ÚVOD, SLEVY, KONTAKTY

Vážení a milí přátelé,
Chorvatsko je přes dvacet let nejpopulárnější turistickou destinací pro české turisty a věříme, že tomu tak bude i další
desetiletí. Na rok 2020 jsme pro Vás připravili širokou nabídku již ověřených, ale i nových apartmánů, penzionů a hotelů.
CK JadranLevně.cz figuruje na trhu již 28. sezonu a naši pobočku můžete navštívit v Havířově, Frýdku-Místku a Karviné.
Stále patříme pod dopravní skupinu 3ČSAD a využíváme jejich široké portfólio luxusních zájezdových autobusů
k přepravě klientů nejen do Chorvatska, ale i na zajímavé poznávací zájezdy do evropských měst.
Doufáme, že nabídka pobytových i poznávacích zájezdů je pestrá a z naší široké nabídky si vybere svou zaslouženou
dovolenou za skvělé ceny opravdu každý. Věnujte, prosím, pozornost především nabídce FIRST MINUTE, jelikož ceny
dovolené v tomto období jsou nejvýhodnější a nemusíte snižovat ze svých požadavků.
Krásné léto, nezapomenutelné zážitky a pohodu po celý rok Vám přeje kolektiv pracovníků
CK JadranLevne.cz

Věrnostní slevy
a slevy za včasný nákup
Pospěšte si s nákupem dovolené - vyberete si ze široké, nepřebrané nabídky zájezdů a my Vás za to odměníme
výraznými slevami za včasný nákup ve výši až 40%. Letos nově poskytujeme tyto slevy i z ceny autobusové
dopravy při nákupu ubytování k dopravě z tohoto katalogu. Konkrétní výši slevy a jejich časovou platnost
najdete u každé ubytovací kapacity.
Našim věrným klientům poskytujeme slevu ve výši 5%. Věrnostní sleva platí pro ty z Vás, kteří s námi vycestovali do Chorvatska aspoň jednou od roku 2010, a týká se jak ubytování, tak autobusové dopravy.
Věrnostní slevu a slevu za včasný nákup lze vzájemně sčítat. Věrnostní slevu nelze uplatnit u zájezdů last
minute.
ZÁLOHA JEN 500 Kč / 1 osoba při koupi zájezdu do 29. 2. 2020
Ke koupi zájezdů organizovaných CK JadranLevne.cz a také k získání maximálních slev za včasný nákup Vám
stačí složit zálohu ve výši pouze 500 Kč na osobu (+ úhradu za cestovní pojištění v plné výši, pokud si jej
k zájezdu přikoupíte).

Kontakty a pobočky
 595 000 595 WWW.JADRANLEVNE.CZ

Dále zajišťujeme

HAVÍŘOV
U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov – Podlesí
Telefon: +420 599 509 760, E-mail: ck.hav@3csad.cz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FRÝDEK-MÍSTEK
Na Poříčí 3530, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon: +420 558 434 649, E-mail: ca.fm@3csad.cz
KARVINÁ
Hrnčířská 65, 733 01 Karviná – Fryštát
Telefon: +420 596 324 266, E-mail: ck.kia@3csad.cz
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PROVOZNÍ DOBA NA VŠECH POBOČKÁCH
Po: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30
Út: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
St: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30
Čt: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
Pá: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
MOŽNOSTÍ PLATBY
•
•
•
•

na pobočkách hotově nebo kartou
převodem na bankovní účet KB: 1100791/0100
příspěvek od zaměstnavatele
poukázkami a kartami (Sodexo, Up, Edenred)

www.jadranlevne.cz

CESTOVNÍ KANCELÁŘ JADRANLEVNĚ.CZ ZAJIŠŤUJE
Zájezdy do Chorvatska za skvělé ceny: ubytování v hotelech, apartmánech nebo penzionech
Dopravu do Chorvatska luxusními klimatizovanými autobusy
Letecké zájezdy
Poznávací zájezdy po Evropě
Pobytové a poznávací zájezdy do celého světa od desítek renomovaných CK
Lázeňské pobyty
Cestovní pojištění
Zájezdy na míru pro kolektivy (školy, firmy...)
Pronájem luxusních autobusů
Pronájem reklamních ploch
Jízdenky na mezinárodní autobusové linky
Jízdenky na vnitrostátní autobusové linky společnosti Student Agency/RegioJet, FlixBus
Jízdenky na vlakové linky společnosti RegioJet, LEO Express

DÁRKOVÉ POUKAZY
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OBSAH KATALOGU

14
15
16
17
18

Ostrov Pašman
Vila Esperanza

Drvenik
apartmány Burič

Baška Voda
rodinné bungalovy

Drvenik
apartmány Urlič

Baško Polje
depandance Alem
Promajna
pavilon Dukić A
Promajna
pavilon Dukić B

Drvenik
24
25
26
27

Makarska
19
20
21
22
Makarska
hotel Biokovka

Drvenik
apartmány Luna

Drvenik
hotel Antonija

Makarska
hotel Rivijera

Makarska
apartmány Anka

Igrane
apartmány Bakalič

23
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Živogošče
apartmány Ivanka

28
29

Podaca
apartmány Šimič
Podaca
apartmány Nena

OBSAH KATALOGU

Gradac
34-5

Termály
Slovinsko

Brist
30
31
32
33

Brist
penzion Gomila
Brist
apartmány Marina

Brist
apartmány Zvonik
Brist
hotel Riva

36
37
38
39
40
41

Gradac
studia Lenka
Gradac
apartmány Krasna

Gradac
hotel Neptun
Gradac
penzion Posejdon
Gradac
hotel Saudade
Gradac
hotel Laguna A, B

42-3
44-5
46
47
48-9
50

Termály
Slovinsko
Poznávací
zájezdy

Kamenice nad Lipou
apartmány SOFIA

Wellness
Luhačovice
Wellness
Luhačovice

Všeobecné
obchodní podmínky

www.jadranlevne.cz
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LINKA CHORVATSKO

Ceník jízdenek

Dospělý

Dítě do 12 let

Zpáteční

2690 Kč

2290 Kč

Jednosměrná

1390 Kč

1190 Kč

Obousměrnou jízdenku lze zakoupit pouze v případě, že je datum návratu za 8 dní po odjezdu z ČR. Při pozdějším návratu je nutno zakoupit 2 jízdenky jednosměrné. Toto neplatí,
jestliže má klient zakoupeno od CK Jadran Levně i ubytování. Místenka do autobusu: 100 Kč / 1 směr. Příplatek za nadváhu zavazadla: Povolená hmotnost zavazadel je 15 kg/
zavazadlo/1 osoba + 5kg příruční zavazadlo/1 osoba. Za nadváhu do 8 kg (navýšení hmotnosti zavazadla na 15-23 kg) je účtován poplatek 500 Kč - platba v CK nejpozději 5 dní
před odjezdem nebo 800 Kč - platba u řidiče autobusu. Poplatek je za 1 směr jízdy.
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DO CHORVATSKA AUTEM NEBO LETECKY

Rychlá a bezpečná přeprava letadlem na Jadran každý den.
Nabízíme Vám fakultativně přímé lety z Prahy a z jiných měst do Splitu.
Z Prahy jsou možné denní lety od pondělí do neděle.
Čím dříve si objednáte leteckou dopravu, tím nižší bude cena.
Transfery z letiště Split do pobytových míst a zpět
pro Vás na vyžádání zajistíme.

Sledujte piktogram

u ubytování

www.jadranlevne.cz
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PRONÁJEM ZÁJEZDOVÝCH AUTOBUSŮ

INFORMACE O CHORVATSKU

Dobrodošli u Hrvatsku!
Chorvatsko se pyšní jedním z nejčistších moří na světě, má krásné oblázkové
ale i písečné pláže, nabízí řadu ubytovacích možností v hotelích, apartmánech
nebo kempech a především je pro české turisty dostupné autem či autobusovou
dopravou.
Geografie a časové pásmo
Chorvatsko leží v jihovýchodní Evropě na Balkánském poloostrově na břehu
Jaderského moře a na zhruba 1244 ostrovech. Sousedí se Slovinskem, Maďarskem, Srbskem, Černou Horou, Bosnou a Hercegovinou a je umístěno ve stejném
časovém pásmu jako ČR.
Hlavní město
Záhřeb, které je i jedním z 21 krajů (chorvatsky žup).
Rozloha
56 594 km², délka pobřeží činí 6278 km.
Počet obyvatel a jazyk
Chorvatsko má zhruba 4 miliony obyvatel a úředním jazykem je chorvatština,
která patří do skupiny jihoslovanských jazyků.
Měna
Kuna (1Kn cca 3,50Kč). Peníze si můžete běžně směnit v bankách, směnárnách,
na poštách, hotelech, kempech i ve většině turistických kanceláří. Nejvýhodnější
je však směnit si kuny ještě v ČR. V zahraničí bývá kurz velmi nevýhodný.
Náboženství a politický systém
90% obyvatel se hlásí k římsko-katolické církvi. Chorvatsko je republikou v čele s
prezidentem.
Cestovní dokumenty
Každý občan ČR, včetně dětí (bez rozdílu věku) musí být vybaven vlastním
cestovním dokladem (cestovní pas nebo občanský průkaz). Cestovní doklady by
měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR.
Není možné cestovat s dětmi zapsanými v cestovním pase ani v občanském průkaze rodičů. V případě cestování nezletilých bez doprovodu rodičů doporučujeme
mít sebou notářsky ověřený souhlas rodičů s cestou tam a zpět.

Trajektové linky
Hlavním provozovatelem lodní dopravy na chorvatském
Jadranu je společnost Jadrolinija
(www.jadrolinija.hr).
Využijte v případě potřeby dostat
se z pevniny na ostrovy.
Důležité telefonní čísla
Předvolba +385
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
Policie 192
Hasiči 193
Záchranná služba 194
Pomoc motoristům na cestě 1987
Speciality chorvatské gastronomie
Chorvatská kuchyně je historicky ovlivněna tureckým, italským
a rakousko-uherským vlivem.
Pršut - sušená šunka
Pašticada - dušené jehněčího nebo hovězí maso v husté omáčce z vína a zeleniny
Kulen - pikantní uzenina
Černé rizoto (Crni rižot) – rizoto s mořskými plody
Girice - malé fritované ančovičky, které se podávají jako chipsy
Olihně na grilu (Lignje na žaru) – mořský plod
Fritule - malé fritované kulaté koblížky posypané cukrem
Rakija - silná ovocná pálenka
Orahovica – pálenka s nízkým obsahem alkoholu
Travarica - destilát s přísadou bylin
Základní slovíčka
Dobré jitro! / Dobro jutro!
Dobrý den! / Dobar dan!
Dobrý večer! / Dobra večer!
Dobrou noc! / Laku noć!
Vítám(e) vás! / Buďte vítán(i)! / Dobrodošli!
Nashledanou! / Dovidjenja!
pán / gospodin
paní / gospoda

Děkuji / Hvala
Prosím / Molim
Jak se máte? Děkuji, dobře, a vy?
Kako ste? Hvala dobro, a vi?
Mluvíte německy / anglicky?
Govorite li njemački / engleski?
Ano, trochu
Da, govorim malo

www.jadranlevne.cz
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DESTINACE V CHORVATSKU
UMAG
Přístavní město s téměř 13 000 obyvateli leží na severozápadním pobřeží poloostrova Istrie. Má krásné
historické centrum a je nazýváno „městem tenisu“. V Umagu a okolí se nachází zhruba 60 tenisových
kurtů. Každoročně se zde koná mezinárodní tenisový turnaj ATP Croatia Open. Umag nabízí upravené
pláže vhodné zejména pro rodiny s dětmi s pozvolným vstupem do moře. Jedna z nejznámějších pláží
Sol Polynesia je kombinací kamene, štěku a písku, takže si každý návštěvník může vybrat povrch,
který mu nejvíce vyhovuje.
Tipy na výlety: město Savudrija s majákem , aquapark Istralandia, amfiteátr v Pule, trajektová
plavba do Benátek

BAŠKO POLJE
Leží 2 km od populární Bašky Vody. Jedná se o klidnější letovisko s krásnými plážemi, které je
rozloženo v hustém borovém lese přímo na mořském pobřeží. Má dostatek rekreačních, sportovních a
zábavních příležitostí, které ještě doplňuje bohatá nabídka v nedaleké Bašce Vodě.
Tipy na výlety: pohoří Biokovo, město Split, město Baška Voda, městečko Tučepi
MAKARSKA
Je centrem zábavy na Makarské riviéře, která je po tomto městě pojmenována. Má více než 13 tisíc
obyvatel a je tak největším městem Makarské riviéry. Makarska patří mezi významná lázeňská
střediska, kde se léčí choroby dýchacích cest a pohybového ústrojí (ústav Biokovka). Turistům nabízí
mnoho restaurací, barů, diskoték, kaváren, obchodů, dětských parků i sportovního vyžití.
Tipy na výlety: Imotská jezera, přírodní park Biokovo, procházka kolem poloostrova sv. Petra, lodní
výlet na ostrov Brač-Bol
OSTROV HVAR
Je známý jako ostrov slunce, levandule a vynikajících vín. Vonné oleje z levandule se na Hvaru
vyráběly už v 16. století. Pokud budete na ostrově v průběhu června - července, kdy zrovna levandule
kvete, budete lány okouzleni. Má desítky osamělých zátok i velmi rušná letoviska, která nabízejí
všestranné vyžití od rána až do noci. Hvar je jedním z největších dalmatských ostrovů. Jeho délka je 68
km a je velmi hornatý. Život je soustředěn v severozápadní části, jelikož jižní pobřeží je velmi strmé.
Ostrov je nazýván chorvatskou Madeirou, protože má největší počet hodin slunečního
svitu na chorvatském Jadranu. Na ostrov Hvar se můžete dostat trajektem ze Splitu nebo z Drveniku.
Tipy na výlety: město Hvar, Jelsa, Stari Grad, Vrboska zátoka Dubovica, pevnost Napoleon, Paklené
ostrovy

POREČ
Průzračné Jaderské moře, spousta zeleně a borové lesy, které sahají až k mořskému břehu, dělají z
Poreče ideální místo pro rodinnou dovolenou. K Poreči patří i blízký ostrov Sv. Nikoly (cca 400m).
Město se pyšní vzácnou Eufraziovou bazilikou, která pochází z 6. století a patří na seznam světového
kulturního dědictví UNESCO. Celé staré jádro města je pěší zónou. Parkovat je tedy třeba na parkovištích v nové části města. Mezi jednotlivými letovisky Poreče je možné k přepravě využít autovláček,
který vyjíždí z náměstí Svobody a stojí cca 10 kun.
Tipy na výlety: aquapark Aquacolors, Dinopark, Eufraziova bazilika , jeskyně Baredine
RABAC
Městečko je situováno na východní části istrijského poloostrova. Naleznete zde mnoho menších
zálivů, krásných pláží, městský přístav, ze kterého odplouvají výletní lodě. Promenádu lemují restaurace, cukrárny, hotely a obchůdky s originálními chorvatskými suvenýry. Hlavní pláž Maslinica má
ocenění “Modré vlajky” a můžete si na ní zapůjčit vodní skútry nebo zkusit vodní lyžování. V Rabacu
najdete pláže oblázkové, skalnaté i betonové. Městečkem projíždí během sezony oblíbený turistický
vláček. Jeho trasa začíná u pláže Maslinica u hotelu Hedera, pokračuje podél pobřeží a promenády.
Svou jízdu zakončuje u pláže Girandella.
Tipy na výlety: , městečko Labin, městečko Pula, Plominský záliv , ostrov Cres
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ZAOSTROG
Malá obec na Makarské riviéře, kde žije zhruba 350 obyvatel. Zaostrog je ideálním místem pro
prožití klidné dovolené bez hluku diskoték u krásných oblázkových pláží. Pouze 3 km od Zaostrogu je
letovisko Drvenik, odkud se můžete vydat trajektem na ostrov Hvar nebo Korčula.
Tipy na výlety: kopec Plana - ideální pro paragliding, lodní výlet na ostrov Korčula, Hvar z
nedalekého přístavu v Drveniku, vodopády Kravica

