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ZÁLOHA JIŽ OD 1000,- Kč

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP

DRUHÝ TÝDEN POBYTU 
sleva 5% ze základní ceny ubytování

15 % –  při zakoupení zájezdu do 15. 1. 2018 při zaplacení 
50 % zálohy

10 % –  při zakoupení zájezdu do 28. 2. 2018 při zaplacení 
50 % zálohy

5 % –  při zakoupení zájezdu do 30. 3. 2018 při zaplacení 
50 % zálohy

5 % –  časově neomezeno – stálým klientům (tři a více 
účastí), na opakované zájezdy z katalogu 2018, 
novomanželům, držitelům karty ZTP

Slevy a výhody

Informace
Delegáti
Stálí delegáti CK HAP TOUR jsou Vám k dispozici na ostrově ŠOLTA – 
Stomorská a OMIŠ – Duče po celou dobu pobytu. U Vodice, Primoštenu, 
Trogiru a Makarské riviéry zajišťují služby delegáti partnerských CK nebo 
majitelé objektů. Funkci technického doprovodu během cesty autobusem 
zajišťují většinou samotní řidiči.

Povinné smluvní pojištění
Naše cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku dle zákona č. 
159/1999 u pojišťovny Generali. Pojistná smlouva č. 1710160245 a kon-
cesní listina k nahlédnutí na www.haptour.cz.

Zdravotní pojištění
U většiny zájezdů není v ceně zahrnuto pojištění léčebných výloh v za-
hraničí. Všem klientům tedy doporučujeme pojištění uzavřít.

časová
sleva

2.t

DÍTĚ ZDARMA
1 dítě do 15 let zdarma včetně dopravy při doprovo-
du min. 2 osob a zaplacení celé částky do 31. 1. 2018.

VÝHODNÉ RODINNÉ BALÍČKY
Rodinný balíček – kompletní zvýhodněná cena pro 
celou rodinu.

SLEVY PRO DĚTI AŽ DO 15 LET

DĚTSKÉ CENY platí i na pevných lůžkách 
a nezávisí na počtu dospělých.

DOMÁCÍ ZVÍŘATA POVOLENA

rodinné 
balíčky

Vážení přátelé,

děkujeme Vám všem, kteří s námi již čtyřiadvacet let navštěvujete krásná pobytová místa 
u moře v Chorvatsku, maďarské lázně nebo s námi jezdíte na zájezdy za poznáním či 
programy pro seniory, děti i sportovce.

Těšíme se, že Vás naše nabídka zájezdů na rok 2018 zaujme a opět si něco vybertete.

Příjemnou dovolenou plnou krásných zážitků Vám přeje

 kolektiv cestovní kanceláře HAPTOUR

Poukázky
Námi pořádané zájezdy lze částečně uhradit poukázkami a Benefity. 
Akceptujeme tyto poukázky: 
Cadhoc, Unišek, Unišek+ a Šek dovolená od Chéque Déjeuner,
Holiday Pass, Flexi Pass, Fokus Pass a Dárkový pass od Sodexo.

Poukázkami lze platit pouze zájezdy pořádané CK HAP TOUR, a to do 
výše max. 50 % ceny zájezdu. Poukázkami není možná platba příplatků, 
kromě dopravy. Poukázky nejsou směnitelné za hotovost. V případě stor-
na zájezdu bude klientovi nabídnuto čerpání poukázek na jiné zájezdy, 
pokud toho klient nevyužije, poukázky propadnou. Na cestovní smlouvě 
musí být uvedeno, kolik je uhrazeno poukázkami. Poukázky přijímáme 
do data, které je na nich uvedeno.

Dárkové poukazy
Věnujte svým blízkým dárkovou 
poukázku od nás.

1000

Sazba Allianz pojišťovna: 
36,- Kč / dosp. osoba / den (osoby nad 70 let pojistíme individuálně.)
18,- Kč / dítě do 15 let / den
Rozsah služeb – limity
ambulantní lékařské ošetření (výluky spjaté s chronickým onemocněním) bez limitu
léky a další zdravotnický materiál bez limitu
hospitalizace včetně dopravy do nemocnice bez limitu
léčba, diagnostika a operace bez limitu
Činnost záchranných sborů a horské služby bez limitu
převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR bez limitu
výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného bez limitu
akutní zubní ošetření 10 000 Kč
výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného max. 5 dní/2000 Kč den
pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v zahraničí) 1 500 000 Kč
repatriace související s terorismem 1 500 000 Kč
Úrazové pojištění
smrt následkem úrazu 200 000 Kč
trvalé následky úrazu poměrné plnění z pojistné částky 400 000 Kč
denní odškodné za dobu nezbytného léčení (od 8. dne) 100 Kč/den
Pojištění odpovědnosti za škodu občana
za škody na zdraví nebo usmrcením 2 000 000 Kč
za škody na jedné věci 1 000 000 Kč
škody způsobené psem nebo kočkou na zdraví nebo usmrcení a na majetku 20 000 Kč
škody následné 100 000 Kč
spoluúčast 5 000 Kč/PU
Pojištění stornovacích poplatků – podle zvolené varianty 20 000, 40 000, 60 000 Kč
spoluúčast 20 %

Sazba Česká pojišťovna:
293,- Kč / osoba / 10 dní
Pojistné plnění Česká pojišťovna
KOMPLEXNÍ pojištění léčebných výloh  
Územní platnost Evropa
Typ cesty turistika
Pojištění léčebných výloh 3 000 000
Úrazové pojištění  
nezbytné léčení 20 000
trvalé následky 200 000
smrt úrazem 100 000
Pojištění odpovědnosti za škodu občana  
škody na zdraví 2 000 000
škody na věci 1 000 000
škody finanční 500 000
Pojištění cestovních zavazadel 10 000
Pojištění právní ochrany nesjednáno
Pojištění storna cesty 10 000
Pojištění nevyužité dovolené nesjednáno

Slevy se poskytují ze základní ceny vyznačených pobytových zájezdů do Chorvatska a nesčítají se.
Slevy neplatí pro: „1 dítě zcela zdarma“, „rodinné balíčky“, kolektivní zájezdy, zájezdy s programem.
Všechny naše ceny jsou konečné. Zájezdy jsou kalkulovány při kurzu Eura ke dni 30.11. 2017
Případná změna ceny zájezdu z důvodu změny kurzu se nebude vztahovat na zájezdy již plně uhrazené.
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CHORVATSKO
Hlavní město: Záhřeb
Počet obyvatel: 4 784 000
Rozloha: 56 538 km2

Národní parky: nejvzácnější rostlinné a živočišné druhy jsou 
soustředěny v sedmi národních parcích (Plitvická jezera, Paklenica, 
Mljet, Kornatské ostrovy, Brijunské ostrovy, Řeka Krka, Risnjak).

Ostrovy: ostrovů a útesů je 1 185. Velkých ostrovů je 69, z toho 67 je 
osídlených.

Flóra: s výjimkou skalnatých velehor nabízí Chorvatsko snad všechny evropské 
krajinné typy. Mimořádně členité mořské pobřeží, zalesněné horské hřebeny, zvl-
něné pahorkatiny, nedotčené pralesy, ostře zaříznutá říční údolí, mezihorské kotliny, 
vápencová území se skalními hřebeny, kaňony, propasti, jeskyně, jezera, krasové jevy, 
bažiny…

Fauna: přírodní zvláštností jsou např. šakali na ostrově Pelješac nebo hnízdiště supa bělohla-
vého. Mezi Kvarnerskými ostrovy (zejména v cresko-lošinjské oblasti) žije několik desítek delfínů 
skákavých. Velmi bohatý je svět hmyzu (typické jsou např. cikády).

Chorvatská kuchyně: je velmi pestrá, ovlivněná kuchyní italskou, rakouskou, maďarskou a tu-
reckou. Návštěvníci by si neměli nechat ujít rybí speciality a mořské plody. Kdo si na mořské plody 
nepotrpí, může ochutnat například pršut (vepřová šunka sušená na vzduchu), kotlovinu (kotlety pečené 
s klobásou, paprikami, zalité vínem), musaku (zapečená zelenina s masem a rýží), fiš-paprikáš (rybí paprikáš), 
paški sir (aromatický ovčí sýr z ostrova Pag). Návštěvníky často láká vůně skopového, pečeného na roštech. Pečeně se potírá 
pivem a slaninou. Za ochutnání stojí také chorvatská vína, travarica (bylinný likér) a lozovača (pálenka z hroznů), ořechovice a rakije.
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Úřední jazyk: chorvatština
Měna: Chorvatská kuna 
(kuna = 100 lipa)

Doprava
Autobusová
Klimatizovanými autobusy zahraniční výroby s toaletou, 
DVD a občerstvením. Cesta autobusem trvá cca 15 – 20 
hodin (dle termínu a místa).
Přeprava na ostrovy Brač a Šolta osobní lodí Kairos z Omiše nebo trajektem ze Splitu.
Standardní nástupní místa (bez příplatku): 
Liberec, Brno, Čáslav, Dvůr Králové n. L., Havlíčkův Brod, Hodkovice n. M., Holice, Hořice, Hradec 
Králové, Jablonec, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Kolín, Litomyšl, Mikulov, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, 
Pardubice, Praha, Svitavy, Trutnov, Turnov, Vysoké Mýto, Znojmo
Svozová místa (příplatek za osobu): 
České Budějovice (350,- Kč), Děčín (350,- Kč), Litoměřice (300,- Kč), Tábor (350,- Kč), 
Teplice (350,- Kč), Ústí nad Labem (350,- Kč).
Každý termín vypravujeme několik autobusů, vždy se snažíme o co nejrychlejší trasu 
s minimem nástupů.
Pro svoz po ČR může být použit autobus, který nemá plnou výbavu (např. WC, klimatizaci), 
mikrobus, osobní vůz, taxi nebo linkový spoj.
Z našeho cílového místa (Omiš) se dále pokračuje svozovými vozy nebo lodí.
Rozhodující moment při sestavování zasedacího pořádku je datum sepsání smlouvy o zájezdu, 
dále požadavek v kolonce POZNÁMKA na SOZ.
Děti do 12 let nesmějí sedět na předních sedadlech a musí mít své sedadlo.
Vzhledem ke 14 denním pobytům Vám nemůžeme garantovat stejná místa v autobuse tam i zpět.
Cenu autobusové dopravy naleznete vždy u ceníku jednotlivých kapacit.
Za zvýhodněnou cenu nabízíme též zakoupení sedadla navíc pro zvýšení Vašeho pohodlí (1 800,- Kč).

Vlastní
Orientační vzdálenost Liberec – Split cca 1200 km (celé území Chorvatska po dálnici).

Letecká
Na vyžádání v CK.

b t j kt S lit
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Omišská riviéra

DUĆE – PÍSEČNÉ PLÁŽE
Duće je proslulé svými velikými, v Chorvatsku 
ojedinělými písečnými plážemi s mírným vstupem 
do moře. Od starého centra Omiše je ubytování 
vzdáleno 2 km, tj. 30 min. pěší chůze po chodníč-
ku, v noci osvětleném. Je zde množství plážových 
kiosků a restaurací nabízejících posezení a dobré 
občerstvení.
Zábava: půjčovna loděk a šlapadel, vodní skútry, 
paragliding, vodní banán, vodní lyže, silniční skútry.

VÝLETY Z OMIŠE

Atraktivní prostředí OMIŠSKÉ RIVIÉRY a kaňon 
řeky CETINY lákají turisty k velkému množství vý-
letů. Umožňuje klientům sportovní vyžití – potápění, 
tenisové kurty i s nočním provozem, půjčovna šla-
padel, loděk a vodních skútrů, vodní banán a jiné 
atrakce. Půjčovna automobilů a motocyklů v Omiši.

Starobylé přístavní městečko Omiš leží 26 km pod 
Splitem při ústí řeky Cetiny do moře. Jeho poloha 
je díky skalnatému kaňonu Cetiny velmi malebná. 
Městečko pochází z 11. století, ve 13. století pro-
slulo jako sídlo nejobávanějších pirátů Jaderského 
moře. Hrad a mohutné opevnění, jehož zbytky se 
zachovaly dodnes, jim poskytovalo nedobytný úkryt.

OmišOmiš

DućeDuće

Rogač, Zvonimír, Jasna, Rogač, Zvonimír, Jasna, 
Ante, Mirko, LacoAnte, Mirko, Laco

LukaLuka

PlažaPlaža

Loďkou po Cetině

Trogir

Autobuskem podél Cetiny

Rafting na Cetině

Antické Salone

Lodí na ostrov Hvar

Pěší turistika

Jeskyně Vranjača Lodí na ostrov Brač

Mostar Hrad Klis

Večerní Split
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DUĆE – penzion ROGAČ
Moderní rodinný penzion hotelového typu nabízí veškeré 
výhody kvalitní dovolené za přijatelné ceny.

Ubytování
přízemí
–  2× 2-3 lůžkové pokoje, balkon do boku
1. patro
–  2× 2-3 lůžkové pokoje, balkon do boku s výhledem na moře
–  1× dvoulůžkový pokoj, čelní balkon s výhledem na moře,
–  1× spojené 2 pokoje pro 4-5 osob – 2× čelní balkon s vý-

hledem na moře, 1× koupelna s WC
–  společná kuchyňka
2. patro
–  2× 2-3 lůžkové pokoje, balkon do boku s výhledem na moře
–  2× dvoulůžkový pokoj, čelní balkon s výhledem na moře,
–  společná kuchyňka
Všechny pokoje mají koupelnu s WC a klimatizaci

Oplocený dům s prostorem pro dětské hry.

Stravování
– polopenze v jídelně v přízemí. Jednotná strava
– vlastní ve společných kuchyňkách
Dům je vhodný pro klienty s polopenzí nebo individuálním 
stravováním v místních restauracích (společné kuchyňky 
nejsou vhodné pro celodenní vaření).

Poloha
Budova stojí cca 30 metrů od písečných pláží oddělena od 
moře pouze místní komunikací.

Parkování
Zdarma u domu.

NÁŠ
TIP

Pro cyklisty a turisty

25.5. - 3.6.

Školka u moře

8.6. - 17.6.

Týden s hudební 
skupinou Separace

31.8. - 9.9.

Program pro seniory

7.9. - 16.9., 14.9. - 23.9.

Zavírání sezóny

21.9. - 30.9., 25.9. - 30.9.

