kč
www.ckvalaska.cz
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CHORVATSKO

TROGIR

ČIOVO

ČIOVO
ČIOVO - ostrov pokrytý cypřišovými háji, borovými lesy,
olivovníky, plný zálivů a malých pláží. Protože je ostrov
Čiovo svým způsobem prodloužení města Trogiru, nabízí
množství možností pro odpočinek, rekreaci a koupání
a také historické památky. Středomořská vegetace,

souostroví s malými malebnými ostrůvky, mírné podnebí
a překrásné pláže ve skrytých zálivech
Váš pobyt zcela jistě učiní nezapomenutelným. Poloha
Čiova v srdci Dalmácie z něj dělá ideální výchozí bod při
odhalování bohatého kulturního dědictví a přírodních

ČIOVO / vila RUŽA

Klimatiz

ace nov
ě!

Nejprod
ávanějš
í!

krás Dalmácie. Do městečka Trogir (1,5 km), který je
pod ochranou UNESCO, je možno se dostat pěšky nebo
lodním taxi. Najdete zde historické centrum se spoustou
kavárniček, obchůdků, ale také kostel s věží ze které jsou
nádherná panoramata.

Ubytování úterý - úterý.

Odjezd z ČR v pondělí, návrat ve středu.

termín
v období
05.06. - 05.07.

SLEVA STRA
N
včasnou REZ A 7 za
ERVACI

!

Luxusní
jí

dlo!

11.290,-

10.07. - 19.07.

10/7

10.890,-

17.07. - 26.07.

10/7

10.890,-

24.07. - 02.08.

10/7

10.890,-

31.07. - 09.08.

10/7

10.890,-

07.08. - 16.08.

10/7

10.890,-

14.08. - 23.08.

10/7

10.890,-

03.07. - 23. 08.
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Cestujete s námi již 33 let. Děkujeme Vám za důvěru!

ceny najdete na str. 10
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy
10/7

v termínu

UBYTOVÁNÍ: 2 lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky
s vlas. soc. zařízení + WC. Většina pokojů s balkonem.
Pokoje č. 5 a 2 bez balkkonu mají k dispozici terasu
10 m od pokoje. Společné venkovní posezení k dispozici
po celou dobu. WIFI GRATIS na pokoji
STRAVOVÁNÍ: polopenze, snídaně formou švédského
stolu, večeře výběr z menu - polévka, hlavní jídlo, desert
PLÁŽ: štěrkopísčitá – pozvolný vstup do moře, 250 m

dospělá osoba

03.07. - 12.07.

v období
21.08. - 13.09.

Vila RUŽA

dnů/nocí

ceny najdete na str. 10
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy
Dítě do 6. let
bez lůžka

Dítě do 12. let
na přistýlce

GRATIS

6.790,-

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenze, dopravu lux. busem, pobytovou taxu,
pojištění CK pro případ úpadku, závěrečný
úklid, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, KLIMATIZACE neí v ceně doplatek 4 Euro/den
Sleva: vlastní doprava -1.000,- Kč (neplatí u dětských
cen), spojení dvou turnusů - 1.000,-Kč/osoba.
Příplatky: pobyt, 1/1 pokoj 3.900,-Kč

ČIOVO / Vila ADRIATIC

Velmi o
b

líbené!

Ubytování úterý - úterý.

Odjezd z ČR v pondělí, návrat ve středu.

termín
v období
05.06. - 05.07.

Vila Adriatic
UBYTOVÁNÍ: 2lůžkové pokoje, některé s možností dvou
přistýlek, wifi, s vlastním sociálním zařízením, lednicí,
TV, klimatizace za příplatek cca 5 euro/den - platí
se na místě. Pokoje s balkonem – za příplatek. Malé
ručníky a povlečení jsou součástí ubytování a nemění se.
STRAVOVÁNÍ: polopenze - snídaně formou bufetu,
večeře výběr ze dvou menu.
PLÁŽ: nová oblázková pláž – cca 10 m, štěrkopísčitá –
cca 50 m, pozvolný vstup do moře.

ceny najdete na str. 10
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy
10.990,-

10.07. - 19.07.

10/7

10.690,-

17.07. - 26.07.

10/7

10.690,-

24.07. - 02.08.

10/7

10.690,-

31.07. - 09.08.

10/7

10.690,-

07.08. - 16.08.

10/7

10.690,-

14.08. - 23.08.

10/7

10.690,-

v období
21.08. - 13.09.

!

dospělá osoba

10/7

03.07. - 12.07.

SLEVA STRA
N
včasnou REZ A 7 za
ERVACI

dnů/nocí

v termínu

03.07. - 23. 08.

ceny najdete na str. 10
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy
Dítě do 6. let
bez lůžka

Dítě do 12. let
na přistýlce

GRATIS

6.790,-

Cena zahrnuje:
7x ubytování, 7x polopenze, dopravu lux. busem,
pobytovou taxu, pojištění CK pro případ úpadku,
závěrečný úklid, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
Sleva: vlastní doprava -1.000,- Kč (neplatí u dětských cen), spojení dvou turnusů - 1.000,-Kč/osoba
Příplatky: 1/1 pokoj 3.900,- Kč, balkon 1000,- Kč/dosp.
osoba

lepší život společně

Bez stresu
se cestuje lépe.
S cestovním pojištěním UNIQA si stačí zabalit kufr
a vyrazit na dovolenou.
• Poskytujeme non-stop asistenční služby v českém jazyce.
• V rámci pojištění kryjeme i náklady na preventivní karanténu.
• Nepředvídaná situace vás nezaskočí, proplatíme
i stornovací poplatky.

uniqa.cz
www.ckvalaska.cz
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CHORVATSKO

OMIŠ

OMIŠ – Pirátské městečko, patří mezi slunná dalmatská
letoviska a těší se velké oblibě turistů. Rozkládá se 26
km jihovýchodně od Splitu, u Omišské soutěsky, kterou
tvoří řeka Cetina ústící do moře. Žije tu necelých 6000
obyvatel. Na Omiš navazuje jihovýchodním směrem

OMIŠ - fakultativní výlety

oblíbená Omišská riviéra. Najdete tu rozlehlou
písečnou pláž a dostanete se odsud až k mohutnému
kaňonu řeky Cetiny, kde je pro milovníky adrenalinu
připravena adrenalinová ZipLine stezka.
Původně pirátské městečko, dnes nejoblíbenější turis-

tické letovisko Omišské riviery. Oblázkovopísčité pláže
s mírným vstupem do moře se táhnou po celé délce
města.
V úzkých uličkách se zlatnickými krámky na Vás
dýchne atmosféra starých časů.

SPLIT

Bližší informace o výletech budou sděleny na pobytovém místě u delegáta.
Ceny jsou pouze orientační, mohou se během sezony měnit!

BOL

RAFTING na řece CETINA

Město (1 500 obyv.), přístav a velmi oblíbené rušné
letovisko na jižním pobřeží ostrova Brače.
Leží pod svahy nejvyššího vrcholu ostrova, Vidovy
gory (780 m).

Moderní letovisko v kulisách starobylého, více než
dvoutisíciletého města. Ve Splitu se nachází mimořádné množství kulturních památek. Patří mezi nejslunnější místa na Jadranu.

Celodenní výlet s příjemnou 3hodinovou jízdou nedotčenou přírodou, prudší část řeky se sjíždí po vlnách, v klidnějších místech se pak necháváte unášet
proudem řeky, možnost koupání.

OMIŠ / luxusní apartmány REJO - DUGI RAT

Ubytování na zpětné potvrzení

NOVIN

KA!!!

období

Luxusní
u
apartmány REJO - DUGI RAT
POLOHA: Apartmány Rejo se nachází v malém městečku
Dugi Rat, 5 km od centra Omiše, 19 km od města Split.
Dům se nachází v klidném prostředí s krásným panoramatickým výhledem na moře a ostrov Brač. Veškerá
turistická zařízení jsou od domu vzdálena méně než
400 m. PLÁŽ: 450 m, parkování přímo u pláže
UBYTOVÁNÍ: Každý apartmán je vhodný pro 4 osoby,
nejlépe 2 dospělé a 2 děti. Apartmány jsou vybaveny
klimatizací, Wi-Fi, SatTV, parkovacím místem. V přízemí
je k dispozici gril.
STRAVOVÁNÍ: vlastní
22
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bytován
í!

10.06. - 01.07. 01.07. - 15.07.
26.08. - 16.09. 19.08. - 26.08. 15.07. - 19.08.

APT 1

1.990,-

2.590,-

3.090,-

APT 2

1.990,-

2.590,-

3.090,-

APT 3

1.680,-

2.190,-

2.890,-

Cena zahrnuje: ubytování v apartmánu NA 1 NOC,
spotřebu energií, závěrečný úklid, pojištění Ck proti
úpadku
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
pouze vlastní doprava

OMIŠ / hotel PLAŽA - DUČE

NOVIN

KA!!!

Hotel PLAŽA - DUČE
POLOHA: Tento moderní hotel na kopci s výhledem na
Jaderské moře se nachází na ulici lemované bary a restauracemi. Na pláž je to od hotelu cca 100 m, 9 minut
chůze od pláže Golubinka. 103 pokojů se svým designem, špičkovým nábytkem a pečlivě vybranými barvami nabízí jedinečný pobyt s jedním z nejkrásnějších
výhledů na Jaderské moře a ostrov Brač. Personalizované služby, moderní pokoje, prostorný vnitřní
a venkovní bazén, Restaurant & Pool bar Sunset, Wellness centrum Bai Bien, nově otevřený plážový bar
Beach, to jsou jen některé ze zařízení a služeb, které
Hotel Plaža Duče poskytuje.
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
standart nebo de luxe s výhledem na moře, balkon,
TW-SAT, WC + SPRCHA + VANA, minibar, WIFI speed
– GRATIS, župan, pantofle, kosmetika, rychlovarná
konvice, klimatizace, trezor,
STRAVA: snídaně formou švédských stolů, možnost
polopenze na vyžádání

Cena na zpětné potvrzení na osobu – od 17.990,-

Luxusn
í

OMIŠ / hotel PLAŽA

Vlastní doprava, Možnost dokoupení dopravy 3.200,-

ubytov
ání!

NOVIN

KA!!!

Hotel PLAŽA
POLOHA: Hotel Plaža najdete v centru Omiše, vedle
hlavní městské pláže. Vzdálenost k pláži je cca 30 m,
Ať již přijíždíte za odpočinkem či zábavou, je tu pro vás
připraveno mnoho aktivit. Hotel nabízí pro každého
něco, od ubytování s výhledem na moře, vynikající
kuchyně, přes lázeňské procedury, dokonalé služby, až
po hudbu na terase a písčitou pláž. Ať již si vyberete cokoliv, na pobyt u nás budete navždy vzpomínat. Podle
nestranných hodnocení napsaných hosty patří tato
oblast mezi oblíbené části destinace Omiše.
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje, WC+ SPR, SAT/
TV, trezor, WIFI GRATIS, minibar za poplatek, pokoje
s možností přistýlky, s balkonem a výhledem na moře
za příplatek
STRAVOVÁNÍ: formou bufetu. Možnost dokoupení
večeří

Cena na zpětné potvrzení na osobu – od 17.990,Vlastní doprava, Možnost dokoupení dopravy 3.200,-

www.ckvalaska.cz
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OMIŠ / vila DALMACIJA

SLEVA STRA
N
včasnou REZ A 7 za
ERVACI

Vila DALMACIJA

!

Nejprod
ávanějš
í!

POLOHA: od centra Omiše - staré město 2 km, od pláže
25 m , od obchodu 50 m
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek,
WC + SPRCHA , LCD, SAT + TV, klimatizace – platí se
na místě podle spotřeby, telefon, trezor, Wi-Fi, balkon,
lednice, vybavená kuchyňka.
STRAVOVÁNÍ: polopenze v penzionu, snídaně kontinentální - káva, čaj,džus, večeře výběr ze dvou menu – pití
se platí na místě SPORT: dle místní nabídky

Velmi o
b

líbené!

Ubytování sobota - sobota.

Odjezd z ČR v pátek návrat v neděli.

termín
v období
09.06. - 02.07.

dnů/nocí

dospělá osoba

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy

30.06. - 09.07.

10/7

12.990,-

07.07. - 16.07.

10/7

12.790,-

14.07. - 23.07.

10/7

12.790,-

21.07. - 30.07.

10/7

12.790,-

28.07. - 06.08.

10/7

12.790,-

04.08. - 13.08.

10/7

12.790,-

11.08. - 20.08.

10/7

12.790,-

18.08. - 27.08.

10/7

12.790,-

v období
25.08. - 17.09.

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy

dítě ve čtyřlůžkovém apartmánu 7.990,Cena zahrnuje:
7x ubytování, 7x polopenze, dopravu lux. busem, pojištění proti úpadku CK, služby delegáta
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
Sleva: vlastní doprava - 1000,- Kč
Příplatky: pokoj 1/1 5.990,-Kč
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KARLOBAG / hotel ZAGREB

NOVINK

A!

Ubytování sobota - sobota.

Odjezd z ČR v pátek návrat v neděli.

Hotel ZAGREB
termín
v období
09.06. - 02.07.

SLEVA STRA
N
včasnou REZ A 7 za
ERVACI

!

UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s možností až
2 přistýlek, jsou orientovány buďto na mořskou
stranu nebo s bočním výhledem, mají vždy balkon, TV,
klimatizaci, vlastní sociální zařízení a balkon,
STRAVA: polopenze formou bufetu, v ceně je
neomezená konzumace nápojů k večeři (voda, pivo,
víno, džus, limonády, atd.), nebo all inclusive zahrnuje oběd formou bufetu vč. nápojů, nápoje (pivo,
víno, brandy, vodka, tvrdý alkohol místní výroby, džus,
limonády, voda, káva, atd.) a nápoje (pivo, limonády,
voda) u bazénu mezi 10:00 – 19:00

ceny najdete na str. 10
zvýhodněná nabídka
včetně dpravy
11.590,-

07.07. - 16.07.

11.990,-

11.590,-

14.07. - 23.07.

11.990,-

11.590,-

21.07. - 30.07.

11.990,-

11.590,-

28.07. - 06.08.

11.990,-

11.590,-

04.08. - 13.08.

11.990,-

11.590,-

11.08. - 20.08.

11.990,-

11.590,-

18.08. - 27.08.

11.990,-

11.590,-

30. 06. - 27. 08.

ceny najdete na str. 10
zvýhodněná nabídka
včetně dpravy
1. Dítě do12 let

2. Dítě do12 let

GRATIS

5.990,-

Cena zahrnuje:
7x ubytování, 7x polopenze, pojištění proti úpadku CK, služby delegáta
Cena nezahrnuje:
dopravu lux. busem 2.900,- Kč/osoba, cestovní
pojištění .

PLÁŽ: přímo pod hotelem - z velké části betonové, ale
i oblázkové. Zajímavý je uměle vytvořený bazén přímo
v moři. Procházkou lze dojít k další oblázkové pláži.
VYBAVENÍ: recepce, wi-fi, 2-3x týdně živá hudba,
animace pro dospělé i děti 1.7. - 26.8., vnitřní
i venkovní bazén, klimatizovaná restaurace, lobby
bar, bar u bazénu, výtah z recepce do jídelny, herní
sál s kulečníkovými stoly, stolní hokej a fotbal a další
hry, parkoviště (za poplatek), minigolf, stolní tenis,
tenisové kurty, hřiště pro míčové hry, vodní sporty

dospělá osoba
pohled park

11.990,-

v termínu

POLOHA: hotel leží přímo na břehu moře, od
pláže ho dělí jen několik málo desítek schodů.
Od centra městečka zhruba 300 metrů.

dospělá osoba
pohled moře

30.06. - 09.07.

v období
25.08. - 10.09.

Hotel ZAGREB

10 dnů/7nocí

Depandance PINIA
POLOHA: depandance je vzdálena pouze cca 150 m od
hotelu
PLÁŽ: přímo pod depandancí, betonové a oblázkové
VYBAVENÍ: hosté mohou využívat veškeré služby
hotelu Zagreb
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
pokoje s francouzským oknem jsou orientovány na
mořskou stranu a pokoje s terasou na stranu na park,
mají vždy TV, klimatizaci a vlastní sociální zařízení

Příplatek: ALL INCLUSIVE - 2.550,- Kč/ osoba,
2. dítě do 12 let 1.250,- Kč, 1/1 pokoj 5.990,-

Ubytování sobota - sobota.

Odjezd z ČR v pátek návrat v neděli.

Depandance PINIA
termín
v období
09.06. - 02.07.

dnů/nocí

dospělá osoba

ceny najdete na str. 10
zvýhodněná nabídka
včetně dpravy

30.06. - 09.07.

10/7

9.990,-

07.07. - 16.07.

10/7

9.990,-

14.07. - 23.07.

10/7

9.990,-

21.07. - 30.07.

10/7

9.990,-

28.07. - 06.08.

10/7

9.990,-

04.08. - 13.08.

10/7

9.990,-

11.08. - 20.08.

10/7

9.990,-

18.08. - 27.08.

10/7

9.290,-

v období
25.08. - 10.09.

v termínu

30. 06. - 27. 08.

ceny najdete na str. 10
zvýhodněná nabídka
včetně dpravy
1. Dítě do12 let

2. Dítě do12 let

GRATIS

5.990,-

Cena zahrnuje:
7x ubytování, 7x polopenze, pojištění proti úpadku CK, služby delegáta
Cena nezahrnuje:
dopravu lux. busem 2.900,- Kč/osoba, cestovní
pojištění .
Příplatek: ALL INCLUSIVE - 2.550,- Kč/ osoba,
2. dítě do 12 let 1.250,- Kč, 1/1 pokoj 5.990,www.ckvalaska.cz
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CHORVATSKO

BAŠKA VODA
Baška Voda – někdejší malá rybářská osada, asi
10 km vzdálená od města Makarska se proměnila
v oblíbené letovisko, ležící v klidné zátoce,

chráněné majestátným pohořím Biokovo. Je jedním
z nejstarších i nejnavštěvovanějších letovisek na Makarské riviéře. Dlouhá pláž, moře s čistou vodou,

BAŠKA VODA / penzion PAPAGAJ

NOVIN

KA!!!

promenáda lemovaná hotely, borové lesy, vinice
i olivové háje v okolí jsou ozdobou i pýchou této obce.
Příjemnou procházkou lze dojít do nedaleké Brely.

Ubytování sobota - sobota.

Odjezd z ČR v pátek návrat v neděli.

termín
v období
09.06. - 02.07.

SLEVA STRA
N
včasnou REZ A 7 za
ERVACI

!

Penzion PAPAGAJ
POLOHA: Nachází se v klidnější, horní části letoviska Baška
Voda. Vzdálenost od pláže je 400 m a od centra 250 m.
UBYTOVÁNÍ: nabízíme prostorné 2 až 3 lůžkové pokoje,
nově zařízené, vždy s klimatizací, některé s balkonem
a společnou kuchyňkou a lednicí na patře. Všechny pokoje disponují vlastním sociálním zařízením a sprchovým
koutem. K penzionu patří větší terasa ke společnému posezení. Parkování osobních automobilů je zajištěno přímo
u penzionu za poplatek.
STRAVOVÁNÍ: polopenze, snídaně se podávají v hotelu
Croatia a večeře výběr z menu, polévka, hlavní jídlo, desert se podává v restauraci Papagaj 18.00 - 19.00 hodin.
Možnost výměny oběd za večeři. PITÍ NENÍ SOUČÁSTÍ
VEČEŘE.

dnů/nocí

dospělá osoba

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy

30.06. - 09.07.

10/7

10.490,-

07.07. - 16.07.

10/7

10.490,-

14.07. - 23.07.

10/7

10.490,-

21.07. - 30.07.

10/7

10.490,-

28.07. - 06.08.

10/7

10.490,-

04.08. - 13.08.

10/7

10.490,-

11.08. - 20.08.

10/7

10.490,-

18.08. - 27.08.

10/7

10.490,-

v období
25.08. - 17.09.

v termínu

30.06. - 27. 08.

ceny najdete na str.11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy
Dítě do 6. let
bez lůžka

Dítě do 12. let
na přistýlce

GRATIS

6.690,-

Cena zahrnuje:
7x ubytování, 7x polopenze, dopravu lux. busem, pojištění proti úpadku CK, služby delegáta
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
Sleva: vlastní dopra - 1000,- Kč, spojení dvou
turnusů - 1.000,-Kč/osoba
Příplatky: 1/1 pokoj 4.990,-Kč
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Cestujete s námi již 33 let. Děkujeme Vám za důvěru!

BAŠKA VODA / hotel CROATIA****
Přímo n
a

pláži!

NOVIN

KA!!!

Ubytování sobota - sobota.

Odjezd z ČR v pátek návrat v neděli.

termín

dnů/nocí

v období
09.06. - 02.07.

SLEVA STRA
N
včasnou REZ A 7 za
ERVACI

!

Hotel CROATIA
POLOHA: Čtyřhvězdičkový Hotel Croatia je z roku 2008.
Nachází se v centru letoviska Baška Voda, přímo na
pobřeží.
VYBAVENÍ: Objekt nabízí celkem 18 pokojů. Hosté mají
k dispozici vstupní halu s recepcí. Je zde hotelový sejf,
restaurace, snídaňový salónek, kavárna, bar, pokojová
služba a prádelna.
Přes WiFi (zdarma) se mohou hosté ve společných prostorách připojit k internetu. Jsou zde i různé obchody. Je
tady také hezká zahrada. Ti, kteří přijeli vlastním autem,
mohou parkovat na parkovišti. Aktivní hosté, kteří se
chtějí projet po okolí na kole, si mohou půjčit kolo (za
poplatek).
UBYTOVÁNÍ: Pokoje mají dvoulůžkovou postel, klimatizaci, koupelnu. Je možné rezervovat i oddělené ložnice.
Také je zde sejf a minibar. Na pokoji je připojení k internetu, telefon, televize, rádio a WiFi. V koupelnách je sprchový kout a vana. Je zde vysoušeč vlasů. Rodiny s dětmi
si mohou rezervovat speciální rodinné pokoje.
STRAVOVÁNÍ: polopenze, snídaně v hotelu Croatia
formou švédských stolů. Večeře výběr z menu, polévka,
hlavní jídlo, desert se podává v restauraci Papagaj
18.00 - 19.00 hodin. Možnost výměny oběd za večeři.
Pití k večeři.

Luxusní
u

bytován
í!

dospělá osoba

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy

30.06. - 09.07.

10/7

11.490,-

07.07. - 16.07.

10/7

11.490,-

14.07. - 23.07.

10/7

11.490,-

21.07. - 30.07.

10/7

11.490,-

28.07. - 06.08.