PODACA
Je klidná vesnička zhruba 4 km od rušného letoviska Gradac. Podaca nabízí turistům pěkné koupání
na upravených oblázkových plážích. Během pobytu můžete podniknout výlet do původní vesnice
Gornja Podaca, která je typickou ukázkou dalmatské podhorské architektury.
Tipy na výlety: Gornja Podaca, město Gradac, Bačinská jezera, údolí řeky Neretvy
BRIST
Malá obec s 370 obyvateli, ležící 2 km severozápadně od letoviska Gradac je jako stvořená pro prožití
klidné dovolené. Brist se rozprostírá pod svahy pohoří Rilić a je znám svým členitým pobřežím a
krásnými zátokami. Pokud byste se chtěli zajít někam pobavit, můžete si udělat příjemnou procházku
podél pobřeží do města Gradac.
Tipy na výlety: město Gradac, Bačinská jezera, vodopády Kravica, lodní výlet na poloostrov Pelješac,
ostrov Hvar, ostrov Korčula nebo do Drveniku
GRADAC
Oblíbené turistické letovisko na jižním konci Makarske riviéry, pod pohořím Rilić, zhruba 40km od
Makarske. Pláže jsou lemovány borovicemi a palmami a díky drobným oblázkům a mírným vstupem
do moře jsou vhodné pro rodiny s dětmi. Procházky po krásné, dlouhé promenádě si můžete zpestřit
návštěvou obchůdků, cukráren, kaváren a pizzerií, přičemž na jejích obou koncích najdete diskotéky
nacházející se přímo u pláže.
Tipy na výlety: Bačinská jezera, vodopády Kravica, město Makarska, lodní výlet na poloostrov
Pelješac, ostrov Hvar, ostrov Korčula

DESTINACE V CHORVATSKU
TROGIR
Město leží zhruba 27 kilometrů západně od Splitu a obývá jej přibližně 10 000 obyvatel.
Trogir je moderní turistické letovisko s překrásným historickým centrem a mnoha významnými
památkami. Jeho historické jádro je zapsáno na seznamu UNESCO. V Trogiru a jeho okolí najdeme
převážně oblázkové či kamenité pláže. Asi nejhezčí koupání je na přilehlém ostrově Čiovo v zátoce
Saldun, kam se dostanete na motorovém člunu, na kole či pěšky.
Tipy na výlety: centrum města Trogir, ostrov Čiovo , město Split, národní park Krka

ŽIVOGOŠČE
Městečko leží hruba 20 km od Makarske směrem na jih. Oblast Porat je malebné letovisko ležící pod
svahy pohoří Biokovo mezi Makarskou a Drvenikem. Krásné oblázkové pláže a promenáda podél
pobřeží v Poratu jsou ideální pro rodinnou dovolenou s dětmi i romantickou dovolenou ve dvou. Pláže
lemuje promenáda s několika restauracemi a bary, ideální pro krátké procházky během letních večerů.
K odpočinku můžete využít lavičky podél promenády.
Tipy na výlety: část Živogošče Mala Duba, zátoka Vela Duba , město Podgora, město Makarska

BAŠKA VODA
Leží 10 km od Makarske. Voda je na všech plážích nádherně čistá a v dopoledních hodinách zde
dokonce jezdí „lodní prodavač ovoce“, který turistům ze své loďky nabízí melouny, hrozno, nektarinky
aj. Pokud se rozhodnete pro výlet, je možnost si zapůjčit horská kola nebo mopedy. Na pobřeží nabízejí výlety na okolní ostrovy, nebo si můžete počkat na autobus a podívat se do centra Makarské riviéry,
které nabízí množství nákupních možností. Pěšky se pak dostanete po promenádě až do Brely, která je
vyhlášená svou nádhernou pláží. Večerní a noční hodiny vyplňuje bohatý kulturně-zábavní program
v centru města.
Tipy na výlety: osada Topići, vesnice Bast, rafting na řece Cetina, město Makarska
PODGORA
V Podgoře se nachází malebný přístav a promenáda s překrásným kamenným nábřežím. Je to menší,
avšak rušné přímořské letovisko ležící na Makarské riviéře, cca 9 km jihovýchodně od Makarské (cca
1500 obyvatel). Původní obec se skládala ze dvou částí: horní část, která byla zničena zemětřesením
a zůstala opuštěna a z dolní části, rozkládající se od moře k magistrále. Ta zaznamenala v posledních
letech obrovský rozmach.
Tipy na výlety: lodní výlet na ostrov Brač - Bol, přírodní park Biokovo, delta řeky Neretvy - sběr
mandarinek, vyjížďky na loďkách, archeologické muzeum Narona

OSTROV KORČULA
Náleží střední Dalmácii a je vzdálený pouhých 1,5 km od západního cípu poloostrova Pelješac. Ostrov
je široký 6 km a 45 km dlouhý. Na ostrov se dostanete trajektem ze Splitu do přístavu Vela Luka. Další
spojení jsou pak z Drveniku a z poloostrova Pelješac. Pobřeží ostrova je poměrně členité a zátoky
poskytují krásné pláže na koupání. Pěstuje velmi kvalitní vinná réva, pomeranče, olivy, mandle.
Právě odtud pocházejí velmi oblíbená vína, např. Pošip, Rukatac, Plavac, Grk...Jestli chcete zažít
něco speciálního, vydejte se do osady Brna (asi 4 kilometry od obce Smokvica). Blízko odsud je totiž
zátoka Istruga proslulá svým léčivým bahnem. To by mělo pomáhat s problémy pohybového ústrojí i s
regenerací kůže. Bahno je volně využitelné, takže stačí přijet a „naložit se“ do něj.
Tipy na výlety: město Blato, město Vela Luka, jeskyně Vela Špilja, lodní výlet na ostrov Mljet
POLOOSTROV PELJEŠAC
Po Istrii je největším chorvatským poloostrovem. Je 65 km dlouhý a pouhé 3 až 7 km široký.
Velká část poloostrova je pokryta olivovými háji, vinicemi a stromy.
Hlavním střediskem cestovního ruchu je městečko Orebič na jižním pobřeží, které je známo svými
krásnými plážemi. Pelješac nabízí spoustu příležitostí pro sport. Můžete zde provozovat sportovní rybolov, vodní lyžování, kite-surfing, klasické surfování, potápění a archeologické potápění. Potápěčské
kluby najdete např. V Orebići, Trsteniku a Žuljaně.
Tipy na výlety: město Dubrovnik, město Orebić, město Trpanj, hradby města Ston

DRVENIK
Je menší, avšak turisty velmi oblíbené letovisko ležící v široké zátoce, která má 2 části: horní zátoka
Gornja Vala a dolní zátoka Donja Vala. Nad obcí se rozprostírá pohoří Rilić, které je pokračováním
pohoří Biokovo, a které chrání pobřeží před vnitrozemskými vlivy. V Drveniku naleznete vše, co
potřebujete k prožití pohodové dovolené – pěkné pláže, restaurace i sportovní vyžití. Za nočním
životem se jezdí do Gradacu, který je vzdálen zhruba 12 km směrem na jih.
Tipy na výlety: město Gradac Bačinská jezera , rafting na řece Cetině, lodní výlet na ostrov Korčula

IGRANE
Menší obec a letovisko na Makarské riviéře, 20 km od Makarske se zhruba 420 obyvateli. Vesnička
Igrane se spouští ze strmého svahu k přístavu a průzračně čistému moři. Okolí lemují olivové háje,
které poskytují příjemný stín a jsou typické pro tuto oblast. Dominantou obce je zvonice kostela, která
je viditelná z magistrály. Pobřežní promenádu lemuje menší množství kaváren a restaurací. Igrane je
vhodným místem pro prožití klidné dovolené.
Tipy na výlety: vrchol Sveti Jure na Biokovu , jeskyně Vranjača, město Makarska, město Podgora

PRIMOŠTEN
Oblíbené letovisko leží v nejjižnější části severní Dalmácie asi 28 km jižně od města Šibenik. Rozkládá
se na dvou poloostrůvcích mezi zátokami Luka Primošten a Raduča. Před Primoštenem leží několik
samostatných ostrůvků. Pláže mají pozvolný vstup do moře a jsou tak vhodné i pro rodiny s malými
dětmi. Aktivní turisté zde mají velmi dobré podmínky pro provozování vodních sportů: jachting,
potápění, windsurfing aj. Okolní svahy pokrývají známé primoštenské vinice.
Tipy na výlety: kostel sv. Jiří, město Trogir, město Šibenik, národní park Krka
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OTEVÍRÁNÍ & ZAVÍRÁNÍ MOŘE

Otevírání...

Apartmány LENKA

12

Studia Lenka se nachází v centrální části Gradacu ve vzdálenosti cca
350 m od pláže.

www.jadranlevne.cz

Apartmány KRASNA

Apartmány Krasna s úchvatným výhledem na moře se nachází
nedaleko centra přímo u pláže, od které jsou odděleny pouze
pobřežní komunikací.

OTEVÍRÁNÍ & ZAVÍRÁNÍ MOŘE

...a zavírání moře

Apartmány URLIČ

Apartmánový dům se nachází v části zvané Donja Vala pouhých
35 m od oblázkové pláže.

Apartmány BURIČ

Apartmánový dům se nachází v Drveniku, části zvané Donja
Vala, cca 60 m od křišťálově čisté oblázkové pláže, obklopené
palmami.

www.jadranlevne.cz
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OSTROV PAŠMAN
Akce31. 1. 2020
do

020

- 20% do 29. 2. 2 0
2
- 10% do 31. 3. 20
%
5
-

Vila Esperanza

30 METRŮ
OD PLÁŽE

WI-FI
PŘIPOJENÍ

KLIMATIZACE
NA POKOJI

POLOHA: Vila Esperanza se nachází na ostrově Pašman, ve vesnici Pašman, asi 30 m od pláže. Jedná se o velice klidnou část,
vhodnou pro rodiny s dětmi.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ:
Ubytování je v moderně zařízených dvou a čtyřlůžkových apartmánech s klimatizací.
Apartmán 1 / 2 : dvoulůžko, kuchyňský kout, koupelna s WC, balkon, klimatizace, TV.
SLEVY:
Apartmán : 2+2 : ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem , kuchyňský kout, koupelna s WC, balkon,
děti do 12 let sleva 200 Kč/pobyt
klimatizace, TV.
STRAVOVÁNÍ: vlastní.
PLÁŽ: betonová, oblázkovo-písčitá s pozvolným vstupem

CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování, spotřebu vody a energie, povlečení a ručníky, WIFI, závěrečný úklid, pobytovou taxu,
pojištění CK proti úpadku.
VOLITELNÉ PŘÍPLATKY: Komplexní cestovní pojištění, autobusová doprava, letecká doprava
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Parkování u objektu zdarma. V blízkosti ubytování se nachází 2 markety, restaurace.
Nejbližší promenáda s obchůdky se nachází v Biogradu, kam se dostanete trajektem z obce Tkon (vzdálenost od Pašmanu cca
5 minut jízdy autem)
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BAŠKA VODA
Akce31. 12. 2019
do

2020

- 20% do 31. 3. 20
0
- 10% do 30. 4. 2
%
5
-

Rodinné bungalovy **

100 METRŮ
OD PLÁŽE

WI-FI
PŘIPOJENÍ

POLOHA: Patrové bungalovy umístěné v příjemné zeleni s ideální polohou, cca 500 m od centra Bašky Vody, v turistickém
komplexu Uranija.
POPIS A PLÁŽ: Oblázková, cca 50-100 m, vhodná pro děti.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ: 2 a 3lůžkové pokoje se sprchou a WC, TV, balkonem nebo terasou, pokoje označené K mají navíc
klimatizaci a ledničku. V každém bungalovu jsou umístěny celkem čtyři pokoje stejného typu, každý se zcela samostatným
vstupem. Klimatizovaná restaurace, směnárna, sejf (za poplatek cca 7 HRK/den), snack bar, prostor pro semináře, v období
od 13.6. do 5.9. animační program NEPTUN KLUBU, v termínu 6.6.-13.6. a 5.9.-12.9. program AKTIVNÍ DOVOLENÁ 50+,
terasa (3x týdně živá hudba), WI-FI na recepci ZDARMA.
STRAVOVÁNÍ: Formou ALL INCLUSIVE Light - plná penze formou bufetu, neomezená konzumace místních točených nápojů
(pivo, víno, voda, džus) v době podávání oběda a večeře, welcome drink při příjezdu.
AKTIVITY V OKOLÍ: V blízkosti - tenisové kurty, hřiště pro míčové hry, minigolf, vodní sporty.
POZNÁMKA: Služba ALL INCLUSIVE Light dále zahrnuje možnost využívání minigolfu a tenisového kurtu u hotelu Horizont
(v čase 12:00 - 14:00) - nutno předem rezervovat na recepci. Parkování za poplatek - cca 60 HRK/den. Pokoje 3(+0) B jsou
přednostně obsazovány 3 osobami. Nástupní den středa je možný pouze v kombinaci s autobusovou či leteckou dopravou,
případně na vyžádání v CK.
Ve spolupráci s CK Travel Family.

SLEVY: PRO POKOJ 2(+0): Dítě do 7 let bez lůžka – ZDARMA. Dítě do 12 let na 2. lůžku - sleva 20 %. Dítě od 12 do 18 let
na 2. lůžku - sleva 10 %. SLEVY PRO POKOJ 3(+0): Dítě do 12 let na 3. lůžku - ZDARMA. Dítě do 7 let bez lůžka - ZDARMA. Dítě 12-18 let na 3. lůžku - sleva 50 %. Osoba od 18 let na 3. lůžku - sleva 10 %. Dítě do 12 let na 2. lůžku - sleva 20
%. Dítě 12-18 let na 2. lůžku - sleva 10 %.
CENA ZAHRNUJE:
7 x ubytování s ALL INCLUSIVE Light, pobytovou taxu.
VOLITELNÉ PŘÍPLATKY: Autobusová doprava, letecká doprava

www.jadranlevne.cz
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BAŠKO POLJE
Akce31. 1. 2020
do

20

- 10% do 29. 2. 20 0
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d
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-

Hotel a depandance Alem **

150 METRŮ
OD PLÁŽE

POLOHA: Hotel a depandance Alem** se nacházejí v borovém lesíku pod horským masivem Biokovo ve vzdálenosti 80-200 m
od krásné pláže.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ:
Restaurace, kavárna, market, sejf, směnárna, terasa.
Komplex je tvořen hlavní budovou a samostatnými jednopatrovými pavilony, které jsou rozmístěny v lesoparku ve vzdálenosti asi 50 m od hlavní budovy. Jednoduše zařízené 2 lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek se sprchou, WC a balkonem s
orientací na moře nebo do parku. Ubytování je vhodné pro nenáročné hosty.
1/2+1 SWCBP: dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky, sprcha/WC, balkon, orientace do parku
1/2+1 SWCBM: dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky, sprcha/WC, balkon, orientace na moře.
1/2+2 SWCBM: dvoulůžkový pokoj s možností 2 přistýlek, sprcha/WC, balkon, orientace na moře.
1/2+1 SWCBM - depandance: dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky, sprcha/WC, balkon, orientace na moře.
STRAVOVÁNÍ: Polopenze: snídaně i večeře formou bufetu, večeře včetně nápojů (2 dcl džusu, 2 dcl piva, 2 dcl vína nebo 2 dcl
minerální vody). Možnost dokoupení obědů (290 Kč).
PLÁŽ: Oblázková, vhodná pro děti, sprchy na pláži.

