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Vážení klienti, dámy a pánové,
jsme potěšeni, že Vám opět po roce můžeme
představit katalog zájezdů a pobytů na letní sezónu
2018, který naši cestovní kancelář MORAVA Tour
prezentuje v pořadí již 19. úspěšnou v řadě.
Naše cestovní kancelář MORAVA Tour s.r.o. úspěšně podniká od roku 1999 na základě koncesní listiny. Zároveň má naše cestovní kancelář dle zákona
č. 159/1999 Sb. řádně uzavřenou pojistku pro případ
úpadku CK u Union poisťovňa, a.s.
V katalogu naleznete oblíbená letoviska a v nich osvědčené ubytovací kapacity. Naše cestovní kancelář má
za sebou již mnohaletou zkušenost s pořádáním pobytových zájezdů. Své služby nabízíme na vysoké úrovni
a snažíme se vždy udělat vše pro Vaši maximální spokojenost a nezáleží na tom, zda s námi cestujete pravidelně či se stanete našimi klienty poprvé.
Naši kompletní nabídku zájezdů a pobytů na rok 2018
můžete najít také na naší webové stránce www.moravatour.cz. Doufáme, že Vás naše nabídka zájezdů a pobytů zaujme, necháte se inspirovat a vyberete si tak
dovolenou dle svých představ.

MORAVA Tour s.r.o.

Přívozská 6, 702 00 Ostrava 2
tel.: 596 118 488, 596 116 797
e-mail: info@moravatour.cz
web: www.moravatour.cz

od 1.2
. 2018
na nov
adreseé

SLEVA

za včasný nákup
do 31.01.2018
12% (apartmány)
do 28.02.2018
10% (apartmány)
do 31.03.2018
5% (apartmány),
5% (hotely)

SLEVY

A VÝHODY PRO
RODINY S DĚTMI
DĚTI ZDARMA bez nároku na lůžko popř.
stravu se 2 dospělými osobami v pokoji
platí jen autobusovou dopravu
(viz. jednotlivá místa):
- do 6 let (při zájezdech do Itálie)
- do 5 let (při zájezdech
do Chorvatska)

SLEVA

PRO SENIORY
od 60 let a více
5%

z katalogové ceny; lze využít
v kombinaci se slevou
za včasný nákup

AKTUÁLNÍ
SLEVY
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Určitě sledujte
naše webové stránky
www.moravatour.cz, kde budeme aktuálně informovat
o našich výhodných akcích a probíhajících
slevách.

ITÁLIE
Palmová riviéra
Alba Adriatica

Alba Adriatica
je oblíbené letovisko nacházející se v oblasti Palmové riviéry, kde nejvyšší koncentrace mohutných palem
v Evropě propůjčuje této oblasti exotický ráz. Alba Adriatica leží 100 km jižně od města Ancona s krásnou
dlouhou promenádou lemovanou mohutnými palmami, piniovými háji a kvetoucími oleandry. V pozadí letoviska se tyčí pohoří Gran Sasso, které je vyhlášené národním parkem.
Své služby nabízí kavárny, restaurace a pizzerie, cukrárny s typickou italskou zmrzlinou, spousta obchodů…

dlouhá
da
promená
lemovaná
palmami

Alba Adriatica zve turisty k večerní zábavě v místních diskotékách, barech s karaoke nebo v barech s venkovním posezením...
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dům ABRUZZO

Dlouhé písčité pláže
s pozvolným vstupem do moře patří k nejčistším a nejkrásnějším v této rekreační oblasti. Mezi převažujícími jsou privátní
pláže - placené nabízející plážový servis (lehátka, slunečníky),
plážové bary s občerstvením, sportovní zázemí (hřiště, plážový
volejbal, trampolíny…), dětské atrakce, animační programy, sociální zařízení… Naleznete i volné pláže - neplacené, které jsou
však menší a méně udržované.

dům ETRURIA

velmi
oblíbené
letovisko
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dům ETRURIA

dům ABRUZZO

Apartmánový dům ABRUZZO
• rušnější část, 100 m od pláže

Apartmánový dům ETRURIA
• klidnější část, 70 m od pláže

• třípatrový dům, parkování zdarma u domu
• apartmány jsou standardně a účelně vybaveny, balkon, TV, v přízemí domu je
k dispozici pračka

• pokoje v apartmánech jsou různě velké
TRILO 4/6:
pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), společná místnost s rozkládací
• apartmány jsou jednoduše a účelně vybavené s prostornými balkony
pohovkou (2 osoby) a kuchyňským koutem, koupelna s WC
• pokoje v apartmánech jsou různě velké
TRILO 5/7:
pokoj (2 lůžka), pokoj (3 lůžka), společná místnost s rozkládací
TRILO 5:	pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), pokoj (1 lůžko), kuchyň, koupelna s WC
pohovkou (2 osoby) a kuchyňským koutem, koupelna s WC
TRILO 6:	pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), kuchyň, koupelna s WC QUADRO 8/10: pokoj (2 lůžka), pokoj (3 lůžka), pokoj (3 lůžka), společná místnost s rozkládací pohovkou (2 osoby) a kuchyňským koutem,
koupelna s WC, prostorná terasa
• třípatrový dům v uzavřeném objektu, parkování zdarma u domu

Aquapark ONDA BLU

ŘÍM

Fakultativní výlety
Aquapark Onda Blu: vodní park plný zábavných a vodních atrakcí
Řím: hlavní město Itálie s nesčetnými historickými památkami
Loreto: poutní místo
Tortoreto Alto: starobylé městečko na kopci s vyhlídkou
na okolí
Další nabídka výletů na místě.

