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LÉTO2017
Vážení klienti, milovníci vodních radovánek a příznivci turistiky,
děkujeme Vám za dosavadní přízeň, která nás velice těší a které si nesmírně vážíme. 
Pro letní nabídku jsme se snažili pro Vás vybrat opět to nejlepší. 

Dovolte, abychom Vás v několika bodech informovali o našich novinkách 

a nabídce pro letní sezonu 2017.

NOVINKY
Všimli jsme si Vaší vzrůstající poptávky po zkrácených a kombinovaných pobytech u moře 

a na horách, proto jsme se snažili Vaše požadavky vyslyšet a do katalogu jsme zařadili hlavně 

ty hotely, které umožňují zkrácené termíny, a které jsou „kousek“ z ČR.

RAKOUSKO
jak jsme již zmínili, tak loňský rok byl ve znamení léto na horách, proto jsme přidali další hotely, 

které se nacházejí nejen v Alpách a nabízejí komfort pro Vaše cestování – ubytování se stravou 

a děti zdarma. 

DĚTI ZDARMA 

v nabídce jsou především ty hotely, které zvýhodňují hlavně děti a nabízí 1-2 děti zcela zdarma

a to v případě některých nabídek děti až do 15 let, případně pro ně nabízí výhodné slevy. 

SLEVY 
Tradičně jsme pro Vás připravili časové slevy ve spolupráci s našimi partnerskými hotely

 a to ve výši 20%-5% dle vybraného hotelu a termínu rezervace.

UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH
I když jsme letos nabídku apartmánů bez stravy do katalogu nezahrnuli, tak tuto možnost 

samozřejmě nabízíme a budeme rádi, když se na nás s Vaší poptávkou po ubytování bez stravy 

obrátíte. 

INDIVIDUÁLNÍ POBYTY, OKRUHY A LETECKÉ ZÁJEZDY
I s těmito pobyty máme bohaté zkušenosti a dáváme si záležet na tom, abychom našim klientům 

nabídli zájezdy dle jejich představ. Proto vybíráme agentury, se kterými máme jen ty nejlepší 

zkušenosti, a u kterých máme jistotu, že poskytnou našim klientům jen ty nejlepší služby. 

ZÁLOHY
Chápeme, že rodinná dovolená můžeme značně zatížit rodinný rozpočet, proto jsme se rozhodli 

pro Vás připravit akci a jako zálohu při rezervaci budeme požadovat 1 500 Kč/ přihláška, doplatek 

do 50% zálohy pak do konce března a úhrada celkové částky 4 týdny před odjezdem. 

HORY MOŘE

CHORVATSKO



HOTEL VILE PARK ***

Cena od 

5 990 Kč pobyt na 5 nocí/osoba

• pobyty na 5/7 nocí s polopenzí

• vstup do mořského aquaparku Laguna Bernardin

• vstup do kasina Bernardin event. Portorož

• přímo u moře a u pobřežní promenády

• volný vstup na pláž 

• animační programy 

Poloha • hotel leží přímo u moře a po-
břežní promenády. Centrum Portorože 
a historické centrum Piran jsou vzdálené 
cca 1,5 km.
Vybavenost • rekreační komplex s re-
cepcí a lobby, celkem 5 hotelových vil, 
restaurace, nákupní pasáže, kavárny 
a bary. V červenci a srpnu taneční hudba 
a zábavní programy, bezdrátové připojení 
na internet zdarma
Ubytování • pokoje jsou vybaveny: 
sprchovým koutem nebo vanou, WC, te-
lefonem, satelitní TV, rádiem, vysoušečem 
vlasů, W-Lan zdarma ve všech pokojích, 
klimatizace (DZ), DZ balkon: navíc s bal-
konem
Strava • V hotelu Histrion: bohatá snída-
ně formou bufetu, večeře formou bufetu 
s polévkami, saláty, předkrmy (teplé 
a studené), hlavními chody, dezertem a sýry 
(v mimosezoně může být večeře servíro-
vaná).  

Více v ceně • Volný vstup na pláž (cca 
15.06.-15.09.), mořský vodní park Lagu-
na Bernardin, vstup do kasina Bernardin 
event. Portorož, venkovní parkoviště, 
animační program dle hotelu v červenci 
a srpnu, příjezd a odjezd: denně
Slevy • V případě 2 plně platících osob:
Děti do 11,9 let: 100%; od 12 do 14,9 let: 
50%; od 15 do 17,9 let: 20%
Žádné slevy na děti 
v období 08.04.-17.04.17!
Akce • 17.04.-26.04, 01.05.-20.05: 
- 10% sleva 03.06.-18.06.: 7 = 6
Akce nejsou kombinovatelné!
Časová sleva • -15% do 31.01.2017 
a -10% do 31.03.2017 (pro rezervace 
v termínu 20.05.-22.12.2017)
Příplatky • Registrační poplatek 1eur/ 
osoba, jednorázový poplatek), domácí zví-
řata 12,00 eur/den (na vyžádání), dětská 
postýlka 7eur/den (na vyžádání).

Cena 
za osobu

08.04.-28.05. 28.05.-08.07. 08.07.-20.08.
10.09.-08.10. 20.08.-10.09.
5 7 5 7 5 7

DZ 6190 8690 7190 10090 8390 11690
FZ 7390 10290 8690 12190 9990 13990

Cena 
za osobu

17.04.-20.05. 20.05.-08.07. 08.07.-29.07. 29.07.-20.08.
17.09.-15.10. 03.09.-17.09. 20.08.-03.09.

5 7 5 7 5 7 5 7
DZ 5990 8390 7390 10290 7990 11190 8490 11890
DZ balkon 6490 9090 7890 10990 8690 12190 9190 12890

SAN SIMON RESORT ***

Cena od 

6 190 Kč pobyt na 5 nocí/osoba

• pobyty na 5/7 nocí s polopenzí

• resort přímo u pláže

• děti do 12 let zdarma

• krytý bazén a fi tness v hotelu Haliaetum v ceně

• vstup do kasina Bernardin 

   a Grand Casino Portorož

• animační programy 

Poloha • dependance Korala, Perla, Sire-
na a Park jsou součástí rezortu San Simon 
a leží přímo na pláži letoviska Izola. De-
pendance jsou obklopeny parkem se stře-
domořskou vegetací.
Vybavenost • Aperitiv bar, hlavní re-
staurace San Simon, konferenční místnost, 
kadeřnictví, krytý bazén s vyhřívanou 
mořskou vodou, wellness centrum v hote-
lu Mirta, přímý přístup na pláž, minigolf, 
posilovna.
Ubytování • každá dependance dispo-
nuje 26 dvoulůžkovými pokoji. Všechny 
pokoje jsou vybaveny vanou/ sprchou, 
vysoušečem vlasů, telefonem, satelitní TV 
a klimatizací. DZ- dvoulůžkové pokoje 
2+0, FZ - dvoulůžkové pokoje s možností 
až 2 přistýlek
Strava • Snídaně formou bufetu, veče-
ře formou bufetu v centrální restauraci 
resortu (dle polohy jednotlivých pokojů 
cca 50-200 m)

Více v ceně • Využití krytého bazénu 
a posilovny v hotelu Haliaetum (hlav-
ní budova), vstup do kasina Bernardin 
a Grand Casino Portorož, internetový kou-
tek v hotelu Haliaetum, zábavný program 
v červenci a srpnu viz informace v hotelu, 
parkování, pobytová taxa, příjezd a odjezd 
denně
Slevy • v případě 2 plně platících osob: 
děti do 11,9 let: 100%; 12-14.9 let: 
50%; od 15 let: 20%. Slevy na děti ne-
platí v termínu 08.04.-17.04.2017 Akce: 
17.04.-26.04., 01.05.-20.05.: - 10% 
03.06.-18.06.: 7 = 6 Akce není možno 
kombinovat
Časová sleva • -12% do 31.01. a -10% 
do 31.03.2017 (pro rezervace v termínu 
20.05.-22.12.)
Příplatky • Registrační poplatek (1eur/
osoba, jednorázový poplatek), Domácí 
zvířata 12 eur/den, Wellness procedury 
v hotelu Mirta, Možnost doobjednání plné 
penze +390 Kč/osoba/den, Možnost do-
objednání all inclusive v termínu 23.06.-
10.09. +590 Kč/osoba/den

MOŘESLOVINSKO



HOTEL SALINERA ****

Cena od 

6 190 Kč pobyt na 5 nocí/osoba

• pobyty na 5/7 nocí s polopenzí

• děti do 12 let zdarma

• možnost dokoupení plné penze nebo all inclusive

• venkovní a krytý bazén s mořskou vodou

• hotelová pláž

• bar na pláži

Poloha • Leží mezi letovisky Izola a Por-
torož s pobřežním podnebím. Hotel je 
umístěný v zálivu s nedotčenou přírodou
Vybavenost • Hotelová pláž, bazén 
se slanou vodou a beach bar na pláži 
(otevřen 15.06.-15.09.), centrum zdraví 
„Syra“, restaurační část s terasou, krytý 
bazén s vyhřívanou mořskou vodou (mimo 
červenec), wellness centrum se saunami, 
parkování v garážích nebo na venkovním 
parkovišti
Ubytování • 3* pokoje: vybavené TV se 
satelitem, telefonem, fénem (2+1)
4* pokoje: vybavené satelitní TV, telefo-
nem, vysoušečem vlasů, klimatizací, mini-
barem a balkonem (2+1)
Strava • bohatý snídaňový bufet, večeře 
formou bufetu s polévkami, saláty, předkr-
my (studené a teplé), hlavními jídly, dezer-
ty a sýry (v mimosezóně mohou být večeře 
servírované) 
Více v ceně • Hotelová pláž, bazén 
s mořskou vodou a beach bar na pláži 

(15.06.-15.09.), restaurační část s terasou
krytý bazén s vyhřívanou mořskou vodou 
(uzavřen v červenci), Parkovací garáž nebo 
venkovní parkovací místa, Pobytová taxa
Příjezd a odjezd možný denně
Slevy • v případě 2 plně platících osob: 
děti do 11,9 let: 100%; od 12 do 14,9 let: 
50%; od 15 let: 20%
Akce • 02.01.-07.04, 17.04.-26.04, 
01.05.-20.05:. -10% sleva / min. 
délka pobytu: 3 noci. 03.06.-18.06.: 7=6 
pro rezervace od 01.04.2017
Akce nejsou kombinovatelné!
Časová sleva • -15% do 31.01.2015 
a -10% do 31.03.2017 
Příplatky • Na místě se hradí registrační 
poplatek (1eur/ osoba- jednorázový po-
platek), Zdravotní centrum Syra, wellness 
centrum se saunami, Domácí mazlíčci ne-
jsou povoleni, Možnost doobjednání plné 
penze + 390 Kč/ osoba/den, Možnost do-
objednání all inclusive v termínu 23.06.-
10.09. + 590 Kč/ osoba/ den

HOTEL LUCIJA ***

Cena od 

6 890 Kč pobyt na 5 nocí/osoba

• pobyty na 5/7 nocí s polopenzí

• hotel leží na pobřežní promenádě

• děti do 12 let zdarma

• bazén a vířivka s mořskou vodou

• možnost půjčení kol

Poloha • Hotel leží přímo na pobřežní 
promenádě oblíbeného letoviska Portorož. 
Zábavní aktivity jako je např. sportovní 
centrum se nachází v bezprostřední blíz-
kosti
Vybavenost • Recepce, 4 výtahy, restau-
race, bar, bezbariérový
Ubytování • Všechny pokoje jsou vy-
baveny kabelovou TV, vysoušečem vlasů, 
telefonem, služba buzení, bezdrátový in-
ternet W-lan, trezor, klimatizace.
Standard Twin: cca 19 m² (2+0)
Standard Twin s přistýlkou: 
cca 20 m² (2+1), 
Rodinný pokoj: cca 24,80 m² (2+2)
Strava • Bohatý snídaňový bufet, večerní 
bufet

Více v ceně • Krytý bazén s vyhřívanou 
mořskou vodou, dětský bazén s vyhříva-
nou mořskou vodou, whirlpool s mořskou 
vodou, využití hotelové pláže, brouzdaliště
půjčovna kol (v závislosti na dostupnosti)
Slevy • v případě 2 plně platících osob: 
děti do 11,9 let: 100%; od 12 do 14,9 
let: 50%; od 15 let: 20%. Vyjma termí-
nu 04.08.-19.08.2017 možnost pobytů 
na 3-4 noci. Info v CK. 
Časová sleva • - 20% do 31.01.2017, 
- 15% do 28.02.2017
Příplatky • Pobytová taxa, Použití sau-
nové části, masáže v Remisens Premium 
Hotel Metropol, Lehátka a slunečníky 
(v závislosti na dostupnosti), Dětská po-
stýlka; servis praní prádla; župan (na vyžá-
dání), telefon; Domácí zvířata povolena na 
vyžádání a za poplatek, Garáž (v závislosti 
na dostupnosti), Parkování na vyžádání
Check in: od 14,00 hod.
Check out: do 11.00 hod

Cena 
za osobu

08.04.-28.05. 28.05.-08.07. 08.07.-22.07. 22.07.-20.08.
10.09.-08.10. 27.08.-10.09. 20.08.-27.08.