16
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SLEVY:
Dítě 2-11,99 let na přistýlce s 2 dospělými osobami ZDARMA (v období 22.6.-17.8.2019 sleva 40%)
Druhé dítě 2-11,99 let na základním lůžku: sleva 50%.
Dítě 2-11,99 let s 1 dospělou osobou na pokoji: sleva 20%.
Dospělá osoba na přistýlce: sleva 20%.
CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, poplatek za přihlášení hosta, povlečení a ručníky, závěrečný
úklid, pojištění CK proti úpadku.
VOLITELNÉ PŘÍPLATKY: Obědy: 290 Kč/1 den, komplexní cestovní pojištění, autobusová doprava, letecká doprava
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Klimatizovaná restaurace, hřiště pro petanque, půjčovna kol, hřiště pro míčové hry.

PROMAJNA
Akce31. 12. 2019
do

2020

- 15% do 31. 3. 20
0
- 10% do 30. 4. 2
%
5
-

Pavilon Dukić A **

150 METRŮ
OD PLÁŽE

WI-FI
PŘIPOJENÍ

POLOHA: Pavilony DUKIĆ se nachází v letovisku Promajna cca 3 km jižně od letoviska Baška Voda, cca 1,5 km od Baško
Polje a cca 7 km severně od města Makarska. Poloha pavilonů přímo vybízí k příjemným procházkám podél moře do výše
zmíněných turistických letovisek.
POPIS A PLÁŽ: Oblázková, vhodná pro děti, cca 150 m. Na pláži jsou k dispozici sprchy, kabinky, WC, lehátka - za poplatek.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ: Menší 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, lednicí, TV a balkonem. Pokoje nemají kuchyňský kout.
Promajna je ideálním místem ke strávení příjemné dovolené, nabízející několik restaurací, plážových barů, obchůdků,
market, WI-FI na terase restaurace ZDARMA.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní nebo formou polopenze nebo plné penze. Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze 3
menu, nápoj k večeři - 2 dl piva nebo vína nebo džusu nebo minerální vody. U plné penze navíc oběd výběrem ze 3 menu,
nápoj k obědu. Stravování probíhá v centrální restauraci.
AKTIVITY V OKOLÍ: Možnost zapůjčení skútrú, kol a šlapadel
POZNÁMKA: Úklid pokojů v průběhu pobytu si klienti provádějí sami. Animační program NEPTUN KLUBU bude probíhat od
13.6. do 5.9. a v termínu 30.5. - 13.6. a 5.9. - 19.9. – program AKTIVNÍ DOVOLENÁ 50+. Nástupní den středa je možný pouze
v kombinaci s autobusovou či leteckou dopravou. Klienti se po příjezdu hlásí delegátce, která je zde přítomná. Pavilony Dukić
nemají recepci. Na vyžádání pobyt s malým psem za poplatek cca 10 EUR/den.
Ve spolupráci s CK Travel Family.

SLEVY: Dítě do 12 let bez lůžka se 2 dosp. - ZDARMA.
Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 10 %.
CENA ZAHRNUJE:
7x ubytování, polopenzi, plnou penzi, pobytovou taxu
VOLITELNÉ PŘÍPLATKY: Autobusová doprava, letecká doprava
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PROMAJNA
Akce31. 12. 2019
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0
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%
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Pavilon Dukić B ***

150 METRŮ
OD PLÁŽE

WI-FI
PŘIPOJENÍ

POLOHA: Pavilony DUKIĆ se nachází v letovisku Promajna cca 3 km jižně od letoviska Baška Voda, cca 1,5 km od Baško
Polje a cca 7 km severně od města Makarska. Poloha pavilonů přímo vybízí k příjemným procházkám podél moře do výše
zmíněných turistických letovisek.
POPIS A PLÁŽ: Oblázková, vhodná pro děti, cca 150 m. Na pláži jsou k dispozici sprchy, kabinky, WC, lehátka - za poplatek.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ: Prostornější 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, lednicí, TV a balkonem, s možností přistýlky
(rozkládací lehátko vhodné pro děti do 12 let). Pokoje jsou orientovány na pohoří Biokovo a nemají kuchyň. kout. Apartmány
pavilonu B - typ APT. 2+2 B - jedna 2lůžková ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, typ APT. 5(+2) jedna 2lůžková ložnice, jedna 3lůžková ložnice, denní místnost s možností až 2 přistýlek (rozkládací gauč), vždy vybavený
kuchyň. kout, sprcha WC, TV, balkon nebo terasa. APT. A5(+2) - apartmán je orientovaný na moře a je prostornější, APT.
B5(+2) - apartmán je orientovaný na pohoří Biokovo. Na místě možnost dokoupení mobilní klimatizace v pavilonu Dukić
B (není k dispozici pro všechny ubytovací jednotky) za doplatek 10 EUR/den. Promajna je ideálním místem ke strávení
příjemné dovolené, nabízející několik restaurací, plážových barů, obchůdků, market, WI-FI na terase restaurace ZDARMA.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní nebo formou polopenze nebo plné penze. Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze 3
menu, nápoj k večeři - 2 dl piva nebo vína nebo džusu nebo minerální vody. U plné penze navíc oběd výběrem ze 3 menu,
nápoj k obědu. Stravování probíhá v centrální restauraci.
AKTIVITY V OKOLÍ: Možnost zapůjčení skútrú, kol a šlapadel
POZNÁMKA: Úklid pokojů v průběhu pobytu si klienti provádějí sami. Animační program NEPTUN KLUBU bude probíhat
od 13.6. do 5.9. a v termínu 30.5. - 13.6. a 5.9. - 19.9. – program AKTIVNÍ DOVO-LENÁ 50+. Klienti se po příjezdu hlásí
delegátce, která je zde přítomná. Pavilony Dukić nemají recepci.
Ve spolupráci s CK Travel Family.
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SLEVY: PRO POKOJ 2(+1): Dítě do 3 let bez lůžka a stravy - ZDARMA. Dítě do 12 let na přistýlce v období: do 27.6. a od
29.8. - ZDARMA, 27.6.-29.8. - sleva 70 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 30 %. Dítě do 12 let s 1 dospělým - sleva 10
%. SLEVY PRO APARTMÁNY: Dítě do 3 let bez lůžka - ZDARMA. RODINNÁ CENA 2+2: Platí pro 3 osoby a dítě do 12 let v
apartmánu APT. 2+2 B v pavilonu Dukić B na bázi polopenze. Na rodinnou cenu nelze uplatnit slevu za včasný nákup ani
slevu věrného zákazníka.
CENA ZAHRNUJE:
Pokoje - 7x ubytování, polopenzi, plnou penzi, pobytovou taxu
Apartmány – 7x ubytování, polopenzi, plnou penzi, spotřebu vody a energie, lůžkoviny, závěrečný úklid, pobytovou taxu
VOLITELNÉ PŘÍPLATKY: Polopenze - 3 300 Kč/os./týden, plné penze - 5 300 Kč/ os./týden. V případě dokoupení
polopenze/plné penze pro všechny osoby v apartmánu APT. 5(+2), má dítě do 12 let na 6. a 7. lůžku polopenzi/plnou
penzi – ZDARMA. Autobusová doprava, letecká doprava.

MAKARSKA
Akce31. 12. 2019
do

2020

- 15% do 31. 3. 20
0
- 10% do 30. 4. 2
%
5
-

Hotel Biokovka ***

50 METRŮ
OD PLÁŽE

WI-FI
PŘIPOJENÍ

KLIMATIZACE
NA POKOJI

POLOHA:
Oblíbený lázeňský hotel s rehabilitačním centrem, v nejkrásnější části Makarske, cca 2 km od historického centra.
PLÁŽ:
Oblázková, cca 50 m, lehátka a slunečníky za poplatek, sprchy na pláži za poplatek.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ:
Klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, některé s možností přistýlky.
Pokoje 2(+0) BM jsou vhodné pro vozíčkáře a jsou v omezeném počtu (na vyžádání). Pokoje prošly renovací v průběhu více
let a jsou vybaveny různým typem nábytku.
Restaurace, kavárna s terasou, plážová restaurace, aperitiv bar, směnárna, kadeřnický salón a salón na pedikúru, sejf na
recepci za poplatek, TV místnost, společenská místnost. Společenské prostory jsou klimatizované, WI-FI ZDARMA, výtah.
2 vnitřní bazény s vyhřívanou mořskou vodou, moderní fitness centrum, masáže, sauna.
V blízkosti se nachází tenisové centrum.
STRAVOVÁNÍ: Polopenze - snídaně a večeře formou bufetu, obědy - výběr ze 3 menu.
AKTIVITY V OKOLÍ: 2 vnitřní bazény s vyhřívanou mořskou vodou, moderní fitness centrum, masáže, sauna. V blízkosti se
nachází tenisové centrum.
POZNÁMKA: Lednice na vyžádání - cca 4 EUR/den. Hotel je z části využíván jako zdravotnické a rehabilitační zařízení, je
vhodný pro lázeňské a sportovní pobyty.
Při zakoupení pobytu do 31.12.2019 mají klienti neomezený vstup do fitness ZDARMA, od 1.1.2020 vstup do fitness 1x za
pobyt ZDARMA. Hotelové parkoviště je ZDARMA (vratná kauce na elektronickou kartu cca 20 EUR). Naši klienti mají 10 %
slevu na léčebné procedury.
Ve spolupráci s CK Travel Family.

SLEVY:
Dítě 3-6,99 let na přistýlce se 2 dospělými – ZDARMA (ubytování + strava)
Dítě 3-6,99 let na lůžku rod. - ZDARMA (ubytování + strava)
CENA ZAHRNUJE:
7 x ubytování s polopenzí/plnou penzi, pobytovou taxu
VOLITELNÉ PŘÍPLATKY:
Na vyžádání : dětská postýlka v termínu do 23.5. a od 26.9. ZDARMA, v termínu 23.5. - 26.9. za poplatek
7 EUR/den
autobusová doprava, letecká doprava

www.jadranlevne.cz
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Hotel Rivijera **

200 METRŮ
OD PLÁŽE

POLOHA:
Hotel je tvořen devíti pavilony, které jsou umístěny v zeleni v mírném svahu, v blízkosti moře, v klidnější části Makarské, cca
2 km od historické-ho centra u nejkrásnějších pláží.
POPIS A PLÁŽ:
Oblázková, cca 50-200 m, vhodná pro děti. Sprchy na pláži za poplatek.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ:
2lůžkové pokoje se sprchou a WC, telefonem, ventilátorem, lednicí, SAT TV, WI-FI ZDARMA, některé pokoje s balkonem a
klimatizací. Pokoj 2(+2) - dva 2lůžkové pokoje, které nejsou odděleny dveřmi. Pokoje s označením N jsou vybaveny novějším
nábytkem. Pokoj typu 2(+1) - třílůžkový pokoj bez balkónu. Z pokojů není výhled na moře z důvodu středomořské vegetace.
Klimatizovaná restaurace, směnárna, sejf, bar, TV místnost, kadeřnictví, internetový koutek, taneční terasa, parkoviště.
STRAVOVÁNÍ:
Snídaně formou bufetu, večeře - hlavní chod výběrem ze 4 menu, předkrmy, polévky, saláty, dezerty - formou bufetu.
AKTIVITY V OKOLÍ: Betonové tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, dětské hřiště, vodní sporty.
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SLEVY:
PRO POKOJ 2(+0): Dítě do 3 let bez lůžka s polopenzí - ZDARMA. Dítě do 12 let na 2. lůžku - sleva 30 %.
SLEVY PRO POKOJ 2(+1): Dítě do 12 let na 3. lůžku - ZDARMA. Osoba od 12 let na 3. lůžku - sleva 30 %. Při obsazení pokoje
2(+1) dvěma dospělými a dvěma dětmi do 12 let se platí 3x plná cena. SLEVY PRO PO-KOJ 2(+2): Dítě do 12 let na 4. lůžku ZDARMA. Osoba od 12 let na 4. lůžku - sleva 30 % .
CENA ZAHRNUJE:
7 x ubytování a polopenzi , pobytovou taxu.
VOLITELNÉ PŘÍPLATKY:
Ve spolupráci s CK Travel Family.
autobusová doprava, letecká doprava
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Apartmány Anka

300 METRŮ
OD PLÁŽE

WI-FI
PŘIPOJENÍ

KLIMATIZACE
NA POKOJI

POLOHA: Ubytování je zařízeno v apartmánovém domě v centrální části Makarské , vzdálenost k nejbližší pláži cca 300 m,
hlavní městská pláž je vzdálena cca 900 m.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ:
Přízemí: Studio pro 2 osoby: dvoulůžko, zařízený kuchyňský kout, koupelna s WC, TV, klimatizace, posezení na terase
Třílůžkový apartmán: ložnice s dvoulůžkem a 3. samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem, rozkládacím
gaučem (přistýlka), koupelna s WC, TV, klimatizace, posezení na terase
První patro: Studio pro 2 osoby: dvoulůžko, zařízený kuchyňský kout, koupelna s WC, TV, klimatizace, balkon s částečným
výhledem na moře. 4-5 lůžkový apartmán: 2 ložnice s dvoulůžkem (v jedné ložnici 3. samostatné lůžko), denní místnost s
kuchyňským koutem, koupelna s WC, TV, klimatizace, terasa s částečným výhledem na moře.
STRAVOVÁNÍ: vlastní.

SLEVY: Děti do 12 let sleva 200 Kč/pobyt, děti do 5,99 let bez nároku na lůžko – ZDARMA (nelze u dvoulůžkových studií).

PLÁŽ: oblázková.

CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování ve studiu/apartmánu vč. spotřeby vody, plynu a el. energie, klimatizaci, lůžkoviny, pobytovou taxu, závěrečný úklid, zákonné pojištění CK proti úpadku.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Možnost zakoupení lodních výletů u majitelky objektu. V blízkosti restaurace, obchody, bary,
směnárna. Parkování u domu zdarma. Klimatizace v ceně = 15 hodin/pobyt na 7 nocí, každých dalších 15 hodin za příplatek
5 EUR na místě. Dětská postýlka na vyžádání zdarma.

