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OBJEDNÁVKA
ZÁJEZDU
Závaznou objednávku nám zašlete,
jakmile dosáhnete dostatečného počtu
zájemců uvedeného v rezervaci zájezdu.
Objednáte-li u nás např. minimální počet
osob = 20 osob, potom dle dalšího zájmu
můžete postupně přiobjednávat další
místa. Objednávka se zasílá poštou
na adresu naší CK
či e-mailem na
info@moravatour.cz.

Plánujete
v roce 2017
uskutečnit pro Vaši
skupinu či kolektiv
pobyt u moře?
Spolupráce s námi
bude ta správná
volba.

SKUPINA
JIŽ OD 20 OSOB

Nemusíte naplnit celou
kapacitu autobusu, objednat si můžete zájezd
či pobyt pro skupinu
již od 20 osob.

AŽ 7 MÍST
ZDARMA!!!

+ FINANČNÍ ODMĚNA
(pro objednavatele, vedoucího
či organizátora skupiny,
pedagogický dozor…)

NÁSTUPNÍ
MÍSTA
A ODJEZDY

našich autobusů
v rámci celé ČR.

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám představit katalog
SKUPINY - KOLEKTIVY 2017 s nabídkou cenově výhodných letních pobytových zájezdů,
ozdravných či sportovních pobytů, určených
skupinám a kolektivům (min. 20 osob) z celé
ČR.
Zájezdy pro skupiny a kolektivy, které jsou
pravidelnou součástí naší nabídky, pořádáme
již 18 let v řadě.
Naše cestovní kancelář MORAVA Tour je
přímým organizátorem veškerých pobytových zájezdů uvedených v tomto katalogu.
Námi organizované zájezdy a pobyty jsou
určeny pro skupiny a kolektivy dospělých,
dětí, mládeže, seniorů a rodin s dětmi:
- školská zařízení (ZŠ a MŠ, Centra volného
času, Domy dětí a mládeže…)
- zájmová sdružení, sportovní
a tělovýchovné kluby
- organizace, občanská sdružení a centra
pro pomoc osobám se zdravotním či
mentálním postižením
- aerobik a fitness kluby
- svazy a kluby seniorů

REZERVACE
ZÁJEZDU
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Máte-li větší kolektiv osob či menší
skupinu v počtu min. 20 osob a chtěli byste
uskutečnit zájezd s naší cestovní kanceláří,
kontaktujte nás buďto osobně v naší provozovně,
telefonicky či e-mailem na info@moravatour.cz.
Zjistíte tak, zda Vámi požadovaný termín a místo
pobytu je volné a máte možnost si zajistit eventuální další požadavky.
Podáním rezervace pro skupinu již od 20
osob se ničím nezavazujete, můžete
ji kdykoliv zrušit.

- podniky, instituce aj.
V minulé sezoně jsme organizovali pobytové
zájezdy pro cca 60 kolektivů z celé ČR.
Naším prvořadým cílem je, aby s námi kolektivy necestovaly pouze jednou, ale chceme,
aby se na nás s důvěrou obracely opakovaně
i v dalších letech. Důkazem toho je celá řada
spokojených kolektivů a skupin z celé ČR, které s námi spolupracují dlouhodobě a opakovaně.

ITÁLIE

Severní Jadran
Caorle / Porto Santa Margherita
Caorle

Porto Santa Margherita

Caorle

novinka
2 0 17

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.
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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.

Ca

Po

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, kdo hledají rušný večerní život a obrovské obchodní bulváry...
trajekt Porto Santa Margherita - Caorle
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Fakultativní výlety
Gardaland: největší zábavní park v Itálii
Lido di Jesolo - Aqualandia: vodní park č.1 v Itálii se spoustou atrakcí,
skluzavek a bazénů
Portogruaro: typické severoitalské město se zachovalým středověkým
centrem
Terst / Miramare: významný jadranský přístav, hlavní atrakce regionu zámek Miramare
Padova: město s cennými historickými stavbami, druhá nejstarší univerzita
v Evropě
Caorle: lodní výlet po říční laguně s návštěvou typických rybářských chýší
Benátky: plavba lodí do Benátek z přístavu v Caorle
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Rezidence LE PLEIADI