10/7

11.490,-

04.08. - 13.08.

10/7

11.490,-

11.08. - 20.08.

10/7

11.490,-

18.08. - 27.08.

10/7

11.490,-

v období
25.08. - 24.09.

v termínu

30.06. - 27. 08.

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy
Dítě do 12 let
5.790,-

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenze, pojištění proti úpadku CK, služby delegáta
Cena nezahrnuje: dopravu lux. busem 3.200,- Kč,
cestovní pojištění

www.ckvalaska.cz
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CHORVATSKO

MAKARSKA
Město Makarska – Slunné a živé srdce Dalmácie Vás
přiláká rozlehlou oblázkovou pláží, palmami na nábřeží i malebným pohořím Biokovo. Můžete tu sportovat, bavit se, nebo relaxovat. Ideální místo pro rodiny

s dětmi. Přístavní městečko s bohatou historií i řadou
kulturních památek.
Proslula zejména kulisou horského masivu Biokovo,
které se tyčí do výšek nad křišťálově modrým mořem

MAKARSKA - fakultativní výlety
BIOKOVO NP

Půldenní výlet, z vrcholu Sv. Jure (1762 m) je překrásný
výhled na Split, Omiš, Neretvu, ostrovy Brač, Hvar,
Korčulu, Vis a Mljet i poloostrov Pelješac, Imotski Vrgorac, a když je velmi jasné počasí, může se dohlédnout
až do Itálie.

OMIŠ

Poklidné městečko s počtem necelých 6000 obyvatel patří mezi slunná dalmatská letoviska. Rozkládá se
26 km jihovýchodně od Splitu, u Omišské soutěsky, kterou tvoří řeka Cetina ústící do moře.
28

DUBROVNÍK

OSTROV KORČULA

Celodenní výlet s možností koupání. Nejsou to jen
dějiny, co přidává Korčule na kráse i významu. Je
označována za nejzelenější středomořský ostrov,
za ekologickou krásu, oázu omývanou mimořádně
čistým mořem.

OSTROV BRAČ, HVAR

Celodenní výlet s možností koupání. Brač je třetí největší z jadranských ostrovů a zároveň nejvyšší z nich.
Bol kouzelné městečko, kam jezdí tisíce turistů především kvůli slavné pláži Zlatni rat. Léto na dalmatském
ostrově Hvar je prosluněné a provoněné

Cestujete s námi již 33 let. Děkujeme Vám za důvěru!

i třpytivými oblázkovými plážemi. Procházka historickým centrem, starobylými kamennými uličkami
či širokou promenádou kolem přístavu slibuje prožít
nezapomenutelné chvíle.

Dubrovník je jedním z nejvýznamnějších turistických
center Jaderského moře. Říká se mu také „perla Jadranu“. Je městem s hodnotnými kulturně-historickými
památkami a proto bylo označeno za světové památkové dědictví UNESCO.

MOSTAR A MEDJUGORJE

Celodenní výlet, farní oblast Medjugorje se nachází
v Hercegovině, jméno obce je slovanského původu,
označuje území mezi dvěma horami (medjugorje =
mezihoří). Mostar metropole Hercegoviny leží uprostřed vyprahlých kopců.

Bližší informace o výletech a cenách budou sděleny v pokynech před odjezdem.

MAKARSKA / hotel RIVIERA Sunny Resort
Nejžáda
n

ější!

Ubytování sobota - sobota.

Odjezd z ČR v pátek návrat v neděli.

termín
v období
02.06. – 02.07.

SLEVA STRA
N
včasnou REZ A 7 za
ERVACI

!

Děti GR

ATIS!

13.990,-

07.07. - 16.07.

10/7

13.990,-

14.07. - 23.07.

10/7

13.990,-

21.07. - 30.07.

10/7

13.990,-

28.07. - 06.08.

10/7

13.990,-

04.08. - 13.08.

10/7

13.990,-

11.08. - 20.08.

10/7

13.990,-

18.08. - 27.08.

10/7

13.990,-

v termínu

30. 06. - 27. 08.

MAKARSKA – hotel Riviera Sunny Resort
depandance
POLOHA: pavilony se nachází v těsné blízkosti pláže
na začátku letoviska Makarska v rozlehlém parku.
VYBAVENÍ: centrální recepce, restaurace, směnárna,
parkování přímo v areálu zdarma.
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek
(2+2 rodinný pokoj - 2 balkony), WIFI na pokoji GRATIS, TV - český program, sprcha, WC, lednice, balkon
za příplatek.

ANIMAČNÍ PROGRAMY pro děti i dospělé, cvičení
na pláži, zumba, aerobic ve vodě, dětské disco, soutěže.
MOŽNOST ALL INCLUSIVE - oběd formou bufetu,
neomezená konzumace pití v době oběda a večeře
v hotelové restauraci.

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dpravy
10/7

Dětská cena
do 12 let

IZACE!!!

dospělá osoba

30.06. - 09.07.

v období
25.08. - 24.09.

KLIMAT

dnů/nocí

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dpravy
1. dítě

2. dítě pouze
u FAMILLY ROOM

GRATIS

GRATIS

Cena zahrnuje:
7x ubytování, 7x polopenze, pobytovou taxu,
pojištění CK pro případ úpadku, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: dopravu lux. busem 3.200,Kč/osoba, cestovní pojištění .
Příplatek: 1/1 pokoj 3.900,-Kč,
ALL INCLUSIVE - 2.490,- Kč. Všechny pokoje jsou
s klimatizací v ceně. FAMILLY ROOM na zpětné
potvrzení - cena od 20.690,- Kč
Sleva: spojení dvou turnusů - 1.000,-Kč/osoba

NOVĚ - VŠECHNY POKOJE KLIMATIZOVANÉ!!!

STRAVOVÁNÍ: polopenze – snídaně a večeře – formou
švédských stolů, nápoje u večeře za příplatek.
PLÁŽ: krásná oblázková pláž s pozvolným vstupem
do vody. Na pláži je možno zapůjčit lehátka. Plážový bar
i sprchy na pláži. Pláž je lemovaná borovicovým hájem,
kde je možné relaxovat v příjemném stínu.
SPORT I ZÁBAVA: tenisové kurty, hřiště na minifotbal,
volejbal, nohejbal, stolní tenis, venkovní šachy, minigolf, vodní sporty na pláži. V centru Makarské diskotéka, stylové vinárny.

www.ckvalaska.cz
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MAKARSKA / penzion RIBAR

SLEVA STRANA 7 za
včasnou REZERVAC
I

!

MAKARSKA - penzion Ribar
Kompletně po rekonstrukci + nové pokoje.

KLIMAT

IZACE!!!

Velmi o
b

líbené!

Ubytování sobota - sobota.

Odjezd z ČR v pátek návrat v neděli.

PENZION RODINNÉHO TYPU: Velmi oblíbený penzion
pro rodiny s dětmi, který je obklopen zelení.
POLOHA: 150 m od moře, 500 m od centra
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s možností až dvou
přistýlek se sprchou, WC, lednice, WIFI GRATIS, TV, balkon nebo terasa, pokoje s klimatizací - lze zakoupit pouze
na celou dobu pobytu (platba na místě cca 10 euro/den).
STRAVOVÁNÍ: snídaně – bufet, večeře - výběr ze tří menu,
sálatový bufet, polévka, dezert.

termín
v období
02.06. – 02.07.

dospělá osoba

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy

30.06. - 09.07.

10/7

11.490,-

07.07. - 16.07.

10/7

11.490,-

14.07. - 23.07.

10/7

11.490,-

21.07. - 30.07.

10/7

11.490,-

28.07. - 06.08.

10/7

11.490,-

04.08. - 13.08.

10/7

11.490,-

11.08. - 20.08.

10/7

11.490,-

18.08. - 27.08.

10/7

11.490,-

v období
25.08. - 24.09.

Lednice
!

dnů/nocí

v termínu

30.06. - 27. 08.

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy
Dítě do 6. let
na přistýlce

Dítě do 12. let
na přistýlce

6.490,-

8.690,-

Cena zahrnuje:
7x ubytování, 7x polopenze, dopravu lux busem,
pojištění proti úpadku CK, služby delegáta
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
Příplatky: 1/1 pokoj +40%
Sleva: vlastní doprava -1.000,- Kč/dospělá osoba,
spojení dvou turnusů - 1.000,-Kč/osoba
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Cestujete s námi již 33 let. Děkujeme Vám za důvěru!

MAKARSKA / hotel BIOKOVKA

SLEVA STRANA 7 za
včasnou REZERVAC
I

!

MAKARSKA - hotel Biokovka
krásné prostředí s čistým mořem - ráj střediska

Klimatiz

Makarska.
VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, aperitiv
bar, kavárna, krytý bazén s mořskou vodou, TV místnost.
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s klimatizací,
možnost jedné přistýlky formou rozkládacího křesla,
sprcha, WC.
STRAVOVÁNÍ: polopenze: snídaně, večeře - formou
bufetu PLÁŽ: dlouhá oblázková. SPORT ZA POPLATEK:
stolní tenis, kryté bazény s vyhřívanou mořskou vodou,
minigolf, fitness, tenis, sauna, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA: Večer na terase živá hudba. V hotelu je možné
zajistit i léčebné procedury, vodní i suché masáže za poplatek.

ace v ce

ně!

Švédské
stoly!

Ubytování sobota - sobota.

Odjezd z ČR v pátek návrat v neděli.

termín
v období
02.06. – 02.07.

Vnitřní
baz
v ceně! én

dnů/nocí

dospělá osoba

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy

30.06. - 09.07.

10/7

11.490,-

07.07. - 16.07.

10/7

11.490,-

14.07. - 23.07.

10/7

11.490,-

21.07. - 30.07.

10/7

11.490,-

28.07. - 06.08.

10/7

11.490,-

04.08. - 13.08.

10/7

11.490,-

11.08. - 20.08.

10/7

11.490,-

18.08. - 27.08.

10/7

11.490,-

v období
25.08. - 24.09.

v termínu

30. 06. - 27. 08.

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy
Dítě do 7. let

Dítě od 7 do 14 let
na přistýlce 50%

GRATIS

5.745,-

Cena zahrnuje:
7x ubytování, 7x polopenze, pobytovou taxu, pojištění
CK pro případ úpadku, služby delegáta.
Cena nezahrnuje:
dopravu lux busem 3.200,- Kč/osoba, cestovní pojištění
Příplatek 1/1 pokoj +50%
Sleva: spojení dvou turnusů - 1.000,-Kč/osoba

www.ckvalaska.cz
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MAKARSKA / PLACES Sunny hotel by VALAMAR

Ubytování sobota - sobota.

NOVIN

KA!!!

MAKARSKA - Dalmacija Sunny Hotel by Valamar
POLOHA: Dalmacija Sunny Hotel by Valamar se nachází
přímo u pláže nedaleko centra Makarské a nabízí vše, co
potřebujete pro aktivní nebo odpočinkovou dovolenou
UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkový pokoj Classic, Pokoje disponují vlastním sociálním zařízením, klimatizací, SAT/TV,
telefonem, fénem, WiFi připojením a balkonem. Pokoje
mají boční výhled na moře.
Dvoulůžkový pokoj Superior s možností 1 přistýlky
disponují vlastním sociálním zařízením, klimatizací, SAT/
TV, telefonem, fénem, WiFi připojením a balkonem. Pokoje
mají boční výhled na moře.
STRAVA: Stravování formou polopenze.
Snídaně jsou podávány formou bohatého bufetu
Večeře jsou podávány formou bohatého bufetu. Nápoje
nejsou zahrnuty v ceně. 1× týdně tématická večeře
SPORT A ZÁBAVA: Venkovní bazén, Posilovna, Pěší
a běžecké stezky, Tenisové kurty (za poplatek, v blízkosti
hotelu). Badminton, stolní tenis, minigolf (za poplatek,
v blízkosti hotelu). Vodní sporty (za poplatek, v blízkosti
hotelu) Vodní tobogány a nafukovací vodní park na moři
(za poplatek, v blízkosti hotelu). Pronájem jízdních kol (za
poplatek, v blízkosti hotelu)

MAKARSKA / hotel METEOR****

MAKARSKA - hotel METEOR****

POLOHA: Valamar Meteor Hotel se nachází ve městě
Makarska jen 3 min. pěšky od pláže
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje classic (balkon s výhledem na pohoří Biokovo), superior (balkon s výhledem
na moře), rodinné pokoje (balkon s výhledem na moře,
2 ložnice, obývací pokoj, až pro 6 osob)
VYBAVENÍ POKOJE: Poskytujeme lůžkoviny, KlimatizacI,
Pokojový trezor, Koupelna, Plážové ručníky, Ručníky v ceně,
Toaletní potřeby zdarma, Vana nebo sprcha, Fén, Média/
Technika, Televize, Satelitní televize, Rychlovarná konvice,
Mini bar ZÁBAVA A SPORT: fitness centrum, golfové hřiště
(v areálu), kánoe, kasino, krytý bazén, kulečník, masáže,
potápění, prohlídky/okružní jízdy, sauna, solárium, tenisový kurt, turistické stezky, venkovní bazén, vířivka, vodní
sporty (nemotorizované), wellness, zahrada
SLUŽBY: přístup k internetu, Wi-Fi ve společných prostorách, Wi-Fi zdarma ve všech pokojích, bankomat, denní
úklid pokojů, salon, úschovna zavazadel, výtah, dětské
hřiště, dětský bazén, dětský klub, rodinný pokoj, pronájem
auta, půjčovna kol. STRAVOVÁNÍ: nápoje a občerstvení:
bar, bar u bazénu, kavárna, pokojová služba, restaurace,
snídaně zdarma. Restaurace na místě.
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Cestujete s námi již 33 let. Děkujeme Vám za důvěru!

Odjezd z ČR v pátek návrat v neděli.

Luxusní
u

bytován
í!

TERMÍNY

dnů/nocí

dospělá osoba

10.06. - 17.06.

10/7

23.990,-

17.06. - 24.06.

10/7

23.990,-

24.06. - 01.07.

10/7

23.990,-

01.07. - 08.07.

10/7

29.490,-

08.07. - 15.07.

10/7

29.490,-

15.07. - 22.07.

10/7

29.490,-

22.07. - 29.07.

10/7

29.490,-

29.07. - 05.08.

10/7

29.490,-

05.08. - 12.08.

10/7

29.490,-

12.08. - 19.08.

10/7

29.490,-

19.08. - 26.08.

10/7

29.490,-

26.08. - 02.09.

10/7

23.990,-

02.09. - 09.09.

10/7

23.990,-

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenze, pobytovou taxu, pojištění pro případ úpadku CK
Cena nezahrnuje: dopravu lux busem 3.200,- Kč,
cestovní pojištění
Příplatek: 1/1 pokoj 25.490,-Kč

NOVIN

KA!!!

Ubytování sobota - sobota.

Odjezd z ČR v pátek návrat v neděli.
TERMÍNY

dnů/nocí

dospělá osoba

10.06. - 17.06.

10/7

20.990,-

17.06. - 24.06.

10/7

20.990,-

24.06. - 01.07.

10/7

20.990,-

01.07. - 08.07.

10/7

26.190,-

08.07. - 15.07.

10/7

26.190,-

15.07. - 22.07.

10/7

26.190,-

22.07. - 29.07.

10/7

26.190,-

29.07. - 05.08.

10/7

26.190,-

05.08. - 12.08.

10/7

26.190,-

12.08. - 19.08.

10/7

26.190,-

19.08. - 26.08.

10/7

26.190,-

26.08. - 02.09.

10/7

20.990,-

02.09. - 09.09.

10/7

20.990,-

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenze,
pojištění proti úpadku CK, služby delegáta
Cena nezahrnuje: dopravu lux.busem 3.200,- Kč,
cestovní pojištění			
Příplatek: 1/1 pokoj 21.990,- Kč,
Tato kapacita je na zpětné potvrzení nevztahují se na ni slevy za včasný nákup 		

MAKARSKA / studia LJUBICA

Ubytování sobota - sobota.

Odjezd z ČR v pátek návrat v neděli.

termín

dnů/nocí

v období
09.06. - 02.07.

SLEVA STRANA 7 za
včasnou REZERVAC
I

30.06. - 09.07.

10/7

7.990,-

07.07. - 16.07.

10/7

7.990,-

14.07. - 23.07.

10/7

7.990,-

21.07. - 30.07.

10/7

7.990,-

28.07. - 06.08.

10/7

7.990,-

04.08. - 13.08.

10/7

7.990,-

11.08. - 20.08.

10/7

7.990,-

18.08. - 27.08.

10/7

7.990,-

v období
25.08. - 17.09.

!

v termínu

Makarska studia Ljubica

30.06. - 27.08.

POLOHA: 150 metrů od moře, 500 metrů od centra
města
UBYTOVÁNÍ: 2 -3 lůžkové studia, vybaveny kuchyňkou,
lednicí, sprchou, WC, balkon, klimatizace za poplatek
na místě cca 5-7 euro/den
STRAVOVÁNÍ: vlastní nebo, polopenze v restauraci penzionu Ribár (cca 20 m), cena polopenze 4.990,- Kč,
snídaně 1.970,- Kč, večeře 3.060,- Kč/osoba/pobyt.

dospělá osoba

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy
3 osoba na lůžku
6.490,-

Cena zahrnuje: 7x ubytování bez stravy, dopravu lux. busem, pojištění proti úpadku CK, služby
delegáta
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
Sleva: vlastní doprava 1.000,- Kč/osoba, spojení
dvou turnusů 1.000,- Kč

MAKARSKA / ROMANA BEACH RESORT

NOVIN

KA!!!

Luxusní
u

bytován
í!

ROMANA BEACH RESORT
Romana Beach Resort, je situován na nej- úchvatnější oblázkové pláži na Makarské Riviéře s dokonalým
výhledem, nabízí luxusní vybavení tak i prvotřídní služby, které jsou dokonale sladěny s potřebami
každého hosta. Resort je vybaven několika venkovními bazény, wellness, posilovnou a vodním barem. Resort
nabízí zdarma parkování přímo u hotelu, WIFI GRATIS
VYBAVENÍ APARTMÁNŮ:
Resort poskytuje soukromí od rušného centra města
a nekonečné pohodlí. Soukromé balkóny nabízejí
úchvatný výhled na Jaderské moře nebo na okolí
pohoří Biokovo. Studia, apartmány s 1 nebo 2 ložnicemi
nabízejí hostům základní pocit exkluzivity.
Každá jednotka je vybavena kuchyní, vlastní koupelnou
a soukromým balkonem nebo terasou. Apartmány jsou
vybaveny také kuchyňskými spotřebiči, lednice, fén,
trezor, TV/SAT , WC.
STRAVOVÁNÍ:
Pro hosty ubytované na bázi BB nebo HB je k dispozici
restaurace přímo v resortu„Al Mar“ s výhledem na
úžasné Jaderské moře.
Snídaně se dají dokoupit na místě.

Cena – od 35.000,- / apartmán
Vlastní doprava, Možnost dokoupení dopravy 3.200,Cena zahrnuje:
7x ubytování, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: strava, doprava lux. busem,
cestovní pojištění

www.ckvalaska.cz
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CHORVATSKO

CRIKVENICA / Vila Dalmacija Thalassotherapia

TUČEPI
Tučepi – leží 5 km jižně od městečka Makarska. Je
rozložené v úpatí pohoří Biokovo. Letovisko Tučepi vděčí
za svoji oblíbenost jak čtyřkilometrové oblázkové pláži,

TUČEPI / hotel ALGA

Hotel ALGA

která po celé délce lemuje pobřeží, tak velmi kvalitní
nabídce ubytování, sportu a zábavy. Je to místo, kam se
lidé rádi vracejí.

Střed města tvoří kouzelná palmová promenáda
s množstvím obchůdků, kaváren a restaurací.

NOVIN

Hotel pochází z roku 1977. Objekt hostům nabízí
celkem 356 pokojů. POLOHA: U hlavní cesty, živá oblast
STRAVOVÁNÍ: V objektu jsou na výběr tyto typy stravování - nocleh se snídaní, polopenze a plná
penze. Podávají se snídaně, obědy a večeře. Na přání
je možné připravit vegetariánská jídla. Hotel nabízí také
speciální nabídky stravování. Speciální atrakce je tzv.
showcooking, při kterém mohou hosté sledovat
přípravu jídel. K dostání jsou nealkoholické nápoje
a alkoholické nápoje.
UBYTOVÁNÍ: V pokojích je klimatizace, a koupelna.
Většina pokojů má balkón s výhledem na moře.
V pokojích je koberec, dvoulůžková postel, kingsize
manželská postel nebo rozkládací pohovka. K dispozici
jsou i postýlky pro kojence nebo přistýlky. Také sejf,
minibar a pracovní stůl. Na pokoji je připojení k internetu, telefon, televize a WiFi. Sprchový kout a vana.
Vysoušeč vlasů. Rodiny s dětmi si mohou rezervovat
speciální rodinné pokoje.
PLÁŽ: oblázková, plochá, plážová lehátka, plážové
slunečníky, veřejná, za pobřežní promenádou
BAZÉN A VYBAVENÍ: Bazén, bazén s mořskou vodou,
lehátka, lehátka u bazénu, osušky, plážová křesla, sladkovodní bazén, slunečníky u bazénu, vnitřní bazén,
whirlpool/jacuzzi

KA!!!

Cena na zpětné potvrzení na osobu – od 20.390,Vlastní doprava, Možnost dokoupení dopravy 3.200,-
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Cestujete s námi již 33 let. Děkujeme Vám za důvěru!

Luxusn
í

ubytov
ání!

TUČEPI / penzion ŠIMIČ

Velmi o
b

líbené!

Ubytování sobota - sobota.

Odjezd z ČR v pátek návrat v neděli.

termín
v období
09.06. - 02.07.

SLEVA STRANA 7 za
včasnou REZERVAC
I

!

Rodinné

prostřed

í!

dnů/nocí

dospělá osoba

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy

30.06. - 09.07.

10/7

11.490,-

07.07. - 16.07.

10/7

11.490,-

14.07. - 23.07.

10/7

11.490,-

21.07. - 30.07.

10/7

11.490,-

28.07. - 06.08.

10/7

11.490,-

04.08. - 13.08.

10/7

11.490,-

11.08. - 20.08.

10/7

11.490,-

18.08. - 27.08.

10/7

11.490,-

v období
25.08. - 24.09.

v termínu

30.06. - 27. 08.

