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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Vážení přátelé, milí klienti,
dovolte, abychom Vám představili katalog pobytových a poznávacích
zájezdů na rok 2020. Hned na úvod bychom Vám rádi poděkovali
za projevenou důvěru a využití našich služeb v předešlých letech.

Autobusová doprava je zajišťována vlastními luxusními zájezdovými autobusy pro 49 až 67 osob
s klimatizací, WC, DVD, WiFi a prodejem teplých i studených nápojů. Více na str. 43.

Naše nejnovější autobusy
SCANIA IRIZAR i6S - 2019
SCANIA IRIZAR i6S - 2018
SCANIA IRIZAR i6 - 2015

Rok 2020 je pro nás vstupem již do 31. sezóny. Jak jste si jistě všimli,
velkou proměnou prošla naše titulní strana, která byla několik let
totožná. Na titulní straně je pro rok 2020 náš nový kemp Williams
v Chorvatsku, v letovisku Sv. Filip i Jakov. Kemp jsme v sezoně 2019
vylepšili o bazén a nové mobilhomy (dřevostavby) VIP Williams.
Vybrat si zde můžete z ubytování v klimatizovaných karavanech nebo
luxusních mobilhomech různých typů. Kemp se snažíme udržet na
velmi dobré úrovni s ohledem na přání klientů a neustále naše služby
rozšiřujeme. V sezoně 2019 se kemp těšil obrovskému zájmu a spokojenosti klientů a věříme, že tomu tak bude i v dalších letech.
V katalogu pro rok 2020 je výběr z Vašich oblíbených destinací, ale jako
vždy i z několika novinek. Nechybí zde opět široká nabídka kempových
programů, ubytování v apartmánech, studiích a hotelích v Chorvatsku,
nabídka hotelů ve Španělsku, poznávací a pobytově-poznávací zájezdy
do mnoha zemí, zájezdy do termálních lázní a muzikály. Významná
část katalogu je také věnována zájezdům do Velké Británie pro školy
a další skupiny.
A jako každý rok, tak i v roce 2019 se naše „zelená“ flotila rozrostla
o další zcela nový autobus Scania Irizar i6S a autobus Bova VDL.
Přejeme Vám příjemné chvíle strávené při čtení našeho katalogu
a věříme, že Vaše volba bude tou správnou.
Šťastné cesty, spokojenost a pevné zdraví přeje
kolektiv zaměstnanců CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s.

Zcela nové, luxusní,
plně vybavené autobusy
až pro 67 osob.

SLEVY CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s.:
SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP (výši slevy naleznete u jednotlivých kapacit)
až 15 %
do 31.01.

až 10 %
do 31.03.

DÍTĚ

ZDARMA

U vybraných zájezdů

DÍTĚ ZDARMA

CELOROČNÍ SLEVY
Sleva 5 %
Stálý klient, senior 55+, ZTP, zaměstnanec ve školství.
Za stálé klienty se považují ti, kteří se minimálně 1x účastnili zájezdu
s CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. od roku 2015.
Sleva pro skupiny
Velmi zajímavé ceny pro skupiny na vyžádání v CK. Osoby ZDARMA.
Odměna pro organizátora.
Sleva Last minute
Jedná se o prodej posledních míst za zvýhodněnou cenu. Last minute nelze kombinovat s dalšími
slevami.

Praha 4 - Chodov
Obrovského 402/11

Ústí nad Orlicí

Komenského 156
(Velké Hamry – pod náměstím u ČSOB)

465 526 000
603 584 851
736 629 990

www.ckkalousek.cz
www.ckkalousek-skolnizajezdy.cz
usti@ckkalousek.cz
info@ckkalousek-williams.cz

Autobusová doprava

731 185 044
doprava@ckkalousek.cz
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Slevy se vzájemně nesčítají, vždy se použije sleva pro klienty nejvýhodnější. Všechny slevy
lze uplatnit na základní ceny za dospělou osobu a dospělou osobu na přistýlce a u vybraných
kapacit i z dětských cen. Nevztahují se na příplatky. Slevy lze uplatnit na zájezdy pořádané přímo
CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s..
Úhrada zájezdu
Při sepsání smlouvy je nutné uhradit první zálohu minimálně 25 % z celkové ceny zájezdu.
Druhá záloha do výše 50 % celkové ceny zájezdu je splatná 3 měsíce před odjezdem.
Doplatek musí být uhrazen nejpozději 1 měsíc před odjezdem.
V případě zakoupení zájezdu 30 a méně dní před odjezdem, je splatná celá částka.
U jednodenních poznávacích zájezdů a muzikálů je nutné uhradit vždy 100 % ceny.
CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. spolupracuje s cestovními kancelářemi a agenturami po celé ČR,
proto si náš zájezd můžete zakoupit přímo na naší pobočce, online přes www.ckkalousek.cz
nebo u našich partnerských cestovních kanceláří a agentur.
CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. spolupracuje s dalšími cestovními kancelářemi, proto Vám můžeme
nabídnout širokou škálu zájezdů do všech evropských i světových destinací.
NABÍDKA V TOMTO KATALOGU JE PŘIPRAVOVÁNA S ČASOVÝM PŘEDSTIHEM,
CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU.

www.ckkalousek.cz, www.ckkalousek-skolnizajezdy.cz
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CHORVATSKO | ZADARSKÁ RIVIÉRA, SV. FILIP I JAKOV

No NAME APARTMÁNY - Nejlevnější pobyt v Chorvatsku autobusovou dopravou - NA strANĚ 13.

KEMP WILLIAMS – MOBILHOMY NORD EXTRA VIP S KLIMATIZACÍ

4

Sveti Filip i Jakov - atraktivní turistické letovisko Zadarské riviéry, vzdálené asi 3 km severně od Biogradu na Moru a asi 20 km jižně od Zadaru. Oblíbené je především pro své
krásné pláže, z nichž některé jsou i písčité. V letovisku se nachází přes kilometr dlouhá pláž Iza Banja s pozvolným vstupem do moře, která je oceněna ,,Modrou vlajkou“
- symbolem čistoty. Z velké části se jedná o pláž oblázkovou, ale v jižní části letoviska se na pláži nachází písek. Tato písčitá pláž je vhodná zejména pro rodiny
s malými dětmi. Pláž v některých částech lemuje borovicový porost, který nabízí i příjemný stín. Na pláži jsou k dispozici sprchy, kabinky na převlečení a velké dětské hřiště.
Letovisko má všechny základní turistické služby - obchod s potravinami, restaurace, kavárny, pekárny, bankomaty, směnárny (v turistických agenturách), lékárnu, poštu.
KEMP WILLIAMS
Nově vybudovaný menší, velmi hezký kemp, který se nachází přímo u pláže, 250 m od centra městečka Sv. Filip i Jakov.
Mobilhomy jsou vzdálené cca 10 - 70 metrů od krásné pláže. V kempu je vybudován nový bazén o rozměrech
10 x 4,5 m. K dispozici WiFi.
Ubytování: v luxusních klimatizovaných mobilhomech NORD EXTRA VIP .
Mobilhomy NORD EXTRA VIP pro 4 - 6 osob: 2 samostatné ložnice - jedna s manželskou postelí, druhá se dvěma
jednolůžky (u ložnice se dvěma jednolůžky je možné postele posunout k sobě a vytvořit tak dvoulůžko), moderně zařízená
obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem (velká lednice s mrazákem, sporák, mikrovlnná trouba, Nespresso
kávovar, nádobí) a rozkládacím gaučem pro 5. a 6. osobu (pouze pro děti do 12 let), 2 koupelny se sprchovým koutem a WC,
klimatizace a velká terasa se zahradním nábytkem.
Ložnice jsou vybavené přikrývkami, polštáři a úložnými prostory. Povlečení včetně prostěradla je nutné vzít vlastní.
Ve všech oknech jsou umístěny sítě proti hmyzu. Originální kávu (kapsle) do kávovaru Nespresso je možné dokoupit na místě
(za běžné ceny v ČR).
Pro členy klubu CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. nabízíme možnost zapůjčení jízdních kol. Roční členství je za poplatek
300 Kč/dospělá osoba a 150 Kč/dítě do 12 let. V ceně je zahrnuto 2x zapůjčení jízdního kola včetně cyklistické helmy
v sezoně 2020. Zájem o členství v klubu je nutné uvést při sepisování smlouvy o zájezdu.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení v restauraci přímo v kempu - doporučujeme, výborná strava (nutné objednat
již v ČR). Snídaně bufetová, hlavní chod - výběr ze 3 jídel + pizza. V restauraci je TV s českými programy.
Povinný příplatek: závěrečný úklid 350 Kč/mobilhome. Při příjezdu se na recepci kempu platí pobytová taxa ve výši
cca 10 HRK/dospělá osoba/den; cca 5 HRK/osoba 12 - 18 let/den; děti 0 - 11,99 let ZDARMA.
Parkovné: 500 Kč/týden/auto (povinný příplatek při cestě vlastním automobilem).
Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

Mobilhomy NORD EXTRA VIP

cena za osobu
dle počtu platících osob
4 osoby
3 osoby
2 osoby
5. a 6. osoba do 12 let
DOPRAVA:
vlastní,

29. 05. – 07. 06.
05. 06. – 14. 06.
12. 06. – 21. 06.
2 519,3 119,4 679,3 119,3 599,5 999,4 079,5 159,7 679,ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
bus jízdenka od 2 100 Kč obousměrně, ceny a trasy viz str. 42

19. 06. – 28. 06.
5 279,6 839,8 279,ZDARMA

26. 06. – 23. 08.
7 079,8 759,11 279,ZDARMA

21. 08. – 30. 08.
5 279,6 839,8 279,ZDARMA

28. 08. – 06. 09.
4 679,5 999,7 679,ZDARMA

04. 09. – 13. 09.
3 119,3 599,5 159,ZDARMA

11. 09. – 27. 09.
2 519,3 119,4 079,ZDARMA

Vratná kauce 2 000 Kč za mobilhome/pobyt.
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, spotřebu elektrické energie a vody, služby delegáta, klimatizaci.
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky v autobuse 150 Kč/osoba, polopenze 2 799 Kč/osoba/týden (do 12 let 2 199 Kč).

DÍTĚ UBYTOVÁNÍ

ZDARMA

pláž

10 - 70 m

10 % do 31.01.
5 % do 31.03.

bazén

Více informací o poloze ubytování v letovisku naleznete na www.ckkalousek.cz

OBJEDNÁVEJTE on-line na www.ckkalousek.cz

SV. FILIP I JAKOV, ZADARSKÁ RIVIÉRA | CHORVATSKO

Sveti Filip i Jakov - atraktivní turistické letovisko Zadarské riviéry, vzdálené asi 3 km severně od Biogradu na Moru a asi 20 km jižně od Zadaru. Oblíbené je především pro své
krásné pláže, z nichž některé jsou i písčité. V letovisku se nachází přes kilometr dlouhá pláž Iza Banja s pozvolným vstupem do moře, která je oceněna ,,Modrou vlajkou“
- symbolem čistoty. Z velké části se jedná o pláž oblázkovou, ale v jižní části letoviska se na pláži nachází písek. Tato písčitá pláž je vhodná zejména pro rodiny
s malými dětmi. Pláž v některých částech lemuje borovicový porost, který nabízí i příjemný stín. Na pláži jsou k dispozici sprchy, kabinky na převlečení a velké dětské hřiště.
Letovisko má všechny základní turistické služby - obchod s potravinami, restaurace, kavárny, pekárny, bankomaty, směnárny (v turistických agenturách), lékárnu, poštu.
KEMP WILLIAMS
Nově vybudovaný menší, velmi hezký kemp, který se nachází přímo u pláže, 250 m od centra městečka Sv. Filip i Jakov.
Mobilhomy jsou vzdálené cca 10 - 70 metrů od krásné pláže. V kempu je vybudován nový bazén o rozměrech
10 x 4,5 m. K dispozici WiFi.
Ubytování: v klimatizovaných mobilhomech VIP.
MOBILHOMY VIP pro 4 - 7 osob: 2 samostatné ložnice - jedna s manželskou postelí, druhá se dvěma jednolůžky (u ložnice
se dvěma jednolůžky je možné postele posunout k sobě a vytvořit tak dvoulůžko), obytná místnost s vybaveným kuchyňským
koutem (velká lednice s mrazákem, elektrický sporák, mikrovlnná trouba, Nespresso kávovar, nádobí) a rozkládací gauč
pro 5. a 6. osobu (pouze pro děti do 12 let), koupelna se sprchovým koutem, samostatné WC, klimatizace a velká terasa
se zahradním nábytkem. U mobilhomů pro 7 osob je 7. lůžko (patrová postel) pouze pro dítě do 12 let.
Ložnice jsou vybavené přikrývkami, polštáři a úložnými prostory. Povlečení včetně prostěradla je nutné vzít vlastní.
Ve všech oknech jsou umístěny sítě proti hmyzu. Originální kávu (kapsle) do kávovaru Nespresso je možné dokoupit na místě
(za běžné ceny v ČR).
Pro členy klubu CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. nabízíme možnost zapůjčení jízdních kol. Roční členství je za poplatek
300 Kč/dospělá osoba a 150 Kč/dítě do 12 let. V ceně je zahrnuto 2x zapůjčení jízdního kola včetně cyklistické helmy
v sezoně 2020. Zájem o členství v klubu je nutné uvést při sepisování smlouvy o zájezdu.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze v restauraci přímo v kempu - doporučujeme, výborná strava (nutné
objednat již v ČR). Snídaně bufetová, hlavní chod - výběr ze 3 jídel + pizza. V restauraci je TV s českými programy.
Povinný příplatek: závěrečný úklid 350 Kč/mobilhome. Při příjezdu se na recepci kempu platí pobytová taxa ve výši
cca 10 HRK/dospělá osoba/den; cca 5 HRK/osoba 12 - 18 let/den; děti 0 - 11,99 let ZDARMA.
Parkovné: 500 Kč/týden/auto (povinný příplatek při cestě vlastním automobilem).
Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

MOBILHOMY VIP

cena za osobu
dle počtu platících osob
4 osoby
3 osoby
2 osoby
5. a 6. osoba do 12 let
DOPRAVA:
vlastní,

29. 05. – 07. 06.
05. 06. – 14. 06.
12. 06. – 21. 06.
2 099,2 599,3 899,2 599,2 999,4 999,3 399,4 299,6 399,ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
bus jízdenka od 2 100 Kč obousměrně, ceny a trasy viz str. 42

19. 06. – 28. 06.
4 399,5 699,6 899,ZDARMA

26. 06. – 23. 08.
5 899,7 299,9 399,ZDARMA

21. 08. – 30. 08.
4 399,5 699,6 899,ZDARMA

28. 08. – 06. 09.
3 899,4 999,6 399,ZDARMA

04. 09. – 13. 09.
2 599,2 999,4 299,ZDARMA

11. 09. – 27. 09.
2 099,2 599,3 399,ZDARMA

Vratná kauce 2 000 Kč za mobilhome/pobyt.
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, spotřebu elektrické energie a vody, služby delegáta, klimatizaci.
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky v autobuse 150 Kč/osoba, polopenze 2 799 Kč/osoba/týden (do 12 let 2 199 Kč).

DÍTĚ UBYTOVÁNÍ

ZDARMA

pláž

10 - 70 m

10 % do 31.01.
5 % do 31.03.

bazén

Více informací o poloze ubytování v letovisku naleznete na www.ckkalousek.cz

OBJEDNÁVEJTE telefonicky 465 526 000

No NAME APARTMÁNY - Nejlevnější pobyt v Chorvatsku autobusovou dopravou - NA strANĚ 13.

KEMP WILLIAMS – MOBILHOMY VIP S KLIMATIZACÍ
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CHORVATSKO | ZADARSKÁ RIVIÉRA, SV. FILIP I JAKOV

No NAME APARTMÁNY - Nejlevnější pobyt v Chorvatsku autobusovou dopravou - NA strANĚ 13.