VOLITELNÉ PŘÍPLATKY: komplexní cestovní pojištění, autobusová doprava, letecká doprava.
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Apartmány Bakalič
WI-FI
PŘIPOJENÍ

150 METRŮ
OD PLÁŽE

KLIMATIZACE
NA POKOJI

POLOHA:
Apartmány Bakalič se nacházejí v centrální části letoviska ve vzdálenosti cca 150 m od pláže.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ:
2 lůžkový apartmán: dvoulůžko, zařízený kuchyňský kout, koupelna s WC, SAT/TV, klimatizace, balkon.
4 lůžkový apartmán: ložnice s dvoulůžkem, denní místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, zařízený kuchyňský kout,
koupelna s WC, SAT/TV, klimatizace, balkon.
4 lůžkový apartmán LUX: celkem 85 m2, 2 oddělené ložnice, 2 koupelny s WC, pračka, velká, plně vybavená kuchyně vč.
myčky nádobí, s barem, kávovarem aj.; SAT/TV, klimatizace, balkon (22 m2)
Všechny apartmány mají přímý, panoramatický výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní.
PLÁŽ: Oblázková.
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SLEVY: děti do 12 let sleva 200 Kč/pobyt.
CENA ZAHRNUJE:
7x ubytování, spotřebu vody a energie, použití lůžkovin, klimatizaci, WIFI, závěrečný úklid, pobytovou taxu, pojištění CK proti
úpadku.
VOLITELNÉ PŘÍPLATKY:
Komplexní cestovní pojištění, autobusová doprava, letecká doprava.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Parkování u domu ZDARMA. V blízkosti supermarket, pošta, restaurace.
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Apartmány Ivanka
200 METRŮ
OD PLÁŽE

WI-FI
PŘIPOJENÍ

KLIMATIZACE
NA POKOJI

POLOHA:
Apartmánový dům se nachází v obci Živogošče, v části Porat asi 200 m od pláže.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ:
Ubytování je v nově zrekonstruovaných dvou, třech a čtyřlůžkových apartmánech v 1.patře.
Dále velký apartmán pro 6 osob ve 2. patře (3 ložnice + obývací pokoj + kuchyňský kout) s velkou terasou.
Každý apartmán má vlastní kuchyňku, sociální zařízení, terasu nebo balkon s nádherným výhledem na moře.

SLEVY: děti do 12 let sleva 200 Kč/pobyt

STRAVOVÁNÍ:
Vlastní.

CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování v AP/studiu, spotřebu vody a el. energie, lůžkoviny, klimatizaci, WIFI, závěrečný úklid,
pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku.

PLÁŽ:
Oblázková.

VOLITELNÉ PŘÍPLATKY: Komplexní cestovní pojištění, autobusová doprava, letecká doprava
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Parkování ZDARMA přímo u objektu. Na vyžádání možnost zapůjčit dětskou postýlku. Příplatek
za psa 3 EUR/noc – platba na místě.

www.jadranlevne.cz
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Apartmány Burič

60 METRŮ
OD PLÁŽE

WI-FI
PŘIPOJENÍ

POLOHA:
Apartmánový dům se nachází v Drveniku, části zvané Donja Vala, cca 60 m od křišťálově čisté oblázkové pláže, obklopené
palmami.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ:
Ubytování je zařízeno v účelově vybavených apartmánech s vlastním sociálním zařízením (sprcha+WC), kuchyňským
koutem, balkonem.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní.

SLEVY:
Děti do 12 let sleva 200 Kč/pobyt

PLÁŽ:
Oblázková.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Parkování u objektu zdarma. Možnost posezení na terase u domu včetně grilování. V letovisku jsou restaurace, bary (většina
u pláže), pizzerie, supermarket, pošta, směnárna. V Drveniku se nachází trajektový přístav, odkud jezdí trajekty na ostrov
Hvar.
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CENA ZAHRNUJE:
7x ubytování, spotřebu vody a el. energie, povlečení a ručníky, závěrečný úklid, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku.
VOLITELNÉ PŘÍPLATKY:
Komplexní cestovní pojištění, autobusová doprava, letecká doprava
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Apartmány Urlič

35 METRŮ
OD PLÁŽE

KLIMATIZACE
NA POKOJI

WI-FI
PŘIPOJENÍ

POLOHA:
Apartmánový dům se nachází v části zvané Donja Vala pouhých 35 m od oblázkové pláže.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ:
Ubytování je zařízeno v účelově vybavených 2 a 4 lůžkových apartmánech s klimatizací (za příplatek), Wi-Fi, LED TV.
Apartmán 1/2: ložnice se 2 lůžky, kuchyňský kout, koupelna s WC, balkon, možnost přistýlky.
Apartmán 1/4: ložnice se 2 lůžky, obývací část s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem, koupelna s WC, balkon.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní.
Možnost dokoupení polopenze v blízké restauraci.

SLEVY:
Děti do 12 let sleva 200 Kč/pobyt.
Děti do 4 let bez nároku na lůžko budou ubytovány zdarma.

PLÁŽ:
Oblázková.

CENA ZAHRNUJE:
7x ubytování, spotřebu vody a el. energie, povlečení a ručníky, závěrečný úklid, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku,
Wi-Fi

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Parkování u objektu zdarma. V letovisku jsou restaurace, bary (většina u pláže), pizzerie, supermarket, pošta, směnárnna.
V Drveniku se nachází trajektový přístav, odkud jezdí trajekty na ostrov Hvar.

VOLITELNÉ PŘÍPLATKY:
POLOPENZE 2.890 Kč/osoba/pobyt, klimatizace 5 EUR/1 den (platba na místě), komplexní cestovní pojištění, autobusová
doprava, letecká doprava

www.jadranlevne.cz
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Apartmány Luna

35 METRŮ
OD PLÁŽE

KLIMATIZACE
NA POKOJI

WI-FI
PŘIPOJENÍ

POLOHA:
Apartmánový dům se nachází v Drveniku, v části zvané Donja Vala. Od oblázkové pláže je vzdálen pouze 35 m.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ:
Ubytování je zařízeno v nových apartmánech pro 4 osoby.
Studio 1 / 4 (jedna místnost) dvoulůžko, rozkládací gauč, zařízený kuchyňský kout, koupelna s WC, balkon nebo terasa, TV,
klimatizace. Apartmán 1 / 4 : dvě oddělené ložnice, zařízený kuchyňský kout, koupelna s WC, balkon , TV, klimatizace
Studio 1 / 2 : dvoulůžko, zařízený kuchyňský kout, koupelna s WC, balkon, TV, klimatizace
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní. Možnost dokoupení polopenze v blízké restauraci.

SLEVY:
Děti do 12 let sleva 200 Kč/pobyt.

PLÁŽ:
Oblázková.

CENA ZAHRNUJE:
7x ubytování, klimatizaci, povlečení a ručníky, závěrečný úklid, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Parkování u domu ZDARMA. V letovisku Drvenik jsou restaurace, bary (většina u pláže), supermarket, pošta, směnárna,
pizzerie. V Drveniku se nachází trajektový přístav, odkud jezdí trajekty na ostrov Hvar.

VOLITELNÉ PŘÍPLATKY:
POLOPENZE 2.890 Kč/osoba/pobyt, komplexní cestovní pojištění, autobusová doprava, letecká doprava
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Hotel Antonija ****

50 METRŮ
OD PLÁŽE

WI-FI
PŘIPOJENÍ

KLIMATIZACE
NA POKOJI

POLOHA: Moderní rodinný hotel v klidnější části zátoky Gornja Vala letoviska Drvenik, v bezprostřední blízkosti moře. V
místě je vybudovaná cyklostezka Drvenik - Gradac v délce 27 km.
PLÁŽ: Oblázková, cca 50 m.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ: Klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, minibarem, fénem a sejfem, některé s
možností přistýlky. Typ B2(+0) menší podkrovní pokoj s francouzským lůžkem, bez balkonu, typ A2(+0) pokoje bez balkonu,
typ 2(+1) BM - boční pohled na moře, 2(+1) BM-SW - přímý pohled na moře. Typ 3(+1) FAMILY - 4lůžkový pokoj s balkonem a orientací na mořskou stranu, typ 3(+1) SUITE - podkrovní 2lůžkový pokoj bez balkonu a pokoj s rozkládacím gaučem
vhodným pro 2 děti do 12 let. Centrální restaurace, WI-FI ZDARMA, bar, terasa, výtah (v hotelu nezajíždí do posledního,
podkrovního patra), parkoviště, v blízkosti market.
STRAVOVÁNÍ: Snídaně a večeře formou bufetu. K večeři ZDARMA neomezená konzumace točených nealkoholických nápojů,
točeného kvalitního červeného a bílého vína, kávy a čaje.
AKTIVITY V OKOLÍ: Venkovní bazén (7x3 m x 1,2 m), wellness zóna (vstup od 18 let) - sauna, masáže, whirlpool (za
poplatek), fitness - ZDARMA, půjčovna jízdních kol, vodní sporty.
POZNÁMKA:
Bohatý animační program NEPTUN KLUBU bude probíhat od 13.6. do 5.9., 31.5. - 13.6. a 5.9. - 19.9. - program AKTIVNÍ DOVOLENÁ 50+, 1 x týdně živá hudba/diskotéka u bazénu. Pobytová taxa – cca 1,3 EUR/os./den – platí se na místě. Parkoviště
za poplatek - cca 35 HRK/auto/den. Naši klienti mají 10 % slevu na vstup do vodního parku. U pobytu v termínech do 27.6. a
od 29.8. ZDARMA 30 min. využívání whirpool v rámci wellness zony hotelu Antonija, sleva 50 % na pronájem jízdních kol.

SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu – ZDARMA. Dítě do 7 let na přistýlce - ZDARMA. Dítě od 7 do 12 let na přistýlce
se 2 dospělými - sleva 50 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 30 %. Na pokoji může být vždy pouze 1 dítě ZDARMA - v
případě ubytování dítěte do 7 let na přistýlce a dítěte do 3 let bez nároku na lůžko a stravu, má jedno dítě slevu 50 % a
druhé je ZDARMA.
CENA ZAHRNUJE:
7 x ubytování s polopenzí
VOLITELNÉ PŘÍPLATKY:
Autobusová doprava, letecká doprava
Pokoj B2(+0) je možno za příplatek 3.000 Kč/týden obsadit 1 osobou.

Ve spolupráci s CK Travel Family.
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Apartmány Šimič
30 METRŮ
OD PLÁŽE

KLIMATIZACE
NA POKOJI

WI-FI
PŘIPOJENÍ

POLOHA:
Nový apartmánový dům Šimič se nachází na pomezí obce Zaostrogu a Podaci jen cca 30 m od pláže. Centrum Zaostrogu se
službami a atrakcemi je vzdáleno cca 700 m.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ:
Ubytování ve dvoulůžkových apartmánech s možností přistýlky (2+1).
Ubytování ve čtyřlůžkových apartmánech (2+2) v přízemí domu.
Apartmány jsou vybaveny zařízeným kuchyňským koutem, koupelnou se sprchovým koutem a WC, TV/SAT, klimatizací (za
příplatek), novým nábytkem.
Každý apartmán má vyhrazený prostor na terase domu s posezením.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní.
Možnost dokoupení polopenze v restauraci Gallery v Podaci.
PLÁŽ: Oblázková.
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SLEVY: děti do 12 let sleva 200 Kč/ 1 osoba
CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování, spotřebu vody a el. energie, lůžkoviny, WIFI, závěrečný úklid, pobytovou taxu, pojištění CK
proti úpadku.
VOLITELNÉ PŘÍPLATKY: POLOPENZE 2.790 Kč/dospělý, 2.590 Kč/dítě do 12 let, komplexní cestovní pojištění, autobusová
doprava, letecká doprava
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Parkování možno ZDARMA v zahradě u domu nebo na přilehlé komunikaci.
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Apartmány Nena

70 METRŮ
OD PLÁŽE

KLIMATIZACE
NA POKOJI

WI-FI
PŘIPOJENÍ

POLOHA:
Apartmány Nena se nacházejí hned za vjezdem do obce Podaca po pravé straně od magistrály a jsou vzdáleny asi 70 m od
moře.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ:
Apartmány 1, 2 a 3 (pro 2 nebo 3 osoby) mají denní místnost s dvoulůžkem, třetím pevným lůžkem nebo přistýlkou a
zařízeným kuchyňským koutem, vlastní koupelnu (sprcha+WC), TV, balkon. Apartmán č. 4 (pro 4 osoby) má navíc malou
ložnici s dvěma oddělenými lůžky. Tyto 4 apartmány mají také klimatizaci (za příplatek).
Velký apartmán pro 4-6 osob ve druhém patře domu má dvě ložnice s dvoulůžkem, třetím pevným lůžkem nebo přistýlkou,
dvě koupelny s vanou a WC, plně vybavenou novou kuchyňskou linku, TV a hlavně prostornou slunečnou terasu (cca 30 m2)
s výhledem na moře.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní. Možnost dokoupení polopenze.
PLÁŽ: Oblázková.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Společná terasa je v přízemí, parkování pro hosty za domem ZDARMA, možnost WIFI připojení ZDARMA, v blízkosti restaurace, obchod.

SLEVY: děti do 12 let sleva 200 Kč/pobyt.
CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování, spotřebu vody a el. energie, Wi-Fi, lůžkoviny, závěrečný úklid, pobytovou taxu, pojištění CK
proti úpadku.
VOLITELNÉ PŘÍPLATKY: POLOPENZE 2.890 Kč/osoba, klimatizace 4 EUR/1 den (platba na místě), komplexní cestovní
pojištění, autobusová doprava, letecká doprava
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Penzion Gomila

30 METRŮ
OD PLÁŽE

KLIMATIZACE
NA POKOJI

WI-FI
PŘIPOJENÍ

POLOHA:
Penzion se nachází na pomezí Bristu a Gradace přímo nad pláží, k níž se schází po schodech. Podél pláže je promenáda, kudy
lze směrem na jih pohodlně dojít do Gradace za zábavou a nákupy, směrem na sever pak promenáda pokračuje až do Podaci.
K domu přiléhá velká zahrada s terasou, z níž je úchvatný výhled na moře. Doporučujeme klientům vyhledávajícím klidnou
dovolenou.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ:
Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením (koupelna se sprchovým koutem a WC), klimatizací a malou
lednicí. Všechny pokoje mají balkon s výhledem na moře.

SLEVY:
Děti do 11,99 let na lůžku - sleva 50% z ubytování včetně stravy, nelze kombinovat se slevou za včasný nákup
Děti do 4,99 let bez nároku na lůžko - ubytování včetně strany ZDARMA (při ubytování se 2 dospělými )
CENA ZAHRNUJE:
7x ubytování, 7x polopenzi, klimatizaci, lůžkoviny, WIFI, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku.

STRAVOVÁNÍ:
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu. U majitele objektu je možno zakoupit nealkoholické i alkoholické
nápoje včetně piva.