5 7 5 7 5 7 5 7
Pokoj*** 6190 8690 6690 9390 7190 10090 7490 10490
Pokoj**** 7690 10790 8190 11490 8690 12190 8990 12590

Cena
za osobu

14.04.-24.05. 25.05.-29.06. 30.06.-03.08. 04.08.-19.08.
17.09.-07.10. 10.09.-16.09. 20.08.-09.09.

5 7 5 7 5 7 5 7
TW Standard 6890 9590 7890 10990 8890 12390 9690 13590
Rodinný pokoj 8490 11890 9890 13790 10990 15390 12190 17090

MOŘE CHORVATSKOSLOVINSKO



HOTEL CENTINERA ***

Cena od 

3 790 Kč pobyt na 5 nocí/osoba

• pobyty na 5/7 nocí s polopenzí

• resort u moře

• děti do 7 let zdarma a děti 7-14 let 50%

• nápoje k večeři

• animační programy

• zdarma tenisové kurty a fotbalové hřiště

Poloha • Resort Centinera se nachází cca 
6 km jižně od Puly. Přímo u moře umístěný 
areál s oblázkovými plážemi je obklopen 
starými borovicovými lesy, které poskytují 
v létě příjemný stín. Přírodní park „Kame-
njak“ se spoustou skrytých pláží, útesů 
a malebných zátok je vzdálen cca 3 km. 
Pro zájemce o leteckou dopravu je mož-
nost zajistit kyvadlovou dopravu z letiště 
Pula, které je vzdáleno cca 12 km.
Vybavenost • V resortu se nachází 151 
pokojů, které jsou rozmístěny do 4 budov. 
Dalším vybavením resortu je vstupní hala 
s recepcí, bufetová restaurace, bar s tera-
sou u moře, kiosek, dětské hřiště, fotbalo-
vé hřiště, tenisový kurt a hřiště na plážový 
volejbal,
Ubytování • Příjemně vybavené pokoje 
disponují sprchou / WC, vysoušečem vlasů, 
telefonem, satelitní TV a klimatizací. Uby-
tovat se můžete v pokojích následujících 
kategorií: Kat A (2+1): pokoje s bočním 
výhledem na moře a francouzský balkon
Kat B (2+2): pokoje s bočním výhledem 
na moře a balkonem Rodinné pokoje 
(2+2): 2 oddělené ložnice se satelitní TV, 
klimatizací a balkonem

Strava • Snídaně formou bohatého bufe-
tu (od 7:00 do 9:00 hod.), večeře formou 
bufetu (od 19:00 do 21:00 hod.). K večeři 
jsou nápoje v ceně (nealkoholické nápoje, 
místní pivo a víno)
Více v ceně • Účast na animačních pro-
gramech v termínu od 18.06.-08.09.2017 
- s výjimkou soboty (v německém, an-
glickém jazyce), zdarma využití kryté-
ho bazénu (zavřený v termínu 17.06.-
09.09.2017), zdarma využití fotbalového 
hřiště a tenisového kurtu
Slevy • v případě 2 plně platících osob: 
děti do 6,9 let: 100%, 7-14 let: 50%, 
od 15 let: 20%, Dětská postýlka zdarma 
na vyžádání 
Časová sleva • 10% do 14.02.2017
Příplatky • Parkování: 1.00 EUR / noc
Možnost připojení na internet W-lan: 7,00 
EUR / pokoj/ pobyt, Pobytová taxa EUR 
1,00 / osoba/  den (děti do 12 let 0, děti 
12-18 let 50%), Domácí zvířata nejsou 
povolena
Check-in • od 15:00 hod.
Check-out • do 10:00 hod.
V termínu do 08.07. a od 26.08. možné 
pobyty také na 3 noci. 

Cena 
za osobu

08.04.-15.05. 15.05.-20.05. 20.05.-10.06. 10.06.-08.07. 08.07.-26.08.

23.09.-22.10. 09.09.-23.09. 26.08.-09.09.

5 7 5 7 5 7 5 7 5 7
Kat. A 3790 5190 5390 7590 6490 8990 7190 10090 9390 13090
Kat. B 4290 5990 6090 8490 7090 9890 8090 11290 10190 14190
Rodinný pokoj 6790 9490 8390 11690 9690 13490 10390 14590 15390 21490

VILLA ISTRA

Cena od 

5 190 Kč pobyt na 3 noci 

  pro 2 osoby s polopenzí

• zkrácené pobyty na 3 a 4 noci s polopenzí 

   také v sezoně

• ceny vždy za celý apartmán včetně polopenze!

• oblázková pláž cca 300 m od domu

• plně vybavené apartmány

• oblíbené letovisko na Istrii

Poloha • Villa Istra se nachází v oblí-
beném letovisku Premantura cca 100 m 
od centra; 300 m od oblázkové plá-
že; přírodní park Kamenjak cca 500 m 
od ubytování. Další oblíbená letoviska jako 
Pula a Medulin jsou vzdálená cca 10 km. 
Obchody s potravinami a restaurace se na-
cházejí v okolí
Ubytování • Ubytování v plně vyba-
vených apartmánech. Všechny kuchyně 
v apartmánech jsou vybaveny elektric-
kým sporákem, varnou deskou, lednicí, 
kávovarem, toustovačem, varnou konvicí 
a mikrovlnnou troubou. K dispozici jsou 
tyto typologie: Apartmán typ A: cca 39 
m2 disponuje sprchovým koutem, WC, 
rozkládací pohovkou, přistýlkou, satelitní 
TV, klimatizací, posezením, kuchyňským 
koutem, jídelním koutem, balkonem (max. 
2 os.) Apartmán typ B: cca 53 m2; stej-
ný jako typ A, ale navíc disponuje odděle-
nou ložnicí (max. 4 os.) 
Apartmán typ C: cca 80 m2; stejný 

jako typ A, ale navíc disponuje samo-
statnou ložnicí a 2-lůžkovým pokojem 
(max. 6 osob)
Strava • Snídaně formou bufetu, večeře 
3 chodové menu
Více v ceně • Služby v ceně: ubytování 
v apartmánu na 3, 4 nebo 7 nocí s po-
lopenzí, ložní prádlo a koupelnové prádlo, 
elektřina, voda a poplatky za svoz odpadu
kryté parkovací místo v závislosti na do-
stupnosti, připojení na internet W-lan 
ve všech apartmánech zdarma
Příplatky •  Na místě se hradí pobytová 
taxa cca 1eur/osoba a noc, vratná kauce: 
50 eur/ apartmán (na místě), registrace: 
2 eur/osoba (jednorázový poplatek), závě-
rečný úklid: 25 eur/apartmán (jednorázový 
poplatek), parkování 1 eur/den (střeže-
no kamerou), domácí zvířata povolena: 
10 eur/den (na vyžádání), půjčovna hor-
ských kol
Check-in: od 15,00 hod.
Check-out: do 10 hodin

Cena za apartmán
09.04.-14.05. 14.05.-30.06. 30.06.-30.07. 30.07.-27.08.

24.09.-29.10. 10.09.-24.09. 27.08.-10.09.
Typ A (2 osoby)
3 noci 5190 6690 8390 9890
4 noci 6790 7790 11090 13190
7 nocí 11790 14390 19390 22990

Typ B (4 osoby)

3 noci 9090 10890 12690 15690
4 noci 12190 12890 16890 20890
7 nocí 21190 23690 29490 36490

Typ C (6 osob)

3 noci 14190 15990 18690 21990
4 noci 18890 18990 24990 24990
7 nocí 32990 34990 43590 51090

MOŘESLOVINSKO



HOTEL LAGUNA MOLINDRIO ***

Cena od 

5 690 Kč pobyt na 5 nocí/osoba

• pobyty na 5/7 nocí s polopenzí

• nejbližší pláž cca 300 m

• děti do 12 let zdarma

• 2 sladkovodní bazény

• lehátka u bazénu v ceně 

• miniklub a animační programy pro děti

Poloha • Hotel se nachází v rekreačním 
areálu Zelena Laguna a je asi 300 m 
od nejbližší skalnaté a oblázkové pláže 
s koupacími terasami a asi 4 km od centra 
Poreče. V bezprostřední blízkosti je několik 
restaurací, barů a obchodů.
Vybavenost • Restaurace, bar, smě-
nárna, TV místnost, internetová kavárna 
(za poplatek), připojení na internet WIFI 
zdarma, obchod, společenské místnosti, 
kongresový sál, kadeřnictví, posilovna, 
2 bazény, dětský bazén, bar u bazénu, 
lehátka zdarma (dle dostupnosti), ručníky 
(oproti kauci). Wellness centrum s fi nskou 
a tureckou saunou, infrasaunou, whirlpool, 
Kneippovou lázní, zážitkovými sprchami 
a relaxační oázou. 
Ubytování • Celkem 265 pokojů se spr-
chou / WC, telefonem, satelitní TV, fénem, 
trezorem (2S) pro 2+1, dvoulůžkové po-
koje s balkonem (S2B) pro 2+1, dvoulůž-
kové pokoje s výhledem na moře (2SBX) 
pro 2+1

Strava • bohatá snídaně formou bufetu, 
večeře formou bufetu
Více v ceně • Animační program (od cca 
června do září, bližší info v hotelu), mini 
Club (otevírací doba viz info v hotelu), vy-
užití wellness centra s posilovnou, fi nskou 
saunou, tureckou saunu, infrasaunou, ví-
řivkou, zážitkovými sprchami, Kneippovou 
lázní a relaxační zónou, lehátka u bazénu 
v závislosti na dostupnosti, zdarma připo-
jení na internet Wi-Fi, pobytová taxa 
Slevy • v případě 2 plně platících osob: 
děti do 11,99 let: 100%; 12-13,99 let: 
50%; 14 až 17,99 let: 20%
Časová sleva • - 130 Kč/ platící osoba/ 
den v případě rezervace do 31.03.2017
Příplatky • Dětská postýlka na vyžádá-
ní za poplatek 5 eur/den, domácí zvířata 
nejsou povolena, parkování za poplatek 
1 eur/den/auto
Check-in • od 14:00 hod.
Check-out • do 10:00 hod.

Cena
za osobu

08.04.-12.05. 13.05.-19.05. 20.05.-02.06. 03.06.-09.06. 10.06.-17.06.
5 7 5 7 5 7 5 7 5 7

Pokoj 2S 5690 7990 5490 7690 7190 10090 7390 10290 8390 11690
Pokoj S2BP 6390 8890 5690 7990 7490 10490 7990 11190 8990 12590
Pokoj S2BX 6990 9790 6390 8890 8390 11690 8690 12190 9890 13790

Cena
za osobu

18.06.-23.06. 24.06.-21.07. 22.07.-28.07. 29.07.-11.08. 12.08.-18.08.
5 7 5 7 5 7 5 7 5 7

Pokoj 2S 7490 10490 10390 14490 10690 14990 10990 15390 10890 15190
Pokoj S2BP 8390 11690 10990 15390 11490 16090 11890 16590 11490 16090
Pokoj S2BX 8990 12590 11990 16790 13190 18490 13490 18890 13390 18690

Cena
za osobu

19.08.-25.08. 26.08.-01.09 02.09.-08.09. 09.09.-15.09.
5 7 5 7 5 7 5 7

Pokoj 2S 9890 13790 8390 11690 7390 10290 5490 7690
Pokoj S2BP 10490 14690 8890 12390 7690 10790 5890 8190
Pokoj S2BX 12190 17090 10390 14490 8990 12590 6690 9390

AMARIN RESORT ****

Cena od 

4 690 Kč pobyt na 5 nocí/osoba

• pobyty na 5/7 nocí se snídaní

• přímo u moře

• děti do 12 let zdarma

• 2013 renovované

• bazén s mořskou vodou a bazén pro děti

• pěkné a čisté zázemí resortu

• velmi oblíbené!

Poloha • asi 4 km severně od Rovinje, leží 
v starém borovicovém lese, přímo u moře.
Vybavenost • v roce 2013 renovovaný 
s à la carte restaurací, pubem, grilem, ob-
chodem, prodejnou s lihovinami, fast food 
restaurací, poolbarem, pizzerií s terasou, 
kavárnou, 2 bary na pláži, internetovým 
terminálem, masážním salónem a kadeř-
nictvím, parkovištěm (nehlídané). Bazén 
s mořskou vodou a dětský bazén. Připojení 
na internet Wi-Fi zdarma v oblasti bazénu, 
v coctail baru a částečně ve studiích.
Ubytování • 
Studio STD3: Superior, cca 25 m² 
pro max. 3 osoby, „king size“ postel, 
rozkládací pohovka, kuchyňský kout (mi-
krovlnná trouba, kávovar, varná deska, 
lednice), koupelna/ WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, satelitní TV, telefon, trezor, 
bezdrátové připojení k internetu W-lan, 
terasa.