KEMP WILLIAMS – MOBILHOME VIP WILLIAMS S KLIMATIZACÍ

6

Sveti Filip i Jakov - atraktivní turistické letovisko Zadarské riviéry, vzdálené asi 3 km severně od Biogradu na Moru a asi 20 km jižně od Zadaru. Oblíbené je především pro své
krásné pláže, z nichž některé jsou i písčité. V letovisku se nachází přes kilometr dlouhá pláž Iza Banja s pozvolným vstupem do moře, která je oceněna ,,Modrou vlajkou“
- symbolem čistoty. Z velké části se jedná o pláž oblázkovou, ale v jižní části letoviska se na pláži nachází písek. Tato písčitá pláž je vhodná zejména pro rodiny
s malými dětmi. Pláž v některých částech lemuje borovicový porost, který nabízí i příjemný stín. Na pláži jsou k dispozici sprchy, kabinky na převlečení a velké dětské hřiště.
Letovisko má všechny základní turistické služby - obchod s potravinami, restaurace, kavárny, pekárny, bankomaty, směnárny (v turistických agenturách), lékárnu, poštu.
KEMP WILLIAMS
Nově vybudovaný menší, velmi hezký kemp, který se nachází přímo u pláže, 250 m od centra městečka Sv. Filip i Jakov.
Mobilhomy jsou vzdálené cca 10 - 70 metrů od krásné pláže. V kempu je vybudován nový bazén o rozměrech
10 x 4,5 m. K dispozici WiFi.
Ubytování: v nových klimatizovaných mobilhomech VIP WILLIAMS.
NOVÉ MobilhomY VIP WILLIAMS (dřevostavby) pro 2 - 3 osoby: obytná místnost s manželskou postelí, rozkládacím
lůžkem pro jednu osobu a kuchyňským koutem (velká lednice s mrazákem, sporák, Nespresso kávovar, nádobí), koupelna se
sprchovým koutem a WC, TV s českými programy, klimatizace a velká terasa se zahradním nábytkem. Možnost ubytování
4. osoby (pouze dítě do 6 let) bez nároku na lůžko a vybavení mobilhomu. K dispozici jsou přikrývky, polštáře a úložné prostory.
Povlečení včetně prostěradla je nutné vzít vlastní. Ve všech oknech jsou umístěny sítě proti hmyzu. Originální kávu
(kapsle) do kávovaru Nespresso je možné dokoupit na místě (za běžné ceny v ČR).
Pro členy klubu CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. nabízíme možnost zapůjčení jízdních kol. Roční členství je za poplatek
300 Kč/dospělá osoba a 150 Kč/dítě do 12 let. V ceně je zahrnuto 2x zapůjčení jízdního kola včetně cyklistické helmy
v sezoně 2020. Zájem o členství v klubu je nutné uvést při sepisování smlouvy o zájezdu.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze v restauraci přímo v kempu - doporučujeme, výborná strava (nutné
objednat již v ČR). Snídaně bufetová, hlavní chod - výběr ze 3 jídel + pizza. V restauraci je TV s českými programy.
Povinný příplatek: závěrečný úklid 350 Kč/mobilhome. Při příjezdu se na recepci kempu platí pobytová taxa ve výši
cca 10 HRK/dospělá osoba/den; cca 5 HRK/osoba 12 - 18 let/den; děti 0 - 11,99 let ZDARMA.
Parkovné: 500 Kč/týden/auto (povinný příplatek při cestě vlastním automobilem).
Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

MOBILHOMY VIP WILLIAMS

cena za osobu
dle počtu platících osob
2 osoby
3. osoba
dítě do 6 let jako 4. osoba bez
nároku na lůžko
DOPRAVA:

vlastní,

29. 05. – 07. 06.
2 999,1 600,-

05. 06. – 14. 06.
3 899,1 600,-

12. 06. – 21. 06.
5 999,1 600,-

19. 06. – 28. 06.
6 499,1 600,-

26. 06. – 23. 08.
8 999,1 600,-

21. 08. – 30. 08.
6 499,1 600,-

28. 08. – 06. 09.
5 999,1 600,-

04. 09. – 13. 09.
3 899,1 600,-

11. 09. – 27. 09.
2 999,1 600,-

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

bus jízdenka od 2 100 Kč obousměrně, ceny a trasy viz str. 42

Vratná kauce 2 000 Kč za mobilhome/pobyt.
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, spotřebu elektrické energie a vody, služby delegáta, klimatizaci.
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky v autobuse 150 Kč/osoba, polopenze 2 799 Kč/osoba/týden (do 12 let 2 199 Kč).

DÍTĚ UBYTOVÁNÍ

ZDARMA

Více informací o poloze ubytování v letovisku naleznete na www.ckkalousek.cz

OBJEDNÁVEJTE on-line na www.ckkalousek.cz

pláž

10 - 70 m

10 % do 31.01.
5 % do 31.03.

bazén

SV. FILIP I JAKOV, ZADARSKÁ RIVIÉRA | CHORVATSKO

Sveti Filip i Jakov - atraktivní turistické letovisko Zadarské riviéry, vzdálené asi 3 km severně od Biogradu na Moru a asi 20 km jižně od Zadaru. Oblíbené je především pro své
krásné pláže, z nichž některé jsou i písčité. V letovisku se nachází přes kilometr dlouhá pláž Iza Banja s pozvolným vstupem do moře, která je oceněna ,,Modrou vlajkou“
- symbolem čistoty. Z velké části se jedná o pláž oblázkovou, ale v jižní části letoviska se na pláži nachází písek. Tato písčitá pláž je vhodná zejména pro rodiny
s malými dětmi. Pláž v některých částech lemuje borovicový porost, který nabízí i příjemný stín. Na pláži jsou k dispozici sprchy, kabinky na převlečení a velké dětské hřiště.
Letovisko má všechny základní turistické služby - obchod s potravinami, restaurace, kavárny, pekárny, bankomaty, směnárny (v turistických agenturách), lékárnu, poštu.
KEMP WILLIAMS
Nově vybudovaný menší, velmi hezký kemp, který se nachází přímo u pláže, 250 m od centra městečka Sv. Filip i Jakov.
Karavany jsou vzdálené cca 10 - 70 metrů od krásné pláže. V kempu je vybudován nový bazén o rozměrech
10 x 4,5 m. K dispozici WiFi.
Ubytování: ve velmi hezkých, prostorných karavanech VIP s klimatizací.
Karavany VIP: 4 lůžkové karavany s předstanem a novým vybavením - vařič, základní nádobí, lednice, mikrovlnná
trouba, elektřina, klimatizace a stolek se židlemi. Klimatizace je za příplatek 500 Kč/týden. Platí se při sepsání smlouvy v ČR.
Klimatizace není podmínkou při zakoupení pobytu. Zájem o klimatizaci je nutné uvést při sepisování smlouvy o zájezdu.
V karavanu je vždy polštář a deka. Povlečení včetně prostěradla je nutné vzít vlastní. Možnost ubytování 5. osoby bez
nároku na lůžko a vybavení karavanu.
Pro členy klubu CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. nabízíme možnost zapůjčení jízdních kol. Roční členství je za poplatek
300 Kč/dospělá osoba a 150 Kč/dítě do 12 let. V ceně je zahrnuto 2x zapůjčení jízdního kola včetně cyklistické helmy
v sezoně 2020. Zájem o členství v klubu je nutné uvést při sepisování smlouvy o zájezdu.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze v restauraci přímo v kempu - doporučujeme, výborná strava (nutné
objednat již v ČR). Snídaně bufetová, hlavní chod - výběr ze 3 jídel + pizza. V restauraci je TV s českými programy.
Povinný příplatek: při příjezdu se na recepci kempu platí pobytová taxa ve výši cca 10 HRK/dospělá osoba/den;
cca 5 HRK/osoba 12 - 18 let/den; děti 0 - 11,99 let ZDARMA.
Parkovné: 500 Kč/týden/auto (povinný příplatek při cestě vlastním automobilem).
Karavany VIP

Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

cena za osobu
dle počtu platících osob
4 osoby
3 osoby
2 osoby
5. osoba
4. a 5. osoba do 12 let
DOPRAVA:
vlastní,

29. 05. – 07. 06. 05. 06. – 14. 06. 12. 06. – 21. 06. 19. 06. – 28. 06.
1 699,2 499,2 699,3 099,1 899,2 899,3 299,3 799,1 999,3 499,3 699,3 999,999,999,999,999,ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
bus jízdenka od 2 100 Kč obousměrně, ceny a trasy viz str. 42

26. 06. – 16. 08.
3 699,4 299,4 799,999,ZDARMA

14. 08. – 23. 08.
3 399,3 999,4 599,999,ZDARMA

21. 08. – 30. 08.
2 699,2 999,3 699,999,ZDARMA

28. 08. – 06. 09.
1 899,2 099,2 199,999,ZDARMA

04. 09. – 13. 09.
1 699,1 899,1 899,999,ZDARMA

11. 09. – 27. 09.
1 499,1 499,1 499,999,ZDARMA

Vratná kauce 500 Kč za karavan/pobyt.
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, spotřebu elektrické energie a vody, služby delegáta.
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky v autobuse 150 Kč/osoba, polopenze 2 799 Kč/osoba/týden (do 12 let 2 199 Kč),
klimatizace 500 Kč/týden.

DÍTĚ UBYTOVÁNÍ

ZDARMA

pláž

10 - 70 m

15 % do 31.01.
10 % do 31.03.

bazén

Více informací o poloze ubytování v letovisku naleznete na www.ckkalousek.cz

OBJEDNÁVEJTE telefonicky 465 526 000

No NAME APARTMÁNY - Nejlevnější pobyt v Chorvatsku autobusovou dopravou - NA strANĚ 13.

KEMP WILLIAMS – KARAVANY VIP
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CHORVATSKO | OMIŠSKÁ RIVIÉRA, MALI RAT, DUGI RAT
MALI Rat - letovisko ve střední Dalmácii, asi 5,5 km severně od Omiše. V menším klidném letovisku jsou krásné oblázkové pláže, které jsou zvláště vhodné pro rodinnou
dovolenou s malými dětmi.

STUDIA ŠILJEG

No NAME APARTMÁNY - Nejlevnější pobyt v Chorvatsku autobusovou dopravou - NA strANĚ 13.

Ubytování: hezká, dvoulůžková studia se nachází cca 120 metrů od pláže.
Studia 1/2: manželská postel, kuchyň, jídelní kout a sociální zařízení. Studia mají balkon s výhledem
na moře. Klienti mohou využívat zahradní gril. K dispozici je povlečení.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení v restauraci nedaleko ubytování (nutné objednat již v ČR).

CENA
včetně

120 m

Termíny včetně dopravy - 10 dní po-st / 7 nocí út-út

ŠILJEG

15. 06. – 24. 06.
24. 08. – 09. 09.
5 899,-

cena za osobu

osoba ve studiu
DOPRAVA:

22. 06. – 26. 08.
6 299,-

bus trasy viz str. 42

ZÁJEZD JE MOŽNÝ POUZE NA AUTOBUSOVOU DOPRAVU, KTERÁ JE ZAPOČTENA V CENĚ.
UVEDENÉ CENY PLATÍ PŘI OBSAZENÍ 2 OSOBAMI VE STUDIU.
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, ubytování na 7 nocí/osoba, pobytovou taxu, spotřebu elektrické energie a vody, povlečení, služby delegáta.
Možnost dokoupení: komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky v autobuse 150 Kč/osoba, polopenze 2 699 Kč/osoba/týden (do 12 let 2 099 Kč),
snídaně 999 Kč/osoba/týden (do 12 let 699 Kč), večeře 1 799 Kč/osoba/týden (do 12 let 999 Kč).

Dugi Rat - malá vesnička ležící cca 3 km od letoviska Omiš. Nachází se zde restaurace, kavárna a pizzerie. V centru je k dispozici bankomat, směnárna, obchod s potravinami
a suvenýry. Dlouhé oblázkové pláže s pozvolným vstupem do moře jsou vhodné i pro nejmenší děti.

APARTMÁNY A STUDIA VEDRAN
Ubytování: hezky vybavené apartmány a studia se nachází cca 250 metrů od moře. K disozici WiFi.
Studia 1/2: místnost s manželskou postelí a kuchyňským koutem, koupelna, WC, TV/SAT, bez balkonu,
posezení venku je možné na přilehlé terase.
Studia 1/2+1: místnost s manželskou postelí, jedním lůžkem a kuchyňským koutem, koupelna, WC,
TV/SAT, balkon.
Apartmán 1/3+2: ložnice s manželskou postelí a jedním lůžkem, kuchyňka s rozkládacím dvoulůžkem
(vhodné pro děti do 12 let), koupelna, WC, TV/SAT, balkon.
K dispozici je povlečení a ručníky.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení v restauraci nedaleko ubytování (nutné objednat již v ČR).
U termínů na vlastní dopravu označených * možnost zvolit libovolný počet nocí (min. počet nocí 7).
VEDRAN

Termíny včetně dopravy - 10 dní po-st / 7 nocí út-út
Ceny bez dopravy

*26. 05. - 16. 06.
*08. 09. - 29. 09.
dospělá osoba ve studiu
2 199,1. – 4. osoba v apartmánu
2 199,5. osoba v apartmánu
2 199,dítě do 12 let jako 3. osoba ve studiu
2 199,dítě do 5 let jako 3. osoba ve studiu
ZDARMA
dítě do 5 let jako 5. osoba v apartmánu
ZDARMA
DOPRAVA:
vlastní,
bus trasy viz str. 42

cena za osobu

Ceny včetně autobusové dopravy
15. 06. - 24. 06.
31. 08. - 09. 09.
5 499,5 499,4 499,4 499,2 699,2 699,-

22. 06. - 01. 07.
5 999,5 999,4 499,4 499,2 699,2 699,-

29. 06. - 26. 08.
6 299,6 299,4 999,4 999,2 699,2 699,-

CENA
včetně
DOPRAVY

24. 08. - 02. 09.
5 999,5 999,4 999,4 999,2 699,2 699,-

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA JE JIŽ ZAPOČTENA V CENĚ (KROMĚ TERMÍNŮ OZNAČENÝCH *), *TERMÍNY MOŽNÉ POUZE NA VLASTNÍ DOPRAVU.
UVEDENÉ CENY PLATÍ PŘI OBSAZENÍ MIN. 2 OSOBAMI VE STUDIU a MIN. 4 OSOBAMI V APARTMÁNU.
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu (kromě termínů označených *), ubytování na 7 nocí/osoba, pobytovou taxu, spotřebu elektrické energie
a vody, povlečení, ručníky, služby delegáta.
Možnost dokoupení: komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky v autobuse 150 Kč/
osoba, polopenze 2 699 Kč/osoba/týden (do 12 let 2 099 Kč), snídaně 999 Kč/osoba/týden (do 12 let 699 Kč), večeře 1 799 Kč/osoba/týden
(do 12 let 999 Kč), klimatizace 5 EUR/den (platí se na místě).

Více informací o poloze ubytování v letovisku naleznete na www.ckkalousek.cz

8

pláž

5 % do 31.01.
DOPRAVY

OBJEDNÁVEJTE on-line na www.ckkalousek.cz

10 % do 31.01.
5 % do 31.03.

pláž

250 m

DUCÉ, OMIŠSKÁ RIVIÉRA | CHORVATSKO

DÍTĚ UBYTOVÁNÍ

ZDARMA

pláž

2m

15 % do 31.01.
10 % do 31.03.

NOVĚ
KLIMATIZACE

VE VŠECH KARAVANECH

Ducé - malá osada ležící 2,7 km od letoviska Omiš. Překrásné písčité pláže s pozvolným vstupem do moře činí Duće dokonalou turistickou destinací nejen pro rodiny s malými dětmi. Nachází
se zde několik restaurací, které lákají k posezení. Za návštěvu stojí město Omiš v ústí řeky Cetiny, kde
naleznete různé možnosti zábavy, historické centrum, mnoho restaurací, obchůdků, velké trhy a přístav.

KEMP LUKA - STANY, KARAVANY LUX KLIMA
Kemp leží přímo u nádherné písčité pláže, pod rušnější komunikací, kterou lze v případě
potřeby projít podchodem. Stany a karavany jsou umístěny vchodem k moři, přímo u pláže. Kemp je
ohraničen malým plotem s brankami, kterými přicházíte na pláž přímo od Vašeho stanu nebo karavanu.
Ubytování:
STANY: zánovní 4-5 lůžkové stany se speciálním nepromokavým povrchem, které jsou vybaveny
hezkým zařízením, mají 2 ložnice (2+3) s matracemi, vařič, základní nádobí, lednici, elektřinu, stolek se
židlemi, venkovní stříšku. Možnost ubytování 6. osoby bez nároku na lůžko a vybavení stanu.
KARAVANY LUX KLIMA: 3-4 lůžkové karavany, které jsou vybaveny hezkým zařízením, mají vařič,
základní nádobí, lednici, elektřinu, stolek se židlemi a venkovní předstan. Možnost ubytování
5. osoby bez nároku na lůžko a vybavení karavanu. Karavany jsou vybaveny klimatizací, která je
za příplatek 500 Kč/týden. Platí se při sepsání smlouvy v ČR. Klimatizace není podmínkou při zakoupení pobytu. Zájem o klimatizaci je nutné uvést při sepisování smlouvy o zájezdu.
Ve stanech a karavanech je vždy polštář a deka. Povlečení včetně prostěradla je nutné vzít vlastní.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení v restauraci cca 800 m od kempu (nutné objednat již v ČR),
doporučujeme - výborná strava.
Parkovné: 500 Kč/týden/auto (povinný příplatek při cestě vlastním automobilem).
STANY

Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

cena za osobu
dle počtu platících osob 22. 05. – 07. 06. 05. 06. – 14. 06. 12. 06. – 21. 06. 19. 06. – 28. 06.
4 osoby
1 199,1 599,1 699,1 999,3 osoby
1 299,2 199,2 299,2 499,2 osoby
1 499,2 599,2 799,2 999,5. a 6. osoba
499,499,499,499,4., 5. a 6. osoba do 12 let
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
DOPRAVA:
vlastní,
bus jízdenka od 2 100 Kč obousměrně, ceny a trasy viz str. 42
KARAVANY LUX KLIMA

26. 06. – 16. 08.
2 899,3 199,3 899,499,ZDARMA

14. 08. – 23. 08.
2 599,2 999,3 499,499,ZDARMA

21. 08. – 30. 08.
1 999,2 399,2 699,499,ZDARMA

28. 08. – 06. 09.
1 399,1 599,1 799,499,ZDARMA

04. 09. – 13. 09.
1 199,1 199,1 299,499,ZDARMA

11. 09. – 20. 09.
999,999,999,499,ZDARMA

18. 09. – 27. 09.
699,699,699,499,ZDARMA

04. 09. – 13. 09.
1 399,1 399,1 599,499,ZDARMA

11. 09. – 20. 09.
1 299,1 299,1 299,499,ZDARMA

18. 09. – 27. 09.
999,999,999,499,ZDARMA

Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

cena za osobu
dle počtu platících osob 22. 05. – 07. 06. 05. 06. – 14. 06. 12. 06. – 21. 06. 19. 06. – 28. 06.
4 osoby
1 699,2 099,2 299,2 799,3 osoby
1 899,2 499,2 699,3 099,2 osoby
1 999,2 899,3 099,3 499,5. osoba
499,499,499,499,4. a 5. osoba do 12 let
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
DOPRAVA:
vlastní,
bus jízdenka od 2 100 Kč obousměrně, ceny a trasy viz str. 42

26. 06. – 16. 08.
3 499,4 099,4 599,499,ZDARMA

14. 08. – 23. 08.
3 099,3 799,3 999,499,ZDARMA

21. 08. – 30. 08.
2 499,2 899,3 499,499,ZDARMA

28. 08. – 06. 09.
1 699,1 899,1 999,499,ZDARMA

Vratná kauce 500 Kč za karavan/stan/pobyt.
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, pobytovou taxu, spotřebu elektrické energie a vody, služby delegáta.
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky v autobuse 150 Kč/osoba, polopenze 2 899 Kč/osoba/týden (do 12 let 2 099 Kč),
snídaně 1 099 Kč/osoba/týden (do 12 let 699 Kč), večeře 1 999 Kč/osoba/týden (do 12 let 1 499 Kč), klimatizace 500 Kč/týden.