VOLITELNÉ PŘÍPLATKY:
Komplexní cestovní pojištění, autobusová doprava, letecká doprava

PLÁŽ:
Oblázková.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Společenská místnost s TV, parkoviště před domem zdarma, menší terasa s výhledem na hory v prvním podlaží.
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Apartmány Marina

50 METRŮ
OD PLÁŽE

KLIMATIZACE
NA POKOJI

WI-FI
PŘIPOJENÍ

POLOHA:
Apartmány Marina se nachází pod magistrálou, 200 m od centra města Brist a jen 50 m od krásné oblázkové pláže vhodné
i pro děti. Nejbližší restaurace je vzdálena cca 100 m, obchod s potravinami asi 200 m. Podél pláže prochází celým Bristem
promenáda, která směrem na jihovýchod pokračuje až do Gradace, severozápadním směrem vás přivede až do Podaci.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ:
Dům má celkem 4 apartmány, dva v přízemí a dva na prvním patře. Všechny apartmány jsou stejně velké (cca 42 m2) a
vybavené, apartmány na 1. patře mají balkony, apartmány v přízemí mají terasu, všechny orientované směrem k moři
(s částečným výhledem na moře). Apartmány jsou moderně a kompletně zařízeny, mají klimatizaci (za příplatek), jednu
ložnici s dvoulůžkem, denní místnost s vybaveným kuchyňským koutem (nádobí, sporák, lednice, varná konvice, mikrovlnná
trouba), rozkládacím gaučem, TV, rádio, koupelnu s WC a sprchovým koutem. Parkoviště je vzdáleno cca 10 m od domu.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní.
PLÁŽ: Oblázková.

SLEVY:
Dítě do 12 let: 200,- Kč/ 1 osoba
Dítě do 4,99 let: ubytování ZDARMA (bez nároku na lůžko)
CENA ZAHRNUJE:
7x ubytování, lůžkoviny, ručníky, spotřebu el. energie a vody, WIFI, závěrečný úklid, parkování, pobytovou taxu, pojištění CK
proti úpadku.
VOLITELNÉ PŘÍPLATKY:
Komplexní cestovní pojištění, autobusová doprava, letecká doprava, klimatizace – 5 EUR/1 den (platí se na místě).
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Apartmány Zvonik

30 METRŮ
OD PLÁŽE

KLIMATIZACE
NA POKOJI

WI-FI
PŘIPOJENÍ

POLOHA: Zcela nový apartmánový dům Zvonik se nachází v centru letoviska Brist, cca 39 km jihovýchodně od Makarské a
necelé 2 km severozápadně od Gradace, kam se dá dojít za zábavou a nákupy pohodlně podél moře po krásné promenádě.
Oblázková pláž je vzdálena jen pár kroků od domu. Na dosah ruky je malé tržiště, kde lze koupit ovoce a zeleninu a když si
přivstanete, tak i čerstvé ryby. Nejbližší restaurace, kde jsme pro Vás zařídili také výhodnou polopenzi, je vzdálena necelých
100 m.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ: Všechny apartmány jsou nově a moderně zařízeny, mají klimatizaci, plně vybavenou kuchyň s
myčkou nádobí, mikrovlnnou troubou, lednicí, sporákem, rychlovarnou konvicí a kávovarem, posezení s pohovkou, TV s
plochou obrazovkou, pračku a vlastní koupelnu se sprchou a fénem, většina i balkon.Na střeše domu je velká terasa s úchvatným výhledem na moře i na hory. Na terase jsou lehátka, slunečníky, sprcha, plynový gril, vše zdarma k dispozici klientům.
Parkování, klimatizace a Wi-Fi v ceně.
Ubytování:
AP 5+2 BM – 2× ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem, vybavený kuchyňský kout, sprcha, WC, 2x balkon
AP 2+2 BM – 1× ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem a s vybaveným kuchyňským koutem, sprcha, WC, balkon.
AP 2+2 – 1× ložnice, denní místnost s rozkládacím gaučem a s vybaveným kuchyňským koutem, sprcha, WC.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní nebo možnost dokoupení polopenze v nedalekém hotelu Riva:
2.790 Kč/ dosp.osoba, dítě 7-17,99 se 2 dospělými: 1.490 Kč, dítě do 6,99 let se 2 dosp. ZDARMA
Snídaně je formou bufetu, večeře výběr ze 3 menu, polévka nebo předkrm, salát, dezert, možnost dokoupení plné penze
(obědy - výběr ze 3 menu). K večeři ZDARMA místní točené nealkoholické nápoje.
PLÁŽ: Oblázková.
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SLEVY: Dítě do 12 let: 200,- Kč/ 1 osoba
CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování, lůžkoviny, ručníky, spotřebu el. energie a vody, klimatizaci, WIFI, závěrečný úklid, parkování, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku.
VOLITELNÉ PŘÍPLATKY: Autobusová doprava, Letecká doprava, Komplexní cestovní pojištění
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Hotel Riva ***

10 METRŮ
OD PLÁŽE

KLIMATIZACE
NA POKOJI

WI-FI
PŘIPOJENÍ

POLOHA: Malý rodinný hotel situovaný přímo na pláži v klidném malebném městečku Brist, cca 2 km od Gradacu.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ:
Klimatizované 2-4lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, telefonem, některé s možností přistýlky (rozkládací lehátko
vhodné pro dítě do 12 let), některé s balkonem nebo terasou. Pokoj typu 3(+0) M se nachází v 1. patře a nemá balkon. Ze
všech pokojů je přímý výhled na moře.
Restaurace, terasa, parkoviště, WI-FI v restauraci a na recepci ZDARMA.
STRAVOVÁNÍ:
Snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 3 menu, polévka nebo předkrm, salát, dezert, možnost dokoupení plné penze:
obědy - výběr ze 3 menu. K večeři ZDARMA místní točené nealkoholické nápoje.
PLÁŽ: Oblázková s pozvolným vstupem do moře, vhodná pro děti, cca 10 m, sprchy na pláži.
SPORT: Malé dětské hřiště, v Gradacu - vodní sporty dle místní nabídky, půjčovna kol, tenisové kurty.
POZNÁMKA: Na vyžádání možnost zapůjčení ledničky - 3 EUR/den, parkování za poplatek cca 3 EUR/den. Pobytová taxa cca 1,3 EUR/os./den - platí se na místě. Možnost využití bohatého animačního programu v rámci NEPTUN KLUBU, který bude
probíhat od 13.6. do 5.9. v prostorách hotelu Laguna v Gradaci, vzdáleném cca 20 minut chůze podél moře. Při zakoupení
pobytu do 31.3. v termínech do 27.6. a od 29.8. sleva 50 % na pronájem jízdních kol.

SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě do 12 let na přistýlce – ZDARMA. Dítě 12-18 let na přistýlce sleva 50 %. Osoba od 18 let na přistýlce - sleva 20 %.
CENA ZAHRNUJE:
7x ubytování s polopenzí
VOLITELNÉ PŘÍPLATKY: Autobusová doprava, Letecká doprava, Komplexní cestovní pojištění

Ve spolupráci s CK Travel Family.
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Studia Lenka

350 METRŮ
OD PLÁŽE

WI-FI
PŘIPOJENÍ

POLOHA:
Studia Lenka se nachází v centrální části Gradacu ve vzdálenosti cca 350 m od pláže.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ:
Ubytování je zařízeno ve studiích pro 2 osoby, která jsou vybaveny dvoulůžkem, zařízeným kuchyňským koutem (lednička,
2-plotýnkový el. vařič, varná konvice, nádobí), koupelnou (sprchový kout) s WC a balkonem s krásným, většinou přímým
výhledem na moře. Některá studia mají možnost přistýlky.
K dispozici je také jeden apartmán (4+2): dvě ložnice s dvoulůžkem a přistýlkou formou rozkládacího křesla, každá ložnice
má vlastní koupelnu s WC a vlastní balkon – jeden s přímým a jeden s bočním výhledem na moře. Apartmán má k dispozici
společný kuchyňský kout na jednom z balkonů.
Parkoviště u domu, v blízkosti restaurace, obchody, směnárny, pizzerie, vodní sporty na pláži

Termíny zájezdů u pobytů s autobusovou dopravou začínají vždy o 1 den dříve a končí o 1 den později než termíny ubytování.
SLEVY: Dítě do 11,99 let na pevném lůžku - sleva 200 Kč. Osoba od 7 let na přistýlce - sleva 200 Kč. Dítě do 6,99 let na
přistýlce - sleva 50% z ceny ubytování. Dítě do 4,99 let bez nároku na lůžko - ubytování ZDARMA.

STRAVOVÁNÍ: vlastní, možnost dokoupení bufetové polopenze s nealko nápoji v ceně v hotelu Sunce u pláže

CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování ve studiu/apartmánu, typ dopravy uvedený v cenové tabulce, lůžkoviny, spotřebu el.
energie a vody, WIFI, závěrečný úklid, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku. Příjemným bonusem pro klienty je jeden
večer servírování grilovaných ryb ZDARMA.

PLÁŽ:
Oblázková - 350m

VOLITELNÉ PŘÍPLATKY: POLOPENZE : 2.790 Kč/osoba/pobyt na 7 nocí, autobusová doprava, letecká doprava, komplexní
cestovní pojištění.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Parkování osobních automobilů u domu zdarma. U majitele objektu je možnost zakoupení
pestré škály lodních i autobusových výletů.
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Apartmány Krasna

20 METRŮ
OD PLÁŽE

WI-FI
PŘIPOJENÍ

POLOHA: Apartmány Krasna s úchvatným výhledem na moře se nachází nedaleko centra přímo u pláže, od které jsou
odděleny pouze pobřežní komunikací.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ:
Ubytování je v jednoduše zařízených 2 lůžkových apartmánech (některé s možností přistýlky).
Přízemí: apartmány č.5 a č.6: oba dvoulůžkové pokoje, každý app. má vlastní koupelnu s WC, společná kuchyňka na terase,
společná terasa s orientací na moře, ale bez výhledu (ve výhledu brání střecha sousedního domu). Ideální pro rodinu či
přátele v počtu 4 osob.
2.patro: apartmány č.1 a č.2: oba dvoulůžkové pokoje s přistýlkou, každý app. má vlastní koupelnu s WC, společná kuchyňka
na terase, společná terasa s bočním výhledem na moře.
Apartmány č.3 a č.4: oba dvoulůžkové pokoje s přistýlkou, každý app. má vlastní koupelnu s WC a svůj balkon s výhledem na
moře, společná kuchyňka je umístěna mimo apartmány.
Pokoj č.7: dvoulůžkový pokoj s přistýlkou, koupelna s WC je umístěna přes chodbu, možno využít jako druhou ložnici k
jednomu z apartmánů. Společná kuchyňka na chodbě, bez balkonu, z okna je výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ:
vlastní, možnost dokoupení bufetové polopenze s nealko nápoji v ceně v nedalekém hotelu Sunce (cca 100 m).

SLEVY: Děti do 12 let sleva 200 Kč/pobyt, dítě do 6,99 let v app. se 2 dospělými osobami bez nároku na lůžko – ZDARMA, dítě
do 6,99 let v app. s 1 dospělou osobou na základním lůžku = cena jako za přistýlku dospělé osoby.
CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování, lůžkoviny, spotřebu el. energie, plynu a vody, WIFI, závěrečný úklid, pobytovou taxu,
pojištění CK proti úpadku.
VOLITELNÉ PŘÍPLATKY: POLOPENZE: 2.790 Kč/osoba/pobyt na 7 nocí, autobusová doprava, letecká doprava, komplexní
cestovní pojištění.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Parkování osobních automobilů u domu zdarma. V blízkosti restaurace, kavárny, obchody,
směnárny, pizzerie, vodní sporty na pláži aj.

PLÁŽ: Oblázková.
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Hotel Neptun ***

100 METRŮ
OD PLÁŽE

KLIMATIZACE
NA POKOJI

WI-FI
PŘIPOJENÍ

POLOHA:
Rodinný hotel ležící v blízkosti krásné oblázkové pláže, cca 50 m nad penzionem Posejdon, nedaleko centra Gradacu.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ:
Klimatizované 2-3lůžkové pokoje s vanou a WC, lednicí, SAT TV, WI-FI ZDARMA, balkonem nebo lodžií, některé s možností
přistýlky. 3lůžkové pokoje jsou prostorné, s možností přistýlky, plně vyhovující pro ubytování 4-členné rodiny. Na pokojích
nejsou k dispozici osušky. Restaurace, aperitiv bar, WI-FI ZDARMA, v blízkosti směnárna, market, parkoviště.
STRAVOVÁNÍ:
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu se salátovým bufetem, plná penze - snídaně formou bufetu, obědy
a večeře - výběr z menu, v termínu 13.6. - 19.9. k obědu a večeři ZDARMA: 0,2l vína nebo 0,3l džusu.
PLÁŽ:
Oblázková, cca 100 m, vhodná pro děti.
SPORT:
Malý vnitřní bazén s whirlpoolem (otevřen denně 9:00-18:00), vodní sporty dle místní nabídky.
POZNÁMKA:
Pokoje 2(+1) jsou před-nostně obsazovány 3 osobami. Nástupní den středa je možný pouze v kombinaci s autobusovou či
leteckou dopravou. Pobytová taxa cca 1,4 EUR/os./den a poplatek za parkování cca 3 EUR/auto/den - hradí se na místě.

SLEVY: PRO POKOJ 2(+1) A 3(+1): Dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu – ZDARMA. Dítě od 2 do 12 let na přistýlce ZDARMA. Druhé dítě od 2 do 12 let bez lůžka se 2 dospělými a dítětem v pokoji 2(+1) - sleva 50 %. Dítě od 2 do 12 let na
3. základním lůžku v pokoji 3(+1) - sleva 50 %. Dítě od 12 do 18 let na přistýlce - sleva 30 %. Osoba od 18 let na přistýlce
- sleva 10 %. Dítě od 2 do 12 let na 2. základním lůžku - sleva 30 %. SLEVY PRO POKOJ 2(+0): Dítě do 2 let bez nároku na
lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě od 2 do 12 let na 2. základním lůžku - sleva 30 %.
CENA ZAHRNUJE :
7x ubytování s polopenzí/plnou penzí
VOLITELNÉ PŘÍPLATKY:
Autobusová doprava, letecká doprava
Ve spolupráci s CK Travel Family.
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Penzion Posejdon **

PŘÍMO
U PLÁŽE

WI-FI
PŘIPOJENÍ

POLOHA:
Penzion se nachází na samém břehu krásné oblázkové pláže, v blízkosti centra Gradacu.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ:
Menší klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, lednicí, SAT TV, WI-FI ZDARMA, balkonem, s možností přistýlky. Při
využití přistýlky je prostor v pokoji omezen. Na pokojích nejsou k dispozici osušky.
Restaurace, kavárna, bar, v blízkosti směnárna, market, parkoviště.
STRAVOVÁNÍ:
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu se salátovým bufetem, plná penze - snídaně formou bufetu, oběd
a večeře výběr z menu se salátovým bufetem, v termínu 13.6. - 19.9. k obědu a večeři ZDARMA: 0,2l vína nebo 0,3l džusu.
PLÁŽ: Oblázková, vhodná pro děti, penzion leží přímo u pláže.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Hosté penzionu Posejdon mohou využívat vnitřní bazén nacházející se v hotelu Neptun, vzdáleném cca 50 m. Nástupní den
středa je možný pouze v kombinaci s autobusovou či leteckou dopravou, případně na vyžádání v CK. Pobytová taxa cca 1,4
EUR/os./den a poplatek za parkování cca 3 EUR/auto/den - hradí se na místě.