Studio STD2: Standard, 25 m² pro max. 
2 osoby, „king size“ postel, kuchyňský 
kout (mikrovlnná trouba, kávovar, varná 
deska, lednice), koupelna/ WC, vysoušeč 
vlasů, klimatizace, satelitní TV, telefon, 
trezor, bezdrátové připojení k internetu 
W-lan, terasa.
Strava • bohatý snídaňový bufet
Více v ceně • Využívání plaveckého ba-
zénu s dětským bazénem, plážový volejbal
parkování zdarma, pobytová taxa
Slevy • V případě 2 plně platících osob: 
děti do 11,9 let: 100%; od 12 let 50%
Časové slevy • -20% do 15.02.2017
-10% do 15.03.2017
Příplatky • Půjčovna kol, vodní sporty 
a možnost zapůjčení vybavení pro vodní 
sporty, tenisové kurty, kosmetické pro-
cedury, lehátka a slunečníky na pláži 
a bazénu, domácí zvířata 10 eur/den 
(na vyžádání)
Check-in: od 15,00 hod.
Check-out: do 10 hodin

Cena 
za 
osobu

28.4.-24.5. 25.5.-14.6. 15.6.-29.6. 30.6.-6.7. 7.7.-27.7. 28.7.-19.8.

10.9.-16.9. 3.9.-9.9. 27.8.-2.9. 20.8.-26.8.

5 7 5 7 5 7 5 7
Standard 4690 6590 6290 8690 7890 11090 8390 11690 9590 13390 10290 14290
Superior 4690 6590 6290 8690 7890 11090 8390 11690 9590 13390 10290 14290

MOŘE CHORVATSKOCHORVATSKO



HOTEL LAGUNA ISTRA ***

Cena od 

5 990 Kč pobyt na 5 nocí/osoba

• pobyty na 5/7 nocí s polopenzí

• pláž cca 200 m od hotelu

• děti do 12 let zdarma

• bazén a dětský bazén

• hotel s velmi dobrým hodnocením

• chutná strava a ochotný personál

Poloha • Hotel leží cca 5 km od Poreče, 
pláž je vzdálena od hotelu cca 200 m 
(skalnatá, štěrková, travnatá a betonová), 
autobusová zastávka do Poreče se nachází 
v blízkosti. 
Vybavenost • programy pro děti (mi-
niklub), dětský bazén, kuchařské show 
a večerní bufet, restaurace, připojení 
na internet Wi-Fi zdarma, plně klimatizo-
vané, aperitiv bar, TV místnost, místnost 
pro odložení kol
Ubytování • Dvoulůžkový pokoj (2SBM): 
sprcha / WC, balkón, mořská strana, tele-
fon, satelitní TV (2+1)
Strava • bohatá snídaně formou bufetu, 
večeře formou bufetu, tematické nebo gala 
večeře jednou týdně (29.05.- 08.09.2017)

Více v ceně • Lehátka u bazénu (dle 
dostupnosti), venkovní sladkovodní bazén, 
dětský sladkovodní bazén, plážový volej-
bal, Wi-Fi připojení k internetu, pobytová 
taxa
Slevy • v případě 2 plně platících osob: 
děti do 11,99 let: 100%; 12-13,99 let: 
50%; 14 až 17,99 let: 20%
Časová sleva • 130 Kč/platící osoba/den 
pro pobyty do 11.08.2017 
a 100 Kč/platící osoba/den pro pobyty 
od 12.08.2017 (v obou případech platné 
pro rezervace do 14.04.2017)
Příplatky • Dětská postýlka na vyžádání 
5 eur/den, domácí zvířata nejsou povole-
na, parkování 1eur/den/auto

Cena
za osobu

26.04.-12.05. 13.05.-19.05. 20.05.-02.06. 03.06.-09.06. 10.06.-17.06.
5 7 5 7 5 7 5 7 5 7

Pokoj 2S 4890 6790 4990 6990 6690 9390 7390 10290 8190 11490
Pokoj S2BP 5390 7490 5490 7690 7190 10090 7490 10490 8390 11690
Pokoj S2BX 5690 7990 5690 7990 7490 10490 7990 11190 8990 12590

Cena 
na osobu

28.05.-02.06. 03.06.-09.06. 10.06.-17.06. 18.06.-23.06. 24.06.-21.07.
5 7 5 7 5 7 5 7 5 7

Pokoj 2S 5990 8390 6490 9090 7390 10290 6890 9590 8990 12590

Cena 
na osobu

22.07.-11.08. 12.08.-18.08. 19.08.-25.08. 26.08.-01.09. 02.09.-08.09.
5 7 5 7 5 7 5 7 5 7

Pokoj 2S 9690 13590 9190 12890 8490 11890 6990 9790 6390 8890

Cena 
na osobu

09.09.-15.09.
5 7

Pokoj 2S 4990 6990

Cena
za osobu

18.06.-23.06. 24.06.-21.07. 22.07.-28.07. 29.07.-11.08. 12.08.-18.08.
5 7 5 7 5 7 5 7 5 7

Pokoj 2S 7690 10790 9890 13790 9990 13990 10190 14290 9990 13990
Pokoj S2BP 7890 10990 10490 14690 10990 15390 11190 15690 10990 15390
Pokoj S2BX 8390 11690 11190 15690 12390 17290 12490 17490 12190 17090

Cena
za osobu

19.08.-25.08. 26.08.-01.09. 02.09.-08.09. 09.09.-15.09.
5 7 5 7 5 7 5 7

Pokoj 2S 9190 12890 7890 10990 6990 9790 4990 6990
Pokoj S2BP 9990 13990 8690 12190 7890 10990 5490 7690
Pokoj S2BX 10990 15390 9490 13290 8690 12190 5890 8190

HOTEL LAGUNA MEDITERAN ****

Cena od 

4 890 Kč pobyt na 5 nocí/ osoba

• pobyty na 5/7 nocí se snídaní

• pláž cca 100 m od hotelu

• děti do 12 let zdarma

• bazén s mořskou vodou

• velmi oblíbený a dobře hodnocený hotel!

• chutná strava a příjemný personál

Poloha • hotel leží v modré laguně ob-
klopené cedry a duby, asi 100 m od ka-
menité pláže s vybudovanými kamennými 
plochami na opalování a trávníkem. Poreč 
je vzdálena cca 15 minut chůze podél plá-
že. Během sezóny pravidelné spojení lodí 
nebo turistickým vláčkem.
Vybavenost • klimatizovaný hotel se 
samoobslužnou restaurací, restaurací s te-
rasou, coctail barem, TV místností, interne-
tovou kavárnou za poplatek, zdarma WiFi 
připojením k internetu, terasou na tanco-
vání, obchodem se suvenýry, směnárnou, 
masážním studiem, hernou, bazénem s vy-
hřívanou mořskou vodou začátkem sezony 
a dětským brouzdalištěm, parkovištěm. 
Ubytování • Všechny pokoje jsou vyba-
vené vanou nebo sprchou, vysoušečem 
vlasů a trezorem (za poplatek), telefonem 

a TV: Pokoj 2SBP: s balkonem a výhle-
dem do parku (2+1) Pokoj 2SBX: s bal-
konem a výhledem na moře (2+1) 
Pokoj 2S: bez balkonu (2+0)
Strava • Snídaně formou bufetu, večeře 
formou bufetu. 1x týdně tematické večery
Více v ceně • Welcome drink, dětský 
večer a animační program dle hotelu, živá 
hudba nebo show, pobytová taxa 
Slevy • V případě 2 plně platících osob: 
děti do 11,99 let: 100%; od 12-13,99 let: 
70%; od 14 do 17,99 let: 20%
Časové slevy • 
100 Kč/platící osoba/den do 31.03.2017
Příplatky • Dětská postýlka na vyžádání 
5 eur/den, Domácí zvířata nejsou povole-
na, Parkování 1 eur/den 
Check-in: od 15,00 hod.
Check-out: do 10 hodin

MOŘECHORVATSKO



AMINESS LAGUNA HOTEL ***

Cena od 

5 790 Kč pobyt na 5 nocí/osoba

• pobyty na 5/7 nocí s polopenzí

• nápoje k večeři v ceně!

• děti do 7 let zdarma, ve vybraných termínech 

   až do 14 let zdarma!

• bazén s lehátky a slunečníky v ceně

• velmi dobré hodnocení 

• přímo u moře a kousek od centra

Poloha • Hotel leží na okraji borového 
lesa a u oblázkové pláže (lehátka / sluneč-
níky za poplatek), Novigrad je vzdálen cca 
800 m. 
Vybavenost • Restaurace, bar, kiosek, 
zdarma wifi  připojení na internet v hotelo-
vé hale a na terase, TV místnost, cyklodíl-
na a prádelna, místnost pro úschovu kol, 
sladkovodní bazén (lehátka / slunečníky 
zdarma – dle dostupnosti), dětský bazén, 
dětský klub, kosmetický salon, na pláži 
beach bar; parkoviště.
Ubytování • Celkem 220 pokojů. Dvou-
lůžkové pokoje se sprchou / WC, vysouše-
čem vlasů, telefonem, klimatizací a satelit-
ní TV. Balkon s výhledem na park (S2BP), 
za příplatek k dispozici také pokoje 
s výhledem na moře (S2BM). Jednolůž-
kové pokoje (S1) jsou stejně vybaveny, 
ale menší. Pokoje za zvýhodněnou cenu 
bez balkonu (best price).

Strava • bohatá snídaně formou bufetu, 
večeře formou bufetu. Nápoje (stolní víno, 
pivo, nealkoholické nápoje) při večeři za-
hrnuty v ceně
Více v ceně • parkování zdarma (ne-
hlídané), Wi-fi  internet ve všech pokojích 
zdarma, pobytová taxa
Slevy • v případě 2 plně platících osob 
(na přistýlce): děti do 6,9 let: 100%; 
od 7 do 13,9 let: 50%; od 14 let: 20%
Časové slevy • 20% do 31.01.2017,
5% do 31.03.2017, Pozor: časová sleva 
neplatí pro pokoje best price
Akce • 17.04. - 26.04.17, 06.06.-
14.06.17 a 01.10.-04.11. – 10%, 01.05.-
24.05.17 a 28.05.-01.06.17 – 12%, sleva 
na děti ve zvýhodněných termínech: děti 
do 13,9 let: 100%, akce a časové slevy 
nejsou kombinovatelné!
Check-in • od 15,00 hod.
Check-out • do 10 hodin
Domácí zvířata nejsou povolena!

HOTEL DELFIN **

Cena od 

4 690 Kč pobyt na 5 nocí/ osoba

• pobyty na 5/7 nocí s polopenzí

• skalnato/oblázkovo/travnatá pláž cca 50 m

• děti do 12 let zdarma

• bazén s mořskou vodou

• lehátka u bazénu v ceně 

• miniklub a animační programy pro děti

Poloha • slunný, klidný poloostrov; zele-
ný areál je umístěn u skalnato-/ oblázkové 
pláže, cca 5 km od Poreče, autobusová 
zastávka u hotelu
Vybavenost • 2 restaurace, aperitiv bar, 
TV-místnost, W-Lan (za poplatek) v hote-
lové hale, obchod se suvenýry, kadeřnictví, 
bar u bazénu, bazén s mořskou vodou 
včetně lehátek (dle dostupnosti), sluneční 
terasa, parkoviště (za poplatek), plážová 
lehátka a slunečníky (za poplatek)
Ubytování • Dvoulůžkové pokoje 
(2SBM): vybaveny sprchou/ WC, telefo-
nem, balkonem s výhledem na moře (2+1)
Strava • Snídaně a večeře formou bufetu

Více v ceně • Miniklub a animační pro-
gram dle hotelového programu (v NJ a AJ)
Stolní tenis, volejbal, tenis, minigolf, půj-
čovna kol a lodí, potápění, kanoistika, 
vodní lyžování a windsurfi ng (= částečně 
za poplatek), pobytová taxa
Slevy • v případě 2 plně platících osob: 
děti 0-11,99 let: 100% | 12 až 13,99 let: 
50% | 14 až 17,99 let: 20% 
Časové slevy • 
-5% do 31.03.2017
Příplatky • Bezdrátové internetové 
připojení v lobby, Slunečníky + lehátka 
na pláži, malí psi povoleni (na vyžádání) 
za poplatek cca 8 eur/den, parkování 1eur/ 
den/ auto
Check-in • od 14,00 hod.
Check-out • do 10 hodin

Cena 
na osobu

28.05.-02.06. 03.06.-23.06. 24.06.-30.06. 01.07.-07.07. 08.07.-04.08.
5 7 5 7 5 7 5 7 5 7

Pokoj 2+1 4690 6590 4890 6890 6090 8590 6490 9090 6990 9790

Cena 
na osobu

05.08.-18.08. 19.08.-25.08. 26.08.-01.09. 02.09.-08.09. 09.09.-16.09.
5 7 5 7 5 7 5 7 5 7

Pokoj 2+1 6690 9290 5990 8290 5590 7790 4390 6090 4090 5690

Cena 
za osobu

29.04.-19.05. 20.05.-09.06. 10.06.-21.07. 22.07.-25.08.