Rezidence LE PLEIADI
- nachází se v klidné části Porto Santa Margherita, v blízkosti centra (cca 300m), 180 m od pláže
-
rezidence je v uzavřeném objektu a skládá se ze
2 domů umístěných vedle sebe, žlutý dům je dvoupatrový, červený dům jednopatrový
- apartmány jsou standardně a účelně vybavené, s balkonem či terasou, TV, mikrovlnnou troubou, klimatizace (za poplatek)
- pokoje v apartmánech jsou různě velké, jeden pokoj
s manželským lůžkem, druhý pokoj s lůžky za sebou
- celkem 11 apartmánů (4 apartmány ve žlutém domě,
7 apartmánů v červeném domě) s celkovou ubytovací
kapacitou 55 lůžek
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

5

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
jsou tvořeny jemným pískem s pozvolným vstupem
do moře, což ocení především rodiny s dětmi. Lze si
vybrat pláž privátní (placenou), která je vybavena plážovým servisem (slunečníky, lehátka) 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.

pozvolný
vstup
do moře
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Hotel SOLE
- na hlavní ulici v rušném centru, 300 m od pláže
- 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

hotel SOLE

- 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)

Plážový
servis
na placené pláži (lehátka,
slunečníky)
nabízíme k zakoupení u delegáta naší CK
formou zvýhodněné
permanentky na 6 až
7 dní (možno objednat i předem).

Fakultativní výlety
Benátky (výlet lodí): světově proslulé historické město na vodě
San Marino: historické město na hoře Monte Titano
obehnané hradbami
Ravenna: významné historické město s četnými památkami UNESCO světoznámé mozaiky
Chioggia: rybářské městečko s možností návštěvy městského tržiště
Mirabilandia: velký zábavní park (zábava vhodná jak pro děti
tak pro i pro dospělé)
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ITÁLIE
Severní Jadran
Lido Adriano

Lido Adriano
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.

oblíbené
letovisko

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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Pláže jsou dlouhé
a 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.

Fakultativní výlety
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

písčité
pláže
ozvolným
s P
vstupem
do moře

cenový
hit
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bazén BELVEDERE

dům TERESA
cestička k pláži •

Apartmánový dům TERESA
• nachází se v rušnější části, 300 m od centra, 100 m od pláže
• pětipatrový dům v uzavřeném objektu se zahradou, výtah
• apartmány jsou standardně a účelně vybavené s prostornými balkony
(některé s výhledem na moře), TV, automatická pračka
• pokoje v apartmánech jsou různě velké
• celkem 10 apartmánů s celkovou ubytovací kapacitou až 60 osob

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

Bazén Belvedere
Naši klienti ubytovaní v rezidenci Teresa mají k dispozici bazén nacházející se ve vedlejší rezidenci vzdálené cca 50m.

ITÁLIE

osvědčené
velmi
žádané
LETOVISKO

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…
Ve volném čase lze navštívit park pro děti, herny s automaty, sportovní areál s tenisovým a fotbalovým hřištěm, půjčovny kol a šlapacích čtyřkolek, procházet se nebo
prohánět na in-line bruslích či na kolech po překrásné dlouhé promenádě s mohutnými palmami. Jednou týdně se dopoledne koná velký městský trh a další menší
jsou přes týden ve večerních hodinách.

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

dlouhá
promenáda
lemovaná
palmami
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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.

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.
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OBLÍBENÉ
U SKUPIN

Apartmánový dům
ETRURIA

• nachází se v klidnější části, 70 m od pláže
• třípatrový dům v uzavřeném objektu
• apartmány jsou jednoduše a účelně vybavené s prostornými
balkony
• pokoje v apartmánech jsou různě velké
• celkem 9 apartmánů s celkovou ubytovací kapacitou 49 lůžek
TRILO 5:	pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), pokoj (1 lůžko),
kuchyň, koupelna s WC
TRILO 6:	pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka),
kuchyň, koupelna s WC

dům ETRURIA

Sportovní areál pro aerobik
a jiné sportovní aktivity (vzdálenost 950 m od domu Etruria), vhodný pro pobyty se sportovním zaměřením (aerobik, fotbal, tenis, basketbal…). Cvičební plocha s pevným
povrchem vhodná pro cvičení aerobiku a jiných forem
cvičení (možnost využití elektrické přípojky).
Poplatek za využití plochy: 120 € / 6 dnů, 1 hodina
2× denně.
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CHORVATSKO
Severní Dalmácie
Vodice

Vodice
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.