Termíny 2018

domy ETRURIA,
ABRUZZO

(sobota - sobota)

cena na osobu
vč. dopravy

18.05. - 27.05.
25.05. - 03.06.
01.06. - 10.06.
08.06. - 17.06.
15.06. - 24.06.
22.06. - 01.07.
29.06. - 08.07.
06.07. - 15.07.
13.07. - 22.07.
20.07. - 29.07.
27.07. - 05.08.
03.08. - 12.08.
24.08. - 02.09.
31.08. - 09.09.
07.09. - 16.09.
14.09. - 23.09.

3990
3990
5290
5790
6190
6790
7690
7690
7690
7690
7690
7690
6890
6190
5390
4490

CENA NA OSOBU ZAHRNUJE
-

7 × ubytování
autobusová doprava
služby delegáta CK
pojištění CK proti úpadku

CENA NA OSOBU NEZAHRNUJE
-

pobytová taxa (povinná)
cestovní zdravotní pojištění
ložní prádlo
závěrečný úklid

POBYTOVÁ TAXA
- 200 Kč / pobyt 7 nocí / osoba od 12 let

SLEVY PRO DĚTI
- dítě do 15 let sleva 400 Kč
- ZDARMA ubytování pro dítě do 6 let se 2 dospělými
bez nároku na lůžko, platí pouze dopravu ve výši 2.600 Kč

SLEVY (dům Abruzzo)
- osoba na přistýlce sleva 500 Kč (termíny v září),
sleva 1.000 Kč (termíny v červnu), sleva 1.500 Kč
(termíny v červenci a srpnu)

Odpočet u vlastní dopravy:
1.500 Kč / osoba

Služby na vyžádání (platící se na místě)
- ložní prádlo: 12 EUR / lůžko / týden
- závěrečný úklid: 50 EUR / apartmán
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ITÁLIE
Severní Jadran
Rosolina Mare

Rosolina Mare
je malebné letní turistické městečko na jadranské riviéře cca 75 km jižně
od Benátek situováno v zeleni piniových
lesů. Řadí se k přímořským letoviskům,
kde turista najde potřebný klid, pohodu,
ale i množství zábavy. Rosolina Mare nabízí řadu obchodů, restaurací a pizzerií,
cukráren s typickou italskou zmrzlinou,
herny s automaty, kolotoče, půjčovny kol
a šlapacích čtyřkolek, projížďku vyhlídkovým vláčkem, minigolf, dětský parčík, bazén s tobogánem. Večer je možná zábava
v barech s karaoke či v místních diskotékách. Dvakrát týdně se koná dopolední
trh a další menší probíhají pak během
týdne večer.

oblíbené
letovisko

K denním či večerním procházkám láká turisty promenáda vedoucí kolem pláže.

Dlouhé široké pláže
rezidence SOLMARE

jsou tvořeny jemným pískem s pozvolným vstupem do moře, což ocení především rodiny
s dětmi. Lze si vybrat pláž privátní (placenou formou zvýhodněné permanentky na 6 až 7 dní)
nebo volnou pláž, která je však méně udržovaná. Pláže nabízejí široké možnosti sportovního vyžití jako např. plážový volejbal, trampolíny, dětské skluzavky, půjčení vodních šlapadel,
mnoho barů s občerstvením, sociální zařízení, animační program.

hotel SOLE

pozvolný
vstup
do moře
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apartmány NO NAME

rezidence SOLMARE

hotel SOLE

apartmány NO NAME

APARTMÁNOVÉ
DOMY NO NAME

REZIDENCE
SOLMARE

- klidná část v blízkosti centra, 100 - 300 m od pláže

- klidná část v blízkosti centra, 800 m od pláže

- jednopatrové až dvoupatrové domy, parkování
většinou u domů

- moderní komplex jednopatrových různobarevných domů v uzavřeném objektu, bazén 25 ×
12 m + dětský bazének, slunečníky a křesílka
(za poplatek), parkoviště (počet míst omezen)

- apartmány standardně a účelně vybavené, balkon
či terasa
- pokoje v apartmánech jsou různě velké
- apartmány NO NAME garantují vybraný typ ubytování
a výše uvedenou vzdálenost od pláže, přesný název
ubytování bude uveden na ubytovacím voucheru
TRILO 4:

pokoj (2 lůžka), menší pokoj (2 lůžka
od sebe nebo patrové lůžko), společná
místnost s kuchyňským koutem, koupelna s WC

TRILO 4/6: pokoj (2 lůžka), menší pokoj (2 lůžka),
společná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou (2 osoby),
koupelna s WC
TRILO 5/7: pokoj (3 lůžka), pokoj (2 lůžka), společná místnost s kuchyňským koutem
a rozkládací pohovkou (2 osoby),
koupelna s WC
Termíny 2018
(sobota - sobota)

09.06. - 16.06.
16.06. - 23.06.
23.06. - 30.06.
30.06. - 07.07.
07.07. - 14.07.
14.07. - 21.07.
18.08. - 25.08.
25.08. - 01.09.
01.09. - 08.09.
08.09. - 15.09.