09.09.-15.09. 26.08.-08.09.

5 7 5 7 5 7 5 7
S2BP 6690 9390 7490 10490 9390 13090 10990 15390
S2BM 7190 10090 8190 11490 10390 14490 11690 16390
Best Price 5790 7990 6590 9190 8090 11290 9290 12990
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MOŘECHORVATSKO

HOTEL ZAGREB ***

• pobyty na 5/7 nocí s polopenzí

• hotel u moře

• děti do 14 let zdarma

• rodinné pokoje (2 místnosti)

• bar u bazénu v ceně

• bazén a krytý bazén

Poloha • Hotelový resort se nachází pří-
mo u moře a u oblázkové pláže (cca 50 m) 
s koupacími terasami v letovisku Karlobag 
pod vrcholky Velebitu s výhledem na ostrov 
Pag. Centrum s kavárnami, supermarket 
a restaurace cca 200 m. 
Vybavenost • Hotel se skládá z hlavní 
a vedlejší budovy (cca 80 m vzdálená 
a nově zřízená), obchodu se suvenýry, 
recepce, společenské místnosti, klima-
tizované restaurace, baru, velká terasy 
s výhledem na moře, výtahu, konferenční 
místnosti. Hostům je dále k dispozici krytý 
a venkovní bazén.
Ubytování • Všechny pokoje jsou vyba-
veny koupelnou se sprchou nebo vanou, 
WC, klimatizací, fénem, SAT-TV, telefonem 
a lednicí. Pokoje Standard: v hlavní 
a vedlejší budově, cca 18-23 m2 bez bal-
konu (2+1 a 2+2), Pokoje s výhledem 
na moře: cca 18-23 m2 s balkonem 
a výhledem na moře v hlavní budově 
(2+2), Rodinné pokoje: 2- pokojové, 
cca 46 m2 s balkonem a výhledem na moře 
v hlavní budově (2+2)
Strava • Snídaně formou bohatého bu-
fetu, oběd a večeře formou bufetu (něko-
likrát týdně večer s chorvatskými speciali-
tami), domácí sladké pečivo od 11-21,00 

hod., nápoje od 11,00-21,00 hodin (neal-
koholické nápoje, čaj, káva, pivo, domácí 
víno, lokální alkoholické nápoje dle nápo-
jového lístku). Nově pro sezonu 2017 
nápoje u bazénu (03.06.-16.09.) v ceně
Více v ceně • Bazény, Lehátku u bazénu 
v ceně v závislosti na dostupnosti. 3 ho-
diny sauny/ osoba/ pobyt, 25% sleva na 
masáže a wellness procedury, živá hudba 
od července do září, Wi-fi  v celém hotelu
Slevy • v případě 2 plně platících osob: 
1. dítě do 13,9 let zdarma/ 2. dítě do 13,9 
let: 50%, děti 14-15,9 let: 50%, 16-17,9 
let: 20% (platí u všech typů pokojů!)
Příplatky • Pobytová taxa cca 1 eur/ 
os./den, Parkování: 2 eur/den/auto, te-
nisové kurty, masáže, volejbal, boccia, 
minigolf, biliard, lehátka a slunečníky 
na pláži za poplatek cca 3 eur/ den (ob-
jednává se a hradí se na místě). Domá-
cí mazlíčci na vyžádání a za poplatek 
cca 5 eur/den
Nástupní dny • v termínu 22.04.-
24.06.2017 možný příjezd denně, 24.06.-
02.09.2017 pouze pobyty neděle – neděle
V mimosezoně možné pobyty již od 3 nocí 
viz info v CK. 

CORINTHIA HOTEL ***

Cena od 

5 990 Kč pobyt na 5 nocí/ osoba

• pobyty na 5/7 nocí s polopenzí

• naproti jedné z nejkrásnějších pláží Středomoří

• děti do 15 let zdarma

• nápoje k večeři v ceně

• bazény

• celodenní animace a miniklub

Poloha • Hotel je oddělen od nádherné 
pláže v Bašce pouze romantickou prome-
nádou - jedna z nejkrásnějších pláží Stře-
domoří.
Vybavenost • Restaurace, kavárna, ho-
telový bar, bufet show cooking restaurace 
Ulika a Kadulja, à la carte restaurace, kryté 
bazény, venkovní bazény, posilovna, well-
ness & Spa
Ubytování • Dvoulůžkové pokoje Supe-
rior: cca 19 m2; manželská postel, bal-
kon, koupelna se sprchovým koutem, kli-
matizace, trezor, satelitní TV, telefon, fén, 
W-Lan (2+0), Dvoulůžkové pokoje Supe-
rior Tripple: cca 21 až 27 m2; dvoulůž-
ko s možností přistýlky, balkon, koupelna 
se sprchovým koutem, klimatizace, trezor, 
satelitní TV, telefon, vysoušeč vlasů, W-Lan 
(2+1), Rodinné pokoje: cca 26-34m², 
manželská postel s možností přistýlek, 
balkon, koupelna se sprchovým koutem, 
klimatizace, trezor, satelitní TV, telefon, 
vysoušeč vlasů, W-Lan (2+2), Možnost 
také dvoulůžkových pokojů Standard 
(bez balkonu a s výhledem do parku) – 
na vyžádání (2+0)

Strava • Bohatý snídaňový bufet, veče-
ře včetně nápojů z nápojového automatu 
(místní víno, místní pivo, voda a nealkoho-
lické nápoje)
Více v ceně • Buffet Show-Cooking ho-
telové restaurace Ulika a Kadulia, celoden-
ní animace a dětský klub (cca květen-září)
Vnitřní a venkovní sladkovodní bazény, 
lehátka na trávníku /v opalovací koupací 
části u Baška-Pool, fi tness, pláž VELA PLA-
ŽA cca 20m od hotelu / přírodní oblázková 
pláž s pískem, dětská postýlka zdarma 
(na vyžádání), Wi-Fi v hale a na pokojích 
zdarma, pobytová taxa
Slevy • V případě 2 plně platících osob: 
děti do 14,9 let zdarma 
Časové slevy • -10 % do 28.02.2017
Příplatky • Parkoviště 2 eur/den/auto
Lehátka, župany a ručníky u bazénu, 
domácí zvířata nejsou povolena, půjčovna 
kol, tenisový kurt, jízda na kajaku, potápě-
ní, windsurfi ng, wellness & Spa
Check-in • od 14,00 hod.
Check-out • do 10 hodin

Cena 
za 
osobu

2.5.-24.5. 28.4.-1.5. 2.6.-14.6. 15.6.-6.7. 7.7.-27.7. 28.7.-19.8.

17.9.-22.10. 25.5.-1.6. 3.9.-16.9. 27.8.-2.9. 20.8.-26.8.

5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7
Superior 5990 8390 6490 9090 9490 13290 10690 14990 12990 18190 13490 18890
Tripple 6390 8890 7190 10090 10490 14690 11690 16390 13990 19590 14490 20290
Rodinný 7390 10290 8390 11690 11990 16790 15390 21490 18390 25690 19190 26790



MOBILHOME FONTANELLEMOBILHOMY GARDA

Cena od 

2 090 Kč pobyt na 3 noci/osoba

• pobyty na 3/4/7 nocí

• camping přímo u moře

• velmi pěkná poloha

• bazén a dětský bazén

• zařízení pro volnočasové aktivity

Poloha • Kemp je umístěn na klid-
ném místě, přímo u břehu jezera Garda 
s krásným výhledem na poloostrov Sirmio-
ne; v letovisku Moniga del Garda
Vybavenost • V kempu je hostům 
k dispozici minimarket (otevřeno 7 dní), 
restaurace / pizzerie, kiosek u jezera, 
moderní sociální zařízení, prádelna, pitná 
voda v celém areálu, 450 metrů dlouhá 
pláž, hřiště pro děti, stolní tenis, tenisový 
kurt, fotbalové hřiště a trezor
Ubytování • Mobilní domy: komfortně 
zařízené mobilní domky pro 5 nebo 6 
osob jsou vybaveny telefonem, satelitní TV, 
trezorem, vybavenou kuchyňskou linkou, 
2 oddělenými ložnicemi, obývacím poko-
jem s rozkládací pohovkou, sprchou / WC, 
topením / klimatizací a zařízenou zahradní 
terasou; MH5 = pro 5 osob (min. 2 dosp., 
max. 4 dospělí a 1 dítě) MH6 = pro 6 osob 
(min. 2 dosp., max. 4 dospělí a 2 děti)

Poloha • Kemp se nachází na klid-
ném místě, přímo u jezera s vlastní pláží 
a nedaleko historického centra oblíbeného 
letoviska Limone sul Garda.
Vybavenost • Kemp disponuje barem, 
snack barem, á la carte restaurací, super-
marketem, obchodem se suvenýry, slad-
kovodním bazénem, dětským bazénem, 
beach barem, dětským hřištěm, tenisovými 
kurty, nekuřáckou restaurací
Ubytování • Mobilhomy: komfortně 
zařízené mobilní domy jsou vybaveny 
telefonem, satelitní TV, trezorem, kuchyň-
ským koutem, 2 oddělenými ložnicemi, 
obývacím pokojem s rozkládací pohov-
kou, sprchou / WC, topením / klimatizací 
a zařízenou terasou
Více v ceně • ubytování, povlečení 
(1. vybavení při příjezdu), spotřeby: voda, 
elektřina a plyn, volné používání vybavení 
pro volnočasové aktivity jako fotbalové 
hřiště, tenisový kurt, bazén; dále klientům 

Více v ceně • Ubytování na 7 nocí, ložní 
prádlo (1. vybavení), volné využití volno-
časových prostorů jako fotbalové hřiště, 
bazén a trávník na opalování, dále v ceně 
klimatizace, parkování pro 1 auto/mo-
bilhome
Slevy • 3.-6. osoba zdarma!
First minute ceny platné do 31.03.2017
Příplatky • Pobytová taxa: cca 1eur/
osoba a den, kauce: 100 eur/mobilní dům, 
ložní prádlo (další výměna): 15 eur/osoba/ 
výměna, závěrečný úklid: 15 eur, malá 
domácí zvířata povolena (na vyžádání): 
cca 7 eur/den
Check-in • od 15.00 hod.
Check-out • do 10.00 hodin

k dispozici trávník na slunění, slunečníky 
u bazénu a soukromá pláž, úklid pokojů 
1 x týdně, dětské hřiště, dětské postýlky 
(na vyžádání), 
Slevy • 3. až 5. osoba zdarma
7 = 6 pro všechny příjezdy v následujících 
obdobích:
25.03.-27.05. a 09.09.-01.11.2017
Časová sleva • 5% do 14.02. 2017
Příplatky • Pobytová taxa:1 eur / osoba 
a den, kauce: 100 eur/mobilní dům, ložní 
prádlo (další výměna): 10 eur/osoba/výmě-
na, domácí mazlíčci: povoleni za poplatek 
cca 7 eur/den (rezervace nutná), klimatiza-
ce: 5 eur/den, půjčovna kol, půjčovna lodí, 
šlapadel, rybaření, šnorchlování, potápění, 
jachting, windsurfi ng 
Příjezdy •  
3 noci st, 4 noci so, 7 nocí st/so
Check-in • od 15.00 hod.
Check-out • do 10.00 hodin

25.03.-13.05. 13.05.-01.07. 01.07.-15.07.
15.07.-26.08.