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy
Dítě do 6. let
na přistýlce

Dítě 6. -12. let
na přistýlce

GRATIS
platí dopravu 3.200,-

6.590,-

Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, dopravu
lux. busem, pojištění proti úpadku CK, služby delegáta
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
Sleva: vlastní doprava -1.000,- Kč/dospělá osoba,
spojení dvou turnusů -1.000,- Kč/osoba
Příplatek 1/1 pokoj 4.900,-Kč

Penzion Šimič

Rodinné prostředí s milými domácími, některé pokoje
po rekonstrukci, dárek od domácího - balíček s jídlem
na cestu zpět.
POLOHA: od centra 250 m, vzdálenost od pláže 100
metrů. UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s možností
1 přistýlky se sprchou, WC, balkonem nebo terasou,
TV/SAT. K dispozici kuchyně na patře, lednice na patře,
wifi, ventilátor, klimatizace ve vybraných pokojích
5 euro/den (nutno nahlásit předem).
STRAVOVÁNÍ: polopenze v penzionu (snídaně kontinentální, rozšířená müsli, mléko, káva čaj, sýry, salámy,
vejce, zeleninová obloha, večeře výběr z 2 menu nebo
pizza + dezert + polévka + salátový bufet, nealkoholické nápoje k snídani a večeři).

www.ckvalaska.cz
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TUČEPI / studia LJUBOMIRA a BIOKOVO
U pláže!

Studia Ljubomíra, Biokovo s kuchyňkami
Ubytování sobota - sobota.

Odjezd z ČR v pátek návrat v neděli.

Studia
Biokovo

Studia
Ljubomira

SLEVA STRANA 7 za
včasnou REZERVAC
I

!

Klimatiz

Studia Ljubomíra a Biokovo umístěné vedle sebe

ace v ce

ně!

POLOHA: penziony leží 20 m od pláže
UBYTOVÁNÍ:
STUDIO LJUBOMÍRA - dvoulůžkové pokoje s možností jedné
přistýlky, jsou vybavené kuchyňským koutem s lednicí,
sprchou, WC a s klimatizací v ceně.
STUDIO BIOKOVO- dvoulůžkové pokoje s možností jedné
přistýlky, s kuchyňským koutem, lednicí, sprchou, WC,
s klimatizací v ceně
STRAVOVÁNÍ: Vlastní, nebo možnost dokoupení stravy
v hotelu Alga - polopenze - snídaně formou bufetu,
večeře výběr ze tří menu,

PLÁŽ: oblázková SPORT: dle místní nabídky

TUČEPI / penzion KONDŽA

termín

dnů/nocí

dospělá osoba

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy

v období
09.06. - 02.07.
30.06. - 09.07.

10/7

7.990,-

07.07. - 16.07.

10/7

7.990,-

14.07. - 23.07.

10/7

7.990,-

21.07. - 30.07.

10/7

7.990,-

28.07. - 06.08.

10/7

7.990,-

04.08. - 13.08.

10/7

7.990,-

11.08. - 20.08.

10/7

7.990,-

18.08. - 27.08.

10/7

7.990,-

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy

v období
25.08. - 24.09.

3. osoba na lůžku

v termínu

30.06. - 27.08.

7.690,-

Cena zahrnuje: 7x ubytování bez stravy, dopravu lux.
busem, pojištění proti úpadku CK, služby delegáta
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
Příplatek: strava v hotelu Alga cena za osobu den
polopenze dospělý 1.190,- Kč, dítě do 12 let 590,- Kč
snídaně v hotelu Alga dosplěý 470,- Kč/za osobu
den, dítě do 12 let 290,- Kč/ za den		

Ubytování sobota - sobota.

Odjezd z ČR v pátek návrat v neděli.

TUČEPI - Penzion Kondža

POLOHA: nachází se v klidné části Tučep, vzdálenost od moře
je cca 200 metrů.
UBYTOVÁNÍ: 2-3 lůžkové pokoje nebo studia se sprchou, WC, prostorný balkon, klimatizace - pouze u studií
za poplatek. Na každém pokoji rychlovarná konvice, lednice, mikrovlná trouba na chodbě slouží pro ohřev jídla
STRAVOVÁNÍ: bez stravy, možnost dokoupení polopenze
snídaně - kontinentální, večeře - výběr ze tří jídel, salát,
dezert
PLÁŽ: 200 metrů SPORT: dle místní nabídky
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Cestujete s námi již 33 let. Děkujeme Vám za důvěru!

termín

dnů/nocí

dospělá osoba

01.07. - 10.07.

10/7

8.290,-

08.07. - 17.07.

10/7

8.290,-

15.07. - 24.07.

10/7

8.290,-

22.07. - 31.07.

10/7

8.290,-

29.07. - 07.08.

10/7

8.290,-

05.08. - 14.08.

10/7

8.290,-

12.08. - 21.08

10/7

8.290,-

19.08. - 28.08.

10/7

8.290,-

Dítě do 12. let na přistýlce

5.990,-

Cena zahrnuje: 7x ubytování, dopravu lux. busem,
pobytovou taxu, pojištění CK pro případ úpadku, služby
delegáta.
Cena nezahrnuje: příplatek za studio 1.200,- Kč,
cestovní pojištění
Příplatek: 1/1 pokoj 4.900,- Kč, polopenze 4.990,-Kč
Sleva: vlastní doprava -1.000,- Kč/dospělá osoba, spojení dvou turnusů - 1.000,-Kč/dosp. osoba. NA VYŽÁDÁNÍ

CHORVATSKO

PODGORA
Podgora Důvod, proč bývá Podgora nazývána
“princezna Jadranu”, spočívá v malebné scenérii,

kterou tvoří pás oblázkových pláží lemujících modrou
hladinu, živé nábřeží se stromořadím vysokých palem

PODGORA / hotel AURORA

Klimatiz

ace v ce

ně!

a kavárnami, borové lesy a pohoří Biokovo vysoko
nad nimi.

Ubytování sobota - sobota.

Odjezd z ČR v pátek návrat v neděli.

termín
v období
09.06. - 02.07.

SLEVA STRANA 7 za
včasnou REZERVAC
I

!

PODGORA - hotel Aurora
Hotel Aurora je velmi oblíbený a vyhledávaný,
nachází se v klidné části Podgory na pěší zóně
u centra letoviska. U hotelu je krásná oblázková
pláž s pozvolným vstupem do moře.
Hotel disponuje recepcí s trezorem, lobby, třemi
výtahy, barem u bazénu a aperitiv barem, klimatizovanou hotelovou restaurací, terasou, internetem
na recepci zdarma, venkovním bazénem s lehátky
a slunečníky (omezený počet). Za poplatek sauna
a masáže. V lobby je možnost připojení k internetu. Hotel má k dispozici výtah, kterým se sjede přímo
na pláž. Parkování za poplatek (omezený počet parkovacích míst).
POLOHA: nachází se v klidné části Podgory na pěší zóně
u centra letoviska
UBYTOVÁNÍ: Klimatizované dvoulůžkové pokoje
s výhledem na moře nebo park, s vlastním příslušenstvím, balkon, telefon, SAT/ TV.
STRAVOVÁNÍ: Polopenze formou švédských stolů.
PLÁŽ: Krásná oblázková pláž, přístup do moře vhodný
pro malé děti i neplavce.
VYBAVENÍ: Výborná poloha hotelu, krásná pláž přímo
před hotelem, bazén, oblíbený hotel v živém a atraktivním letovisku.

Švédské
stoly!

dnů/nocí

dospělá osoba

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy

30.06. - 09.07.

10/7

12.990,-

07.07. - 16.07.

10/7

12.990,-

14.07. - 23.07.

10/7

12.990,-

21.07. - 30.07.

10/7

12.990,-

28.07. - 06.08.

10/7

12.990,-

04.08. - 13.08.

10/7

12.990,-

11.08. - 20.08.

10/7

12.990,-

18.08. - 27.08.

10/7

12.990,-

v období
25.08. - 24.09.

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenze, pobytovou taxu, pojištění CK pro případ úpadku, služby
delegáta.
Cena nezahrnuje: dopravu lux. busem 3.200,- Kč,
cestovní pojištění
Příplatek 1/1 pokoj 5.900,-Kč,
pohled moře 1.000,- Kč /osoba

www.ckvalaska.cz
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PODGORA / penzion MARIO

Velmi o
b

líbené!

Renovo
va
pokoje! né

Ubytování sobota - sobota.

Odjezd z ČR v pátek návrat v neděli.

termín
v období
09.06. - 02.07.

SLEVA STRANA 7 za
včasnou REZERVAC
I

!

Penzion rodinného typu, rekonstruovaný, milí majitelé.
Vzdálenost od moře cca 250m, od centra 400 m.
UBYTOVÁNÍ: 2lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek
se sprchou, WC a balkonem. WIFI v restauraci penzionu
GRATIS. Klimatizace 7 Euro /den hlásit při objednání
zájezdu, lze zakoupit pouze na celou dobu pobytu.
STRAVOVÁNÍ: polopenze, snídaně švédský stůl, večeře
výběr ze dvou menu + polévka, salát, dezert (skvělá chorvatská kuchyně).

10/7

11.490,-

07.07. - 16.07.

10/7

10.990,-

14.07. - 23.07.

10/7

10.990,-

21.07. - 30.07.

10/7

11.490,-

28.07. - 06.08.

10/7

11.490,-

04.08. - 13.08.

10/7

10.990,-

11.08. - 20.08.

10/7

10.990,-

18.08. - 27.08.

10/7

10.990,-

v termínu

30.06. - 27. 08.

!

dospělá osoba

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy

30.06. - 09.07.

v období
25.08. - 24.09.

Oblíb
pro kole ené
ktivy

dnů/nocí

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy
Dítě do 6. let
na přistýlce

Dítě 6. - 12. let
na přistýlce

3.200,-

6.690,-

Cena zahrnuje:
7x ubytování, 7x polopenze, dopravu lux. busem,
pojištění proti úpadku CK, služby delegáta
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
Sleva: vlastní doprava -1.000,- Kč/dospělá osoba
spojení dvou turnusů 1.000,-Kč
Příplatek: 1/1 pokoj 3.900,-Kč,
pokoje po rekonstrukci 1.490,- Kč/osoba/pobyt
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Cestujete s námi již 33 let. Děkujeme Vám za důvěru!

PODGORA / hotel MEDORA AURI****

NOVIN

KA!!!

Luxusní
u

bytován
í

PODGORA - hotel MEDORA****
POLOHA: Moderní 4hvězdičkový Medora Auri Family
Beach Resort se nachází na pláži v Podgoře, v srdci Makarské riviéry, 5 km od vyhlídky Skywalk Biokovo, a nabízí
vyhřívané venkovní bazény, wellness centrum a bohatý
zábavní program.
UBYTOVÁNÍ: Pokoje mají klimatizaci a balkon s výhledem na Jaderské moře nebo horu Biokovo, TV s plochou
obrazovkou, minibar a vlastní koupelnu se sprchou nebo
vanou a toaletními potřebami zdarma. Ve všech prostorách je zdarma Wi-Fi. Lehátka a slunečníky jsou
u bazénu a na pláži k dispozici zdarma.

V ceně je zahrnuto bezplatné využití sauny ve wellness
centru a fitness centru s panoramatickým výhledem na
moře. Děti všech věkových kategorií se mohou zabavit na
dětském hřišti.
Středisko nabízí pestrý denní a večerní zábavní program
pro hosty všech věkových kategorií a v hotelu nebo v jeho
blízkosti jsou k dispozici různé sportovní aktivity, jako je
vodní skútr, potápění a parasailing.
STRAVA: strava zahrnuje pouze snídaně formou švédských stolů. Možnost dokoupit polopenzi.
PLÁŽ: soukromá pláž s lehátky, oblázková pláž.

PODGORA / luxusní apartmány RADOJKA
Velmi o
b

líbené!

Cena na zpětné potvrzení na osobu – od 20.390,Vlastní doprava, Možnost dokoupení dopravy 3.200,-

Ubytování sobota - sobota.

Odjezd z ČR v pátek návrat v neděli.

termín
v období
09.06. - 02.07.

SLEVA STRANA 7 za
včasnou REZERVAC
I

!

POLOHA: 150 metrů od moře, do centra města cca 800 m
UBYTOVÁNÍ: 2 lůžkové studio (ubytování pro více osob
na vyžádání) SPRCHA, WC, SAT/TV, klimatizace za příplatek, k dispozici venkovní gril, parkování u apartmánů, WIFI
GRATIS. STRAVOVÁNÍ: vlastní
PLÁŽ: pláž 150 m po schodech SPORT: dle místní nabídky

dnů/nocí

dospělá osoba

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy

30.06. - 09.07.

10/7

8.790,-

07.07. - 16.07.

10/7

8.790,-

14.07. - 23.07.

10/7

8.790,-

21.07. - 30.07.

10/7

8.790,-

28.07. - 06.08.

10/7

8.790,-

04.08. - 13.08.

10/7

8.790,-

11.08. - 20.08.

10/7

8.790,-

18.08. - 27.08.

10/7

8.790,-

v období
25.08. - 24.09.

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy

Cena zahrnuje:
7x ubytování bez stravy, dopravu lux. busem,
pojištění proti úpadku CK, služby delegáta
Cena nezahrnuje:
cestovní pojištění
Sleva:
vlastní doprava 1.000,-Kč/osoba, spojení dvou turnusů 1.000,- Kč

www.ckvalaska.cz
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CHORVATSKO

BRIST
Brist – Brist je malá obec s přístavem ve stejnojmenné
zátoce v jižní části Makarské riviéry a leží pod Jadranskou magistrálou 2 km severozápadně od letoviska
Gradac. Má malebnou polohu pod svahy pohoří Rilić

a je znám svým členitým pobřežím a krásnými drobnými zátokami.
Pobřežní městečko Brist je vhodným místem pro
odpočinek v klidném a tichém dalmatském prostředí

DRVENIK a BRIST - fakultativní výlety
LODNÍ VÝLETY

1. VÝLET - Ostrov Korčula + město cca 9-17:30,
2. VÝLET - Poloostrov Pelješac (městečko Trpanj) +
ostrov Hvar (Sučuraj). Oba jsou s obědem a nápojem
OBA LODNÍ VÝLETY jsou bez průvodce, ale s OBĚDEM a NÁPOJEM.

DUBROVNÍK

Dubrovník - celodenní výlet cca 8-18 a nebo noční
výlet cca 14-23, jede se přes nový most přes Peljesac
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BAČINSKÉ JEZERA

Bačinské jezera s projížďkou lodí po jezerech a možnosti koupaní , cca 9-14h

MOSTAR

Mostar - celodenní výlet s kratší zastávkou na vodopádech Kravice

Cestujete s námi již 33 let. Děkujeme Vám za důvěru!

a přitom v bezprostřední blízkosti větších turistických
středisek, v nichž najdou náročnější a aktivnější turisté vše, co patří ke strávení rušné dovolené včetně
sportovního i nočního života.

BIOKOVO

Pohoří Biokovo s návštěvou Skywalk
cca 7:15-13h

MOSTAR A MEDJUGORJE

Međugorje celodenní výlet s kratší zastávkou na vodopádech Kravice

BRIST / Vila MASLINA

Velmi o
b

líbené

Ubytování sobota - sobota.

Odjezd z ČR v pátek návrat v neděli.

termín
v období
02.06. – 02.07.

SLEVA STRANA 7 za
včasnou REZERVAC
I

!

Na pláž

i!

Vila Maslina

POLOHA: u pláže UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje
s možností dvou přistýlek jsou vybaveny vlastním
sociálním zařízením, balkonem, mini lednicí, televizí, klimatizace za příplatek 7 euro / den, a WiFi
připojením. STRAVOVÁNÍ: polopenze v nedaleké restauraci Mimoza (cca 50 m). Snídaně formou bufetu,
večeře výběr ze dvou menu + salát + dezert. K večeři
2 dcl vína nebo 2 dcl džusu, vody.
PLÁŽ: oblázková pláž přímo pod vilou

dnů/nocí

dospělá osoba

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy

30.06. - 09.07.

10/7

11.490,-

07.07. - 16.07.

10/7

10.990,-

14.07. - 23.07.

10/7

10.990,-

21.07. - 30.07.

10/7

11.490,-

28.07. - 06.08.

10/7

11.490,-

04.08. - 13.08.

10/7

10.990,-

11.08. - 20.08.

10/7

10.990,-

18.08. - 27.08.

10/7

10.990,-

v období
25.08. - 24.09.

v termínu

30.06. - 27.08.

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy
Dítě do 6. let
na přistýlce

Dítě 6-12. let
na přistýlce

3.200,-

6.690,-

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenze, dopravu lux. busem, pojištění proti úpadku CK, služby
delegáta
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
Sleva: vlastní doprava -1.000,- Kč/dospělá osoba,
spojení dvou turnusů 1.000,-Kč
Příplatek: 1/1 pokoj +30%

BRIST / vila MIMOZA

Velmi o
b

líbené

Ubytování sobota - sobota.

Odjezd z ČR v pátek návrat v neděli.

Na pláž

i!

termín
v období
09.06. - 02.07.

BRIST - Vila MIMOZA

SLEVA STRANA 7 za
včasnou REZERVAC
I

!

POLOHA: u pláže
UBYTOVÁNÍ: klimatizované dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky, jsou vybaveny vlastním soc.
zařízením, TV a lednice.
STRAVOVÁNÍ: restauraci, přímo v penzionu Mimoza,
snídaně formou bufetu, večeře jsou výběrem ze dvou
menu + salát i dezert, k večeři jsou 2 dcl vína, nebo
2 dcl džusu, vody.
PLÁŽ: u penzionu, oblázková s pozvolným vstupem
do moře. Klimatizace za příplatek 7 euro/den.

dnů/nocí

dospělá osoba

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy

30.06. - 09.07.

10/7

11.490,-

07.07. - 16.07.

10/7

10.990,-

14.07. - 23.07.

10/7

10.990,-

21.07. - 30.07.

10/7

11.490,-

28.07. - 06.08.

10/7

11.490,-

04.08. - 13.08.

10/7

10.990,-

11.08. - 20.08.

10/7

10.990,-

18.08. - 27.08.

10/7

10.990,-

v období
25.08. - 24.09.

v termínu

30.06. - 27.08.

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy
Dítě do 6. let
na přistýlce

Dítě 6-12. let
na přistýlce

3.200,-

6.690,-

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenze, dopravu lux. busem, pojištění proti úpadku CK, služby
delegáta
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
Sleva: vlastní doprava -1.000,- Kč/dospělá osoba,
spojení dvou turnusů 1.000,-Kč
Příplatek: 1/1 pokoj + 30%
www.ckvalaska.cz
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CHORVATSKO

DRVENIK
GORNJA VALA v obci Drvenik je jednou z nejznámějších
oblázkových pláží na Makarské riviéře a jednou
z největších pláží na Jadranu. Je dlouhá 5 km a roz-

kládá se na svahu obklopena olivovníky a borovým lesem. Jako taková poskytuje nesrovnatelný odpočinek u
čistého moře s výhledem na pohoří Biokovo. Vzhledem

DRVENIK / hotel PALACE

Luxusní
u

bytován
í!

k závětrné poloze slouží často Gornja Vala jako kotviště
menších lodí. Restaurace a bar na pláži zajišťují vítané
občerstvení.

Ubytování sobota - sobota.

Odjezd z ČR v pátek návrat v neděli.

termín
v období
09.06. - 02.07.

SLEVA STRANA 7 za
včasnou REZERVAC
I

!

Drvenik / hotel PALACE

POLOHA: tento nedávno vybudovaný rodinný hotel
Palace se nachází v Drveniku, v části zvané Gornja
Vala. Jeho interiér je laděný v přírodních barvách, které
dotváří příjemnou atmosféru. Vkusně zařízené pokoje
jsou orientované na moře a jejich prostorné balkony,
které jsou z části kryté, nabízí příjemné posezení s krásným výhledem. VYBAVENÍ: recepce, klimatizovaná restaurace, venkovní terasa, výtah, wi-fi v celém objektu,
parkování u hotelu. Na vyžádání je možnost využití sejfu
v kanceláři vedle recepce. Možnost sportovního vyžití
na pláži. Na promenádě se nachází restaurace a kavárny.
Nejbližší obchod je vzdálený 100 m.
UBYTOVÁNÍ: klimatizované dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky (formou rozkládacího křesla), jsou
vybaveny vlastním soc. zařízením, TV a minibarem.
STRAVOVÁNÍ: v hotelové restauraci. Snídaně jsou formou bufetu. Večeře výběr ze dvou menu , polévka,
hlavní jídlo, salát dezert, možnost vegetariánské stravy,
nápoje jsou za příplatek.
PLÁŽ: 30 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře,
slunečníky a lehátka za poplatek, pláž lemují borovice,
které tvoří příjemný stín. Na pláži se nachází menší
vodní park, kde je možné pronajmout šlapadla, lodičku,
skútr. Pro zpestření Vaší dovolené je tu nabídka vodních
sportů na pláži.
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Cestujete s námi již 33 let. Děkujeme Vám za důvěru!

ná pláž!

dospělá osoba

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka včetně dopravy

30.06. - 09.07.

10/7

11.490,-

07.07. - 16.07.

10/7

11.490,-

14.07. - 23.07.

10/7

11.490,-

21.07. - 30.07.

10/7

11.490,-

28.07. - 06.08.

10/7

11.490,-

04.08. - 13.08.

10/7

11.490,-

11.08. - 20.08.

10/7

11.490,-

18.08. - 27.08.

10/7

11.490,-

v období
25.08. - 24.09.

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka včetně dopravy

v termínu

Dítě do 12 let na přistýlce

30. 06.- 27. 08.

Nádher

dnů/nocí

5.590,-

Cena zahrnuje:
7x ubytování, 7x polopenze (večeře bez nápojů),
pobytovou taxu, pojištění CK pro případ úpadku,
služby delegáta
Cena nezahrnuje:
doprava lux. busem 3.200,- Kč, cestovní pojištění
Příplatek: 1/1 pokoj 9.900,- Kč.

CHORVATSKO

GRADAC
GRADAC je nejjižnější turistickou obcí Makarské riviéry,
od Makarské vzdálen asi 40 km, situován na polovině
cesty mezi Splitem a Dubrovníkem. Leží na úpatí pohoří
Rilić, pokračovaní Biokova, chraněná od moře poloostrovem Pelješac a ostrovy Hvar a Korčula. Obyvatelé
se kromě turismu a pohostinství zabývají tradičním
zemědělstvím a rybářstvím. V úbočí se rozprostírají

staré opuštěné vesničky, které jsou zosobněním staré
dalmátské architektury, spojené turistickými a cyklistickými trasami borovými a olivovými háji.
Vedle Jaderské magistrály jsou víceméně všechna
místa spojena promenádou podél moře a horskými
stezkami. Díky neopakovatelnému spojení hradby hor,
překrásných pláží a blízkosti nejvýznamnějších výletních

GRADAC / hotel LUKAS

Bazén v

ceně

destinací je Gradac přitažlivým městečkem pro strávení
příjemné rodinné dovolené.
Nachází se zde řada krásných pláží, kde si můžete vychutnat koupání, opalování či relaxaci ve stínu sto let
starých borovic. Nejslavnější pláží je Gornja Vala, která
je zároveň nejdelší pláž na Makarské riviéře.

