NABÍDKA PRO SKUPINY 2020
Pobytové a poznávací zájezdy
za výhodné skupinové ceny!
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Itálie - Palmová riviéra - Alba Adriatica
Alba Adriatica je oblíbené letovisko
nacházející se v oblasti Palmové riviéry,
leží 100 km jižně od města Ancona a má
krásnou dlouhou promenádu lemovanou
mohutnými palmami. Alba Adriatica nabízí
velký počet kaváren, restaurací, pizzerií
či gelaterií s typickou italskou zmrzlinou
a spoustu obchodů… Ve volném čase lze
navštívit parčíky pro děti, herny s automaty,
sportovní areál s tenisovým a fotbalovým
hřištěm, půjčovny kol a šlapacích čtyřkolek, velký pondělní dopolední městský trh
a další menší trhy ve večerních hodinách,
procházet se či prohánět na in-line bruslích
či na kolech po překrásné dlouhé palmové
promenádě. K večerní zábavě pak zvou
místní diskotéky, bary s karaoke či bary
u pláže…

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

Fakultativní výlety
autobusem

Řím, Ascoli Piceno, Aquapark Onda Blu,
Loreto, Tortoretto Alto

www.moravatour.cz »

moravatour

Itálie » Palmová riviéra » Alba Adriatica
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Pro školy, organizace pro zdravotně
postižené, sportovní a zájmové kluby,
skupiny rodin s dětmi…

Itálie » Palmová riviéra » Alba Adriatica

Itálie » Palmová riviéra » Alba Adriatica
Dům ABRUZZO

100 m

WIFI

Dům ALBA CHIARA

80 m

cena na osobu vč.
autobusové dopravy / týden
domy ABRUZZO,
s vlastní
s polopenzí
ALBA CHIARA
stravou

skupiny

22.05. - 31.05.

2980

4680

29.05. - 07.06.

4420

5920

05.06. - 14.06.

4620

6120

12.06. - 21.06.

5350

6850

19.06. - 28.06.

5820

7320

26.06. - 05.07.

6650

7980

03.07. - 12.07.

6650

7980

10.07. - 19.07.

6650

7980

17.07. - 26.07.

6650

7980

24.07. - 02.08.

6650

7980

31.07. - 09.08.

6650

7980

07.08. - 16.08.

6650

7980

14.08. - 23.08.

6550

7980

21.08. - 30.08.

5980

7380

28.08. - 06.09.

5320

6720

04.09. - 13.09.

4520

5920

11.09. - 20.09.

3650

4950

11 nocí
17.07. - 30.07.

8200

10600

10 nocí
28.07. - 09.08.

7800

9900

CENA ZAHRNUJE:
 autobusovou dopravu, 7/10/11× ubytování,
popř. 7/10/11× polopenzi, služby delegáta CK,
pojištění proti úpadku CK
POBYTOVÁ TAXA:
 250 Kč / pobyt 7 nocí / osoba od 12 let
 360 Kč / pobyt 10 nocí / osoba od 12 let
 400 Kč / pobyt 11 nocí / osoba od 12 let

2

 100 m od pláže, v centrální části
 třípatrový dům
 apartmány standardně a účelně vybavené, balkon, TV, mikrovlnná trouba, pračka
 pokoje v apartmánech jsou různě velké
a mají odlišné vybavení, apartmány typu
TRILO 4/6 mají jeden pokoj s manželským lůžkem, druhý pokoj menší s lůžky
od sebe, ostatní typy apartmánů mají
většinou oba pokoje manželské lůžko
 TRILO 4/6: pokoj (2 lůžka), menší pokoj
(2 lůžka), společná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou
(2 osoby), koupelna se sprchou a WC
 TRILO 5/7: pokoj (2 lůžka), pokoj (3 lůžka), společná místnost s kuchyňským
koutem a rozkládací pohovkou (2 osoby), koupelna se sprchou a WC
 QUADRO 8/10: pokoj (2 lůžka), pokoj
(3 lůžka), pokoj (3 lůžka), společná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací
pohovkou (2 osoby), koupelna se sprchou a WC, prostorná terasa

 80 m od pláže, v centrální části
 třípatrový dům
 apartmány standardně a účelně vybavené, prostorný balkon, TV, pračka
 pokoje v apartmánech jsou různě velké
a mají odlišné vybavení, jeden pokoj
vždy s manželským lůžkem
 TRILO 4/6: pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), společná místnost s kuchyňským
koutem a rozkládací pohovkou (2 osoby), koupelna se sprchou a WC
 QUADRO 5/7: pokoj (2 lůžka), pokoj
(2 lůžka), pokoj (1 lůžko), společná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací
pohovkou (2 osoby), koupelna se sprchou a WC
 QUADRO 6/8: pokoj (2 lůžka), pokoj
(2 lůžka), pokoj (2 lůžka), společná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací
pohovkou (2 osoby), koupelna se sprchou a WC

Sportovní areál pro skupiny s aerobikem
a jiné sportovní aktivity (800m od domu
Abruzzo), vhodný pro pobyty se sportovním
zaměřením ( cvičební plocha s pevným povrchem – možnost elektrické přípojky).
Poplatek za využití plochy: 130 EUR / 6 dní,
1 hod., 2 x denně.

skupinové pobyty

AŽ 7 MÍST ZDARMA + finanční odměna
v závislosti na počtu osob a typu zájezdu
(bez stravy, se stravou)

www.moravatour.cz »

školní a dětské pobyty
AŽ 5 MÍST ZDARMA
pro pedagogický dozor
(v závislosti na počtu osob)

moravatour

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 2600 Kč
SLEVY na rozkládací pohovce (neplatí u nabídky pro
dětské pobyty):
 500 Kč / osoba / termíny v květnu a září
 1000 Kč / osoba / termíny v červnu
 1500 Kč / osoba / termíny v červenci a srpnu
ROZŠÍŘENÁ POLOPENZE:
 příplatek 300 Kč / osoba / pobyt 7 nocí; 400 Kč / osoba /
pobyt 10 nocí; 450 Kč / osoba / pobyt 11 nocí
Odpočet u vlastní dopravy:
 1000 Kč / osoba (počet míst omezen)

ŠKOLNÍ a DĚTSKÉ POBYTY
cena na 1 osobu s rozšířenou polopenzí
vč. autobusové dopravy / týden
dům ABRUZZO
22.05. - 31.05.

4850

29.05. - 07.06.

5950

05.06. - 14.06.

6480

12.06. - 21.06.

6650

19.06. - 28.06.

6980

26.06. - 05.07.

6980

03.07. - 12.07.

6980

10.07. - 19.07.

6980

17.07. - 26.07.

6980

24.07. - 02.08.

6980

31.07. - 09.08.

6980

07.08. - 16.08.

6980

14.08. - 23.08.

6980

21.08. - 30.08.

6980

28.08. - 06.09.

6650

04.09. - 13.09.

5720

11.09. - 20.09.