číslo zájezdu O - 01 O - 02 O - 03 O - 04 O - 05 O - 06 O - 07 O - 08 O - 09 O - 10 O - 11 O - 12 O - 13 O - 14 O - 15 O - 16 O - 17 O - 18
termín 26.5. - 02.6. 2.6. - 09.6. 09.6. - 16.6. 16.6. - 23.6. 23.6. - 30.6. 30.6. - 07.7. 07.7. - 14.7. 14.7. - 21.7. 21.7. - 28.7. 28.7. - 04.8. 04.8. - 11.8. 11.8. - 18.8. 18.8. - 25.8. 25.8. - 01.9. 01.9. - 08.9. 08.9. - 15.9. 15.9. - 22.9. 22.9. - 29.9.
dospělá osoba 3.450 3.450 3.450 3.850 3.850 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 3.850 3.850 3.850 3.350 2.350
dítě 3-15 let 2.800 2.800 2.800 3.200 3.200 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 3.200 3.200 3.200 2.750 1.750
V ceně: 7× ubytování, pobytová taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Slevy: osoba na přistýlce – 1 000,- Kč; dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby)
Příplatky: autobusová doprava: 2 400,- Kč/dosp. os., 2 150,- Kč/dítě do 12 let; polopenze: 2 800,- Kč/dosp. osoba, 1 400,- Kč/dítě; neobsazené lůžko: 1 990,- Kč; pojištění – viz str. 2; klimatizace 
na místě (cca 0,5 €/hod./pokoj)

Rogač – rodinný balíček (konečná cena pro rodinu včetně dopravy)
číslo zájezdu O - 01 O - 02 O - 03 O - 04 O - 05 O - 06 O - 07 O - 08 O - 09 O - 10 O - 11 O - 12 O - 13 O - 14 O - 15 O - 16 O - 17 O - 18
termín 25.5. - 03.6. 01.6. - 10.6. 08.6. - 17.6. 15.6. - 24.6. 22.6. - 01.7. 29.6. - 08.7. 06.7. - 15.7. 13.7. - 22.7. 20.7. - 29.7. 27.7. - 05.8. 03.8. - 12.8. 10.8. - 19.8. 17.8. - 26.8. 24.8. - 02.9. 31.8. - 09.9. 07.9. - 16.9. 14.9. - 23.9. 21.9. - 30.9.
2 dospělí + 1dítě 14.650 14.650 14.650 15.700 15.700 17.990 17.990 17.990 17.990 17.990 17.990 17.990 17.990 15.700 15.700 15.700 14.650 11.900
2 dospělí + 2 děti 18.950 18.950 18.950 20.400 20.400 23.550 23.550 23.550 23.550 23.550 23.550 23.550 23.550 20.400 20.400 20.400 18.950 15.750
V ceně: 7× ubytování, autobusová doprava, pobytová taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Slevy: dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby)
Příplatky: polopenze: 7 000,- Kč/3 osoby, 8 400,- Kč/4 osoby; pojištění – viz str. 2.

ZVÝHODNĚNÉ AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY (viz str. 21-24)

časová
sleva

rodinné 
balíčky 2.t
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DUĆE – vila ZVONIMÍR
Ubytování
6 pokojů v 2. patře domu se společnou kuchyní.
–  2× 2-3 lůžkové pokoje, čelní balkon s výhledem na moře
–  2× 2 lůžkové pokoje, balkon do boku s výhledem na moře
–  2× 2 lůžkové pokoje, využívají balkon u kuchyně (sleva)
Všechny pokoje mají koupelnu s WC a klimatizaci.

Stravování
–  vlastní
–  polopenze v penzionu ROGAČ

Poloha a parkování
Shodné s penzionem ROGAČ.

DŮM LZE VYUŽÍT CELOROČNĚ (bez dopravy, stravy 
a služeb delegáta). Mimo období uvedené v ceníku cena 
250,- Kč/os./den.

oblíbené
za skvělou

cenu

ZvonimírZvonimír

RogačRogač

číslo zájezdu O - 01 O - 02 O - 03 O - 04 O - 05 O - 06 O - 07 O - 08 O - 09 O - 10 O - 11 O - 12 O - 13 O - 14 O - 15 O - 16 O - 17 O - 18
termín 26.5. - 02.6. 2.6. - 09.6. 09.6. - 16.6. 16.6. - 23.6. 23.6. - 30.6. 30.6. - 07.7. 07.7. - 14.7. 14.7. - 21.7. 21.7. - 28.7. 28.7. - 04.8. 04.8. - 11.8. 11.8. - 18.8. 18.8. - 25.8. 25.8. - 01.9. 01.9. - 08.9. 08.9. - 15.9. 15.9. - 22.9. 22.9. - 29.9.
dospělá osoba 3.450 3.450 3.450 3.850 3.850 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 4.750 3.850 3.850 3.850 3.450 2.350
dítě 3-15 let 2.800 2.800 2.800 3.200 3.200 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 3.200 3.200 3.200 2.800 1.750
V ceně: 7× ubytování, pobytová taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Slevy: pokoj bez balkonu – 300,- Kč/os.; dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby)
Příplatky: autobusová doprava: 2 400,- Kč/dosp. os., 2 150,- Kč/dítě do 12 let; polopenze: 2 800,- Kč/dosp. osoba, 1 400,- Kč/dítě; večeře: 1 900,- Kč/dosp. osoba, 950,- Kč/dítě; 
neobsazené lůžko: 1 990,- Kč; klimatizace na místě (cca 0,5 €/hod./pokoj); pojištění – viz str. 2

Zvonimír – rodinný balíček (konečná cena pro rodinu včetně dopravy)
číslo zájezdu O - 01 O - 02 O - 03 O - 04 O - 05 O - 06 O - 07 O - 08 O - 09 O - 10 O - 11 O - 12 O - 13 O - 14 O - 15 O - 16 O - 17 O - 18
termín 25.5. - 03.6. 01.6. - 10.6. 08.6. - 17.6. 15.6. - 24.6. 22.6. - 01.7. 29.6. - 08.7. 06.7. - 15.7. 13.7. - 22.7. 20.7. - 29.7. 27.7. - 05.8. 03.8. - 12.8. 10.8. - 19.8. 17.8. - 26.8. 24.8. - 02.9. 31.8. - 09.9. 07.9. - 16.9. 14.9. - 23.9. 21.9. - 30.9.
2 dospělí + 1dítě 14.650 14.650 14.650 15.700 15.700 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 18.100 15.700 15.700 15.700 14.650 11.900
2 dospělí + 2 děti 18.450 18.450 18.450 19.900 19.900 23.150 23.150 23.150 23.150 23.150 23.150 23.150 23.150 19.900 19.900 19.900 18.450 15.250
V ceně: 7× ubytování, autobusová doprava, pobytová taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Příplatky: polopenze: 7 000,- Kč/3 osoby, 8 400,- Kč/4 osoby; večeře: 4 750,- Kč/3 osoby, 5 700,- Kč/4 osoby; pojištění – viz str. 2.

časová
sleva

rodinné 
balíčky

DUĆE – Vila JASNA
Ubytování
–  2-3 lůžkové pokoje s balkonem v 1. a 2. patře
–  2-3 lůžkové pokoje ve 3. patře bez balkonů (sleva) využívají spo-

lečnou velkou terasu v 1. patře nebo terasu u společné kuchyně 
v přízemí

Všechny pokoje mají koupelnu s WC, ve 3. patře klimatizaci.

Stravování
–  vlastní nebo v penzionu ROGAČ

Poloha a parkování
–  shodné s penzionem ROGAČ

JasnaJasna RogačRogač ZvonimírZvonimír

číslo zájezdu O - 01 O - 02 O - 03 O - 04 O - 05 O - 06 O - 07 O - 08 O - 09 O - 10 O - 11 O - 12 O - 13 O - 14 O - 15 O - 16 O - 17 O - 18
termín 26.5. - 02.6. 2.6. - 09.6. 09.6. - 16.6. 16.6. - 23.6. 23.6. - 30.6. 30.6. - 07.7. 07.7. - 14.7. 14.7. - 21.7. 21.7. - 28.7. 28.7. - 04.8. 04.8. - 11.8. 11.8. - 18.8. 18.8. - 25.8. 25.8. - 01.9. 01.9. - 08.9. 08.9. - 15.9. 15.9. - 22.9. 22.9. - 29.9.
dospělá osoba 3.650 3.650 4.050 4.050 4.050 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.050 4.050 4.050 3.550 3.550
dítě 3-12 let 2.900 2.900 3.300 3.300 3.300 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 3.300 3.300 3.300 2.850 2.850
V ceně: 7× ubytování, pobytová taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Slevy: dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby)
Příplatky: autobusová doprava: 2 400,- Kč/dosp. os., 2 150,- Kč/dítě do 12 let; polopenze: 2 800,- Kč/dosp. osoba, 1 400,- Kč/dítě; večeře: 1 900,- Kč/dosp. osoba, 950,- Kč/dítě; 
neobsazené lůžko: 1 990,- Kč; pojištění – viz str. 2; klimatizace na místě (cca 0,5 €/hod./pokoj)

časová
sleva 2.t

2.t
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DUĆE – Apartmán LACO
Ubytování
–  Apartmán 4 + 1: 2× dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s roz-

kládací pohovkou, kuchyň, koupelna s WC, samostatné WC, 
2× balkon na mořskou stranu

Stravování
–  vlastní
–  polopenze nebo 

večeře v penzionu 
ROGAČ (cca 100 m)

Poloha
–  100 m od písečné 

pláže

Parkování
–  zdarma u domu

prostorné

Allianz CESTA

číslo zájezdu O - 01 O - 02 O - 03 O - 04 O - 05 O - 06 O - 07 O - 08 O - 09 O - 10 O - 11 O - 12 O - 13 O - 14 O - 15 O - 16 O - 17 O - 18
termín 26.5. - 02.6. 2.6. - 09.6. 09.6. - 16.6. 16.6. - 23.6. 23.6. - 30.6. 30.6. - 07.7. 07.7. - 14.7. 14.7. - 21.7. 21.7. - 28.7. 28.7. - 04.8. 04.8. - 11.8. 11.8. - 18.8. 18.8. - 25.8. 25.8. - 01.9. 01.9. - 08.9. 08.9. - 15.9. 15.9. - 22.9. 22.9. - 29.9.
apartmán 1/4 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 15.990 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
přistýlka (max. 2) 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, pobytová taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Slevy: dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby)
Příplatky: autobusová doprava: 2 400,- Kč/dosp. os., 2 150,- Kč/dítě do 12 let; polopenze: 2 800,- Kč/dosp. osoba, 1 400,- Kč/dítě; večeře: 1 900,- Kč/dosp. osoba, 950,- Kč/dítě; pojištění – viz str. 2

časová
sleva 2.t
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DUĆE – studio LUKA
Oblíbené ubytování Luka je doplněno o nové studio v přízemí domeč-
ku. Je jednou z mála kapacit v této oblasti umístěných 

PŘÍMO U PÍSEČNÉ PLÁŽE.

Stravování
– vlastní
–  večeře v penzionu Rogač (cca 300 m)

Parkování
–  zdarma u domu

Poloha
Přímo u moře.

Ubytování
1. patro: 
Dvoulůžkové studio s možností 1 přistýlky, vybaveno standardním 
nábytkem, vybavená kuchyně, koupelna s WC, balkon s výhledem na moře.

DUĆE – studio PLAŽA
Prostorné přízemní studio s menší terasou na sezení a větší vhodnou 
na hry. Oplocený prostor s přímým vstupem na pláž.

PŘÍMO U PÍSEČNÉ PLÁŽE.

Ubytování
Nově zrekonstruované 2-3 lůžkové studio s kuchyní, koupelna s WC, 
terasa.

Stravování
V penzionu ROGAČ, 50 m.

Parkování
Nad domem nebo u penzionu Rogač.

Poloha přímo u moře.

časová
sleva

číslo zájezdu O - 03 O - 04 O - 05 O - 06 O - 07 O - 08 O - 09 O - 10 O - 11 O - 12 O - 13 O - 14 O - 15 O - 16 O - 17
termín 09.6. - 16.6. 16.6. - 23.6. 23.6. - 30.6. 30.6. - 07.7. 07.7. - 14.7. 14.7. - 21.7. 21.7. - 28.7. 28.7. - 04.8. 04.8. - 11.8. 11.8. - 18.8. 18.8. - 25.8. 25.8. - 01.9. 01.9. - 08.9. 08.9. - 15.9. 15.9. - 22.9.
osoba ve 2l. studiu (1. patro) 4.750 4.750 4.750 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 4.750 4.750 4.350 4.350
osoba ve 2l. studiu (přízemí) 4.950 4.950 4.950 5.750 5.750 5.750 5.750 5.750 5.750 5.750 5.750 4.950 4.950 4.550 4.550
přistýlka (1. patro) 2.100 2.100 2.100 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.100 2.100 1.900 1.900
V ceně: 7× ubytování, pobytová taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Slevy: dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby)
Příplatky: autobusová doprava: 2 400,- Kč/dosp. os., 2 150,- Kč/dítě do 12 let; večeře: 1 900,- Kč/dosp. osoba, 950,- Kč/dítě; pes za poplatek na místě; pojištění – viz str. 2

číslo zájezdu O - 03 O - 04 O - 05 O - 06 O - 07 O - 08 O - 09 O - 10 O - 11 O - 12 O - 13 O - 14 O - 15 O - 16 O - 17
termín 09.6. - 16.6. 16.6. - 23.6. 23.6. - 30.6. 30.6. - 07.7. 07.7. - 14.7. 14.7. - 21.7. 21.7. - 28.7. 28.7. - 04.8. 04.8. - 11.8. 11.8. - 18.8. 18.8. - 25.8. 25.8. - 01.9. 01.9. - 08.9. 08.9. - 15.9. 15.9. - 22.9.
osoba ve 2l. studiu 5.250 5.250 5.250 6.050 6.050 6.050 6.050 6.050 6.050 6.050 6.050 5.250 5.250 5.250 5.250
3. osoba 2.100 2.100 2.100 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.100 2.100 2.100 2.100
V ceně: 7× ubytování, pobytová taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Slevy: dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby)
Příplatky: autobusová doprava: 2 400,- Kč/dosp. os., 2 150,- Kč/dítě do 12 let; večeře: 1 900,- Kč/dosp. osoba, 950,- Kč/dítě; pojištění – viz str. 2

Přízemí: 
Nově vybavené 2-lůžkové studio s kuchyní, koupelna s WC, malá terasa před studiem. 
BEZBARIEROVÝ PŘÍSTUP.

přímo
na pláži

2.t
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DUĆE – vila ANTE
Ubytování
–  3× 2 lůžkové studio s vlastním sociál-

ním zařízením a kuchyňským koutem, 
balkon na moře

–  1× 3 lůžkový apartmán s kuchyní, so-
ciálním zařízením a balkonem na moře

Stravování
– vlastní
–  polopenze nebo večeře v penzionu 

Rogač

Poloha
Dům stojí cca 30 metrů od písečné pláže.

Parkování
Zdarma u domu.

časová
sleva

DUĆE – vila MIRKO
Ubytování
–  STUDIO/2 – dvoulůžkové studio s kuchyňským koutem, sociální 

zařízení, bez balkonu, TV, WI-FI
–  APT/3 – třílůžkový apartmán (dvoulůžko + lůžko), sociální zaříze-

ní, kuchyňka, balkon zadní strana, TV, WI-FI
–  APT/4 – čtyřlůžkový apartmán (dvoulůžko + patrová postel), 

sociální zařízení, kuchyňka, balkon směrem na moře, TV, WI-FI
–  APT/3+2 – čtyřlůžkový apartmán (dvoulůžková ložnice + rozklá-

dací dvoulůžko v kuchyňské části), sociální zařízení, kuchyňka, 
venkovní společná terasa, TV, WI-FI

V přízemí společenská místnost se soc. zařízením a kuchyňkou, stol-
ní tenis, Jacuzzi – vířivka pro 3 osoby za příplatek, WI-FI ZDARMA, 
venkovní terasa s posezením + venkovní krb.

Stravování
– vlastní
–  polopenze nebo večeře 

v penzionu Rogač

Poloha
Cca 70 metrů od písečné 
pláže.