- apartmány moderně vybavené, TV, pračka (jen některé), v patře s balkonem, v přízemí se zahradou
- pokoje v apartmánech jsou různě velké

Hotel SOLE

BILO 2/4:

- na hlavní ulici v rušném centru, 300 m od pláže

TRILO 4/5:

pokoj (2 lůžka), společná místnost
s kuchyňským koutem a rozkládací
pohovkou (2 osoby), koupelna s WC
pokoj (2 lůžka), menší pokoj
(2 lůžka), společná místnost
s kuchyňským koutem a pohovkou
(1 osoba), koupelna s WC

QUADRO 6/7: patrový apartmán - pokoj (2 lůžka),
společná místnost s kuchyňským
koutem, koupelna s WC, v půdním
patře - pokoj (2 lůžka), menší pokoj
(2/3 lůžka), koupelna s WC

apartmánové domy NO NAME

rezidence SOLMARE

cena na apartmán bez dopravy

cena na apartmán bez dopravy

TRILO 4

TRILO 4/6

TRILO 5/7

BILO 2/4

TRILO 4/5

8690
10990
10990
13790
13790
13790
16590
10990
8990
8690

9190
11990
11990
14590
14590
14590
17990
11990
9890
9190

9690
12490
12490
15590
15590
15590
18890
12490
10490
9490

6990
9590
9590
12890
12890
14390
14390
12890
8990
6990

10490
13590
13590
16490
16490
17690
17690
13590
11290
10490

- moderně standardní hotel, klimatizovaná restaurace,
vstupní hala s recepcí a s TV, 2 výtahy, uzavřené
parkoviště, bar s venkovním posezením
- 2,3,4-lůžkové pokoje moderně zařízené, balkon,
klimatizace (na vyžádání za poplatek), TV, telefon,
koupelna s WC
- stravování (polopenze): snídaně jednoduchá
v italském stylu formou bufetu, večeře - přílohy
a zeleninové saláty formou bufetu + hlavní jídlo
(servírované menu vč. ¼ l vody + ¼ l stolního vína /
ostatní nápoje placené)
hotel SOLE

cena
na osobu
QUADRO 6/7 s polopenzí
14990
16990
16990
21490
21490
25990
25990
16990
15990
14990

7290
7790
7790
7790
7790
7790
7790
7790
7290
7090

APARTMÁNY

CENA NA OSOBU NEZAHRNUJE

Služby na vyžádání (platící se na místě)

CENA NA APARTMÁN ZAHRNUJE

-

- ložní prádlo: 12 EUR / lůžko / týden
- závěrečný úklid: 40 EUR / apartmán
- klimatizace: 30 EUR / apartmán / týden

- 7 × ubytování
- využití bazénu (rezidence Solmare)
- služby delegáta CK

pobytová taxa (povinná)
doprava
cestovní zdravotní pojištění
ložní prádlo
závěrečný úklid

HOTEL SOLE
CENA NA OSOBU ZAHRNUJE
-

7 × ubytování
7 × polopenze
ložní prádlo a ručníky
služby delegáta CK
pojištění CK proti úpadku

CENA NA OSOBU NEZAHRNUJE
- pobytová taxa (povinná)
- doprava
- cestovní zdravotní pojištění

SLEVY v hotelu Sole
- 10% / osoba na 3.lůžku
- 25% / osoba na 4.lůžku

PŘÍPLATKY v hotelu Sole
- 1-lůžkový pokoj + 2.500 Kč
- plná penze + 1.500 Kč

Služba v hotelu na vyžádání
(platící se na místě)
- klimatizace: 5 EUR
/ pokoj / den

POBYTOVÁ TAXA
- 200 Kč / pobyt 7 nocí
/ osoba od 12 let

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
- 2.200 Kč / osoba
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ITÁLIE

Severní Jadran
Caorle / Porto Santa Margherita
Caorle

Caorle
zvané také jako „Malé Benátky“ - patří mezi nejmalebnější a nejnavštěvovanější města na severním pobřeží Jadranu. Nachází se cca
70 km severně od Benátek. Caorle se pyšní velmi zachovalým historickým centrem s typickými barevnými domky, přístavem, úzkými uličkami plnými obchůdků, kavárniček a malými náměstíčky,
kterému dominuje překrásná 48 m vysoká šikmá zvonice románské katedrály. Caorle se proměnilo z antického 2000 let starého
města v moderní turistické letovisko, kde turisté najdou dostatek
obchodů, restaurací, barů, supermarketů, trhy, aquapark. Caorle
je nejen typickým turistickým letoviskem, ale i městem, které dýchá historií, čímž přiláká každoročně tisíce turistů.
V Caorle se nachází velký vodní park Aquafollie plný zajímavých
atrakcí jak pro děti tak i pro dospělé.

Porto Santa Margherita

ísto
žádáné m
ových
všech věk
í
katEgori
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Porto Santa Margherita
je novější částí městečka Caorle, která byla vybudována v průběhu 70.let minulého
století. Toto nevelké moderní letovisko je od Caorle odděleno ústím řeky Livenza, přes kterou je zajišťována pravidelná celodenní trajektová přeprava. Do centra
Caorle do pozdních nočních hodin též zajíždí místní autobusová doprava. Porto
Santa Margherita dnes patří k největším přístavům jachet a plachetnic na severním
Jadranu. I když to není velké letovisko, je tu dostatek obchodů, restaurací, barů, pizzerií, supermarket, velké možnosti sportovního a dalšího pestrého vyžití (tenisové
kurty, minigolf, dětské hřiště, půjčovny kol, herny) pro děti i dospělé, každé úterý
se koná večerní trh.
Díky své poklidné atmosféře a nepřeplněnosti letoviska ani v největší letní sezóně se stává Porto Santa Margherita ideálním místem pro spokojenou dovolenou. Jedná se však o klidné středisko, není vhodné pro ty, kteří hledají rušný
večerní život a obrovské obchodní bulváry...

trajekt Porto Santa Margherita - Caorle

Dlouhá
písčitá
pláž
s jemným pískem se velmi
pozvolně svažuje do moře,
což velmi přivítají rodiny
s malými dětmi. Na většině
míst je pláž privátní - placená nabízející placený
servis (slunečníky, lehátka),
v menší míře návštěvník
nalezne i části volné - neplacené.