Více informací o poloze ubytování v letovisku naleznete na www.ckkalousek.cz

OBJEDNÁVEJTE telefonicky 465 526 000

9

CHORVATSKO | OMIŠSKÁ RIVIÉRA, DUCÉ
Ducé - malá osada ležící 2,7 km od letoviska Omiš. Překrásné písčité pláže s pozvolným vstupem do moře činí Duće dokonalou turistickou destinací nejen pro rodiny s malými
dětmi. Nachází se zde několik restaurací, které lákají k posezení. Za návštěvu stojí město Omiš v ústí řeky Cetiny, kde naleznete různé možnosti zábavy, historické centrum, mnoho
restaurací, obchůdků, velké trhy a přístav.

KEMP MORE - KARAVANY LUX KLIMA

No NAME APARTMÁNY - Nejlevnější pobyt v Chorvatsku autobusovou dopravou - NA strANĚ 13.

Kemp se nachází na velmi atraktivním místě, hned u moře a písečné pláže a je vhodný zejména pro rodiny s malými dětmi. Převážná část kempu je ve stínu. Kemp má vlastní
sociální zařízení se sprchami a toaletami. K dispozici je také několik velkých společných ledniček
a mrazáků pro uchování potravin.
MOŽNOST SPECIÁLNÍCH PRODLOUŽENÝCH POBYTŮ:
Termín pátek - středa (05. 06. - 17. 06. 2020) včetně dopravy - 13 dní/10 nocí.
Termín pondělí - neděle (07. 09. - 20. 09. 2020) včetně dopravy - 14 dní/11 nocí.
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Ubytování:
Karavany LUX KLIMA: 3-4 lůžkové karavany lux klima s klimatizací, které jsou vybaveny hezkým
zařízením, mají vařič, základní nádobí, lednici, elektřinu, stolek se židlemi a venkovní předstan. Klimatizace
je za příplatek 30 EUR/týden (platí se na místě). Klimatizace není podmínkou při zakoupení pobytu.
Možnost ubytování 5. osoby bez nároku na lůžko a vybavení karavanu.
V karavanech je vždy polštář a deka. Povlečení včetně prostěradla je nutné vzít vlastní.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení v restauraci nedaleko kempu (nutné objednat již v ČR),
doporučujeme - výborná strava.

DÍTĚ UBYTOVÁNÍ

ZDARMA

10 % do 31.01.
5 % do 31.03.

pláž

10 m

CENA
včetně
DOPRAVY

Termíny včetně dopravy

KARAVANY LUX KLIMA
10 dní pá-ne / 7 nocí so-so SPECIÁLNÍ PRODLOUŽENÉ TERMÍNY

10 dní po-st/ 7 nocí út-út

cena za osobu

22. 05. – 07. 06.

*05. 06. – 17. 06.

15. 06. – 24. 06.

22. 06. – 01. 07.

dle počtu platících osob
4 osoby
3 osoby
2 osoby
5. osoba
4. a 5. osoba do 12 let
DOPRAVA:
bus trasy viz str. 42

18. 09. – 27. 09.
2 999,2 999,2 999,2 999,2 300,-

*07. 09. – 20. 09.
3 899,3 999,4 199,2 999,2 300,-

31. 08. – 09. 09.
3 899,3 999,4 199,2 999,2 300,-

24. 08. – 02. 09.
4 199,4 399,4 599,2 999,2 300,-

29. 06. – 19. 08.
5 399,6 099,6 599,2 999,2 300,-

17. 08. – 26. 08.
4 599,4 899,5 599,2 999,2 300,-

ZÁJEZD JE MOŽNÝ POUZE NA AUTOBUSOVOU DOPRAVU, KTERÁ JE ZAPOČTENA V CENĚ.
* SPECIÁLNÍ PRODLOUŽENÉ TERMÍNY
Vratná kauce 500 Kč za karavan/pobyt.
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, ubytování na 7 nocí/10 nocí/ 11 nocí/osoba dle zvoleného termínu, pobytovou taxu, spotřebu elektrické energie a vody, služby delegáta.
Možnost dokoupení: komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden; 390 Kč/dospělá osoba/13 dní, 325 Kč/dítě do 12 let/ 13 dní; 420 Kč/dospělá osoba/14 dní,
350 Kč/dítě do 12 let/ 14 dní, místenky v autobuse 150 Kč/osoba, polopenze 2 899 Kč/osoba/týden (do 12 let 2 099 Kč), snídaně 1 099 Kč/osoba/týden (do 12 let 699 Kč), večeře 1 999 Kč/osoba/týden (do 12 let 1 499 Kč),
klimatizace 30 EUR/týden (platí se na místě).

Více informací o poloze ubytování v letovisku naleznete na www.ckkalousek.cz

OBJEDNÁVEJTE on-line na www.ckkalousek.cz

DUCÉ, OMIŠSKÁ RIVIÉRA | CHORVATSKO
Ducé - malá osada ležící 2,7 km od letoviska Omiš. Překrásné písčité pláže s pozvolným vstupem do moře činí Duće dokonalou turistickou destinací nejen pro rodiny s malými dětmi.
Nachází se zde několik restaurací, které lákají k příjemnému posezení. Za návštěvu stojí město Omiš v ústí řeky Cetiny, kde naleznete různé možnosti zábavy, historické centrum,
mnoho restaurací, obchůdků, velké trhy a přístav.
Ubytování: velmi pěkná vila, ze které je nádherný výhled na moře, se nachází cca 100 m od pláže, z toho 50 m
do prudšího kopce. Dům je vhodný pro všechny věkové kategorie, zejména kvůli své výborné poloze nedaleko centra
města Omiš. Součástí domu je venkovní gril. Ubytování ve 2-4 lůžkových studiích nebo 4–6 lůžkových apartmánech s
hezkými koupelnami.
Studia 1/2: manželská postel v místnosti s kuchyňským koutem, koupelna, WC, WiFi, TV/SAT, klimatizace, balkon směr
hory.
Studia 1/2+2: 2x manželské lůžko ve velké místnosti s kuchyňským koutem, koupelna s pračkou, WC, WiFi, TV/SAT,
klimatizace, balkon směr moře. Možno obsadit 3 platícími osobami nebo 4 platícími osobami.
Apartmány 1/2+2: pokoj s manželskou postelí, manželská postel v místnosti s kuchyňským koutem, koupelna, WC,
WiFi, TV/SAT, klimatizace, balkon směr moře.
Apartmán 1/4+2: 2 ložnice s manželskou postelí, dvě lůžka v místnosti s velkou kuchyní, která je vybavená troubou
a myčkou, koupelna s pračkou, WC, WiFi, TV/SAT, klimatizace. Velká terasa s posezením a slunečníkem směr moře.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení v restauraci nedaleko ubytování (nutné objednat již v ČR) - doporučujeme,
výborná strava.
Parkování: zdarma, přímo u domu.

klimatizace v ceně ubytování

Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

ANA

cena za osobu

osoba ve studiu nebo apartmánu
3. a 4. osoba ve studiu 1/2+2
5. a 6. osoba v apartmánu 1/4+2
dítě do 12 let jako 3. a 4. osoba ve studiu 1/2+2
dítě do 12 let jako 5. a 6. osoba v apartmánu 1/4+2
dítě do 6 let jako 3. a 4 osoba ve studiu 1/2+2 nebo
jako 5. a 6. osoba v apartmánu 1/4+2
DOPRAVA:

vlastní,

22. 05. – 28. 06.
04. 09. – 27. 09.
3 099,3 099,2 599,2 599,2 599,-

26. 06. – 23. 08.
4 399,3 099,2 599,2 599,2 599,-

21. 08. – 06. 09.
4 099,3 099,2 599,2 599,2 599,-

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

bus jízdenka od 2 100 Kč obousměrně, ceny a trasy viz str. 42

UVEDENÉ CENY PLATÍ PŘI OBSAZENÍ 2 OSOBAMI VE STUDIU 1/2, MIN. 3 OSOBAMI VE STUDIU 1/2+2 a MIN. 4 OSOBAMI V APARTMÁNU 1/2+2 a 1/4+2.
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, pobytovou taxu, spotřebu elektrické energie a vody, povlečení, ručníky, klimatizaci, služby delegáta.
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky v autobuse 150 Kč/osoba, polopenze 2 899 Kč/osoba/týden (do 12 let 2 099 Kč),
snídaně 1 099 Kč/osoba/týden (do 12 let 699 Kč), večeře 1 999 Kč/osoba/týden (do 12 let 1 499 Kč).

DÍTĚ UBYTOVÁNÍ

ZDARMA

pláž

100 m

10 % do 31.01.
5 % do 31.03.

Více informací o poloze ubytování v letovisku naleznete na www.ckkalousek.cz

OBJEDNÁVEJTE telefonicky 465 526 000

No NAME APARTMÁNY - Nejlevnější pobyt v Chorvatsku autobusovou dopravou - NA strANĚ 13.

AŽ 2 DĚTI DO 6 LET ZDARMA APARTMÁNY A STUDIA ANA
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CHORVATSKO | OMIŠSKÁ RIVIÉRA, DUCÉ
Ducé - malá osada ležící 2,7 km od letoviska Omiš. Překrásné písčité pláže s pozvolným vstupem
do moře činí Duće dokonalou turistickou destinací nejen pro rodiny s malými dětmi. Nachází se zde
několik restaurací, které lákají k příjemnému posezení. Za návštěvu stojí město Omiš v ústí řeky Cetiny,
kde naleznete různé možnosti zábavy, historické centrum, mnoho restaurací, obchůdků, velké trhy
a přístav.

No NAME APARTMÁNY - Nejlevnější pobyt v Chorvatsku autobusovou dopravou - NA strANĚ 13.

STUDIA RADOŠ
Ubytování: moderní tříposchoďový dům s výhledem na moře a ostrov Brač se nachází pouhých
20 metrů od písečné pláže, od které ho odděluje pouze rušnější komunikace. Svým
vybavením a výbornou polohou nedaleko centra města Omiš, je vhodným místem pro všechny
věkové kategorie. Ubytování ve 2–3 lůžkových, velmi hezky zařízených studiích v prvním
a druhém patře. K dispozici je i klimatizace za příplatek (platí se na místě).
Studia 1/2 s bočním balkonem: manželská postel v místnosti s kuchyňským koutem, koupelna
se sprchou a WC, WiFi, TV/SAT.
Studia 1/2 s balkonem směr moře (za příplatek): manželská postel v místnosti s kuchyňským
koutem, koupelna se sprchou a WC, WiFi, TV/SAT.
Studia 1/2 bez balkonu: manželská postel v místnosti s kuchyňským koutem, koupelna
se sprchou a WC, WiFi, TV/SAT.
Studia 1/3 s balkonem směr hory: manželská postel + jednolůžko v místnosti s kuchyňským
koutem, koupelna se sprchou a WC, WiFi, TV/SAT.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení v restauraci nedaleko ubytování (nutné objednat již v ČR) doporučujeme, výborná strava.
Parkování: zdarma, přímo u domu.
Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

RADOŠ
22. 05. – 21. 06.

cena za osobu
osoba ve studiu 1/2 a 1/3
osoba ve studiu 1/2 bez balkonu
DOPRAVA:
vlastní,

19. 06. – 28. 06.

18. 09. – 27. 09.
2 499,2 299,bus jízdenka od 2 100 Kč obousměrně, ceny a trasy viz str. 42

21. 08. – 06. 09.
3 999,3 799,-

04. 09. – 20. 09.
2 799,2 599,-

Příplatek za studio 1/2 s balkonem směr moře 300 Kč/studio/týden.
UVEDENÉ CENY PLATÍ PŘI OBSAZENÍ 2 OSOBAMI VE STUDIU 1/2 A 3 OSOBAMI VE STUDIU 1/3.
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, pobytovou taxu, spotřebu elektrické energie a vody, povlečení, ručníky, služby delegáta.
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky v autobuse 150 Kč/osoba, balkonu směr moře 300 Kč/studio/týden, klimatizace
5 EUR/studio/den (platí se na místě), polopenze 2 899 Kč/osoba/týden (do 12 let 2 099 Kč), snídaně 1 099 Kč/osoba/týden (do 12 let 699 Kč), večeře 1 999 Kč/osoba/týden (do 12 let 1 499 Kč).

pláž

20 m

10 % do 31.01.
5 % do 31.03.

Více informací o poloze ubytování v letovisku naleznete na www.ckkalousek.cz
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26. 06. – 23. 08.
4 399,4 199,-

OBJEDNÁVEJTE on-line na www.ckkalousek.cz

OMIŠ, OMIŠSKÁ RIVIÉRA | NO NAME APARTMÁNY | CHORVATSKO
Omiš - malebné městečko nacházející se ve střední Dalmácii přímo u ústí řeky Cetiny. Pláže,
průzračně čisté moře, tiché zátoky a vypínající se vrcholky pohoří Dinara, Mosor a Babnjaca dělají z Omiše velmi
atraktivní místo pro prožití příjemné dovolené. Pro vyznavače aktivních sportů je Omišská riviéra jako stvořená.
Můžete zde vyzkoušet rafting, horolezectví, potápění, pěší turistiku i windsurfing. Jednou z velkých výhod je
poloha mezi Splitem a Makarskou riviérou, díky které je Omiš ideálním výchozím bodem pro výlety do okolí.

HOTEL BRZET
Velmi oblíbený hotel pavilónového typu, který je obklopen borovicovým hájem, se nachází v těsné
blízkosti oblázkové pláže, cca 1 km od letoviska Omiš. S městem Omiš je spojen promenádou, která Vás
zavede až do samotného centra tohoto krásného letoviska, kde můžete navštívit místní restaurace a obchody.
Hotelový komplex má restauraci a prostornou terasu. WiFi připojení je dostupné ve společných prostorách
a je zdarma.
Ubytování:
Pokoje 1/2: dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí, koupelna, WC, TV/SAT, klimatizace, malá lednice, balkon
směrem k moři.
Pokoje 1/2+1: dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí a jednou přistýlkou (rozkládací lůžko), koupelna, WC,
TV/SAT, klimatizace, malá lednice, balkon směrem k moři.
Stravování: polopenze, která je již zahrnuta v ceně ubytování. Možnost dokoupení plné penze.
Povinný příplatek: při příjezdu se na recepci platí pobytová taxa ve výši cca 10 HRK/dospělá osoba/den;
cca 5 HRK/osoba 12 - 18 let/den; děti 0 - 11,99 let ZDARMA.
Parkování: zdarma v areálu hotelu.

pláž

20 m

DÍTĚ UBYTOVÁNÍ

ZDARMA

10 % do 31.01.
5 % do 31.03.

Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

BRZET

12. 06. – 28. 06.
21. 08. – 06. 09.
26. 06. – 23. 08.
cena za osobu
1. a 2. osoba v pokoji
8 599,10 199,3. osoba na přistýlce
6 999,7 699,dítě 7-12 let jako 3. osoba na přistýlce
3 499,3 499,dítě 2-7 let jako 3. osoba na přistýlce
ZDARMA
ZDARMA
DOPRAVA:
vlastní,
bus jízdenka od 2 100 Kč obousměrně, ceny a trasy viz str. 42

04. 09. – 13. 09.
7 199,6 499,3 499,ZDARMA

UVEDENÉ CENY PLATÍ PŘI OBSAZENÍ MIN. 2 OSOBAMI V POKOJI.
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, polopenzi, klimatizaci, spotřebu elektrické energie a vody, povlečení, ručníky, služby delegáta.
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky
v autobuse 150 Kč/osoba, plné penze 1 799 Kč/osoba/týden.

Více informací o poloze ubytování v letovisku naleznete na www.ckkalousek.cz

Nejlevnější

pobyt v Chorvatsku
S autobusovou dopravou

Í pobyt
T ÝD E N N
v Chorvatsku
U
PRAVO
VO U D O
O
S
U
B
S AUTO
499 Kč
JIŽ OD 4

CHORVATSKO - NO NAME APARTMÁNY
Systém NO NAME – apartmány bez možnosti výběru na Omišské a Makarské riviéře
v letoviscích od okolí Omiše až po Živogošće. Letovisko a konkrétní ubytování Vám bude
sděleno cca 2 dny před odjezdem. U všech domů zařazených do systému NO NAME
garantujeme velmi dobrou kvalitu ubytování. Doprava luxusním autobusem je pro Vás
již zahrnuta v ceně.
Ubytování:
2–8 lůžková studia a apartmány s kuchyňkou a sociálním zařízením, ve vzdálenosti
od 50 do 400 metrů od moře.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení v restauraci nedaleko ubytování (nutné
objednat již v ČR).
NO NAME

cena za osobu
DOPRAVA:

CENA
včetně
DOPRAVY

Termíny včetně dopravy - 10 dní po-st / 7 nocí út-út
15. 06. – 01. 07.
4 499,bus trasy viz str. 42

29. 06. – 26. 08.
4 999,-

24. 08. – 09. 09.
4 499,-

ZÁJEZD JE MOŽNÝ POUZE NA AUTOBUSOVOU DOPRAVU, KTERÁ JE ZAPOČTENA V CENĚ.
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, ubytování na 7 nocí/osoba, pobytovou taxu, spotřebu elektrické energie
a vody, povlečení, služby delegáta.
Možnost dokoupení: komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky v autobuse 150 Kč/osoba, polopenze 2 999 Kč/osoba/týden (do 12 let 2 199 Kč), večeře 2 099 Kč/
osoba/týden (do 12 let 1 499 Kč).

Na tuto nabídku se již nevztahují žádné další slevy.

OBJEDNÁVEJTE telefonicky 465 526 000
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CHORVATSKO | MAKARSKÁ RIVIÉRA, PROMAJNA

No NAME APARTMÁNY - Nejlevnější pobyt v Chorvatsku autobusovou dopravou - NA strANĚ 13.

LUXUSNÍ UBYTOVÁNÍ

14

DÍTĚ UBYTOVÁNÍ

ZDARMA

pláž

100 m

10 % do 31.01.
5 % do 31.03.