09.09.-01.11. 02.09.-09.09. 26.08.-02.09.
3 4 3 4 3 4 3 4

Cena za osobu 2090 2790 2890 3890 3590 4790 4790 6390

• 3. a 6. osoba zdarma

• bazén

• hřiště pro děti 

• leží přímo u břehu jezera

• fi rst minute ceny

HORY ITÁLIE - LAGO DI GARDA



HOTEL PALAZZINAHOTEL MARCO *** 

Cena od 

2 790 Kč pobyt na 3 noci/osoba

• pobyty na 3/4/7 nocí

• cca 300 m od jezera

• velmi pěkná poloha

• bazén a dětský bazén

• velmi dobré hodnocení

Cena od 

2 790 Kč pobyt na 3 noci/osoba

• pobyty od 3 nocí

• nádherná poloha

• děti do 6 let zdarma

• bazén s lehátky a slunečníky

• tenisové kurty

Poloha • hotel se nachází na malebném 
úbočí a nabízí krásný panoramatický vý-
hled na bývalou plantáž citronů a jezero, 
leží cca 300 m od jezera a 500 m od centra
Vybavenost • Dobře vedený rodinný 
hotel disponuje jídelnou, výtahem, barem, 
TV místností, restaurací a la carte, velkou 
zahradou (o velikosti cca 4000 m2), ba-
zénem (cca 20 x 8 m), sluneční terasou, 
lehátky, dětským bazénem (cca 3 x 2 m)
Ubytování • Pokoj o velikosti cca 15 - 
20 m2, všechny pokoje jsou vybaveny 
sprchou nebo vanou, WC, telefonem, TV, 
fénem, trezorem

Poloha • Hotel se skládá ze 3 budov, leží 
na fantastickém místě s výhledem na zá-
liv San Vigilio v zeleném parku; jezero je 
vzdáleno pouze cca 500 m, centrum leto-
viska Garda cca 1 km a Verona cca 30 km.
Vybavenost • Restaurace, bar, výtah, 
bazén s mělkou částí pro děti, sluneční 
terasa, pizzerie, tenisové kurty, topení, TV 
místnost, klimatizace a parkoviště.
Ubytování • 
Dvoulůžkové pokoje: se sprchou / WC, 
telefonem, službou buzení, satelitní TV, 
trezorem a balkonem nebo terasou (max. 
2+1), Čtyřlůžkové pokoje: vybaveny 
sprchou nebo vanou / WC, telefonem, sa-
telitní TV, trezorem (max. 2+2)
Strava • bohatá snídaně formou bufetu, 
večeře: 3 chodové menu na výběr, salátový 
bufet k večeři

Strava • Bohatá snídaně formou bufetu, 
večeře o 3 chodech na výběr
Více v ceně • Připojení na internet Wlan 
Lehátka a slunečníky u bazénu (v závislosti 
na dostupnosti)
Slevy • V případě 2 plně platících osob: 
děti do 10 let: 50%; 11-17 let: 30%
Časová sleva • 5% do 31.03.2017
Příplatky • 
Pobytová taxa: cca 1eur/osoba / noc
Domácí zvířata na vyžádání (zdarma)
Příjezd & odjezd: 
každý den / minimální délka pobytu: 3 noci
Check-in • od 14.00 hod.
Check-out • do 10.00 hodin

Více v ceně • Volné využití bazénu a pro-
storu pro opalování, volné využití lehátek 
a slunečníků (v závislosti na dostupnosti),
parkovací místo (v závislosti na dostup-
nosti)
Slevy • v případě 2 plně platících osob: 
děti do 5,9 let: 100%, 6 až 10,9 let 50%, 
od 11 let: 30%
Příplatky • Pobytová taxa, Využití teniso-
vých kurtů cca 10,00 eur/hodina, připojení 
na internet Wlan v lobby cca 4 eur/den, 
dětská postýlka cca 5 eur/den, domácí 
zvířata nejsou povolena
Příjezd & odjezd • denně
Check-in • od 15.00 hod.
Check-out • do 10.00 hodin

17.04. - 25.05. 25.05. - 03.06. 03.06. - 17.06. 15.07. - 02.09.
23.09. - 28.10. 17.06. - 24.06. 24.06. - 15.07.  

 16.09. - 23.09. 02.09. - 16.09.
3 4 3 4 3 4 3 4

Cena za osobu 2790 3690 3290 4390 3890 5190 4790 6390

22.04.-25.05. 14.04.-22.04. 25.05.-16.07. 16.07.-27.08.

16.09.-08.10. 27.08.-16.09.

3 4 3 4 3 4 3 4
Cena za osobu 2790 3690 3190 4290 3890 5190 4390 5790

HORYITÁLIE - LAGO DI GARDA



APARTMÁNOVÝ DŮM FLIANA HOTEL TYROL ALPENHOF

Cena od 

3 490 Kč apartmán typ 4

• pobyty od 3 nocí

• v oblíbené oblasti Mathon - Ischgl

• strategická poloha

• Silvrettacard se spoustou výhod v ceně

Cena od 

3 890 Kč pobyt/osoba na 3 noci

• pobyty od 3 nocí

• v centru Seefeldu

• strategická poloha

• wellness s bazénem

• zařízení pro volnočasové aktivity

Poloha • hotel se nachází jen pár kroků 
od pěší zóny v centru Seefeldu a je obklo-
pen velkou zahradou
Vybavenost • Hotel je zařízen v tradič-
ním tyrolském stylu a skládá se ze 2 budov, 
které jsou propojeny uzavřenou chodbou 
dohromady. Hotel disponuje výtahem, 
restaurací, zahradou pro hosty, wellness 
s krytým bazénem, saunou a parní lázní; 
velký dětský koutek; Mini Club Zone; stolní 
tenis
Ubytování • Všechny pokoje jsou vy-
baveny vanou nebo sprchou, WC, fénem, 
TV, telefonem, minibarem a některé s bal-
konem. Pokoje Basic: cca 16 m² (max. 
2+0), Pokoje Standard: cca 22 m², 
1x dvoulůžko a palanda (max. 2+2), 
Pokoje Komfort: cca 30 m², 1x dvoulůžko 
a malá obývací část s rozkládacím gaučem 
(max. 2+2)
Strava • Bohatý snídaňový bufet, malý 
obědový bufet (12-13 hodin) nebo balíček 
s obědem (připravují klienti sami ze snída-
ňového bufetu), sladké pečivo nebo malý 
snack jako odpolední svačinka (15:30 až 

Poloha • Apartmánový dům se nachází 
se v centru obce Mathon, asi 5 km od Is-
chglu, v klidné lokalitě
Ubytování • Ubytování ve vybavených 
apartmánech následujících typů: 
Typ 1 pro 4-6 os.: o velikosti cca 50-
55 m2, 3- pokojový apartmán, 1 ložnice 
s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samo-
statnými lůžky (někdy i poschoďové poste-
le), 1 obývací pokoj s rozkládacím gaučem 
na spaní pro 2 osoby, z části s balkonem, 
otevřená kuchyň s varnou deskou, trou-
bou, mikrovlnnou troubou, myčkou nádo-
bí, ledničkou, kávovarem, jídelním stolem, 
TV s plochou obrazovkou, sprchový kout, 
WC, Typ 3 pro 2-4 os.: o velikosti cca 
38-40 m², 2- pokojový apartmán, 1 ložni-
ce s manželskou postelí, 1 obývací pokoj 
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, ku-
chyňský kout s varnou deskou, trouba, 
mikrovlnka, myčka, lednice, kávovar, jí-
delní stůl, sprchový kout, WC, některé 
s balkonem, Typ 4 pro 2 os.: o velikosti 
cca 18 – 20 m2, jednopokojové studio, 
kombinovaný obývací pokoj/ ložnice, jídel-
ní stůl, kuchyňský kout se 2 plotýnkami, 
mikrovlnná trouba, lednice, kávovar, ně-
které s balkonem, TV s plochou obrazov-
kou, sprchový kout, WC

16:30 hod.), na večer 4-chodové menu 
na výběr se salátovým bufetem, příle-
žitostně večeře formou bufetu v rámci 
polopenze. Nápoje od 11 do 21 hodin 
v ceně (nealkoholické nápoje, točené pivo, 
domácí víno, káva a čaj)
Více v ceně • Mini Club Zone, vybavení 
pro děti: dětská postýlka, židlička, přeba-
lovací pult, kočárek, videotéka (na vyžá-
dání), wellness s krytým bazénem, saunou 
a parní lázní, půjčovna horských kol 
vč. helmy a dětské sedačky (v závislosti 
na dostupnosti), bezdrátový internet 
na pokoj, bezplatné parkování u hotelu
Slevy • V případě 2 plně platících osob: 
děti do 9 let: 100%; 10-12 let: 50%; 
13-15 let: 20%
Časová sleva • 5% do 28.02.2017
Příplatky • Pobytová taxa: cca 2,80 eur/ 
osoba a den, domácí zvířata povolena 
za poplatek cca 10 eur/den (na vyžádání)
Příjezd & odjezd • každý den příjezd / 
Minimum 3 noci
Check-in • od 14.00 hod.
Check-out • do 10.00 hodin

Více v ceně • Povlečení, ručníky, ubru-
sy / utěrky, elektřina, plyn, voda, topení, 
poplatky za odpad, dětská postýlka (na 
vyžádání), dětská židlička (na vyžádání), 
silvretta karta v ceně (zdarma využití všech 
lanovek v celém Paznauntalu, veřejných 
turistických autobusů, bezplatné využívání 
horské alpské silnice „Silvretta Hochalpen-
strasse“, všechny venkovní a vnitřní bazé-
ny v Paznauntalu, zdarma dětský program 
„Kids Club Ischgl“, v místě všechna muzea 
stejně tak jako Alpinarium Galtür), zapůj-
čení na půl dne zánovního elektrokola 
s turistickou mapou/ osoba, bezplatná 
účast na organizovaných dobrodružných 
výletech s turistickým průvodcem od Ho-
telu Fliana v Ischglu, bezdrátový internet 
zdarma, parkování
Časová sleva • -5% do 31.03.2017
Příplatky • Pobytová taxa: cca 2,50 eur/ 
osoba a noc, závěrečný úklid: 18 eur/oso-
ba, domácí zvířata povolena za poplatek: 
5 eur/den, Majitel domu vede Ischgl Sport-
camp, různé druhy sportů jako například: 
rafting, kanoistika, lanové centrum, horo-
lezectví, horskou cyklistiku, které mohou 
být na místě rezervovány za poplatek
Check-in • od 14.00 hod.
Check-out • do 10.00 hodin

Cena na osobu

10.06. - 24.06. 03.06.-10.06.
15.07. - 19.08. 23.09. - 07.10. 24.06.-15.07.

 19.08. - 23.09. 
3 4 3 4 3 4

Pokoj Basic 3890 5190 4190 5590 4990 6590
Pokoj Standard 4190 5590 4490 5990 5190 6890
Pokoj Komfort 4690 6290 5090 6790 5690 7490

Cena apartmán
17.06. - 24.06. 24.06.-15.07.

15.07. - 19.08. 
19.08.-10.09.

3 4 3 4 3 4
Typ 1 6090 8190 8690 11590 9790 13090
Typ 3 5090 6790 6090 8190 7190 9490
Typ 4 3490 4590 3990 5390 4290 5790

HORY RAKOUSKO



HOTEL GARNI VIKTORIAHARMONY HOTEL SONNSCHEIN ****

Cena od 

1 990 Kč pobyt/osoba na 2 noci

• pobyty od 2 nocí

• v Zillertalu

• strategická poloha

• 1x turistický bus/pobyt v ceně

Cena od 

3 290 Kč pobyt/osoba na 3 noci

• pobyty od 3 nocí s polopenzí 

• Wildschönau Card s řadou služeb v ceně

• děti do 10 let zdarma

• wellness s krytým bazénem a saunami

• oblíbený hotel s příjemným personálem

Poloha • Hotel se nachází na centrálním 
a idylickém místě v obci Schwendau, která 
leží v oblíbeném turistickém cíli milovníků 
hor - v Zillertalu
Vybavenost • snídaňová místnost, par-
koviště, sluneční terasa, obchod se suve-
nýry, bar a restaurace v sesterském hotelu 
Post. 
Ubytování • Všechny pokoje jsou vyba-
veny satelitní TV, telefonem, sprchou nebo 
vanou, WC a některé s balkonem (max. 
2+2)
Strava • Bohatá snídaně, večeře: 3-cho-
dové menu v hotelu Gasthof Post
Více v ceně • 1 x za pobyt bezplatná 
jízda turistickým busem do horské obce 
Brandberg (od / do Mayrhofenu / nádraží)
Slevy • V případě 2 plně platících osob: 
děti do 10 let: 100%, děti 11-12 let: 40%, 
od 13-99 let: 20%
Časová sleva • 5% do 31.03.2017
Příplatky • Pobytová taxa: cca 1,50 eur/ 
osoba a noc, jednolůžkový pokoj: 190 Kč/
osoba/den, příjezd & odjezd: každý den 
příjezd / minimální délka pobytu: 2 noci, 
domácí zvířata nejsou povolena
Check-in • od 15.00 hod.
Check-out • do 10.00 hodin