SLEVY:
Dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu - ZDARMA. Dítě od 2 do 12 let na přistýlce - ZDARMA. Dítě od 2 do 12 let na
základním lůžku - sleva 30 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 30 %.
CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování s polopenzí/ plnou penzí
VOLITELNÉ PŘÍPLATKY: Autobusová doprava, letecká doprava

Ve spolupráci s CK Travel Family.
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Hotel Saudade ****
10 M
OD PLÁŽE

WI-FI
PŘIPOJENÍ

KLIMATIZACE
NA POKOJI

POLOHA:
moderní hotel v klidné části Gradacu, v bezprostřední blízkosti krásné oblázkové pláže, cca 1 km od centra
města
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ:
Klimatizované 1-2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, fénem, minibarem, sejfem,
WI-FI ZDARMA, s možností přistýlky (rozkládací křeslo). Pokoje typu ST 26 m2 se nachází po stranách hotelu,
pokoje typu PREM 32 m2 jsou s přímým výhledem na moře. Pokoj typu PANORAMA - 42 m2 - dvoulůžková
ložnice a denní místnost s rozkládacím gaučem a přímým výhledem na moře v nejvyšším patře hotelu.
Klimatizovaná restaurace, a la carte restaurace, aperitiv bar, terasa, trezor na recepci, parkoviště (zdarma).
V rámci hotelového wellness - fitness ZDARMA, masáže za poplatek. Sportovní využití dle místní nabídky.
STRAVOVÁNÍ:
polopenze - snídaně formou bufetu a večeře výběr ze 3 menu
PLÁŽ:
oblázková, cca 10 m, s pozvolným vstupem do moře, vhodná pro děti
CENA ZAHRNUJE:
7x ubytování s polopenzí, lůžkoviny, spotřebu el.energie a vody, WIFI, parkování, závěrečný úklid, pobytovou
taxu, pojištění CK proti úpadku.
VOLITELNÉ PŘÍPLATKY:
autobusová doprava, letecká doprava, komplexní cestovní pojištění.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
lehátka a slunečníky na hotelové pláži ZDARMA (v omezeném množství).
Pobyt se psem není povolen. Check in: 14:00-00:00. Check out: 06:00-11:00.
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GRADAC
Akdco 3e1. 12. 2001290

- 15% do 31. 3. 20
- 10% do 30. 4. 20
- 5%
2

Hotel a depandance Laguna A, B **
20 METRŮ
OD PLÁŽE

WI-FI
PŘIPOJENÍ

KLIMATIZACE
NA POKOJI

POLOHA: Nachází se přímo u krásné oblázkové pláže, cca 700 m od centra města.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ: Hotel (HR-0068G) - 2lůžkové pokoje s vanou a WC, balkonem, TV, některé s možností přistýlky.
Pokoje označené K mají klimatizaci. Depandance A (HR-0068D) - 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, balkonem, TV, některé s
možností přistýlky. Depandance B (HR-0068B) - jednoduše vybavené 2 a 3lůžkové pokoje se sprchou a WC. Pokoje 3lůžkové
jsou s možností přistýlky a bez balkonu. V hlavní budově - restaurace, aperitiv bar, WI-FI na recepci ZDARMA, sejf (za
poplatek), TV místnost, výtah (pouze v hotelu), terasa, parkoviště.
STRAVOVÁNÍ:
Polopenze - snídaně a večeře formou bufetu. Služby All inclusive Light - plná penze formou bufetu, 1x místní točený nápoj
(pivo, víno, voda, džus) v době podávání oběda a večeře, 1x týdně rybářská večeře, 2x týdně živá hudba.
PLÁŽ: Oblázková, 1,5 km dlouhá, cca 50 m, vhodná pro děti.
SPORT: Tenisové kurty, vodní sporty dle místní nabídky. Bohatý animační klubový program v rámci NEPTUN KLUBU od 13.6.
do 5.9., ve dnech 31.5. -13.6. a 5.9. - 19.9. - program AKTIVNÍ DOVOLENÁ 50+.

SLEVY: Dítě do 12 let na přistýlce - ZDARMA. Dítě do 7 let bez lůžka s polopenzí v pokoji 2(+0) i 2(+1) - ZDARMA.
Dítě do 12 let na základním lůžku - sleva 20 %. Osoba od 12 let na přistýlce - sleva 10 %.
CENA ZAHRNUJE: 7 x ubytování, polopenzi/All inclusive Light, pobytovou taxu
VOLITELNÉ PŘÍPLATKY: autobusová doprava, letecká doprava
Na vyžádání: dětská postýlka pro dítě do 3 let (cca 3 EUR/den) - platba na místě.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Pokoje 2(+1) jsou přednostně obsazovány 3 osobami. Nástupní den středa je možný pouze v
kombinaci s autobusovou či leteckou dopravou, případně na vyžádání v CK.

Ve spolupráci s CK Travel Family.
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SLOVINSKO - MORAVSKÉ TOPLICE

Hotel Termal ****

WI-FI
PŘIPOJENÍ

POLOHA: nachází se uprostřed vnitrozemských lázní Moravske Toplice, patří mezi nejznámější v celém Slovinsku. Stojí v
těsné blízkosti golfového hřiště. UBYTOVÁNÍ/SLUŽBY: restaurace, bar, prodejna suvenýrů, WI-FI na recepci ZDARMA, parkoviště. STRAVOVÁNÍ: snídaně a večeře formou bufetu, s možností dokoupení obědů v hotelu Ajda. SLEVY: dítě do 6 let se 2
dospělými - ZDARMA. Dítě od 6 do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 12 do 15 let se 2 dospělými - sleva 30 %. Dítě
do 6 let s 1 dospělým - sleva 50 % Dítě od 6 do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Dítě od 12 do 15 let s 1 dospělým - sleva 20
%. Osoba od 15 let se 2 dospělými - sleva 10 %. VÝHODY A BENEFITY: RODINNÝ BONUS: dítě do 12 let ZDARMA + dítě do 6
let ZDARMA na společné přistýlce, v pokoji se 2 plně platícími osobami, v období 1.1.-5.1., 1.2.-15.3., 9.4.-10.5., 29.5.-1.6.,
11.6.-14.6., 20.6.-6.9., 25.9.-4.10., 23.10.-1.11., 13.11.-18.11., 18.12.-27.12. 2020. CENA ZAHRNUJE: 2x ubytování, 2x
snídaní/polopenzi, neomezený vstup do bazénů a světa sauny, neomezený vstup do komplexu Terme 3000. VOLITELNÉ
PŘÍPLATKY: cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu, obědů - 500 Kč/os./den. Při ubytování na 1 noc - příplatek
10 %. Na vyžádání: dětská postýlka 8 EUR/den.

Bungalovy Termal ***

POLOHA: nachází se uprostřed vnitrozemských lázní Moravske Toplice, patří mezi nejznámější v celém Slovinsku. Stojí v těsné blízkosti
golfového hřiště. UBYTOVÁNÍ/SLUŽBY: typ bungalov 2(+1)- 2lůžková ložnice s možností přistýlky (vhodná pro dítě do 12 let), sprcha a
WC, SAT TV. restaurace, bar, prodejna suvenýrů, parkoviště. STRAVOVÁNÍ: snídaně a večeře formou bufetu v hotelu Termal, s možností
dokoupení obědů v hotelu Ajda. SPORT A ZÁBAVA: Aquapark - Terme 3000 s vodními atrakcemi (skluzavky se zvukovými a vizuálními
efekty, tobogány, vodopády, masážní trysky, saunový svět, speciální dětská riviera), lázeňské centrum Termalium (masáže, koupele, inhalace, kosmetické služby, pedikúra, manikúra, léčebné procedury jako elektroterapie, magnetoterapie, léčebné masáže a koupele), hřiště
pro míčové hry - volejbal, basketbal, házená, fotbal, tenisové a badmintonové kurty, půjčovna jízdních kol, animace, aerobic. DOPLŇUJÍCÍ
INFORMACE: hosté mají neomezený vstup do Aquaparku Terme 3000 s 22 venkovními a vnitřními bazény s celkovou vodní plochou 5 000
m2. Zapůjčení županu a papučí cca 2 EUR/os./den. Přihlašovací poplatek cca 1 EUR/os./pobyt a místní poplatek - cca 2 EUR/os./den - dle
místní vyhlášky, platí se na místě. SLEVY: dítě do 6 let na přistýlce se 2 dosp. - ZDARMA, dítě do 6 let s 1 dospělým - sleva 50 %. Dítě od 6
do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 6 do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. . CENA ZAHRNUJE: ubytování, polopenzi na vybraný
počet nocí, neomezený vstup do bazénů, sauny a komplexu Terme 3000.

VYBERTE SI TAKÉ Z NABÍDKY
POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ
NA STRANĚ 42, 43

Ve spolupráci s CK Travel Family.
Ve spolupráci s CK Travel Family.
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WI-FI
PŘIPOJENÍ

SLOVINSKO

Hotel Ajda ****

KLIMATIZACE
NA POKOJI

WI-FI
PŘIPOJENÍ

Apartmány Trobentica ***

KLIMATIZACE
NA POKOJI

WI-FI
PŘIPOJENÍ

POLOHA: moderní hotel v těsné blízkosti golfového hřiště a vodního parku Terme 3000. UBYTOVÁNÍ/SLUŽBY: klimatizované 2lůžkové pokoje se sprchou a WC, SAT TV, minibarem, telefonem, fénem, sejfem, přípojkou na internet, s balkonem,
některé s možností přistýlky. Pokoje Economy jsou menší a mají šířku dvoulůžka 150 cm. restaurace, bar, terasa, kosmetický
salón, výtah, parkoviště. STRAVOVÁNÍ: snídaně a večeře formou bufetu, s možností dokoupení obědů.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: hoteloví hosté mají neomezený vstup do Aquaparku Terme 3000. Zapůjčení županu a papučí
ZDARMA. Přihlašovací poplatek cca 1 EUR/os./pobyt a místní poplatek - cca 2 EUR/os./den - dle místní vyhlášky, platí se
na místě. Lehátka u venkovních bazénů Terme 3000 za poplatek - 2 EUR/lehátko/den. SLEVY: dítě do 6 let se 2 dospělými
- ZDARMA. Dítě od 6 do 12 let se 2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 12 do 15 let se 2 dospělými - sleva 30 %. Dítě do 6 let
s 1 dospělým - sleva 50 % Dítě od 6 do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Dítě od 12 do 15 let s 1 dospělým - sleva 20 %.
Osoba od 15 let se 2 dospělými - sleva 10 %. VÝHODY A BENEFITY: RODINNÝ BONUS: dítě do 12 let ZDARMA + dítě do 6
let ZDARMA na společné přistýlce, v pokoji se 2 plně platícími osobami, v období 1.1.-5.1., 1.2.-15.3., 9.4.-10.5., 29.5.-1.6.,
11.6.-14.6., 20.6.-6.9., 25.9.-4.10., 23.10.-1.11., 13.11.-18.11., 18.12.-27.12. 2020.. CENA ZAHRNUJE: ubytování, snídani/
polopenzi na vybraný počet nocí, neomezený vstup do bazénů, světa sauny a komplexu Terme 3000.

POLOHA: nachází se uprostřed vnitrozemských lázní Moravske Toplice a skládají se ze skupiny domů, které vytvářejí dojem
typické vesnice Prekmurje. Stojí v těsné blízkosti golfového hřiště. UBYTOVÁNÍ/SLUŽBY: klimatizované apartmány, typ
Apt. 2(+1) - 2lůžková ložnice na otevřené galerii, denní místnost s možností přistýlky, sprcha a WC, SAT TV, vybavený
kuchyňský kout, terasa. restaurace, bar, prodejna suvenýrů, parkoviště. STRAVOVÁNÍ: snídaně a večeře formou bufetu v
hotelu Termal, s možností dokoupení obědů v hotelu Ajda. SPORT A ZÁBAVA: Aquapark - Terme 3000 s vodními atrakcemi
(skluzavky se zvukovými a vizuálními efekty, tobogány, vodopády, masážní trysky, saunový svět, speciální dětská riviera),
lázeňské centrum Termalium (masáže, koupele, inhalace, kosmetické služby, pedikúra, manikúra, léčebné procedury jako
elektroterapie, magnetoterapie, léčebné masáže a koupele), hřiště pro míčové hry - volejbal, basketbal, házená, fotbal,
tenisové a badmintonové kurty, půjčovna jízdních kol, animace, aerobic. Terme 3000 nabízí 18 jamkové golfové hříště
(vozíky a příslušenství možno pronajmout na místě). DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: hosté mají neomezený vstup do Aquaparku
Terme 3000 s 22 venkovními a vnitřními bazény s celkovou vodní plochou 5 000 m2. Zapůjčení županu a papučí cca 2 EUR/
os./den. Přihlašovací poplatek cca 1 EUR/os./pobyt a místní poplatek - cca 2 EUR/os./den - dle místní vyhlášky, platí se na
místě. SLEVY: dítě do 6 let na přistýlce se 2 dosp. - ZDARMA, dítě do 6 let s 1 dospělým - sleva 50 %. Dítě od 6 do 12 let se
2 dospělými - sleva 50 %. Dítě od 6 do 12 let s 1 dospělým - sleva 30 %. Dítě od 12 do 15 let se 2 dospělými - sleva 30 %.
Dítě od 12 do 15 let s 1 dospělými - sleva 20 %. Osoba od 15 let se 2 dospělými - sleva 10 %. CENA ZAHRNUJE: ubytování,
polopenzi na vybraný počet nocí, neomezený vstup do bazénů, světa sauny a komplexu Terme 3000.

Ve spolupráci s CK Travel Family.

Ve spolupráci s CK Travel Family.
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Praha a ZOO

Schönbrunn a ZOO

Medvědí soutěska

Zábavní park ENERGYLANDIA

Dvoudenní poznávací zájezd do hlavního města Prahy s návštěvou pražské
ZOO. Navštívíme nejznámější pražské pamětihodnosti a projdeme se
krásnou pražskou ZOO v Troji s moderními pavilovy a expozicemi.

Na tomto jednodenním poznávacím zájezdu budete mít možnost navštívit
překrásný zámek Schönbrunn a jeho rozsáhlý park, monumentální kašny
v zámecké zahradě, nejstarší zoologickou zahradu na světě, která se pyšní
chovem pand, dále Palmový skleník, Pouštní dům či zahradu plnou bludišť
a her. Zájezd je vhodný pro rodiny s dětmi.

Medvědí soutěska je kamenitá rokle v rakouské spolkové zemi Štýrsko,
která byla v roce 1978 prohlášena za chráněnou přírodní památku.
Skalnatým kaňonem vystoupáte po 164 lávkách, žebřících a můstcích,
které vedou podél tůní a kaskádových vodopádů. Délka soutěsky je 1300
m a převýšení 350 m. Celý výstup trvá cca 2,5 hodiny. Na konci první části
výšlapu se můžete občerstvit v hospůdce a posilnit se na druhou část cesty.
V druhé půlce máte na výběr ze dvou tras. Obtížnější trasu přes vrchol
Hochlantsch, případně můžete pokračovat méně náročnou cestou přes
pastviny a skrze lesy. Obě cesty končí u jezera Teichalmsee.