Pozvolný
vstup
do moře

velmi
oblíbené
letovisko

Fakultativní
výlety
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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.

dům Nataša

dům Franko

dům FRANKO

dům NATAŠA

Dům NATAŠA
- nachází se v klidné části, 300 m od pláže, 800 m
od centra, 50 m od hotelové restaurace

Dům FRANKO

- dvoupatrový dům

- nachází se v klidné části, 300 m od pláže,
900 m od centra, 100 m od hotelové restaurace
- dvoupatrový dům
-	apartmány jsou standardně a účelně
vybavené, s balkonem či terasou, TV, každý
pokoj má vlastní sociální zařízení, klimatizace
(za poplatek)
- pokoje v apartmánech jsou různě velké
- celkem 3 apartmány s celkovou ubytovací
kapacitou až 17 lůžek

- apartmány jsou standardně a účelně vybavené,
s balkonem či terasou
- pokoje v apartmánech jsou různě velké
- celkem 5 apartmánů s celkovou ubytovací
kapacitou až 23 lůžek

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 2/3:

pokoj (2 lůžka), kuchyň (možnost
přistýlky - gauč), koupelna s WC

restaurace hotelu Jadran Plavi

TRILO 4/5: pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka),
kuchyň, obývací místnost
s rozkládacím gaučem (1
osoba), koupelna s WC

TRILO 4/6: pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka),
kuchyň, obývací místnost
s rozkládacím gaučem (2 osoby),
koupelna s WC

Stravování
Polopenze probíhá v restauraci hotelu Jadran
Plavi (50 m od domu Nataša, 100 m od domu
Franko). Snídaně formou bufetu, večeře
servírované menu (výběr ze 2 jídel).
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ŠPANĚLSKO
Costa del Maresme
Calella

Calella
je pobřežní městečko a hlavní středisko oblasti Costa del Maresme, nachází se cca 50 km severně od Barcelony. Dominantou je maják, který navádí lodě. Rušné historické centrum s úzkými uličkami láká k procházkám a nákupům, za návštěvu stojí místní tradiční tržiště. Večerní zábavu nabízí kluby, bary, diskotéky. Podél pláže vede železniční trať, výborné vlakové spojení do Barcelony.
Široká písečná pláž přes 3 km dlouhá je zakončena malými romantickými plážemi mezi skalami a vede
kolem ní široká promenáda. Ideálním zpestřením jsou nabídky různých vodních sportů či jiných sportovních aktivit např. vodní lyže, potápění, windsurfing, minigolf. Letovisko získalo Modrou vlajku za čistotu
vody a pláží.
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Hotel CATALONIA***

hotel CATALONIA

- 10 minut od centra, 10 minut od pláže
- rekonstruovaný hotel, vstupní hala s recepcí, 2 výtahy,
restaurace, bar, TV místnost, bazén, kulečník, animační
program
- 2,3,4-lůžkové pokoje, balkon, TV, telefon, koupelna / WC,
trezor (za poplatek), malá lednička (za poplatek)
- stravování (polopenze): snídaně a večeře formou bufetu
(nápoje u večeře placené)

hotel MIAMI

Hotel MIAMI***
- v poměrně klidné zóně, ve staré části, 500 m od pláže
- recepce, výtah, salonek, TV místnost, restaurace, bar,
zahrada, bazén, brouzdaliště, sluneční terasa, animační
programy
- 2,3,4-lůžkové pokoje, balkon, TV/SAT, telefon, koupelna
/ WC, klimatizace, trezor (za poplatek)
- stravování (polopenze): snídaně a večeře formou
bufetu (nápoje u večeře placené)
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CENÍK
ITÁLIE - Severní Jadran
CAORLE