4850

CENA ZAHRNUJE:
 autobusovou dopravu, 7× ubytování, 7× rozšířenou
polopenzi, služby delegáta CK, pojištění proti úpadku CK
POBYTOVÁ TAXA:
 250 Kč / pobyt 7 nocí / osoba od 12 let

✆ 596 118 488, 596 116 797

Itálie » Severní Jadran » Lido Adriano
Fakultativní výlety
autobusem
San Marino, Ravenna,
zábavní park Mirabilandia

skupiny
dům TERESA

Itálie - Severní Jadran - Lido Adriano
Lido Adriano leží na Jadranské riviéře cca
7 km od města Ravenna. Najdete zde řadu
obchodů, restaurací, barů… Ve volném čase
je možné využít půjčoven kol či čtyřkolek,
navštívit vodní minipark, herny s automaty
či využít tenisová a fotbalová hřiště, zahrát
si minigolf, projet se vláčkem či se pobavit
na diskotékách, jednou týdně se koná velký
nákupní trh.

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 jsou zde volné - neplacené či
privátní - placené s plážovým servisem (lehátka,
slunečníky). Pláže nabízejí sportovní vyžití (hřiště pro plážový volejbal, trampolíny), dětské
atrakce, sociální zázemí, bary s občerstvením.

Dům TERESA

Dům GIOTTO

100 m

250 m

cena na osobu vč.
autobusové dopravy / týden
s vlastní
s polopenzí
stravou

29.05. - 07.06.

4200

5700

05.06. - 14.06.

4900

6400

12.06. - 21.06.

4900

6400

19.06. - 28.06.

5150

6700

26.06. - 05.07.

5850

7400

03.07. - 12.07.

6000

7600

10.07. - 19.07.

6000

7600

17.07. - 26.07.

6000

7600

24.07. - 02.08.

6000

7600

21.08. - 30.08.

6000

7600

28.08. - 06.09.

5150

6700

04.09. - 13.09.

4350

5900

11.09. - 20.09.

4350

5900

skupinové pobyty
AŽ 7 MÍST ZDARMA + finanční odměna
v závislosti na počtu osob a typu zájezdu
(bez stravy, se stravou)

CENA ZAHRNUJE:
 autobusovou dopravu, 7× ubytování, popř. 7× polopenzi, služby delegáta CK, pojištění proti úpadku CK
POBYTOVÁ TAXA:
 250 Kč / pobyt 7 nocí / osoba od 12 let
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 2400 Kč
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SLEVY na rozkládací pohovce
(neplatí u nabídky pro dětské pobyty):
 500 Kč / osoba / termíny v září
 1000 Kč / osoba / termíny v červnu
 1500 Kč / osoba / termíny v červenci a srpnu
ROZŠÍŘENÁ POLOPENZE:
 příplatek 300 Kč / osoba / pobyt 7 nocí
Odpočet u vlastní dopravy:
 1000 Kč / osoba (počet míst omezen)

 100 m od pláže, 300 m od centra
 pětipatrový dům v uzavřeném objektu
se zahradou, výtah
 apartmány jednoduše a účelně vybavené, prostorný balkon, TV, pračka
 pokoje v apartmánech jsou různě velké
a mají odlišné vybavení, jeden pokoj
s manželskou postelí, druhý pokoj menší s lůžky od sebe
 TRILO 4/6: pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), společná místnost s kuchyňským
koutem a rozkládací pohovkou (2 osoby), koupelna se sprchou a WC

www.moravatour.cz »

 250 m od pláže, 1 km od centra, okrajová klidnější část
 dvoupatrový dům v uzavřeném objektu
se zahradou
 apartmány jednoduše a účelně vybavené, menší velikosti, balkon, TV
 pokoje v apartmánech jsou různě velké
a mají odlišné vybavení, jeden pokoj
s manželskou postelí, druhý pokoj menší
 TRILO 4/6: pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), společná místnost s kuchyňským
koutem a rozkládací pohovkou (2 osoby), koupelna se sprchou a WC

moravatour

29.05. - 07.06.

5950

05.06. - 14.06.

5950

12.06. - 21.06.

6420

19.06. - 28.06.

6980

26.06. - 05.07.

6980

03.07. - 12.07.

6980

10.07. - 19.07.

6980

17.07. - 26.07.

6980

24.07. - 02.08.

6980

21.08. - 30.08.

6980

28.08. - 06.09.

6250

04.09. - 13.09.

5550

11.09. - 20.09.

5550

CENA ZAHRNUJE:
 autobusovou dopravu, 7× ubytování, 7× rozšířenou
polopenzi, služby delegáta CK, pojištění proti úpadku CK
POBYTOVÁ TAXA:
 250 Kč / pobyt 7 nocí / osoba od 12 let

školní a dětské pobyty
AŽ 5 MÍST ZDARMA pro pedagogický dozor
(v závislosti na počtu osob)

✆ 596 118 488, 596 116 797

Itálie » Severní Jadran » Lido Adriano

ŠKOLNÍ a DĚTSKÉ POBYTY
cena na osobu s rozšířenou polopenzí
vč. autobusové dopravy / týden
dům TERESA

Itálie » Severní Jadran » Rosolina Mare

Itálie - Severní Jadran - Rosolina Mare
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Rosolina Mare je malebné turistické městečko na jadranské riviéře cca 75 km jižně
od Benátek situováno v zeleni piniových
lesů. Řadí se k přímořským letoviskům,
kde turista najde klid ale i zábavu. 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 na diskotékách.
Dvakrát týdne se koná velký nákupní trh
a během týdne pak menší večerní. K denním či večerním procházkám láká turisty
promenáda kolem pláže.

Itálie » Severní Jadran » Rosolina Mare

Rezidence
SPORTING

400 m

PŘÍPL. WIFI
PŘÍPL.

 400 m od pláže, 300 m od centra, klidná
část
 dvoupatrová rezidence složena z několika budov v uzavřeném objektu
v piniovém háji, bazén, v zahradě dětský
koutek
 apartmány standardně a účelně vybaveny, v patře s balkonem, v přízemí s předzahrádkou, TV, pračka ( jen v některých),
klimatizace a wifi (za příplatek)
 pokoje v apartmánech jsou různě velké
a mají odlišné vybavení, jeden pokoj
větší s manželským lůžkem, druhý pokoj
menší
 BILO 3/5, 4/6: pokoj (2 lůžka + lůžko či
palanda), společná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou
(2 osoby), koupelna se sprchou a WC
 TRILO 4/6: pokoj (2 lůžka), pokoj
(2 lůžka či palanda), společná místnost
s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou (2 osoby), koupelna se sprchou
a WC

www.moravatour.cz »

moravatour

Dlouhé široké pláže jsou tvořeny jemným
pískem s pozvolným vstupem do moře, což
ocení především rodiny s dětmi. Lze si vybrat
pláž volnou ( menší, méně udržovaná) nebo
pláž privátní-placenou, kde naše CK nabízí zvýhodněné permanentky na plážový servis (slunečník, lehátka).Placené pláže nabízejí široké
možnosti sportovního vyžití, dětské skluzavky,
půjčení vodních šlapadel, bary s občerstvením,
sociální zařízení, animační program.