Fakultativní výlety lodí
s dojezdem autobusu
Benátky a ostrov Murano, Burano a Torcello
9
Benátky a ostrov S. Giorgio + prohlídka loděnice
Benátky večerní
Benátská laguna se zastávkou na nám. S. Marco
Výlety lodí z Caorle na lagunu nebo večerní plavba lodí kolem pobřeží Caorle

rezidence LE PLEIADI
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rezidence LE PLEIADI

Rezidence LE PLEIADI
- klidná část Porto Santa Margherita, 300m od centra, 180 m od pláže
- rezidence je v uzavřeném objektu a skládá se ze 2 domů umístěných vedle sebe (dvoupatrový žlutý dům, jednopatrový červený dům), parkování
zdarma u domu (počet míst omezen)
- apartmány jsou standardně a účelně vybavené, s balkonem či terasou,
TV, mikrovlnnou troubou, klimatizace (za poplatek)
- pokoje v apartmánech jsou různě velké, jeden pokoj větší s manželským
lůžkem, druhý pokoj menší s lůžky za sebou
TRILO 4/6: pokoj (2 lůžka), menší pokoj (2 lůžka za sebou), společná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou (2 osoby),
koupelna s WC

rezidence LE PLEIADI
Termíny 2018

cena na osobu
vč. dopravy

(sobota - sobota)

08.06. - 17.06.
15.06. - 24.06.
22.06. - 01.07.
29.06. - 08.07.
17.08. - 26.08.
24.08. - 02.09.
31.08. - 09.09.
07.09. - 16.09.

větší pokoj

menší pokoj

5590
6190
6590
7190
7190
6590
5990
4990

5190
5790
6190
6790
6790
6190
5590
4590

CENA NA OSOBU NEZAHRNUJE
-

pobytová taxa (povinná)
cestovní zdravotní pojištění
ložní prádlo
závěrečný úklid

POBYTOVÁ TAXA
- 200 Kč / pobyt 7 nocí / osoba od 12 let

SLEVY PRO DĚTI
- dítě do 15 let sleva 400 Kč
- ZDARMA ubytování pro dítě do 6 let se 2
dospělými bez nároku na lůžko, platí pouze
dopravu ve výši 2.100 Kč

SLEVY
- osoba na přistýlce sleva 500 Kč (termíny
v září), sleva 1.000 Kč (termíny v červnu),
sleva 1.500 Kč (termíny v červenci a srpnu)

Odpočet u vlastní dopravy:
1.500 Kč / osoba

CENA NA OSOBU ZAHRNUJE
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-

7 × ubytování
autobusová doprava
služby delegáta CK
pojištění CK proti úpadku

Služby na vyžádání (platící se na místě)
- ložní prádlo: 12 EUR / lůžko / týden
- závěrečný úklid: 65 EUR / apartmán
- klimatizace: 35 EUR / apartmán / týden
(max. 50 kW)

ITÁLIE
Severní Jadran
Lido Adriano

Lido Adriano

Pláže jsou
dlouhé široké
tvořené jemným pískem s pozvolným vstupem
do moře, což oceňují hlavně rodiče s dětmi. Lze
zahlédnout i vlnolamy, jež se používají na zklidnění mořských vln. Pláže se rozdělují na volné
- neplacené nebo privátní - placené nabízející
plážový servis (lehátka, slunečníky). Na plážích
je možné vyžití např. hřiště pro plážový volejbal,
petanque, trampolíny…, dětské atrakce, sociální
zázemí, bary s občerstvením.

je turistickým střediskem ležícím
na jadranské riviéře vzdálené 7 km
od města Ravenna. Je velmi oblíbené
mezi návštěvníky pro správnou míru
odpočinku ale i zábavy. Najdete zde
řadu obchodů, restaurací, barů, kaváren… Ve volném čase je možno využít nabídky půjčoven kol a čtyřkolek,
navštívit vodní minipark, herny s automaty nebo využít tenisová a fotbalová hřiště či si zahrát minigolf. Vždy
v úterý dopoledne je možno navštívit klasický nákupní trh. Ve městě je
možno se projet vláčkem, navštívit
menší večerní trhy nebo se pobavit
na diskotékách.
Lido Adriano je velmi výhodným výchozím bodem pro výlety do blízkého
okolí např. historické město Ravenna,
se kterým je propojeno místní autobusovou dopravou, historické město San
Marino na hoře Monte Titano, zábavný
park Mirabilandia, Fiabilandia či tématický park Italia in miniatura.
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Apartmánový dům TERESA

bazén BELVEDERE

dům TERESA

Apartmánový dům TERESA
• rušnější část, 300 m od centra, 100 m od pláže
• pětipatrový dům v uzavřeném objektu se zahradou, výtah, parkování zdarma u domu
• apartmány jsou standardně a účelně vybavené s prostornými balkony
(některé s výhledem na moře), TV, automatická pračka
• pokoje v apartmánech jsou různě velké

TRILO 4/6: pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka),
společná místnost s rozkládací
pohovkou (2 osoby) a kuchyňským
koutem, koupelna s WC