Ubytování sobota - sobota.

Odjezd z ČR v pátek návrat v neděli.

termín
v období
09.06. - 02.07.

Velmi o
b

líbené

SLEVA STRANA 7 za
včasnou REZERVAC
I

GRADAC - hotel LUKAS
POLOHA: Oblíbený rodinný hotel se stálou klientelou je
situován v mírném svahu 200 metrů od moře,
vzdálený 500 metrů od centra města, z hotelu je nádherný výhled na protější ostrovy.
Klientům je dispozici, recepce se vstupní halou, venkovní
bazén slunečníky a lehátka u bazénu gratis, restaurace
s terasou, posezení na zahradě s krbem, k dispozici
podzemní garáže za poplatek,
UBYTOVÁNÍ: Moderní elegantně zařízené dvojlůžkové
pokoje s balkonem s možností přistýlky, WC+SPR,
fén, telefon, klimatizace, rádio, TV+SAT, s nádherným
bočním výhledem na moře. Dětská postýlka na zpětné
potvrzení.

STRAVOVÁNÍ: Polopenze v hotelové restauraci, snídaně
formou bufetu, večeře servírované výběrem z menu, salátový bufet, dezert, nápoje nejsou v ceně večeří. Hotel
je vyhlášen výbornou domácí kuchyní.
PLÁŽ: Oblázková dlouhá pláž s pozvolným vstupem
do moře, lemována borovicemi, na pláž se dostanete
uličkou z terasy hotelu 200 m, nebo po cestě 350 m,
lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.

dospělá osoba

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy

30.06. - 09.07.

10/7

13.290,-

07.07. - 16.07.

10/7

12.990,-

14.07. - 23.07.

10/7

12.990,-

21.07. - 30.07.

10/7

13.290,-

28.07. - 06.08.

10/7

13.290,-

04.08. - 13.08.

10/7

12.990,-

11.08. - 20.08.

10/7

12.990,-

18.08. - 27.08.

10/7

11.990,-

v období
25.08. - 24.09.

!

dnů/nocí

v termínu

30.06. - 27.08.

ceny najdete na str. 11
zvýhodněná nabídka
včetně dopravy
Dítě do 3. let

Dítě 4-18. let
na přistýlce

GRATIS

8.990,-

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenze, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku, služby
delegáta.
Cena nezahrnuje: doprava lux. busem 3.200,- Kč,
estovní pojištění
Sleva: spojení dvou turnusů 1.000,-Kč
Příplatek: 1/1 pokoj 8.990,-Kč
www.ckvalaska.cz
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ŽIVOGOŠČE / apartmány ANITA

apartmán/ počet 01.05. - 15.06. 16.06. - 30.06. 01.07. - 14.07.
období
osob 15.09. - 30.10. 01.09. - 4.09. 16.08. - 31.08. 15.07. - 15.08.

APT 1

4

2.390,-

2.690,-

3.360,-

3.690,-

Studio 2

2

1.590,-

1.680,-

1.890,-

2.090,-

Studio 3

2

1.590,-

1.680,-

1.890,-

2.090,-

Studio 4

2

1.590,-

1.680,-

1.890,-

2.090,-

APT 5

4

2.190,-

2.590,-

3.190,-

3.390,-

VÝHODA - MOŽNOST VOLBY POČTU NOCÍ
Cena zahrnuje:
ubytování v apartmánu NA 1 NOC , spotřebu energií, závěrečný úklid, klimatizaci, pojištění Ck proti úpadku
Cena nezahrnuje: dopravu lux.busem 3,200,- Kč, cestovní pojištění
Soukromé parkoviště ZDARMA. Wifi připojení ZDARMA
Malebné letovisko Živogošče
Porat na Makarské riviéře je jako stvořené pro rodinnou dovolenou s dětmi i romantickou
dovolenou ve dvou. Užijete si krásné oblázkové pláže a promenádu pod svahy pohoří
Biokovo. Pláže se v Poratu rozprostírají ze severní a jižní strany přístavu. Najdete tu
krásné slunečné pláže s drobnými oblázky. Pozvolný vstup do moře je ideální pro rodiny
s malými dětmi či neplavce.

Apartmány ANITA

Platí se na místě: Pobytová taxa dospělá osoba činí 2€/den, děti 12-18 let 1€/den,
0-12 let bez poplatku pobytové taxy
Všechny apartmány a studia mají balkony / terasy s výhledem na moře, TV,
klimatizaci, Wifi připojení, kuchyně vybavené základním nádobím
u každého apartmánu je možnost přistýlky - cena 690,- Kč noc 			
			

POLOHA: Apartmány Anita se nachází v Živogošce - Porat, dům se nachází v klidné oblasti, pod místní komunikací a velmi blízko k moři.
VYBAVENI: Všechny naše apartmány mají buď balkon
nebo terasu s výhledem na moře, jsou moderně a chytře
vybaveny klimatizací, každý má kuchyň s veškerým
nářadím, koupelnu: sprcha + WC, ložnice/ložnice, balkon/terasa, SAT-TV a Wi-Fi. Pro naše hosty poskytujeme
soukromé parkoviště.
Apartmán 1 se nachází ve zvýšeném přízemí, skládá se
ze 2 ložnic, kuchyně, koupelny a velké terasy s výhledem
na moře. Kuchyň je vybavena elektrickým/plynovým
sporákem, nádobím, lednicí, mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí. Apartmán má WiFi, SAT-TV a každá
ložnice má klimatizaci.
Apartmán 2/3/4 se skládá se z 1 ložnice (manželská
postel a přistýlka), kuchyně, koupelny a terasy s
výhledem na moře. Kuchyň je vybavena elektrickým
sporákem, nádobím, lednicí a rychlovarnou konvicí. Byt
má WiFi, SAT - TV a klimatizaci.
Apartmán se nachází v 1. patře, skládá se ze dvou
ložnic, kuchyně, koupelny a terasy s výhledem na moře.
Kuchyň je vybavena elektrickým sporákem, nádobím,
lednicí, mikrovlnkou a rychlovarnou konvicí. Byt má
WiFi, SAT-TV, klimatizaci a parkoviště. Je možná jedna
přistýlka.

GRADAC / APARTMÁNY

Apartmány jsou vzdáleny od moře 200 - 500 metrů, disponují terasou nebo balkonem, Jsou vybavené kuchyní s lednicí, klimatizace se platí na místě, nutné hlásit předem.

Cena za apartmán
Ubytování sobota - sobota.

Ubytování na 7 nocí
29.06. - 06.07.
06.07. - 10.08.
10.08. - 24.08.

Období od-do

do 22.06.
od 24.08.

22.06. - 29.06.

S2 , A2

9.890,-

10.990,-

11.990,-

12.990,-

S 1/2+1

12.890,-

14.490,-

16.890,-

17.190,-

APT 1/2+2

17.890,-

19.790,-

21.690,-

22.590,-

APT 1/3+2

19.490,-

21.690,-

24.390,-

25.290,-

Cena zahrnuje:
7x ubytování, pobytovou taxu, použití kuchyňky, spotřebu el.energie a vody
Cena nezahrnuje:
cestovní pojištění, možnost dokoupení dopravy 3.200,- Kč/ osoba
Ceny jsou orientační a mohou se měnit podle tipu ubytování
a vzdálenosti od moře			
Příplatek: Za klimatizaci (pokud je k dispozici-nutno nahlásit předem domácí
mazlíček na zpětné potvrzení)			
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CHORVATSKO

CVIČENÍ U MOŘE
s našimi profesionálními cvičiteli

DOVOLENÁ ZNAMENÁ PRO KAŽDÉHO NĚCO JINÉHO …u nás si vyberete programy umožňující vycestovat za relaxací,
kulturou i pohybem. Pro ty, kteří na dovolené nejen odpočívají a baví se, ale i rádi cvičí, jsme připravili relaxační cvičení
u moře na bolavá záda, pro krásu, odstranění negativních energií, cvičení při hudbě na zvýšení kondice, cvičení pro
dobrou náladu, cvičení jen tak pro radost.

PODGORA / penzion MARIO
Termín 16.6. – 25.6. 2023
Cena 10.490,- Kč / Dítě do 12 let na přistýlce 6.590,- Kč
UBYTOVÁNÍ: 2lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek se sprchou, WC a balkonem. WIFI v restauraci penzionu GRATIS. Klimatizace 7 Euro /den hlásit při objednání zájezdu, lze zakoupit pouze na celou dobu pobytu.
STRAVOVÁNÍ: polopenze, snídaně švédský stůl, večeře výběr ze dvou menu +
polévka, salát, dezert (skvělá chorvatská kuchyně).
Bližší informace k popisu destinace viz str. 38

MAKARSKA/ penzion RIBAR

Termín 7.7. – 16.7. 2023
Cena 11.490,- Kč / Dítě do 12 let na přistýlce 6.490,- Kč
POLOHA: 150 m od moře, 500 m od centra
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek se sprchou, WC,
lednice, WIFI GRATIS, TV, balkon nebo terasa, pokoje s klimatizací - lze zakoupit
pouze na celou dobu pobytu (platba na místě cca 5 euro/den), na penzionu nejsou k dispozici ručníky, pouze povlečení. STRAVOVÁNÍ: snídaně – bufet, večeře
- výběr ze tří menu, sálatový bufet, polévka, dezert.
Bližší informace k popisu destinace viz str. 30

PAG/ penzion TAUZER
Termín 21.8. - 30.8. 2023
Cena 10.490,- Kč / Dítě do 12 let na přistýlce 4.950,- Kč
UBYTOVÁNÍ: jednoduše zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až dvou
přistýlek, sprcha, WC, lednice na pokoji, některé pokoje s klimatizací a balkonem za příplatek – nutno hlásit předem v CK!!! Malé ručníky a povlečení
jsou součástí ubytování, nemění se.
STRAVOVÁNÍ: polopenze s lehkým obědem – česká kuchyně, ve venkovní zastřešené jídelně penzionu.Snídaně zesílená kontinentální, sýry, salámy,
vejce, párky, zelenina, müsli, jogurty. Oběd formou přesnídávkové polévky +
pečivo, zeleninový salát. Večeře jednotná, s dezertem nebo ovocem. V den příjezdu se začíná večeří.
Bližší informace k popisu destinace viz str. 17

www.ckvalaska.cz
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CHORVATSKO

ANIMAČNÍ PROGRAM nejen pro děti
Maminky a tatínkové, babičky a dědečkové

Pojeďte si s námi a se svými ratolestmi odpočinout a relaxovat do Chorvatska. Bohatý animační program
nejen pro děti a vnoučata zajištěn.
Ranní rozcvička a každodenní dopolední výuka salsy, samby, čači a jiných latinskoamerických tanců. Přes den hrátky u vody s dětmi, dospělí si
mohou užívat moře a sluníčka, drinků a pivíčka. Výlety s programem. Hledání pokladů, vodní bomby, hry na pláži a hlavně spousta zábavy!!!
Výtvarné workshopy pro děti: malba olejovým pastelem, ubrousková technika, koláž z mušlí a přírodnin. Malba na sklo a keramiku i obličej,
kérky henou, drátkování. Pro dospělé připravené zábavné kvízy a turnaje. Každý večer zábava pro všechny – minikarneval, disco, balónkové
soutěže, zumba párty, seznamovací večírek, pantomima, kytarový večer. Budete se bavit a tancovat.

PAG – MANDRE / penzion TAUZER
Termín 10.7. – 19.7. 2023
Cena 10.990,- Kč / 1. Dítě 4.950,- Kč, 2. Dítě 5.950,- Kč
Ubytování: jednoduše zařízené 2-lůžkové pokoje s možností až
dvou přistýlek, sprcha, WC. Stravování: polopenze s lehkým obědem. Celodenní pitný režim zajištěn. Pláž: oblázková s pozvolným
vstupem do moře, cca 150 m od penzionu.
Bližší informace k popisu destinace viz str. 17

MAKARSKA/ penzion RIBAR

Termín 11.8. – 20.8. 2023
Cena 11.490,- Kč / 1. Dítě 6.490,- Kč, 2. Dítě 8.690,- Kč
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek, sprcha +
WC, TV + SAT, WIFI, balkon nebo terasa. Stravování: polopenze
snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu, pití po dobu animačních programů zajištěno Pláž: 150 m oblázková s pozvolným
vstupem
Bližší informace k popisu destinace viz str. 30

Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, 7x ubytování s polopenzí (v případě
penzion Tauzer + lehký oběd formou přesnídávkové polévky), pitný režim,
delegátské služby, pobytovou taxu, pojištění CK pro případ úpadku.
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
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CHORVATSKO

ZAVÍRÁNÍ MOŘE
se známou osobností a našim Mirou

SLEVA 500,- Kč
do 7.2. 2023

11.990,-

Každý večer zábavné programy, soutěže o ceny, volba MISS sympatie, hudba a tanec s českou a chorvatskou
kapelou, diskotéka až do ranních hodin, karneval v maskách. Turnaje ve fotbalu, nohejbalu v případě zájmu
i ve volejbalu. Nechybí ani tradiční fish piknik a spousta výletů.

MAKARSKA / hotel RIVIERA Sunny Resort
TERMÍN 15. 9. – 24. 9. 2023

Těšíme se na Vás

UBYTOVÁNÍ: hotel RIVIERA Sunny Resort, 2lůžkové pokoje s možností dvou přistýlek se sprchou, WC, lednicí a klimatizací v ceně
STRAVOVÁNÍ: polopenze - snídaně a večeře formou švédského stolu .
Nápoje k večeři v ceně - 2dcl vína nebo 2dcl piva nebo 2 dcl nealko.
PLÁŽ: oblázková - vzdálenost cca 50 - 200 m od hotelu - palmová promenáda
Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, bohatý program, pobytovou taxu,
dopravu luxusním busem, pojištění CK pro případ úpadku.
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, příplatek za balkon 1.000,- Kč/pokoj
Děti do 12 let na přistýlce sleva 1.000,- Kč. Vlastní doprava sleva 600,- Kč.
Příplatek 1/1 pokoj 3.990,- Kč.

www.ckvalaska.cz
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SLOVENSKO / VELKÝ MEDER
ě
Termální lázn

Velmi o
b

líbené!

Termální koupaliště ve Velkém Mederu se nachází 10 km od maďarských

hranic. Zpřístupněno bylo v roce 1974 díky dvěma termálním pramenům léčivé
vody o teplotě 57-68°C . Chemické složení geotermální vody je podobné piešťanským pramenům, léčivá termální voda blahodárně působí na pohybové ústrojí včetně kloubů, jakož i na celkovou regeneraci lidského organizmu. Areál
disponuje dvěma samostatně fungujícími částmi: krytá část s celoročním
provozem, a venkovní část s provozem od 1.5.-30.9., celkem 9 bazénů (s teplotou vody od 25-37°C) – 4 vnitřní bazény, 2 polokryté, 3 venkovní, 5 tobogánů
– z toho dva s celoročním provozem, dětský svět s atrakcemi. Areál kromě bazénů nabízí: víkendové animační programy, perličkovou koupel, masáže, biosolárium,
saunový svět, fitness, magnetoterapii, akupresurní masážní lůžko, kosmetický salón,
samoobslužnou restauraci a bar. V létě je k dispozici lanový park Tarzania, sportovní
hřiště. Otevírací doba je pondělí-neděle 9-21 hodin. Venkovní areál je v provozu
od 1.5. do 30.9. od 9-19 hodin.

Privátní studia a pokoje u Paxiánů nebo v penzionu JUDAPA

Poloha: cca 550m od termálního koupaliště
Ubytování: dvoulůžková studia s možností 1-2 přistýlek, kuchyňka / pouze v některých pokojích, nutno hlásit předem v CK / lednice, wc, sprcha, balkon nebo terasa.
Stravování: vlastní/studia s kuchyňkami – nutno nahlásit v CK předem !
polopenze/pokoje bez kuchyněk

PRIVÁTNÍ STUDIA, POKOJE a APARTMÁNY PRO 2 OSOBY
Termín

počet
nocí

cena
za osobu
v pokoji
2.600,-

cena
cena
cena
za osobu v APT za osobu v APT za osobu v APT
pro dva
pro 3 osoby
pro 4 osoby
2.820,2.720,2.640,-

2
3
3.430,3.730,05.05. - 08.05.
3
3.430,3.730,31.05. - 04.06. 4
3.600,4.440,08.09. - 10.09.
2
2.600,2.820,26.10. - 29.10. 3
3.640,3.930,16.11. - 19.11.
3
3.640,3.930,dítě do 12 let na přistýlce - sleva 500,- Kč
17.03. - 19.03.

07.04. - 10.04.

3.280,3.280,3.840,2.720,3.480,3.480,-

3.160,3.160,3.680,2.640,3.360,3.360,-

Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, ubytování , lázeňský poplatek, pojištění CK
pro případ úpadku				
Cena nezahrnuje: stravu polopenze 520,-Kč za den osobu, cestovní pojištění
52,- Kč/os/den, vstupy do termálního koupaliště cca 15 euro/den
Sleva: na vlastní dopravu - 500,-Kč/osoba
Příplatek: 1/1 pokoj 600,- Kč, za neobsazené lůžko 600,- Kč/noc

SLOVENSKO / ŠTÚROVO - apartmány a studia Vadaš
ě
Termální lázn

TERMÍN 3.9. – 7.9. 2023

4.490,-

4 noci - minimální obsazenost 4 osoby, maximální 6 osob

Štúrovo

V blízkosti města se nachází několik přírodních pozoruhodností.
V letních měsících poskytuje oddech spoustě rekreantů jedno z největších koupališť na Slovensku VADAŠ, kde vyvěrá pramen vody teplé 38°C.

Termální koupaliště Vadaš

je na ploše 25 ha. K dispozici jsou venkovní bazény (Laguna - bazén s mořskými
vlnami, Plavecký bazén, Delfín, Hvězda, Dětský bazén, Sedací bazén), a kryté
koupaliště s plaveckým a dětským bazénem. Kromě toho se tu nachází spousta
atrakcí , tenisové kurty, restaurace a další. Termální voda léčivě působí především na choroby pohybového ústrojí a přispívá k regeneraci organizmu.
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Venkovní koupaliště je v provozu od 1. května do 22. září - v ceně pobytu.
Krytý bazén je v provozu celoročně za poplatek.

Cena zahrnuje: 4x ubytování v chatkách pro 4-6 osob,   dopravu lux. busem, vstupné do venkovních bazénů termálního koupaliště Vadaš
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění tarif K5S 52,- Kč den/osoba, vstupy do krytého
bazénu a saun ve Vadaši.  Místní poplatek 1,10 Euro /osoba/den (platí se na místě)

MAĎARSKO / KEHIDAKUSTANY

Výlet do
H
ZDARM evízu
A!!!

ě
Termální lázn

Velmi o
b

líbené!

Termální lázně Kehidakustany Rodinné lázně návštěvníkům nabízí 13 bazénů, bezplatné použití lehátek, 94m dlouhý tobogan se světelnými a zvukovými efekty

přístupný od 10let, venkovní kamikadze skluzavku přístupnou od 14let, venkovní bazény s teplotou vody 34-39°C, bazény s léčivou vodou, whirpool s masážními tryskami,
divokou řeku, poolbar a další možnosti vyžití a relaxace.
Léčivá voda v lázních je bohatá na vápník, vodík a uhličitany a má vysoký obsah sirníku (3,3,mg/l), proto patří do skupiny léčivých vod síranů. Je vynikající na léčbu nervového
systému, na gynekologické onemocnění, na kožní onemocnění, na léčbu a prevenci pohybového ústrojí. Sehrává významnou roli v rehabilitaci, urychluje léčení po zlomeninách.
Hojí i zánětlivé onemocnění, proto se doporučuje i na léčbu kožních onemocnění. Síra má blahodárný účinek na organizmus během koupání, pitné kůry a inhalaci. Kolem bazénů
s léčivou vodou jsou odpočinkové prostory určené výhradně pro dospělé návštěvníky, místnost klidu a studánka s pitnou vodou.

Luxusní
ubyt
i strava! ování

Dům Hertelendy ****

Elegantní, příjemné ubytování pouhých 100 m od vstupu do lázní. Pokoje jsou na vysoké
úrovni, vybavené mini barem, TV, trezorem, bezplatným internetem a klimatizací, v koupelně je sprchový kout a fén na vlasy. Na pokoji jsou k dispozici po celou dobu pobytu
župan, ručníky a osuška, ty se odevzdávají na recepci při odjezdu.

Termín

Počet
nocí

Cena
za osobu

Cena za dítě
do 12 let

příplatek
1/1

1.600,2.500,2.400,2.400,2.600,-

10.02. - 12.02.

2

4.990,-

4.290,-

07.04. - 10.04. Velikonoce

3

8.290,-

5.990,-

01.05. - 04.05.

3

6.490,-

4.990,-

26.05. - 29.05.

3

7.190,-

5.490,-

28.06. - 01.07.

3

7.990,-

5.590,-

11.09. - 13.09.
2
4.990,3.690,05.10. - 08.10.
3
6.590,4.990,26.10. - 29.10.
3
7.990,5.690,16.11. - 19.11.
3
6.590,4.990,Dítě do 5 let UBYTOVÁNÍ GRATIS, platí pouze DOPRAVU 1.600 ,- Kč

Nástupní místa:
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Uherský Brod.
za příplatek + 200,-Kč: Nový Jičín, Frýdek-Místek, Hranice
za příplatek +450,-Kč: Ostrava / min. počet jsou 4 osoby

1.600,2.400,2.600,2.400,-

Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, ubytování, stravování formou polopenze,
neomezený vstup do termálních lázní, pojištění CK pro případ úpadku, pobytovou taxu
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění 52,-Kč/os/den
Sleva: na vlastní dopravu - 500,- Kč/osoba
Cestovní kancelář není zodpovědná za případnou odstávku bazénu !!
www.ckvalaska.cz
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MAĎARSKO / ZALAKAROS - Hunguest hotel ***Freya
ě
Termální lázn

TERMÍN 24.11. - 26.11. 2023

6.490,-

Hunguest hotel *** Freya

je propojený s lázněmi Zalakaros, kromě komfortního ubytování a stravování formou bufetových stolů zajišťuje komfortní přechod do lázní Zalakaros přes krytou
chodbu s možnosti přerušování vstupů. Celoročně otevřené léčebné lázně Zalakaros – během léta doplněné s letním koupalištěm a toboganovým parkem s celkovou volní plochou 5000m2 ( z toho 1500m2 krytou ) – nabízejí příjemný odpočinek
a zážitek pro všechny věkové kategorie.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, koupelna, WC, balkon, telefon,
TV, trezor, WIFI, minibar, klimatizace.
Strava: polopenze - snídaně a večeře formou švédských stolů

Nástupní místa:
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Uherský Brod.
za příplatek + 200,-Kč: Nový Jičín, Frýdek-Místek, Hranice
za příplatek +450,-Kč: Ostrava / min. počet jsou 4 osoby

Cena zahrnuje:
dopravu luxusním autobusem, 2 x ubytování s polopenzí, neomezené vstupné do
termálních lázní pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu splatnou na místě, cestovní pojištění
Příplatek: za 1/1 pokoj 2.700,- Kč

MAĎARSKO / Bükfurdó hotel Piroska a hotel Hunguest****

Atraktivní komplex budov nabízí vysoký standard gastronomických služeb, vlastní zážitkové lázně, pestrou nabídku saun, a wellness centrum. Pro naše hosty jsou
k dispozici bazény s léčivou vodou, bazény vhodné pro sport, pro rodiny, respektive dětské bazény. Kromě obvyklých prolézaček, skluzavek, houpaček očekává nejmenší návštěvníky i vodní hřiště, které je obohaceno zvláštními prvky.