Poloha • Klidná poloha díky dobře umís-
těnému hotelovému parku; cca 400 m 
do centra, pár metrů od lanovky
Vybavenost • Recepce, výtahy, společen-
ská místnost s krbem, zimní zahrada-ka-
várna a sluneční terasa, bar, 2 kryté bazé-
ny, sauna, aroma parní lázeň, infrasauna, 
sladkovodní whirlpool, dětský koutek vč. 
PC, stolní tenis, parkoviště, velkolepý park 
s Kneippovou studní, minigolf, stolní tenis 
a zahradní šachy.
Ubytování • Dvoulůžkové pokoje: 
cca 33 metrů čtverečních s vanou nebo 
sprchou, WC, satelitní TV, fénem, trezo-
rem, ledničkou, rychlovarnou konvicí (max. 
2+1) Rodinné pokoje (1 místnost): 
cca 40 metrů čtverečních, koupelna / spr-
chový kout, WC, satelitní TV, telefon, fén, 
trezor, chladnička, varná konvice, balkón 
(max. 2+2) Rodinné pokoje (2 míst-
nosti): cca 45 metrů čtverečních, koupel-
na / sprchový kout, WC, satelitní TV, tele-
fon, fén, trezor, chladnička, varná konvice, 
balkón (max. 2+2)
Strava • bohatý snídaňový bufet, večeře 
3-chodové menu na výběr včetně saláto-
vého bufetu, dětské a vegetariánské menu
Více v ceně • Využití krytých bazénů, 
sauny, aroma parní lázně a Kneippovy 

lázně, připojení na bezdrátový internet, 
Wildschönau Card s řadou služeb v ceně 
jako například výjezd a sjezd lanovkou 
Markbachjochbahn, lanovkou Schatzber-
gbahn nebo Wiedersbergerhornbahn, 
venkovní bazén, horské selské muzeum 
„Bergbauernmuseum“, řemeslný jarmark, 
prohlídka dolu, Augustinské muzeum, 
organizované turistické výlety, …
Pro děti • Minigolf, zahradní šachy, vel-
ká dětská herna, počítač pro děti, dětské 
počítačové hry, pro nejmenší: ohřívač lah-
ví, dětské postýlky (na vyžádání), dětské 
židličky, přebalovací pult, dětský kočárek 
na vypůjčení, kulečník a stolní fotbal (na 
mince: 1eur/hra)
Slevy • V případě 2 plně platících osob: 
děti do 9 let: 100%; 10-15 let: 50%; 
16 let: 30% 
Časová sleva • 5% do 31.03.2017
Příplatky • Pobytová taxa: 2 eur/osoba 
a den, Whirlpool: 5 eur; solárium: 6 eur; 
masáže od 24 eur, Tyrolské večery v hotelu 
Harmony Harfenwirt, Jízda místním vla-
kem nebo jízda koňským spřežením
Příjezd & odjezd • každý den příjezd / 
minimum 3 noci
Check-in • od 16.00 hod.
Check-out • do 10.00 hodin

Cena na osobu

05.05. - 28.05. 28.05. - 18.06.

23.07. - 03.09.18.06. - 23.07. 03.09. - 08.10.

08.10. - 01.11.

3 4 3 4 3 4
Dvoulůžkový pokoj 3290 4390 3690 4890 4190 5590
Rodinný pokoj (1) 3690 4890 3990 5290 4490 5990
Rodinný pokoj (2) 4090 5490 4490 5890 4990 6590

 06.06.-08.10.
2 3 4 5

Cena na osobu 1990 2890 3890 4790

HORYRAKOUSKO



HORY RAKOUSKO

PENSION SCHWALBENNEST HOTEL ALPINA ***+

• pobyty na 3,4,7 nocí

• až dvě děti do 15,9 let zdarma

• nejteplejší jezero Evropy – Klopeinersee v pěším 

dosahu

• vstup na pláž 3x/pobyt v ceně

• tenisový kurt a kola v ceně

• turisticky a cyklistický ráj nejen pro rodiny s dětmi

Cena od 

3 390 Kč pobyt/osoba na 3 noci

• pobyty od 3 nocí s polopenzí

• děti do 9 let zdarma

• wellness s krytým bazénem a saunami

• oblíbený hotel s příjemným personálem

• dobré hodnocení nejen našich klientů

Poloha • Hotel se nachází v srdci obce 
Ried im Zillertal (cca 300 m od centra), 
jež je ideálním výchozím bodem pro turis-
tiku a letní výlety. Kaltenbach cca 1,5 km.
Vybavenost • Recepce, restaurace, vý-
tah, jídelna, TV místnost, čítárna, bar, spo-
lečenská místnost, salonek, vinný sklep; 
wellness se saunou, parní lázní, soláriem, 
krytým bazénem s integrovanou whirlpool; 
zahrada pro hosty, Kneippův rybník s tráv-
níkem na opalování, dětské hřiště, par-
kování; bezdrátové připojení k internetu 
v celém hotelu
Ubytování • Pokoje Ziller: se sprcho-
vým koutem, WC, TV s plochou obrazov-
kou, fénem a balkonem (2+0), 
Pokoje Hamberg: s vanou / sprchou, 
WC, plochou TV, telefonem, ledničkou, tre-
zorem, fénem, balkon / terasa, 
Pokoje Hochzillertal: s vanou / sprchou, 
WC, plochou TV, tel., ledničkou, trezorem, 
fénem a balkonem (max. 2+2)
Strava • Snídaně formou bufetu, 4-cho-
dové večerní menu (salátový bufet, polév-
ka nebo předkrm, 4 hlavní chody na vý-
běr, dezert), příležitostně různé tematické 

Poloha • ST. KANZIAN AM KLOPEINER-
SEE. Nedaleko jezera Klopeinersee (asi 1,2 
km) leží areál penzionu Schwalbennest 
na pozemku o velikosti cca 10.000 m². 
Má klidnou, slunnou, centrální polohu, 
pouze několik minut chůze od hlavní ulice 
s restauracemi, bary a obchody. 
Vybavenost • sauna, infrasauna, ba-
zén s lehátky a slunečníky, stinný pavilon 
s poolbarem a posezením, prostor pro 
děti s houpačkami a s možností her (stolní 
fotbal, stoly na stolní tenis, badminton), 
atraktivní místo na grilování, společenská 
místnost
Ubytování • Ve vybavených apartmá-
nech, které disponují koupelnou 
se sprchou, WC, TV se satelitním příjmem 
a možností vaření. Typ 1: cca 30-40 m2: 
1 ložnice, obývací pokoj s gaučem na 
spaní pro 1 osobu do 15,9 let (max. ob-
sazení 2+1), Typ 2: cca 40-50 m2, 1 lož-
nice, obývací místnost s gaučem na spaní 
pro 2 osoby do 15,9 let (max. obsazení 
2+2)

bufety, v létě 1x týdně bufet s grilovanými 
pokrmy.
Více v ceně •  Welcome drink při příjezdu
Wellness: krytý bazén, fi nská sauna, parní 
lázeň, infrasauna, fi tness, Kneippův rybník 
s trávníkem na opalování, půjčení kol a tu-
ristický hůlek (v závislosti na dostupnosti)
Wi-fi  v celém hotelu, hotelový letní aktivní 
program (z části za příplatek), parkování 
u hotelu (v závislosti na dostupnosti)
Pro děti • dětské menu, dětská postýlka 
na vyžádání zdarma, v restauraci dětská 
židlička
Slevy • V případě 2 plně platících osob: 
děti do 8,9 let: 100%; 9-13 let: 50%; 
14-18 let: 20%
Časová sleva • 10% do 14.02.2017,
5% do 31.03.2017
Příplatky • Pobytová taxa: cca 1 eur/ 
osoba a noc, Domácí zvířata: 7 eur/den 
(na vyžádání), Podzemní parkování: 6 eur/ 
den (rezervace nutná), min. doba pobytu 
3 noci (v termínu 25.05.-10.06. a 23.09.-
08.10. pobyt od 2 nocí)
Check-in • od 15.00 hod.
Check-out • do 10.00 hodin

Strava • rozšířená snídaně (platí vždy 
pro všechny osoby ubytované v apartmá-
nu) jako například káva, čaj, kakao, šunka, 
sýr, pečivo, jogurt, müsli, ovoce.
Více v ceně •  dárek na uvítanou 
(1 láhev Prosecca nebo domácího vína), 
ložní prádlo a ručníky, zdarma připojení 
k internetu W-lan, vstup k jezeru Klo-
peinersee (3x týdně), bazén s lehátky 
a slunečníky, prostor na grilování, stinný 
pavilon s poolbarem, kola dle dostupnosti, 
tenisový kurt dle dostupnosti (nutno rezer-
vovat předem na recepci), sauna a infra-
sauna, parkovací místa
Příplatky • pobytová taxa (cca 1,50 eur/ 
osoba od 15 let/den – hradí se na místě), 
závěrečný úklid 20 eur/jednorázový po-
platek/apartmán, domácí mazlíčci zdarma 
na vyžádání
Check-in • od 15.00 hod.
Check-out • do 10.00 hodin

Cena na osobu
25.05.-10.06. 10.06.-15.07.

15.07. - 02.09.
23.09.-08.10. 02.09.-23.09.
3 4 3 4 3 4

Ziller 3390 4490 3590 4790 3790 5090
Hochzillertal 3890 5190 4190 5490 4390 5790



Cestovní kancelář SKY TOURS, s.r.o. 
se sídlem Křivánkovo nám. 3/8, 641 00 Brno, IČ: 283 

12 571, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS 
v Brně v oddílu C, vložce 60466 (dále jen CK SKY 

TOURS) 
 

I. Preambule 
1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro všechny 
zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu 
poskytované CK SKY TOURS. Tyto Všeobecné 
podmínky tvoří nedílnou součást všech smluv o 
zájezdu uzavíraných dle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen OZ), v platném znění a 
zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách 
podnikání a o výkonu některých činností v oblasti 
cestovního ruchu, v platném znění se zákazníky CK 
SKY TOURS, na základě kterých se zákazníci 
zúčastňují zájezdů či využívají služeb poskytovaných a 
pořádaných CK SKY TOURS. 
2. SKY TOURS organizuje standardní zájezdy s 
předem stanoveným programem i zájezdy a cestovní 
služby na objednávku pro individuální zájemce i 
skupiny dle dohody (dále jen „zájezd“). Pro zákazníky s 
individuální dopravou zprostředkovává ubytování v 
hotelech, apartmánech a kempech včetně dalších 
služeb souvisejících s cestovním ruchem. 
 

II. Předmět podmínek 
1. CK SKY TOURS jako pořadatel (§ 2523 OZ) 
prodává zájezdy (§ 2522 OZ) na základě Smlouvy o 
zájezdu vyhotovené v písemné formě, která obsahuje 
všechny zákonem stanovené náležitosti pro písemné 
Potvrzení o zájezdu (§ 2525 OZ). SOZ se skládá z 
formuláře nazvaného „Smlouva o zájezdu“ a z 
elektronické nabídky příslušného zájezdu umístěné na 
webových stránkách cestovní kanceláře SKY TOURS 
(www.sky-tours.cz), nebo nabídky zájezdu zaslané 
zákazníkovi e-mailem příp. předložené mu 
prostřednictvím spolupracujících partnerů či slevových 
portálů (Slevoking a Slevomat), jakož i z těchto 
Všeobecných podmínek. 
2. Předmětem těchto Všeobecných podmínek je 
úprava některých níže specifikovaných skutečností 
vyplývajících z SOZ uzavřené mezi CK SKY TOURS 
jako pořadatelem zájezdu a zákazníkem jako 
účastníkem zájezdu. 
2. Pokud jsou v SOZ uvedeny a CK SKY TOURS 
akceptovány podmínky odlišné od obecné úpravy dané 
těmito Všeobecnými podmínkami, mají přednost údaje 
uvedené v SOZ. 
 