Bazén Belvedere
Za poplatek 7 € / osoba / týden lze v době pobytu využívat bazén
v rezidence Belvedere (cca 50 m od domu Teresa).

bazén BELVEDERE

San Marino

Fakultativní výlety
12

Mirabilandia: velký zábavný park se spoustou atrakcí
Fiabilandia: zábavný park se spoustou atrakcí pro děti
do 10 let
San Marino: historické město na hoře Monte Titano obehnané hradbami
Itálie v miniatuře: tématický park v miniaturní podobě
Ravenna: historické město s památkami UNESCO

Termíny 2018

dům
TERESA

(sobota - sobota)

cena na osobu
vč. dopravy

18.05. - 27.05.
25.05. - 03.06.
01.06. - 10.06.
08.06. - 17.06.
15.06. - 24.06.
22.06. - 01.07.
29.06. - 08.07.
06.07. - 15.07.
13.07. - 22.07.
20.07. - 29.07.
27.07. - 05.08.
24.08. - 02.09.
31.08. - 09.09.
07.09. - 16.09.

4890
4890
5390
5590
5990
5990
6790
7090
7090
7090
7090
6590
5890
5390

CENA NA OSOBU ZAHRNUJE
-

7 × ubytování
autobusová doprava
služby delegáta CK
pojištění CK proti úpadku

CENA NA OSOBU NEZAHRNUJE
-

pobytová taxa (povinná)
cestovní zdravotní pojištění
ložní prádlo
závěrečný úklid

POBYTOVÁ TAXA
- 200 Kč / pobyt 7 nocí / osoba od 12 let

SLEVY PRO DĚTI
- dítě do 15 let sleva 400 Kč
- ZDARMA ubytování pro dítě do 6 let se
2 dospělými bez nároku na lůžko, platí pouze
dopravu ve výši 2.300 Kč

SLEVY
- osoba na přistýlce sleva 500 Kč (termíny
v květnu a září), sleva 1.000 Kč (termíny v červnu), sleva 1.500 Kč (termíny v červenci a srpnu)

Odpočet u vlastní dopravy:
1.500 Kč / osoba

Služby na vyžádání (platící se na místě)
- ložní prádlo: 10 EUR / lůžko / týden
- závěrečný úklid: 40 EUR / apartmán

CHORVATSKO

Severní Dalmácie
Vodice

Vodice

velmi
oblíbené
letovisko

se řadí k nejatraktivnějším a nejvyhledávanějším letoviskům Dalmácie. Nachází se v malebné zátoce 12 km severně od města Šibenik. Své
jméno získalo podle četných pramenů pitné
vody v místě a okolí. Stará část města s malými
kamennými náměstíčky a křivolakými uličkami
nabízí spoustu obchůdků, taveren a stylových
restaurací, které vytváří atmosféru města. Místo veselé, hlučné a čarovné při západu slunce.
Lákavým cílem procházek je „marina“, kde kotví
řada jachet, výletních a rybářských lodí. Oblíbené je také tržiště s širokou nabídkou ovoce a zeleniny. Letovisko nabízí příjemné promenády,
můžete se projet vyhlídkovým vláčkem, dále
sportovní a kulturní vyžití (tenisové kurty, půjčovny kol…), podél pláže je možno dojít do malebného přístavního městečka Tribunj, odkud je
překrásný výhled na zapadající slunce.
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Fakultativní výlety
Národní park Krka (lodní výlet): vodopády na řece Krka / nádherná příroda
Národní park Kornati (lodní výlet): souostroví netypického vzhledu
Šibenik: starobylé přístavní město s mnoha památkami
Další nabídka výletů na místě.

Pozvolný
vstup
do moře

penzion KATKA

dům NATAŠA
dům FRANKO

Dlouhá přírodní štěrková pláž
s pozvolným vstupem do moře kombinovaná s kamennými moly obklopená borovými lesy a čistým mořem láká jak k odpočinku, tak k zábavě např.
jízda na vodním skútru, šlapadle, člunu či nafukovacím banánu, jízdy na tobogánu, milovníci potápění mohou využít kurzy potápění.

penzion KATKA

PENZION KATKA

- klidná část, 500 m od pláže, 600 m od centra
- třípatrový dům, jídelna, parkování zdarma u domu
- pokoje a studia standardně a účelně vybavené,
balkon
- pokoje jsou bez kuchyně (lednička na patře), studia
mají kuchyň
- pokoje jsou různě velké
POKOJ 2:	2 lůžka, koupelna s WC, bez kuchyně,
lednička na patře
STUDIO 3:	3 lůžka, kuchyň, koupelna s WC
STUDIO 3:	pokoj (2 lůžka), pokoj (1 lůžko) s kuchyní,
koupelna s WC

Stravování

Polopenze probíhá v jídelně penzionu Katka. Snídaně
a večeře servírované.

jídelna v penzionu KATKA
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dům FRANKO

dům NATAŠA

DŮM FRANKO

- klidná část, 300 m od pláže, 900 m od centra
- dvoupatrový dům, parkování zdarma u domu
- apartmány standardně a účelně vybavené, balkon či terasa, TV, každý
pokoj má vlastní sociální zařízení, klimatizace za poplatek
- pokoje v apartmánech jsou různě velké
TRILO 4/6:	pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), kuchyň, obývací místnost s rozkládacím gaučem (2 osoby), 2 × koupelna s WC