Užijte si nezapomenutelný den v největším rodinném zábavním parku.
Park je vhodný pro všechny věkové kategorie, najdete zde vodní atrakce,
které jsou příjemným osvěžením během teplých dnů. Můžete navštívit
nejvyšší a nejrychlejší horskou dráhu v Evropě – Mega Coaster (spád 80 m,
výška 77 m, rychlost více než 140 km/h).
Uhradíte jednorázové vstupné a poté můžete celý den neomezeně využívat
všech zhruba 60 atrakcí, vodní park se skluzavkami, kinosál 7D či shlédnout
živé představení umělců. Občerstvení Vám nabízí 12 restaurací. Troufáme si
říct, že jedna návštěva parku nestačí...

Termín: 25.-26. 4. 2020

1990 Kč / os.

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP

NA VŠECHNY POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
DO 31. 1. 2020 - 10% | DO 31.3.2020 - 5%
Minimální počet účastníků pro uskutečnění zájezdu je 40 osob

Termín: 23. 5. 2020

890 Kč / os.

Termín: 30. 5. 2020

1090 Kč / os.

Termín: 30. 5. 2020

590 Kč / os.

Orlí hnízdo

Nákupy v Primarku

Průvod čertů v Retzu

Adventní Drážďany

Dvoudenní zájezd, během něhož poznáte Orlí hnízdo – honosné Hitlerovo
sídlo s jedinečnými výhledy na okolní vrcholy Alp a na Salzburg.
Dále navštívíte ledovcové jezero Königsee - ledovcem vytvořené jezero,
které se podobá norským fjordům, solný důl v Berchtesgadenu, kde
shlédnete dvouhodinovou prohlídku dolu, spojenou s jízdou vláčkem a
sklouznutím na dřevěné skluzavce (36m) přímo v solném dole a překrásné
město Salzburg - rodiště W. A. Mozarta.

Tento zájezd ocení především ženy, jelikož jsme skloubili prohlídku
historického centra Vídně spolu s předvánočními nákupy. Dopoledne
přijedeme do nákupního centra, kde Vás čekají 3 hodiny nákupů všech
světových značek, ale především cenově velice oblíbený Primark, kde
nakoupíte oblečení, doplňky, dekorace do domácnosti či vánoční dárky
pro celou rodinu za velmi příznivé ceny. Odpoledne se přesunete do centra
Vídně, kde proběhne prohlídka těch nejzajímavějších míst s průvodcem.
Na některých místech v centru města již budou vánoční trhy, které Vás
naladí na kouzelnou atmosféru přicházejících vánočních svátků.

Hlavní náměstí ve vinařském městečku Retz představuje jedno z nejhezčích
a největších tržišť Rakouska. Každoročně se na něm konají adventní trhy,
na kterých si můžete zakoupit ručně zdobené vánoční dekorace, ochutnat
pečené kaštany, selské speciality, svařené víno, punč a mnoho dalších
dobrot. Hlavní náměstí je možné projít i pod zemí, kde se skrývá největší
vinný sklep v Rakousku. V podvečer začíná tradiční “Krampuslauf” - jeden
z největších rakouských průvodů, kde více jak stovka čertů běží adventně
vyzdobeným městem. Čertovské řádění se dědí z generace na generaci,
stejně jako detailně vyřezávané masky z lipového nebo borového dřeva.

Užijete si pravou adventní atmosféru na jednom z nejvyhlášenějších trhů
v Drážďanech. Můžete ochutnat tradiční klobásky, pravou drážďanskou
štolu nebo lahodné perníčky. V centru města naleznete celkem jedenáct
vánočních trhů. Ten nejznámější má jméno Striezelmarkt a na zdejším
Altmarkt se konal poprvé už v roce 1434.

Termín: 25. 9. -27. 9. 2020
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2 790 Kč / os.
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Termíny: 21. 11. 2020

890 Kč / os.

Termín: 5. 12. 2020

890 Kč / os.

Termín: 5. 12. 2020

990 Kč / os.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Letní Wroclaw

Wieliczka a Krakow

Plavba z Bratislavy do Vídně

Vídeň - Dům moře

Wroclaw přezdívaná „Benátky střední Evropy“ se nachází ve slezské nížině
na řece Odra a je čtvrtým největším městem v Polsku.
Ve městě najdete unikátní gotickou architekturu, spoustu církevních staveb
a dokonce ostrovy.
Téměř všechny významné památky jsou soustředěny v centru či v dosahu
krátké procházky. Můžete se projít po 112 mostech, 12 ostrovech
a odpočinout si v krásných poříčních parcích.

Během tohoto jednodenního poznávacího zájezdu poznáte, že Krakow patří
mezi největší, nejstarší a nejkrásnější města Polska. Dominantou Krakowa
je vrch Wawel na levém břehu Visly, kde se tyčí impozantní Královský hrad
pocházející z 10. století a katedrála.

Tento zájezd je výjimečná příležitost poznat Bratislavu a Vídeň z paluby
rychlolodě. Plavba trvá 1 hodinu a 45 minut.
Oblíbený jednodenní výlet nabízí kromě možnosti poznávání přírodních
krás Dunaje a jeho okolí, také příležitost projít si překrásné historické
centrum Vídně s naším průvodcem.

Dům moře je umístěn v jedenáctiposchoďové budově. Celý komplex je
rozdělen do několika tematických expozic: fauna korálových útesů, fauna
Středozemního moře, sladkovodní fauna, teraristická část, tropický prales.
V 11. patře se nachází kavárna a je odtud krásný výhled na celou Vídeň.
Odpoledne se vydáte do centra Vídně, kde shlédnete nejdůležitější pamětihodnosti této bývalé císařské metropole.

Termín: 6 . 6. 2020

790 Kč / os.

Ve druhé části dne navštívíte solný důl Wieliczka. Pod městem Wieliczka se
nachází přes 700let starý solný důl, který je zapsaný na seznamu světového
dědictví UNESCO a je skutečnou evropskou raritou. Uvidíte solné lustry,
podzemní jezero, solné sochy a skřítky…

Termín: 16. 5., 10. 10. 2020

690 Kč / os.

Termín: 6 . 6. 2020

1590 Kč / os.

Termín: 19. 9. 2020

890 Kč / os.

Adventní Krakow

Adventní Vídeň

Adventní Wroclaw

Adventní Bratislava

Vánoční atmosféra v Krakowě Vás uchvátí. Vůně punče, pitného medu či
polských uzenin se vine celým městem.
Nenechte si ujít dominantu města - vrch Wawel na levém břehu Visly, kde
se tyčí impozantní královský hrad pocházející z 10. století a katedrála. Staré
město, jehož jádrem je Hlavní náměstí (Rynek Główny – největší náměstí
v Evropě) je společně s hradem Wawel zapsán od roku 1978 na seznamu
chráněných památek UNESCO.

Prohlídka historického centra s průvodcem trvá cca 3 hodiny. Během
individuálního volna je možné navštívit různé výstavy nebo některé z
muzeí. Také můžete navštívit adventní koncerty, které se konají ve velkém
sále Nové radnice, vstup je zdarma.
Před radnicí je téměř 150 stánků, které nabízí vánoční dárky, ozdoby na
stromeček, cukrovinky a hřejivé nápoje. Na náměstí Marie Terezie je krásná
vánoční vesnička s tradičními výrobky uměleckých řemesel. Kouzelná
atmosféra Vánoc dýchá na každém kroku.

Wroclaw přezdívaná „Benátky střední Evropy“ se nachází ve slezské nížině
na řece Odře a je čtvrtým největším městem v Polsku.
Ve městě najdete unikátní gotickou architekturu, spoustu církevních staveb
a dokonce ostrovy. Téměř všechny významné památky jsou soustředěny
v centru či v dosahu příjemné procházky. Můžete se projít po 112 mostech
a 12 ostrovech. Nádherná vánoční atmosféra, vůně kandovaného ovoce,
horké kaštany, polské gastronomické speciality, barvy světel, romantická
místa, úžasné památky a možnost nákupů na vánočních trzích. To vše Vám
nabízí předvánoční Wroclaw.

Bratislava je obzvláště krásná v adventním období. Projdete si památky a
dostanete se také na trhy, kde se pobavíte u svátečního programu a ochutnáte i vyhlášené místní tradiční speciality jakými jsou cikánská pečeně,
zelňačka, sádlový chléb s cibulí, pogáče, husí a zelné lokše, medovníky,
punč, medovina nebo grog.

Termíny: 5., 12. 12. 2020

690 Kč / os.

Termíny: 5., 12. 12. 2020

890 Kč / os.

Termín: 12. 12. 2020

790 Kč / os.

Termín: 12. 12. 2020

www.jadranlevne.cz
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JIŽNÍ ČECHY - KAMENICE NAD LIPOU
Akce
-5

020
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Apartmány Sofia
POLOHA:
Kamenice nad Lipou je město v okrese Pelhřimov, na rozhraní Vysočiny a Jižních Čech.
Městem protéka řeka Kamenice. Nachází se na trase turisticky atraktivní úzkokolejky Obrataň – Jindřichův Hradec. Město je městskou památkovou zónou.
Dominantou města je renesanční zámek přestavěný r. 1583 z původního hradu. Kolem zámku se nachází udržovaný anglický park se starou lípou, podle
které město dostalo přídomek ke svému názvu. Její stáří je odhadováno na 800 let. Zámek je veřejnosti přístupný a od r. 2006 se na zámku koná v době
letních prázdnin týdenní festival hraček z přírodního materiálu, Hračkobraní. Sjíždějí se zde hosté i z dalekého zahraničí.
Další zajímavosti: Křížová cesta, Židovský hřbitov, kostely, Gabrielka, Johanka, hist. silniční most a jiné zajímavosti, např. Kamenický pivovar nebo rodinný
zábavný park Fabula pro děti i dospělé od 2 do 99 let (http://pohadkova-rise.cz/). Koupání v místním koupališti, v lomu v blízké Antonce, nekonečné
procházky v krásné přírodě, skvělé ovzduší, cyklovýlety... V blízkosti (cca 20 km) najdete známé zámky, např. Červená Lhota, Jindřichův Hradec aj.
UBYTOVÁNÍ/VYBAVENÍ:
Jedná se o tři dvoulůžkové apartmány o rozměrech 45 - 52 m2 s možností přistýlek,
Sofia 1 (až 3 přistýlky), Sofia 2 (až 2 přistýlky), Sofia 3 (až 2 přistýlky).
Každý apartmán má chodbu, ze které je samostatný vchod do ložnice, denní místnosti (kuchyň, jídelna, obývací pokoj), koupelny se sprchovým koutem a
WC. Apartmány mají velká okna, Sofia 1 a Sofia 2 mají francouzská okna, Sofia 3 velká střešní okna. Jsou slunné, plné pozitivní energie.
Vybavení apartmánů: denní místnost - plně vybavená kuch. linka (mikr. trouba, klasická elektr. trouba, el. varná deska se 4 plotýnkami, myčka nádobí,
lednička s mraz. boxem, konvice, kávovar, toustovač, mixér, vybavení k vaření, utěrky, saponát, tablety do myčky), jídelní stůl a 4 židle, plochá TV, SAT s
německými programy, rozkládací pohovka min. 160 x 200 cm s úložným prostorem, konferenční stolek, kobereček, nábytek, police, LED osvětlení.
V apartmánech 1 a 2 jsou také síta proti hmyzu.
Ložnice: manželská postel 180 x 200 cm, rošty, kvalitní vysoké matrace, polštáře a přikrývky vč. povlečení, noční stolek, skříň na uložení šatů, police.
Koupelna a WC: autom. pračka, vysoušeč vlasů, kosmetický stolek, ručníky, osušky, tekuté mýdlo, toal. papír, žehlící potřeby (žehlička, prkno).
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní, v boční části app. domu se nachází pekárna s cukrárnou a kavárnou. Obědy v místních restauracích, případně jídelnách – domácí kuchyně za skvělé
ceny. Večeře v místním hotelu Berger nebo v restauraci u nádraží, případně v nově otevřeném Kamenickém pivovaru (i skvělé pivo).

Dny nástupu: libovolně dle dohody
CENA ZAHRNUJE:
Ubytování, lůžkoviny, utěrky, ručníky, osušky, hyg. potřeby, závěrečný úklid, místní poplatky,
DPH, spotřebu vody a elektrické energie. Parkování (u domu), wifi připojení k internetu, možnost úschovy vlastních kol – vše
zdarma.
VOLITELNÉ PŘÍPLATKY:
Dítě do 2 let bez nároku na lůžko - ZDARMA. Postýlka pro dítě do 2 let: 27 Kč/1 noc.
Pozdní check-out (odjezd mezi 11 - 17 hod.): 400 Kč/jednorázově za apartmán.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Check-in (příjezd) od 14 h, check-out (odjezd) do 11 h.

www.jadranlevne.cz
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LUHAČOVICE
Luhačovice

Jurkovičův dům

Vytipovali jsme pro Vás pár balíčků, které Vám ukáží jedno z nejhezčích tuzemských lázeňských měst Luhačovice tak, jak je ještě neznáte. Relaxujte při wellness procedurách, nebo zažijte přivítejte v Luhačovicích
nový rok. Výběr je jen na Vás. Kompletní nabídku balíčků a více informací naleznete na www.jadranlevne.cz