ě
Termální lázn

Lázně Bükfürdő! - rekreace, osvěžení pro všechny věkové kategorie.

TERMÍN 18.4. - 22.4., 26.9. - 30.9. 2023
TERMÍN 18.4. - 22.4., 26.9. - 30.9. 2023

8.990,-

BUK – Hotel HUNGUEST****

je propojen s lázněmi Bükfürdő Termal a Spa. Nedávno obnovený hotel nabízí kvalitní
ubytování, výbornou polopenzi a nejkomfortnější využívání lázní během pobytu – přes
krytou, vytápěnou chodbu, s možností přerušování vstupu během dne.

Cena zahrnuje: dopravu luxusním busem, 4 x ubytování s polopenzí (bohatá snídaně i večeře formou bufetových stolů). 4 x celodenní vstup do Bükfürdő Termal a Spa
(vstupy lze přerušovat během dne), vstup do hotelového relaxačního centra – fitnes,
sauny, župan a ručníky na pokoji.
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
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7.990,-

BUK – HOTEL PIROSKA

je krásný ubytovací komplex s zážitkovými lázněmi s třemi bazény, saunových světem,
léčebním oddělením, pestrou nabídkou wellness a jiných programů.
Ubytování: Hotel disponuje dvoulůžkovýma pokoji, které je možné dovybavit přistýlkou
i pro více osob. Pokoje jsou vybaveny koupelnou s WC, trezorem, kompaktní ledničkou,
televizí, telefonem, fénem a WiFi zdarma.

Cena zahrnuje: 4x ubytování s bufetovou snídaní,  bufetová večeře, hotelový
wellness, dopravu lux busem.
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstup do termálních lázní Bükfürdő
Nástupní místa:
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Uherský Brod.
za příplatek + 200,-Kč: Nový Jičín, Frýdek-Místek, Hranice
za příplatek +450,-Kč: Ostrava / min. počet jsou 4 osoby

MAĎARSKO / SARVÁR – hotel Park Inn
ě
Termální lázn

Hotel Park Inn

Sárvár

Je známé především jako lázeňské město, často navštěvované pro léčebné účinky svých termálních pramenů. S 5000 čtverečními metry vodní plochy je často vyhledáváno rodinami s dětmi, nebo pro léčebné kúry. Město má historické
centrum s hradem Nádasdyů, známou botanickou zahradu s arboretem, nebo
lanové centrum. V lázních Sárvár můžete využívat širokou nabídku služeb od
relaxace v termálních bazénech, zábavy na tobogánech a skluzavkách, až po
specializované lázeňské služby jako jsou masáže, koupele a zábaly.

Nástupní místa:
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Uherský Brod.
za příplatek + 200,-Kč: Nový Jičín, Frýdek-Místek, Hranice
za příplatek +450,-Kč: Ostrava / min. počet jsou 4 osoby

Poloha: Hotel Park Inn, postavený v roce 2006, naleznete ve měste Sarvár v srdci východního Maďarska a nachází se 5 minut pěší chůze od středu města. Hotel je propojen krytou
vyhřívanou chodbou s areálem termálních lázní Sárvári Gyógy és Wellnessfürdő.
Vybavení: Hotel disponuje vstupní halou s 24 hodinovou recepcí s bezbariérovým přístupem, směnárnou, bankomatem, společenskou místností s TV. Pro sportovní aktivity je
připraven kulečník, šipky, fotbálek. Pro děti je připraven dětský koutek.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s koupelnou a WC, TV, minibar bez
nápojů, trezor, wifi zdarma.
Stravování: all inklusive – snídaně, obědy a večeře bufet, dopolední a odpolední svačina, káva, alko, nealko nápoje ( točené pivo, rozlévané víno, džusy, voda)
Termín

počet
nocí

cna za 1/2

dítě 6 - 14 let

dítě do 6 let

10.11 - 12.11.

2

7.990,-

5.990,-

1.900,-

Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, ubytování, stravování ALL INCLUSIVE, neomezený vstup do termálních lázní, pojištění CK pro případ úpadku
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, pobytovou taxu, vstupy do saunového světa

SLOVINSKO / MORAVSKÉ TOPLICE – hotel TERMAL
ě
Termální lázn

Hotel Termal

TERMÍN 9. 3. – 12. 3., 15.10. - 18.10. 2023

7.900,-

Lázně Terme 3000

Lázně Terme 3000 se nacházejí v malém městečku Moravske Toplice a od léta
2000 se pyšní komplexem venkovních a vnitřních bazénů (30-38 °C) s celkovou
vodní plochou 5.000 m². Vodní svět – 22 bazénů, 4 otevřené skluzavky, skluzavky
s volným pádem, největší atrakcí je 22 metrová rampa s dvěma skluzavkami,
jedna o délce 170 m a druhá 140 m. Obě jsou doplněny kompletními audiovizuálními efekty.
Celkem zde můžete využít následujících atrakcí: vodopády, gejzíry, podvodní
masážní proudy, vzduchové masáže, protiproud, vířivé koupele, skokanské
můstky i klasické plavecké dráhy. Terme 3000 dále nabízejí Tureckou a Finskou saunu, solárium, dětské hřiště, několik restaurací a bar. Prostorná zatravněná plocha Vám poskytne dostatek stínu i soukromí. Největší zvláštností je
jedinečná černá voda s výjimečnými léčebnými vlastnostmi.
Nástupní místa:
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Uherský Brod.
za příplatek + 200,-Kč: Nový Jičín, Frýdek-Místek, Hranice
za příplatek +450,-Kč: Ostrava / min. počet jsou 4 osoby

Poloha: Hotel se nachází v areálu termálního komplexu Terme 3000 a je propojen novou krytou spojovací chodbou s vnitřními bazény Terme 3000. Hotel je též
propojen s léčebným centrem Thermalium. V blízkosti hotelu se nachází 18-ti
jamkové golfové hřiště.
Ubytování: 1 a 2 lůžk. pokoje (20 m²) s možností přistýlky, vybavené klimatizací,
koupelnou s vanou nebo sprchou, WC, fénem, SAT-TV, Wi-Fi, telefonem, mini-barem, většina pokojů s balkonem. Zdarma jsou k dispozici župany a ručníky.
Ve společných prostorách je dostupné bezplatné Wi-Fi.
Strava: polopenze

Cena zahrnuje: dopravu luxusním busem, 3 x ubytování s polopenzí a vstupem do
hotelového wellness a TERME 3000, pojištění CK pro případ úpadku
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, pobytovou taxu ( platí na se na místě ).
Příplatek: 1/1 lůžkový pokoj 2.500,- Kč
Dětská cena od 3. do 12. let 5.900,- Kč (na přistýlce)
www.ckvalaska.cz
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VELIKONOČNÍ / MAĎARSKO – SRBSKO – BOSNA a HERCEGOVINA

Szeged, Bělehrad, Sarajevo, Travnik, Jajce
Velikonoce

Szeget divadlo

NOVINK

A

Chrám
Svaté Sávy

Bělehrad

TERMÍN 6. 4. – 11. 4. 2023

Lu
občexrsutsní
vení

8.290,-

Program zájezdu:
1. den čtvrtek: odjezd v nočních hodinách z nástupních míst
2. den pátek: ráno příjezd do královského města Szegedu, prohlídka památek,
katedrála, národní divadlo, nábřeží řeky Tisy, odjezd do hlavního města Srbska
Bělehradu ubytování procházka centrem města (Náměstí republiky, poetická
ulice umělců Skadarlija, hlavní pěší zóna v centru Bělehradu bulvár knížete Michaila), večeře.
3. den sobota: po snídani pokračujeme prohlídkou města Bělehrad - pevnost
Kalemegdam, park Tašmajdan, Chrám Svaté Sávy, Odpoledne odjezd na ubytování do města Ilidže večeře,
4. den neděle: po snídani zůstaneme ještě v Ilidž i navštívíme pramen řeky
Bosny. Odjezd do Sarajeva (5 km) - prohlídka nejvýznamnějších míst (historická a řemeslná Baščaršija s orientální atmosférou, Baščaršijská mešita, Sebilj –
hlavní městská fontána, radnice, pěší zóna Ferhadija, orientální bazar Bezistan,
Latinský most, kde byl zavražděn  arcivévoda František Ferdinand dEste), večer
přejezd na ubytování do Travniku hotel Vezir
5. den pondělí: prohlídka města Travnik bývalého města vezírů a metropole Bosny, které leží v úzkém údolí řeky mezi horami. Dnes muzeum osmanské
architektury pod širým nebem – čaršija - stará osmanská obchodní čtvrt, hodinová věž, Pestrá mešita, pevnost nad městem…. a odpoledne přejezd do
královského města Jajce s opevněním, pevností, branami, hodinovou věží a dalšími památkami, jehož hlavním symbolem je vodopád na řece Pliva, který patří
k nejkrásnějším na světě a je vkomponovaný do panoramatu města odjezd do
ČR návrat v ranních hodinách.
Jajce

Pramen
řeky Bosny

Město Ilidže
Sarajevo

Latinský most
Radnice
Travnik

Pevnost
nad městem

Vodopád
na řece Pliva
Čaršija
Pestrá mešita

Nástupní místa:
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Uherský Brod.
za příplatek + 200,-Kč: Nový Jičín, Frýdek-Místek, Hranice
za příplatek +450,-Kč: Ostrava / min. počet jsou 4 osoby
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Cena zahrnuje:
3 x ubytování s polopenzí, dopravu lux. busem
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy

Tradiční GRILOVAČKA s MIROU 2023

TOSKÁNSKO / PISA-LUCCA / VOLTERRA-CARRARA
Campo dei Miracoli / Pisa /Baptisteriea

NOVINK

A

Camposanto

TERMÍN 27. 4. – 1. 5. 2023

7.990,-

Program zájezdu:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Dopoledne příjezd do města proslulého slavnou šikmou věží PISA –
prohlídka náměstí Campo dei Miracoli (Pole zázraků) s katedrálou, baptisteriem, hřbitovem Camposanto, centrum města s množstvím nádherných
uliček, kaváren a restaurací.
Odpoledne odjezd na ubytování a pak grilovačka s Mirou.
3. den: Po snídani návštěva nádherného středověkého města LUCCA– prohlídka historického centra města s návštěvou nejvýznamnějších památek a zajímavostí - městské hradby s branami, ománská katedrála San Martino, rodný
dům Giacoma Pucciniho, věž Guinigi, náměstí Piazza Anfiteatro s domy
postavenými na základech římského amfiteátru. Odpoledne návštěva opevněného středověkého města s úzkými uličkami a pevností na skalnatém vrchu
v horách VOLTERRA, které je známo výrobky z alabastru. Návrat na ubytování,
večeře, nocleh.
4. den: Po snídaní prohlídka slavných mramorových dolů v CARRARA. Carrarský mramor proslavil sochař Michelangelo a je z něho postavena i většina významných památek v Toskánsku. Odpoledne odjezd zpět do ČR
5. den: Návrat v ranních hodinách.

Lucca

San
Martino

Věž
Guinigi

CARRARA

VOLTERRA
Mramorový
důl

Piazza
Anfiteatro
Nástupní místa:
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Uherský Brod.
za příplatek + 200,-Kč: Nový Jičín, Frýdek-Místek, Hranice
za příplatek +450,-Kč: Ostrava / min. počet jsou 4 osoby

Cena zahrnuje: 2 x ubytování, 2 x snídaně, 1x večeře, 1 x grilování, dopravu
lux. busem, průvodce
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy
www.ckvalaska.cz

53

HOLANDSKO / romantické údolí RÝNA a rozkvetlé Holandsko
Amsterdam

TERMÍN 3.5. - 8.5. 2023

Rüdesheim am Rhein

8.950,- / osoba

Loreley

ve dvoulůžkovém po

koji

Program zájezdu:
1. den: odjezdy-Zlín 19:15 hod., Kroměříž, Brno, Jihlava – Pávov, Humpolec –
Vystrkov, Praha – Stodůlky (stanice metra), Beroun, Plzeň.
2. den: noční přejezd přes Německo, ráno Rüdesheim am Rhein (UNESCO) ranní procházka městem, na niž naváže panoramatická jízda lanovou dráhou
nad zdejšími vinicemi), plavba lodí po Rýně, při které uvidíme mnoho romantických hradů a zřícenin. – Loreley zastávka u legendární skály, opředené pověstmi a legendami, výjezd na hlavní výhled na řeku Rýn. Ubytování v Aachen
(Cáchy).
3. den: ráno prohlídka katedrály v Cáchách, přejezd do Holandska, Delft (královská porcelánka, náměstí s radnicí a Novým kostelem, Vermeer centrum,
atd, Haag – sídlo panovníka, přejezd na nocleh v okolí Amsterdamu
4. den: ráno přejezd do Alsmeeru (největší světová burza květin) dále se podíváme do Keukenhofu (největší tulipánová zahrada), během prohlídky spatříte
více než 7 milionů květin), Volendam (prohlídka rybářské vesnice), návštěva
nejznámější sýrárny Alida Hoewe, součástí prohlídky areálu bude i ukázka výroby tradičních holandských dřeváků. Z Volendamu přeplujeme lodí do další
pitoreskní vesnice Marken, návrat na ubytování.
5. den: Amsterdam (UNESCO), plavba po kanálech – grachtech, procházka
přes dvůr Bekyní, plovoucí květinový trh, možnost návštěvy některé z galerií
(Rijksmuseum, Van Gogh atd), brusírna diamantů, náměstí Dam a ulice červených luceren), noční přejezd přes Německo.
6. den: dopoledne návrat do ČR

Delft

Radnice

Haag

Volendam

Keukenhofu
Alida Hoewe

Amsterdam
Dam

Nástupní místa:
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Uherský Brod.
za příplatek + 200,-Kč: Nový Jičín, Frýdek-Místek, Hranice
za příplatek +450,-Kč: Ostrava / min. počet jsou 4 osoby
54

Cestujete s námi již 33 let. Děkujeme Vám za důvěru!

Cena zahrnuje: 3 noci v hotelu, 3 x snídaně, dopravu autobusem a průvodce.
Cena nezahrnuje: kapesné a vstupy (muzea, grachty, turistické atrakce atd.

95 EUR), příplatek na jednolůžkový pokoj cca 2.500,- Kč, cestovní zdravotní
pojištění pro osoby do 70 let 420,- Kč.

Slevy: dítě do 10 let na přistýlce ve dvoulůžkovém pokoji - 700,-Kč, v případě

ubytování ve 2-lůžkovém pokoji s 1 dospělým sleva pouze - 300,-Kč.
Zájezd ve spolupráci s partnerskou CK

FRANCIE / Paříž + Versailles - Tak trochu jinak
Paříž

Eiffelova věž

Invalidovna
Louvre

TERMÍN 10.5. – 15. 5., 25.10. - 29.10. 2023

8.490.-

Program zájezdu:
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách přes Německo do Francie
2. den Příjezd do Paříže v ranních hodinách. Následuje úvodní prohlídková
trasa autobusem (náměstí Bastili, Notre Dame, Louvre atd). Autobus nás vysadí v blízkosti Eiffelovy věže. Zde také začneme s prohlídkou. Poté budeme poznávat další krásná místa Paříže: Martova pole, nábřeží Seiny, Pont
Neuf, katedrála Notre Dame, Latinská čtvrt, Invalidovna - hrobka císaře
Napoleona, centre Pompidue. V podvečer nastoupíme do autobusu na náměstí Concorde nebo v jeho blízkosti a přesuneme se závěrečnou vyhlídkovou jízdou přes Champs Elysées na okružní periferik a ubytování do hotelu
ve čtvrti La Défense..
3.den Náš dnešní program začneme ve Versailles, královské residenci, kde
si uděláme představu o životě fr. královského dvora v 17. a 18.stol, projdeme
se zahradami, podíváme se na malý a velký Trianon. Poté se přesuneme do
Paříže, abychom si prohlédli nejmodernější část města La Défense, kde si
můžeme nakoupit ve velkém obchodním centru. Na závěr dne se vydáme na
nejvyšší místo Paříže, Montmartre a chrám Sacre Coeur, projdeme se kolem Moulin Rouge, Pigalle…
4. den Ráno odjezd z hotelu, Kolem Stade de France s unikátní konstrukcí
a dějištěm MS v kopané 1998 a přes náměstí Vendome a Operu se dostaneme k Louvru. Prohlídce se každý věnuje v doporučeném čase. Někdo
stihne i posezení v kavárně v centru Paříže. Následná procházka nás zavede do zahrad Tuilerie, ulicí Rivoli přes náměstí Svornosti na Champs
Elysées, kterou jsme již autobusem jednou projeli. Pak již následuje závěrečná projížďka s výjezdem z Paříže. Z přístavu se naposledy podíváme na
osvětlenou Champs Elysées, projedeme kolem presidentského paláce
a amerického velvyslanectví k chrámu Madelein, k Opeře, nám. Vendome
a ulicí Rivoli na náměstí Svornosti. Po nábřeží pak opouštíme Paříž. Poslední
zastávka tohoto dne bude v Remeši, kde se podíváme na krásnou a slavnou
katedrálu, kde probíhaly korunovace francouzských králů. Poté již budeme
pokračovat v cestě domů.
5.den Příjezd do ČR bude v dopoledních hodinách.

Katedrála Notre Dame

Trianon

Versailles

Sacre
Coeur

Champs Elysées
La Défense

Remeš

Nástupní místa:
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Uherský Brod.
za příplatek + 200,-Kč: Nový Jičín, Frýdek-Místek, Hranice
za příplatek +450,-Kč: Ostrava / min. počet jsou 4 osoby

Změna programu vyhrazena.

Tuilerie

Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, 2x ubytování se snídaní v hotelu IBIS  
ve 2-3 lůžkových pokojích se soc. zařízením, klima, topení, fén, WIFI, TV/SAT,
ručníky, průvodce, povinné pojištění CK

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy
www.ckvalaska.cz
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CHORVATSKO / Trogir-Split-Makarská-Záhřeb
Předvánoční

Makarska

ZÁHŘEB je OCENĚN již 3 roky po sobě jako

Split

NEJHEZČÍ ADVENTNÍ TRHY V EVROPĚ
Adventní Záhřeb letos vrací do ulic města to, co nás vždy rozesměje
a rozveselí, zjemní a okouzlí: vánoční výzdobu a krásné dřevěné domy,
okouzlující hudbu a speciální show, vynikající catering a usměvavé
růžové tváře. Advent v Záhřebu představuje vánoční atmosféru, kterou vytvářejí emoce v našich
srdcích. Je to pohodová procházka s blízkými, pocit tepla navzdory chladnému vzduchu, radost z rozdávání
dárků a víra v lepší zítřky
Makarska
Záhřeb

TERMÍN 14.12. – 18.12. 2023

6.490,-

Program zájezdu:
1. den: odjezd ve večerních hodinách z ČR
2. den: v dopoledních hodinách příjezd do Trogiru, prohlídka města, přejezd
do Splitu návštěva města osobní volno, přejezd na Makarskou. Ubytování
v hotelu Biokovo v centru města – po večeři, možnost procházky večerním
městem s neuvěřitelně nádhernou vánoční atmosférou.
3. den: snídaně, osobní volno možnost procházky směr Tučepi nebo možnost
přejet autobusem do Bašky Vody (při minimálním počtu 30 osob není v ceně
zájezdu), možnost Brely nejromantičtější procházky pobřežím směr Brela, návrat na ubytování večeře.
4. den: po snídani odjezd do Záhřebu prohlídka adventních trhů, osobní
volno, odpoledne odjezd, příjezd do nástupních míst v ranních hodinách.
Nástupní místa:
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Uherský Brod.
za příplatek + 200,-Kč: Nový Jičín, Frýdek-Místek, Hranice
za příplatek +450,-Kč: Ostrava / min. počet jsou 4 osoby

Záhřeb

Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, 2x ubytování s polopenzí v hotelu na
Makarské, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, výlet do Bašky Vody 300,- Kč osoba,
pojištění léčebných výloh 52,- Kč tarif K5S

CHORVATSKO / Krka-Kornati-Paklenica-Biokovo-Plitvice
Národní parky

TERMÍN 18.4. - 24.4., 26.9. - 2.10. 2023

8.290,-

Program zájezdu:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách
2. den: Ráno příjezd do NP Paklenica – krasový říční kaňon , prohlídka, příjezd
do Zadaru prohlídka města, ubytování, večeře
3. den: Po snídani odjezd do NP Krka. Celý tok Krky je dlouhý od pramene
u města Kninu po ústí u Šibeniku 72,5 km. Národní park zahrnuje téměř celý
tok řeky Krky od Kninu až po Skradin a dolní tok řeky Čikoly – vodopády
Skradinski Buk, příjezd do Šibenika (nebo Skradin) – prohlídka města. Trogir – ubytování, po večeři prohlídka nočního Trogiru.
4. den: Po snídani zastávka ve městě Kaštel (prohlídka), přejezd do Splitu –
prohlídka města volno, pak město Omiš – starobylé pirátského městečko, prohlídka města, přejezd na ubytování (Makarská), večeře.
5. den: Snídaně, individuální volno, možnost fakultativního výletu na pohoří
Biokovo s vyhlídkou Skywalk, večeře.
6. den: Po snídani odjezd na NP Plitvice – národní park s terasovitě položenými tyrkysovými jezery, vodopády a travertinovými kaskádami, místo natáčení
příběhů o Vinnetouovi prohlídka odjezd do ČR
7. den: Návrat do ČR v ranních hodinách
Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, 4x ubytování s polopenzí, průvodce,
pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
Nástupní místa:
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Uherský Brod.
za příplatek + 200,-Kč: Nový Jičín, Frýdek-Místek, Hranice
za příplatek +450,-Kč: Ostrava / min. počet jsou 4 osoby
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NP Krka