DŮM NATAŠA

- klidná část, 300 m od pláže, 800 m od centra
- dvoupatrový dům, parkování zdarma u domu
- apartmány standardně a účelně vybavené, balkon či terasa
- pokoje v apartmánech jsou různě velké
TRILO 4/5:	pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka s možností přistýlky - rozkládací křeslo), kuchyň, koupelna s WC
TRILO 4/5:	pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), kuchyň (možnost přistýlky - gauč),
koupelna s WC
BILO 3:	pokoj (2 lůžka), kuchyň s gaučem (1 osoba), koupelna s WC

Stravování

Polopenze probíhá v místní restauraci. Snídaně a večeře servírované.
Termíny 2018
(sobota - sobota)

01.06. - 10.06.
08.06. - 17.06.
15.06. - 24.06.
22.06. - 01.07.
29.06. - 08.07.
06.07. - 15.07.
13.07. - 22.07.
20.07. - 29.07.
27.07. - 05.08.
03.08. - 12.08.
10.08. - 19.08.
17.08. - 26.08.
24.08. - 02.09.
31.08. - 09.09.
07.09. - 16.09.

cena na osobu vč. dopravy
domy NATAŠA, FRANKO

penzion KATKA

vlastní strava

s polopenzí

vlastní strava

s polopenzí

×
×
6190
6390
6890
6890
6890
6890
×
×
6890
6590
6390
×
×

×
×
8590
8790
9290
9290
9290
9290
×
×
9290
8990
8790
×
×

4690
4890
5390
5790
6590
6590
6590
6590
6590
6590
6590
6590
6390
5790
5390

6790
6990
7490
7890
8690
8690
8690
8690
8690
8690
8690
8690
8490
7890
7490

CENA NA OSOBU ZAHRNUJE

SLEVY PRO DĚTI

-

- dítě do 15 let sleva 400 Kč
- ZDARMA ubytování pro dítě do 5 let se
2 dospělými bez nároku na lůžko a stravu,
platí pouze dopravu ve výši 2.300 Kč

7 × ubytování
7 × polopenze (viz. tabulka)
autobusová doprava
ložní prádlo (domy Nataša, Franko)
služby delegáta CK
pojištění CK proti úpadku

CENA NA OSOBU NEZAHRNUJE
- pobytová taxa (povinná)
- ložní prádlo (penzion Katka)
- cestovní zdravotní pojištění

POBYTOVÁ TAXA
- 250 Kč / pobyt 7 nocí / osoba od 2 let

SLEVY
- osoba na přistýlce sleva 1.000 Kč

Odpočet u vlastní dopravy:
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1.500 Kč / osoba

Služby na vyžádání
(platící se na místě)
- ložní prádlo (penzion Katka): 10 EUR / lůžko
/ týden; 15 EUR / dvoulůžko / týden

VŠEOBECNÉ INFORMACE K POBYTOVÝM ZÁJEZDŮM
PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ
SLEV
- jednotlivé slevy se uplatňují pouze ze základních katalogových cen LÉTO 2018, nevztahují
se na last-minutové ceny
- slevy a výhody nelze uznávat dodatečně a nelze je vzájemně kombinovat a sčítat
- slevy pro děti se vztahují ke dni narození
- slevy se uplatňují ihned při sepsání smlouvy
o zájezdu, která je vázána uhrazením zálohy
ve výši 40% z celkové ceny zájezdu
- slevy se neposkytují z plateb poukázkami Sodexo (typ Flexi Pass, Holiday Pass, Dárkový Pass,
Fokus Pass, Bonus Pass) a plateb Benefit Plus

OBJEDNÁNÍ ZÁJEZDŮ MŮŽETE
PROVÉST
- osobně v naší cestovní kanceláři
- e-mailem: na webové stránce www.moravatour.
cz kromě kompletní nabídky zájezdů a pobytů
naleznete formulář smlouvy o zájezdu, který
stačí vyplnit a poslat na naši e-mailovou adresu
info@moravatour.cz
- poštou: vyplněnou smlouvu o zájezdu, která je
ke stažení na naší webové stránce www.moravatour.cz, pošlete na naši adresu MORAVA Tour,
Přívozská 6, 702 00  Ostrava 2
Před zasláním smlouvy o zájezdu si však předem
ověřte volnou kapacitu telefonicky na číslech
596 118 488, 596 116 797 či e-mailem na adrese info@moravatour.cz.

PLATBA ZÁJEZDŮ
Záloha ve výši 40% se platí při sepsání smlouvy
o zájezdu, doplatek je splatný 30 dnů před termínem zájezdu. Platit můžete bankovním převodem, poštovní složenkou, zaměstnaneckým
programem Benefit Plus či poukázkami Sodexo.
Vlastníte-li poukázky Sodexo (pouze typ Flexi
Pass, Holiday Pass, Dárkový Pass, Fokus Pass, Bonus Pass), můžete je použít k zaplacení zájezdů.
Přijetí poukázek: do výše 12.000 Kč, max. však
do hodnoty 50% z celkové platby (bez příplatků)
uplatněné v plné hodnotě.
Platí-li za Vás dovolenou (či její část) zaměstnavatel, musí Vám vystavit písemnou objednávku či
řádně vyplnit náš formulář „Žádost o vystavení
faktury“, který Vám na vyžádání rádi poskytneme.