Fakultativní výlety

Autobusem a lodí: Benátky denní
či večerní, Benátky + ostrov Murano
Autobusem: San Marino, Chioggia,
zábavní park Mirabilandia

skupiny
rezidence
SPORTING
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. - 02.08.
21.08. - 30.08.
28.08. - 06.09.
04.09. - 13.09.

cena na osobu vč.
autobusové dopravy / týden
apartmán
apartmán
BILO
TRILO
4150
4760
4760
4990
4990
5590
5590
5950
5950
5290
4850
4550

4350
5100
5100
5420
5420
5990
5990
6490
6490
5790
5100
4890

CENA ZAHRNUJE:
 autobusovou dopravu, 7× ubytování, využití bazénu,
služby delegáta CK, pojištění proti úpadku CK
POBYTOVÁ TAXA:
 250 Kč / pobyt 7 nocí / osoba od 12 let
SLEVY PRO DĚTI:
 400 Kč (děti do 15 let)
 ubytování zdarma (děti do 6 let bez nároku na lůžko v pokoji se 2 dospělými), platí pouze dopravu ve výši 2200 Kč
SLEVY na rozkládací pohovce (apartmán TRILO):
 500 Kč / osoba / termíny v září
 1000 Kč / osoba / termíny v červnu
 1500 Kč / osoba / termíny v červenci a srpnu
Odpočet u vlastní dopravy:
 1000 Kč / osoba (počet míst omezen)

✆ 596 118 488, 596 116 797

Itálie » Severní Jadran » Rosolina Mare
Dům JOLANDA

150 m PŘÍPL.

skupiny
domy JOLANDA,
ALPHA, OMEGA

cena na osobu vč.
autobusové dopravy / týden
s vlastní
s polopenzí
stravou

29.05. - 07.06.

3990

5950

05.06. - 14.06.

4790

6600

12.06. - 21.06.

4790

6600

19.06. - 28.06.

4990

6800

26.06. - 05.07.

4990

6800

03.07. - 12.07.

5590

7390

10.07. - 19.07.

5590

7390

17.07. - 26.07.

5990

7790

24.07. - 02.08.

5990

7790

21.08. - 30.08.

5390

6890

28.08. - 06.09.

4890

6490

04.09. - 13.09.

4490

5990

skupinové pobyty

AŽ 7 MÍST ZDARMA + finanční odměna
v závislosti na počtu osob a typu zájezdu
(bez stravy, se stravou)

CENA ZAHRNUJE:
 autobusovou dopravu, 7× ubytování, popř. 7× polopenzi, služby delegáta CK, pojištění proti úpadku CK
POBYTOVÁ TAXA:
 250 Kč / pobyt 7 nocí / osoba od 12 let

150 m od pláže, klidná část v blízkosti centra
komplex tří dvoupatrových budov v uzavřeném objektu
apartmány standardně a účelně vybavené, TV, v patře s balkonem, klimatizace (za příplatek)
pokoje v apartmánech jsou různě velké a mají odlišné vybavení, jeden pokoj větší s manželským lůžkem či s manželským lůžkem + 1 lůžko, druhý pokoj s manželským lůžkem
nebo s lůžky od sebe či s manželským lůžkem + 1 lůžko
 TRILO 5/6: pokoj (2 lůžka), pokoj (3 lůžka), společná místnost s kuchyňským koutem
a rozkládací pohovkou (1 osoba), koupelna se sprchou a WC
 TRILO 6: pokoj (3 lůžka), pokoj (3 lůžka), společná místnost s kuchyňským koutem,
koupelna se sprchou a WC

Dům OMEGA

200 m PŘÍPL. WIFI
PŘÍPL.

Dům ALPHA

200 m PŘÍPL. WIFI
PŘÍPL.

 200 m od pláže, klidná část v blízkosti centra
 dva dvoupatrové domy vedle sebe
 apartmány standardně a účelně vybaveny,TV, menší velikosti, balkon, klimatizace
a wifi (za příplatek)
 pokoje v apartmánech jsou různě velké a mají odlišné vybavení, jeden pokoj větší
s manželským lůžkem, druhý menší s lůžky od sebe
 TRILO 4/5: pokoj (2 lůžka), pokoj menší (2 lůžka), společná místnost s kuchyňským
koutem a rozkládací pohovkou (1-2 osoby), koupelna se sprchou a WC

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 2200 Kč
SLEVY na rozkládací pohovce (neplatí u nabídky pro
dětské pobyty):
 500 Kč / osoba / termíny v září
 1000 Kč / osoba / termíny v červnu
 1500 Kč / osoba / termíny v červenci a srpnu
ROZŠÍŘENÁ POLOPENZE:
 příplatek 300 Kč / osoba / pobyt 7 nocí
Odpočet u vlastní dopravy:
 1000 Kč / osoba (počet míst omezen)

ŠKOLNÍ a DĚTSKÉ POBYTY
cena na 1 osobu s rozšířenou polopenzí
vč. autobusové dopravy / týden
domy JOLANDA,
ALPHA, OMEGA
29.05. - 07.06.

5650

05.06. - 14.06.

6300

12.06. - 21.06.

6300

19.06. - 28.06.

6500

26.06. - 05.07.

6500

03.07. - 12.07.

7090

10.07. - 19.07.

7090

17.07. - 26.07.

7490

24.07. - 02.08.

7490

21.08. - 30.08.

6590

28.08. - 06.09.

6190

04.09. - 13.09.

5690

školní a dětské pobyty
AŽ 5 MÍST ZDARMA
pro pedagogický dozor
(v závislosti na počtu osob)

CENA ZAHRNUJE:
 autobusovou dopravu, 7× ubytování, 7× rozšířenou polopenzi, služby delegáta CK, pojištění proti úpadku CK
POBYTOVÁ TAXA:
 250 Kč / pobyt 7 nocí / osoba od 12 let

Permanentka plážového servisu - na placené pláži za zvýhodněnou cenu:
6-denní permanentka: slunečník = 15 €; slunečník + lehátko = 30 €; slunečník + 2 lehátka = 52 €
Permanentku je možno si objednat a zaplatit pro celou skupinu či jen pár osob předem v naší CK popř. na místě u delegáta CK.

www.moravatour.cz »
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Itálie » Severní Jadran » Rosolina Mare






Itálie » Severní Jadran » Caorle / Porto Santa Margherita

skupiny
rezidence
LE HOLIDAY

Itálie - Severní Jadran
Caorle / Porto Santa Margherita

Itálie » Severní Jadran » Caorle / Porto Santa Margherita

6

Caorle leží cca 70 km severně od Benátek
a patří mezi nejmalebnější a nejnavštěvovanější města na severním pobřeží Jadranu.
Pyšní se 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. Ve městě se
nachází velký vodní park Aquafollie plný
zajímavých atrakcí pro děti i pro dospělé.
Porto Santa Margherita je novější částí
města Caorle. Toto nevelké moderní letovisko od Caorle dělí ústí řeky Livenza, přes
kterou je zajišťována pravidelná celodenní

trajektová přeprava. Do centra Caorle
do pozdních nočních hodin zajíždí také
místní autobusová doprava. I když Porto
Santa Margherita není velké letovisko, je tu
dostatek obchodů, restaurací, barů, pizzerií,
večerní nákupní trh, velké možnosti sportovního a dalšího pestrého vyžití (tenisové
kurty, minigolf, dětské hřiště, půjčovny kol,
herny) pro děti i dospělé.
Dlouhá písčitá pláž s jemným pískem se
velmi pozvolně svažuje do moře, což velmi
přivítají rodiny s malými dětmi. Většinou
je pláž privátní - placená nabízející placený
servis (slunečníky, lehátka), v menší míře
naleznete i volné pláže - neplacené.