ITÁLIE - Severní Jadran
ROSOLINA MARE

Rezidence LE PLEIADI
Cena na 1 osobu vč. autobusové dopravy
s vlastní stravou
s polopenzí
DĚTSKÉ
Termíny 2017
KOLEKTIVY
s plnou
větší pokoj menší pokoj větší pokoj menší pokoj
penzí
19.05. - 28.05.
4080
3680
5750
5350
5520
26.05. - 04.06.
4180
3780
5750
5350
5520
02.06. - 11.06.
4320
3920
5950
5550
5650
09.06. - 18.06.
4850
4450
6520
6120
6220
16.06. - 25.06.
5320
4920
6980
6580
6720
23.06. - 02.07.
5980
5580
7750
7350
7380
30.06. - 09.07.
6450
6050
8180
7780
7380
07.07. - 16.07.
6450
6050
8180
7780
7380
14.07. - 23.07.
6450
6050
8180
7780
7380
21.07. - 30.07.
6450
6050
8180
7780
7380
28.07. - 06.08.
6450
6050
8180
7780
7380
18.08. - 27.08.
6450
6050
8180
7780
7380
25.08. - 03.09.
5980
5580
7750
7350
7250
01.09. - 10.09.
4950
4550
6580
6180
6380
08.09. - 17.09.
3780
3380
5420
5020
5220
Zájezd bez stravy:

CENA ZAHRNUJE:
- doprava zájezdovým autobusem s WC a klimatizací
(příplatek za odjezdové místo z Čech po projednání s CK)
- 7 × ubytování v apartmánech
- 7 × stravování (viz. tabulka)
- služby delegáta CK v místě pobytu
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
-

pobytová taxa: 200 Kč / pobyt 7 nocí / osoba od 12 let
cestovní zdravotní pojištění
ložní prádlo
závěrečný úklid

AŽ 7 MÍST ZDARMA
+ finanční odměna
v závislosti na počtu osob.
Zájezd s polopenzí:

AŽ 5 MÍST ZDARMA
+ finanční odměna
v závislosti na počtu osob.

Dětské kolektivy
s plnou penzí:

SLEVY PRO DĚTI:
- 400 Kč (děti do 15 let) - neplatí u cenové nabídky pro dětské kolektivy
- ubytování zdarma (děti do 6 let bez nároku na lůžko a stravu v pokoji se
2 dospělými), platí pouze dopravu ve výši 2.000 Kč

SLEVY
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(neplatí u cenové nabídky pro dětské kolektivy):
- 500 Kč / osoba na přistýlce (gauč) / termíny v květnu a září		
- 1.000 Kč / osoba na přistýlce (gauč) / termíny v červnu		
- 1.500 Kč / osoba na přistýlce (gauč) / termíny v červenci a srpnu

v závislosti na počtu
osob.

PLNÁ PENZE
- za příplatek 300 Kč / osoba / pobyt 7 nocí (popis stravování na zadní straně katalogu)
Odpočet u vlastní dopravy na vyžádání v CK (počet míst omezen).

AŽ 6 MÍST
ZDARMA
+ finanční
odměna

Hotel SOLE
Cena na 1 osobu s polopenzí
vč. autobusové dopravy
4-lůžkový 3-lůžkový 2-lůžkový
pokoj
pokoj
pokoj
6990
7820
8590
7120
7990
8750
7490
8350
9220
7490
8350
9220
7490
8350
9220
7490
8350
9220
7490
8350
9220
7490
8350
9220
7490
8350
9220
7120
7990
8750
6990
7820
8590

Termíny 2017

09.06. - 18.06.
16.06. - 25.06.
23.06. - 02.07.
30.06. - 09.07.
07.07. - 16.07.
14.07. - 23.07.
21.07. - 30.07.
28.07. - 06.08.
25.08. - 03.09.
01.09. - 10.09.
08.09. - 17.09.
CENA ZAHRNUJE:

- doprava zájezdovým autobusem s WC a klimatizací
(příplatek za odjezdové místo z Čech po projednání s CK)
- 7 × ubytování v hotelu
- 7 × polopenze
- ložní prádlo a ručníky
- služby delegáta CK v místě pobytu
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- pobytová taxa: 200 Kč / pobyt 7 nocí / osoba od 12 let
- cestovní zdravotní pojištění		
Odpočet u vlastní dopravy na vyžádání v CK (počet míst omezen).

AŽ 2 MÍSTA ZDARMA
+ finanční odměna
v závislosti na počtu osob.

ITÁLIE - Severní Jadran
LIDO ADRIANO

Termíny 2017

05.05. - 14.05.
12.05. - 21.05.
19.05. - 28.05.
26.05. - 04.06.
02.06. - 11.06.
09.06. - 18.06.
16.06. - 25.06.
23.06. - 02.07.
30.06. - 09.07.
07.07. - 16.07.
14.07. - 23.07.
21.07. - 30.07.
28.07. - 06.08.
18.08. - 27.08.
25.08. - 03.09.
01.09. - 10.09.
08.09. - 17.09.
15.09. - 24.09.