PROMAJNA - moderní turistické letovisko ve stejnojmenné zátoce na úpatí pohoří Biokovo cca 4 km jižně od Bašky Vody a 6 km severně od Makarské. Promajna je příjemné
letovisko s dlouhou oblázkovou pláží s pozvolným vstupem do moře. V těsné blízkosti pláže se lze občerstvit v několika plážových barech, restauracích a stáncích s rychlým
občerstvením. Čisté moře, vzduch a udržované okolí jsou hlavní charakteristiky Promajny. Letovisko má všechny základní turistické služby – poštu, obchody, turistické centrum,
směnárnu. V místních restauracích nabízejí gastronomické speciality dalmatské i mezinárodní kuchyně. Dominantou centra města je zvonice a prostranný kostel Všech Svatých.
Promajna obdržela několik cen za jedno z nejupravenějších míst na Jadranu – „Modrou květinu“.

APARTMÁNY A POKOJE MILA
Luxusní ubytování v zánovní vile cca 100 m od krásné pláže. Ubytování je zajištěno ve velmi hezkých, moderně zařízených apartmánech a pokojích. K dispozici je WiFi, TV/
SAT a klimatizace.
Apartmány MILA 1/4: luxusní čtyřlůžkové apartmány ve 2. patře – 2 ložnice, kuchyňský kout, koupelna, balkon směr moře.
Pokoje MILA 1/2+1: luxusní dvoulůžkové pokoje ve 2. patře s možností dětské přistýlky do 12 let, koupelna, balkon směr moře. K dispozici je lednička, varná konvice a sklenice.
POKOJE NEMAJÍ KUCHYŇKU, NELZE ZDE VAŘIT.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení v restauraci nedaleko ubytování (nutné objednat již v ČR). Při 2 platících osobách – 1 dítě do 12 let stravování ZDARMA.
Parkování: zdarma, přímo u domu.
Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

MILA
22. 05. – 21. 06.

19. 06. – 28. 06.

28. 08. – 13. 09.
1. až 4. osoba v apartmánu 1/4
2 499,1. a 2. osoba v pokoji 1/2+1
2 499,dítě do 12 let jako 3. osoba v pokoji 1/2+1
2 199,dítě do 4 let bez nároku na lůžko v APT i pokoji
ZDARMA
DOPRAVA:
vlastní,
bus jízdenka od 2 100 Kč obousměrně, ceny a trasy viz str. 42

21. 08. – 30. 08.
2 999,2 899,2 199,ZDARMA

cena za osobu

26. 06. – 23. 08.
4 999,4 799,2 199,ZDARMA

UVEDENĚ CENY PLATÍ PŘI OBSAZENÍ 4 OSOBAMI V APARTMÁNU A MIN. 2 OSOBAMI V POKOJI.
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, pobytovou taxu, spotřebu elektrické energie a vody, povlečení, ručníky, služby delegáta, klimatizaci.
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky v autobuse 150 Kč/osoba, polopenze 2 999 Kč/osoba/týden, plné penze 4 699 Kč/osoba/
týden, snídaně 1 699 Kč/osoba/týden, oběd nebo večeře 1 999 Kč/osoba/týden.

Více informací o poloze ubytování v letovisku naleznete na www.ckkalousek.cz

OBJEDNÁVEJTE on-line na www.ckkalousek.cz

PROMAJNA, MAKARSKÁ RIVIÉRA | CHORVATSKO
PROMAJNA - moderní turistické letovisko ve stejnojmenné zátoce na úpatí pohoří Biokovo cca 4 km jižně od Bašky Vody a 6 km severně od Makarské. Promajna je příjemné
letovisko s dlouhou oblázkovou pláží s pozvolným vstupem do moře. V těsné blízkosti pláže se lze občerstvit v několika plážových barech, restauracích a stáncích s rychlým
občerstvením. Čisté moře, vzduch a udržované okolí jsou hlavní charakteristiky Promajny. Letovisko má všechny základní turistické služby – poštu, obchody, turistické centrum,
směnárnu. V místních restauracích nabízejí gastronomické speciality dalmatské i mezinárodní kuchyně. Dominantou centra města je zvonice a prostranný kostel Všech Svatých.
Promajna obdržela několik cen za jedno z nejupravenějších míst na Jadranu – „Modrou květinu“.
Studia a apartmány se nachází v klidné části Promajny, cca 400 m od pláže. Dům je třípatrový. Celé 1. patro prošlo celkovou rekonstrukcí. V 1. a 3. patře je
za příplatek k dispozici klimatizace. Zájem o klimatizaci je nutné uvést při sepisování smlouvy o zájezdu. V zadní části domu mohou hosté využívat velký gril.
Studio 1/2 s balkonem směr moře (1. patro): místnost s manželskou postelí a kuchyňským koutem, koupelna, WC, TV/SAT, klimatizace za příplatek, WiFi.
Studio 1/2 (1. patro): místnost s manželskou postelí a kuchyňským koutem, koupelna, WC, TV/SAT, klimatizace za příplatek, WiFi, posezení na společné terase.
Apartmán 1/3 s balkonem směr moře (1. patro): ložnice s manželskou postelí a jedním lůžkem, kuchyň, koupelna, TV/SAT, klimatizace za příplatek, WiFi.
Apartmán 1/3 (1. patro): ložnice s manželskou postelí a jedním lůžkem, kuchyň, koupelna, TV/SAT, klimatizace za příplatek, WiFi, posezení na společné terase.
Studio 1/2 s balkonem směr moře (2. a 3. patro): místnost s manželskou postelí a kuchyňským koutem, koupelna, WC, TV/SAT, WiFi, klimatizace za příplatek
(pouze ve 3. patře).
Apartmán 1/3 s balkonem směr hory (2. a 3. patro): ložnice s manželskou postelí a jedním lůžkem, kuchyň, koupelna, TV/SAT, WiFi, klimatizace za příplatek
(pouze ve 3. patře).
Apartmán 1/2+3 (2. a 3. patro): dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí a vlastním sociální zařízením, třílůžkový pokoj s manželskou postelí, jedním lůžkem a vlastním
sociálním zařízením, TV/SAT, klimatizace za příplatek (pouze ve 3. patře), WiFi, posezení na společném balkoně směr moře. Pokoje nejsou vzájemně propojeny společnými
dveřmi. Každý pokoj má vlastní kuchyňský kout ve společné místnosti. Dvoulůžkový a třílůžkový pokoj lze zakoupit i samostatně.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení v restauraci nedaleko ubytování (nutné objednat již v ČR). Při 2 platících osobách 1 dítě do 12 let stravování zdarma.
Parkování: zdarma před a za domem.
Termíny včetně dopravy - 10 dní po-st / 7 nocí út-út

VESA
15. 06. - 24. 06.
31. 08. - 09. 09.
cena za osobu
1. a 2. osoba ve studiu (1. patro, balkon směr moře)
3 199,1. a 2. osoba ve studiu (1. patro, terasa)
3 099,1. a 2. osoba ve studiu; 1.-4. osoba v APT (2., 3. patro)
3 099,3. osoba v APT 1/3, 5. osoba v APT 1/2+3
3 099,DOPRAVA:
vlastní,
bus jízdenka od 2 100 Kč obousměrně, ceny a trasy viz str. 42

22. 06. - 01. 07.
24. 08. - 02. 09.
3 499,3 199,3 199,3 099,-

29. 06. - 26. 08.
3 899,3 699,3 699,3 099,-

UVEDENÉ CENY PLATÍ PŘI OBSAZENÍ 2 OSOBAMI VE STUDIU 1/2, 3 OSOBAMI V APARTMÁNU 1/3 A 5 OSOBAMI V APARTMÁNU 1/2+3.
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, pobytovou taxu, spotřebu elektrické energie a vody, služby delegáta, povlečení, ručníky.
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky v autobuse 150 Kč/osoba, polopenze 2 999 Kč/osoba/týden, plné penze 4 699 Kč/
osoba/týden, snídaně 1 699 Kč/osoba/týden, oběd nebo večeře 1 999 Kč/osoba/týden, klimatizace 5 EUR/den (platí se na místě).

pláž

400 m

10 % do 31.01.
5 % do 31.03.

Více informací o poloze ubytování v letovisku naleznete na www.ckkalousek.cz

OBJEDNÁVEJTE telefonicky 465 526 000

No NAME APARTMÁNY - Nejlevnější pobyt v Chorvatsku autobusovou dopravou - NA strANĚ 13.

APARTMÁNY A STUDIA VESA
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CHORVATSKO | MAKARSKÁ RIVIÉRA, MAKARSKA
MAKARSKA - velmi rušné letovisko, největší město Makarské riviéry, se rozkládá při pobřeží v široké zátoce, kterou uzavírá ostrov Sveti Petar. Chrání ji masivy pohoří
Biokovo a poskytuje také množství zelené vegetace. Dominantou Makarské je barokní kostel sv. Marka, který stojí na Kačićově náměstí. Makarska získala řadu ocenění
v turizmu za úpravu města a okolí, za kvalitu a různorodost pohostinských a turistických služeb. Pláže jsou oblázkové s jemnými kamínky a pozvolným vstupem do moře.

HOTEL RIVIJERA

Hotel na začátku letoviska Makarska je tvořen několika pavilony, které se nacházejí 50 – 200 metrů od krásné oblázkové pláže s pozvolným vstupem do moře. Nízkopodlažní
pavilony leží v mírném svahu a jsou obklopeny zahradou plnou olivovníků. Celý areál je oplocen. V centrální budově je k dispozici recepce, klimatizovaná restaurace s jídelnou
u pláže, směnárna a bar. Dále je možné v hotelu využít kavárny, taneční terasy, hřiště pro míčové hry nebo dětské hřiště. Hotel umožňuje pobyty se psy (pouze vlastní doprava)
za 10 EUR/den, psi nesmí do restaurace.
Pokoje 1/2 s balkonem: dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí, koupelnou s WC, telefonem, ventilátorem, lednicí a TV/SAT.
Pokoje 1/2+1 s balkonem: dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí a jednou přistýlkou (pouze pro děti do 12ti let), koupelnou s WC, telefonem, ventilátorem, lednicí a TV/SAT.
Stravování: polopenze, která je již zahrnuta v ceně ubytování. Snídaně a večeře formou bufetu. Možnost dokoupení All inclusive (nutné objednat již v ČR).
Povinný příplatek: při příjezdu se na recepci platí pobytová taxa ve výši cca 10 HRK/dospělá osoba/den; cca 5 HRK/osoba 12 - 18 let/den; děti 0 - 11,99 let ZDARMA.
Parkování: zdarma v areálu hotelu.
Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

No NAME APARTMÁNY - Nejlevnější pobyt v Chorvatsku autobusovou dopravou - NA strANĚ 13.

RIVIJERA
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05. 06. – 14. 06.
12. 06. – 21. 06.
19. 06. – 28. 06.
cena za osobu
04. 09. – 13. 09.
28. 08. – 06. 09.
21. 08. – 30. 08.
26. 06. – 23. 08.
1. a 2. osoba v pokoji
6 999,7 999,9 199,9 699,dítě do 12 let na přistýlce
2 199,2 199,2 199,2 199,DOPRAVA:
vlastní,
bus jízdenka od 2 100 Kč obousměrně, ceny a trasy viz str. 42
UVEDENÉ ceny platí při obsazení MIN. 2 OSOBAMI V POKOJI 1/2 A 1/2+1
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, polopenzi, spotřebu vody a elektrické energie, povlečení, ručníky, služby delegáta.
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky v autobuse 150 Kč/osoba., All inclusive 2 199 Kč/osoba/týden.

pláž

50 - 200 m

10 % do 31.01.
5 % do 31.03.

Více informací o poloze ubytování v letovisku naleznete na www.ckkalousek.cz

OBJEDNÁVEJTE on-line na www.ckkalousek.cz

PODGORA, MAKARSKÁ RIVIÉRA | CHORVATSKO
PODGORA - oblíbené, rušné a jedno z nejhezčích letovisek Makarské riviéry Vás zláká především svou přírodní krásou a úchvatnou scenérií tvořenou pohořím Biokovo.
Krásná oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře se táhne od letoviska Tučepi až po městečko Čaklje. Pobřežní promenáda je lemována vzrostlými palmami, je zde řada
restaurací, barů, obchůdků, pekáren, směnáren, pošta, turistické centrum, bankomaty. Podgora nabízí možnost řady lodních výletů a fakultativních výletů do okolí. Letovisko
doporučujeme všem, kteří upřednostňují rušnější místo se spoustou zábavy a sportovního vyžití.

STUDIA BOBO

Ubytování: velmi hezká a prostorná studia se nachází cca 250 m od moře. K dispozici WiFi.
Studio 1/2+1: pokoj s manželskou postelí a jednolůžkem, kuchyňkou, koupelnou s WC a balkonem směr moře.
Studio 1/2: pokoj s manželskou postelí, kuchyňkou, koupelnou s WC a balkonem směr silnice.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení stravování v restauraci nedaleko ubytování (nutné objednat již v ČR).
Termíny včetně dopravy - 10 dní po-st / 7 nocí út-út
Ceny bez dopravy

cena za osobu
dospělá osoba ve studiu
dospělá osoba na 3. lůžku
dítě do 12 let na 3. lůžku
dítě do 6 let na 3. lůžku
DOPRAVA:
vlastní,

*26. 05. - 16. 06.
*08. 09. – 29. 09.
2 499,2 499,1 999,ZDARMA
bus trasy viz str. 42

Ceny včetně autobusové dopravy
15. 06. - 24. 06.
24. 08. - 02. 09.
4 999,4 899,4 399,2 400,-

22. 06. - 01. 07.
24. 08. - 02. 09.
5 199,4 899,4 399,2 400,-

29. 06. - 26. 08.
5 899,5 199,4 399,2 400,-

31. 08. – 09. 09.
4 999,4 899,4 399,2 400,-

CENA
včetně
DOPRAVY

DÍTĚ UBYTOVÁNÍ

ZDARMA

pláž

5 % do 31.01.

pláž

5 % do 31.01.

250 m

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA JE JIŽ ZAPOČTENA V CENĚ (KROMĚ TERMÍNŮ OZNAČENÝCH *), *TERMÍNY MOŽNÉ POUZE NA VLASTNÍ DOPRAVU.
UVEDENÉ CENY PLATÍ PŘI OBSAZENÍ MIN. 2 OSOBAMI VE STUDIU.
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu (kromě termínů označených *), ubytování na 7 nocí/osoba, pobytovou taxu, spotřebu elektrické energie a
vody, povlečení, ručníky, služby delegáta.
Možnost dokoupení: komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky v autobuse 150 Kč/
osoba, polopenze 2 999 Kč/osoba/týden (do 12 let 2 199 Kč).

APARTMÁNY DANICA
Ubytování: jednoduše vybavené apartmány a pokoje vzdálené cca 250 m od moře.
Apartmány i pokoje mají vlastní sociální zařízení, vybavenou kuchyň a klimatizaci za příplatek (platí se
na místě), WiFi.
Pokoj 1/2: pokoj s manželskou postelí, koupelna s WC. Vlastní kuchyňský kout je umístěn před pokojem
na chodbě. Pokoj nemá balkon, je možné využít velkou terasu s posezením v přízemí domu.
Apartmán 1/2: pokoj s manželskou postelí, koupelna s WC, kuchyňský kout, balkon s bočním výhledem
na moře nebo bez balkonu s možností posezení na velké terase v přízemí domu.
Apartmán 1/2+1: pokoj s manželskou postelí a jednolůžkem, koupelna s WC, kuchyňský kout, balkon
s bočním výhledem na moře nebo bez balkonu s možností posezení na velké terase v přízemí domu.
Apartmán 1/2+2: pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 dospělou osobu nebo až pro
2 děti do 12 let, koupelna s WC, kuchyňský kout, balkon s výhledem na moře.
Apartmán 1/2+3: pokoj s manželskou postelí a jednolůžkem, kuchyňský kout s dvěma pohovkami, koupelna
s WC, bez balkonu s možností posezení na velké terase v přízemí domu.
Apartmán 1/3+2: pokoj s manželskou postelí a jednolůžkem, kuchyňský kout s rozkládacím gaučem pro
1 dospělou osobu nebo až pro 2 děti do 12 let, koupelna s WC, balkon s výhledem na moře.
Apartmán 1/4+4: 2 pokoje s manželskou postelí a jednolůžkem, kuchyňský kout s dvěma pohovkami,
koupelna s WC, bez balkonu s možností posezení na velké terase v přízemí domu.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení stravování v restauraci nedaleko ubytování (nutné objednat již v ČR).
APARTMÁNY DANICA

Termíny včetně dopravy - 10 dní po-st / 7 nocí út-út
Ceny bez dopravy

Ceny včetně autobusové dopravy

*25. 05. – 17. 06.
15. 06. – 01. 07.
*07. 09. – 30. 09.
31. 08. – 09. 09.
29. 06. – 02. 09.
cena za osobu
osoba na pevném lůžku
2 499,4 999,5 499,dospělá osoba na přistýlce
2 499,4 999,5 499,dítě do 12 let na přistýlce
1 999,4 499,4 999,dítě do 5 let na přistýlce
ZDARMA
2 300,2 300,DOPRAVA:
vlastní,
bus trasy viz str. 42
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA JE JIŽ ZAPOČTENA V CENĚ (KROMĚ TERMÍNŮ OZNAČENÝCH *), *TERMÍNY MOŽNÉ POUZE NA VLASTNÍ DOPRAVU.
UVEDENÉ CENY PLATÍ PŘI OBSAZENÍ MIN. 2 OSOBAMI V POKOJI 1/2 A APARTMÁNU 1/2+1, 1/2+2 A 1/2+3, MIN. 3 OSOBAMI V APARTMÁNU 1/3+2 A
MIN. 4 OSOBAMI V APARTMÁNU 1/4+4.
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu (kromě termínů označených *), ubytování na 7 nocí/osoba, pobytovou taxu, spotřebu elektrické energie a
vody, povlečení, ručníky, služby delegáta, klimatizaci.
Možnost dokoupení: komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky v autobuse 150 Kč/
osoba, polopenze 2 999 Kč/osoba/týden (do 12 let 2 199 Kč), klimatizace 5 EUR/den (platí se na místě).