Parkování
Zdarma u domu.

časová
sleva

číslo zájezdu O - 02 O - 03 O - 04 O - 05 O - 06 O - 07 O - 08 O - 09 O - 10 O - 11 O - 12 O - 13 O - 14 O - 15 O - 16 O - 17
termín 2.6. - 09.6. 09.6. - 16.6. 16.6. - 23.6. 23.6. - 30.6. 30.6. - 07.7. 07.7. - 14.7. 14.7. - 21.7. 21.7. - 28.7. 28.7. - 04.8. 04.8. - 11.8. 11.8. - 18.8. 18.8. - 25.8. 25.8. - 01.9. 01.9. - 08.9. 08.9. - 15.9. 15.9. - 22.9.
cena za osobu 4.150 4.150 4.150 4.350 4.650 4.650 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 4.350 4.150 4.150 4.150
V ceně: 7× ubytování, pobytová taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Slevy: dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby)
Příplatky: autobusová doprava: 2 400,- Kč/dosp. os., 2 150,- Kč/dítě do 12 let; polopenze: 2 800,- Kč/dosp. osoba, 1 400,- Kč/dítě; večeře: 1 900,- Kč/dosp. osoba, 950,- Kč/dítě; pojištění – viz str. 2

Mirko - cena včetně autobusové dopravy a pojištění
číslo zájezdu O - 01 O - 02 O - 03 O - 04 O - 05 O - 06 O - 07 O - 08 O - 09 O - 10 O - 11 O - 12 O - 13 O - 14 O - 15 O - 16 O - 17
termín 25.5. - 03.6. 01.6. - 10.6. 08.6. - 17.6. 15.6. - 24.6. 22.6. - 01.7. 29.6. - 08.7. 06.7. - 15.7. 13.7. - 22.7. 20.7. - 29.7. 27.7. - 05.8. 03.8. - 12.8. 10.8. - 19.8. 17.8. - 26.8. 24.8. - 02.9. 31.8. - 09.9. 07.9. - 16.9. 14.9. - 23.9.

studio
dospělá osoba 6.200 6.200 6.200 6.200 6.500 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.950 6.500 6.200 6.200 6.200
dítě 3-12 let 4.900 4.900 4.900 4.900 5.300 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.300 4.900 4.900 4.900

APT 1/3
dospělá osoba 6.400 6.400 6.400 6.400 6.690 7.250 7.250 7.250 7.250 7.250 7.250 7.250 7.250 6.690 6.400 6.400 6.400
dítě 3-12 let 5.200 5.200 5.200 5.200 5.650 5.750 5.750 5.750 5.750 5.750 5.750 5.750 5.750 5.650 5.200 5.200 5.200

APT 1/4
APT 1/3+2

dospělá osoba 6.600 6.600 6.600 6.600 6.900 7.450 7.450 7.450 7.450 7.450 7.450 7.450 7.450 6.900 6.600 6.600 6.600
dítě 3-12 let 5.200 5.200 5.200 5.200 5.650 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 5.950 5.650 5.200 5.200 5.200

V ceně: 7× ubytování, autobusová doprava, pobytová taxa, kompletní pojištění vč. storno, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Slevy: vlastní doprava - 1 700,- Kč/osoba; dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby)
Příplatky: polopenze: 2 800,- Kč/dosp. osoba, 1 400,- Kč/dítě; večeře: 1 900,- Kč/dosp. osoba, 950,- Kč/dítě; pojištění – viz str. 2; klimatizace na místě (3 €/den/studio; 5 €/den/apt.);

Tento zájezd je pořádán ve spolupráci s CK T SPLIT TOUR
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Ostrov Brač

SUTIVAN
Malé, ostrovní městečko si zachovalo svůj jakoby ospalý dalma-
tinský kolorit. Nenabízí veliké hotely, ale potěší turisty nepřepl-
něnými plážemi, pohostinností menších kamenných hospůdek 
i bohatým sportovním vyžitím. Je vhodným startem i pro výlety 
po ostrově či lodní na okolní ostrovy. Ve vzdálenosti 2 km najdeme 
areál parku přírody se ZOO. Možnost zapůjčení auta nebo skútru.

Největší ze středodalmatských ostrovů. Počátky osídlení na ostro-
vě Brač spadají již do doby neolitu (naleziště v jeskyni Kopačina, 
jižně od osady Supetar). Pozůstatky římské éry můžeme nalézt 
na obou stranách ostrova i ve vnitrozemí. Největší z nich jsou 
zcela jistě kamenolomy ve Škripu, ze kterého pocházejí kamenné 
bloky, použité pro výstavbu Dioklecianova paláce ve Splitu nebo 
např. Bílého domu.

SUTIVAN – apartmány DINKA
Kvalitně vybavený apartmánový dům.

Ubytování
–  apartmán 1/2: dvoulůžkový apartmán s vlastní kuchyní, koupelna 

s WC, klimatizace, TV+SAT, terasa
–  apartmán 1/4: čtyřlůžkový apartmán (1× 2 l. ložnice, obývací 

pokoj s rozkládacím gau-
čem) s vlastní kuchyní, 
koupelna s WC, klimati-
zace, TV+SAT, terasa

Stravování
– vlastní

Poloha
Cca 200 m od moře.

časová
sleva

SUTIVAN – apartmány VANESA
Ubytování
–  čtyř až šestilůžkový apartmán – 2× dvoulůž-

ková ložnice, obývací pokoj s rozkládacím 
gaučem, kuchyňským a jídelním koutem, 
koupelna s WC, klimatizace, TV+SAT, balkon

Stravování
– vlastní

Poloha
Cca 200 m od moře.

časová
sleva

číslo zájezdu B - 02 B - 03 B - 04 B - 05 B - 06 B - 07 B - 08 B - 09 B - 10 B - 11 B - 12 B - 13 B - 14 B - 15 B - 16 B - 17
termín 2.6. - 09.6. 09.6. - 16.6. 16.6. - 23.6. 23.6. - 30.6. 30.6. - 07.7. 07.7. - 14.7. 14.7. - 21.7. 21.7. - 28.7. 28.7. - 04.8. 04.8. - 11.8. 11.8. - 18.8. 18.8. - 25.8. 25.8. - 01.9. 01.9. - 08.9. 08.9. - 15.9. 15.9. - 22.9.
apartmán 1/2 6.950 6.950 6.950 8.550 10.950 10.950 10.950 10.950 10.950 10.950 10.950 10.950 8.550 8.550 6.950 6.950
apartmán 1/4 9.950 9.950 9.950 12.650 15.550 15.550 15.550 15.550 15.550 15.550 15.550 15.550 12.650 12.650 9.950 9.950
V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, pobytová taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Slevy: dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby)
Příplatky: autobusová a lodní doprava: 2 800,- Kč/dosp. os., 2 500,- Kč/dítě do 12 let; pojištění – viz str. 2

číslo zájezdu B - 02 B - 03 B - 04 B - 05 B - 06 B - 07 B - 08 B - 09 B - 10 B - 11 B - 12 B - 13 B - 14 B - 15 B - 16 B - 17
termín 2.6. - 09.6. 09.6. - 16.6. 16.6. - 23.6. 23.6. - 30.6. 30.6. - 07.7. 07.7. - 14.7. 14.7. - 21.7. 21.7. - 28.7. 28.7. - 04.8. 04.8. - 11.8. 11.8. - 18.8. 18.8. - 25.8. 25.8. - 01.9. 01.9. - 08.9. 08.9. - 15.9. 15.9. - 22.9.
apt. při obsazení do 4 os. 14.250 15.550 15.550 15.550 16.850 16.850 16.850 16.850 16.850 16.850 16.850 16.850 15.550 15.550 14.250 14.250
apt. při obsazení 5-6 os. 16.250 17.550 17.550 17.550 18.850 18.850 18.850 18.850 18.850 18.850 18.850 18.850 17.550 17.550 16.250 16.250
V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, pobytová taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Slevy: dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby)
Příplatky: autobusová a lodní doprava: 2 800,- Kč/dosp. os., 2 500,- Kč/dítě do 12 let; pojištění – viz str. 2

NÁŠ 
TIP
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Ostrov Šolta
Ostrov Šolta, vzdálený 9 nám. mil (18 km) 
od Splitu, patří k nejčistším ostrovům 
střední Dalmácie, je oceněn zelenou eko-
logickou pečetí. Nenajdete zde městský 
život, ale panensky čistou přírodu, od 
časného jara kvetoucí vegetaci, průzrač-
nou vodu s bohatým podmořským světem 
i starobylou architekturu. Je vhodným 
místem pro milovníky turistiky, potápění, 
rybolovu i klidné, romantické dovolené.

STOMORSKÁ
Oblíbené ostrovní středisko v hluboké 
zátoce je nejstarším jachtařským přísta-
vem na ostrově. Poklidný ráz malebné 
zátoky zpestřují malé hospůdky a restau-
race s příjemným posezením, některé při 
dalmatské muzice.

NEČUJAM
Letovisko s oblázkovou pláží a množstvím 
menších malebných zátok je nejvhodněj-
ším místem pro rodiny s dětmi. V sezóně 
jsou na pláži v provozu hospůdky a půj-
čovny potřeb ke sportovnímu vyžití.

MASLINICA
Romantické středisko je svojí maleb-
nou polohou vyhledávaným místem pro 
jachtaře a potápěče. Je nejzápadnějším 
místem ostrova s pohledem na sedmero 
malých ostrůvků a jediným pobytovým 
místem ostrova situovaným na otevřené 
moře.

VÝLETY ZE ŠOLTY

Pěší turistika

Výlet do Splitu

Lodí na ostrov Hvar

Možnost zapůjčení kola

Výlet po Šoltě s ochutnávkou 
místních specialit

Taxi po Šoltě

Lodí do Trogiru

Výlet malým člunem

Nečujam

Stomorská

Gornje Selo

AnkicaAnkica

RinaRina Kamenica

Ivan
O‘La La

MateMate

MarsMars
ParisParis

Gornje Selo

amenicaamenica

IvanIvan
O‘La LaO‘La La

NečujamNečujam

StomorskáStomorská

MaslinicaMaslinica
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STOMORSKÁ – apartmány KAMENICA
Vychutnejte atmosféru starého kamenného domu v centru maleb-
ného městečka Stomorská. Dům je po celkové rekonstrukci a na-
bízí ubytování v moderně zařízených studiích a apartmánech. 
V přízemí objektu se nachází restaurace s možností stravování.

Ubytování
–  S 2 – dvoulůžkové studio s kuchyňským koutem, rozkládací 

pohovkou a sociálním zařízením. Studia v 1. patře mají bal-
kon, ve 2. patře francouzská okna a klimatizaci

–  Apt 1/4 – 1× dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládací 
pohovkou a kuchyňským koutem, sociální zařízení. Apartmány 
v 1. patře mají balkon, ve 2. patře francouzská okna a klimatizaci

Stravování
– vlastní ve vybavených kuchyňkách
– večeře nebo polopenze v restauraci v přízemí objektu

Koupání
Dům stojí přímo u moře, cca 300 m. od oblázkové pláže s mír-
ným vstupem do moře, menší zátoky zaručují klid a soukromí.

oblíbené

číslo zájezdu Š - 01 Š - 02 Š - 03 Š - 04 Š - 05 Š - 06 Š - 07 Š - 08 Š - 09 Š - 10 Š - 11 Š - 12 Š - 13 Š - 14 Š - 15 Š - 16 Š - 17 Š - 18
termín 26.5. - 02.6. 2.6. - 09.6. 09.6. - 16.6. 16.6. - 23.6. 23.6. - 30.6. 30.6. - 07.7. 07.7. - 14.7. 14.7. - 21.7. 21.7. - 28.7. 28.7. - 04.8. 04.8. - 11.8. 11.8. - 18.8. 18.8. - 25.8. 25.8. - 01.9. 01.9. - 08.9. 08.9. - 15.9. 15.9. - 22.9. 22.9. - 29.9.
osoba v S2 3.800 3.800 3.800 3.950 3.950 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 3.950 3.950 3.950 3.800 3.800
osoba v APT při obs. 2 os. 4.300 4.300 4.300 4.850 4.850 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 4.850 4.850 4.850 4.300 4.300
osoba v APT při obs. 3 os. 3.600 3.600 3.600 3.900 3.900 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 3.900 3.900 3.900 3.600 3.600
osoba v APT při obs. 4 os. 2.700 2.700 2.700 2.900 2.900 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 2.900 2.900 2.900 2.700 2.700
V ceně: 7× ubytování, pobytová taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Slevy: dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby)
Příplatky: autobusová a lodní doprava: 2 800,- Kč/dosp. os., 2 500,- Kč/dítě do 12 let; studio/APT s balkonem: 200,- Kč/osoba; polopenze: 2 800,- Kč/dosp. os., 1 400,- Kč/dítě do 12 let, 
večeře: 2 100,- Kč/dosp. os., 1 050,- Kč/dítě do 12 let; pojištění – viz str. 2

Rodinný balíček (konečná cena pro rodinu včetně dopravy)
termín 25.5. - 03.6. 01.6. - 10.6. 08.6. - 17.6. 15.6. - 24.6. 22.6. - 01.7. 29.6. - 08.7. 06.7. - 15.7. 13.7. - 22.7. 20.7. - 29.7. 27.7. - 05.8. 03.8. - 12.8. 10.8. - 19.8. 17.8. - 26.8. 24.8. - 02.9. 31.8. - 09.9. 07.9. - 16.9. 14.9. - 23.9. 21.9. - 30.9.
cena za 3 osoby 16.950 16.950 16.950 17.650 17.650 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 19.250 17.650 17.650 17.650 16.950 16.950
cena za 4 osoby 18.850 18.850 18.850 19.550 19.550 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 22.250 19.550 19.550 19.550 18.850 18.850
V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, autobusová a lodní doprava (pro uvedený počet osob), pobytová taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Příplatky: polopenze: 2 800,- Kč/dosp. os., 1 400,- Kč/dítě do 12 let, večeře: 2 100,- Kč/dosp. os., 1 050,- Kč/dítě do 12 let; pojištění – viz str. 2

časová
sleva

rodinné 
balíčky

Wellness pro ženy

1.6. - 10.6.

Program pro seniory

8.6. - 17.6.

ZVÝHODNĚNÉ AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY (viz str. 21-24)
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číslo zájezdu Š - 02 Š - 03 Š - 04 Š - 05 Š - 06 Š - 07 Š - 08 Š - 09 Š - 10 Š - 11 Š - 12 Š - 13 Š - 14 Š - 15 Š - 16 Š - 17
termín 2.6. - 09.6. 09.6. - 16.6. 16.6. - 23.6. 23.6. - 30.6. 30.6. - 07.7. 07.7. - 14.7. 14.7. - 21.7. 21.7. - 28.7. 28.7. - 04.8. 04.8. - 11.8. 11.8. - 18.8. 18.8. - 25.8. 25.8. - 01.9. 01.9. - 08.9. 08.9. - 15.9. 15.9. - 22.9.
cena za dům (max. 4 os.) 18.400 18.400 19.450 19.450 22.950 22.950 22.950 22.950 22.950 22.950 22.950 22.950 19.450 19.450 19.450 18.400
V ceně: pronájem domu na 7 dní, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Slevy: dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby)
Příplatky: autobusová a lodní doprava: 2 800,- Kč/dosp. os., 2 500,- Kč/dítě do 12 let; pojištění – viz str. 2

STOMORSKÁ – apartmány O‘La La
Nové prostorné klimatizované apartmány

Ubytování
–  čtyř až šestilůžkové apartmány (2 × 2l. ložnice), obývací pokoj s ku-

chyňským koutem a rozkládací pohovkou, koupelna, WC.
Balkon s výhledem na moře, terasa na opačnou stranu.