NP Paklenica

Zadar
Trogir

NP Bikovo

Plitvická jezera

Omiš

ITÁLIE / Karneval v BENÁTKÁCH
Padova

NOVINK

Benátky

A

Punta Sabione

TERMÍN 17.2. – 19.2. 2023

4.990,-

Program zájezdu:
1. den: odjezd večer přes Rakousko do Itálie příjezd do města Padova ubytování,
prohlídka města
2. den: snídaně přejezd busem na Punta Sabione vaparettem do Benátek.
Dopoledne prohlídka historického města s průvodcem v ráji masek, koncertů,
možnost projížděk po kanálech na romantických gondolách, volno, odjezd
v pozdních večerních hodinách.
Účast na tradičním karnevalu, který se zde slavil od roku 1047 do konce 19. století,
od roku 1972 je tato tradice obnovena a od tohoto roku přijíždí každoročně do
Benátek tisíce turistů z celého světa, které uchvátí dokonalost a pestrost karnevalových masek. Odjezd pozdě večer do ČR.
3. den: příjezd dopoledne do nástupních míst
Nástupní místa:
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Uherský Brod.
za příplatek + 200,-Kč: Nový Jičín, Frýdek-Místek, Hranice
za příplatek +250,-Kč: Ostrava / min. počet jsou 4 osoby

Poznámka - Nutno počítat s lodním lístkem do/z Benátek v ceně cca 25 Euro.
Cena zahrnuje: dopravu autokarem, průvodce, 1x ubytování se snídaní
Cena nezahrnuje: komplexní pojištění 52,- Kč den, tarif K5S

ITÁLIE / Lago di Garda-Benátky-Sirmione-Verona-Monte Baldo
Benátky

Lago di Garda

TERMÍN 12.4. - 16.4., 25.10. - 29.10. 2023

7.990,-

LAGO DI GARDA je největší italské jezero, které se nachází na severu země
mezi Alpami a Pádskou nížinou. Klima je díky poloze zcela středomořské.
Program zájezdu:
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách přes Rakousko do Itálie
2. den: ráno příjezd do Benátek, prohlídka města – např. Dóžecí palác, bazilika
Svatého Marka. Poté přejezd do Lago di Garda, ubytování, večeře, nocleh
3. den: Po snídani prohlídka Lazise - starobylá opevněná vesnice, jež si zachovala
svůj středověký charakter. Vesnice se pyšní starým gotickým hradem, tedy spíše
jeho zbytky. Svědkem těchto časů je např. Tvrz se šesti věžemi. Za zdmi opevnění
se schovává historické centrum s barevnými řadami domů. Sirmione - z tohoto
místa jde vidět celé jezero, Verona - středem historického města je podlouhlé
tržiště Piazza delle Erbe (Zelný trh), zde se odehrává slavné dílo William Shakespeare Romeo a Julie, odjezd k jezeru Lago di Garda. Nocleh u jezera.
4. den: Malcesine – město z kterého můžete dojet lanovkou na Monte Baldo
a užít si nezapomenutelný výhled na jezero. Riva del Garda se nachází se v nádherném zálivu chráněné horou Monte Brione a je dominantou celého jezera zde
možnost lehčí turistiky, odjezd do ČR
5. den: Návrat do ČR v ranních hodinách
Nástupní místa:
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Uherský Brod.
za příplatek + 200,-Kč: Nový Jičín, Frýdek-Místek, Hranice
za příplatek +450,-Kč: Ostrava / min. počet jsou 4 osoby

Změna programu vyhrazena.

Sirmione

Verona

Bazilika
Monte Baldo

Malcesine
Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, 2x ubytování, polopenze, průvodce,
pojištění CK pro případ úpadku
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy, hromadnou dopravu
www.ckvalaska.cz
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ČERNÁ HORA / Za krásami balkánských perel
Boka Kotorská-Sv. Stefan-Budva Lovčen- Skadarské jezero
Budva

Kotor
Lovčen
Sv. Štefan

TERMÍN 10.10. - 15.10. 2023

9.990,-

6 denní autobusový zájezd do historicky i přírodně nejzajímavější oblasti Jadranského pobřeží na místa, do kterých jste byli zvyklí jezdit na letní rekreace,
a na která dodnes mnozí vzpomínají…Petrovac, Bar, Sutomore, Bečiči,
Budva, Jako novinku jsme zařadili výlet do Albánie, města Shkodra.
Ubytování v Sutomore vila Bogumila - Program zájezdu:
1. den: Odjezd z nástupních míst (ráno) přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko
2. den: BUDVA (přímořské letovisko s cenným historickým jádrem, nádhernou
pláží a příjemnou atmosférou kaváren, hospůdek a obchodů – ubytování a odpočinek), odpoledne krátký výlet na SV. ŠTEFAN (světově proslulý ostrůvek se
starými domy přeměněnými na luxusní hotely, možnost koupání na krásné oblázkové pláži pod ostrovem), MILOČER (bývalé sídlo jugoslávských králů, které
bylo přeměněno na hotel), návrat na ubytování, večeře. Nocleh.
3. den: Po snídani celodenní okruh Černou Horou - KOTOR (historické město
v závěru Boky Kotorské s historickým centrem, zachovalými hradbami a katedrálou sv. Trifona), výjezd serpentýnami na LOVČEN (vrchol nad Bokou Kotorskou
s nádherným výhledem), dále cesta do CETINJE (historické bývalé hlavní město
Černé Hory s královským sídlem), návrat na ubytování, večeře. Nocleh.
Nástupní místa:
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Uherský Brod.
za příplatek + 200,-Kč: Nový Jičín, Frýdek-Místek, Hranice
za příplatek +450,-Kč: Ostrava / min. počet jsou 4 osoby

4. den: Po snídani výlet do „zapomenuté země Evropy“ ALBÁNIE. Návštěva
města SHKODRA – město s bohatou tradicí. Dominantou města je pevnost Rozafa, z které je úžasný rozhled na samotné město. Po prohlídce města odjezd
zpět na ubytování přes Skadarské jezero, večeře.
5. den: Po snídani odjezd pobřežím Jadranu, plavba trajektem přes Boku Kotorskou a cesta do DUBROVNÍKU (město považované za architektonický klenot jižní Dalmácie a jedno ze tří měst v Evropě s dokonale zachovaným městským opevněním), odpoledne odjezd přes Maďarsko, Slovensko.
6. den: Příjezd do nástupních míst odpoledne.
Dubrovník

Albánie

Shkodra

Cena zahrnuje: dopravu lux. Busem, 3x nocleh v Černé Hoře, 3x polopenze,
celodenní výlet do Albánie, průvodce CK, zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění léčebných výloh
Změna programu vyhrazena.

POLSKO / ZAKOPANÉ - Kouzelné město na úpatí Tater

Dolina Koscieliska

Gubalóvka

Zakopané

Morskie Oko
Termy
Chocholow

TERMÍN 24.7. - 26.7. 2023

5.990,-

Ubytování: Hotel Tatra*** Program zájezdu:
1. den: Příjezd do Zakopaného, lehká turistika k největšímu polskému jezeru
ve Vysokých Tatrách - Morskie Oko, volny program, večeře
2. den: Snídaně, procházka dolinou Koscieliska, odpoledne Termy Chocholów, večeře
3. den: Snídaně, ulice Krupówki a výšlap nebo výjezd pozemní lanovkou na
horu Gubalóvka návrat do ČR
Zakopane - Krupówki - „Zakopanský Václavák“, lemovaný stánky se suvenýry a občerstvením, obchody a hlavně restauracemi, které vás budou lákat
na tradiční malopolskou a podhalanskou kuchyni. Gubalówka je hora nad
Nástupní místa:
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Uherský Brod.
za příplatek + 200,-Kč: Nový Jičín, Frýdek-Místek, Hranice
za příplatek +450,-Kč: Ostrava / min. počet jsou 4 osoby
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Krupówki
městem Zakopane a její největší předností jsou dechberoucí výhledy dolů na
město, ale především na hřeben Tater vypínající se přímo před vašimi zraky
Dolina Koscieliska patří mezi jednu z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších
dolin v oblasti polských Tater. Současně je také druhou největší dolinou, která
má za sebou pestrou minulost. Přibližně od 15. století se v dolině rozvinul těžební průmysl.
Morskie Oko - je rozlohou největší pleso ve Vysokých Tatrách. Jeho hladina
leží v nadmořské výšce 1.395 m a má plochu téměř 35 ha. Jezero je ledovcového původu a je obklopeno impozatní kulisou přibližně o tisíc metrů
Cena zahrnuje:
dopravu lux. busem, 2x ubytování v penzionu s polopenzí,  průvodce
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, místní dopravu, lanovky, vstupy do
termálních lázní Chocholow

RAKOUSKO-NĚMECKO /

Salzburg-Orlí Hnízdo-Berchtesgaden-Königsee
Salzburg

Orlí hnízdo

Mirrabel

Solný důl

TERMÍN 4.7. - 6.7. 2023

4.490,-

Program zájezdu:
1. den: Odjezd v ranních hodinách z nástupních míst směr Rakousko – prohlídka solných dolů v Halleinu, po prohlídce přejezd do města Salzburg, rodiště
W.A.Mozarta, prohlídka historického centra, návštěva zahrad zámku Mirrabel,
individuální volno, přejezd na ubytování.
2. den: Po snídani odjezd do Německa směr Obersalzberg. Po příjezdu na
parkoviště se vydáme speciálním autobusem po inženýrsky unikátní silnici (výškový rozdíl 729 m překonává pomocí jedné zatáčky) na parkoviště Kehlstein,
odkud nás během 41 vteřin dopraví výtah na vrchol Orlího hnízda – Kehlsteinhaus – 1834 m. n. m. – bývalé rekreační sídlo Adolfa Hitlera – z tohoto místa se
nám naskytne nezapomenutelný výhled do údolí Berchtesgadenu. Dále můžeme navštívit dokumentační centrum Obersalzberg a podzemní kryty.
Nástupní místa:
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Uherský Brod.
za příplatek + 200,-Kč: Nový Jičín, Frýdek-Místek, Hranice
za příplatek +450,-Kč: Ostrava / min. počet jsou 4 osoby

Poté přejedeme ke Královskému jezeru Königsee, procházka kolem jezera,
možnost projížďky elektročlunem ke kostelu sv. Bartoloměje. V pozdních hodinách odjezd zpět do ČR, příjezd v brzkých ranních hodinách.
Königsee

kostel svatého
Bartoloměje

Cena zahrnuje: 1x ubytování se snídaní, dopravu lux. busem, průvodce
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy

RUMUNSKO / Po stopách hraběte DRACULY
Predeal,

Brašov

hrad Bran

Černý
kostel

TERMÍN 1.5. – 6.5. 2023

8.490,-

Hrabě DRACULA

Program zájezdu:
1. den – Odjezd ve večerních hodinách - noční přejezd Maďarskem.
2. den – V dopoledních hodinách dorazíme do sedmihradského města Sibiu.
Pokud nám bude přát, vyrazíme autobusem nebo lanovkou až k jezeru Bale Lac
(2034 m n. m.). Během odpoledne se přesuneme do města Predeal, které bude
naším útočištěm během celého zájezdu. Následuje ubytování, večeře.
3. den - Po snídani se vydáme na známý hrad Bran, který je neodmyslitelně spjatý s hrabětem Drákulou. Odpoledne navštívíme nedaleké podhorské město
Brašov. Jeho hlavní dominantou je působivý Černý kostel, stavba ze 14. století,
která je prý největším gotickým kostelem mezi Vídní a Istanbulem. Přímo v centru města se nabízí možnost cesty lanovkou na přilehlý vrchol Tampa – budete-li
mít chuť, můžete ji využít. V podvečer se přesuneme zpět do hotelu na večeři.
4. den - Po snídani se přesuneme do horské obce Busteni, kde nasedneme na
lanovku, která nás pohodlně dopraví na vrchol Babele (2200 m n. m.). Odtud se vydáme na pěší túru a společně vystoupáme až na Omu (2507 m n. m.), nejvyšší vrchol
pohoří Bucegi. Během odpoledne navštívíme nedaleké město Sinaia, ve kterém se
nachází novorenesanční zámek Peleš. Návrat do hotelu a večeře.
5. den - Po snídani, se vydáme se k jezeru Balea Lac, kam nás dovede transfagarašská magistrála. Večer se s Rumunskem rozloučíme a vydáme se na zpáteční
cestu směrem k domovině. Během noci překonáme Maďarsko a Slovensko.
6. den - Zpátky do Česka se vrátíme ráno nebo během dopoledne.
Nástupní místa:
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Uherský Brod.
za příplatek + 200,-Kč: Nový Jičín, Frýdek-Místek, Hranice
za příplatek +450,-Kč: Ostrava / min. počet jsou 4 osoby

Peleš

Busteni

Babele

Balea Lac

Cena zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, dopravu lux. busem, průvodce
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy
www.ckvalaska.cz
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SLOVENSKO / VYSOKÉ TATRY
Vysoké Tatry

Tatranská Lomnice

Skalnaté pleso

Strečno

TERMÍN 6.10. - 8.10. 2023

4.200,-

1. den: Odjezd v ranních hodinách, po cestě prohlídka zříceniny Strečno. Odpoledne
možnost relaxace v termálních lázních AquaCity Poprad, kde se nachází 13 vnějších
i vnitřních bazénů s minerálními prameny o teplotě až 38 °C, vodní atrakce, sauna.
Nocleh v hotelu.
2. den: Po snídani odjezd do národního parku Vysoké Tatry – výjezd lanovkou z Tatranské Lomnice na Skalnaté pleso (1725 m). Ze Skalnatého plesa náročnější túra po
magistrále přes Velkou Svišťovku (1981 m) k Zelenému plesu (1548 m). Občerstvení              
v Brnčalově chatě a pokračování až do Tatranské Lomnice. Fakultativně lze strávit den
v lokalitě Skalnatého Plesa nebo v osadách Starý Smokovec a Tatranská Lomnica
(např. prohlídka muzea TANAP). Pozdě odpoledne podvečerní koupání v termálních
lázních ve Vrbově. Cesta zpět do hotelu, nocleh.
3. den: Po snídani cesta do Slovenského ráje do osady Podlesok. Odtud pěší túra
soutěskou Suchá Belá s četnými žebříky, stupačkami a vodopády. Výstup na náhorní
plošinu Kláštorisko a odtud návrat zpět na Podlesok. Méně zdatní turisté se mohou
vydat korytem řeky Hornádu (Prielom Hornádu).
Nástupní místa:
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Uherský Brod.
za příplatek + 200,-Kč: Nový Jičín, Frýdek-Místek, Hranice
za příplatek +450,-Kč: Ostrava / min. počet jsou 4 osoby

AquaCity Poprad
Suchá Belá

Kláštorisko

muzeum TANAP
Cena zahrnuje: 2x ubytování, dopravu lux busem, průvodce, pojištění CK  
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, pojištění léčebných výloh 52,- Kč tarif
K5S, vstupy

ČESKO / V ráji šumavském...po stopách policie MODRAVA
Klatovy

Sušice

Domažlice

Kaple Anděla

Skleněná socha

TERMÍN 25.9. – 29.9. 2023

6.990,-

1. den: Příjezd do Klatov do ***WELLNESS HOTEL CENTRÁL. Při večeři uvítací přípitek.
2. den: Dnes nás čeká výlet z Klatov do malebného městečka Horažďovic. O několik
kilometrů dále v obci Čepice se nachází světová rarita, jediná skleněná socha umístěná venku. Pak dále do Sušice, také ke kapli Anděla strážce nad Sušicí. Po obědě projedeme přes Dlouhou Ves do Hartmanic a Dobré Vody, kde je kostel se skleněným
vybavením. Můžeme se projít z Roviny asi 2 km ke skále sv. Vintíře, která nás odmění
krásnými výhledy. Zpět do Klatov pojedeme přes bývalý vojenský prostor.
3. den: Po snídani se vydáme s průvodcem na prohlídku historického města Klatovy.
Navštívíme Katakomby s mumifikovanými mnichy a jedinečnou barokní lékárnu, která
byla v provozu přes 300 let až do roku 1966. Na odvážné jedince čeká 81 m vysoká Černá věž – dominanta města. Po prohlídce čas pro nákupy a případně přestávku na kávu.
Odpoledne nás čeká Chodsko a jejich centrum Domažlice, kde se můžeme stavit na
oběd v jedné z tradičních místních restaurací a navštívit Muzeum Chodska. Po návratu
do hotelu velký Šumavský knedlíkový festival.
4. den: Ráno setkání s průvodcem a celodenní výlet po Šumavě. Dopoledne navštívíme městečko Kašperské Hory s muzeem historických motocyklů. Hrad Kašperk
je nejvýše položeným hradem v Česku (980 m n.m.) a býval rezidencí Karla IV. postaNástupní místa:
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Uherský Brod.
za příplatek + 200,-Kč: Nový Jičín, Frýdek-Místek, Hranice
za příplatek +450,-Kč: Ostrava / min. počet jsou 4 osoby
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venou k ochraně zdejších zlatorudných dolů. Odpoledne pokračujeme do Srní, které
zpopularizoval seriál Policie Modrava. I zde krátká zastávka. Můžeme navštívit geologickou expozici Rokyta a přes Modravu, Kvildu a Horskou Kvildu zpět do Klatov.
U Kvildy můžeme navštívit rašeliniště a naučnou stezku Jezerní slať. Vracíme se zpět
přes Velhartice známé tím, že zde měl chatu Jan Werich, a unikátním středověkým hradem. Zpět v hotelu večeře.
5. den: Návrat domů přes Plzeň, město piva. Zvláštností je zde Velká synagoga. Po
prohlídce města a exkurzi v plzeňském pivovaru Pilsner Urquell pokračujeme domů.
Kašperské hory

Kašperk

Cena zahrnuje: 1x uvítací přípitek u 1. večeře, 4 x ubytování s bufetovou snídaní,  
4 x 3-chodová večeře v hotelu, 1 x knedlíkový festival = večeře tematicky zaměřená na
české knedlíky v nejrůznějších podobách + 5 nápojů na osobu (čepované pivo, rozlévané červené / bílé víno, rozlévané nealko, káva, čaj) + soutěž v pití piva s diplomem
a suvenýrem pro vítěze, volný vstup do hotelového bazénu, 3 x celodenní průvodce.
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupy Příplatek: 1/1 pokoj 1.200,- Kč pobyt

ČESKO / Vranov nad Dyjí - Jaroměřice - Dalešice
Znojmo

Vranov nad Dyjí

Přehrada

TERMÍN 11.7. - 12.7. 2023
TURISTIKA - PŘÍRODA – PAMÁTKY

3.450,-

Jaroměřic nad Rokytnou-zámek

1. den: odjezd v ranních hodinách, dopoledne – prohlídka historického centra Znojma, přejezd do Vranova, po cestě zastávka v Čížově – prohlídka bývalého hraničního
prostoru vč. dochované železné opony; pěší procházka k Vranovské přehradě (hráz,
Granátová zátoka, visutá lávka, možnost výstupu ke Claryho kříži s pěknými výhledy na
hráz), ubytování. V případě špatného počasí možnost prohlídky Vranovského zámku,
ubytování
2. den: dopoledne po snídani – přejezd do Jaroměřic nad Rokytnou – prohlídka
areálu zámku, který je pro svou krásu nazýván moravským Versailles, v odpoledních
hodinách prohlídka pivovaru v Dalešicích, možnost ochutnávky dalešického piva v pivovarské restauraci
Nástupní místa:
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Uherský Brod.
za příplatek + 200,-Kč: Nový Jičín, Frýdek-Místek, Hranice
za příplatek +450,-Kč: Ostrava / min. počet jsou 4 osoby

Interiér zámku
Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí dopravu lux busem, průvodce, pojištění CK  
Cena nezahrnuje: vstupy

ČESKO / Telč-Červená Lhota-Třeboň-Český Krumlov-Hluboká
Telč

Třeboň

Krýzovy jesličky

TERMÍN 12.5. - 13.5. 2023

Červená lhota

3.450,-

Program zájezdu:
1. den: Odjezd z nástupních míst. Dopoledne prohlídka náměstí v TELČI, které je pro svou zachovalost zapsané na seznamu kulturních památek UNESCO.
Poté přejezd do Jindřichova Hradce a návštěva největšího lidového mechanického betlému na světě - Krýzových jesliček, které jsou dokonce zapsány
i v Guinessově knize rekordů. V odpoledních hodinách prohlídka známého
zámku Červená Lhota a návštěva centra českého rybníkářství - města Třeboně. Přejezd na ubytování.
2. den: V dopoledních hodinách návštěva Českého Krumlova, jehož centrum
je pro svou krásu rovněž zapsáno i na seznamu kulturních památek UNESCO
(procházka po městě s průvodcem, individuální volno). V odpoledních hodinách návštěva zámku Hluboká, který patří mezi naše nejkrásnější zámky a kde
se natáčela i známá česká pohádka Pyšná princezna. Návrat domů.
Nástupní místa:
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Vsetín, Vizovice, Zlín, Uherský Brod.
za příplatek + 200,-Kč: Nový Jičín, Frýdek-Místek, Hranice
za příplatek +450,-Kč: Ostrava / min. počet jsou 4 osoby

Český Krumlov

Zámek Hluboká
Cena zahrnuje: 1x ubytování se snídaní, dopravu lux busem, průvodce, pojištění CK  
Cena nezahrnuje: vstupy
www.ckvalaska.cz
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JEDNODENNÍ ZÁJEZDY - MĚSTA ROZKVETLÁ, ALE I ADVENTNÍ
RAKOUSKO

POLSKO

POLSKO

VÍDEŇ

KRAKOV - WIELICZKA

Cena: 990,- Kč
Cena zahrnuje: doprava lux. busem, průvodce
Cena nezahrnuje: pojištění – tarif K5S – 52,-Kč/os/den

Termín: 29.4., 2.12. 2023
Krakov leží na řece Visle, v nejužším místě tzv. Krakovské brány, která spojuje Sandměřskou kotlinu
s kotlinou Osvětimskou. Nejstarší část města se nachází na opevněném Wawelském návrší. Krakov je
považování za hlavní město polské kultury. Je jedním
z nejdůležitějších turistických, kulturních a historických center v Evropě. Wieliczka je město v jižním
Polsku v blízkém okolí Krakova. Pod městem se nachází Solný důl Wieliczka – jeden ze světově nejstarších stále pracujících solných dolů, který je používán
od prehistorických dob. Důl je 327 m hluboký

Termín: 7.5. , 2.12., 9.12., 16.12. 2023
Město Vídeň leží na řece Dunaji a je největším rakouským městem a současně nejvýznamnějším kulturním, politickým a hospodářským centrem země.
Centru vévodí majestátní katedrála Stephansdom.
Další dominantou starého města je sídelní hrad
Habsburků Hofburg. Milovníci soudobé architektury si jistě nenechají ujít slavný Hundertwaserhaus.
Mariahilfer Strasse je výkladní skříní města.