dům B. Smetany

Jestřábí
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné obchodní podmínky pro účast na zájezdech cestovní kanceláře JadranLevne.cz společnosti ČSAD Havířov a.s. (dále jen CK JL) platné od 1.11.2019
1. Smluvní vztah
Vzájemný smluvní vztah a právní poměr mezi CK JL a zákazníkem se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Obč. zákoník a Zákona č.159/1999 Sb. o některých podmínkách
podnikání v oblasti cestovního ruchu a je upraven v těchto Všeobecných podmínkách. CK JL poskytuje své služby všem zájemcům bez omezení, osoby mladší 15 let mohou užívat
služeb v doprovodu osoby starší 18 let a osoby v rozmezí 15-18 let s písemným souhlasem svého zákonného zástupce.
2. Smlouva o zájezdu (SOZ), objednávka dopravy a potvrzení účasti
K uzavření smlouvy nebo objednávky mezi zákazníkem a CK JL dochází přijetím podepsané SOZ nebo objednávky a jejím potvrzením ze strany CK JL. Obsah SOZ (objednávky) se
určuje dle katalogu, dodatečných nabídek, potvrzeného knihování, v souladu s těmito podmínkami a reklamačním řádem. SOZ nebo objednávku dopravy může za dohodnutých
podmínek zprostředkovat provizní prodejce.
3. Platební podmínky
CK JL má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Při uzavření SOZ nebo objednávky dopravy zaplatí zákazník zálohu ve výši 50% z celkové ceny zájezdu. Při
uplatnění akce „Záloha jen 500,-Kč“, která platí při zakoupení zájezdu do 29.2.2020, zaplatí zákazník při uzavření SOZ (objednávky) zálohu jen ve výši 500,- Kč za každou osobu
vč.dětí (+ objednané cestovní pojištění v plné výši). Druhá záloha v částce do 50% celkové ceny zájezdu je splatná v termínu do 31.3.2020.
Doplatek zájezdu musí být uhrazen tak, aby platba byla připsána na účet CK JL nejpozději 30 dní před odjezdem. V případě uzavření SOZ (objednávky)v době kratší než 30 dní před
odjezdem, je celková cena zájezdu splatná ihned při uzavření SOZ (objednávky). Bez plného zaplacení nemá zákazník nárok na poskytnutí cestovních dokladů a služeb. Stejné
platební podmínky platí, objednává-li zákazník zájezd u provizního prodejce. V případě nedodržení termínu zaplacení ceny zájezdu zákazníkem je CK JL oprávněna zájezd zrušit s
tím, že náklady spojené se zrušením (odstupné) hradí zákazník. Zákazník může uhradit zájezd poukázkami Sodexo, Edenred a UP ve výši až 100%. Při platbě poukázkami nemůže
zákazník uplatňovat nárok na žádnou slevu z části hrazené poukázkami, cena bude kalkulována z plných katalogových cen do výše uhrazené poukázkami. Při stornování zájezdu
bude zákazníkovi vrácená částka v hotovosti ve výši maximálně 80% z nominální hodnoty zaplacené poukázkami po odpočtu odstupného dle odstavce 5 těchto Všeobecných
obchodních podmínek.
4. Cenová garance CK JL
Ceny zájezdu CK JL jsou cenami smluvními a jsou kalkulovány na základě kurzů ze dne 30.9.2019. Závazná cena zájezdu pro zákazníka je cena uvedená v SOZ (objednávce). CK JL
je schopna z vlastních zdrojů a na základě akontací v zahraničí absorbovat až 10 % poklesu kurzu české koruny oproti stavu ze dne 30.9.2019. V případě, že by pokles kurzu české
koruny byl vyšší, může CK JL přistoupit k ukončení platnosti ceníků otištěných v katalogu a vydání ceníků nových, kalkulovaných na základě aktuálních kurzů. Nové ceny by v tomto případě platily pro všechny klienty, kteří si zájezd zaknihovali, zaplatili pouze zálohu, nikoliv však doplatek a pro nové rezervace. Nabídka cenové garance se týká klientů, kteří
v době vyhlášené cenové úpravy na základě změněných kurzů budou mít zaplacenou plnou cenu zájezdu. Těmto klientům je původně vypsaná cena garantována. O případném
zvýšení ceny zájezdu pro klienty, kterých se týká cenová garance, je CK JL povinna písemně informovat zákazníka nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Cena zájezdu nesmí
být jednostranně zvýšena během 20 dnů před zahájením zájezdu, v tomto případě CK JL uhradí pokutu klientovi ve výši 10 % ceny zájezdu bez pojištění.
5. Odstoupení od smlouvy o zájezdu nebo zrušení objednávky dopravy zákazníkem, odstupné
Zákazník má právo kdykoliv před zahájením zájezdu odstoupit od uzavřené SOZ nebo objednávky dopravy. Odstoupení od smlouvy o zájezdu nebo zrušení objednané dopravy
musí být provedeno písemně. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno zájezdu) doručeno cestovní kanceláři. Při odstoupení od
smlouvy je zákazník povinen zaplatit CK JL za každého přihlášeného účastníka odstupné z celkové ceny zájezdu v následující výši :
•
60 a více dní před odjezdem 500 Kč/osoba
•
59-46 dní před odjezdem 25% z ceny zájezdu
•
45-26 dní před odjezdem 50% z ceny zájezdu
•
25- 8 dní před odjezdem 80% z ceny zájezdu
•
7 dnů a méně před odjezdem 100% z ceny zájezdu.
•
U jednodenních zájezdů 60 a více dní před odjezdem 100 Kč/osoba.
Při odstoupení zákazníka od uzavřené SOZ je výše stornopoplatku za Cestovní pojištění rovna vždy celkové ceně Cestovního pojištění.
Den, ve kterém došlo ke zrušení SOZ nebo objednávky, se započítává do výše uvedeného počtu dnů rozhodných pro výpočet odstupného. Do tohoto počtu dnů se nezapočítává
den, ve kterém má být poskytnuta první služba. V případě storna zájezdu (zrušení účasti) jedné ze dvou osob ve dvoulůžkovém pokoji, musí zbývající osoba doplatit cenu za
2. osobu. Obdobně se postupuje při obsazení apartmánu, nebo studia nižším počtem osob. V opačném případě tato osoba/y (v apartmánu, studiu) nesplňuje/í podmínky pro
vystavení ubytovacího poukazu (voucheru) a nebudou jí/jim poskytnuty služby. Pokud se zákazník nedostaví k čerpání služeb v místě ubytování, zmešká odjezd autobusu nebo
musí být před započetím cesty nebo v jejím průběhu ze zájezdu vyloučen, nemá nárok na vrácení ceny zájezdu. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu svévolně přeruší účast na
zájezdu nebo nevyčerpá vlastní vinou některou ze zaplacených služeb, nemůže uplatnit nárok na finanční náhradu.
6. Práva a povinnosti CK
- před zahájením zájezdu :
a/ Je-li CK JL nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy o zájezdu (objednávky). Pokud
navrhovaná SOZ nebo změna SOZ (objednávky) vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena.
V závažných případech má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou SOZ (objednávky) souhlasit nebo zda odstoupí od SOZ (objednávky). Za důvod k odstoupení od
SOZ (objednávky) ze strany zákazníka bez stornopoplatků se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna pořadí míst
navštívených po trase, změna příjezdové nebo odjezdové trasy z dopravních, bezpečnostních a podobných důvodů. Pokud zákazník neodstoupí od SOZ (objednávky) ve lhůtě 5
dnů od doručení návrhu na změnu SOZ (objednávky), má se za to, že s její změnou souhlasí.
b/ CK JL je oprávněna zejména v případech, které nemůže ovlivnit, zrušit zájezd, přesunout nebo upravit termín odjezdu, provést operativní změnu programu zájezdu.
V těchto případech CK JL nepřebírá odpovědnost za důsledky a škody plynoucí ze změny.
U zájezdu s dopravou trvající déle než 6 dní si CK JL vyhrazuje právo zrušit zájezd nejpozději 21 dní před plánovaným začátkem zájezdu, trvající 2-6 dní si CK JL vyhrazuje právo
zrušit zájezd nejpozději 7 dní před plánovaným začátkem zájezdu a trvající méně než 2 dny si CK JL vyhrazuje právo zrušit zájezd nejpozději 2 dny před plánovaným začátkem
zájezdu, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků, který činí 40 platících osob a v téže lhůtě je povinna o této skutečnosti informovat zákazníka programu a může
zajistit jen služby v souladu se svými možnostmi.
c/ CK JL si vyhrazuje právo na změnu ubytovacího zařízení, je-li provedena z vážných důvodů zahraničním partnerem. Potom CK JL garantuje ubytování v jiném ubytovacím
zařízení stejné kvality za předpokladu, že zájezd nebo pobyt byl v dalších bodech realizován dle programu, výše uvedené skutečnosti nemohou být předmětem reklamace
zákazníka a práva na vrácení peněz.
d/ CK JL neručí za případné zpoždění z technických důvodů, nepřízně počasí, přetížení komunikace, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci, zpoždění z důvodu nedochvilnosti
klientů. V těchto případech nevzniká zákazníkovi nárok na odstoupení od SOZ (objednávky), slevu či jiné odškodnění.
e) na zájezdy nesplňující podmínky § 2522 Obč. zákoníku se nevztahují povinnosti, které Občanský zákoník ukládá pořadateli zájezdu dle § 2538, § 2541, § 2543 Občanského
zákoníku.
7. Změna Smlouvy o zájezdu (SOZ)
Na základě písemného požadavku zákazníka provádíme, pokud je to možné, změny knihování jména zákazníka (náhradník), termínu a ubytování, za které účtujeme poplatek ve
výši 200,- Kč. U jednodenních zájezdů 100 Kč za každou překnihovanou změnu. Oznámení o změně jména musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou
SOZ. Veškeré poplatky jsou účtovány vždy za každou překnihovanou osobu, včetně dětí.
8. Reklamace
Jestliže zájezd neprobíhá dle smluvních podmínek, má zákazník právo provést reklamaci. Zákazník je povinen oznámit své požadavky neprodleně tak, aby mohla být sjednána
náprava včas na místě samém. Reklamaci zákazník uplatňuje nejdříve u zástupce CK JL (průvodce nebo volá dispečerské číslo +420 733 595 055) v místě konání zájezdu a aktivně
přistupuje k jejímu vyřešení. Zástupce CK JL je oprávněn při vyřizování reklamace v místě konání zájezdu řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby, či jinou odpovídající
kompenzací. Pokud zákazník není spokojen s vyřešením reklamace na místě, vyžádá si písemné vyjádření průvodce nebo zástupce CK, u hotelových reklamací musí být proveden
zápis o předmětu reklamace mezi zákazníkem a recepcí. Bez písemného vyjádření průvodce, zástupce CK (potvrzení recepce) nebude brán na případné pozdější reklamace zřetel.
Zákazník musí uplatnit reklamaci u CK JL bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu, jinak právo zaniká.
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9. Cestovní doklady
Každý zákazník (spolucestující) je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, devizových a zdravotních předpisů té země, do které cestuje. Každý občan ČR, včetně dětí
(bez rozdílu věku) musí být pro cesty do zahraničí vybaven vlastním cestovním dokladem (cestovní pas nebo občanský průkaz). Není již tedy možné cestovat s dětmi zapsanými v
cestovním pase ani v občanském průkaze rodičů. Doklady musejí být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR. Zdroj: www.mzv.cz
Veškeré náklady, které vzniknou z nedodržení výše uvedených předpisů, nese zákazník. V případě, že cestující v průběhu zájezdu ztratí nebo jsou mu odcizeny doklady, je povinen
si pro zpáteční cestu opatřit náhradní doklady sám a na vlastní náklady. Zákazník se může v tomto případě obrátit na průvodce nebo zástupce CK na dispečerském čísle +420
733 595 055 s žádostí o pomoc. Průvodce nebo zástupce CK může v tomto případě pomoci pouze v omezeném rozsahu a v takové míře, aby nebyly narušeny jeho jiné pracovní
povinnosti.
10. Povinné smluvní pojištění cestovní kanceláře
Ceny všech zájezdů zahrnují povinné smluvní pojištění CK JL proti úpadku ve smyslu zákona č.159/1999 Sb. v platném znění. Na základě tohoto pojištění vzniká zákazníkovi
pojištěnému cestovní kanceláří právo na plnění v případech, kdy CK JL z důvodu svého úpadku:
- neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu,
- nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil,
- nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskuteční pouze zčásti.
CK JL si zajistila ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka) u subjektu Generali Pojišťovna a.s. , Bělehradská 299/132, 120 84 Praha 2, email: servis.cz@
generali.com; tel.:+420 244 188 188. Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly služby odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.
11. Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group (pojistná smlouva č. 5097518140, č. 5097518240).
K zájezdům organizovaným CK JL je možno si sjednat cestovní pojištění dle rozsahu uvedeném v katalogu (pouze při uzavření SOZ, nikoli dodatečně).
12. Ostatní povinnosti zákazníka
a/ dodržovat ubytovací řád v ubytovacích kapacitách včetně dodržování nočního klidu, jinak se zákazník vystavuje riziku ukončení ubytování ze strany majitele ubytovací kapacity
bez náhrady. CK JL neodpovídá za takto vzniklou škodu zákazníkovi.
b/ zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu
c/ zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje
13. Zavazadla
a/ Povolená hmotnost zavazadel je 15 kg/zavazadlo/1 osoba + 5kg příruční zavazadlo o max. rozměrech: délka 56, šířka 45 a hloubka 25 cm (přičemž součet těchto 3 rozměrů
může být max. 115 cm). Každý cestující může mít jedno příruční zavazadlo. Za nadváhu do 8 kg (navýšení hmotnosti 1 zavazadla na 15-23 kg) je účtován poplatek 500 Kč – platba
v CK nejpozději 5 dní před odjezdem nebo 800 Kč – platba u řidiče autobusu. Poplatek je za 1 směr jízdy. Zavazadla o hmotnosti nad 23 kg budou z přepravy vyloučena.
b/ Zákazník je povinen označit svá zavazadla štíkem, na kterém bude uvedeno: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo mobilního telefonu, který bude mít zákazník v době
trvání dovolené zakoupené u CK JL u sebe.
14. Škody
Zákazník je povinen uhradit škodu, kterou způsobil v průběhu dopravy a pobytu v dopravním prostředku, v ubytovacím zařízení nebo na majetku cestovní kanceláře.
15. Zpracování osobních údajů
Zákazník bere na vědomí, že CK JL zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne CK JL v souvislosti s jednáním o smlouvě o zájezdu či jiné smlouvě mezi zákazníkem
a CK JL, jejím uzavřením a plněním, a dále osobní údaje, které CK JL shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. Zpracovávány budou zejména
identifikační a kontaktní údaje zákazníka a další informace uvedené ve smlouvě nebo shromážděné v souvislosti s jejím plněním. CK JL při zpracování osobních údajů zákazníků
dodržuje obecně závazné právní předpisy, především Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) a dbá na ochranu soukromého
a osobního života zákazníků.
Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu či jiná smlouva uzavřená mezi zákazníkem
a CK JL.
CK JL bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronické databáze i manuálně v listinné podobě.
Osobní údaje zákazníka bude CK JL zpracovávat pouze k následujícím účelům:
a) poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
b) ochrana práv a právem chráněných zájmů CK JL, zejména určení, výkon nebo obhajoba právních nároků CK JL na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
c) dodržení právní povinnosti CK JL stanovené obecně závazným právním předpisem na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a
d) marketingové a obchodní účely na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu CK JL.
Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování a která činí 3 roky po zániku závazků z příslušné smlouvy o zájezdu či jiné
smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK JL, poté budou osobní údaje zlikvidovány či anonymizovány.
Při zpracování osobních údajů bude docházet k předávání osobních údajů do zemí, ve kterých si zákazník objednal ubytování či poskytnutí jiné služby.
CK JL vyvine maximální úsilí, aby bylo zajištěno bezpečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání do třetí země.
Zákazník je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou
předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.
CK JL poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
V případě, že zákazník zjistí nebo se domnívá, že CK JL nebo smluvní zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života
zákazníka nebo v rozporu se zákonem, je zákazník oprávněn:
• požádat o vysvětlení;
• požadovat, aby CK JL nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je zákazník oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů.
CK JL vždy bez zbytečného odkladu informuje zákazníka o vyřízení jeho žádosti. Zákazník má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
16. Platnost
Tyto Všeobecné podmínky platí pro účastníky všech zájezdů organizovaných CK JL a vstupují v platnost 1.11.2019.
Zákazník potvrzuje podpisem této smlouvy o zájezdu:
a) že jsou mu Všeobecné podmínky CK JL známy a souhlasí s nimi,
b) že mu byl předán katalog CK JL s uvedením hlavních charakteristických znaků ubytovacího místa, polohy, kategorie a stupně vybavenosti ubytování, že byl s touto charakteristikou ubytovacího místa seznámen a že tato je nedílnou součástí SOZ nebo objednávky
c) že se seznámil a souhlasí s podmínkami cestovního pojištění.
16. Závěrečná ustanovení
Veškeré údaje a informace o službách, cenách a cestovních podmínkách, obsažené v našem katalogu, odpovídají informacím známým v době jeho tisku. Změny jsou vyhrazeny.
V Havířově dne 31.10.2019
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Na pobočkách naší CK
prodáváme také jízdenky
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