Stravování
– vlastní ve vybavené kuchyni
– polopenze nebo večeře v restauraci

Poloha
Přímo u moře, 5 minut od pláže.

Koupání
Menší pláže nebo opuštěná místa nabízející soukromí.

STOMORSKÁ – komplex RINA
Ubytování
–  dvou až třílůžková studia s kuchyňským koutem, koupelnou s WC. 

Balkony nebo terasy, většinou s výhledem na moře
–  dvou až třílůžková klimatizovaná studia s kuchyňským koutem 

a koupelnou s WC. Balkon s výhledem na moře

Stravování
– polopenze nebo večeře
– vlastní ve vybavených kuchyňkách

Poloha
Přímo u moře, 5 minut od pláže.

Koupání
Menší pláže nebo opuštěná místa nabízející soukromí.

časová
sleva1000

číslo zájezdu Š - 02 Š - 03 Š - 04 Š - 05 Š - 06 Š - 07 Š - 08 Š - 09 Š - 10 Š - 11 Š - 12 Š - 13 Š - 14 Š - 15 Š - 16 Š - 17
termín 2.6. - 09.6. 09.6. - 16.6. 16.6. - 23.6. 23.6. - 30.6. 30.6. - 07.7. 07.7. - 14.7. 14.7. - 21.7. 21.7. - 28.7. 28.7. - 04.8. 04.8. - 11.8. 11.8. - 18.8. 18.8. - 25.8. 25.8. - 01.9. 01.9. - 08.9. 08.9. - 15.9. 15.9. - 22.9.
cena za osobu 4.550 4.550 4.750 4.750 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 4.750 4.750 4.550 4.550
přistýlka 2.250 2.250 2.250 2.250 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.250 2.250 2.250 2.250
V ceně: 7× ubytování, pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid.
Slevy: dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby)
Příplatky: autobusová a lodní doprava: 2 800,- Kč/dosp. os., 2 500,- Kč/dítě do 12 let; polopenze: 2 800,- Kč/dosp. os., 1 400,- Kč/dítě do 12 let, večeře 2 100,- Kč/dosp. os., 1 050,- Kč/dítě do 12 let; 
klimatizace: na místě; pojištění – viz. str. 2

Stravování v restauraci O‘La LaStravování v restauraci O‘La La



15 CHORVATSKO • ostrov Šolta • Stomorská

STOMORSKÁ – privát IVAN

STOMORSKÁ – privát IVAN – studio Kučica

Ubytování
–  apartmán 1/4+1 patrový apartmán, prostorný obývací pokoj s jídelním koutem 

a pohovkou, kuchyň,koupelna s WC, v patře - 2 × malá ložnice s balkony na moře, 
veliká terasa s výhledem na moře

–  apartmán 1/7 + 1 (2 × 2 l. ložnice s balko-
nem; 1 × 3 l. ložnice), obývací pokoj s roz-
kládací pohovkou, kuchyňským a jídelním 
koutem, koupelnou s WC, balkon a terasa. 
Max. obsazení: 8 osob

Dům je doplněn několika terasami, venkov-
ním krbem s možností grilování a soukromým 
bazénem. Balkony a terasy mají překrásný 
výhled na zátoku.

Stravování
–  vlastní ve vybavených ku-

chyňkách
–  večeře nebo polopenze v re-

stauraci

Poloha
Dům se nachází v klidném 
místě u mo ře, vzdálený cca 5 
minut od pláže. 

Parkování u domu.

Samostatný malý domek je součástí kom-
plexu privátu Ivan. Má vlatsní terasu 
před domkem a klienti mohou využívat 
i velké terasy okolo společného bazénu.

Ubytování
Studio s kuchyňským koutem, dvoulůž-
kem na galerii a rozkládací pohovkou 
(pro maximálně 2 děti do 12 let za pří-
platek). Koupelna s WC, terasa.
Ideální pro dvojici nebo rodinu s malými 
dětmi.

Stravování
–  vlastní ve 

vybavených 
kuchyňkách

–  večeře nebo 
polopenze 
v restauraci

číslo zájezdu Š - 01 Š - 02 Š - 03 Š - 04 Š - 05 Š - 06 Š - 07 Š - 08 Š - 09 Š - 10 Š - 11 Š - 12 Š - 13 Š - 14 Š - 15 Š - 16 Š - 17 Š - 18
termín 26.5. - 02.6. 2.6. - 09.6. 09.6. - 16.6. 16.6. - 23.6. 23.6. - 30.6. 30.6. - 07.7. 07.7. - 14.7. 14.7. - 21.7. 21.7. - 28.7. 28.7. - 04.8. 04.8. - 11.8. 11.8. - 18.8. 18.8. - 25.8. 25.8. - 01.9. 01.9. - 08.9. 08.9. - 15.9. 15.9. - 22.9. 22.9. - 29.9.
apartmán 1/4 + 1 12.900 12.900 12.900 13.900 13.900 16.450 16.450 16.450 16.450 16.450 16.450 16.450 16.450 13.900 13.900 13.900 12.900 12.900
apartmán 1/7 + 1 17.900 17.900 17.900 18.900 18.900 22.450 22.450 22.450 22.450 22.450 22.450 22.450 22.450 18.900 18.900 18.900 17.900 17.900
V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, pobytová taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Slevy: každý další týden pobytu – 5 %; dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby)
Příplatky: autobusová a lodní doprava: 2 800,- Kč/dosp. os., 2 500,- Kč/dítě do 12 let; polopenze: 2 800,- Kč/dosp. os., 1 400,- Kč/dítě do 12 let, večeře: 2 100,- Kč/dosp. os., 1 050,- Kč/dítě do 12 let; 
pojištění – viz str. 2

Rodinný balíček v apartmánu 1/4+1 (konečná cena pro rodinu včetně dopravy)
termín 25.5. - 03.6. 01.6. - 10.6. 08.6. - 17.6. 15.6. - 24.6. 22.6. - 01.7. 29.6. - 08.7. 06.7. - 15.7. 13.7. - 22.7. 20.7. - 29.7. 27.7. - 05.8. 03.8. - 12.8. 10.8. - 19.8. 17.8. - 26.8. 24.8. - 02.9. 31.8. - 09.9. 07.9. - 16.9. 14.9. - 23.9. 21.9. - 30.9.
cena za 4 osoby 20.850 20.850 20.850 21.950 21.950 24.550 24.550 24.550 24.550 24.550 24.550 24.550 24.550 21.950 21.950 21.950 20.850 20.850
cena za 5 osob 23.900 23.900 23.900 24.950 24.950 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 27.600 24.950 24.950 24.950 23.900 23.900
V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, autobusová a lodní doprava (pro uvedený počet osob), pobytová taxa, úrazové pojištění, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Příplatky: polopenze: 2 800,- Kč/dosp. os., 1 400,- Kč/dítě do 12 let, večeře: 2 100,- Kč/dosp. os., 1 050,- Kč/dítě do 12 let; apartmán 1/7: +5 500,- Kč; pojištění – viz str. 2

číslo zájezdu Š - 01 Š - 02 Š - 03 Š - 04 Š - 05 Š - 06 Š - 07 Š - 08 Š - 09 Š - 10 Š - 11 Š - 12 Š - 13 Š - 14 Š - 15 Š - 16 Š - 17 Š - 18
termín 26.5. - 02.6. 2.6. - 09.6. 09.6. - 16.6. 16.6. - 23.6. 23.6. - 30.6. 30.6. - 07.7. 07.7. - 14.7. 14.7. - 21.7. 21.7. - 28.7. 28.7. - 04.8. 04.8. - 11.8. 11.8. - 18.8. 18.8. - 25.8. 25.8. - 01.9. 01.9. - 08.9. 08.9. - 15.9. 15.9. - 22.9. 22.9. - 29.9.
studio 1/2 8.700 8.700 8.700 9.700 9.700 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300 9.700 9.700 9.700 8.700 8.700
přistýlka 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
V ceně: pronájem studia na 7 dní, pobytová taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Slevy: dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby)
Příplatky: autobusová a lodní doprava: 2 800,- Kč/dosp. os., 2 500,- Kč/dítě do 12 let; polopenze: 2 800,- Kč/dosp. os., 1 400,- Kč/dítě do 12 let, večeře: 2 100,- Kč/dosp. os., 1 050,- Kč/dítě do 12 let; 
pojištění – viz str. 2

časová
sleva

rodinné 
balíčky

kvalita za 
super cenu

časová
sleva

IvanIvan

KučicaKučica

2.t

2.t

soukromí
v domečku
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NEČUJAM – apartmány MARS a VENERA

MASLINICA – privát Galeb

Cena za apartmán pro uvedený počet osob
číslo zájezdu Š - 04 Š - 05 Š - 06 Š - 07 Š - 08 Š - 09 Š - 10 Š - 11 Š - 12 Š - 13 Š - 14 Š - 15 Š - 16
termín 16.6. - 23.6. 23.6. - 30.6. 30.6. - 07.7. 07.7. - 14.7. 14.7. - 21.7. 21.7. - 28.7. 28.7. - 04.8. 04.8. - 11.8. 11.8. - 18.8. 18.8. - 25.8. 25.8. - 01.9. 01.9. - 08.9. 08.9. - 15.9.
studio 1/2 8.450 8.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 9.450 8.450 8.450 8.450
apartmán 1/4+1 13.450 13.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 15.450 13.450 13.450 13.450
V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, pobytová taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Slevy: dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby)
Příplatky: autobusová a lodní doprava: 2 800,- Kč/dosp. os., 2 500,- Kč/dítě do 12 let, večeře: 2 800,- Kč/dosp. os., 1 400,- Kč/dítě do 12 let; pojištění – viz str. 2

časová
sleva

Ubytování
–  studio 1/2 s klimatizací – obývací pokoj se dvěma lůžky a kuchyň-

ským koutem, sociální zařízení, balkon
–  apartmán 1/4 + 1 – 2× dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s lůžkem 

a kuchyní, sociální zařízení, balkon

Stravování
–  vlastní ve vybavených kuchyňkách
– večeře v restauraci Paris

Poloha
Ve svahu cca 100 m od moře.

Koupání
Oblázková pláž s mírným vstupem do moře i mnoho menších maleb-
ných zátok zaručujících klid a soukromí.

CHORVATSKO • ostrov Šolta • Nečujam

Galeb 1.patro

Ubytování
–  apartmán 2+3, ložnice (manželská postel), obývací pokoj 2× rozklá-

dací pohovka pro 3 os., kuchyňský kout, TV, koupelna s WC, balkon 
s výhledem na moře.

–  apartmán 3+2, ložnice (manželská postel + třetí lůžko), obývací pokoj 
1× rozkládací pohovka pro 2 os., kuchyňský kout, TV, koupelna s WC, 
balkon s výhledem na moře.

Stravování
–  vlastní

Poloha
Dům s krásnou polohou přímo u moře v Maslinické zátoce, 5 min. do 
Maslinice, 10 min. do překrásné zátoky Šešula. Klidné místo na samotě.

Parkování
–  zdarma u domu

číslo zájezdu Š - 01 Š - 02 Š - 03 Š - 04 Š - 05 Š - 06 Š - 07 Š - 08 Š - 09 Š - 10 Š - 11 Š - 12 Š - 13 Š - 14 Š - 15 Š - 16 Š - 17 Š - 18
termín 27.5. - 03.6. 3.6. - 10.6. 10.6. - 17.6. 17.6. - 24.6. 24.6. - 01.7. 1.7. - 08.7. 08.7. - 15.7. 15.7. - 22.7. 22.7. - 29.7. 29.7. - 05.8. 05.8. - 12.8. 12.8. - 19.8. 19.8. - 26.8. 26.8. - 02.9. 02.9. - 09.9. 09.9. - 16.9. 16.9. - 23.9. 23.9. - 30.9.
Apartmán 2+2 17.250 17.250 17.250 20.750 20.750 23.550 23.550 23.550 23.550 23.550 23.550 23.550 23.550 20.750 20.750 20.750 17.250 17.250
V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, pobytová taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Slevy: dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby)
Příplatky: autobusová doprava: 2 800,- Kč/dosp. os., 2 500,- Kč/dítě do 12 let; klimatizace: za poplatek na místě; pojištění – viz str. 2

Parkování
Je zajištěno před domem.
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NEČUJAM – apartmány MATE časová
sleva

Ubytování
Čtyřlůžkový apartmán, 2× dvoulůžková ložnice, kuchyň s jí-
delnou, koupelna s WC., terasa s výhledem na moře.

Stravování
–  vlastní ve vybavených kuchyňkách
– večeře v restauraci Paris

Parkování
U domu.

Poloha
Menší oblázkové pláže do 100  m nebo velká pláž u hotelu. 
Poloha v kopci nabízí překrásný výhled na celou zátoku. 
Obzvláště vhodné pro milovníky klidné rodinné dovolené.

Ubytování
Klimatizované čtyřlůžkové apartmány 
s možností 1 přistýlky.
–  Přízemní apartmán: dvoulůžková 

ložnice, obývací pokoj s kuchyňským 
a jídelním koutem a 2 lůžky, koupelna 
s WC, velká terasa na moře, další terasa 
s vlastním grilem na stinnou stranu

–  Apartmány v prvním patře: dvou-
lůžková ložnice, obývací pokoj s ku-
chyňským a jídelním koutem a 2 lůžky, 
koupelna s WC, balkon na moře i malý 
na stinnou stranu

Stravování
–  vlastní ve vybavených kuchyňkách 

s možností venkovního grilování
– večeře v restauraci Paris

Poloha
Menší oblázkové pláže do 100 m nebo velká pláž u hotelu. 
Poloha v kopci nabízí překrásný výhled na celou zátoku. 
Obzvláště vhodné pro milovníky klidné rodinné dovolené.
Domácí zvířata povolena.