Fakultativní výlety kombinované bus+loď

Benátky a ostrovy Murano, Burano a Torcello, Benátky a ostrov San Giorgio, plavba
po Benátské laguně se zastávkou na nám. San Marco, plavba výletní lodí z Caorle
na místní lagunu, večerní plavba kolem pobřeží Caorle

Rezidence
LE HOLIDAY

300 m

PŘÍPL. jen
některé

 300 m od pláže, 50 m od centra, v centrální části v blízkosti pěší zóny
 pětipatrová rezidence větší velikosti,
výtah, bazén
 apartmány standardně a účelně vybavené, prostorný balkon, TV, některé s mikrovlnnou troubou, pračkou a klimatizací
(za příplatek)
 pokoje v apartmánech jsou prostorné,
různě velké a mají odlišné vybavení,
v pokoji je vždy manželské lůžko
 BILO 4/5: pokoj 2 lůžka + lůžko, společná místnost s kuchyňským koutem
a rozkládací pohovkou (2 osoby), koupelna se sprchou a WC

www.moravatour.cz »
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cena na osobu vč.
autobusové dopravy / týden
s vlastní
s polopenzí
stravou

05.06. - 14.06.

4400

5950

12.06. - 21.06.

4800

6500

19.06. - 28.06.

4900

6500

26.06. - 05.07.

5700

7300

21.08. - 30.08.

5800

7400

28.08. - 06.09.

4500

5950

04.09. - 13.09.

4400

5950

skupinové pobyty
AŽ 7 MÍST ZDARMA + finanční odměna
v závislosti na počtu osob a typu zájezdu
(bez stravy, se stravou)

CENA ZAHRNUJE:
 autobusovou dopravu, 7× ubytování, popř. 7× polopenzi, služby delegáta CK, pojištění proti úpadku CK
POBYTOVÁ TAXA:
 250 Kč / pobyt 7 nocí / osoba od 12 let
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 2100 Kč
SLEVY na 5.osobu v apartmánu (neplatí u nabídky
pro dětské pobyty):
 1000 Kč / období 05.06.-14.06. a 28.08.-13.09.
 1500 Kč / období 12.06.-28.06.
 1800 Kč / období 26.06.-05.07. a 21.08.-30.08.
ROZŠÍŘENÁ POLOPENZE:
 příplatek 300 Kč / osoba / pobyt 7 nocí
PŘÍPLATKY:
 2× 2300 Kč / při obsazení apartmánu 2 osobami
 1× 2300 Kč / při obsazení apartmánu 3 osobami
Odpočet u vlastní dopravy:
 1000 Kč / osoba (počet míst omezen)

ŠKOLNÍ a DĚTSKÉ POBYTY
cena na 1 osobu s rozšířenou polopenzí
vč. autobusové dopravy / týden
rezidence LE HOLIDAY
05.06. - 14.06.

5550

12.06. - 21.06.

6100

19.06. - 28.06.

6100

26.06. - 05.07.

6900

21.08. - 30.08.

7000

28.08. - 06.09.

5550

04.09. - 13.09.

5550

školní a dětské pobyty
AŽ 5 MÍST ZDARMA pro pedagogický dozor
(v závislosti na počtu osob)

CENA ZAHRNUJE:
 autobusovou dopravu, 7× ubytování, 7× rozšířenou polopenzi, služby delegáta CK, pojištění proti úpadku CK
POBYTOVÁ TAXA:
 250 Kč / pobyt 7 nocí / osoba od 12 let

✆ 596 118 488, 596 116 797

Chorvatsko » Severní Dalmácie » Vodice

Chorvatsko - Severní Dalmácie - Vodice
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)…

Dům NATAŠA

Dům FRANKO

300 m

PŘÍPL.

Dlouhá přírodní štěrková pláž s pozvolným vstupem do moře kombinovaná
s kamennými moly obklopená borovými

300 m PŘÍPL. PŘÍPL.

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 kurty potápění.

Fakultativní výlety
Národní park Krka (vodopády),
Národní park Kornati (souostroví
netypického vzhledu), Šibenik

domy NATAŠA,
FRANKO

skupiny

cena na osobu vč.
autobusové dopravy / týden
s vlastní stravou

12.06. - 21.06.
19.06. - 28.06.
26.06. - 05.07.
03.07. - 12.07.
10.07. - 19.07.
17.07. - 26.07.
07.08. - 16.08.
14.08. - 23.08.
21.08. - 30.08.
28.08. - 06.09.

4950
4950
5690
5690
5690
5690
5690
5690
5490
4950

skupinové pobyty
AŽ 3 MÍSTA ZDARMA + finanční odměna
(v závislosti na počtu osob)

CENA ZAHRNUJE:
 autobusovou dopravu, 7× ubytování, služby delegáta
CK, pojištění proti úpadku CK

 300 m od pláže, 800 m od centra, klidnější část
 dvoupatrový dům
 apartmány standardně a účelně vybavené, balkon či terasa
 pokoje v apartmánech jsou různě velké
a mají odlišné vybavení
 možnost stravování (za příplatek)
 TRILO 4/5: pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), kuchyň (možnost přistýlky - gauč),
koupelna se sprchou a WC

www.moravatour.cz »

 300 m od pláže, 900 m od centra, klidnější část
 dvoupatrový dům
 apartmány standardně a účelně vybavené, balkon, TV, každý pokoj má vlastní
sociální zařízení, klimatizace (za příplatek)
 pokoje v apartmánech jsou různě velké
a mají odlišné vybavení
 možnost stravování (za příplatek)
 TRILO 4/6: pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), kuchyň, obývací místnost s rozkládacím gaučem (2 osoby), 2 × koupelna se
sprchou a WC

moravatour

POBYTOVÁ TAXA:
 300 Kč / pobyt 7 nocí / osoba od 2 let
SLEVY PRO DĚTI:
 400 Kč (děti do 15 let)
 ubytování zdarma (děti do 5 let bez nároku na lůžko v pokoji se 2 dospělými), platí pouze dopravu ve výši 2400 Kč
SLEVY na přistýlce:
 1000 Kč / osoba
POLOPENZE:
 příplatek 2500 Kč / osoba / pobyt 7 nocí
Odpočet u vlastní dopravy:
 1000 Kč / osoba (počet míst omezen)

Stravování

K pobytu si lze objednat polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře servírované
menu - výběr ze 2 jídel), která probíhá
v restauraci hotelu Nikola (cca 600 m).