DOPRAVA
je zajištěna zájezdovými autobusy s klimatizací
a s WC. Lze si zakoupit i samostatnou jízdenku
bez pobytu. Usazení do autobusu probíhá vždy
dle zasedacího pořádku zhotoveného předem
v CK a místa v autobusu jsou přidělována vždy
dle pořadí přihlášení na zájezd. Případné požadavky na usazení v autobuse je třeba sdělit s dostatečným předstihem, nejlépe ihned při sepsání
smlouvy o zájezdu. Při tvorbě zasedacího pořádku k nim bude v rámci možností přihlédnuto.
Nejsme dopravní společnost, proto si vyhrazujeme právo přizpůsobit časy odjezdů a příjezdů
dané situaci. V případě naší autobusové dopravy
se nejedná o pravidelnou linku, proto se časy odjezdů a příjezdů mohou v jednotlivých termínech
lišit. Příjezdy do letovisek v Itálii jsou většinou
v ranních / dopoledních hodinách (ojediněle
v odpoledních hodinách); příjezdy do letovisek
v Chorvatsku jsou většinou v brzkých ranních /
ranních hodinách. Odjezdy z letovisek v Itálii jsou
většinou v odpoledních / podvečerních hodinách; odjezdy z letovisek v Chorvatsku jsou většinou ve večerních / pozdně večerních hodinách
(ojediněle v nočních hodinách).

Zavazadlový prostor každého autobusu je limitován a autobusy nesmí být z důvodu bezpečnosti
přetíženy. Doporučujeme kufry a skladné tašky,
nikoliv krosny! Max. hmotnost jednoho zavazadla je 20 kg. Každé zavazadlo je nutno mít
označeno jmenovkou a za své zavazadlo si každý
zodpovídá sám.
Čas a místo odjezdu budou uvedeny v odbavení,
které obdržíte elektronicky či poštou cca 5-7 dní
před termínem (vzhledem k nepředvídatelným
okolnostem může dojít ještě ke změně času či
místa odjezdu).
Pokud jste si vybrali dopravu vlastním autem, doporučujeme vydat se na cestu tak, abyste na místo dojeli mezi 16 - 19 hodinou (Itálie) popř. mezi
14 - 16 hodinou (Chorvatsko). Ubytovací voucher
a informace k cestě a k pobytu obdržíte elektronicky či poštou cca 7 dní před termínem.

ODJEZDOVÁ MÍSTA AUTOBUSŮ
Itálie, Chorvatsko
MORAVA: Brno, Frýdek - Místek, Hranice, Nový
Jičín, Mikulov, Olomouc, Ostrava, Otrokovice,
Prostějov, Přerov, Příbor, Uherské Hradiště, Vyškov,
Znojmo
ČECHY (za příplatek 250 Kč / osoba): České
Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Pardubice,
Písek, Plzeň, Praha, Tábor, Teplice, Ústí nad Labem
Při menším počtu osob než 8 si CK vyhrazuje právo v závislosti na trase autobusu změnit nástupní
místo.
Zároveň si CK vyhrazuje právo v případě potřeby
využít autobusové přepravy partnerské CK.

UBYTOVÁNÍ
Ubytovací kapacity jsou popsány v katalogu
u každého místa. Ubytování odpovídá místním
normám, nelze vyhledávat komfort a pohodlí
vlastního bytu. Hygienické potřeby, utěrky, ručníky (mimo hotelů) je nutno vzít s sebou.
Apartmány a studia jsou vždy základně vybavené pro počet osob dle daného počtu lůžek.
Kuchyň či kuchyňský kout je pro jednoduché vaření vždy vybaven základním nádobím na vaření
a stolování, sporákem či vařičem a lednicí.
Koupelny jsou tvořeny vždy dohromady s WC
a sprchou či sprchovým koutem či vanou.
Pokoje v apartmánech jsou různých velikostí, převážně jeden je vždy větší a druhý menší. Pokoje
jsou základně vybavené lůžky, skříní a nočním
stolkem.
Terasy či balkony jsou většinou dostupné ze společné místnosti a vždy mají k dispozici k venkovnímu posezení umělý nábytek (stůl, židle).
Pokoje v hotelu jsou základně vybavené lůžky,
skříní, nočním stolkem, koupelnou s WC. Pokoje
jsou bez kuchyně a bez ledničky. V pokojích nelze
připravovat jídlo. Stravování probíhá v restauraci
hotelu. Jídla jsou podávána dle místních zvyklostí.