NEČUJAM – privát ANKICA

číslo zájezdu Š - 01 Š - 02 Š - 03 Š - 04 Š - 05 Š - 06 Š - 07 Š - 08 Š - 09 Š - 10 Š - 11 Š - 12 Š - 13 Š - 14 Š - 15 Š - 16 Š - 17 Š - 18
termín 26.5. - 02.6. 2.6. - 09.6. 09.6. - 16.6. 16.6. - 23.6. 23.6. - 30.6. 30.6. - 07.7. 07.7. - 14.7. 14.7. - 21.7. 21.7. - 28.7. 28.7. - 04.8. 04.8. - 11.8. 11.8. - 18.8. 18.8. - 25.8. 25.8. - 01.9. 01.9. - 08.9. 08.9. - 15.9. 15.9. - 22.9. 22.9. - 29.9.
cena za apt. (4 osoby) 7.950 7.950 8.950 9.950 10.950 13.950 13.950 13.950 13.950 13.950 13.950 13.950 13.950 10.950 9.950 8.950 7.950 7.950
V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, pobytová taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Slevy: dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby)
Příplatky: autobusová a lodní doprava: 2 800,- Kč/dosp. os., 2 500,- Kč/dítě do 12 let; večeře: 2 800,- Kč/dosp. os., 1 400,- Kč/dítě do 12 let; přistýlka: 1 200,- Kč/7 dní; pojištění – viz str. 2

Rodinný balíček (konečná cena pro rodinu včetně dopravy)
termín 25.5. - 03.6. 01.6. - 10.6. 08.6. - 17.6. 15.6. - 24.6. 22.6. - 01.7. 29.6. - 08.7. 06.7. - 15.7. 13.7. - 22.7. 20.7. - 29.7. 27.7. - 05.8. 03.8. - 12.8. 10.8. - 19.8. 17.8. - 26.8. 24.8. - 02.9. 31.8. - 09.9. 07.9. - 16.9. 14.9. - 23.9. 21.9. - 30.9.
cena za 3 osoby 14.150 14.150 14.850 15.700 16.550 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 20.400 16.550 15.700 14.850 14.150 14.150
cena za 4 osoby 16.350 16.350 16.950 17.850 18.750 21.650 21.650 21.650 21.650 21.650 21.650 21.650 21.650 18.750 17.850 16.950 16.350 16.350
V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, autobusová a lodní doprava (pro uvedený počet osob), pobytová taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Příplatky: večeře: 2 800,- Kč/dosp. os., 1 400,- Kč/dítě do 12 let; pojištění – viz str. 2

časová
sleva

rodinné 
balíčky

CHORVATSKO • ostrov Šolta • Nečujam

Cena za apartmán pro uvedený počet osob
číslo zájezdu Š - 04 Š - 05 Š - 06 Š - 07 Š - 08 Š - 09 Š - 10 Š - 11 Š - 12 Š - 13 Š - 14 Š - 15 Š - 16
termín 16.6. - 23.6. 23.6. - 30.6. 30.6. - 07.7. 07.7. - 14.7. 14.7. - 21.7. 21.7. - 28.7. 28.7. - 04.8. 04.8. - 11.8. 11.8. - 18.8. 18.8. - 25.8. 25.8. - 01.9. 01.9. - 08.9. 08.9. - 15.9.
cena za apt. (4 osoby) 14.500 14.500 14.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 14.500 14.500 14.500
V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, pobytová taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Slevy: dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby)
Příplatky: autobusová a lodní doprava: 2 800,- Kč/dosp. os., 2 500,- Kč/dítě do 12 let, večeře: 2 800,- Kč/dosp. os., 1 400,- Kč/dítě do 12 let; pojištění – viz str. 2

AnkicaAnkica MateMate

oblíbené
za skvělou

cenu

2.t
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VODICE – apartmány ADRIATIC
Apartmánový dům Adriatic se nachází v klidné vilové části Vodice. Svým komfortním vyba-
vením uspokojí i náročnější klientelu. Centrum městečka 20 minut procházkou podél pobřeží 
nebo turistickým vláčkem. Možnost využití zahradního grilu, bezplatné WIFI připojení.

Ubytování
–  A2 – 2-lůžková ložnice, obývací pokoj s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, 

vlastní sprcha, WC, TV/SAT, balkon, klimatizace v ceně (v termínu od 1.7 do 2.9)
–  A3 – 2-lůžková ložnice, obývací pokoj se třetím lůžkem, vybavený kuchyňský a jídelní 

kout, vlastní sprcha, WC, TV/SAT, balkon, klimatizace v ceně (v termínu od 1.7 do 2.9)
–  A4 – 2-lůžková ložnice, obýbací pokoj s rozkládacím dvojlůžkem, vybavený kuchyňský 

a jídelní kout, vlastní sprcha, WC, TV/SAT, balkon, klimatizace v ceně (v termínu od 1.7. 
do 2.9)

Vodice
Letovisko ležící cca 15 km severozápadně od historického Šibeniku. Své jméno získaly 
podle četných pramenů pitné vody v místě a bezprostředním okolí. Kromě široké možnosti 
sportovního i společenského vyžití se nabízí možnost výletů na řeku Krka s nádhernými 
vodopády a na ostrovy Kornati. Obě tyto lokality jsou vyhlášeny jako přírodní rezervace.

časová
sleva

číslo zájezdu V - 04 V - 05 V - 06 V - 07 V - 08 V - 09 V - 10 V - 11 V - 12 V - 13 V - 14 V - 15 V - 16 V - 17
termín 16.6. - 23.6. 23.6. - 30.6. 30.6. - 07.7. 07.7. - 14.7. 14.7. - 21.7. 21.7. - 28.7. 28.7. - 04.8. 04.8. - 11.8. 11.8. - 18.8. 18.8. - 25.8. 25.8. - 01.9. 01.9. - 08.9. 08.9. - 15.9. 15.9. - 22.9.
apartmán A2 5.990 5.990 7.490 7.490 7.490 7.490 7.490 7.490 7.490 7.490 6.950 5.990 5.990 5.990
apartmán A3 4.990 4.990 5.990 5.990 5.990 5.990 5.990 5.990 5.990 5.990 4.900 4.990 4.990 4.990
apartmán A4 3.990 3.990 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 4.990 4.400 3.990 3.990 3.990
přistýlka v apartmánu A4 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990
V ceně: 7× ubytování, pobytová taxa, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, klimatizace v období 16.6. - 25.8., pojištění CK proti úpadku
Slevy: dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby)
Příplatky: autobusová doprava: 2 300,- Kč/osoba, 2 100,- Kč/dítě do 12 let; polopenze: 2 800,- Kč/dosp. osoba, 1 800,- Kč/dítě do 12 let; pojištění – viz str. 2

Drvenik
Drvenik je známá přímořská osada, vzdálená cca 25 km jižně od města Makarská a 10 km severně od 
Gradacu. První osady se na na tomto území zmiňují již ve 13. století. Drvenik se rozprostírá mezi příkrými 
hřbety pohoří Biokova a mořským břehem s nádhernými plážemi a dělí se na dvě části, umístěné ve dvou 
zátokách Donja a Gornja Vala. Donja Vala je označována za rušnější část Drveniku, přesto na Vás dých-
ne kouzlo malebné rybářské vesničky. Najdete zde řadu restaurací, barů, obchody, směnárnu a poštu.

DRVENIK – Vila JELAŠ
Vila se nachází v části Donja Vala cca 50 m od krásné oblázkové pláže s pozvolným vstupem 
do vody. Každý pokoj je vybaven novým nábytkem, TV/SAT, vlastní 
sprchou, WC a balkonem. Klienti mají k dispozici společnou vyba-
venou kuchyň, venkovní i vnitřní posezení, zahradní gril.

Ubytování
2 a 3 lůžkové pokoje, sprcha, WC, balkon, TV/SAT.
Možnost pobytu i bez stravování. Cena na vyžádání v CK.

Strava
–  polopenze v konobě Jelaš přímo u moře (cca 100 m od vily) – sní-

daně bufetem, večeře servírované: polévka, salátový bufet, výběr 
ze 2 hlavních jídel

Poloha
50 m od pláže.

Jelaš - cena s polopenzí
číslo zájezdu DR - 01 DR - 02 DR - 03 DR - 04 DR - 05 DR - 06 DR - 07 DR - 08 DR - 09 DR - 10 DR - 11 DR - 12 DR - 13 DR - 14 DR - 15 DR - 16 DR - 17
termín 2.6. - 09.6. 09.6. - 16.6. 16.6. - 23.6. 23.6. - 30.6. 30.6. - 07.7. 07.7. - 14.7. 14.7. - 21.7. 21.7. - 28.7. 28.7. - 04.8. 04.8. - 11.8. 11.8. - 18.8. 18.8. - 25.8. 25.8. - 01.9. 01.9. - 08.9. 08.9. - 15.9. 15.9. - 22.9. 22.9. - 29.9.
dospělá osoba 4.990 4.990 5.990 6.490 6.990 6.990 7.990 7.990 7.990 7.990 7.990 7.990 6.990 6.490 5.990 4.990 4.990
dítě 3-12 let 2.990 2.990 3.990 3.990 4.990 4.990 5.990 5.990 5.990 5.990 5.990 5.990 4.990 3.990 3.990 2.990 2.990
V ceně: 7× ubytování s polopenzí, pobytová taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Slevy: dítě do 2 let zdarma (bez nároku na služby); dítě 3-12 let na přistýlce: -30%
Příplatky: pojištění – viz str. 2

Zajištění autobusové dop
ravy 

Zajištění autobusové dop
ravy 

na dotaz v CKna dotaz v CK

CHORVATSKO • Makarská riviéra • Drvenik

Strava
– vlastní
– polopenze

Poloha
300 m od pozvolně se svažující oblázkové 
pláže, vhodné i pro děti.

Zábava
Na pláži vodní sporty – půjčovna šlapadel 
a loděk, motorových člunů, skútrů, tobogán, 
volejbalové hřiště, tenisové kurty a minigolf 
v blízkosti za poplatek.

Parkovaní zdarma u vily.

Sportovní vyžití
Na pláži vodní sporty – půjčovna šlapadel a loděk.
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BAŠKA VODA – vila BOŽENA
Ubytování
APT/2-5 – sociální zařízení, kuchyňský kout, balkon nebo terasa (výhled na moře pouze z hor-
ního patra), TV SAT. Domácí bydlí v přízemí, kde je možné 
zakoupení vína, rakie…

Stravování
– vlastní

Poloha, parkování
Vila se nachází v centru, v klidné části městečka vzdálena 
od pláže cca 100 m.
Parkování je zajištěno u vily.

Baška Voda
Rušné turistické centrum s přístavem na Makarské riviéře. Dříve byla Baška Voda obchodním, 
rybářským a zemědělským místem, nyní je vyhledávaným cílem turistů. Najdeme zde historické 
památky, muzeum i místa pro zábavu a odpočinek.

BRELA – vila KATE
Ubytování
–  2 až 3 lůžkové pokoje s možností přistýlky s vlastním soc. zařízením a balkonem 

s výhledem na moře. Společná kuchyně pro 2 pokoje
–  2 až 3 lůž. studia s vlastní kuchyní, soc. zařízením a balkonem s výhledem na moře
–  Apartmán pro 2 až 4 os. s vlastní kuchyňkou, sociálním zařízením a balkonem 

nebo terasou s výhledem na moře
V některých pokojích i apartmánech lze objednat klimatizaci.

Poloha
Vila je umístěna v kopci cca 100 m od pláže (cesta 
od vily k moři je po schodech a borovým lesem), do 
centra Brely cca 40 min. po pobřežní promenádě 
(kavárny, suvenýry). Nedaleko ubytování je směnár-
na, turistické biro a obchod s potravinami.

Stravování
–  večeře v restauraci Burin, vzdá-

lené cca 10 min od vily
– vlastní

Sportovní vyžití
Půjčovna vodních skútrů, paragli-
ding…

Brela
Osada na Makarské riviéře pod horským hřbetem Biokovo. Pro své krásné plá-
že je po desetiletí doporučována jako jeden z nejatraktivnějších turistických cílů 
v Dalmácii. Okolí je charakteristické olivovými háji, třešněmi marasca, četnými 
prameny pitné vody a znamenitým vínem.

časová
sleva

časová
sleva

Kate – cena včetně dopravy a pojištění
číslo zájezdu M - 01 M - 02 M - 03 M - 04 M - 05 M - 06 M - 07 M - 08 M - 09 M - 10 M - 11 M - 12 M - 13 M - 14 M - 15 M - 16 M - 17
termín 25.5. - 03.6. 01.6. - 10.6. 08.6. - 17.6. 15.6. - 24.6. 22.6. - 01.7. 29.6. - 08.7. 06.7. - 15.7. 13.7. - 22.7. 20.7. - 29.7. 27.7. - 05.8. 03.8. - 12.8. 10.8. - 19.8. 17.8. - 26.8. 24.8. - 02.9. 31.8. - 09.9. 07.9. - 16.9. 14.9. - 23.9.
dosp. os. v pokoji/studiu 6.900 6.900 6.900 6.900 7.600 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.600 6.900 6.900 6.900
dítě 3-12 let v pokoji/studiu 5.900 5.900 5.900 5.900 6.600 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.600 5.900 5.900 5.900
osoba ve 2l. apartmánu 7.700 7.700 7.700 7.700 8.300 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.300 7.700 7.700 7.700
osoba ve 3l. apartmánu 6.900 6.900 6.900 6.900 7.600 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900 7.600 6.900 6.900 6.900
osoba ve 4l. apartmánu 6.500 6.500 6.500 6.500 7.200 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.200 6.500 6.500 6.500
V ceně: 7× ubytování, autobusová doprava, pobytová taxa, kompletní pojištění vč. storna, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Slevy: vlastní doprava: – 1 700,- Kč; dítě do 3 let zdarma (bez nároku na služby); dítě do 12 let: (apartmán) - 500,- Kč; osoba na přistýlce: (st., pokoj) 500,- Kč
Příplatky: polopenze: 3 990,- Kč/dosp. os., 1 995,- Kč/ dítě do 12 let; večeře: 2 300,- Kč/dosp. os., 1 150,- Kč/dítě do 12 let; neobsazené lůžko: 2 300,- Kč/os.; klimatizace: 5 €/pokoj/7 dní – platba na místě

číslo zájezdu M - 01 M - 02 M - 03 M - 04 M - 05 M - 06 M - 07 M - 08 M - 09 M - 10 M - 11 M - 12 M - 13 M - 14 M - 15 M - 16 M - 17
termín 26.5. - 02.6. 2.6. - 09.6. 09.6. - 16.6. 16.6. - 23.6. 23.6. - 30.6. 30.6. - 07.7. 07.7. - 14.7. 14.7. - 21.7. 21.7. - 28.7. 28.7. - 04.8. 04.8. - 11.8. 11.8. - 18.8. 18.8. - 25.8. 25.8. - 01.9. 01.9. - 08.9. 08.9. - 15.9. 15.9. - 22.9.
apartmán 1/2 7.900 7.900 7.900 7.900 10.600 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.600 7.900 7.900 7.900
apartmán 1/3 11.900 11.900 11.900 11.900 15.500 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.800 15.500 11.900 11.900 11.900
apartmán 1/4 15.400 15.400 15.400 15.400 20.600 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.800 20.600 15.400 15.400 15.400
apartmán 1/5 18.900 18.900 18.900 18.900 25.700 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.900 25.700 18.900 18.900 18.900
V ceně: pronájem apartmánu na 7 dní, pobytová taxa, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Příplatky: autobusová doprava: 2 500,- Kč/dosp. os., 2 250,- Kč/dítě do 12 let; klimatizace (platba na místě, cca 5€/den/apt.); pojištění – viz str. 2
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Trogirská riviéra
Riviéru Trogir tvoří město Trogir, Marina, Seget Donji, Seget Vranjica, Vinišće a ostrov Čiovo. Této 
oblasti dává ráz bohatá středomořská vegetace, olivovníky a vinohrady, četné ostrovy a zátoky, 
oblázkové i písčité pláže.
Pobřeží Riviéry Trogir je členité s menšími zátokami, mysy, ostrůvky s bujnou středomořskou 
vegetací stále ještě zachovalou ve svém původním stavu, vyhovuje těm, které přitahuje plavba na 
lodích podél jaderského pobřeží.