III. Uzavření cestovní smlouvy 
1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK SKY TOURS 
vzniká uzavřením Smlouvy o zájezdu (dále jen „SOZ“). 
SOZ pořádaném CK SKY TOURS obsahuje zejména 
označení smluvních stran, vymezení zájezdu, zejména 
termín jeho zahájení a ukončení, uvedení všech 
poskytovaných služeb cestovního ruchu, které jsou 
zahrnuty do ceny zájezdu, místo a dobu jejich trvání, 
cenu zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výši 
jednotlivých záloh i o poplatcích, které nejsou zahrnuty 
do souhrnné ceny, označení způsobu, jakým má 
zákazník uplatnit své právo z porušení povinnosti 
pořadatele včetně údaje o lhůtě, ve které může své 
právo uplatnit a výši odstupného, které zákazník 
pořadateli uhradí v případech ustanovených 
občanským zákoníkem; uvedené údaje mohou být 
uvedeny buď přímo v textu SOZ anebo v e-mailové 
korespondenci tvořící nedílnou součást SOZ nebo v 
těchto Všeobecných podmínkách (před VOP má 
přednost elektronická/e-mailová nabídka a před tou 
mají zase přednost změny vyjednané v e-mailové 
korespondenci). Zákazník odpovídá za správnost 
všech jím vyplněných údajů uvedených v SOZ včetně 
údajů týkajících se spolucestujících osob. 
2. Nárok zákazníka na účast na zájezdu pořádaném 
CK SKY TOURS, který je předmětem uzavřené SOZ 
mezi zákazníkem a CK SKY TOURS, vzniká pouze 
úplným zaplacením ceny zájezdu za podmínek 
stanovených těmito Všeobecnými podmínkami.  
3. Za splnění závazků dalších přihlášených osob 
uvedených na SOZ (tj. spolucestujících) odpovídá 
zákazník (objednavatel), se kterým je uzavírána SOZ. 
Zákazník je povinen seznámit tyto osoby, v jejichž 
prospěch SOZ uzavírá s obsahem SOZ a seznámit je 
rovněž se všemi dalšími informacemi vztahujícími se k 
vybranému zájezdu, zejména je pak informovat o 
rozsahu a kvalitě služeb, které od CK SKY TOURS 
obdrží a s obsahem těchto Všeobecných podmínek. 
4. Specifikace ubytování, jeho polohy, kategorie, 
stupně vybavenosti a hlavní charakteristické znaky, 

specifikace dopravy, tj. druh, charakteristika a 
kategorie dopravního prostředku a údaje o trase cesty 
a specifikace stravování, tj. jeho způsobu a rozsahu, 
jsou-li některé z těchto služeb součástí zájezdu, 
vyplývají z katalogu zájezdů CK SKY TOURS nebo z 
ostatních nabídek zpracovaných CK SKY TOURS, 
které má zákazník k dispozici. Pokud tyto údaje 
uvedeny v katalogu či ostatních nabídkách CK SKY 
TOURS nejsou, budou uvedeny přímo v SOZ mezi 
zákazníkem a CK SKY TOURS. 
5. SOZ nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami, účinnosti pak nabývá okamžikem 
úhrady zálohy na cenu zájezdu. Pro případ, že 
zákazník nezaplatí řádně a včas zálohu na cenu 
zájezdu, zaniká smlouva o zájezdu s účinky od 
počátku.  
6. Přijetí nabídky SOZ s dodatkem či výhradou se 
nepovažuje za přijetí nabídky a nevede k uzavření 
SOZ, a to ani tehdy, nemění-li podstatně podmínky 
nabídky (§ 1740 odst. 3 obč. zák.). 
 

IV. Cena zájezdu 
1. Cena zájezdu je stanovena v souladu s katalogem 
zájezdů vydávaným CK SKY TOURS či ostatními 
nabídkami CK SKY TOURS. Souhrnná cena zájezdu 
uvedená v SOZ je konečná s výjimkou povinných 
poplatků třetím subjektům, které je zákazník povinen 
uhradit v místě pobytu v místní měně. 
2. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou pro každý 
zájezd přesně stanoveny katalogem CK SKY TOURS 
či ostatními nabídkami vydanými CK SKY TOURS, 
případně blíže specifikovány v SOZ. 
3. Cena zájezdu je splatná zpravidla ve 2 splátkách, z 
nichž první zálohová splátka ve výši 50 % z celkové 
ceny zájezdu je splatná do 3 dnů po uzavření SOZ a 
druhá splátka tvořící doplatek ceny zájezdu je splatná 
nejpozději 6 týdnů před začátkem zájezdu. 
4. Pokud dojde k uzavření SOZ v době kratší než 6 
týdnů před zahájením zájezdu, je cena zájezdu 
splatná jednorázově do 2 dnů od uzavření SOZ. Cena 
zájezdu však musí být vždy v plné výši uhrazena před 
zahájením zájezdu na účet CK SKY TOURS. 
5. Zákazník je povinen uhradit splátky ceny zájezdu 
CK SKY TOURS. Úhradu provede sám (v hotovosti v 
provozovně CK SKY TOURS, případně 
bezhotovostním převodem na účet CK SKY TOURS, 
ČS a.s. Brno,  č.ú.: 2145282319/0800), nebo 
prostřednictvím autorizovaného obchodního zástupce 
CK SKY TOURS, jehož prostřednictvím uzavřel SOZ. 
Za řádnou a včasnou úhradu splátek odpovídá vždy 
zákazník. V případě úhrady ceny zájezdu 
bezhotovostním převodem na účet se cena (resp. 
záloha nebo doplatek) považuje za uhrazenou dnem 
připsání na účet CK SKY TOURS. 
6.  CK SKY TOURS je oprávněna změnit způsob a 
termíny placení ceny zájezdu s tím, že tato změna 
bude uvedena v SOZ, případně oznámena 
zákazníkovi. 
7. Není-li záloha, doplatek ceny zájezdu nebo při 
jednorázové úhradě cena zájezdu uhrazena ve 
stanovené lhůtě, je CK SKY TOURS oprávněna od 
SOZ odstoupit. Zákazník je v takovém případě 
povinen uhradit odstupné (stornopoplatky) ve výši 
stanovené v čl. VIII. Před odstoupením od smlouvy 
může CK SKY TOURS poskytnout klientovi 
dodatečnou lhůtu k úhradě. Pokud CK SKY TOURS 
nevyužije práva k odstoupení od smlouvy a není-li 
cena zaplacena v plné výši ani před zahájením 
zájezdu, zavazuje se zákazník zaplatit CK SKY 
TOURS 100% konečné ceny zájezdu včetně všech 
sjednaných fakultativních služeb, a to do 3 dnů od 
zahájení zájezdu. Tato částka bude automaticky 
započtena s již zaplacenými zálohami na cenu 
zájezdu, s čímž zákazník výslovně souhlasí. 

 
V. Změna ceny zájezdu 

1. CK SKY TOURS je oprávněna za podmínek 
stanovených v tomto článku jednostranně zvýšit cenu 
zájezdu. 
2. Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě, že dojde ke 
zvýšení:  
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, 
a/nebo 
b) ceny za palivový příplatek včetně cen pohonných 
hmot, a/nebo 
c) plateb spojených s dopravou, např. letištních či 
přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně 
zájezdu, a/nebo 
d) směnného kursu české koruny použitého pro 
stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 % 
(takovým kursem se rozumí kurs české koruny vůči 

měně toho státu, kam zájezd směřuje (resp. alespoň 
jednoho z takových států), pokud k takové změně 
dojde do 21. dne před zahájením zájezdu. Pro účely 
určení ceny jednotlivých faktorů uvedených pod písm. 
a) až d) tohoto odstavce je rozhodný stav ke dni, jež je 
určen katalogem zájezdů CK SKY TOURS nebo v 
ostatních nabídkách zpracovaných CK SKY TOURS, 
jako „den stanovení ceny zájezdu“. Zvýšení ceny 
zájezdu bude provedeno o výši souhrnu rozdílů cen 
jednotlivých faktorů uvedených pod písm. a) až d) 
tohoto odstavce ze dne stanovení ceny zájezdu a dne, 
kdy došlo k rozhodnutí o zvýšení ceny zájezdu. 
3. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být 
klientovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením 
zájezdu.  

 
VI. Práva a povinnosti zákazník 

1. Zákazník je oprávněn: 
a) požadovat poskytnutí všech služeb stanovených 
taxativně pro každý zájezd, 
b) reklamovat případné vady poskytnutých služeb 
v případě, že je rozsah nebo kvalita poskytnutých 
služeb nižší než bylo předem dohodnuto. Veškeré 
reklamace uplatňuje zákazník na místě vzniku závad 
nejlépe písemně příslušnému místnímu delegátovi 
nebo zastoupení cestovní kanceláře, v případech, 
které nebyly odstraněny na místě, pak nejlépe 
písemně přímo u  CK SKY TOURS nejpozději do 1 
měsíce po návratu ze zájezdu, jinak nebude na 
reklamaci brán zřetel. Uplatnění reklamace na místě 
samém umožní odstranění vady okamžitě, s odstupem 
času se pak ztěžuje průkaznost i objektivnost 
posouzení a tím i možnost řádného vyřízení 
reklamace. 
c) být seznámen se všemi případnými změnami v 
termínu, programu, rozsahu a kvalitě služeb a ceně 
zájezdu. 
2. Po uzavření SOZ lze na žádost zákazníka provést 
změnu osoby zákazníka, je-li to objektivně možné 
(zejm. z časových důvodů a podmínek na straně 
dalších poskytovatelů služeb). Před zahájením zájezdu 
může zákazník písemně oznámit CK SKY TOURS, že 
se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení 
uvedená. Dnem doručení oznámení se osoba v něm 
uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí 
obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí 
s uzavřenou SOZ. Původní a nový zákazník společně 
a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu. 
V tomto případě se zákazník zavazuje zaplatit 
manipulační poplatek ve výši 200,- Kč/osoba. 
Postoupení SOZ na jinou osobu bez předchozího 
souhlasu CK SKY TOURS je vyloučeno.  
3. Zákazník má právo zažádat CK SKY TOURS o dílčí 
změnu objednaných fakultativních služeb již 
uvedených v SOZ (typ skipasu, změna plážových 
služeb apod.) za jiné služby. V případě, že tato změna 
bude možná a bude provedena, zavazuje se klient 
zaplatit manipulační poplatek ve výši 200,- Kč/osoba. 
4. Zákazník je povinen: 
a) uhradit sjednanou cenu zájezdu a dalších 
fakultativních služeb podle výše uvedených podmínek, 
b) nastoupit ve stanoveném čase na zájezd, resp. se 
dostavit na stanovené místo odjezdu ve stanoveném 
čase,  
c) zajistit si platný cestovní doklad, popřípadě 
příslušná vstupní víza,  
d) dodržovat pasové, celní, zdravotní a další předpisy 
země, do které cestuje; veškeré náklady, které 
vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese zákazník; 
zákazník byl při uzavírání zájezdu informován o 
pasových, vízových a zdravotních formalitách, které 
jsou nutné pro cestu a pobyt, jakož i o obvyklých 
cenách a lhůtách na jejich vyřízení, 
e) řídit se pokyny pro účastníky zájezdu a pokyny 
průvodce, delegáta nebo jiné osoby pověřené CK SKY 
TOURS odpovědností za zájezd,  
f) vzniklé závady bezodkladně oznámit příslušnému 
místnímu delegátovi, průvodci, zastoupení cestovní 
kanceláře či jiné osobě pověřené CK SKY TOURS 
odpovědností za zájezd, nebo pokud nelze výše 
zmíněným způsobem, po návratu ze zájezdu nejlépe 
písemně přímo CK SKY TOURS, a poskytnout 
náležitou součinnost při uplatnění a vyřízení 
reklamace,  
g) dodržovat podmínky pro ubytování, stravování, 
dopravu a další služby stanovené poskytovateli těchto 
služeb, 
h) dodržovat další povinnosti, stanovené mu právními 
předpisy.  

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE SLUŽEB CESTOVNÍ KANCELÁŘE SKY TOURS, s.r.o.  
5. V případě reklamace kontaktuje zákazník vždy 
nejdříve zástupce CK SKY TOURS v místě konání 
zájezdu a provede nejlépe písemnou reklamaci. 
6. Zákazník, který bez zavinění CK SKY TOURS 
nevyčerpá všechny smluvené služby, nemá právo na 
jejich náhradu. 
 