Dům TERESA
Cena na 1 osobu vč. autobusové
dopravy
DĚTSKÉ
s vlastní
KOLEKTIVY
s polopenzí
stravou
s plnou
penzí
2580
4420
4720
2650
4420
4720
2880
4420
4720
3480
4980
4950
3980
5550
5520
4420
6080
6080
4880
6620
6520
5620
7320
7120
6080
7780
7450
6080
7780
7450
6080
7780
7450
6080
7780
7450
6080
7780
7450
6080
7780
7450
5650
7350
7120
4420
6080
6080
3280
4880
4920
2880
4420
4720

Zájezd bez stravy:

AŽ 7 MÍST ZDARMA
+ finanční odměna
v závislosti na počtu osob.
Zájezd s polopenzí:

AŽ 5 MÍST ZDARMA
+ finanční odměna
v závislosti na počtu osob.

Dětské kolektivy
s plnou penzí:

AŽ 6 MÍST
ZDARMA
+ finanční
odměna

v závislosti na počtu
osob.

ITÁLIE - Palmová riviéra
ALBA ADRIATICA
CENA ZAHRNUJE:
- doprava zájezdovým autobusem s WC a klimatizací
(příplatek za odjezdové místo
z Čech po projednání s CK)
- 7 × ubytování v apartmánech
- 7 × stravování (viz. tabulka)
- služby delegáta CK v místě
pobytu
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- pobytová taxa: 200 Kč / pobyt
7 nocí / osoba od 12 let
- cestovní zdravotní pojištění
- ložní prádlo
- závěrečný úklid

SLEVY PRO DĚTI:
- 400 Kč (děti do 15 let) - neplatí
u cenové nabídky pro dětské
kolektivy
- ubytování zdarma (děti
do 6 let bez nároku na lůžko
a stravu v pokoji se 2 dospělými), platí pouze dopravu
ve výši 2.200 Kč

SLEVY
(neplatí u cenové nabídky pro
dětské kolektivy):
- 500 Kč / osoba na přistýlce
(gauč) / termíny v květnu
a září
- 1.000 Kč / osoba na přistýlce
(gauč) / termíny v červnu
- 1.500 Kč / osoba na přistýlce
(gauč) / termíny v červenci
a srpnu

PLNÁ PENZE
- za příplatek 300 Kč / osoba /
pobyt 7 nocí (popis stravování
na zadní straně katalogu)
Odpočet u vlastní dopravy
na vyžádání v CK (počet míst
omezen).

Termíny 2017

15.05. - 24.05.
22.05. - 31.05.
29.05. - 07.06.
05.06. - 14.06.
12.06. - 21.06.
19.06. - 28.06.
26.06. - 05.07.
03.07. - 12.07.
10.07. - 19.07.
17.07. - 26.07.
24.07. - 05.08.
(10 nocí)
18.08. - 27.08.
25.08. - 03.09.
01.09. - 10.09.
08.09. - 17.09.
15.09. - 24.09.

Dům ETRURIA
Cena na 1 osobu vč.
autobusové dopravy
s vlastní
s polopenzí
stravou
2980
4680
3350
4950
4220
5920
4780
6480
5150
6850
5620
7320
6020
7720
6550
8180
6550
8180
6550
8180
7750

9980

6550
5650
5050
4420
4080

8180
7280
6750
6080
5720

CHORVATSKO - Severní Dalmácie
VODICE		
Zájezd bez
stravy:

AŽ 7 MÍST
ZDARMA
+ finanční
odměna

v závislosti
na počtu osob.

Zájezd
s polopenzí:

AŽ 5 MÍST
ZDARMA
+ finanční
odměna

v závislosti
na počtu osob.

CENA ZAHRNUJE:
- doprava zájezdovým autobusem s WC a klimatizací
(příplatek za odjezdové místo z Čech po projednání s CK)
- 7 (popř. 10) × ubytování v apartmánech
- 7 (popř. 10) × polopenze (viz. tabulka)
- služby delegáta CK v místě pobytu
- pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- pobytová taxa: 200 Kč / pobyt 7 nocí / osoba od 12 let; 280 Kč / pobyt 10 nocí / osoba
od 12 let
- cestovní zdravotní pojištění
- ložní prádlo
- závěrečný úklid

SLEVY PRO DĚTI:
- 400 Kč (děti do 15 let)
- ubytování zdarma (děti do 6 let bez nároku na lůžko a stravu v pokoji se 2 dospělými),
platí pouze dopravu ve výši 2.500 Kč

PLNÁ PENZE
- za příplatek 300 Kč / osoba / pobyt 7 nocí; 450 Kč / osoba / pobyt 10 nocí (popis stravování na zadní straně katalogu)				
Odpočet u vlastní dopravy na vyžádání v CK (počet míst omezen).