TROGIR – penzion KAIROS
Příjemný rodinný penzion je situován v části zvané Seget Donji, asi 3 km od hist. centra Trogiru. 
Svým klientům nabízí ubytování ve vkusně zařízených dvoulůžkových pokojích.

Ubytování
Klimatizované dvoulůžkové pokoje se nacházení v 1. a 2. patře, pokoje s možností přistýlky ve 
3. patře. V penzionu jsou k dispozici manželské postele, ale zároveň i oddělená lůžka. Všechny 
pokoje mají vlastní soc. příslušenství, lednici (pouze u pokojů na 3. patře, jinak je společná na 
patře), TV/SAT, klimatizaci a balkon s výhledem na moře.

Stravování
Polopenze podávaná přímo v penzionu (snídaně formou švédských stolů, večeře výběrem z menu, 
nápoje za příplatek).

Vybavenost, koupání
Vstupní hala s recepcí, restaurace, minimarket, terasa s výhledem na moře, možnost zajištění 
plochy na cvičení pro skupiny aerobic, Wi-Fi (zdarma ve společných prostorách), parkování 
u penzionu.
Pláž 50 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře. V blízkosti je velká pláž hotelu Medena s ši-
rokou nabídkou sportovního vyžití.

číslo zájezdu T - 03 T - 04 T - 05 T - 06 T - 07 T - 08 T - 09 T - 10 T - 11 T - 12 T - 13 T - 14 T - 15 T - 16 T - 17
termín 09.6. - 16.6. 16.6. - 23.6. 23.6. - 30.6. 30.6. - 07.7. 07.7. - 14.7. 14.7. - 21.7. 21.7. - 28.7. 28.7. - 04.8. 04.8. - 11.8. 11.8. - 18.8. 18.8. - 25.8. 25.8. - 01.9. 01.9. - 08.9. 08.9. - 15.9. 15.9. - 22.9.
cena za osobu s polopenzí 5.290 5.290 5.890 6.990 6.990 7.490 7.490 7.490 7.490 7.490 7.490 6.890 5.890 5.290 5.290
V ceně: 7× ubytování s polopenzí, klimatizaci, parkování, pobytová taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Slevy: dítě do 6 let na 3. lůžku se 2. dospělými zdarma; dítě 6-12 let na 3. lůžku se 2. dospělými 3 390,- Kč; 3. osoba na přistýlce 5 690,- Kč
Příplatky: autobusová doprava: 2 400,- Kč/dosp. os., 2 150,- Kč/dítě do 12 let; pojištění – viz str. 2

Primošten
Leží na poloostrově mezi zátokami Raduča a Primošten. V zátokách se táhnou 2 velké pláže. 
Staré jádro města vás okouzlí typickými úzkými uličkami. Letní měsíce se vyznačují mnoha tra-
dičními slavnostmi a kulturními událostmi. V 16. století bylo mostem spojeno osídlení ostrova 
s pevninou. Název Primošten je odvozen od chorvatského slova primostiti, což znamená přemos-
tit. Bylo obklopeno zdí s věžemi, které ovšem byly v 19. století přestěhovány. Dnes je Primošten 
spojen s pevninou silnicí vedenou po náspu.

PRIMOŠTEN – apartmánový dům PRGIN
Kvalitně zařízený apartmánový dům se nachází přímo ve starém městě, na maleb-
ném poloostrově historického Primoštenu. Díky své poloze v klidné kamenné uličce 
nabízí příjemné ubytování s dostatkem soukromí. Pláž je vzdálena přibližně 100 m. 
Doporučujeme pro vynikající polohu, čistotu moře a nabídku služeb.

Ubytování
–  Mono 2 – jedna místnost se dvěma lůžky a kuchyňským koutem, vlastním soc. 

příslušenstvím, TV/SAT, klimatizací, posezením před apartmánem
–  Trilo 4+1 – dvě samostatné dvoulůžkové ložnice, obytná místnost s pohovkou a ku-

chyňským koutem, vlastní soc. příslušenství, TV/SAT, posezení před apartmánem

Stravování
– vlastní
–  polopenze nebo večeře. Snídaně ser vírované, večeře výběrem z menu

Pláž
100 m, oblázková s pozvolným vstupem do moře nebo skalnatá přírodní plata.

Parkování
Na poloostrově platí zákaz vjezdu všech vozidel. Po dohodě v CK je možno zajistit 
bezplatné parkování mimo staré město, případně je možno auto odstavit na ně-
kterém z placených parkovišť.

PRIMOŠTEN – apartmánový dům Huljev na www.haptour.czP ý dů já

číslo zájezdu P - 03 P - 04 P - 05 P - 06 P - 07 P - 08 P - 09 P - 10 P - 11 P - 12 P - 13 P - 14 P - 15 P - 16
termín 09.6. - 16.6. 16.6. - 23.6. 23.6. - 30.6. 30.6. - 07.7. 07.7. - 14.7. 14.7. - 21.7. 21.7. - 28.7. 28.7. - 04.8. 04.8. - 11.8. 11.8. - 18.8. 18.8. - 25.8. 25.8. - 01.9. 01.9. - 08.9. 08.9. - 15.9.
osoba v MONO 2 2.790 3.490 4.390 5.290 5.290 5.690 5.690 5.690 5.690 5.690 5.690 5.290 3.590 2.790
osoba v TRILO 4+1 2.690 2.790 3.690 4.490 4.490 4.790 4.790 4.790 4.790 4.790 4.790 4.490 2.790 2.690
osoba na přistýlce 990 990 890 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990 990 990
V ceně: 7× ubytování, pobytová taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, klimatizaci (pouze u studií Mono 2).
Příplatky: autobusová doprava: 2 300,- Kč/dosp. os., 2 100,- Kč/dítě do 12 let; polopenze: 3 590,- Kč/os.; 2 150,- Kč/dítě; večeře: 2 490,- Kč/os., dítě do 12 let: 1 250 Kč; parkovné: cca 10€/den; 
pojištění – viz str. 2
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Program pro seniory

OMIŠSKÁ RIVIÉRA – DUĆE

Zájezdy pro seniory s bohatým dobrovolným programem. Pro milovníky aktivní i odpočinkové 
dovolené. Společné večery s tancem a zpěvem při harmonice. Výhodné i pro jednotlivce bez 
doplatku – lze doobsadit další osobou. Široká nabídka 
pěších, autobusových i lodních výletů.

OSTROV ŠOLTA

Ubytování
Ostrov Šolta – Stomorská (viz str. 12 – 13), 2 až 4 lůžkové 
apartmány s příslušenstvím – balkony nebo terasy.

Stravování
Polopenze nebo vlastní strava.

Ubytování
Omišská riviéra – Duće (viz str. 6 – 8) – 2 až 3 lůžkové pokoje 
s příslušenstvím. Většina pokojů má 
balkon.

Stravování
Polopenze.

7 nebo 14 pobytových dnů

termín dospělá osoba dítě do 15 let

7. 9. – 16. 9. 7.450 5.500

14. 9. – 23. 9. 7.200 5.200

7. 9. – 23. 9. 12.350 9.400

V ceně: 7× (14×) ubytování s polopenzí, autobusová 
doprava, pobytová taxa, služby delegáta CK, ložní prá-
dlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Pojištění léčebných výloh: nutno uzavřít

7 pobytových dnů

termín polopenze vlastní strava

8. 6. – 17. 6. 8.250 5.450

V ceně: 7× ubytování, autobusová a lodní doprava, pobytová taxa, služby 
delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Pojištění léčebných výloh: nutno uzavřít

OMIŠ – Zavírání sezony – pobyt na 3 nebo 7 nocí
Desetidenní (7 nocí)
Šestidenní (3 noci)
Ať už si vyberete delší, či kratší pobyt na 
zakončení sezony, těšíme se, že s námi 
zažijete krásné chvíle plné  koupání, spo-
lečných výletů a to vše v dobré náladě 
s veselou společností. 
Načerpáte poslední sluneční paprsky 
před dlouhou zimní sezonou. 

Léto ještě nekončí...

Léto ještě nekončí...

Cenově 
zvýhodněné

termín cena
desetidenní 21. 9. – 30. 9. 4.400
šestidenní 25. 9. – 30. 9. 3.950
V ceně: 3× (7×) ubytování, autobusová doprava, po-
bytová taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, 
závěrečný úklid, pojištění CK proti úpadku.
Příplatky: polopenze 3 noci 1.200 Kč/dosp. os., 7 nocí 
2.800 Kč/dosp. os., dítě do 15 let 50% (viz str. 6 – 8)
Pojištění: viz strana 2
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Dovolená a zároveň i kousek něčeho nového pro sebe!
Pod vedením odborných lektorek a terapeutek Dagmar Sedláčkové a Ivy 
Mastikové zažijete každý den v programu nabídku, jak uvolnit mysl, napětí 
těla a budete mít dostatečnou dávku cvičení.

OSTROV ŠOLTA – Stomorská (viz strana 12-15).

Ubytování penzion IVAN a KAMENICA blízko moře.

Program během pobytu (za příplatek): 
Ranní naladění mysli s Dášou
Cvičení tai-chi a čchi kung s Ivou

CHORVATSKO • ZÁJEZDY S PROGRAMEM

Wellness pro ženy – redukce stresu a péče o tělo

termín cena

1. 6. – 10. 6. 5.250

V ceně: 7× ubytování, autobusová a lodní doprava, pobytová taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, 
pojištění CK proti úpadku.
Příplatky: pevný program 1000,- Kč, večeře: 2100,- Kč/ os.; polopenze: 2 800,- Kč/os; pojištění léčebných 
výloh: 360,- Kč/os včetně storna. Masáže a poradenství, které nejsou zahrnuty v ceně programu 300,-Kč/os.

OMIŠ – Týden s hudební skupinou SEPARACE
Užijte si s námi báječný týden 
se známou skupinou SEPARACE, 
která nám bude hrát k poslechu, 
tanci a pro dobrou náladu.

Ubytování
2 až 3 l. pokoje v penzionech 
Rogač a Zvonimír.
Viz str. 6 – 8

OMIŠ – Školka i na dovolené
Dopolední program pro děti s pedagogickým dozorem

Dopolední program školky potěší děti i rodiče. Můžete sledovat své děti při 
hrách v kolektivu, odpočívat u moře nebo využít jiných aktivit v době, kdy vám 
vaše děti pohlídají a zabaví zkušené pedagogické pracovnice.

Ubytování
Omiš – Duče (viz str. 6 – 8), do 30 m od písečné pláže.

Stravování
–  polopenze v penzionu Rogač.

termín dosp. 
osoba

dítě do 12 let
pevné lůžko přistýlka

8. 6. – 17. 6. 7.450 6.200 5.500

V ceně: 7× ubytování s polopenzí, autobu-
sová doprava, pobytová taxa, služby delegáta 
CK, ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, 
pojištění CK proti úpadku, program pro děti
Příplatky: pojištění (viz strana 2)

termín dospělá osoba dítě do 15 let

31. 8. – 9. 9. 6.250 5.350

V ceně: 7× ubytování, autobusová doprava, 
hudba, pobytová taxa, služby delegáta CK, 
ložní prádlo, ručníky, závěrečný úklid, pojištění 
CK proti úpadku.
Polopenze: 2 800,- Kč/1 400,- Kč
Pojištění: viz strana 2

kdo si hraje 
nezlobí…



Program zájezdu je dobrovolný a je vhodný nejen pro aktivní i sváteční 
cyklisty, ale i pro turisty.
1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den: Ráno RASTOKI U SLUNJE, malebná vesničkana peřejích říček Korana a Sunčica 
a NÁRODNÍ PARK PLITVICKÁ JEZERA – na jaře v plné zeleni a bez davu turistů. Příjezd do 
Duće, ubytování, první večeře.
3. den: Pohoří MOSOR – okolí kaňonu řeky CETINY s vodopády GUBAVICA, romantické horské 
vesničky, flintstoneská restaurace KREMENKO.
4. den: Ostrov BRAČ dle náročnosti několik možných cyklotras.
5. den: SPLIT, antické Salony (dnešní Solin) s pozůstatky 
hlavního města římské provincie a podél moře cestou přes 
KAŠTELI (7 zámků u moře z 15. stol.) TROGIR, případně 
ostrov ČIOVO.
6. den: Přejezd autobusem do Drveniku, trajekt na ostrov 
HVAR, Sučuraj – Stari Grad (na kole nebo autobusem), 
volné odpoledne s možností koupání, večeře a nocleh 
v hotelu LAVANDA.
7. den: Po snídani kratší cyklotrasy po ostrově HVAR (měs-
to Hvar, Jelsa atd.), odpoledne přejezd zpět přes Sučuraj 
a Drvenik do Omiše, večeře, nocleh.
8. den: MAKARSKÁ RIVIERA – město MAKARSKÁ, 
BRELA, turistické centrum BAŠKA VODA. TUČEPI 
a PODGORA, BIOKOVO s nejvyšším vrcholem SV. JURE 
(1762 m n. m.) pro aktivnější cyklisty.
9. den: Po snídani odjezd přes město ŠIBENIK (pevnost 
sv. Anny, katedrála sv. Jakuba) a krásná tečka nakonec: 
NÁRODNÍ PARK KRKA.
10. den: Příjezd do ČR.
každý den: společné posezení u piva či vínka – konzumace 
přiměřená náročnosti dalšího cyklistického dne.

Harmonogram zájezdu může být upraven dle povětrnost-
ních podmínek.

Stejný program lze absolvovat i bez kola.

Na kolech po Chorvatsku

termín cena
25. 5. – 3. 6. 9.950

V ceně: 6× ubytování s polopenzí v penzionech Rogač a Zvonimír, 1× lodní výlet na ostrov HVAR s uby-
továním a polopenzí (švédské stoly vč. nápojů) v hotelu ve městě Stari Grad, doprava klimatizovaným 
autobusem + přeprava vlastních kol včetně dvou autobusových výletů, trajekt na ostrov Hvar, pobytová taxa, 
služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, pojištění CK proti úpadku.
Sleva: opakovaný účastník – 500,- Kč
Cena nezahrnuje: vstupy, fakultativní výlety, lodní výlet na ostrov Brač, pojištění léčebných výloh (nutno 
uzavřít).
Minimální počet účastníků 35

Dvoudenní výlet na Hvar 

Dvoudenní výlet na Hvar 

s noclehem v hotelu

s noclehem v hotelu

v ceně !
v ceně !

23 CHORVATSKO • ZÁJEZDY S PROGRAMEM

Hvar – hotel Lavanda
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CHORVATSKO – Pobyt s výlety a návštěvou národních parků

Pobytový zájezd s množstvím krásných výletů. 
Pojeďte s námi otevřít sezonu kdy počasí již přeje 
pobytu u moře a koupání. Navštivte národní parky 
Chorvatska Plitvická jezera a vodopády Krka v jejich 
nejkrásnějším období.
Bohatý dobrovolný program – Makarská, Trogir, Split 
+ Salone, fakultativně 2 denní výlet na ostrov HVAR 
s ubytováním a polopenzí a ostrov Brač s fishpiknikem.
Zájezd probíhá souběžně se zájezdem „Na kolech po 
Chorvatsku“, navštívená místa jsou totožná, program 
je upravený pro turistiku.
Program pro turisty je obohacen o možnost fakulta-
tivního výletu loďkou po řece Cetině nebo raftingu či 
jiných aktivit.

Každý den: společné posezení u piva či vínka.