CENA
včetně
DOPRAVY

250 m

Více informací o poloze ubytování v letovisku naleznete na www.ckkalousek.cz

OBJEDNÁVEJTE telefonicky 465 526 000

No NAME APARTMÁNY - Nejlevnější pobyt v Chorvatsku autobusovou dopravou - NA strANĚ 13.

STUDIA BOBO
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CHORVATSKO | MAKARSKÁ RIVIÉRA, PODGORA
PODGORA - oblíbené, rušné a jedno z nejhezčích letovisek Makarské riviéry Vás zláká především svou přírodní krásou a nádhernou oblázkovou pláží, která se táhne od
městečka Čaklje až po letovisko Tučepi. Pobřežní promenáda je lemována vzrostlými palmami, je zde řada stylových restaurací, barů, obchůdků, pošta, pekárny, turistické centrum, směnárny, bankomaty. Sportovní nadšenci mohou využít tenisový kurt, volejbalové hřiště, vodní sporty (potápění, vodní lyžování, windsurfing, veslování).
Podgora nabízí možnost řady fakultativních výletů do okolí. Letovisko doporučujeme všem, kteří upřednostňují rušnější místo se spoustou zábavy a sportovního vyžití.

POKOJE A STUDIA Vela

No NAME APARTMÁNY - Nejlevnější pobyt v Chorvatsku autobusovou dopravou - NA strANĚ 13.

Ubytování: velmi hezké pokoje a studia se nachází cca 60 metrů od moře.
Pokoje 1/2: velmi hezké pokoje mají koupelnu s WC, balkon, lednici, varnou konvici, sklenice, hrnky, WiFi, klimatizaci
za příplatek na místě 5 EUR/den (platí se 6 + 1 den zdarma). Ubytování je možné v termínech sobota – sobota. POKOJE
NEMAJÍ KUCHYŇKU, NELZE ZDE VAŘIT.
Studia 1/2 s balkonem a klimatizací: menší, ale velmi hezká 2 lůžková studia mají koupelnu s WC, kuchyň, lednici,
varnou konvici, WiFi, klimatizaci za příplatek na místě 5 EUR/den (platí se 6 + 1 den zdarma). Ubytování je možné v temínech
úterý – úterý.
Studia 1/2 bez balkonu : menší, ale velmi hezká 2 lůžková studia mají koupelnu s WC, kuchyň, lednici, varnou konvici,
WiFi, větrák. Ubytování je možné v termínech úterý – úterý.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení v restauraci nedaleko ubytování (nutné objednat již v ČR).
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Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

VELA POKOJE

cena za osobu

22. 05. - 21. 06.
04. 09. – 27. 09.
2 499,-

19. 06. - 28. 06.
26. 06. – 06. 09.
osoba v pokoji
2 899,3 899,DOPRAVA:
vlastní,
bus trasy viz str. 42
UVEDENÉ CENY PLATÍ PŘI OBSAZENÍ MIN. 2 OSOBAMI V POKOJI.
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, pobytovou taxu, spotřebu elektrické energie a vody, povlečení, ručníky, služby delegáta.
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky v autobuse 150 Kč/osoba, polopenze 2 999 Kč/osoba/týden (do 12 let 2 199 Kč),
klimatizace 5 EUR/den (platí se na místě).

Termíny včetně dopravy - 10 dní po-st / 7 nocí út-út

VELA STUDIA
Ceny bez dopravy

cena za osobu
osoba ve studiu s balkonem a klimatizací
osoba ve studiu bez balkonu a bez klimatizace
DOPRAVA:
vlastní,
bus trasy viz str. 42

Ceny včetně autobusové dopravy

*25. 05. - 17. 06.
*07. 09. – 30. 09.
2 699,2 499,-

15. 06. - 01. 07.
5 399,5 099,-

29. 06. – 09. 09.
5 899,5 599,-

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA JE JIŽ ZAPOČTENA V CENĚ (KROMĚ TERMÍNŮ OZNAČENÝCH *), *TERMÍNY MOŽNÉ POUZE NA VLASTNÍ DOPRAVU.
UVEDENÉ CENY PLATÍ PŘI OBSAZENÍ MIN. 2 OSOBAMI VE STUDIU.
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu (kromě termínů označených *), ubytování na 7 nocí/osoba, pobytovou taxu, spotřebu elektrické energie a vody, povlečení, ručníky, služby delegáta.
Možnost dokoupení: komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky v autobuse 150 Kč/osoba, polopenze 2 999 Kč/osoba/týden (do 12 let 2 199 Kč), klimatizace 5 EUR/den
(platí se na místě).

moře

60 m

5 % do 31.01.

Více informací o poloze ubytování v letovisku naleznete na www.ckkalousek.cz

OBJEDNÁVEJTE on-line na www.ckkalousek.cz

PODGORA, MAKARSKÁ RIVIÉRA | CHORVATSKO
PODGORA - oblíbené, rušné a jedno z nejhezčích letovisek Makarské riviéry Vás zláká především svou přírodní krásou a nádhernou oblázkovou pláží, která se táhne od
městečka Čaklje až po letovisko Tučepi. Pobřežní promenáda je lemována vzrostlými palmami, je zde řada stylových restaurací, barů, obchůdků, pošta, pekárny, turistické centrum, směnárny, bankomaty. Sportovní nadšenci mohou využít tenisový kurt, volejbalové hřiště, vodní sporty (potápění, vodní lyžování, windsurfing, veslování).
Podgora nabízí možnost řady fakultativních výletů do okolí. Letovisko doporučujeme všem, kteří upřednostňují rušnější místo se spoustou zábavy a sportovního vyžití.

APARTMÁNY ŽELJKA

Ubytování: pěkné klimatizované apartmány se nachází cca 200 metrů od moře.
Apartmán 1/4: dvě ložnice s manželskou postelí, kuchyňský kout, koupelna, WC, balkon, klimatizace, WiFi.
Apartmán 1/4+1: ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou postelí a jednolůžkem, kuchyňský kout, koupelna,
WC, balkon, klimatizace, WiFi.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení v restauraci nedaleko ubytování (nutné objednat již v ČR).

DOPRAVY

moře

200 m

5 % do 31.01.

Termíny včetně dopravy - 10 dní po-st / 7 nocí út-út

ŽELJKA

Ceny bez dopravy

cena za osobu
1. – 4. osoba v apartmánu
5. osoba na přistýlce
DOPRAVA:
vlastní,

*25. 05. - 17. 06.
*07. 09. – 30. 09.
2 499,ZDARMA
bus trasy viz str. 42

Ceny včetně autobusové dopravy
15. 06. - 01. 07.
4 999,2 499,-

29. 06. - 26. 08.
5 499,2 499,-

24. 08. - 09. 09.
4 999,2 499,-

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA JE JIŽ ZAPOČTENA V CENĚ (KROMĚ TERMÍNŮ OZNAČENÝCH *), *TERMÍNY MOŽNÉ POUZE NA VLASTNÍ DOPRAVU.
UVEDENÉ CENY PLATÍ PŘI OBSAZENÍ MIN. 4 OSOBAMI V APARTMÁNU.
Cena zahrnuje: autobusovou dopravu (kromě termínů označených *), ubytování na 7 nocí/osoba, pobytovou taxu, spotřebu elektrické energie a vody, povlečení,
ručníky, služby delegáta, klimatizaci.
Možnost dokoupení: komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky v autobuse 150 Kč/osoba, polopenze
2 999 Kč/osoba/týden (do 12 let 2 199 Kč).

Více informací o poloze ubytování v letovisku naleznete na www.ckkalousek.cz

Dokážeme poradit
každému
...i vašemu tchánovi
– samozřejmě víme, že všude byl dvakrát a od všeho má klíče.

NÁCHOD

|

JAROMĚŘ

800 404 010

|

DOBRUŠKA

|

RYCHNOV N. KN.

www.stamont.eu

OBJEDNÁVEJTE telefonicky 465 526 000

CK Kalousek 185x130 mm 4B 2019 „Tchán“

No NAME APARTMÁNY - Nejlevnější pobyt v Chorvatsku autobusovou dopravou - NA strANĚ 13.

CENA
včetně

19

CHORVATSKO | MAKARSKÁ RIVIÉRA, ČAKLJE, IGRANE
Čaklje - malá osada, která je součástí městečka Podgora, nacházející se ve střední Dalmácii. Tato oblast je velmi oblíbená díky úchvatnému pohoří Biokovo. Malebné letovisko
s několika restauracemi, je vhodné zejména pro ty, kteří nevyhledávají noční ruch velkého letoviska a díky nádherným oblázkovým plážím s pozvolným vstupem do moře je také
vhodné pro rodiny s malými dětmi. Plážová promenáda z Čaklje až do Podgory je ideální pro příjemnou procházku za rušnějším životem a zábavou. Možnost koupání na FKK
plážích.

STUDIA DRAŽENA

Ubytování: hezky vybavená studia se nachází pouhých 10 metrů od moře.
Studio 1/3 s balkonem: moderně zařízené studio s manželskou postelí, gaučem
pro 1 osobu a kuchyňským koutem, koupelnou, WC, klimatizací, WiFi a balkonem s nádherným
výhledem na moře.
Studio 1/3 bez balkonu: velmi pěkně zařízené studio s manželskou postelí, gaučem
pro 1 osobu a kuchyňským koutem, koupelnou s WC, okenním sušákem na prádlo, WiFi, bez
klimatizace a balkonu. Studio se nachází v přízemí domu.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení v restauraci (nutné objednat již v ČR).
Parkovné: 22. 05. - 27. 06., 29. 08. - 26. 09. - ZDARMA, 27. 06. - 29. 08. - 699 Kč/auto/týden.

No NAME APARTMÁNY - Nejlevnější pobyt v Chorvatsku autobusovou dopravou - NA strANĚ 13.

DRAŽENA
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cena za osobu
1. až 3. os. ve studiu bez balkonu
1. až 3. os. ve studiu s balkonem
DOPRAVA:
vlastní,

pláž

10 m

Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so
22. 05. – 07. 06. 05. 06. – 14. 06.
19. 06. – 28. 06.
11. 09. - 27. 09. 04. 09. – 13. 09. 12. 06. - 21. 06. 21. 08. – 06. 09. 26. 06. – 23. 08.
2 699,2 699,2 699,3 399,3 999,2 999,3 299,3 499,3 999,4 999,bus jízdenka od 2 100 Kč obousměrně, ceny a trasy viz str. 42

UVEDENÉ CENY PLATÍ PŘI OBSAZENÍ STUDIA 3 OSOBAMI.
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, pobytovou taxu, spotřebu elektrické energie a vody, služby delegáta, povlečení,
ručníky, klimatizaci.
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě
do 12 let/týden, místenky v autobuse 150 Kč/osoba, polopenze 2 699 Kč/osoba/týden (do 12 let 2 199 Kč).

10 % do 31.01.
5 % do 31.03.

Igrane - malé, romantické, typicky chorvatské letovisko leží cca 7 km jižně od Podgory a celé je obklopeno
olivovými háji. Na promenádě lemované piniemi a palmami naleznete obchůdky, kavárny a restaurace,
které lákají k příjemnému posezení. V Igrane je malý přístav, dlouhá oblázková pláž a průzračně čisté moře
vhodné pro potápění, jsou zde romantické zátoky. Městečko s příjemnou atmosférou je jako stvořené pro
rodiny s dětmi a pro všechny, kteří mají rádi klidnější letovisko a pohodu.

APARTMÁNY PRUG

DÍTĚ UBYTOVÁNÍ

ZDARMA

pláž

150 m

10 % do 31.01.
5 % do 31.03.

Ubytování: oblíbené rodinné apartmány, vzdálené cca 150 m od moře, ke kterému se schází
po schodech. Součástí apartmánového domu je venkovní přístřešek s posezením, krbem a parkoviště.
Majitel apartmánového domu hovoří česky. K dispozici je i klimatizace za příplatek (platí se na místě).
Studia 1/2: manželská postel, kuchyňský kout, koupelna s WC, balkon, WiFi.
Studia 1/2+1: manželská postel a jednolůžko, kuchyňský kout, koupelna s WC, balkon, WiFi.
Apartmán 1/3+2: ložnice s manželskou postelí a jednolůžkem, kuchyň se 2 lůžky, koupelna s WC, balkon,
WiFi.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení v restauraci nedaleko ubytování (nutné objednat již v ČR).
Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

PRUG
22. 05. - 07. 06.

cena za osobu
1.,2.osoba-lůžko
3.,4., 5. osoba
3.,4., 5.os. do12 let
dítě do 6 let jako
3. osoba ve studiu
a 5. osoba v APT
DOPRAVA:

04. 09. – 13. 09. 05. 06. – 14. 06. 12. 06. – 28. 06. 26. 06. – 23. 08. 21. 08. – 30. 08. 28. 08. – 06. 09. 11. 09. - 27. 09.
2 599,2 899,3 799,4 599,3 999,3 199,2 199,1 999,2 299,2 899,3 699,3 199,2 399,1 899,1 799,1 999,2 699,3 399,2 999,2 199,1 699,ZDARMA
vlastní,

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

bus jízdenka od 2 100 Kč obousměrně, ceny a trasy viz str. 42

UVEDENÉ CENY PLATÍ PŘI OBSAZENÍ MIN. 2 OSOBAMI VE STUDIU A MIN. 4 OSOBAMI V APARTMÁNU.
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, pobytovou taxu, spotřebu elektrické energie a vody, povlečení, ručníky, služby delegáta.
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/ dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden,
místenky v autobuse 150 Kč/osoba, polopenze 2 999 Kč/osoba/týden (do 10 let 1 999 Kč), večeře 2 099 Kč/osoba/týden (do 10 let 1 499 Kč),
klimatizace 5 EUR/den (platí se na místě).

OBJEDNÁVEJTE on-line na www.ckkalousek.cz

Drašnice, MAKARSKÁ RIVIÉRA | CHORVATSKO

DÍTĚ

ZDARMA

10 % do 31.01.
5 % do 31.03.

pláž

5m

VILA JURE

DOPRAVA DÍTĚ ZDARMA

Ubytování: velmi hezká vila se nachází na luxusním místě přímo u krásné upravené
oblázkové pláže s pozvolným vstupem do moře. Součástí vily je restaurace
s venkovním posezením. Ve vile je 5 klimatizovaných apartmánů různých velikostí,
5 m od pláže, k dispozici WiFi.
Apartmán JURE 1 (4 osoby): ložnice s manželskou postelí, koupelna, velká kuchyň
s obytnou místností a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, TV s českými programy, terasa
(ubytování v apartmánu Jure 1 je možné pouze v období 27. 6. – 29. 8. 2020).
Apartmán JURE 2 (3-4 osoby): ložnice s manželskou postelí, TV s českými programy
koupelna, kuchyň s rozkládacím gaučem pro 1-2 osoby, bez balkonu.
Apartmán JURE 3 (4-6 osob): dvoupatrový apartmán, 1. patro: velký obývací pokoj
s kuchyňským koutem a velkým rozkládacím gaučem pro 2 osoby, TV s českými programy,
koupelna, balkon s výhledem na moře, 2. patro: rozlehlá otevřená galerie – manželská
postel, rozkládací gauč pro 2 osoby, koupelna, balkon s výhledem na moře.
Apartmán JURE 4 (4 osoby): ložnice s manželskou postelí, TV s českými programy,
koupelna, kuchyň, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, balkon s výhledem na moře.
Studio JURE 5 (3-4 osoby): velký pokoj s kuchyňským koutem a manželskou postelí, TV
s českými programy, rozkládací gauč pro 1-2 osoby, koupelna, balkon s výhledem na moře.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení v restauraci přímo před vilou (nutné objednat
již v ČR). Snídaně kontinentální, oběd a večeře 3 chody - výběr z min. 6-ti hlavních jídel.
JURE

Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

cena za osobu

29. 05. – 07. 06. 19. 06. – 28. 06. 26. 06. – 23. 08. 21. 08. – 30. 08. 28. 08. – 06. 09. 04. 09. – 27. 09.

osoba v Jure 3

2 899,-

5 299,-

6 299,-

5 299,-

3 799,-

2 899,-

osoba v Jure 2, 4, 5

2 899,-

4 999,-

5 999,-

4 999,-

3 499,-

2 899,-

osoba v Jure 1

nelze

nelze

5 999,-

4 999,-

nelze

nelze

5. a 6. osoba v Jure 3

1 999,-

1 999,-

1 999,-

1 999,-

1 999,-

1 999,-

4. osoba Jure 2, 5

1 999,-

1 999,-

1 999,-

1 999,-

1 999,-

1 999,-

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

dítě do 7 let jako 4. osoba
v Jure 2 a 5
dítě do 7 let jako 5. a 6.
osoba v Jure 3
DOPRAVA:
vlastní,

bus jízdenka od 2 100 Kč obousměrně, ceny a trasy viz str. 42

CENY PLATÍ PŘI OBSAZENÍ MIN. 3 OSOBAMI V APARTMÁNU JURE 2 A STUDIU JURE 5 A MIN. 4 OSOBAMI
V APARTMÁNU JURE 1, JURE 3 A JURE 4.
Dítě do 7 let jako 4.osoba - BUS ZDARMA.
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, pobytovou taxu, spotřebu elektrické energie a vody, povlečení, ručníky,
klimatizaci, služby delegáta.
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden,
250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky v autobuse 150 Kč/osoba, polopenze 2 699 Kč/osoba/týden (do 12 let 1 999 Kč),
plné penze 3 599 Kč/osoba/týden (do 12 let 2 699 Kč), oběd nebo večeře 1 699 Kč/osoba/týden (do 12 let
1 499 Kč), snídaně 1 599 Kč/osoba/týden (do 12 let 999 Kč).

Více informací o poloze ubytování v letovisku naleznete na www.ckkalousek.cz

OBJEDNÁVEJTE telefonicky 465 526 000

No NAME APARTMÁNY - Nejlevnější pobyt v Chorvatsku autobusovou dopravou - NA strANĚ 13.