✆ 596 118 488, 596 116 797
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Chorvatsko » Severní Dalmácie » Vodice

Vodice se řadí k nejatraktivnějším a nejvyhledávanější letoviskům Dalmácie. Nachází se v malebné zátoce 12 km severně
od města Šibenik. Stará část města s malými kamennými náměstíčky a křivolakými
uličkami nabízí spoustu obchůdků, taveren
a stylových restaurací. Lákavým cílem procházek je „marina“, kde kotví řada jachet,
výletních a rybářských lodí. Oblíbené je

Chorvatsko » Severní Dalmácie » Turanj

Chorvatsko - Severní Dalmácie - Turanj
Turanj je malé přímořské letovisko, které se nachází cca 4 km severně od Biogradu na Moru. Je ideálním místem pro strávení klidné
a pohodové dovolené, ale přesto v blízkosti zajímavých turistických míst.
Klidné pláže s drobnými oblázky a štěrkem mají pozvolný vstup do moře.

Vila MATE

Vila NEDELJKA

MATE
120 m

PŘÍPL.

120 m PŘÍPL.

PŘÍPL.

8

Chorvatsko » Severní Dalmácie » Turanj

 120 m od pláže, 2 min chůze od centra
 studia a apartmány standardně a účelně
vybavené, balkon či terasa, klimatizace
(za příplatek)
 pokoje jsou různě velké a mají odlišné
vybavení
 možnost stravování (za příplatek)
 STUDIO 2/3: 2-3 lůžka, kuchyň, koupelna se sprchou a WC
 TRILO 4/5: 4 lůžka, možnost přistýlky,
kuchyň, koupelna se sprchou a WC

 120 m od pláže, 2 min chůze od centra
 studia a apartmány standardně a účelně
vybavené, balkon, klimatizace (za příplatek)
 pokoje jsou různě velké a mají odlišné
vybavení
 možnost stravování (za příplatek)
 STUDIO 2/3: 2-3 lůžka, kuchyň, koupelna se sprchou a WC
 TRILO 4: 4 lůžka, kuchyň, koupelna se
sprchou a WC
NEDELJKA

cena na osobu vč. autobusové dopravy / týden s vlastní stravou
dům MATE

skupiny

dům NEDEJLKA

STUDIO

apartmán
TRILO 4

apartmán
TRILO 5

STUDIO

apartmán
TRILO 4

05.06. - 14.06.

4950

4850

4950

4950

4950

12.06. - 21.06.

4950

4850

4950

4950

4950

19.06. - 28.06.

4950

4990

4950

4950

4950

26.06. - 05.07.

5090

5390

5650

5090

5650

03.07. - 12.07.

5250

5390

5650

5250

5650

10.07. - 19.07.

5250

5390

5650

5250

5650

17.07. - 26.07.

5250

5390

5650

5250

5650

24.07. - 02.08.

5250

5390

5650

5250

5650

31.07. - 09.08.

5250

5390

5650

5250

5650

07.08. - 16.08.

5250

5390

5650

5250

5650

14.08. - 23.08.

5250

5390

5650

5250

5650

21.08. - 30.08.

5090

4950

4950

5090

4950

28.08. - 06.09.

4950

4850

4950

4950

4950

04.09. - 13.09.

4950

4850

4950

4950

4950

www.moravatour.cz »

moravatour

Stravování

K pobytu si lze objednat polopenzi, která
probíhá v místní restauraci.
CENA ZAHRNUJE:
 autobusovou dopravu, 7× ubytování, služby delegáta
CK, pojištění proti úpadku CK
POBYTOVÁ TAXA (platí se na místě):
 1,8 EUR / noc / osoba od 18 let; 0,9 EUR / noc / osoba
12-17 let; 0 EUR / noc / osoba do 11 let
SLEVY PRO DĚTI:
 400 Kč (děti do 15 let)
 ubytování zdarma (děti do 5 let bez nároku na lůžko
v pokoji se 2 dospělými), platí pouze dopravu ve výši
2400 Kč
SLEVY na 5.osobu v apartmánu:
 1500 Kč / osoba
POLOPENZE:
 příplatek 3400 Kč / osoba od 12 let / pobyt 7 nocí;
2750 Kč / osoba do 11 let / pobyt 7 nocí
Odpočet u vlastní dopravy:
 1000 Kč / osoba (počet míst omezen)

skupinové pobyty
AŽ 3 MÍSTA ZDARMA + finanční odměna
(v závislosti na počtu osob)

✆ 596 118 488, 596 116 797

Řecko

Řecko - Olympská riviéra
- Paralia
Řecko - Chalkidiki - Fourka
Fourka leží v jihozápadní části Kassandra na poloostrově Chalkidiki. Ideální
místo pro skupiny dětí i rodin s dětmi, výborné zázemí pro sportovní aktivity. Letovisko nabízí obchůdky, bary, restaurace, taverny.

Paralia je živé letovisko, které se nachází cca 100 km jižně od Soluně. Tato
oblast je zásobována absolutně čistou vodou z ledovců Olympu, díky jemuž je zde příjemné mikroklima (ideální pro léčení alergií). Naleznete zde
množství obchodů, restauraci, kaváren, nočních klubů, dostatek prostor pro
sportovní vyžití či také nový aquapark.
Písčité pláže jsou s pozvolným vstupem do moře. Na pláži si můžete vybrat
z velkého výběru vodních sportů.

V malebné zátoce je široká písečná pláž s malými oblázky, která je na okraji
lemovaná skalnatými masivy.

Klubový aparthotel
AKROPOLIS

200 m

PŘÍPL. PŘÍPL.

9
Hotel OREA
ELENI

 200 m od pláže, 800 m od centra
 komplex studií a apartmánů nacházející se na kopečku s krásným výhledem do krajiny i na moře
 V aparthotelu je recepce, restaurace, jídelna s TV a DVD koutkem, bar
u bazénu, bazén s lehátky a slunečníky (zdarma), terasa pro slunění,
beach-volejbalové hřiště, zpevněná plocha na cvičení a hry, kulečník
a šipky, stolní tenis, stolní fotbal, dětské hřiště s houpačkami (vše zdarma), wifi /bezplatně, klimatizace (za příplatek)
 k hotelu náleží vlastní pláž s plážovým servisem, barem a nabídkou
vodních sportů
 hotel má dostatek prostoru pro cvičení (i v bazénu), hry či posezení celé
skupiny společně, v hlavní sezoně je k dispozici animátor pečující o zábavu dětí a dospělých
 studia a apartmány standardně a účelně vybavené, balkon či terasa, TV,
klimatizace (za příplatek)
 STUDIO 2/3: 2-3 lůžka, minikuchyňka, koupelna se sprchou a WC
 TRILO 4/5: pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), některé s možností přistýlky,
minikuchyňka, koupelna se sprchou a WC
Stravování Bez stravy, k pobytu si lze objednat polopenzi (snídaně formou bufetu),
možnost zajištění obědů= plná penze jednoduché jídlo o jednom chodu.
Doprava: autobusem s klimatizací, letecky z Brna
Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, stravu (viz. tabulky), služby delegáta, pojištění CK
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. léčebných výloh a storna 40,-Kč/ os.,
den, pobytové taxy
Taxy: 0,50 Eur/ noc.

120 m

PŘÍPL.