Harmonogram zájezdu může být upraven dle povětr-
nostních podmínek.

termín osoba 

25. 5. – 3. 6. 7.950

V ceně: 6× ubytování s polopenzí v penzionech Rogač a Zvonimír, 
doprava klimatizovaným autobusem, 2× autobusový výlet, pobytová 
taxa, služby delegáta CK, ložní prádlo, ručníky, pojištění CK proti úpadku. 
Sleva: opakovaný účastník: - 500,- Kč, s vlastní stravou: - 2 100,- Kč
dítě do 15 let: - 1 000,- Kč
Příplatek: 1× lodní výlet na ostrov HVAR s ubytováním a polopenzí 
(švédské stoly vč. nápojů) v hotelu ve městě Stari Grad 1 000,- Kč (nut-
no objednat při sepsání smlouvy o zájezdu)
Cena nezahrnuje: vstupy, fakultativní výlety, lodní výlet na ostrov Brač,  
pojištění léčebných výloh (nutno uzavřít). 

Zájezd souběžný se zájezdem Zájezd souběžný se zájezdem 
„Na kolech po Chorvatsku“„Na kolech po Chorvatsku“

NĚMECKO • Tropical Island
Největší evropský aquapark 60 km jihovýchodně od Berlína. Naleznete zde tropický 
prales, písečné pláže, laguny, vodopády, vířivky, sauny, tobogány, křišťálovou parní lázeň 
v indickém sloním chrámu, suchou saunu v kambodžské džungli, solnou jeskyni, květino-
vou parní lázeň, whirlpool bazény a také solária. Teplota vody v Tropickém moři (3000 m²) 
je 28°C, v laguně Bali s tropickými vodopády a whirlpoolem je 32°C. Aqupark je rozdělen 
na dvě části: Tropical World 
a Sauna & Spa. Do každé 
části je zvláštní vstup.

Nástupní místa
Jablonec, Liberec, 
Chrastava, Hrádek n. N.
Za příplatek 200,- Kč/os.: 
Mladá Boleslav, Mnichovo 
Hradiště, Turnov. Za pří-
platek 350,- Kč/os.: Hradec 
Králové

termíny osoba V ceně: doprava autobusem s WC, tech-
nický doprovod.
Cena nezahrnuje: vstupenku, pojištění 
léčebných výloh.

neděle 18. 11. 590,- Kč

dospělý dítě 6 -14 let dítě do 6 let senioři
vstupné do Tropical World 
na dobu neurčitou

29 € 23,50 € zdarma 23,50 €

kombinované vstupné 
i do Sauna & Spa

35 € 29 € zdarma 29 €

Hvar – hotel Lavanda

Ceny jsou platné k 1.12.2017

NověNově
venkovní areál Amazoniavenkovní areál Amazonia
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POLSKO • KRAKOW + WIELICZKA (fakultativně Osvětim)

1. den – odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách. 
Návštěva solného dolu Wieliczka, odjezd do Krakowa, 
ubytování, fakultativně večeře.
2. den – po snídani celodenní prohlídka Krakowa, 
Královská cesta, Collegium Mauis, Jagiellonská 
Univerzita, chrám P. Marie, Sukiennice, Floriánská 
brána, Barbakán – Krakowský „Rondel“, bazilika 
sv. Floriána, Kopiec Kościuszki.
Pro zájemce fakultativně návštěva bývalého koncen-
tračního tábora Osvětim – Březinka.
Fakultativně večeře.
3. den – snídaně, prohlídka Krakowa – Wawel, židov-
ská čtvrť Kazimierz, synagoga Remuh, kostel domini-
kánů, ulice Szeroka, synagoga Tempel, plac Nowy. Ve 
večerních hodinách odjezd do ČR.
Změna programu vyhrazena.

termín cena

13. 4. – 15. 4. 4.250

Cena zahrnuje: dopravu, 2× ubytování v hotelu se snídaní, pojištění CK pro 
př. úpadku, průvodce
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh (36,-Kč/den os.), vstupy (cca 
180,- PLN), Osvětim 90,- PLN.
Minimální počet účastníků: 35

Další poznávací zájezdy na www.haptour.cz

Wieliczka

Kopiec Kościuszki

ADVENTNÍ ZÁJEZDY

Návštěva předvánočně vyzdobených měst s průvodcem, vánoční trhy, volný program.

Lipsko

Bautzen

Drážďany
Na přání zajistíme pro skupiny 
adventní zájezdy do dalších ev-
ropských měst

termín místo cena

1.12. Lipsko 790,-

8.12. Bautzen+Žitava 290,-

15.12. Drážďany 450,-

Cena zahrnuje: doprava busem, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Příplatky: vstupy, pojištění léčebných výloh (36 Kč – lze sjednat v CK)
Minimální počet účastníků 35
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Čtyř-pětidenní prodloužené víkendové pobyty 
s koupáním, odpočinkem a zábavou v termál-
ních lázních Bükfürdo z toho 1 (2) dny v lázních 
Sárvár.
Bükfürdo – bazény kryté i venkovní s teplotou 
vody 26 – 41°C. Účinky vhodné pro léčení pohy-
bového ústrojí a dýchacích cest. Součástí kom-
plexu je rekreační vnitřní odpočinkový prostor, 
venkovní park, plavecké bazeny a saunový svět.
Sárvár – termální lázně vhodné na léčení rev-
matologických onemocnění, rehabilitace, astma, 
gynekolog. problémů. Vnitřní i venkovní areál 
pro děti i dospělé (tobogány, skluzavky, plavecký 
bazén, vlnobití…).
Ubytování
Vesnička Bük – privátní penziony – 1,5 km od 
termálního areálu, 2 až 3 lůžkové pokoje se 
sociálním zařízením.
Stravování
Polopenze

–  snídaně v penzionech u ubytování
–  večeře servírovaná – 2 (3) × v restauraci, 1× 

slavnostní s hudbou a tancem spojená s ná-
vštěvou maďarské farmy

Nástupní místa
Trasa A: 
Liberec, Jablonec, Turnov, Mladá Boleslav, Praha, 
Brno
Trasa B: 
Liberec, Turnov, Jičín, Trutnov, Dvůr Králové, 
Jaroměř, Hradec Králové, Pardubice, Holice, 
Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno
Trasa C: 
Liberec, Jablonec, Turnov, Mladá Boleslav, Slaný, 
Kladno, Praha, Brno

MAĎARSKO • Bükfürdo a Sárvár – TERMÁLNÍ LÁZNĚ

Tento zájezd je pořádán ve spolupráci s CK T SPLIT TOUR

čtyřdenní Cena zahrnuje: 3× ubyt. s polopenzí, 
rekreační taxu, komplexní pojištění, po-
jištění CK, průvodce, doprava lux busem 
s klimatizací a WC, 1× výlet do Sárváru
Cena nezahrnuje: vstupné do ter-
málních areálů (Bükfürdo cca 230,- 
Kč / os / den, Sárvár 280,- Kč / os / den).
Příplatek za pokoj 1/1 +700 Kč
Minimální počet účastníků 35

termín dosp. osoba dítě do 12 let trasa
30.03. – 02.04. 4.450,- Kč 3.950,- Kč B
28.04. – 01.05. 4.450,- Kč 3.950,- Kč B
05.07. – 08.07. 4.450,- Kč 3.950,- Kč C
27.09. – 30.09. 4.450,- Kč 3.950,- Kč B
04.10. – 07.10. 4.450,- Kč 3.950,- Kč A
25.10. – 28.10. 4.450,- Kč 3.950,- Kč B

pětidenní Cena zahrnuje: 4× ubyt. s polopenzí, rekreační taxu, 
komplexní pojištění, pojištění CK, průvodce, doprava 
lux busem s klimatizací a WC, 2× výlet do Sárváru
Cena nezahrnuje: vstupné do termálních areá-
lů (Bükfürdo cca 230,- Kč / os / den, Sárvár 280,- Kč)
Příplatek za pokoj 1/1 +700 Kč
Minimální počet účastníků 35

termín dosp. osoba dítě do 12 let trasa

04.05. – 08.05. 5.200,- Kč 4.700,- Kč A

večeře s tancem večeře s tancem 
na maďarské farměna maďarské farmě



27 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Cestovní kancelář HAP TOUR spol. s r. o., Sokolská 113/8, Liberec 1, 
460 01, IČO: 60277602, DIČ: CZ60277602, zapsaná u KS v Ústí nad La-
bem, oddíl C, vložka 6450 (dále jen „CK“) poskytuje standardní zájezdy na 
základě Smlouvy o zájezdu (dále jen „smlouva“) s předem stanoveným 
programem dle zák. 159/1999 Sb. a služby cestovního ruchu na objednáv-
ku dle dohody pro individuální zájemce a organizace. Smlouva může být 
uzavřena prostřednictvím obchodního zástupce CK, který jedná na základě 
uzavřené smlouvy o obchodním zastoupení a udělení plné moci.

1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi CK HAP TOUR a zákazníkem (jednotlivci i organiza-
cemi) vzniká na základě smlouvy o zájezdu vyhotovené v písemné for-
mě, která obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti pro písemné 
„Potvrzení o zájezdu“. Smlouva se vyplňuje dle katalogu, nabídkových 
listů či dodatečných nabídek. Zákazník vyplňuje formulář smlouvy, příp. 
formulář uvedený na webových stránkách CK (dále společně jen smlouva) 
a zodpovídá za správnost a úplnost všech údajů. Odevzdání či doručení 
smlouvy CK se považuje za objednávku s tím, že smluvní vztah je uzavřen 
potvrzením ze strany CK, přičemž CK i zákazník prohlašují tuto smlouvu 
za potvrzení o zájezdu. Smlouva platí pro všechny osoby na ní uvedené, 
přičemž za smluvní závazky všech těchto osob ručí podepsaný zákazník. 
Zákazník svým podpisem pod smlouvou o zájezdu stvrzuje, že je mu znám 
obsah smlouvy, podmínek zájezdu a těchto podmínek a že převzal katalog 
(nabídkový list, dodatečnou nabídku) cestovní kanceláře, který obsahuje 
bližší údaje o zájezdu a doklad o pojištění cestovní kance láře proti úpadku 
ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

2. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
a) cestovní kancelář HAP TOUR
b) individuální zákazníci, tj. osoba starší 18 let. (za osobu mladší 18 let 

podepisuje zák. zástupce) – odpovědní zástupci kolektivních zájezdů.

3. CENA ZÁJEZDU A JEJÍ ÚHRADA
Cena zájezdu je sjednaná dohodou mezi CK a zákazníkem, vychází z nabíd-
kového katalogu (popř. doplňkové nabídky) CK. Cena je uvedena v závazné 
písemné smlouvě o zájezdu.
Dojde-li ve výjimečném případě ke změně ceny v době mezi přihlášením na 
zájezd a jeho uskutečněním, je CK povinna změnu okamžitě ohlásit zákaz-
níkovi. Přesáhne-li navýšení ceny o více než 10 %, má zákazník právo od 
uvedené smlouvy odstoupit bez uvedených stornopoplatků a to nejpozději 
do 4 dnů od oznámení.
Zákazník je povinen při uzavření smlouvy zaplatit minimální zálohu ve výši 
1 000,-Kč/osoba/týden pobytu. Nejpozději 45 dní před zahájením zájezdu 
uhradit doplatek. Nebo uhradit zálohu 50 % při sepsání smlouvy, doplatek 
ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději do 30 dnů před uskutečněním 
zájezdu.
Při objednávce nebo uzavření smlouvy ve lhůtě kratší než 30 dnů před 
zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit celou cenu zájezdu jednorá-
zově, nebude-li dohodnuto jinak.
Nebudou-li záloha nebo doplatek uhrazeny ve stanovených termínech, je 
CK oprávněna zrušit účast zákazníka na zájezdu bez jakéhokoliv dalšího 
upozornění s tím, že případné neuhrazení doplatku považují CK i zákazník 
souhlasně za storno zákazníka.

4. ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDŮ
CK HAP TOUR je oprávněna (nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu) 
zvýšit jednostranným úkonem cenu zájezdu v případě, že dojde k navýšení: 
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot
b) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu 

v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do 21. dne před 
zahájením zájezdu.

5. CESTOVNÍ DOKLADY, ÚDAJE A POKYNY K ZÁJEZDU.
Cestovní doklad si každý zákazník obstarává sám. Je přitom povinen dbát, 
aby tento doklad byl platný po dobu požadovanou všemi tranzitními i cí-
lovými státy. CK nenese odpovědnost za možné škody, vzniklé neplatností 
nebo neúplností cestovních dokladů nebo neudělením víz cílového státu. 
CK doručí, dle domluvy, zákazníkovi na jeho adresu nebo uvedený e-mail 
nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu další údaje a informace k zájezdu, 
nejsou-li obsaženy ve smlouvě nebo katalogu.

6. ZMĚNY SJEDNANÝCH PODMÍNEK
1) Je-li cestovní kancelář nucena před zahájením zájezdu změnit podmínky 
smlouvy, navrhne CK zákazníkovi změnu smlouvy s uvedením výše nové 
ceny. Nesouhlasí-li zákazník se změnou smlouvy, má právo od smlouvy 
odstoupit, a to ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne oznámení o změně 
podmínek zájezdu a před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li zákazník 
v určené lhůtě, platí, že se změnou smlouvy souhlasí. Smluvní strany se 
současně dohodly, že za změny závažné je nutné považovat přesun data 
konání zájezdu o více než 48 hodin, zvýšení ceny zájezdu o více než 15 %, 
snížení kategorie ubytovacího zařízení, změnu způsobu dopravy a rozsáh-
lejší změnu programu, spočívající ve zkrácení či prodloužení zájezdu o více 
než 24 hod. V případě těchto závažných změn a řádném odstoupení od 
smlouvy má zákazník právo na vrácení již zaplacené částky nebo na její 
převod k úhradě jiného zájezdu bez stornopoplatků.
2) Změny jednotlivých služeb CK od sjednané smlouvy o zájezdu jsou 
v nutných případech přípustné. CK je oprávněna v případech, které nemůže 
ovlivnit (změny u zahraničních partnerů, dopravců či jiných dodavatelů) 
a které brání poskytnutí předem stanovených služeb: změnit termín konání 
zájezdu, druh dopravy, ubytování, trasu a program zájezdu při zachování 
stejné kvality a rozsahu služeb. Tyto změny musí CK oznámit klientovi bez 
zbytečného odkladu. Zákazník nemá v těchto případech právo odstoupit od 
smlouvy bez povinnosti uhradit odstupné, ledaže jde o změny podstatné. 
Podstatnými změnami se rozumí posunutí začátku nebo ukončení akce 
o více než 2 dny, zásadní změna místa ubytování či kategorie ubytování, 
popř. významná úprava programu.
3) CK je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných 
služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů např. tzv. vyšší moci 
není možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. 
V takovém případě je cestovní kancelář povinna: 
- zabezpečit náhradní program a služby v kvalitě a rozsahu pokud možno 

shodném nebo blížícím se k původním podmínkám
- vrátit zákazníkovi plnou cenu služeb, za které nebylo poskytnuto ná-

hradní plnění
- poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny 

zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě (ubytování v ji-
ném hotelu stejné nebo vyšší kvality není důvodem k poskytnutí slevy)

4) CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z dů-
vodu zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností (stávky, dopravní 
komplikace, přírodní katastrofy, neštěstí a další okolnosti, které cestovní 

kancelář nemohla ovlivnit ani předvídat), popř. z důvodů organizačních 
(např. jiná časová posloupnost navštívených míst, změna trasy z časo-
vých důvodů) či klimatických. V těchto případech nemá zákazník právo na 
poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy.
U změn ostatních, jako je např. změna trasy dopravy, změna objektu uby-
tování ve stejné destinaci na objekt stejné či vyšší kategorie, zvýšení ceny 
zájezdu v rozsahu do 15 % apod. se CK a zákazník podpisem smlouvy 
dohodli, že tyto změny nejsou důvodem pro odstoupení od smlouvy.
CK nenese odpovědnost za škody, vyplývající ze změn sjednaných služeb, 
pokud k těmto změnám došlo zaviněním zákazníka (vědomé nečerpání 
služeb, nerespektování pokynů průvodce či norem a zákonů navštíveného 
státu, ubytovacího zařízení, dopravce apod.) nebo z důvodu tzv. vyšší moci 
– tj. zejména z příčin, kterým CK nemohla zabránit. U zájezdů prodávaných 
na poslední chvíli s výraznými slevami (last minute, superlast minute) si 
CK vyhrazuje právo upravit některé služby odlišně od popisu v katalogu.
První a poslední den zájezdu v cílovém místě jsou určeny především k zajiš-
tění dopravy, transferů, ubytování, úklidu a nelze je považovat za dny plno-
hodnotného rekreačního pobytu a nelze reklamovat event. zkrácení pobytu.
U poznávacích zájezdů je průvodce oprávněn v případě časové tísně, špat-
ného počasí, stávky či z jiných závažných důvodů změnit či zrušit některé 
body programu bez náhrady.

7. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU ZE STRANY CK HAP TOUR
V případě, že se vyskytnou mimořádné nepředvídané okolnosti, má CK 
HAP TOUR právo tento zájezd zrušit. V tomto případě má klient nárok na 
vrácení celé, již zaplacené, částky.

8. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.
Zákazník má právo kdykoliv před započetím zájezdu odstoupit od smlouvy 
o účasti na zájezdu CK HAP TOUR a to písemně u prodejce, s kterým byla 
uzavřena. Ke zrušení dochází potvrzením přijetí storna ze strany prodejce.
Při odstoupení je zákazník povinen uhradit stornovací poplatky, které jsou 
stanoveny podle doby zrušení před počátkem uskutečnění zájezdu.
Výše stornopoplatků na osobu: 
• 500 Kč/os., pokud k odstoupení dojde dříve než 60 dnů před plánova-

ným dnem zahájení zájezdu (dále jen odjezd)
• 30 % z celkové ceny zájezdu při odstoupení v období 60-30 dnů před 

odjezdem
• 50 % z celkové ceny zájezdu při odstoupení v období 29-15 dnů před 

odjezdem
• 75 % z celkové ceny zájezdu při odstoupení v období 14-04 dny před 

odjezdem
• 100 % z celkové ceny zájezdu při odstoupení později nebo nenastou-

pením cesty.
Pro stanovení stornopoplatku je rozhodující datum skutečného oznáme-
ní storna CK, tj. doručení doporučeného dopisu nebo potvrzení prodejce 
o přijetí storna.
Veškeré výše uvedené poplatky se účtují za každou osobu, které se storno 
týká. V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji či apartmá-
nu, musí zbývající osoba zaplatit příplatek za obsazení jen jednou osobou 
(v případě vícelůžkových zařízení).
Pokud odstoupí pro nesouhlas se změnou smlouvy nebo zrušila-li CK zá-
jezd z jiných důvodů než pro porušení povinností zákazníkem, nabídne CK 
zákazníkovi náhradní zájezd za podmínek stanovených zákonem.
CK může před zahájením zájezdu od smlouvy odstoupit, byl-li zájezd 
zrušen nebo poruší-li zákazník svou povinnost. CK zruší zájezd, nebude-
-li dosaženo u zájezdů s dopravou organizovanou CK minimálního počtu 
35 platících osob (CK je povinna oznámit zrušení zájezdu nejpozději 21 
dnů před dnem zahájení zájezdu), přičemž v těchto případech poskytne 
CK možnost náhradní dovolené na srovnatelné úrovni nebo neprodleně 
vrátí zákazníkem již složené úhrady. Z důvodu vyšší moci může CK zrušit 
zájezd bez stanovení jakékoliv lhůty a současně má právo na úhradu dosud 
poskytnutých služeb.
CK může neprodleně přerušit zájezd pokud by byla ohrožena bezpečnost, 
zdraví a život zákazníků a které nebylo možno při uzavírání smlouvy před-
vídat. Dodatečné náklady s tím spojené nesou obě strany rovným dílem.
CK má právo odstoupit s okamžitou platností od smlouvy před nástupem 
cesty či po započetí cesty, pokud cestující svým nevhodným a hrubým 
chováním vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu, popř. hrozí nebez-
pečí, že by tato situace mohla nastat, a má právo zákazníka ze zájezdu 
vyloučit. Zákazníkovi v takovém případě zaniká nárok na úhradu nečer-
paných služeb. Náklady na případnou zpáteční cestu nese zákazník sám. 
Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu.

9. ZMĚNA KNIHOVÁNÍ
Při změně termínu zájezdu, počtu osob, ubytovacích kapacit či způsobu 
dopravy do 40 dnů před odjezdem je zákazníkovi účtován jednorázový 
poplatek 200 Kč za každou změnu a osobu. Každá změna v době kratší 
než 40 dnů před nástupem je považována za zrušení a podléhá příslušným 
stornopoplatkům.

10. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
V ceně zájezdu není zahrnuto cestovní pojištění. Zákazníkům doporuču-
jeme uzavřít prostřednictvím naší cestovní kanceláře Komplexní cestovní 
pojištění včetně storna zájezdu u pojišťovny Allianz a. s. nebo České po-
jišťovny a. s. Nabídku klienti najdou na www.haptour.cz nebo na požádání 
v CK. Sjednáním pojištění vzniká smluvní vztah výhradně mezi zákazníkem 
a pojišťovnou Allianz a. s., CK je pouze zprostředkovatelem tohoto smluv-
ního vztahu. Zákazník, který si nesjedná cestovní pojištění, bere na vědomí 
riziko vyplývající z případného odmítnutí poskytnutí zdravotní péče v za-
hraničí z důvodu nesjednání pojištění a veškeré finanční náklady jdou k tíži 
účastníka. CK nenese žádnou odpovědnost za případné následky (hmotné 
i nehmotné) vzniklé účastníkům v případě, že nemají po dobu zájezdu sjed-
náno cestovní pojištění.

11. POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ CK
Cestovní kancelář HAP TOUR uzavřela ve smyslu příslušných ustanovení 
záko na č. 159/99 Sb. pojistnou smlouvu o pojištění záruky v důsledku 
úpadku cestovní kanceláře s Generali Pojišťovnou a. s. se sídlem Běle-
hradská 132, 120 84 Praha 2. Na základě této pojistné smlouvy vzniká 
zákazníkovi právo na plnění v přípa dech, kdy cestovní kancelář z důvodu 
svého úpadku: 
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České 

republiky, pokud je toto součástí práva zájezdu
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že 

se zájezd neuskutečnil
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částeč-

ně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části
Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku ne-

plnění smlouvy o zájezdu z důvodu úpadku, přecházejí na pojišťovnu, a to 
až do výše zákonnou úpravou stanoveného pojistného plnění.
Cestovní kancelář HAP TOUR je povinna předat zákazníkovi doklad pojiš-
ťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení 
pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením 
o úhradě ceny zájezdu / zálohy.

12. REKLAMACE
Cestovní kancelář je povinna poskytnout klientům služby dle nabídky 
uvedené v nabídkovém katalogu CK HAP TOUR. Nemá-li zájezd vlastnosti 
vymezené smlouvou a zákonem, zajistí CK nápravu, pokud si nevyžádá 
neúměrné náklady. Nezjedná-li CK nápravu v určené přiměřené lhůtě, může 
si zákazník zjednat nápravu sám a CK mu uhradí účelně vynaložené nákla-
dy. Pokud se po odjezdu vyskytnou podstatné vady zájezdu, je CK povinna 
přijmout opatření pro pokračování zájezdu. Pokud zákazník toto opatření 
z řádného důvodu odmítne, zajistí CK přepravu zákazníka na místo odjezdu. 
Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen vytknout ji CK s nárokem na slevu 
z ceny zájezdu ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Pokud nebude 
vada vytčena zákazníkem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jed-
noho měsíce od skončení zájezdu, právo na slevu z ceny nebude přiznáno.
Smluvní strany se současně dohodly na tomto režimu uplatnění vad: zá-
kazník je povinen vady uplatnit bez zbytečného odkladu u průvodce zájez-
du, delegáta, popř. ubytovatele, který je povinen sjednat nápravu. Nepo-
daří-li se vady odstranit, sepíše zákazník o vadách zápis, který průvodce, 
delegát nebo ubytovatel podepíše a doplní svým stanoviskem. Reklamaci 
vad je pak nutné v zákonné lhůtě osobně nebo doporučeným dopisem pře-
dat spolu se zápisem do CK, popř. prodejci, u kterého zákazník svůj zájezd 
zakoupil. CK je povinna rozhodnout do 30 dnů po doručení reklamace, ve 
složitějších případech si CK vyžádá u zákazníka odklad. Pokud v průběhu 
zájezdu není poskytnuta určitá služba z důvodu vyšší moci, nemá zákazník 
právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu ani na odstoupení od smlouvy.

13. ZAVAZADLA.
Převoz zavazadel do hmotnosti 20 kg/os. v autobusech CK je zdarma. Při 
překročení této hmotnosti není CK povinna zavazadla k dopravě přijmout. 
Má-li CK k dispozici prostor k přepravě nadlimitních zavazadel, může je při-
jmout, zákazník je však v takovém případě povinen jejich přepravu uhradit.
Zákazník je povinen naložit svá zavazadla do dopravního prostředku a v cí-
lové nebo přestupní stanici si je ihned převzít. CK nepřebírá záruky za ztrá-
tu, poškození nebo zcizení zavazadel.

14. ZPOŽDĚNÍ.
CK plánuje přepravy s nezbytnými rezervami, neručí však za případná 
zpoždění a upozorňuje na možnost jejich vzniku z důvodů ať už technic-
kých, nepříznivého počasí či přetížení silničních cest. Zákazníci musí při 
plánování přípojů a celé dovolené brát v úvahu možnost i výrazného zpož-
dění. V případech zpoždění (a to i v případě příjezdu do cílového místa 
dovolené) nevzniká zákazníkům právo na odstoupení od smlouvy, náhradu 
případné škody či na slevu z ceny zájezdu.

15. DOPRAVA.
Zasedací pořádek autobusu je sestavován podle data uzavření smlouvy 
(na dodatečné požadavky nelze brát zřetel). CK doporučuje zákazníkům 
rezervaci míst při sepsání smlouvy o zájezdu či doplacení volné sedačky 
(dle ceníku v katalogu CK).
Zajišťuje-li CK zákazníkům dopravu, je povinen zákazník dostavit se ve 
sjednaném termínu a čase na sjednané místo nástupu – nedostaví-li se 
zákazník k odjezdu, je CK oprávněna pokračovat v zájezdu bez tohoto zá-
kazníka, který je povinen zajistit si případnou náhradní dopravu samostatně 
na vlastní náklady.

16. PRŮVODCE.
V ceně všech poznávacích zájezdů jsou již zahrnuty i služby průvodce CK. 
V některých destinacích mohou být skupiny doprovázeny pouze průvod-
cem s místní licencí, kde průvodce CK poskytuje případné tlumočení. V pří-
padě těchto průvodců, příp. řidičů nebo personálu je s ohledem na místní 
zvyklosti obvyklé vybírat spropitné, tipy apod. – o této možnosti a orientač-
ní výši bude zákazník předem informován CK v pokynech na cestu.

17. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.
Zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních dat včetně rodného 
čísla uvedeného CK v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném 
znění. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům 
CK a dále osobám, které jsou oprávněny služby CK nabízet a poskytovat. 
Zákazník prohlašuje, že je zmocněn a podpisem smlouvy uděluje souhlas 
ve smyslu paragrafu 5 odst. 2 uvedeného zákona rovněž i jménem všech 
uvedených na cestovní smlouvě.

18. DALŠÍ PODMÍNKY
a) Servis a služby
Úroveň a rychlost služeb poskytovaných personálem hotelů a ostatních 
ubytovacích zařízení odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatel-
stva. Proto je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou ležér-
ností, ale na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem.
b) Ubytování
Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Období před 
a po hlavní sezoně přináší vedle výhodných cen i skutečnost, že některá 
zařízení (restaurace, bazény, obchody, diskotéky apod.) nejsou v provozu. 
Hosté musí opustit pokoje v den odjezdu do 09.00 hod. Možnost nastěho-
vání v den příjezdu je nejdříve ve 13.00 hod. Časný příjezd či pozdní odjezd 
neopravňují k delšímu používání pokoje. Rychle se rozvíjející cestovní ruch 
s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá CK HAP TOUR vliv. Sta-
vební činnost se neomezuje pouze na mimosezonní měsíce a staveniště 
vznikají velmi rychle prakticky ze dne na den, nebo je stavební činnost po 
delší přestávce obnovena.
c) Stravování a nápoje
Ve většině stravovacích zařízeních v katalogu se podává servírovaná stra-
va. V rámci polopenze se podává převážně pouze voda, ostatní nápoje 
za příplatek.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech jsou nedílnou součástí 
smlouvy o zájezdu mezi CK HAP TOUR a klientem a nabývají platnosti 
a účinnosti podpisem smluvních stran na smlouvě.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ A STORNOVACÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH CESTOVNÍ KANCELÁŘE HAP TOUR



NEVÍTE KAM ? TAK PŘIJĎTE K NÁM…

…široká nabídka zájezdů partnerských CK do celého světa…široká nabídka zájezdů partnerských CK do celého světa

Cestovní kancelář HAP TOUR s. r. o.

Sokolská 113/8, 460 01 Liberec 1

mob.: +420 602 343 297
tel. / fax: +420 485 109 797, skype: haptour

info@haptour.cz, www.haptour.cz

mob.: +420 602 343 297 • tel.: +420 485 109 797 • mail: doprava@haptour.cz

Nabízíme Vám zajištění dopravy vlastními zájezdovými autobusyNabízíme Vám zajištění dopravy vlastními zájezdovými autobusy

nabízené služby autobusové dopravy: • mezinárodní a tuzemská zájezdová autobusová doprava
 • přepravní služby pro sportovní kluby
 • incomming
 • firemní akce, večírky
 • školní výlety a školy v přírodě, tábory
Pro malé skupiny nebo dopravu na kratší vzdálenosti nabízíme přepravu mikrobusy s 8 místy.

NEOPLAN STARLINER – kapacita 51+1 osob, TV, DVD, klima, WC

SCANIA IRIZAR PB – kapacita 63+1+1 osob , TV, DVD, klima, WC

MAN Lion’s Top Coach – kapacita 57+1 osob , TV, DVD, klima, WC

NEOPLAN N316 – kapacita 49+1 osob, TV, DVD, klima, WC