ŠPANĚLSKO - Costa del Maresme
CALELLA

Domy NATAŠA, FRANKO
Cena na 1 osobu vč.
autobusové dopravy
s vlastní
s polopenzí
stravou
5180
7580
5180
7580
5350
7750
5880
8280
5880
8280
5880
8280
5880
8280
5880
8280
5550
7950
5350
7750
5180
7580

Termíny 2017

09.06. - 18.06.
16.06. - 25.06.
23.06. - 02.07.
30.06. - 09.07.
07.07. - 16.07.
14.07. - 23.07.
21.07. - 30.07.
11.08. - 20.08.
18.08. - 27.08.
25.08. - 03.09.
01.09. - 10.09.

Termíny 2017
02.06. - 11.06.
09.06. - 18.06.
16.06. - 25.06.
23.06. - 02.07.
30.06. - 09.07.
07.07. - 16.07.
14.07. - 23.07.
21.07. - 30.07.
18.08. - 27.08.
25.08. - 03.09.
01.09. - 10.09.
08.09. - 17.09.
SLEVY
1. dítě
2. dítě
3. osoba
na pokoji
4. osoba
na pokoji

CENA ZAHRNUJE:
- doprava zájezdovým autobusem s WC a klimatizací
(příplatek za odjezdové místo z Čech po projednání s CK)
- 7 × ubytování v apartmánech
- 7 × polopenze (viz. tabulka)
- služby delegáta CK v místě pobytu
- ložní prádlo
- pojištění CK proti úpadku

Cena na 1 osobu s polopenzí
hotel
hotel MIAMI
CATALONIA
5330
4690
5330
5690
6490
5890
6490
6490
7490
6990
7490
6990
7690
8090
8690
8090
7890
8090
6690
6490
5590
6490
5390
4890
CATALONIA
MIAMI
100% (2-12 let) 100% (2-12 let)
50% (2-12 let) 50% (2-12 let)
20%

20%

20%

20%

CATALONIA
3000
1400

MIAMI
2400
400

CENA NEZAHRNUJE:
- pobytová taxa: 250 Kč / pobyt 7 nocí / osoba od 2 let
- cestovní zdravotní pojištění

PŘÍPLATKY
1-lůžkový pokoj
plná penze

SLEVY PRO DĚTI:
- 400 Kč (děti do 15 let)
- ubytování zdarma (děti do 5 let bez nároku na lůžko a stravu v pokoji se 2 dospělými), platí pouze dopravu ve výši
2.100 Kč			
Odpočet u vlastní dopravy na vyžádání v CK (počet míst
omezen).		
Plná penze za příplatek na vyžádání v CK.

Zájezd bez stravy:

AŽ 3 MÍSTA ZDARMA
+ finanční odměna
v případě skupiny 31 osob
Zájezd s polopenzí:

AŽ 2 MÍSTA ZDARMA
+ finanční odměna
v případě skupiny 31 osob

CENA ZAHRNUJE:
-

7 × ubytování v hotelu
7 × polopenze
ložní prádlo a ručníky
služby delegáta v místě pobytu
pojištění CK proti úpadku

CENA NEZAHRNUJE:
- autobusová doprava
- pobytová taxa
- cestovní zdravotní pojištění

AŽ 2 MÍSTA
ZDARMA
+ finanční
odměna
v závislosti
na počtu osob

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA:
- 2.900 Kč / osoba (příplatek za odjezdová místa z Moravy a Čech:
100 - 400 Kč / osoba)

POBYTOVÁ TAXA:
- platí se na recepci hotelu ve výši 0,50 EUR / den / osoba od 16 let

SLEVY PRO DĚTI:		
- platí pouze při ubytování na pokoji se 2 dospělými
- při výpočtu slev se jako první počítá mladší dítě