 120 m od pláže, 200 m od centra, 500 m od aquaparku
 recepce, vstupní hala s posezením, bar, restaurace s vnitřní i venkovní
částí (letní terasa), 2 výtahy, wifi zdarma (jen v oblasti recepce), před
hotelem je park s dětskými prolézačkami a houpačkami
 2-lůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek, koupelna se sprchou, fén a WC,
balkon, TV, telefon, klimatizace a minichladnička (za příplatek)
Stravování (polopenze): snídaně formou švédského stolu, servírované večeře podávané formou jednotného menu, přílohy a saláty formou bufetu, dezert či ovoce
Doprava: autobusem s klimatizací, letecky z Brna
Cena zahrnuje: dopravu, ubytování, polopenze či plná penze (viz. tabulka), služby
delegáta, pojištění CK
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. léčebných výloh a storna 40,-Kč/ os.,
den, pobytové taxy
Taxy: 1,50 Eur/ pokoj, noc.

Řecko

Řecko - autobusem, letecky z Brna
Termín

hotel AKROPOLIS - autobusem / ceny na osobu

dnů/nocí

bez stravy

s polopenzí

s plnou penzí

07.07.-05.08.

12/9

7.290,-

9.720,-

10.620,-

03.08.-14.08.

12/9

6.990,-

9.420,-

10.320,-

12.08.-24.08.

13/10

6.890,-

9.590,-

10.590,-

22.08.-03.09.

13/10

6.690,-

9.390,-

10.390,-

01.09.-13.09.

13/10

6.290,-

8.990,-

9.990,-

11.09.-23.09.

13/10

5.690,-

8.390,-

9.390,-

21.09.-03.10.

13/10

4.490,-

7.190,-

8.190,-

 Ve skupině může být uplatněna speciální dětská cena pro dítě do 12-ti let na třetím
lůžku ve studiu a čtvrté a pátém lůžku v apartmánu (přistýlce) ve výši 2.990,- Kč (pobyty v červnu a září), 4.990,- Kč (pobyty v červenci a srpnu), počet dětí je omezen, max.
3 dětské ceny na 20. členů skupiny.
HOTEL OREA ELENI - autobusem

Libovolné termíny
na přání skupiny
v období

osoba včetně dopravy

dnů/nocí

s polopenzí

s plnou penzí

6.490,-

7.490,-

6.990,-

7.990,-

7.990,-

8.990,-

01.05.-13.06. a 12.09.-15.10.
13.06.-04.07. a 29.08.-12.09.

10/7

04.07.-29.08.

příplatek na osobu za další noc s polopenzí + 500 Kč, s plnou penzí + 650 Kč
 Ve skupině může být uplatněna speciální dětská cena pro dítě do 12-ti let na přistýlce
v pokoji ve výši 4.990,- Kč (pobyty v červnu a září), 6.990,- Kč (pobyty v červenci a srpnu), počet dětí je omezen, max. 3 dětské ceny na 20. členů skupiny.

Termín

dnů/nocí

hotel AKROPOLIS
letecky z Brna / cena na osobu
bez stravy

polopenze

plná penze

polopenze

6.490,-

8.920,-

9.820,-

8.990,-

10.340,-

8.990,-

11.960,-

13.060,-

11.990,-

13.640,-

29.05. - 08.06.** 11/9
08.06.-19.06.

hotel OREA ELENI
letecky z Brna / na osobu

12/11

plná penze

19.06.-29.06.

11/10

9.990,-

12.690,-

13.690,-

12.490,-

13.990,-

29.06.-10.07.

12/11

10.990,-

13.960,-

15.060,-

12.990,-

14.640,-

10.07.-20.07.

11/10

10.990,-

13.690,-

14.690,-

13.490,-

14.990,-

20.07.-31.07.

12/11

10.990,-

13.960,-

15.060,-

13.990,-

15.460,-

31.07.-10.08.

11/10

10.990,-

13.690,-

14.690,-

13.490,-

14.990,-

10.08.-21.08.

12/11

10.990,-

13.960,-

15.060,-

13.990,-

15.460,-

21.08.-31.08.

11/10

10.490,-

13.190,-

14.190,-

12.990,-

14.490,-

31.08.-11.09.

12/11

9.990,-

12.960,-

14.060,-

12.490,-

13.990,-

11.09.-21.09.

11/10

8.990,-

11.690,-

12.690,-

11.990,-

13.490,-

21.09.-03.10.** 13/11

6.990,-

9.960,-

11.060,-

9.990,-

11.460,-

 ** termíny označené ** mají kombinovanou dopravu (jedna cesta letecky, druhá autobusem)
 Ve skupině může být uplatněna speciální dětská cena pro dítě do 12-ti let na přistýlce
v pokoji (Orea Eleni) za cenu 9.990,- s polopenzí nebo na 3. lůžku ve studiu nebo
4. a 5. lůžku v apartmánu (Akropolis) za cenu 7.990,- Kč bez stravy, počet dětí je omezen, max. 3 dětské ceny na 20. členů skupiny.

skupinové pobyty - AŽ 3 MÍSTA ZDARMA
hradí pouze pob. taxy, popř. stravu a pojištění.
Zájezd pořádá naše partnerská CK.

Bulharsko

Bulharsko - autobusem, letecky z Ostravy, Brna a Prahy
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autobusem - ceny na osobu
Termín, období

PRIMORSKO - HOTEL PANORAMA

nocí/dnů

HOTEL ADENA

bez stravy

polopenze

s polopenzí

nocí/
dnů

Termín, období

letecky z Ostravy, Brna a Prahy na 8 dní - ceny za osobu
PRIMORSKO - HOTEL PANORAMA

ČERNOMOREC -HOTEL ADENA

bez stravy

polopenze

polopenze

29.05.-07.06.

7/10

3.990,-

5.990,-

6.990,-

06.06.-13.06.

7/8

8.490,-

9.990,-

10.990,-

01.06.-14.06.

11/14

4.990,-

6.990,-

8.490,-

13.06.-20.06.

7/8

8.690,-

10.490,-

11.490,-

05.06.-14.06.

7/10

4.490,-

6.490,-

7.290,-

20.06.-27.06.

7/8

8.990,-

10.990,-

11.990,-

12.06.-21.06.

7/10

4.690,-

6.690,-

7.490,-

27.06.-04.07.

7/8

9.490,-

11.990,-

12.990,-

12.06.-25.06.

11/14

5.490,-

7.490,-

8.790,-

od 04.07. do 29.08.

7/8

9.990,-

11.990,-

12.990,-

19.06.-28.06.

7/10

4.990,-

6.990,-

7.990,-

29.08.-05.09.

7/8

8.990,-

10.490,-

11.490,-

23.06.-05.07.

10/13

5.990,-

7.990,-

8.990,-

05.09.-12.09.

7/8

8.690,-

9.990,-

10.990,-

26.06.-05.07.

7/10

5.490,-

7.490,-

8.990,-

od 03.07. do 19.08.

9/12

6.490,-

8.490,-

9.490,-

13.06.-24.06

11/12

8.490,-

10.490,-

12.990,-

17.08.-30.08.