MAĎARSKO

WROCLAV
Termín: 2.12., 16.12. 2023
Wroclav je historické hlavní město Slezska a Dolního
Slezska. Je to čtvrté největší město Polska a současně
i jedno z nejstarších polských měst. Historické jádro Wroclavi je velmi příjemné, jednotlivé památky se nacházejí
poměrně blízko sebe a není tak problém je obejít pěšky.
Cena: 1.190,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, průvodce
Cena nezahrnuje: pojištění – tarif K5S – 52,- Kč/os/den
vstupy

CHORVATSKO

Cena: 990,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, průvodce,
Cena nezahrnuje: pojištění – tarif K5S – 52,- Kč/os/den
vstupy

NĚMECKO

BUDAPEŠŤ
Termín: 21.10. - 22.10. 2023
Program 2denního zájezdu
1. den odjezd v ranních hodinách. Po obědě prohlídka
města. Rybářská bašta, Velká tržnice, katedrála sv.
Štěpána, Opera + náměstí hrdinů.
2. den po snídani prohlídka Parlamentu. Po obědě
možnost návštěvy termálních lázní Szechneyi nebo
volný program na prohlídku Budapešti.
Cena: 2.990,- Kč
Cena zahrnuje: doprava lux. busem, 2x ubytování se
snídaní, průvodce
Cena nezahrnuje: pojištění – tarif K5S–52,- Kč/os/den,
vstupy
Program 1denního zájezdu
Termín: 17.12. 2023
Odjezd cca 3:00 příjezd do Budapešti kolem 9.30 hodiny, základní okruh. Budapeští s průvodcem, individuální volno, návrat zpět do nástupních míst.
Cena: 1.190,- Kč
Cena zahrnuje: doprava lux. busem, průvodce
Cena nezahrnuje: pojištění – tarif K5S–52,- Kč/os/den,
vstupy
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ZIMNÍ POHÁDKA
V CHORVATSKÉM ZÁHŘEBU
Termín: 8.12. - 10.12. 2023
1. Den odjezd v pozdních odpoledních hodinách. Noční přejezd do Záhřebu.
2. Den celodenní návštěva vánočního města Záhřeb.
Dopoledne prohlídka historických části města. Odpoledne návštěva adventních trhů. Večer odjezd zpět do ČR.
3. Den v ranních hodinách příjezd zpět do nástupních
míst.
Cena: 1.490,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, průvodce
Cena nezahrnuje: pojištění – tarif K5S – 52,- Kč/os/den

Cestujete s námi již 33 let. Děkujeme Vám za důvěru!

VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY
a zámek MORITZBURG
Termín: 2.12. 2023
Odjezd v časných ranních hodinách z nástupních míst.
Dopoledne příjezd na romantický zámek Moritzburg
- místo natáčení naší nejslavnější filmové pohádky Tři
oříšky pro Popelku. Odpoledně návštěva Drážďan, prohlídka historického centra s průvodcem, Semperova
opera, Zwinger se známou obrazovou galerií, katedrála
Frauenkirche (zničená spojeneckým letectvem v závěru
II. světové války ), nábřeží Labe - volno k procházkám
po vánočně vyzdobeném drážďanském Striezelmarkt
s nejstarším vánočním trhem v Německu. K večeru odjezd z Drážďan do nástupních míst, předpokládaný příjezd v pozdních večerních / nočních hodinách.
Cena: 1.090,Cena zahrnuje: dopravu lux.busem, průvodce
Cena nezahrnuje: pojištění – tarif K5S – 52,- Kč/os/den,
vstupy

RELAX, WELLNES, ODPOČINEK, ZÁBAVA JEDNODENNÍ ZÁJEZDY
POLSKO

POLSKO

SLOVENSKO

TERMÁLY BUKOWINA
Termín: 15.4. 2023
Bokowina … je oblíbené místo vodního relaxu.
Najdete zde celoročně otevřené termální bazény
(celkem až 20 bazénů s teplotou vody 30-36 °C) a až 8
druhů saun. V bazénech se koupete v termální vodě,
kterou získávají z hloubky 2,4 km od severozápadního svahu pohoří Wysoki Wierch. Koupel v termálních
vodách je jedinečným zážitkem. Odjezd v časných
ranních hodinách, odjezd zpět do ČR v podvečer.
Cena: 890,Cena zahrnuje: dopravu lux.busem
Cena nezahrnuje: pojištění – tarif K5S – 52,- Kč/os/den,
vstupy

TERMÁLY CHOCHOLOW

TERMÁLY BEŠEŇOVÁ

Termín: 18.2., 25.3., 10.11. 2023
Největší komplex termálních bazénů této země
– Chocholowskie termy – leží přibližně 15 km na
severovýchod od Zakopaného, takřka na hranici se
Slovenskem. Co se týče rozlohy, pochlubit se tu mohou téměř 3 000 m² vodní plochy a 30 bazény. Místní termální vody jsou bohaté na mnoho mikroživin,
zaručují příliv vitality a plnou regeneraci těla. Kromě
bazénů a vířivky s termální vodou láká navíc návštěvníky i ozdravná zóna se sulfidovou a solankovou
vodou. U fontánek se zase vyřádí především děti.
Dobré vědět: Jen o vodě tu určitě nebudete, uvnitř
funguje i restaurace, kam si můžete zajít na něco dobrého k snědku.

Termíny 22.4., 4.11., 2023
Vychutnejte si blahodárné účinky termální vody
a dopřejte si jedinečnou relaxaci a regeneraci těla                            
i mysli v termálním srdci Liptova. Horké prameny geotermálních vod vyvěrají z hloubky 1987 m s teplotou
60,5 °C. Bešeňovská termální voda má blahodárný vliv
na pohybový aparát a dýchací systém. Má také pozitivní
účinky na psychiku člověka a pomáhá při léčbě urologických problémů. Pro děti tobogány, umělé vlnobití

Cena: 890,Cena zahrnuje: dopravu lux.busem
Cena nezahrnuje: pojištění – tarif K5S – 52,- Kč/os/den,
vstupy

MAĎARSKO

Cena: 790,Cena zahrnuje: doprava lux. busem
Cena nezahrnuje: pojištění – tarif K5S – 52,- Kč/os/den,
vstupy

POLSKO

SLOVENSKO

TERMÁLNÍ LÁZNĚ GORACY POTOK

TERMÁLY GYÖR
Termín : 21.10. 2023
Győr (česky Ráb) je město ležící ve severozápadní části
Maďarska poblíž slovenských hraníc. Má asi 135 000
obyvatel a je hlavním městem župy Győr - Moson Sopron. Od 11. století je město sídlem biskupa rábské
diecéze. Město se nachází pouze 15 km od Veľkého
Medera. Veľký venkovní bazén s obrovským tobogánem poskytuje spousta zábav. V bazénu, který leží na
velké ploše s termální vodou se mohou koupající regenerovat a klidně odpočívat. K dispozice je i malý léčebný bazén, kde se můžete léčit a odpočívat.
Cena: 990,- Kč
Cena zahrnuje: doprava lux. busem
Cena nezahrnuje: pojištění – tarif K5S – 52,- Kč/os/den,
vstupy

TERMÁLY MALÉ BIELICE

Termín: 1.4. 2023
Termální koupaliště Malé Bielice se nachází na okraji
obce Partizánske, 60 km od moravsko-slovenské hranice (přechod Starý Hrozenkov), přímo na trase Nitra – Prievidza. Nový lázeňský komplex vyrostl přímo
v místech, kde přirozeně vyvěrá teplá minerální voda
bez barvy a vůně, dosahující teploty až 43 stupňů Celsia. Balneologové zde objevili tři různé zdroje, které
mají velmi blahodárné účinky zejména na pohybový
aparát, nervový systém, rehabilitaci a regeneraci organismu, doporučuje se také například lidem trpícím nemocí z povolání. Koupaliště Bielice má několik bazénů.
Návštěvníci koupaliště mají k dispozici termální bazény
s teplotou do 38 °C. Součástí areálu bazénu je také wellness centrum, ve kterém si můžete plně odpočinout.

Termín 11.3., 25.11. 2023
Termální lázně Goracy Potok se nacházejí v mimořádně
malebném kraji na sever od polské části Tater. Leží mezi
městy Zakopané a Nowy Targ u obce Szaflry. Termály
Goracy Potok. Potok tvoří venkovní bazény s termální
vodou o teplotě 34 – 40 °C. Voda v bazénech je upravená
pomocí UV záření a díky tomu se vody nepřidávají žádné
chemické přípravky.
V bazénové zóně se nachází celkem 10 bazénů, kamenné
vířivky a kádě. Místní termální voda má blahodárné
účinky na pohybové a nervové ústrojí a také dýchací
a srdečně-cévní systém. Na své si zde přijdou i vyznavači
sauny či bahenních lázní.
Cena: 790,-Kč
Cena zahrnuje: doprava lux. busem
Cena nezahrnuje: pojištění – tarif K5S – 52,- Kč/os/den,
vstupy

Cena: 790,Cena zahrnuje: doprava lux. busem
Cena nezahrnuje: pojištění – tarif K5S – 52,- Kč/os/den,
vstupy

www.ckvalaska.cz
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TURISTICKÉ ZÁJEZDY
SLOVENSKO

ČESKO

RAKOUSKO

JANOŠÍKOVY DIERY

Termín: 27.5. 2023
Diery jsou soustava soutěsek a kaňonů v Kriváňské
Malé Fatře. Nachází se v národní přírodní rezervaci
Rozsutec. Skládají se ze tří ucelených častí: Dolné
diery, Nové diery a Horné diery.
Nachází se tady více jak dvacet vodopádů, které
spolu vytvářejí Vodopády Dierového potoka.
Jánošíkovy díry jsou přístupné atraktivními
značenými turistickými stezkami s lávkami, žebříky
a řetězy. Lze je absolvovat i s dětmi. Některé žebříky
dosahují výšky 12 až 15 m, můžou klouzat, proto je
dobré zvážit kondici a připravenost celé skupiny.
Trasa: Příjezd do Těrchové – Biely potok, kde se
od Hotelu Diery vydáme proti proudu Hlbokého
potoka. Tato cesta nás po chvíli přivede do
Dolných dier a jejich nádherného světa vodopádů
a kaskád. Následuje rozcestí Ostrvné, jsou
hluboké rokle, vodopády, přes které se vrátíme
do Horných dier. Poté co vyjdeme z lesa, přijdeme
do sedla Medzirozsutce, kde nás vyznačená trasa
dovede na Malý Rozsutec (1 343 m), který nabízí
nádherné výhledy na okolitou krajinu. Z vrcholu
pak pokračujeme dolů, kde sestoupíme lesem do
Podrozsutec a dále návrat po nenáročném terénu
do výchozího bodu – Bieleho Potoka.
Zájezd je fyzicky středně náročný. Trasa je dlouhá
11,5 km s převýšením 820 m.
Cena 990,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, průvodce
Cena nezahrnuje: pojištění – tarif K5S – 52,- Kč/os/den.

ZNOJMO A VRANOVSKÁ PŘEHRADA

MEDVĚDÍ SOUTĚSKA
Termín: 2.8. 2023
Medvědí soutěska (německy „Bärenschützklamm“)
je kamenitá rokle v rakouské spolkové zemi Štýrsko. Roku 1978 byla prohlášena za chráněnou
přírodní památku. Je to oblíbená turistická lokalita,
východištěm je zpravidla obec Mixnitz, do městečka
Mixnitz přijedete v dopoledních hodinách. Při výstupu
hlubokým skalnatým kaňonem podél impozantních
vodopádů a tůní na Vás čeká 160 žebříků, lávek
a můstků. Výstup po žebřících je bezpečný a nabídne
Vám okouzlující zážitky z okolní alpské přírody.
Cena 1.190,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, průvodce
Cena nezahrnuje: pojištění–tarif K5S – 52,- Kč/os/den.

Termín: 20.5. 2023
Program zájezdu:
V ranních hodinách odjezd z nástupních míst.
Dopoledne – prohlídka historického centra Znojma,
odpoledne prohlídka Vranovského zámku, pěší
procházka k Vranovské přehradě (hráz, Granátová
zátoka, visutá lávka, možnost výstupu ke Claryho
kříži s pěknými výhledy na hráz), po cestě zpět
zastávka v Čížově – prohlídka bývalého hraničního
prostoru vč. dochované železné opony
Cena 790,Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy

RAKOUSKO

ČESKO

SLOVENSKO

OTCOVY PŘÍKOPY U MARIAZELLU
CHOPOK
Termín: 19.7. 2023
Túra začíná v Jasné (z konce Demänovské doliny),
která vede částečně po sjezdovce na Chopok.
Pod Chopkem se nachází kamenná chata, jedná
se o novou moderní chatu, kde se můžete najíst.
Následně pokračujeme do Dumbier, což je nejvyšší
vrchol Nízkých Tater. Sestoupíme podél zelené na
Krupovu holu a pak podél červené zpět. Tůra trvá
téměř 8 hodin. Projdeme nejvyšší vrcholy Nízkých
Tater.
Cena 990,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, průvodce
Cena nezahrnuje: pojištění – tarif K5S – 52,- Kč/os/den.
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Termín: 7.10., 20.5. 2023
OTSCHERGRÄBEN A GEMEINDEALPE
V brzkých ranních hodinách přejezd do Rakouska,
kde se dáme dobrodružnou turistickou procházkou do
nádherné přírody. Všude kolem je nedotčená příroda
a kaňony s divokou vodou. Z Wienerbruck absolvujeme
pěší vycházku divokou soutěskou Hintere Tormäuer.
Podél říčky Ötscher. „Otcovými příkopy” - fantastickou
nedotčenou krajinou vodopádů a soutěsek, v níž je
mimořádná flóra a fauna. Jedná se o krajinu vodopádů,
soutěsek a alpské květeny. Trasa končí ve městečku
Mitterbach am Erlaufsee, které projdeme a můžeme
ještě jet lanovkou na horu Gemeindealpe, zda krátká
procházka s panoramatickými výhledy na údolí, které
jsme prošli. Odjezd okolo 17:00 zpět do nástupních míst.
Cena 1.190,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, průvodce
Cena nezahrnuje: pojištění – tarif K5S – 52,- Kč/os/den.

Cestujete s námi již 33 let. Děkujeme Vám za důvěru!

JESENÍKY - DLOUHÉ STRÁNĚ
Termín: 20.5. 2023
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně se
nachází na říčce Divoká Desná v pohoří Jeseníky,
u obce Loučná nad Desnou. V roce 2005 se zařadila
mezi 7 divů České Republiky. Praděd - nejvyšší hora
Moravy a Slezka je symbolem Jeseníků i celého kraje.
Na jejím vrcholu vyrostla televizní věž s vysílačem,
rozhlednou ve výšce 40 m a restaurací. Při příznivých
podmínkách lze z rozhledny spatřit Beskydy, Krkonoše,
Vysoké Tatry.
Cena 790,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy

ZMĚNA V PROGRAMU U VŠECH POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ VYHRAZENA

JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
ČESKO

LEDNICE – VALTICE
Termín: 13.5., 23.8., 15.10. 2023
Dopoledne příjezd do Lednice, prohlídka zámku
(I. okruh – reprezentační prostory), možnost návštěvy
zámeckého skleníku. Procházka po zámeckém parku,
možnost dojít až k Minaretu včetně jeho prohlídky.
Odpoledne Přejezd do Valtic, prohlídka města
a zámeckého parku, možnost návštěvy zámeckého
sklepa. Po prohlídce Valtic výjezd ke kolonádě, výhled
na celý Lednicko-Valtický areál a jeho okolí (Mikulov,
Pálava atd.)
Cena 790,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy

ČESKO

MORAVSKÝ KRAS - MACOCHA +
BRNĚNSKÁ PŘEHRADA
Termín: 27.5. 2023
Moravský kras je největším a nejvýznamnějším
krasovým územím v České republice. Leží severně
od Brna a s plochou 94 km2 devonských vápenců
(šířka 3–5 km, délka 25 km) je součástí Drahanské
vrchoviny. Propast Macocha je největší propastí
tohoto typu ve střední Evropě. Hloubka propasti
je 138 metrů. Propast si mohou návštěvníci volně
prohlédnout ze dvou vyhlídkových můstků.
Návštěva dna propasti je od roku 1914 nedílnou
součástí prohlídky Punkevních jeskyní.
Program zájezdu:
Odjezd z nástupních místa v ranních hodinách. Návštěva jeskyní, projížďka na lodích, přejezd k Brněnské
přehradě. Osobní volno, odpoledne odjezd do nástupních míst.
Cena 790,Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy

Kolektivy mohou volit jakýkoliv termín

ČESKO

VELKÉ LOSINY – RENESANČNÍ ZÁMEK
+ KOUPÁNÍ V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH
Termín: 27.5., 18.11. 2023
Velké Losiny – prohlídka zámku s průvodcem nebo
Ruční papírny s muzeem papíru. Renesanční zámek
ve Velkých Losinách postavil na konci 16. století rod
pánů ze Žerotína. Návštěvníci mohou spatřit zachovalé
interiéry zdobené výjimečnou kolekcí gobelínů
a kožených tapet. V roce 1969 zde byl natočen film
podle stejnojmenné knihy Kladivo na čarodějnice.
Velkolosinská manufaktura na výrobu papíru dnes
patří k nejstarším dosud fungujícím podnikům
svého druhu v Evropě.
Ruční papír se zde od konce 16. století stále vyrábí
tradičním postupem z bavlny a lnu. Pro svou vysokou
kvalitu a trvanlivost se používá zejména ve výtvarném
umění, pro reprezentační účely, k tisku bibliofilií
a v knižní umělecké a restaurátorské praxi. Možnost
nákupu suvenýrů. Po obědě můžete využít volné
odpoledne ke koupání v termálních lázních. Unikátní
termální park, který jako jediný v ČR nabízí relaxační
a regenerační vodní svět, 5 vnitřních a 4 venkovní
bazény napouštěné přírodní termální vodou a sauny
Cena 790,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy

SLOVENSKO

ČESKO

DOLNÍ MORAVA - DEN PLNÝ ZÁBAVY
Termín: 27.5. 2023
Areál Dolní Morava nabízí svou pestrostí zábavu
pro malé i velké.
Program: cca 9.00 hod příjezd do Dolní Moravy.
STEZKA V OBLACÍCH výhledy na celý masiv Králického Sněžníku i na hlavní hřeben Jeseníků, Suchý
vrch a Krkonoše
DĚTI Mamutíkův vodní park ** Lesní zážitkový
park + adrenalinové centrum
TURISTI Králický Sněžník 1 424 m n. m. Délka trasy:
9 - 11 km (cesta tam)
Varianta s lanovkou - nasedněte na sedačkovou
lanovku a nechte se vyvézt k horské chatě Slaměnka.
Odtud se vydáte po hřebenové modré a zelené
turistické trase, která se těsně pod vrcholem spojí se
žlutou. Tato trasa je dlouhá 11 km. Zpět do údolí se
dostanete po žluté naučné stezce.
Varianta bez lanovky - Od hotelu Vista se vydáte
směrem k parkovišti Na Točně. V ostré levotočivé
zatáčce potkáte rozcestník, kde budete pokračovat
po modré cyklotrase, která se napojí na modrou
turistickou trasu až na vrchol Králického Sněžníku
Cena 790,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu lux. busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy

RAKOUSKO

KITTENBERSKÉ ZAHRADY
– DÜRNSTEIN – KREMS
ORAVSKÝ HRAD – SKANZEN
ZUBEREC – TERMAL PARK ORAVICE
Termín: 13.5. 2023
Program zájezdu:
Odjezd z nástupních míst v brzkých ranních hodinách.
První zastávka je prohlídka Oravského hradu - je to
výrazná dominanta oravského regionu, patří mezi
nejvýznamnější památky hradního stavitelství na
území Slovenska. Přejezd do nedalekého ZUBERCE –
SKANZEN, který je jedinečným skanzenem regionální
lidové architektury a řadí se k nejkrásnějším muzeím
lidové architektury v Evropě. Poté půldenní koupání
v Termal aquaparku ORAVICA, který je výjimečný
nejen svou geotermální léčivou vodou, ale zároveň
mnoho zábavy a atrakcí pro rodiny s dětmi.
Cena 990,- Kč
Cena zahrnuje: doprava lux. busem, průvodce, pojištění
CK pro případ úpadku.
Cena nezahrnuje: vstupy - Oravský hrad cca 7 Euro,
Skanzen Zuberec 3 Euro, Aquapark Oravica cca 10 Euro,
pojištění léčeb.výloh, tarif k5 52,- Kč/osoba

Termín: 1.5.2023
KDO NEBYL, NEUVĚŘÍ…svět divů v zahradách
fantazie - KITTENBERSKESKÉ ZÁŽITKOVÉ ZAHRADY
je spojením nápaditých ukázkových zahrad s útulnou zahradní restaurací pro gurmánský zážitek, zahradním centrem pro nákupy a se získáním nových inspirací pro vlastní
zahradu. Nabízejí 40 vytvořených tematických zahrad
Např. Vodní zahrada, Toskánskou zahradou, Růžovou
zahradu se stovkami druhů růží až po Zahradu smyslů
či Japonskou zahradu nebo Skalní horskou zahradu.
V odpoledních hodinách návštěva zříceniny středověkého hradu Senftenberg obklopeném vinicemi a poté
prohlídka vinařského městečka Dürnstein ležícího přímo u Dunaje v údolí Wachau, které je zapsané na seznamu kulturního dědictví UNESCO.V podvečer - zastávka
v centru Křemže (Krems), prohlídka, poté návrat domů ve
večerních hodinách.
Cena: 1.190,- Kč
Cena zahrnuje: doprava lux. busem, průvodce
Cena nezahrnuje: pojištění – tarif K5S – 52,- Kč/os/den,
vstupy
www.ckvalaska.cz