Drašnice - turisty často vyhledávaná lokalita v jižní Dalmácii, ležící mezi městy Makarska a Ploče pod pohořím Biokovo. Letovisko situované přímo u moře je ideálním místem
pro odpočinek a klidnou dovolenou. Nachází se zde krásné pláže s typickými drobnými oblázky, které jsou charakteristické pro Makarskou riviéru. V centru se nachází restaurace,
obchod, pekárna, směnárna, pošta a ostatní nezbytné služby.
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CHORVATSKO | MAKARSKÁ RIVIÉRA, ŽIVOGOŠĆE
KEMP DOLE – STANY

No NAME APARTMÁNY - Nejlevnější pobyt v Chorvatsku autobusovou dopravou - NA strANĚ 13.

Kemp Dole se nachází v těsné blízkosti vesničky Blato, 5 km od letoviska Živogošće a 20 km od města Makarská. Pobyt v kempu Dole, který je ukryt do hustého
piniového háje se vzrostlými borovicemi a chráněn monumentálním pohořím Biokovo, je oázou pro všechy milovníky krásné, civilizací neporušené přírody. V areálu
kempu je směnárna, bufet, prodejna ovoce a zeleniny, prodejna potravin a suvenýrů, restaurace, tenisové kurty, hřiště na volejbal a nohejbal. Hlavní pláž je oblázková,
s pozvolným vstupem do moře, což je skvělé i pro menší děti. Možnost koupání na FKK plážích.
Stany se nacházejí v kempu ve vzrostlém borovém porostu, 50 metrů od krásné pláže. Klientům je k dispozici velká TV s českými programy a posezením.
Ubytování:
STANY: 4-5 lůžkové stany se speciálním nepromokavým povrchem, které jsou vybavené hezkým zařízením, mají 2 ložnice (2+2 se 2 postelemi a matrací nebo 2+3 s matracemi),
vařič, základní nádobí, lednici, elektřinu, stolek se židlemi. Možnost ubytování 6. osoby bez nároku na lůžko a vybavení stanu.
Ve stanech je vždy polštář a deka. Povlečení včetně prostěradla je nutné vzít vlastní.
Pro členy klubu CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. nabízíme možnost zapůjčení jízdních kol. Roční členství je za poplatek 300 Kč/dospělá osoba a 150 Kč/dítě do 12 let. V ceně je
zahrnuto 2x zapůjčení jízdního kola včetně cyklistické helmy v sezoně 2020. Zájem o členství v klubu je nutné uvést při sepisování smlouvy o zájezdu.
Povinný příplatek: při příjezdu se na místě platí pobytová taxa ve výši cca 10 HRK/dospělá osoba/den; cca 5 HRK/osoba 12 - 18 let/den; děti 0 - 11,99 let ZDARMA.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení v restauraci nedaleko ubytování (nutné objednat již v ČR).
Parkovné: 500 Kč/týden/auto (povinný příplatek při cestě vlastním automobilem).
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Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

STANY

cena za osobu
dle počtu platících osob
22. 05. – 07. 06.
05. 06. – 21. 06.
19. 06. – 28. 06.
26. 06. – 16. 08.
4 osoby
1 199,1 899,1 999,2 799,3 osoby
1 299,2 299,2 699,3 099,2 osoby
1 399,2 599,3 199,3 699,5. a 6. osoba
499,499,499,499,4. , 5. , 6. osoba do 12 let
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
DOPRAVA:
vlastní,
bus jízdenka od 2 100 Kč obousměrně, ceny a trasy viz str. 42

14. 08. – 23. 08.
2 399,2 799,3 299,499,ZDARMA

21. 08. – 30. 08.
1 899,2 299,2 699,499,ZDARMA

28. 08. – 06. 09.
1 199,1 299,1 499,499,ZDARMA

04. 09. – 13. 09.
1 099,1 099,1 099,499,ZDARMA

11. 09. – 27. 09.
999,999,999,499,ZDARMA

Vratná kauce 500 Kč za stan/pobyt.
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, spotřebu elektrické energie a vody, služby delegáta.
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky v autobuse 150 Kč/osoba, polopenze 2 699 Kč/osoba/týden (do 12 let 1 899 Kč).

DÍTĚ UBYTOVÁNÍ

ZDARMA

pláž

50 m

Více informací o poloze ubytování v letovisku naleznete na www.ckkalousek.cz

OBJEDNÁVEJTE on-line na www.ckkalousek.cz

15 % do 31.01.
10 % do 31.03.

ŽIVOGOŠĆE, MAKARSKÁ RIVIÉRA | CHORVATSKO

Kemp Dole se nachází v těsné blízkosti vesničky Blato, 5 km od letoviska Živogošće a 20 km od města Makarská. Pobyt v kempu Dole, který je ukryt do hustého piniového háje se
vzrostlými borovicemi a chráněn monumentálním pohořím Biokovo, je oázou pro všechy milovníky krásné, civilizací neporušené přírody.
V areálu kempu je směnárna, bufet, prodejna ovoce a zeleniny, prodejna potravin a suvenýrů, restaurace, tenisové kurty, hřiště na volejbal a nohejbal.
Hlavní pláž je oblázková, s pozvolným vstupem do moře, což je skvělé i pro menší děti. Možnost koupání na FKK plážích.
Mobilhomy se nacházejí v kempu ve vzrostlém borovém porostu, 50 metrů od krásné pláže. Klientům je k dispozici velká
TV s českými programy a posezením.
Ubytování:
MOBILHOMY VIP pro 4 - 6 osob: klimatizované mobilhomy mají 2 samostatné ložnice - jednu s manželskou postelí, druhou
se dvěma jednolůžky (u ložnice se dvěma jednolůžky je možné postele posunout k sobě a vytvořit tak dvoulůžko), obytnou místnost s
vybaveným kuchyňským koutem (velká lednice s mrazákem, sporák, mikrovlnná trouba, Nespresso kávovar, nádobí) a rozkládacím
gaučem pro 5. a 6. osobu (pouze pro děti do 12 let), koupelnu se sprchovým koutem, samostatné WC a velkou terasu se zahradním
nábytkem. Ložnice jsou vybavené přikrývkami, polštáři a úložnými prostory.
Povlečení včetně prostěradla je nutné vzít vlastní. Ve všech oknech jsou umístěny sítě proti hmyzu. Originální kávu (kapsle) do
kávovaru Nespresso je možné dokoupit na místě (za běžné ceny v ČR).
Pro členy klubu CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. nabízíme možnost zapůjčení jízdních kol. Roční členství je za poplatek 300 Kč/dospělá
osoba a 150 Kč/dítě do 12 let. V ceně je zahrnuto 2x zapůjčení jízdního kola včetně cyklistické helmy v sezoně 2020. Zájem o členství v
klubu je nutné uvést při sepisování smlouvy o zájezdu.
Povinný příplatek: závěrečný úklid 350 Kč/mobilhome. Při příjezdu se na místě platí pobytová taxa ve výši cca 10 HRK/dospělá osoba/
den; cca 5 HRK/osoba 12 - 18 let/den; děti 0 - 11,99 let ZDARMA.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení v restauraci nedaleko ubytování (nutné objednat již v ČR).
Parkovné: 500 Kč/týden/auto (povinný příplatek při cestě vlastním automobilem).
Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

MOBILHOMY VIP

cena za osobu
dle počtu platících osob
4 osoby
3 osoby
2 osoby
5. a 6. osoba do 12 let
DOPRAVA:
vlastní,

22. 05. – 07. 06.

05. 06. – 14. 06.

12. 06. – 21. 06.

19. 06. – 28. 06.

11. 09. – 27. 09.
04. 09. – 13. 09.
2 099,2 599,2 599,2 999,3 399,4 299,ZDARMA
ZDARMA
bus jízdenka od 2 100 Kč obousměrně, ceny a trasy viz str. 42

28. 08. – 06. 09.
3 899,4 999,6 399,ZDARMA

21. 08. – 30. 08.
4 399,5 699,6 899,ZDARMA

26. 06. – 23. 08.
5 899,7 299,9 399,ZDARMA

Vratná kauce 2 000 Kč za mobilhome/pobyt.
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, spotřebu elektrické energie a vody, služby delegáta, klimatizaci.
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky v autobuse 150 Kč/osoba, polopenze 2 699 Kč/osoba/týden (do 12 let 1 899 Kč).

DÍTĚ UBYTOVÁNÍ

ZDARMA

pláž

50 m

10 % do 31.01.
5 % do 31.03.

Více informací o poloze ubytování v letovisku naleznete na www.ckkalousek.cz

OBJEDNÁVEJTE telefonicky 465 526 000

No NAME APARTMÁNY - Nejlevnější pobyt v Chorvatsku autobusovou dopravou - NA strANĚ 13.

KEMP DOLE – MOBILHOMY VIP S KLIMATIZACÍ
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CHORVATSKO | MAKARSKÁ RIVIÉRA, ŽIVOGOŠĆE

No NAME APARTMÁNY - Nejlevnější pobyt v Chorvatsku autobusovou dopravou - NA strANĚ 13.

KEMP BOBAN - STANY

24

Kemp Boban se nachází v těsné blízkosti kempu Dole, 500 m od vesničky Blato, 5 km od letoviska
Živogošće a 20 km od města Makarská. Celý je umístěn ve stínu borovic, přímo u oblázkové pláže
s pozvolným vstupem do moře. Ve vedlejším kempu Dole je možné si rezervovat sportovní aktivity - vodní
sporty, hřiště na tenis, volejbal, nohejbal. V obchodě vzdáleném 200 m od kempu je k dostání čerstvé pečivo,
ovoce, zelenina a ostatní zboží. Přímo v kempu je restaurace s posezením u pláže. Možnost koupání na FKK plážích. Stany jsou umístěny 30 až 60 m od pláže. Klientům je k dispozici TV s českými programy a posezením.
Ubytování:
STANY: velmi pěkné 4-5 lůžkové stany se speciálním nepromokavým povrchem, které jsou vybavené
hezkým zařízením, mají 2 ložnice (2+2 se 2 postelemi a matrací nebo 2+3 s matracemi), vařič, základní
nádobí, lednici, elektřinu, stolek se židlemi. Možnost ubytování 6. osoby bez nároku na lůžko a vybavení
stanu.
Ve stanech je vždy polštář a deka. Povlečení včetně prostěradla je nutné vzít vlastní.
Pro členy klubu CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. nabízíme možnost zapůjčení jízdních kol. Roční členství je za
poplatek 300 Kč/dospělá osoba a 150 Kč/dítě do 12 let. V ceně je zahrnuto 2x zapůjčení jízdního kola včetně
cyklistické helmy v sezoně 2020. Zájem o členství v klubu je nutné uvést při sepisování smlouvy o zájezdu.
Povinný příplatek: při příjezdu se na recepci kempu platí pobytová taxa ve výši cca 10 HRK/dospělá osoba/
den; cca 5 HRK/osoba 12 - 18 let/den; děti 0 - 11,99 let ZDARMA.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení v restauraci nedaleko ubytování (nutné objednat již v ČR).
Parkovné: 500 Kč/týden/auto (povinný příplatek při cestě vlastním automobilem).
Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

STANY

cena za osobu
dle počtu platících osob
22. 05. – 07. 06.
05. 06. – 21. 06.
19. 06. – 28. 06.
26. 06. – 16. 08.
4 osoby
1 199,1 899,1 999,2 799,3 osoby
1 299,2 299,2 699,3 099,2 osoby
1 399,2 599,3 199,3 699,5. a 6. osoba
499,499,499,499,4. , 5. , 6. osoba do 12 let
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
DOPRAVA:
vlastní,
bus jízdenka od 2 100 Kč obousměrně, ceny a trasy viz str. 42

14. 08. – 23. 08.
2 399,2 799,3 299,499,ZDARMA

21. 08. – 30. 08.
1 899,2 299,2 699,499,ZDARMA

28. 08. – 06. 09.
1 199,1 299,1 499,499,ZDARMA

04. 09. – 13. 09.
1 099,1 099,1 099,499,ZDARMA

11. 09. – 27. 09.
999,999,999,499,ZDARMA

Vratná kauce 500 Kč za stan/pobyt.
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, spotřebu elektrické energie a vody, služby delegáta.
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky v autobuse 150 Kč/osoba, polopenze 2 699 Kč/osoba/týden (do 12 let 1 899 Kč).

DÍTĚ UBYTOVÁNÍ

ZDARMA

pláž

30 m

15 % do 31.01.
10 % do 31.03.

Více informací o poloze ubytování v letovisku naleznete na www.ckkalousek.cz

OBJEDNÁVEJTE on-line na www.ckkalousek.cz

ŽIVOGOŠĆE, MAKARSKÁ RIVIÉRA | CHORVATSKO

Kemp Boban se nachází v těsné blízkosti kempu Dole, 500 m od vesničky Blato, 5 km od letoviska Živogošće a 20 km od města
Makarská. Celý je umístěn ve stínu borovic, přímo u oblázkové pláže s pozvolným vstupem do moře. Ve vedlejším kempu Dole je
možné si rezervovat sportovní aktivity - vodní sporty, hřiště na tenis, volejbal, nohejbal. V obchodě vzdáleném 200 m od kempu
je k dostání čerstvé pečivo, ovoce, zelenina a ostatní zboží. Přímo v kempu je restaurace s posezením u pláže. Možnost koupání
na FKK plážích. Karavany jsou umístěny 30 až 60 m od pláže. Klientům je k dispozici TV s českými programy a posezením.
Ubytování:
KARAVANY LUX: 3-4 lůžkové karavany jsou vybaveny hezkým zařízením - vařič, základní nádobí, lednice, elektřina, stolek se
židlemi a venkovní předstan. Možnost ubytování 5. osoby bez nároku na lůžko a vybavení karavanu. Některé karavany jsou
vybaveny klimatizací. Klimatizace je za příplatek 500 Kč/týden. Platí se při sepsání smlouvy v ČR. Klimatizace není podmínkou
při zakoupení pobytu. Zájem o klimatizaci je nutné uvést při sepisování smlouvy o zájezdu.
KARAVANY EXTRA LUX LORD A VIP: 4 lůžkové prostorné karavany s předstanem a hezkým vybavením - vařič, základní nádobí,
lednice, mikrovlná trouba, elektřina a stolek se židlemi. Možnost ubytování 5. osoby bez nároku na lůžko a vybavení karavanu.
Některé karavany jsou vybaveny klimatizací. Klimatizace je za příplatek 500 Kč/týden. Platí se při sepsání smlouvy v ČR.
Klimatizace není podmínkou při zakoupení pobytu. Zájem o klimatizaci je nutné uvést při sepisování smlouvy o zájezdu.
V karavanech je vždy polštář a deka. Povlečení včetně prostěradla je nutné vzít vlastní. Pro členy klubu CK KALOUSEK &
WILLIAMS a.s. nabízíme možnost zapůjčení jízdních kol. Roční členství je za poplatek 300 Kč/dospělá osoba a 150 Kč/dítě do 12
let. V ceně je zahrnuto 2x zapůjčení jízdního kola včetně cyklistické helmy v sezoně 2020. Zájem o členství v klubu je nutné uvést
při sepisování smlouvy o zájezdu.
Povinný příplatek: při příjezdu se na recepci kempu platí pobytová taxa ve výši cca 10 HRK/dospělá osoba/den; cca 5 HRK/
osoba 12 - 18 let/den; děti 0 - 11,99 let ZDARMA.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení v restauraci nedaleko ubytování (nutné objednat již v ČR).
Parkovné: 500 Kč/týden/auto (povinný příplatek při cestě vlastním automobilem).
Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

KARAVANY LUX

cena za osobu
dle počtu platících osob 22. 05. – 07. 06.
05. 06. – 14. 06.
12. 06. – 21. 06.
19. 06. – 28. 06.
4 osoby
1 399,2 199,2 399,2 799,3 osoby
1 599,2 599,2 999,3 499,2 osoby
1 699,3 199,3 399,3 699,5. osoba
499,499,499,499,4. , 5. osoba do 12 let
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
DOPRAVA:
vlastní,
bus jízdenka od 2 100 Kč obousměrně, ceny a trasy viz str. 42

26. 06. – 16. 08.
3 399,3 999,4 499,499,ZDARMA

14. 08. – 23. 08.
3 099,3 699,4 299,499,ZDARMA

21. 08. – 30. 08.
2 399,2 699,3 399,499,ZDARMA

28. 08. – 06. 09.
1 599,1 799,1 899,499,ZDARMA

04. 09. – 13. 09.
1 399,1 599,1 599,499,ZDARMA

11. 09. – 27. 09.
1 199,1 199,1 199,499,ZDARMA

28. 08. – 06. 09.
1 899,2 099,2 199,999,ZDARMA

04. 09. – 13. 09.
1 699,1 899,1 899,999,ZDARMA

11. 09. – 27. 09.
1 499,1 499,1 499,999,ZDARMA

Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

KARAVANY VIP

cena za osobu
dle počtu platících osob 22. 05. – 07. 06.
05. 06. – 14. 06.
12. 06. – 21. 06.
19. 06. – 28. 06.
4 osoby
1 699,2 499,2 699,3 099,3 osoby
1 899,2 899,3 299,3 799,2 osoby
1 999,3 499,3 699,3 999,5. osoba
999,999,999,999,4. , 5. osoba do 12 let
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
DOPRAVA:
vlastní,
bus jízdenka od 2 100 Kč obousměrně, ceny a trasy viz str. 42

26. 06. – 16. 08.
3 699,4 299,4 799,999,ZDARMA

14. 08. – 23. 08.
3 399,3 999,4 599,999,ZDARMA

21. 08. – 30. 08.
2 699,2 999,3 699,999,ZDARMA

Vratná kauce 500 Kč za karavan/pobyt.
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, spotřebu elektrické energie a vody, služby delegáta.
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky v autobuse 150 Kč/osoba, polopenze 2 699 Kč/osoba/týden (do 12 let 1 899 Kč),
klimatizace 500 Kč/týden.

DÍTĚ UBYTOVÁNÍ

ZDARMA

pláž

30 m

15 % do 31.01.
10 % do 31.03.

Více informací o poloze ubytování v letovisku naleznete na www.ckkalousek.cz

OBJEDNÁVEJTE telefonicky 465 526 000

No NAME APARTMÁNY - Nejlevnější pobyt v Chorvatsku autobusovou dopravou - NA strANĚ 13.