LOŽNÍ PRÁDLO
Itálie - apartmány: základní lůžka v pokojích
jsou vybavena polštářem a dekou, nejsou vybavena ložním prádlem; nutno mít vlastní (prostěradlo + potah na polštář a deku) či je možno
zapůjčit na místě za poplatek (viz. katalog).
Itálie - hotely: lůžka v pokojích jsou vybavena
polštářem, dekou a zároveň i ložním prádlem.
Chorvatsko - apartmány (domy Nataša
a Franko): lůžka v pokojích jsou vybavena polštářem, dekou a zároveň i ložním prádlem.
Chorvatsko - studia a pokoje (penzion Katka): lůžka v pokojích jsou vybavena polštářem
a dekou, nejsou vybavena ložním prádlem; nutno mít vlastní (prostěradlo + potah na polštář
a deku) či je možno zapůjčit na místě za poplatek
(viz. katalog).
Střídání turnusů probíhá po příjezdech autobusů, které jsou v Itálii většinou v ranních / dopoledních hodinách (ojediněle v odpoledních hodinách), v Chorvatsku většinou v brzkých ranních
/ ranních hodinách. Ubytování klientů přijíždějících autobusem probíhá v Itálii zpravidla mezi 8
- 13 hodinou (ojediněle až po 15 hodině), v Chorvatsku mezi 12 - 14 hodinou. Osoby končící pobyt
musí opustit ubytovací zařízení v Itálii v 8 hodin
(v hotelu do 10 hodin), v Chorvatsku do 9 hodin.
Zavazadla si pak klienti přenášejí do vyprázdněného autobusu či na místo určené delegátem CK
popř. zástupcem místní agentury. V Itálii klienti
začínající pobyt a klienti končící pobyt většinou
až do odjezdu autobusu obývají apartmány společně (jedná se o společnou místnost s kuchyní
a koupelnu s WC).
Kauce je povinná a vratná. Vybírá se na místě při
předávání ubytovací kapacity (neplatí u hotelů).
Částka kauce je zpravidla 20 € / osoba. Kaucí
ručíte za nepoškození ubytování, jeho vybavení
a za provedení konečného úklidu (není-li v ceně
zájezdu). Po ukončení pobytu v případě, že nevzniknou žádné škody a nic nechybí, je kauce
vrácena zpět v plné výši. V opačném případě má
CK právo na zápočet z kauce na úhradu škod či
provedení řádného úklidu.
Závěrečný úklid v apartmánech (v Itálii) není
zahrnut v ceně pobytů, proto je každý klient povinen provést závěrečný úklid celého apartmánu
vč. kuchyňského koutu. V případě, že nebude
proveden řádný úklid, má CK právo na zápočet
z kauce na úhradu provedení úklidu agenturou
ve výši 40 - 65 € / apartmán. V hotelích (v Itálii) je
úklid zahrnut v ceně pobytů, ale i v tomto případě
je nutno provést běžný úklid pokoje. Závěrečný
úklid v apartmánech, studiích a pokojích (v Chorvatsku) je zahrnut v ceně pobytů, ale i v tomto
případě je nutno provést běžný úklid apartmánu
či studia vč. kuchyňského koutu či pokoje.

DELEGÁT
Zástupce naší CK česky mluvící je k dispozici
po celou letní sezónu téměř v každém letovisku
nabízeném v našem katalogu, kde organizátorem
pobytových zájezdů je naše CK. Na daných místech má své úřední hodiny, organizuje informační schůzky, na nichž se dozvíte řadu důležitých

informací užitečných k Vašemu pobytu, přijímá
objednávky výletů, řeší případné problémy, je
k dispozici a nápomocen při řešení zdravotních
problémů u lékařů. Dojde-li k situaci vzniklé vlastním zaviněním klienta (např. ztracení se klienta
během výletu či pobytu…), řeší delegát tyto situace dle svých možností, nikoli však na své vlastní
náklady. Veškeré náklady na řešení situace vzniklé vlastním zaviněním klienta je povinen klient
uhradit v plné výši. V agenturách, v hotelích jsou
vyvěšené tabule CK, kde kromě důležitých informací je vždy uveden kontakt na delegáta, který
zde během pobytu vyvěšuje i důležité vzkazy pro
klienty.

FAKULTATIVNÍ VÝLETY
pořádané v místech pobytů se objednávají až
na místě vždy u našich delegátů. Platí se v místní
měně.
Určitě využijte možnost účasti na výletech. Získáte tak řadu dalších zážitků a poznáte zajímavá
místa v zemi, kde právě trávíte svou dovolenou.
Doporučujeme Vám kupovat výlety jen od našich
delegátů.

CESTOVNÍ DOKLAD
si každý obstarává sám a sám zodpovídá za jeho
platnost. Každá osoba musí mít vlastní cestovní
doklad. Cestovat lze na základě platného cestovního pasu či občanského průkazu (se strojově čitelnými údaji). Každý doklad musí být platný ještě
6 měsíců po datu ukončení zájezdu.

NEBOJTE SE CESTOVAT MIMO
SEZÓNU
Přináší to výhodné ceny a příjemnější období pro
děti, seniory či osoby trpící různými zdravotními
problémy. Je však nutné podotknout, že bary,
restaurace, diskotéky, pláže… mohou být v omezeném provozu.

CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ
POJIŠTĚNÍ DO ZAHRANIČÍ
BALÍČEK 1: Cestovní zdravotní pojištění
do zahraničí není zahrnuto v ceně zájezdů.
Každá osoba musí být na pobyt v zahraničí zdravotně pojištěna, nelze jet bez pojištění. Pojištění
Vám rádi zajistíme přímo v naší CK u Union poisťovňa, a.s. Sazby pojištění léčebných výloh v zahraničí: 14 Kč / den / osoba 18 - 69 let; 10 Kč / den
/ osoba 0 - 17 let; 28 Kč / den / osoba od 70 let.
Rozsah pojištění a výši pojistného krytí naleznete
na našich webových stránkách.
BALÍČEK 2: Cestovní zdravotní pojištění
do zahraničí vč. pojištění proti stornu doporučujeme sjednat si pro případ, že klientovi
vzniknou náklady v souvislosti s jeho zrušením zájezdu, při kterém CK účtuje stornopoplatek dle Všeobecných obchodních podmínek
CK. Pojišťovna vrací 80% stornopoplatků, max.
12.000 Kč. Toto pojištění je však nutno sjednat
ihned při koupi zájezdu. Nelze ho však sjednat
v době kratší než měsíc před termínem. I toto pojištění zajišťujeme u Union poisťovňa, a.s. Sazba
pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. pojištění
proti stornu zájezdu: 24 Kč / den / osoba bez rozdílu věku. Rozsah pojištění a výši pojistného krytí
naleznete na našich webových stránkách.

POBYTOVÁ TAXA
se liší v každé zemi. Platí se předem v CK. Bližší
info k částce týkající se pobytové taxy viz. ceník
u jednotlivých letovisek.
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