19

VŠEOBECNÉ INFORMACE K POBYTOVÝM ZÁJEZDŮM
UBYTOVÁNÍ
Zajišťujeme v apartmánech a pokojích.
Apartmány jsou vždy základně vybavené
pro počet osob dle daného počtu lůžek.
Kuchyň či kuchyňský kout je vždy vybaven
základním nádobím na vaření a stolování,
sporákem či vařičem a lednicí. Kuchyně či
kuchyňské kouty většinou nejsou vybaveny mikrovlnou troubou ani varnou konvicí.
Koupelny jsou tvořeny vždy dohromady
s WC, sprchovým koutem či vanou. Pokoje jsou různých velikostí, převážně jeden
je vždy větší a druhý menší. Pokoje jsou
základně vybaveny lůžky, skříní a nočním
stolkem. Apartmány nejsou vybaveny čisticími prostředky, hygienickými potřebami,
ručníky a utěrkami. Terasy či balkony jsou
většinou dostupné ze společné místnosti
a vždy mají k dispozici k venkovnímu posezení umělý nábytek (stůl, židle).
Pokoje v hotelích jsou základně vybavené
lůžky, skříní a nočním stolkem.

LOŽNÍ PRÁDLO
Itálie - apartmány: základní lůžka v pokojích jsou vždy vybavena polštářem a dekou,
nejsou vybavena ložním prádlem, nutno
mít vlastní (prostěradlo + potah na polštář
a deku).
Itálie - hotely: lůžka v pokojích jsou vždy
vybavena polštářem, dekou a zároveň i ložním prádlem.
Chorvatsko - apartmány: lůžka v pokojích jsou vždy vybavena polštářem, dekou
a zároveň i ložním prádlem.

Španělsko - hotely: lůžka v pokojích jsou
vždy vybavena polštářem, dekou a zároveň
i ložním prádlem.

ORGANIZÁTOR ZÁJEZDU
dostane vždy zároveň se smlouvou o poskytnutí služeb přesný rozpis přidělené
ubytovací kapacity, do kterého si pak sám
rozděluje své účastníky zájezdu.
Zároveň se smlouvou obdrží objednavatel
(vedoucí kolektivu) od CK všeobecné informace k zájezdu (pokyny k ubytování, dopravě, stravování, výletům…), které je povinen
předat všem účastníkům.
Střídání turnusů probíhá po příjezdech
autobusů, které jsou většinou v dopoledních hodinách. Ubytování přijíždějících
klientů probíhá v Itálii v apartmánech zpravidla mezi 8 - 12 hodinou (ojediněle po 15
- 16 hodině), v Itálii v hotelu od 12 hodin,
v Chorvatsku mezi 12 - 14 hodinou, ve Španělsku od 13 hodin.
Osoby končící pobyt musí uvolnit ubytovací zařízení v Itálii v apartmánech v 8 hodin,
v Itálii v hotelu v 10 hodin, v Chorvatsku
v 9 hodin, ve Španělsku v 10 hodin.
Zavazadla si pak klienti přenáší do vyprázdněného autobusu či na místo určené delegátem CK popř. zástupcem místní agentury.
V Itálii pak klienti většinou až do odjezdu
obývají apartmány společně (klienti končící
pobyt a klienti začínající pobyt).

KAUCE

POBYTOVÁ TAXA

je povinná, vybírá se na místě při předávání ubytovací kapacity. Částka kauce je předem uvedena ve smlouvě s organizátorem
a činí 20 EUR / osoba. Po ukončení pobytu
je kauce vrácena zpět v plné výši, není-li nic
poškozeno a nic nechybí. V případě škody
má CK právo na zápočet z kauce na úhradu
škod způsobených během pobytu.

Pobytová taxa se liší v každé zemi. Pobytová
taxa týkající se Itálie a Chorvatska se platí
předem v CK. Pobytová taxa týkající se Španělska se platí na místě na recepci hotelu.
Bližší info k částce týkající se pobytové taxy
viz. ceník u jednotlivých letovisek.

Závěrečný úklid v apartmánech při pobytech v Itálii není zahrnut v ceně pobytu.
Proto je každý povinen provést finální úklid
celého apartmánu vč. kuchyňského koutu.
Při skupinách s dětmi za provedení řádného
úklidu odpovídá dozor - vedoucí zájezdu!
V případě, že nebude proveden řádný úklid,
má CK právo na zápočet z kauce na úhradu
provedení úklidu agenturou.