65

Všeobecné podmínky
Vztahy mezi cestovní kanceláří a účastníky zájezdů se řídí obecnými zákonnými ustanoveními pro smluvní vztahy, která jsou
specifikována v těchto všeobecných podmínkách.
1. Smluvní vztah
Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a CK Valaška na základě uzavřené smlouvy o zájezdu, který je upraven těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, které
jsou součástí smlouvy. Zákazník odpovídá za správnost všech údajů uvedených ve
smlouvě, za nezletilé osoby a osoby, kterých zdravotní stav to vyžaduje podepíše
smlouvu jejich zákonný zástupce, pokud se zájezdu sám nezúčastní. Zájezdy je možno objednat a zakoupit v CK Valaška a všech jejich smluvních prodejců.
2. Ceny zájezdů
Ceny zájezdů jsou cenami sjednanými dohodou mezi cestovní kanceláří a zákazníkem. (Ceny pro rok 2023 byly kalkulovány s cenami PHM a kurzu koruny k 30. 11. 2022).
V případě, že v době od podání závazné přihlášky do dne započetí zájezdů dojde ke
zdražení pohonných hmot, ke zvýšení kurzu EUR vůči Kč, je CK povinna toto neprodleně svým zákazníkům oznámit. Pokud se jedná o zvýšení ceny o více než 10 %, má
zákazník právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez hrazení stornopoplatků.
Neučiní-li tak ve lhůtě vyznačené na oznámení, je povinen uhradit rozdíl do výše
účtované ceny.
Poukazy a pokyny na cestu budou vydány zpravidla 7 dnů před datem odjezdu.
Manipulační poplatek ve výši 200,- Kč bude účtován za: změnu jména cestujícího,
změnu termínu, prodloužení nebo zkrácení doby pobytu.
3. Práva a povinnosti zákazníka
Zákazník má právo:
- požadovat poskytnutí všech služeb stanovených taxativně pro každý zájezd.
- reklamovat případné vady poskytnutých služeb a požadovat odstranění vady,
doplnění služeb nebo poskytnutí přiměřené slevy. Veškeré reklamace uplatňuje
zákazník na místě vzniku závady příslušnému místnímu průvodci, zastoupení
CK, nebo bez zbytečného odkladu nejpozději do jednoho měsíce po návratu a to
ústní nebo písemnou formou u prodejce nebo v CK, která zájezd pořádala.
- kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy za předpokladu dodržení
stornovacích podmínek.
Zákazník je povinen:
- uhradit CK sjednanou cenu zájezdu a dalších fakultativních služeb podle výše
uvedených podmínek
- zajistit si platný cestovní doklad, popřípadě příslušná víza
- dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestuje
- řídit se pokyny pro účastníky zájezdu a ústními pokyny vedoucího zájezdu
nebo průvodce
- závady bezodkladně oznámit průvodci nebo přímo CK
Zákazník je povinen, nedohodne-li se s CK jinak, uhradit zálohu nejpozději do 7dnů
od podpisu smlouvy. Zákazník je povinen, nedohodne-li se s cestovní kanceláří jinak, uhradit doplatek zájezdu nejpozději 1 měsíc před datem odjezdu. V případě, že
tak neučiní, může CK nabídnout zájezd jinému zájemci.
Jestliže zákazník neinformuje zástupce CK o vzniklých závadách neprodleně, zaniká
jeho nárok na odškodnění všech dalších nedostatků, které mohly být včasným oznámením napraveny (nutno přiložit potvrzený protokol o způsobené škodě, podepsaný zástupcem CK). Účastník, který bez zavinění CK nevyčerpal všechny smluvené
služby nemá právo na jejich náhradu.
Zákazník, který v průběhu zájezdu poruší zákonné předpisy ČR nebo navštíveného
státu, nerespektuje základní program zájezdu, hrubě porušuje pokyny průvodce
nebo poruší ustanovení těchto všeobecných podmínek, může být ze zájezdu vyloučen, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu za nevyužité služby.
4.Práva a povinnosti CK
CK je oprávněna zejména v případech, které nemůžeme ovlivnit, zrušit zájezd, přesunout termín odjezdu či upravit cenu. V případě oprávněných stížností ze strany
účastníků v průběhu zájezdu musí místní zástupce CK, vedoucí zájezdu, popř. průvodce vynaložit veškeré úsilí k okamžitému odstranění nedostatků nebo k zajištění
odpovídajících náhradních řešení, např. změna hotelu. Předpokladem umožnění
nápravy je, že zákazník co nejdříve sdělí své výhrady zástupcům CK. Pokud nebude schopna zajistit plnění všech dohodnutých služeb, provede vhodná alternativní
opatření, za které nebude vyžadovat další platby a tam, kde se sníží kvalita nebo
rozsah služeb, poskytne účastníkům zájezdu náhradu odpovídající rozdílu mezi nabídnutou a uskutečněnou službou. V případě neplnění dohodnutých služeb zájezdu lze uplatnit reklamaci (reklamace musí být podána bez zbytečného odkladu nejpozději do jednoho měsíce po návratu a to ústní nebo písemnou formou u prodejce
nebo CK, která zájezd pořádala). CK neručí za sníženou úroveň služeb u sekcí, které si
klient objedná na místě - v hotelu či místní CK.
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Cestujete s námi již 33 let. Děkujeme Vám za důvěru!

5. Stornovací podmínky
V případě, že nebude možné vycestování z důvodu uzavření hranic anebo vládních
nařízení, CK vrátí klientovi složené zálohy v plné výši.
Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od
smlouvy o účasti na zájezdu písemným oznámením cestovní kanceláři.
Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen uhradit storno poplatky ve výši:
a) 60% z ceny zájezdu při zrušení přihlášky do 40 dnů před datem odjezdu.
b) 80% z ceny při zrušení přihlášky mezi 39. a 7. dnem včetně
c) 100% z ceny při zrušení přihlášky v čase kratším než 6 dní
Pokud se zákazník nedostaví na stanovené místo odjezdu v předem oznámenou hodinu nebo poruší pasové či celní či devizové předpisy, takže nebude moci překročit
státní hranice, má CK nárok na plnou úhradu nákladů.
Pro stanovení výše poplatků je rozhodující datum doručení písemného oznámení
cestovní kanceláři nebo prodejci.
6. Pojištění
V ceně zájezdu není automaticky zahrnuto pojištění. CK nabízí pojištění společnosti UNIQA. Pojištěným je klient pojistníka, cestující na zájezd, pobyt, odravný pobyt,
kurz či školení organizované pojistníkem nebo zakoupený u pojistníka.
Cestovni pojištěni UNIQA zahrnuje:
Pojištění/Tarif pojištění K5S (52,- Kč/os/den), K5S+ (63,- Kč/os/den, K5SN (76,- Kč /os/den)
Pojištění léčebných výloh - PČ
		
5.000.000,- Kč
Pojištění asistenčních služeb – PČ
		
5.000.000,- Kč
Pojištění smrti následkem úrazu - PČ
150.000,- Kč
Pojištění trvalých následků úrazu - PČ
300.000,- Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví třetí osoby - PČ
kom. limit
Pojištění odpovědnosti za škodu na věci třetí osoby – PČ
1.000.000,- Kč
Pojištění stornovacích poplatků = 80% ze storno poplatku max. do výše PČ 15.000,- Kč
Pojištění AS - zachraňovací náklady
		
1.500.000,- Kč
Pojištění zimních sportů ANO u tarifu K5S+
Pojištění nebezpečných sportů ANO u tarifu K5SN
7. Ochrana osobních údajů
Zákazník je srozuměn s tím, že CK Valaška je oprávněna pro účely plnění Smlouvy
o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje a sice: jméno, příjmení, datum narození, typ a číslo cestovního dokladu, bydliště,
emailová a doručovací adresa, telefonní číslo, číslo účtu.
Podepsáním cestovní smlouvy vyslovuje zákazník souhlas s tím, a to i jménem ostatních uvedených osob na cestovní smlouvě, aby cestovní kancelář Valaška zpracovávala osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s účinností ode dne 25. května 2018 také
nařízením EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí.
Zákazník dává zároveň souhlas svým podpisem, se zasíláním osobních údajů dalším
stranám , subdodavatelům služeb, (dopravce, ubytovatel, pojišťovna, průvodce). Podrobné„ Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) a poučení o právech zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů“ jsou uvedeny na www.ckvalaska.cz
8. Povinné smluvní pojištěni CK
CK Valaška uzavřela pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění
v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:
- neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky,
pokud je tato doprava součástí zájezdu
- nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd
neuskutečnil.
- nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně
poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.
Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v důsledku neplnění cestovní smlouvy,
přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.
9. Platnost
Tyto podmínky vstupují do platnosti a účinnosti dne 1.12.2022 a vztahují se na všechny zájezdy organizované CK Valaška a nahrazují všechny dříve vydané podmínky.
Veškeré informace a pokyny, které tvoří závazný obsah těchto podmínek jsou odpovídající všem skutečnostem známým a dostupným v době tisku a CK si vyhrazuje
právo aktualizace a změn. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy
o zájezdu se zákazníkem.

Představujeme Vám některé autorizované prodejce...
Město

Ulice

Prodejce

Město

Telefon

Ulice

Telefon

Masarykova 795, OD Prior

606256442

Prodejce
CA HASO TOUR

Bílovec

Bc. Eleonora Kupková

Výškovice 77

724093411

Blansko

Tomáš Zukal CA AIKO tour

Svitavská 1018/1

602658665

Orlová - Lutyně

Věra Ježová

Masarykova třída 1325

596516387

Blansko

Amálka tour

Vodní 7

607547356

Ostrava

AGENTURA HANA s.r.o.

Čs. legií 7/3058

596120694

Boskovice

CA BOSKO tour

Masarykovo nám. 1/9

731169317

Ostrava

CA ARTTOUR

Lumírova 639/2

725044003

Brno

Alka-Tour Brno, s.s r.o.

Vinařská 17A

602535189

Ostrava

DUHA TOUR s.r.o.

Opavská 823/61

596918333

Brno

APOLLON CK s r.o.

Starobrněnská 3

777571108

Ostrava

CA POSLEDNÍ ŠANCE

17.listopadu 642

736646507

Brno

CéKá Servis s.r.o.

Kotlářská 53

549255259

Ostrava

CK HB TOUR s.r.o.

Francouzská 6167

605364237

Brno

ČEBUS CK s.r.o.

Běhounská 132/19

542217898

Ostrava

TEATime spol. s r.o.

Dr. Martínka 10

596716177

773040009

Ostrožská N. Ves

CA Pikola

Nivky 954

732234856

604206840

Otrokovice

CA NOBU, Ivona Rečičarová

Hvlíčkova 797

777301273

608810804

Pardubice

CA Datour - Dana Kozáková

Kpt. Bartoše 499

777660205

CK Pelhrim

Strachovská 1901

565326355

Brno
Brno
Brumov

5STAR travel s.r.o.
CK LIKOTOUR s.r.o.
VANADO s.r.o.

Tábor 55
Nám. Svobody 16
Kloboucká 763

Orlová - Lutyně

Břeclav

ALIMDAR TOUR

Fintajslova 1974/5

777479565

Pelhřimov

Břeclav

CA TORA tour s.r.o.

J. Palacha 3197

519324160

Polička

CA KOTOUR

Palackého nám. 160

461723740

Bystřice p. Host.

CA Kyšáková Lenka

Dolní 1567

737823695

Prostějov

CA AQUA TOUR, Ivana Valová

Svatoplukova 19

602515228

776064094

Prostějov

AMIMA - Štěpánka Růžičková

Trávnická 2

582330655

Prostějov

CK FTL-First Transp. Lines a.s.

Žižkovo nám.21

582344746

Přerov

Cylindr - Alena Kubová

Žerotínovo nám. 263/25

723383815

Rousínov

Grand Travel s.r.o.

Sušilovo nám. 48

603516425

Rýmařov

CA Marcela Vosyková

Bartákova 1226/8

604188202

Slavkov

CA ANTEA SLAVKOV s.r.o.

Palackého nám. 77

602552665

Strážnice

TRAVEL 2002 s.r.o.

Kovářská 396

518334466

Svitavy

CA PALMA - Alena Francová

Kijevská 13

461541000

Šternberk

CA Eva Bartoňková

ČSA 7

775273740

Šumperk

CA Moje volno

Palackého 2

777675658

Třinec

CA B&T Partner s.r.o.

Náměstí míru 551

604626640

Tišnov

ČSAD Tišnov spol. s r.o.

Červený Mlýn 1538

542211775

Trutnov

ÁDR - TOUR

Palackého 84

499815568

Bystřice p.Host.

Mortimer

Obchodní 1573

Český Těšín

CA Vitalita travel

Hl.tř.117/19-ul.Odboje

792362600

Frenštát p. Rad.

Růžena Štaudrová, Spolu do světa

6.května 101

724443430

Frýdek Místek

Lucie Slovíková - FOLTOUR

T.G.M. 1365

604337827

Frýdek Místek

F-M Kontakt

M. Chasáka 3138

558623384

Frýdek Místek

CA SLUNÍČKO, Marc. Sikora

Nádražní 1100

558629104

Frýdlant n. Ostr.

CA Svatava Bačáková

Nerudova 707

736646505

Frýdlant n. Ostr.

CA Palma, Bc. Andrea Silvestrová

Nádražní 516

736540272

Fulnek

CA Siesta, Šárka Broukalová

Fučíkova 7

739807465

Havířov

Hana Raszková - Maria Tour

Dlouhá třída 23

725581193

Havířov

CA Palma, Helena Elková

Dlouhá 13

596888159

Havířov

ČSAD Havířov a.s.

U Stadionu 1654/8

599509760

Havířov - Podlesí

M. Pawlas HAVÍŘOV TOURS

Elišky Krásnohorské 29

608333124

Hluk

CA Penelope s.r.o.

Hradišťská 314

774449005

Trutnov

Libuše Fišerová, o.z.
CA MONATOUR

Palackého 84

724177977

Hodonín

CA DOMÉNA

Národní třída 22

605243314

Třinec

Agentura JAKAS - Jarmila Sobková

1.máje 462

724032083

Hranice

CA Lucie Vaculíková
- Lucky Holiday

Nádražní 1846

723102585

Třinec

CK Marted s.r.o. Miroslav Jůva

nám. Svobody 1274

558321726

Hranice

CA VIA TOUR, Zd. Zacharová

Svatoplukova 79

602709271

Uherské Hradiště

CK KM TRAVEL

Mariánské nám. 63

572557444

Hustopeče

Cestovní agentura IDEAL

Dukelské nám. 1

603534595

Uherské Hradiště

PRIMAROUTE, Ing. J. Nožička

Hradební 52

572554145

Karviná

OÁZA TOUR s.r.o.

Svatováclavská 31

596312458

Uherské Hradiště

VELIGRADTOUR s.r.o.

Mariánské nám. 122

602749301

CA Adria

Mariánské nám. 200

572540531

Karviná

CA Relax TOUR,
Krejzarová Marcela

Uherské Hradiště

Žižkova 2379 - poliklinika

602790099

Uherské Hradiště

CA DANA, J. Mazurková

Luční - Rybárny 165

604644256

Kopřivnice

CA IMPULS, Vladimíra Houšťavová

Štefanikova 570

724862524

Uherské Hradiště

REKOTOUR

Masarykovo nám. 1232

603512681

Kravaře

Jana Gospošová

Opavská 109

553671310

Uherské Hradiště

CA SENZA

Nádražní 25

734576765

605721400

Uherské Hradiště

Moje cesta

Masarykovo nám. 34

775317565

Uherské Hradiště

CK DONAMO

Sokolovská 351

66445791

Uherský Brod

CA DALIMA, Dagmar Hradecká

Moravská 83

604273383

Uherský Brod

PENCIL TRAVEL

Komenského 67

603591394

Uničov

CA NIKA

Dr. Beneše 1444

585051478

Ústí n. Orlicí

CA CAM

M.R. Štefáníka 234

465527696

Valašské
Klobouky

PhDr. J. Trochtová - Moraviatour

ČSA 188

602560795

Velké Bílovice

DaNiTour s.r.o.

Svárov 602

608523571

Veselí n. Moravou

Moje cesta

Masarykova 114

776317564

Veselí n. Moravou

Cestovní kancelář Zubatý

Svatoplukova 520

607855351

Vyškov

CK COLUMBUS

Masarykovo nám. 4

603111495

Zlín

CA AKTIVNÍ ČLOVĚK

Nám. Práce 2512

775090736

Krnov

MORAVIA - Lucie Skopalová

Hlavní nám. 32

Krnov

JaSTOUR s.r.o.

Smetanův okruh 2337/19

552302181

Kroměříž

CK MARION tour

Šafaříkova 184

573331776

Kyjov

Jana Ďurinová

Masarykovo nám. 234

518612123

Liberec

CK KARAVAN s.r.o.

Moskevská 637/6

485105510

Lipník n. Bečvou

GTOUR group s.r.o.

28.října 602

581771503

Litovel

CK BAVI, Viktor Kohout

Nám. Přemysla Otakara 754

585342300

Luhačovice

CA LEHÁRO

Masarykova 186

572630407

Luhačovice

Miroslava Krajčová, DiS.

Masarykova 54

737315666

Napajedla

CA Marie Dušková

Na Kapli 1622

577102232

Napajedla

Vašková Alena

Jiráskova 717

776267708

Nový Jičín

CA LM-tour, Miroslav Gillar

Gen. Haďo 22

737649649

Nový Jičín

Ca LM TOUR, Ludmila Kellerová

Gen. Haďo 22

720101648

Zlín

CA MAXIM s.r.o.

Dlouhá 5136

577430672

Nový Jičín

Kristýna Kramolišová

K nemocnici 162/6

605147077

Zlín

ZLÍNTOUR TRIPS s.r.o.

Štefáníkova 17

603226442

Nový Jičín

CA LANDSON s.r.o.

K nemocnici 3

556701030

Zlín

RAPANT s.r.o.

Gahurova 4467

573776580

Nový Malín

CA Atlas

Nový Malín 291

583211009

Nové Město n. M.

CA RENATA, Eva Skalníková

Vratislavovo nám. 122

603539857

Žďár nad
Sázavou

CA TRANZITtour/
LOSENKA s.r.o.

Havlíčkovo nám. 152/4

607840281

Olomouc

CK Bohemian Fantasy s.r.o.

Tř. Kosmonautů 1288/1

725855030

Žďár n. Sázavou

Vysočina tour

Nádražní 427/10

566624164

Olomouc

CA Varieta

Pekařská 1

775975634

Vyškov

COLUMBUS, CK

Masarykovo nám. 4

603111495

Olomouc

Tip Olomouc, Zuzana Růžičková

Denisova 316/4

727990560

Zlín

MAXIM, s.r.o., CA

Dlouhá 5136

577430672

Opava

OPAVATOUR

Hrnčířská 1

602773807

Zlín

ZLÍNTOUR TRIPS s.r.o.

Štefánikova 17

603226442

Opava

CA REKRETOUR, Mrůzková Dáša

Hrnčířská 15a

604729936

Zlín

RAPANT s.r.o.

Gahurova 4467

573776580

Opava

CA SteFANNY

U Jaktařské brány 4

553710569

Žďár nad Sáz.

Vysočina tour

Nádražní 427/10

566624164

603734752

Žďár n. Sázavou

Vysočina tour

Nádražní 427/10

566624164

Opava

CA ALEXA - Boris Peterek

Dolní nám. 25

Nabízíme dopravní služby - kapacita 8 - 80 míst

VLASTNÍMI LUXUSNÍMI AUTOBUSY a MINIBUSY

V MAN LIONS COACH 49 + 1
O
V.I.P.
L
E
J
T 49 +1míst, klimatizace, WC, DVD, WIFI, televize, polohovatelná sedadla, bar
E s teplými a studenými nápoji, závěsné zařízení, flash, skibox
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MAN LIONS COACH 55 + 1
V.I.P.

55 +1míst, klimatizace, WC, DVD, televize, polohovatelná sedadla,
bar s teplými a studenými nápoji, závěsné zařízení, flash, skibox

SETRA 517 HD 57 + 1

V.I.P.

D
I
S
P
E
Č
E
R
7
3
0

19+1 míst , VIP minibus, klimatizace, DVD, WIFI, televize, polohovatelná kožená
sedadla, bar s teplými i studenými nápoji, závěsné zařízení, flash, skibox

MAN LIONS STAR 49 + 1 - 2 BUSY

49+1 míst, klimatizace, WC, DVD, televize, polohovatelná sedadla, bar s teplými
a studenými nápoji, závěsné zařízení, flash, skibox

PEUGEOT
BOXER
8+1

Klimatizace, WC, DVD, WIFI, polohovatelná sedadla, bar s teplými i stedenými
nápoji, závěsné zařízení, flash, skibox.

NEOPLAN SKYLINER 79 + 1
V.I.P.

79+1 míst, VIP, klimatizace, WC, DVD, televize, polohovatelná sedadla,
bar s teplými a studenými nápoji závěsné zařízení , flash, skibox

MAN LIONS COACH 57 + 1
V.I.P.

RENAULT
TRAFIC
2 x 8+1
Klimatizace, tažné zařízení, polohovatelná sedadla, velký zavazadlový prostor

NOVÁ SEZONA - NOVÝ DESIGN - NOVÝ BUS

57+1 míst, klimatizace, WC, DVD, WIFI, televize, polohovatelná sedadla,
bar s teplými a studenými nápoji, závěsné zařízení, flash, skibox

CK VALAŠKA - 1990 - 2023 - Záříme pro Vás již 33 let
V období říjen až duben doprava
za výhodné ceny.
Vypracujeme cenovou nabídku ZDARMA
volejte dispečera 730 528 588
pište autobusyckvalaska@seznam.cz

49 +1míst, klimatizace, WC, DVD, WIFI, televize, polohovatelná sedadla, bar
s teplými a studenými nápoji, závěsné zařízení, flash, skibox

Služby naší autobusové dopravy vždy na nejlepší úrovni,
zkušení a usměvaví řidiči, WC vždy v provozu, dobře vybavený bar
a znalost trasy. Na lyže možnost bedny nebo vozíku za autobus.

KONTAKT: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ul. Mostní 99 / 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: 571 611 221 / 571 615 144 / fax: 571 619 619
Otevírací doba: PO – PÁ 8:00 – 17:00, email: ckvalaska@ckvalaska.cz / VSETÍN, foyer DOMU KULURY, Svárov 1055, 755 01 Vsetín, tel.: 571 417 988,
email: valaska.vs@seznam.cz. / Rožnov p. R., Masarykovo nám., tel.: 737 227 277. Vyzkoušejte to s námi! Jsem tu pro Vás již 33 let.
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SLUŽBY v naší CK GARANTUJEME vždy na NEJLEPŠÍ ÚROVNI

5
7
1

MERCEDES SPRINTER 19 + 1
V.I.P.

pečně
S námi bezln
!
a pohod ě