11/14

6.490,-

8.490,-

9.990,-

24.06. - 04.07

10/11

9.990,-

12.990,-

13.490,-

28.08.-12.09

13/16

5.990,-

8.490,-

9.490,-

04.07.-15.07

11/12

13.490,-

15.690,-

14.990,-

15.07-25.07

10/11

12.990,-

14.990,-

14.490,-

25.07.-05.08

11/12

13.490,-

15.690,-

14.990,-

05.08.-15.08

10/11

12.990,-

14.990,-

14.490,-

15.08.-26.08

11/12

13.490,-

15.690,-

14.490,-

26.08.-05.09

10/11

10.490,-

13.190,-

13.490,-

05.09.-16.09

11/12

8.490,-

10.490,-

12.990,-

 Ve skupině může být uplatněna speciální dětská cena pro dítě do 12-ti let na přistýlce
v pokoji ve výši 2.990,- Kč + strava pobyty v červnu a záři). 4.990 Kč + strava ( pobyty
v červenci a srpnu), počet dětí omezen, na. 3 dětské ceny na 20.členů skupiny.

skupinové pobyty - AŽ 3 MÍSTA ZDARMA
hradí pouze pob. taxy, popř. stravu a pojištění.

letecky z Ostravy, Brna a Prahy na 11 a 12 dní - ceny na osobu

 Ve skupině může být uplatněna speciální dětská cena pro dítě do 12-ti let na přistýlce
v pokoji ve výši 6.990 Kč + případná strava

Zájezd pořádá naše partnerská CK.

Bulharsko - POBYTOVĚ - POZNÁVACÍ
Nessebr, Sozopol, Beglik Tash, Burgaská jezera

Ubytování v hotelu s polopenzí, tři výlety v ceně!
Jedna cesta autobusem, druhá letecky.
dnů/nocí

cena za osobu

01.06. - 13.06.

BUS+LET

13/11

12.490,-

05.09. - 16.09.

LET

12/11

14.990,-

Termíny:

skupinové pobyty - AŽ 2 MÍSTA ZDARMA
hradí pouze pob. taxy, popř. stravu a pojištění.
Zájezd pořádá naše partnerská CK.

www.moravatour.cz »
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Program zájezdu:

1-2. den: odjezd autokarem z ČR/odlet ČR, příjezd do Bulharska, ubytování
v hotelu (pokoje s balkónem, klimatizací, vlastním sociálním zařízením, TV),
společná procházka po letovisku s průvodcem a informační schůzka
3. – 11. den: volné dny na koupání, polopenze, v průběhu pobytu 3x výlet
do historického Sozopolu, do Nesebaru se zastávkou u Bulgarských jezer,
Beglik Tash
12.-13. den: odjezd autobusem zpět do ČR/transfer na letiště, odlet do ČR
NESSEBR - starobylé město založeno dórskými Řeky s křivolakými uličkami
2 000 let starého přístavu. Pro své unikátní stavby bylo vyhlášeno památkovou rezervací UNESCO. Malebné uličky starobylého města jsou plné
obchůdků, uměleckých galerií, pouličních umělců a kaváren lákajících tisíce
turistů k návštěvě.
SOZOPOL - historické městečko s typickými dřevěnými domy, velkým přístavem, středověkým opevněním s tvrzí a s kostelem sv. Jiřího, který uchovává ostatky svatého Jana Křtitele. Obchůdky a kavárničky nabízí příjemné
nákupy i odpočinek.
BEGLIK TASH - thrácká pohanská svatyně z období 1500 - 400 let před n.l.
BURGARSKÁ JEZERA – s možností koupání se v lázni zůstávající po odsolování mořské vody bohaté na soli a minerály, blahodárně působící na pokožku, ekzémy, revmatismus a psychické potíže atd.
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, leteckou dopravu, transfer, ubytování v hotelu
s polopenzí, českého průvodce na výletech, 3 x výlet, pojištění CK
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění vč. storna + 40,- Kč/os./den

✆ 596 118 488, 596 116 797

Bulharsko

Jižní Bulharsko - Jižní pláž
- Primorsko

Jižní Bulharsko - Černomorec

Primorsko je oblíbené přímořské letovisko plné obchodů, restaurací, barů,
diskoték, ale také romantických zákoutí. Nabízí také velké školní hřiště
(fotbal, basketbal, cvičení apod.), které mohou kolektivy bezplatně využít.
Zejména dětské kolektivy uvítají možnost návštěvy největšího bulharského
aquaparku s řadou vodních atrakcí.

Malebné letovisko s pěkným starobylým centrem nacházející se 8 km
od města Sozopol.
Má dvě písečné pláže s pozvolným vstupem do moře, menší se nachází
přímo v letovisku a druhá dlouhá se táhne až k Sozopolu vzdálená cca 2 km
od ubytovací kapacity.

Největší devizou jsou 2 písečné pláže s pozvolným vstupem do moře.

Hotel PANORAMA

0m

PŘÍPL.

 přímo na jižní pláži (jen pár schůdků na pláž), klidná část
 nově zrekonstruovaný hotel, stylová restaurace s možností posezení pro
celou skupinu,
 2-3 lůžkové pokoje s možností přistýlky, balkón, koupelna se sprchou
a WC, TV, chladnička, rychlovarná konvice, klimatizace a wifi (zdarma)

Hotel ADENA

250 m

Doprava: autobusem s klimatizací, letecky z Ostravy, Brna nebo Prahy

 250 m od písečné pláže, klidná část
 moderní hotel s velkým bazénem s oddělenou dětskou částí (lehátka
a slunečníky u bazénu zdarma), recepce, restaurace, výtah, stolní tenis
a stolní fotbal, hřiště pro děti, trampolína a venkovní posezení s krbem
 2-3 lůžkové pokoje, balkón, koupelna se sprchou a WC, lednička, rychlovarná konvice, TV, wifi a klimatizací (zdarma).
 stravování: polopenze (servírovaná) podávaná v hotelové restauraci

Cena zahrnuje: dopravu, ubytování a stravování (viz. tabulky), služby delegáta, pojištění CK

Doprava: autobusem s klimatizací, letecky z Ostravy, Brna nebo Prahy

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. léčebných výloh a storna 40,-Kč/ os., den

Cena zahrnuje: dopravu, ubytování a stravování (viz. tabulky), služby delegáta, pojištění CK

 stravování bez stravy nebo polopenze formou švédských stolů

Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění vč. léčebných výloh a storna 40,-Kč/ os., den

www.moravatour.cz »
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Poznávací zájezdy
SALZBURG a ORLÍ HNÍZDO - Obersalzberg, Orlí hnízdo, Königsee, Salzburg
2-denní poznávací zájezd autobusem
s ubytováním v penzionu se snídaní