Pobyt lze objednat se stravou či bez stravy.

DELEGÁT V MÍSTĚ POBYTU
Česky mluvící zástupce naší CK je naprostou samozřejmostí v každém místě
nabízeném v našem katalogu po celou letní
sezonu. Má své úřední hodiny, v případě
vážných problémů je k dispozici a je nápomocen také při řešení zdravotních problémů u lékařů.
Výlety pořádané v místech pobytů se objednávají na místě vždy u delegátů (zástupců) naší CK. Platí se v místní měně. Na vyžádání je možné si některý z výletů objednat
u CK již předem a zahrnout ho tak do ceny
zájezdu ale jen v případě, že se jedná o celou skupinu.

STRAVOVÁNÍ
Stravování v Itálii - v apartmánech zajišťuje naše CK českou kuchyni probíhající
formou výdeje a jednotného menu. Stravu
zajišťujeme pro skupinu min. 28 osob. Pokud některý z klientů vyžaduje vzhledem
ke zdravotnímu stavu dietní jídlo či je vegetarián, musí organizátor tuto skutečnost
sdělit CK nejpozději měsíc před odjezdem;
takový klient si pak stravu zajišťuje sám. Jako
kuchyň je na místě vyhrazen v ubytovacím
domě jeden z apartmánů, kde také probíhá
výdej stravy ve stanovených hodinách, které
je nutno dodržovat. Stravovací služby jsou
bez obsluhy, klienti si pro stravu docházejí
do kuchyňského apartmánu, odkud si stravu odnesou na tácku ke konzumaci do svého apartmánu.
V některých případech vybavuje CK klienty
nerezovými jídlonosiči.
Stravování nabízíme ve dvou variantách:
Polopenze: snídaně (pečivo, pomazánka,
máslo, sýr, uzenina či džem, čaj…) + večeře
(1 hlavní jídlo).
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Plná penze: snídaně + polední menu (vydatná polévka s pečivem či jiné teplé jídlo)
+ večeře.
Pobyt začíná večeří a končí snídaní, v případě plné penze končí balíčkem na cestu.
Jídelníček je na celý termín pobytu předem
stanoven a nelze ho na místě měnit. Jídelní lístek Vám bude na vyžádání předložen.
Skupinám s dětmi je po celou dobu pobytu
zajištěn pitný režim.
Při vlastním stravování si klienti stravu připravují sami v kuchyňkách svých
apartmánů.
Stravování v Chorvatsku - formou polopenze, snídaně formou bufetu, večeře servírované menu (výběr ze 2 jídel).
Stravování ve Španělsku - formou polopenze, snídaně a večeře formou bufetu.

AUTOBUS PŘISTAVÍME DLE
DOHODY NA JAKÉKOLIV
MÍSTO V RÁMCI CELÉ ČR.
Za přistavení autobusu v Čechách si CK
účtuje příplatek (100 - 300 Kč / 1 osoba).
Výše příplatku dle vzájemné domluvy.
V případě neobsazení plné skupiny si CK vyhrazuje právo obsadit zbývající volná místa
svými klienty.

Zavazadlový prostor každého autobusu
je limitován a autobusy nesmí být z důvodu bezpečnosti přetíženy. Proto je nutné
omezit počet a velikost přepravovaných
zavazadel. Doporučujeme kufry a skladné
tašky, nikoliv krosny. Max. hmotnost jednoho zavazadla je 20 kg. Každé zavazadlo je
nutné mít označeno jmenovkou.
Autobusovou dopravu zajišťujeme zájezdovými autobusy s WC a klimatizací s počtem
49-57 sedadel.

CESTOVNÍ ZDRAVOTNÍ
POJIŠTĚNÍ DO ZAHRANIČÍ
není zahrnuto v ceně zájezdů.
Doporučujeme, aby každý klient vždy
odjížděl vybaven pojištěním léčebných
výloh v zahraničí.
Zároveň doporučujeme sjednat pojištění
proti stornu pro případ, že budete nuceni
zájezd ze zdravotních důvodů zrušit. Toto
pojištění je nutno sjednat ihned při koupi
zájezdu. Nelze ho však sjednat v době kratší
než měsíc před termínem.
V případě zájmu Vám pojištění ke každému
zájezdu na vyžádání rádi zajistíme.