VII. Práva a povinnosti CK SKY TOURS 
1. CK SKY TOURS je oprávněna z objektivních 
důvodů změnit před zahájením zájezdu podmínky SOZ 
a navrhnout změnu SOZ zákazníkovi. CK SKY TOURS 
není povinna sdělit důvody změny podmínek, vyjma 
důvodů pro zvýšení ceny zájezdu postupem dle čl. V. 
těchto podmínek. Pokud však navrhovaná změna SOZ 
vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová 
cena uvedena. Navrhne-li CK SKY TOURS změnu 
SOZ, má klient právo rozhodnout, zda bude se 
změnou SOZ souhlasit nebo zda od SOZ odstoupí 
(bez uplatnění stornopoplatků). Pokud zákazník ve  
lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu SOZ 
neoznámí CK SKY TOURS, že návrh nepřijímá a že od 
SOZ odstupuje, má se za to, že s její změnou souhlasí. 
Právo odstoupit od SOZ neplatí v případě, že 
předmětem změny je výhradně změna ceny zájezdu 
dle čl. V těchto podmínek.  
2. Za změnu smluvních podmínek se nepovažuje 
zejména:  
a) změny, které nemají za následek změnu destinace 
zájezdu, kategorie ubytování, stravování, způsobu 
dopravy apod., (např. hodina a místo odjezdu).  
b) změna programu zájezdu spočívající v nahrazení 
programu původního programem náhradním vyvolaná 
nepředvídatelnými okolnostmi.  
3. Pokud byla realizace zájezdu podmíněna 
dosažením minimálního počtu zákazníků, je CK SKY 
TOURS oprávněna v případě nedosažení minimálního 
počtu zákazníků zájezd zrušit. O tom je povinna klienta 
informovat alespoň 3 dny před plánovaným termínem 
zahájení zájezdu a neprodleně vrátit klientovi všechny 
předmětné úhrady. Pokud se zájezd z tohoto důvodu 
neuskuteční, má zákazník přednost při zařazení na 
volné místo v zájezdu obdobném. Fakultativní výlet se 
může pro nedostatek zákazníků zrušit též v průběhu 
pobytu na zájezdu.  
4. CK SKY TOURS je povinna zajistit plnění všech 
služeb obsažených v ceně zájezdu; pokud nebude 
schopen zajistit plnění všech dohodnutých služeb, 
provede bezplatně vhodná alternativní opatření, a tam, 
kde se sníží kvalita nebo rozsah služeb, vrátí 
zákazníkovi rozdíl v ceně objednané a uskutečněné 
služby.  
5. CK SKY TOURS se zavazuje v případě 
oprávněných stížností ze strany zákazníka v průběhu 
zájezdu prostřednictvím místního delegáta CK SKY 
TOURS nebo další osoby pověřené CK SKY TOURS 
odpovědností za zájezd vynaložit veškeré úsilí 
k okamžitému odstranění nedostatků nebo k zajištění 
odpovídajících náhradních řešení.  
6 Předpokladem umožnění nápravy je, že zákazník 
uplatní své výhrady. Reklamaci nelze uznat v 
případech, kdy vytýkané nedostatky nejsou zaviněny 
CK SKY TOURS či jiným dodavatelem služeb 
cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a 
zároveň:  
a) nedostatky jsou zaviněny nebo vyplývají z jednání 
zákazníka, a/nebo  
b) neplnění nebo nedostatečné plnění je způsobeno 
třetí stranou, která nemá vztah k zajišťování 
dohodnutých služeb, a/nebo  
c) nedostatky či změny jsou důsledkem 
nepředvídatelných zásahů vyšší moci - za vyšší moc 
se považují okolnosti, které vznikly v důsledku 
nepředvídatelných a neodvratitelných skutečností 
mimořádné povahy, které znemožňují řádné poskytnutí 
původně sjednaných služeb, vznikají nezávisle na vůli 
stran a CK SKY TOURS nemá možnost je ovlivnit ani 
jim zabránit, a to ani při vynaložení veškerého úsilí. 
Okolnosti vyšší moci - např. extrémní klimatické jevy, 
karanténa, válečný konflikt, politická nestabilita 
vedoucí k ohrožení života a zdraví klientů, teroristické 
útoky, důsledky imigrační politiky, přírodní katastrofy, 
epidemie nemocí ohrožujících zdraví a životy klientů 
apod. vylučují povinnost CK SKY TOURS plnit jakékoli 
nároky klientů vyplývající z nastalých nedostatků a 
změn, uvedených v tomto odstavci.  
7. Došlo-li ke změnám letových a jízdních řádů, typu a 
trasy dopravního prostředku, jež nejsou zásadního 
charakteru, neodpovídá CK SKY TOURS za škody, 
které mohou zákazníkům vzniknout v důsledku 
takových změn.  

8. CK SKY TOURS má sjednáno pojištění záruky pro 
případ úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. v platném 
znění, na základě kterého vzniká zákazníkovi, s nímž 
CK SKY TOURS uzavřela SOZ, právo na plnění v 
případě pojistné události. CK SKY TOURS je povinna 
předat zákazníkům s uzavřenou SOZ doklad 
pojišťovny, který obsahuje informace o uzavřeném 
pojištění, zejména označení pojišťovny, podmínky 
pojištění a způsob oznámení pojistné události. 
 

VIII. Odstoupení od cestovní smlouvy 
1. CK SKY TOURS je oprávněna od SOZ odstoupit 
jen v případech výslovně uvedených v SOZ, těchto 
podmínkách nebo obecně závazných právních 
předpisech.  
2. CK SKY TOURS je oprávněna odstoupit zejména 
z důvodu porušení stanovené povinnosti ze strany 
zákazníka. V případě, že zákazníka před zahájením 
zájezdu poruší svou povinnost a CK SKY TOURS 
z tohoto důvodu odstoupí od SOZ, zavazuje se klient 
zaplatit odstupné (stornopoplatek) ve výši 100 % 
celkové ceny zájezdu. V případě odstoupení CK SKY 
TOURS od SOZ z důvodů porušení povinnosti 
zákazníka po zahájení zájezdu doručí zákazníkovi 
toto odstoupení (oznámení o vyloučení ze zájezdu) 
místní delegát CK SKY TOURS nebo další osoba 
pověřená CK SKY TOURS odpovědností za zájezd. 
Doručením zákazníkovi zaniká povinnost CK SKY 
TOURS poskytovat klientovi jakékoli služby dle SOZ. 
Zákazníkovi v takovém případě nevzniká nárok na 
vrácení části ceny služeb, které nebyly čerpány, a 
klient je povinen uhradit CK SKY TOURS náklady 
vzniklé v souvislosti s jeho dopravou zpět namísto 
odjezdu a případnou vzniklou škodu.  
3. Zákazník je kromě případů uvedených těmito 
podmínkami a obecně závaznými právními předpisy 
oprávněn od SOZ písemně odstoupit kdykoli před 
zahájením zájezdu bez udání důvodu. Smluvní vztah 
je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy (storno) doručeno 
CK SKY TOURS. Zákazník bere na vědomí, že jeho 
odstoupením od smlouvy vzniká CK SKY TOURS 
újma spočívající v nutnosti vynaložení nákladů na 
zajištění dalšího zákazníka a v případě, že se 
nepodaří náhradního zákazníka zajistit, újma 
sestávající z náhrady za nevyužití sjednaných služeb 
smluvním partnerům CK SKY TOURS a přiměřeného 
ušlého zisku. Jako náhradu újmy způsobené tímto 
jednáním zákazníka proto sjednávají strany smluvní 
odstupné (stornopoplatky), které se zákazník v 
případě svého odstoupení od smlouvy zavazuje ve 
prospěch CK SKY TOURS zaplatit. Pro stanovení 
výše stornopoplatků je rozhodující datum doručení 
písemného oznámení o odstoupení od SOZ 
společnosti CK SKY TOURS.  
4. Stornopoplatky podle odstavce 3 činí: 
a) 15 % min. 500 Kč/os z celkové ceny zájezdu pokud 
k odstoupení od SOZ ze strany zákazníka dojde více 
než 60 dní před prvním dnem zájezdu, 
b) 35 % z celkové ceny zájezdu pokud k odstoupení 
od SOZ ze strany zákazníka dojde mezi 59. a 40. 
dnem před prvním dnem zájezdu, 
c) 50 % z celkové ceny zájezdu pokud k odstoupení 
od SOZ ze strany zákazníka dojde mezi 39. a 20. 
dnem před prvním dnem zájezdu, 
d) 75 % z celkové ceny zájezdu pokud k odstoupení 
od SOZ ze strany zákazníka dojde mezi 19. a 11. 
dnem před prvním dnem zájezdu, 
e) 100 % z celkové ceny zájezdu pokud k odstoupení 
od SOZ ze strany zákazníka dojde mezi 10. dnem a 
před prvním dnem zájezdu či prvním dnem pobytu. 
5. Stornopoplatky za dopravu, která je vypsána 
formou samostatného příplatku, činí v případě 
odstoupení od SOZ ze strany zákazníka v době kratší 
30 dnů před zahájením zájezdu, bez ohledu na důvod 
odstoupení, 100 % z ceny předmětné dopravy.  
6. Veškeré stornopoplatky jsou splatné ihned a budou 
automaticky započteny s již zaplacenými zálohami na 
cenu zájezdu, s čímž zákazník výslovně souhlasí. 

IX. Zprostředkovatelské služby 
1. V cenách všech zájezdů není zahrnuto cestovní 
pojištění. CK SKY TOURS či její obchodní prodejci 
(autorizovaní obchodní zástupci) však mohou 
sjednávat jako zprostředkovatelé na základě rámcové 
pojistné smlouvy pro zákazníka cestovní pojištění a to 
buď u pojišťovny Allianz pojišťovna, a. s. nebo u 
České pojišťovny a.s.. CK SKY TOURS zákazníky 
zájezdu informuje o pojištění a toto pojištění 
zákazníkovi na základě jeho výběru zprostředkuje. 
Pojistná smlouva vzniká mezi zákazníkem a 
pojišťovnou. Vzniklé případné pojistné události a další 

nároky z pojistných smluv řeší zákazník, který 
podepsal smlouvu, přímo s pojišťovnou, jakožto 
smluvním partnerem. Zákazník, který sjednal cestovní 
pojištění, tímto potvrzuje, že byl seznámen s pojistnými 
podmínkami pro cestovní pojištění příslušné 
pojišťovny, že je převzal, souhlasí s jejich zněním a že 
mu byly poskytnuty informace o pojistiteli a pojistném 
vztahu dle § 66 zákona č. 37/2004 Sb. CK  

 
X. Ochrana osobních údajů 

1. CK SKY TOURS zpracovává osobní údaje 
zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, v platném znění, přičemž tyto 
osobní údaje jsou bezpečně zpracovány v databázi CK 
SKY TOURS.  
2. Zákazník uzavřením SOZ bere na vědomí, že 
sděluje CK SKY TOURS osobní údaje v rozsahu 
uvedeném v SOZ pro účely poskytování služeb CK 
SKY TOURS, vyplývajících z uzavřené SOZ a služeb s 
tím souvisejících (zejména zajištění ubytování, 
dopravy, zprostředkování pojištění atd.) a tyto osobní 
údaje budou zpracovávány ze strany CK SKY TOURS 
a mohou být zpřístupněny poskytovatelům služeb, 
vyplývajících z SOZ, případně ze smlouvy o pojištění, 
a jimi zpracovány, s čímž zákazník podpisem SOZ 
souhlasí. Poskytnutí těchto osobních údajů je nutné 
pro uzavření SOZ a pro její plnění, případně pro 
uzavření smlouvy o pojištění a její plnění. V případě 
odmítnutí poskytnout tyto osobní údaje nemůže být 
uzavřena ani plněna SOZ, ani smlouva o pojištění.  
3. Zákazník podpisem SOZ souhlasí s tím, aby  CK 
SKY TOURS jako správce shromažďovala, 
uchovávala, zpracovávala a předala osobní údaje 
klienta v rozsahu jména, příjmení, telefonního čísla, 
adresy a emailu pro marketingové a obchodní účely 
CK SKY TOURS a jejich obchodních partnerů, a to za 
účelem zasílání nabídek na poskytování služeb a 
produktů poštou i emailem. Souhlas bude v takovém 
případě udělen na dobu neurčitou, přičemž zákazník je 
oprávněn kdykoliv svůj souhlas písemně na adrese CK 
SKY TOURS odvolat.  
4. Zákazník svým podpisem SOZ uděluje souhlas CK 
SKY TOURS ke zpracování osobních údajů třetích 
osob, v jejichž prospěch uzavírá SOZ. Svým podpisem 
SOZ potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí osobních 
údajů třetích osob a k udělení souhlasu se 
zpracováním jejich osobních údajů za účelem a v 
rozsahu uvedených v tomto článku.  
5. Zákazník podpisem SOZ potvrzuje, že byl ze strany 
CK SKY TOURS, jako správcem osobních údajů, 
informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 
101/2000 Sb., zejména že si je vědom svých práv 
podle § 12 a 21 tohoto zákona, tj. zejména že 
poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může 
kdykoliv na adrese CK SKY TOURS odvolat, že má 
právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu 
těchto údajů a blokování nesprávných údajů, jejich 
likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv 
se zákazník může kdykoliv obrátit na CK SKY TOURS 
nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.  

 
XI. Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré informace a údaje obsažené v katalozích a 
ostatních nabídkách vydaných CK SKY TOURS o 
službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají 
informacím známým v době jejich přípravy. CK SKY 
TOURS je oprávněna tyto podmínky v případě změny 
rozhodujících skutečností jednostranně upravit.  
2. CK SKY TOURS si vyhrazuje právo na tiskové 
chyby v katalogu či ostatních vydaných nabídkách 
v tiskové či internetové podobě. Nabídka kapacit a 
služeb platí do jejich vyprodání.  
3. V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele, CK SKY TOURS informuje 
zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající 
ze smluv uzavřených s CK SKY TOURS 
prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní 
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 
120 00, internetová adresa http://www.coi.cz. 
4. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a 
účinnosti dnem 01.05.2016.  
 



Cestujte v pohodlí velkého vozu.
6 - 9 míst za cenu 1150 Kč/den

Cena zahrnuje veškeré pojištění, českou dálniční známku, nonstop asistenci
a pronájem vozu během desetidenního pobytu.

VÝHRADNÍ NABÍDKA

PRO ZÁKANÍKY SKY TOURS

www.carentbrno.cz
CARent, a.s.

více informací a rezervace na e-mailu rent.brno@carent.cz