Termíny:

cena za osobu

23.05. - 24.05. 2020

2.990 Kč

19.09. - 20.09. 2020

2.990 Kč

*pro školní zájezdy – studenty do 18 let
cena 2.790 Kč
Program zájezdu

1.den: odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách,
příjezd do Obersalzbergu, místo zbytků Hitlerova
hnízda, možnost návštěvy podzemní pevnosti, poté se pokračuje místním autobusem až
do Kehlsteinu (Hitlerovo „Orlí hnízdo“) s jedinečnými výhledy na okolní vrcholy Alp a na Salzburg,
v odpoledních hodinách výlet k romantickému
jezeru Königssee pod monumentálním skalním

masivem Watzmann, zájemci se mohou projet
loďkou ke kostelu sv. Bartoloměje, v podvečer
odjezd na ubytování
2.den: snídaně, poté odjezd do Salzburgu - hlavního města spolkové země, rodiště W. A. Mozarta
(možnost návštěvy jeho rodného domu), město
s malebnými uličkami, romantickými náměstími, významnými kostely (Dóm, starobylý kostel
sv. Petra a kostel sv. Františka), pevností Hohensalzburg a krásným zámkem Mirabell na druhém břehu řeky Salzach, příjezd do ČR v pozdních
večerních hodinách
Cena na osobu zahrnuje: dopravu autobusem, 1 × ubytování v penzionu, 1 × snídani, služby průvodce česky
mluvicího, pojištění proti úpadku CK
Cena na osobu nezahrnuje: příplatek za 1-lůžkový pokoj
+ 800 Kč, vstupy do navštívených objektů (cca 40 EUR), cestovní zdravotní pojištění (Doporučené kapesné: cca 60 EUR)

KRÁSY SEVERNÍ ITÁLIE - Padova, Verona, Benátky, Ravenna, Chioggia
6-ti denní poznávací zájezd autobusem s ubytováním v přímořském letovisku Rosolina Mare

Termíny:

cena za osobu

18.05. - 23.05. 2020

5.990 Kč

01.06. - 06.06. 2020

6.490 Kč

07.09. – 12.09. 2020

5.990 Kč

14.09. - 19.09. 2020

5.790 Kč

Program zájezdu

1.den: odjezd z ČR v odpoledních / podvečerních
hodinách do Itálie
2.den: příjezd do Padovy, prohlídka univerzitního
centra, města ležícího na ramenech řeky Bacchiglione, procházka městem s průvodcem- Basilica
di Sant´Antonio (svatého Antonína), Basilica di
Santa Gustina, náměstí Prato della Vale, odpoledne přejezd do Verony - prohlídka města Romea
a Julie, náměstí Bra, antická aréna - slavné Veronské Coloseum, náměstí Erbe, Piazza die Signori,
Casa Giulietta, v podvečer přejezd na ubytování
do přímořského letoviska Rosolina Mare, nocleh
3.den: ráno busem přejezd do městečka Chioggia, odkud lodí do Benátek (plavba cca 1,5 hod),
procházka městem s průvodcem - Dóžecí palác,
náměstí San Marco, Ponte di Rialto… osobní
Poznávací zájezdy je možno také uskutečnit v jakémkoli libovolném termínu
dle přání skupiny (mimo měsíců červenec-srpen).

Výhody pro skupiny
* skupiny již od 20 osob!       
* Itálie + Chorvatsko až 7 míst ZDARMA
+ odměna pro objednavatele zájezdu
* Řecko + Bulharsko až 3 místa ZDARMA
* Poznávací zájezdy až 2 místa ZDARMA
* školní skupiny - učitelský dozor ZDARMA
* dle zájmu v Itálii zajistíme i stravování
* nástupní a odjezdová místa našich busů
pro Vás zorganizujeme v rámci celé ČR!
Ubytovací kapacity skupinám nabízíme v jednom
domě popř. ve dvou domech v blízkosti sebe.
* STRAVOVÁNÍ v případě zájmu zajistíme v Itálii - česká kuchyň, formou výdeje, jednotného menu, jídelníček
je na celý termín předem stanoven. Stravu zajišťujeme
pro skupinu min. 30 osob.
Skupinám s dětmi je po celou dobu pobytu zajištěn pitný
režim. Zajišťujeme: polopenzi - snídaně a večeře (1 hlav-

volno, v podvečer návrat lodí do Chioggia, pak
busem do Rosolina Mare
4.den: ráno přejezd do Ravenny, prohlídka města
s průvodcem, mauzoleum Galla Placidia, mauzoleum císaře Theodoricha, hrob Dante Alighieriho,
ravennské mozaiky, v podvečer návrat do Rosolina Mare
5.den: dopoledne osobní volno v letovisku Rosolina Mare, odpoledne přejezd do městečka Chioggia (malé historické městečko - malé Benátky),
prohlídka s průvodcem, osobní volno, v podvečer
odjezd zpět do ČR
6.den: návrat do ČR v ranních / dopoledních
hodinách
Ubytování: apartmány pro 4-6 osob mají vždy
2 x 2 lůžk. pokoje, společnou místnost vybavenou
kuchyňským koutem a pohovkou, koupelnu se
sprchou a WC
Cena na osobu zahrnuje: dopravu autobusem, 3 × ubytování v apartmánech pro 4-6 osob v letovisku Rosolina
Mare, služby česky mluvícího průvodce, místní taxy, loď
Chioggia - Benátky a zpět, pojištění proti úpadku CK
Cena na osobu nezahrnuje: stravu, vstupy do navštívených objektů (cca 40 EUR), cestovní zdravotní pojištění

Min. počet pro uskutečnění poznávacích zájezdů je 40 osob, kdy
organizátorovi poskytneme

2 místa zdarma!

ní jídlo), balíček na cestu zpět nebo rozšířenou polopenzi - snídaně, polední menu (vydatná polévka s pečivem či jiné teplé jídlo) a večeře (1 hlavní jídlo), balíček
na cestu zpět. Při snídani je vždy k dispozici čaj. Pobyty
začínají vždy večeří, končí snídaní.
* Autobusovou přepravu zajišťujeme zájezdovými autobusy s WC, klimatizací, TV; počet sedadel až 55 míst.
Autobus přistavíme dle dohody na jakémkoliv místě
v rámci celé ČR. Za přistavení v Čechách účtujeme příplatek ve výši 150 - 300 Kč / osoba.
* Cestovní zdravotní pojištění do zahraničí není zahrnuto v cenách zájezdů, v naší CK Vám ho na požádání sjednáme ve dvou variantách: BALÍČEK 1 - pojištění léčebných výloh v zahraničí na den: 14 Kč (osoba 18 - 69 let),
10 Kč (osoba 0 - 17 let), 31 Kč (osoba od 70 let).
BALÍČEK 2 - pojištění léčebných výloh v zahraničí a storna na den (pro případ zrušení zájezdu ze zdravotních
důvodů): 34 Kč (osoba 0 - 69 let), 44 Kč (osoba od 70 let).
Rozsah pojištění a výše pojistného Vám na vyžádání rádi
poskytneme.
* Fakultativní výlety jsou pořádané v každém místě pobytu, objednávají se na místě u našich delegátů a platí se
v místní měně. Fakultativní výlet pro skupinu osob si můžete objednat také předem v naší CK, kdy Vám poskytneme přednostní slevu formou míst zdarma nebo
skupinovou cenu.

Máte skupinu osob? Potřebujete více informací?
Neváhejte, volejte, pište… rádi Vám poradíme a vše společně domluvíme.

MORAVA Tour s.r.o.	informace a rezervace:

Přívozská 6, 702 00 Ostrava 2
info@moravatour.cz

✆ 596 118 488, 596 116 797
web: www.moravatour.cz