KEMP BOBAN - KARAVANY LUX, LORD A VIP

25

CHORVATSKO | MAKARSKÁ RIVIÉRA, Živogošće
Živogošće – menší a velmi oblíbené letovisko na Makarské riviéře, 15 km jižně od města Makarska, směrem na Dubrovník.
Dlouhé pláže a zátoky podél krásného pobřeží jsou lemované pěšinami s borovicemi, olivovníky a společně s mohutným
pohořím Biokovo činí Živogošće dokonalou turistickou destinací. Naleznete zde také restaurace, kavárny a obchody.

APARTMÁNY A STUDIA MILKA
Ubytování: vila s nádherným výhledem se nachází cca 50 metrů od moře a cca 150 metrů od krásné pláže s pozvolným
vstupem do moře. K dispozici je i klimatizace za příplatek (platí se na místě) a venkovní gril.
Studia 1/2+1: místnost s manželskou postelí, lůžkem a kuchyňským koutem, koupelna, WC, TV/SAT, WiFi, balkon s výhledem na moře.
Apartmán 1/4: dvě ložnice s manželskou postelí, nově zrekonstruovaná moderní koupelna a kuchyň s myčkou nádobí a
pračkou, WC, TV/SAT, WiFi, velká terasa pokrytá vinnou révou poskytující příjemný stín.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení v restauraci nedaleko ubytování (nutné objednat již v ČR).
Parkování: zdarma 50 m od vily.
Termíny včetně dopravy - 10 dní po-st / 7 nocí út-út

MILKA

No NAME APARTMÁNY - Nejlevnější pobyt v Chorvatsku autobusovou dopravou - NA strANĚ 13.

*26. 05. – 16. 06.

26

cena za osobu
*08. 09. – 29. 09.
15. 06. – 24. 06.
22. 06. – 01. 07.
1. a 2. osoba ve studiu
2 899,2 899,4 599,1. – 4. osoba v apartmánu
2 699,2 699,4 299,3. osoba ve studiu
2 899,2 899,2 899,dítě do 12 let jako 3. osoba ve studiu
2 699,2 699,2 699,dítě do 5 let jako 3. osoba ve studiu
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
DOPRAVA:
vlastní,
bus jízdenka od 2 100 Kč obousměrně, ceny a trasy viz str. 42

29. 06. – 26. 08.
5 499,4 699,3 199,2 699,ZDARMA

24. 08. - 09. 09.
3 099,2 699,2 899,2 699,ZDARMA

UVEDENÉ CENY PLATÍ PŘI OBSAZENÍ MIN. 2 OSOBAMI VE STUDIU A MIN. 4 OSOBAMI V APARTMÁNU. Termíny označené * jsou možné pouze na vlastní dopravu.
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, pobytovou taxu, spotřebu elektrické energie a vody, povlečení, ručníky, služby delegáta.
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/ dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky v autobuse
150 Kč/osoba, polopenze 2 699 Kč/osoba/týden (do 12 let 1 899 Kč), klimatizace 5 EUR/den (platí se na místě).

DÍTĚ UBYTOVÁNÍ

ZDARMA

pláž

150 m

10 % do 31.01.
5 % do 31.03.

APARTMÁNY A STUDIA MARINA
Ubytování: hezká vila se nachází cca 150 m od moře. K dispozici je i klimatizace za příplatek (platí
se na místě) a WiFi připojení.
Studia 1/2: místnost s manželskou postelí, vlastní koupelna s WC přes chodbu, společná
kuchyň s dalším dvoulůžkovým studiem, balkon.
Apartmán 1/2+2: pokoj s manželskou postelí, dvoulůžko v místnosti s kuchyňským koutem,
koupelna s WC, balkon.
Apartmán 1/4: dva pokoje s manželskou postelí, dvě koupelny s WC, kuchyňský kout, balkon.
Apartmán 1/6+2: tři pokoje s manželskou postelí, dvoulůžko v místnosti s kuchyňským koutem,
dvě kuchyně, tři koupelny s WC, balkon.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení v restauraci nedaleko ubytování (nutné objednat již v ČR).
Parkování: zdarma, nedaleko vily.

150 m

10 % do 31.01.
5 % do 31.03.

Termíny včetně dopravy - 10 dní po-st / 7 nocí út-út

MARINA

cena za osobu

osoba ve studiu nebo apartmánu
DOPRAVA:

pláž

vlastní,

15. 06. – 01. 07.
2 799,-

29. 06. – 08. 07.
31. 08. – 09. 09.
2 999,-

06. 07. – 02. 09.
3 299,-

bus jízdenka od 2 100 Kč obousměrně, ceny a trasy viz str. 42

Uvedené CENY PLATÍ PŘI OBSAZENÍ 2 OSOBAMI VE STUDIU 1/2, 4 OSOBAMI V APARTMÁNU 1/2+2 a 1/4 A 8 OSOBAMI V APARTMÁNU 6+2.
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, pobytovou taxu, spotřebu elektrické energie a vody, povlečení, ručníky, služby delegáta.
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, místenky v autobuse 150 Kč/osoba, polopenze 2 699 Kč/osoba/týden (do 12 let 1 899 Kč),
klimatizace 6 EUR/den (platí se na místě).

Více informací o poloze ubytování v letovisku naleznete na www.ckkalousek.cz

OBJEDNÁVEJTE on-line na www.ckkalousek.cz

PLAVBA LUXUSNÍ JACHTOU | CHORVATSKO

PLAVBA LUXUSNÍ JACHTOU S KAPITÁNEM
Luxusní interiér jachty je velmi prostorný a pohodlný až pro 6 osob. Vybavená kuchyň s indukční varnou deskou, pečící troubou, lednicí
s mrazákem a myčkou. Mezi další vybavení patří také pračka se sušičkou, LED TV + DVD a MP3 přehrávač, klimatizace v každé kajutě, topení.
Jachta Prestige byla vyrobena v roce 2016 a délka jachty je 16,20 m, šířka 4,50 m a ponor 1,06 m.
Jachta má 3 dvoulůžkové prostorné kajuty s úložnými prostory a 2 koupelny s WC, venkovní gril.
Termín a délka pobytu je možná upravit na přání klienta. Plavební plán, koupání a délka pobytu v jednotlivých destinacích
budou dle přání a požadavků klienta upřesněna po osobní konzultaci.

Termín plavby - 8 dní / 7 nocí
Cena za týdenní plavbu až pro 6 osob

A
02. 05. – 23. 05.

23. 05. – 27. 06.

26. 09. –24. 10.

29. 08. – 26. 09.

27. 06. – 29. 08.

249 000,-

289 000,-

379 000,-

Cena zahrnuje: pobyt na luxusní nové jachtě Prestige 500 FL na 7 nocí až pro 6 osob, zkušeného kapitána, používaní dalšího vybavení (nafukovací motorový člun pro 5 osob, skůtr,
seabob F5S, nafukovací kruh, vodní lyže, potápěčské vybavení atd.), ložní prádlo, ručníky.
Cena nezahrnuje: palivo a poplatky v marinách, plnou penzi 5 000 Kč/osoba/týden.

až 40 %
do 30. 04.

OBJEDNÁVEJTE telefonicky 465 526 000

No NAME APARTMÁNY - Nejlevnější pobyt v Chorvatsku autobusovou dopravou - NA strANĚ 13.
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CHORVATSKO | POBYTOVÉ ZÁJEZDY PRO SKUPINY
ODMĚNA PRO ORGANIZÁTORA

Speciální nabídkY pro skupiny

OSOBY ZCELA ZDARMA
ODJEZDY Z CELÉ ČR LUXUSNÍM AUTOBUSEM

Ideální pro skupiny sportovců, školy, jazykové kurzy, seniory, hendikepované, taneční kroužky, apod.

No NAME APARTMÁNY - Nejlevnější pobyt v Chorvatsku autobusovou dopravou - NA strANĚ 13.

Sv. Filip i Jakov - kemp Williams – KARAVANY A MOBILHOMY - OSOBY ZDARMA

28

CENA
včetně

KEMP WILLIAMS - nově vybudovaný menší, velmi hezký kemp, který se nachází přímo u pláže, 250 m od centra městečka Sv. Filip i
DOPRAVY
Jakov. Karavany a mobilhomy jsou vzdálené cca 10 - 70 m od pláže. V kempu je vybudován bazén o rozměrech 10 x 4,5 m.
Ubytování:
Karavany VIP - 4 lůžkové velmi hezké prostorné klimatizované karavany s předstanem a zcela novým vybavením - vařič, základní
nádobí, lednice, mikrovlnná trouba, elektřina, klimatizace (za příplatek) a stolek se židlemi.
Mobilhomy VIP - klimatizované mobilhomy pro 4 - 7 osob mají 2 samostatné ložnice - jednu s manželskou postelí, druhou se dvěma jednolůžky (možné srazit
ve dvoulůžko), obytnou místnost s vybaveným kuchyňským koutem (velká lednice s mrazákem, sporák, mikrovlnná trouba, Nespresso kávovar, nádobí) a rozkládacím gaučem
pro 5. a 6. osobu (pouze pro děti do 12 let), koupelnu se sprchovým koutem, samostatné WC, klimatizaci a velkou terasu se zahradním nábytkem. U mobilhomů pro 7 osob
je 7. lůžko (patrová postel) pouze pro dítě do 12 let.
Mobilhomy NORD EXTRA VIP - klimatizované mobilhomy pro 4 - 6 osob mají 2 samostatné ložnice - jednu s manželskou postelí, druhou se dvěma jednolůžky (možné
srazit ve dvoulůžko), moderně vybavenou obytnou místnost s vybaveným kuchyňským koutem (velká lednice s mrazákem, sporák, mikrovlnná trouba, Nespresso kávovar, nádobí)
a rozkládacím gaučem pro 5. a 6. osobu (pouze pro děti do 12 let), 2 koupelny se sprchovým koutem
Termíny včetně dopravy – 10 dní pá-ne/7 nocí so-so
a WC, klimatizaci a velkou terasu se zahradním nábytkem.
cena za osobu
01. 05. – 24. 05. 22. 05. – 31. 05.
3 299,3 599,Mobilhomy VIP WILLIAMS (dřevostavby) - nové klimatizované mobilhomy pro 2 - 3 osoby: MOBILHOME VIP
5 499,5 799,studio s manželskou postelí, rozkládacím lůžkem pro jednu osobu a kuchyňským koutem (lednice, MOBILHOME VIP S POLOPENZÍ
5 899,6 199,elektrický sporák, Nespresso kávovar, nádobí), koupelna s WC, TV s českými programy, klimatizace MOBILHOME VIP S ODLEHČENOU PLNOU PENZÍ
MOBILHOME
NORD
EXTRA
VIP
3
799,3 999,a velká terasa se zahradním nábytkem. Možnost ubytování 4. osoby (pouze dítě do 6 let) bez nároku
MOBILHOME
NORD
EXTRA
VIP
S
POLOPENZÍ
5
999,6 199,na lůžko a vybavení mobilhomu.
MOBILHOME
NORD
EXTRA
VIP
S
ODLEHČENOU
PLNOU
PENZÍ
6
399,6 599,Pro členy klubu CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. nabízíme možnost zapůjčení jízdních kol. Roční členství
MOBILHOME
VIP
WILLIAMS
4
499,4 999,je za poplatek 300 Kč/dospělá osoba a 150 Kč/dítě do 12 let. V ceně je zahrnuto 2x zapůjčení jízdního
MOBILHOME VIP WILLIAMS S POLOPENZÍ
6 699,7 199,kola včetně cyklistické helmy v sezoně 2020. Zájem o členství v klubu je nutné uvést při sepisování
MOBILHOME VIP WILLIAMS S ODLEHČENOU PLNOU PENZÍ
7 099,7 599,smlouvy o zájezdu. V restauraci přímo v kempu je klientům k dispozici TV s českými programy.
CENY PLATÍ PŘI OBSAZENÍ MIN. 4 OSOB V MBH VIP a NORD EXTRA VIP, 2 OSOB V MBH VIP WILLIAMS

Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so
cena za osobu
KARAVANY VIP

22.05. - 31. 05.

29. 05. – 07. 06 05. 06. – 14. 06. 12. 06. – 28. 06. 26. 06. – 16. 08. 14. 08. – 23. 08. 21. 08. – 30. 08. 28. 08. – 06. 09. 04. 09. – 13. 09. 11. 09. – 20. 09. 18. 09. – 27. 09.

xxx

3 299,-

3 299,-

3 999,-

4 699,-

4 699,-

3 999,-

3 799,-

3 399,-

2 999,-

2 699,-

mobilhomY VIP

3 599,-

3 999,-

4 499,-

4 999,-

6 599,-

5 899,-

5 099,-

4 799,-

4 499,-

4 499,-

3 199,-

mobilhomY NORD EXTRA VIP

3 999,-

4 399,-

4 899,-

5 399,-

7 199,-

6 399,-

5 499,-

4 999,-

4 799,-

4 799,-

3 599,-

mobilhomY VIP WILLIAMS

4 999,-

4 999,-

4 999,-

5 999,-

8 999,-

8 999,-

8 999,-

5 999,-

5 999,-

4 999,-

4 999,-

CENY PLATÍ PŘI OBSAZENÍ MIN. 4 OSOB V KARAVANU, MOBILHOMU NORD EXTRA VIP A VIP, 2 OSOB V MOBILHOMU VIP WILLIAMS. KAPACITA VÍCE JAK 166 OSOB.
SPECIÁLNÍ CENA - dítě do 12 let v mobilhomu jako 5., 6. a 7. osoba 2 300 Kč.
Vratná kauce: 2 000 Kč/mbh, 500 Kč/karavan. Povinný příplatek: závěrečný úklid 350 Kč/mbh. Pobytová taxa: cca10 HRK/dospělá osoba/den, cca 5 HRK/dítě 12 - 18 let/den, děti do 12 let ZDARMA (platí se na místě).
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování na 7 nocí/ osoba, klimatizaci (u mobilhomů), spotřebu elektrické energie a vody, služby delegáta. Stravování: vlastní, možnost dokoupení. Možnost dokoupení: komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, klimatizace u karavanů 500 Kč/týden, polopenze 2 499 Kč/osoba/týden, dítě do 12 let 1 799 Kč/týden, večeře 1 799 Kč/osoba/týden, dítě do 12 let 1 399 Kč/
týden. Ceny příplatků za stravování platí v období 29. 05 - 27. 09. 2020. V termínech 01. 05. - 24. 05. je v ceně zahrnuta strava (viz tabulka).

Živogošće – Kemp DOLE – STANY A MOBILHOMY - OSOBY ZDARMA

Kemp Dole se nachází v těsné blízkosti vesničky Blato, 5 km od letoviska Živogošće. V areálu kempu je směnárna, bufet, prodejna ovoce
CENA
a zeleniny, prodejna potravin a suvenýrů, restaurace, čtyři tenisové kurty s umělým povrchem, hřiště na volejbal a nohejbal. Mobilhomy
včetně
jsou umístěny v těsné blízkosti stanů, možná kombinace ubytování. Hlavní pláž je oblázková, s pozvolným vstupem do moře.
DOPRAVY
Ubytování:
Mobilhomy VIP - klimatizované mobilhomy pro 4-6 osob mají 2 samostatné ložnice (jedna s manželskou postelí, druhá se dvěma jednolůžky), obytnou místnost s vybaveným kuchyňským koutem (velká lednice s mrazákem, elektrický sporák, mikrovlnná trouba, nádobí, Nespresso kávovar) a rozkládacím gaučem pro 5. a 6. osobu (vhodné
pro děti do 12 let), koupelnu se sprchovým koutem, samostatné WC, klimatizace a velká terasa se zahradním nábytkem. Originální kávu (kapsle) do kávovaru Nespresso
je možné dokoupit na místě (za běžné ceny v ČR).
Stany pro 4 - 5 osob jsou vybavené hezkým zařízením, včetně matrací, mají 2 ložnice (2+2 s postelemi nebo 2+3 s matracemi), vařič, základní nádobí, lednici, elektřinu,
stolek se židlemi. Možnost ubytování 6. osoby bez nároku na lůžko a vybavení stanu.
Pro členy klubu CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. nabízíme možnost zapůjčení jízdních kol. Roční členství je za poplatek 300 Kč/dospělá osoba a 150 Kč/dítě do 12 let. V ceně
je zahrnuto 2x zapůjčení jízdního kola včetně cyklistické helmy v sezoně 2020. Zájem o členství v klubu je nutné uvést při sepisování smlouvy o zájezdu.
Klientům je k dispozici TV s českými programy.
Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so
29. 05. – 14. 06.

12. 06. – 21. 06.

19. 06. – 28. 06.

26. 06. – 16. 08.

14. 08. – 23. 08.

21. 08. – 30. 08.

28. 08. – 06. 09.

04. 09. – 13. 09.

11. 09. – 20. 09.

MOBILHOMY - cena za osobu

3 999,-

4 999,-

5 699,-

6 599,-

5 899,-

5 099,-

4 299,-

3 899,-

3 499,-

18. 09. – 27. 09.

3 199,-

STANY - cena za osobu

2 999,-

3 399,-

4 699,-

4 899,-

4 899,-

3 299,-

3 299,-

2 999,-

2 999,-

2 699,-

CENY PLATÍ PŘI OBSAZENÍ VŠECH LŮŽEK V MOBILHOMU. KAPACITA VÍCE JAK 100 OSOB.
SPECIÁLNÍ CENA - dítě do 12 let v mobilhomu jako 5. a 6. osoba 2 300 Kč.
Vratná kauce: 2 000 Kč/mobilhome, 500 Kč/stan. Povinný příplatek: závěrečný úklid 350 Kč/mobilhome. Pobytová taxa: cca10 HRK/dospělá osoba/den, cca 5 HRK/dítě 12 - 18 let/den, děti do 12 let ZDARMA (platí se na místě).
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování na 7 nocí/osoba, spotřebu elektrické energie a vody, služby delegáta, klimatizaci (pouze u mobilhomů).
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze. Možnost dokoupení: komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, polopenze 2 699 Kč/týden (do 12 let 1 899 Kč/týden).

OBJEDNÁVEJTE on-line na www.ckkalousek.cz

POBYTOVÉ ZÁJEZDY PRO SKUPINY | CHORVATSKO
Živogošće – Kemp Boban – STANY A KARAVANY - OSOBY ZDARMA
STANY pro 4-5 osob jsou vybaveny pěkným zařízením, mají 2 ložnice (2+2 s postelemi nebo 2+3 s matracemi), vařič, základní nádobí,
lednici, elektřinu, stolek se židlemi. Možnost ubytování 6. osoby bez nároku na lůžko a vybavení stanu (v 5lůž. stanech).
CENA
Hezké klimatizované KARAVANY pro 3-4 osoby jsou vybaveny pěkným zařízením, mají vařič, základní nádobí, lednici, elektřinu, stolek včetně
se židlemi a venkovní předstan. Klimatizace za příplatek.
DOPRAVY
Ve stanech a karavanech je vždy polštář a deka. Povlečení včetně prostěradla je nutné vzít vlastní.
Pro členy klubu CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. nabízíme možnost zapůjčení jízdních kol. Roční členství je za poplatek 300 Kč/dospělá osoba a
150 Kč/dítě do 12 let. V ceně je zahrnuto 2x zapůjčení jízdního kola včetně cyklistické helmy v sezoně 2020. Zájem o členství v klubu je nutné
uvést při sepisování smlouvy o zájezdu. Klientům je k dispozici TV s českými programy.
Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

29. 05. – 14. 06.

12. 06. – 21. 06.

19. 06. – 23. 08.

21. 08. – 06. 09.

04. 09. – 20. 09.

18. 09. – 27. 09.

2 999,-

3 399,-

4 899,-

3 299,-

2 999,-

2 699,-

STANY A KARAVANY - cena za osobu

Duće – STUDIA Radoš - OSOBy ZDARMA

Moderní tříposchoďový dům s výhledem na moře a ostrov Brač se nachází pouhých 20 metrů od písečné pláže, od které ho odděluje pouze
rušnější komunikace. Svým vybavením a výbornou polohou nedaleko centra města Omiš je vhodným místem pro všechny věkové kategorie.
Ubytování: 2–3 lůžková, velmi hezky zařízená studia s vybavenou kuchyňkou, koupelnou, WC. Většina studií má balkon.
Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

29. 05. – 28. 06.

26. 06. – 23. 08.

21. 08. – 27. 09.

cena za osobu bez stravy

4 899,-

5 199,-

4 899,-

cena za osobu s polopenzí

7 799,-

7 999,-

7 799,-

dítě do 12 let s polopenzí

7 299,-

7 499,-

7 299,-

CENY PLATÍ PŘI OBSAZENÍ VŠECH LŮŽEK VE STUDIU, KAPACITA AŽ 28 OSOB.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování na 7 nocí/osoba, pobytovou taxu, povlečení a ručníky, spotřebu elektrické energie a vody, služby delegáta, případně polopenzi.
Stravování: vlastní nebo polopenze.
Možnost dokoupení: komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, klimatizace 5 EUR/den (platí se na místě).

CENA
včetně
DOPRAVY

Duće – APARTMÁNY A STUDIA ANA - OSOBy ZDARMA

Vila se nachází cca 100 m od studií Radoš a je z ní krásný výhled na moře, které je vzdáleno cca 100 m (z toho 50 m do prudšího kopce).
Ubytování: 2, 4 a 6 lůžková studia a apartmány, velmi hezky zařízené s vybavenou kuchyňkou, koupelnou, WC, WiFi, balkonem nebo terasou.
Ve třech apartmánech je k dispozici pračka.
Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

29. 05. – 28. 06.

26. 06. – 23. 08.

21. 08. – 27. 09.

cena za osobu bez stravy

4 899,-

5 199,-

4 899,-

cena za osobu s polopenzí

7 799,-

7 999,-

7 799,-

dítě do 12 let s polopenzí

7 299,-

7 499,-

7 299,-

CENY PLATÍ PŘI OBSAZENÍ VŠECH LŮŽEK VE STUDIU NEBO APARTMÁNU, KAPACITA AŽ 26 OSOB.

CENA
včetně

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování na 7 nocí/osoba, pobytovou taxu, povlečení a ručníky, spotřebu elektrické energie a vody, služby delegáta, klimatizaci, případně polopenzi.
Stravování: vlastní nebo polopenze.
Možnost dokoupení: komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden.

DOPRAVY

PROMAJNA - APARTMÁNY A STUDIA VESA - OSOBY ZDARMA

Studia a apartmány Vesa se nachází v klidné části Promajny, cca 400 m od pláže. Dům je třípatrový, v prvním a třetím patře je za příplatek
k dispozici klimatizace.
Ubytování: ve velmi hezky zařízených 2 lůžkových studiích a 3-5 lůžkových apartmánech s vybavenou kuchyňkou, koupelnou, WC, WiFi,
balkonem nebo terasou. V zadní části domu mohou hosté využívat velký gril.
Termíny včetně dopravy - 10 dní po-st / 7 nocí út-út

25. 05. – 24. 06.

22. 06. – 26. 08.

24. 08. – 23. 09.

4 699,-

5 399,-

4 699,-

cena za osobu
CENY PLATÍ PŘI OBSAZENÝ VŠECH LŮŽEK VE STUDIU A APARTMÁNU. KAPACITA 30 OSOB.

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, ubytování na 7 nocí/osoba, pobytovou taxu, povlečení a ručníky, spotřebu elektrické energie a vody, služby delegáta.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze.
Možnost dokoupení: komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, polopenze 2 999 Kč/osoba/týden, dítě do 12 let 1 899 Kč, klimatizace 5 EUR/den (platí se na místě).

CENA
včetně
DOPRAVY

DRAŠNICE - STUDIA A APARTMÁNY - OSOBy ZDARMA

Pěkné vily v těsné blízkosti, nedaleko krásné pláže. Ubytování ve 4-10 lůžkových studiích a apartmánech. Studia a apartmány jsou moderně
zařízeny, včetně kuchyně, klimatizace a koupelny.
Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so
cena za osobu

29. 05. - 07. 06./ 12. 06. - 21. 06./11. 09. - 20. 09./ 18. 09. - 27. 09.
POLOPENZE 6 199,-

PLNÁ PENZE 7 199,-

CENY PLATÍ PŘI OBSAZENÍ VŠECH LŮŽEK V APARTMÁNU. KAPACITA VÍCE JAK 100 OSOB.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, polopenzi nebo plnou penzi, ubytování na 7 nocí/osoba, pobytovou taxu, klimatizaci, povlečení a ručníky, spotřebu el.energie a vody, služby delegáta.
Stravování: polopenze nebo plná penze v restauraci nedaleko ubytování. Snídaně kontinentální, oběd a večeře 3 chody (salát, hlavní jídlo a dezert) - výběr z min. 6 hlavních jídel
(v sobotu po příjezdu jednotné menu).
Možnost dokoupení: komplexního cestovního pojištění 300 Kč /dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden.

CENA
včetně
DOPRAVY

OBJEDNÁVEJTE telefonicky 465 526 000

No NAME APARTMÁNY - Nejlevnější pobyt v Chorvatsku autobusovou dopravou - NA strANĚ 13.

CENY PLATÍ PŘI OBSAZENÍ VŠECH LŮŽEK VE STANU A KARAVANU. KAPACITA VÍCE JAK 88 OSOB.
Vratná kauce: 500 Kč/karavan, 500 Kč/stan. Pobytová taxa: cca 10 HRK/dospělá osoba/den, cca 5 HRK/dítě 12 - 18 let/den, děti do 12 let ZDARMA (platí se na místě).
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování na 7 nocí/osoba, spotřebu elektrické energie a vody, služby delegáta.
Stravování: vlastní, možnost dokoupení polopenze.
Možnost dokoupení: komplexního cestovního pojištění 300 Kč/dospělá osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, klimatizace u karavanů 500 Kč/týden, polopenze 2 699 Kč/týden, dítě do 12 let 1 899 Kč/týden.
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ŠPANĚLSKO | COSTA BRAVA | LLORET DE MAR, Blanes
HOTEL Don Juan Center - Lloret de Mar

Příjemný hotel pro všechny věkové kategorie se nachází v centru letoviska Lloret de Mar cca 350 m od pláže.
K vybavení hotelu patří vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, cafe bar, herna, biliár, místnost pro zavazadla,
bazén s lehátky, solárium, WiFi, klimatizované společné prostory.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky mají koupelnu, WC, trezor (za poplatek) a balkon.
Stravování: polopenze formou bufetu. Možnost dokoupení plné penze nebo All inclusive.
HOTEL Don Juan Center

5 % do 31.03.

Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

cena za osobu
12. 06. – 21. 06.
19. 06. – 28. 06.
26. 06. – 05. 07.
03. 07. – 12. 07.
10. 07. – 26. 07.
24. 07. – 23. 08.
21. 08. – 06. 09.
04. 09. – 13. 09.
1. a 2. osoba lůžko
5 299,7 699,6 999,7 599,8 299,9 799,8 499,7 099,3. osoba přistýlka
4 499,6 599,6 299,6 799,7 499,8 799,7 499,5 999,1. dítě 2-12 let přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
3 799,4 199,4 899,4 199,ZDARMA
DOPRAVA:
vlastní,
bus jízdenka 2 900 Kč obousměrně, trasy viz str. 33
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, polopenzi, spotřebu vody a elektrické energie, povlečení, ručníky, služby delegáta. Na místě se platí poplatek za pobytovou taxu cca 0,50 EUR/os./noc (od 15 let).
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, jednolůžkového pokoje 3 699 Kč/týden (12. 06. – 21. 06., 04. 09. – 13. 09.), 4 999 Kč/týden (19. 06. –
06. 09.), plné penze 799 Kč/osoba/týden, All inclusive 2 999 Kč/1.osoba/týden, dítě do 12 let 1 499 Kč/týden (26. 06. – 06. 09., v ostatních termínech zdarma).

HOTEL GOLDEN SAND - Lloret de Mar
Pěkný hotel po rekonstrukci se nachází poblíž centra letoviska Lloret de Mar cca 450 m od pláže. K vybavení
hotelu patří vstupní hala s recepcí, klimatizovaná restaurace, bar, TV místnost, herna, biliár, hotelový park s
bazénem a lehátky. WiFi připojení na recepci.
Ubytování: dvoulůžkové klimatizované pokoje s možností jedné přistýlky pro dospělou osobu nebo dvou
přistýlek pro děti mají koupelnu, WC, TV/SAT, telefon, trezor (za poplatek) a balkon.
Stravování: polopenze formou bufetu. Možnost dokoupení plné penze.
HOTEL GOLDEN SAND
cena za osobu
1. a 2.osoba-lůžko
3. osoba-přistýlka
1. dítě 2-13 let přistýlka
2. dítě 2-13 let přistýlka
příplatek za jednolůžkový pokoj
DOPRAVA:
vlastní,

29. 05. – 21. 06.
19. 06. – 28. 06.
26. 06. – 05. 07.
6 499,7 499,9 599,5 499,6 399,8 199,ZDARMA
3 699,4 799,3 199,3 699,4 799,3 199,4 099,4 799,bus jízdenka 2 900 Kč obousměrně, trasy viz str. 33

5 % do 31.03.

Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so
03. 07. – 19. 07.
17. 07. – 16. 08.
14. 08. – 23. 08
21. 08. – 30. 08.
10 799,12 499,10 799,7 999,9 199,10 599,9 199,6 799,5 399,6 199,5 399,ZDARMA
5 399,6 199,5 399,3 999,5 399,6 199,5 399,3 999,-

28. 08. – 20. 09.
5 899,4 999,ZDARMA
2 899,2 899,-

18. 09. – 27. 09.
5 499,4 699,ZDARMA
2 699,2 699,-

Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, polopenzi, spotřebu vody a elektrické energie, povlečení, ručníky, služby delegáta. Na místě se platí poplatek za pobytovou taxu cca 0,50 EUR/os./noc (od 15 let).
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, plné penze 1 199 Kč/osoba/týden.

Gran Hotel Don Juan Resort - Lloret de Mar
Velmi oblíbený hotel po kompletní rekonstrukci se nachází cca 100 m od centra letoviska Lloret de Mar a cca 550 m od pláže. K vybavení hotelu
patří 2 bazény s lehátky a slunečníky, dětský bazén, malá zahrada, několik barů, 3 restaurace, TV místnost, místnost na zavazadla, diskotéka,
obchod, kadeřnictví, internetový koutek, tenisový kurt, dětský koutek, v hlavní sezoně animační programy pro děti i dospělé.
Ubytování: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek mají koupelnu, WC, TV/SAT, telefon, trezor (za poplatek), balkon.
5 % do 31.03.
Za příplatek pokoje SUPERIOR s výhledem na bazén a rodinné FAMILY pokoje pro 4 – 6 osob za příplatek (na vyžádání).
Stravování: polopenze formou bufetu. Možnost dokoupení plné penze nebo All inclusive.
Gran Hotel Don Juan Resort
cena za osobu
29. 05. – 21. 06.
19. 06. – 28. 06.
1. a 2. osoba lůžko
7 099,9 099,3. a 4. osoba přistýlka
6 399,8 199,1., 2., 3. a 4. dítě 2-12 let přistýlka
3 499,4 599,příplatek za pokoj SUPERIOR
699,1 299,DOPRAVA:
vlastní,
bus jízdenka 2 900 Kč obousměrně, trasy viz str. 33

Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so
26. 06. – 05. 07.
03. 07. – 12. 07.
10. 07. – 26. 07.
24. 07. – 23. 08.
21. 08. – 06. 09.
8 699,9 699,11 199,10 799,11 199,7 799,8 799,10 099,9 199,10 099,4 399,4 899,5 599,5 399,5 599,799,799,999,5 399,1 199,-

04. 09. – 20. 09.
7 499,6 699,3 699,1 099,-

18. 09. – 27. 09.
7 099,6 399,3 499,399,-

Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, polopenzi, spotřebu vody a elektrické energie, povlečení, ručníky, služby delegáta. Na místě se platí poplatek za pobytovou taxu cca 1 EUR/os./noc (od 15 let).
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, jednolůžkového pokoje 4 499 Kč/týden (29. 05. – 21. 06., 18. 09. – 27. 09.), 5 099 Kč/týden
(19. 06. – 26. 07., 21. 08. – 20. 09.), 6 299 Kč/týden (24. 07. – 23. 08.), plné penze 1 199 Kč/týden (29. 05. – 12. 07., 04. 09. – 27. 09.), 1 699 Kč/týden (10. 07. – 06. 09.), All inclusive 3 899 Kč/týden (19. 06. – 12. 07., 21. 08. – 27. 09.),
4 099 Kč/týden (29. 05. – 21. 06., 10. 07. – 23. 08.), All inclusive dítě do 12 let 1 899 Kč/týden (19. 06. – 12. 07., 21. 08. – 27. 09.), 1 999 Kč/týden (29. 05. – 21. 06., 10. 07. – 23. 08.), pokoje FAMILY (4 osoby) 5 299 Kč/pokoj/týden +
příplatek za pokoj SUPERIOR viz tabulka (29. 05. – 21. 06., 26. 06. – 26. 07., 21. 08. – 27. 09.), 6 499 Kč/pokoj/týden + příplatek za pokoj SUPERIOR viz tabulka (19. 06. – 28. 06., 24. 07. – 23. 08.), pokoje FAMILY DELUXE (6 osob)
7 899 Kč/pokoj/týden + příplatek za pokoj SUPERIOR viz tabulka (29. 05. – 21. 06., 26. 06. – 26. 07., 21. 08. – 27. 09.), 9 099 Kč/pokoj/týden + příplatek za pokoj SUPERIOR viz tabulka (19. 06. – 28. 06., 24. 07. – 23. 08.).

Hotel Esplendid - Blanes

Hotel se nachází cca 300 metrů od pláže a cca 1 km od centra letoviska Blanes. V okolí se nacházejí bary,
restaurace, obchody. Obchodní centrum je vzdáleno cca 600 m. K vybavení hotelu patří recepce, restaurace, tři
bary, venkovní bazén, krytý bazén, solárium, fitness centrum, dětské hřiště. Za příplatek tenis, squash, sauna,
kulečník, WiFi.
Ubytování: klimatizované 2lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek mají koupelnu, WC, TV/SAT, trezor, terasu.
Stravování: polopenze formou bufetu. Možnost dokoupení plné penze.
Hotel Esplendid
cena za osobu
1. a 2. osoba lůžko
3. a 4. osoba přistýlka
1. dítě 2-13 let přistýlka
2. dítě 2-13 let přistýlka
DOPRAVA:
vlastní,

5 % do 31.03.

Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so
29. 05. – 14. 06.
12. 06. – 28. 06.
26. 06. – 26. 07.
7 899,9 599,12 299,6 299,7 699,9 799,ZDARMA
ZDARMA
6 099,3 899,4 799,6 099,bus jízdenka 2 900 Kč obousměrně, trasy viz str. 33

24. 07. – 23. 08.
13 499,10 799,6 699,6 699,-

21. 08. – 30. 08.
10 899,8 799,5 499,5 499,-

28. 08. – 06. 09.
8 599,6 899,ZDARMA
4 299,-

04. 09. – 13. 09.
7 199,5 699,ZDARMA
3 599,-

Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, polopenzi, spotřebu elektrické energie a vody, povlečení, ručníky, služby delegáta. Na místě se platí poplatek za pobytovou taxu cca 0,50 EUR/os./noc (od 15 let).
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, plné penze 799 Kč/osoba/týden, jednolůžkového pokoje 4 999 Kč/týden.
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11. 09. – 27. 09.
6 299,4 999,ZDARMA
3 099,-

MALGRAT DE MAR, SANTA SUSANNA | COSTA BRAVA | ŠPANĚLSKO

Hotel Reymar - Malgrat de Mar

Oblíbený hotel se nachází přímo na promenádě cca 100 m od pláže a cca 1 km od centra, nedaleko obchodů, restaurací a barů v letovisku Malgrat
de Mar. K vybavení hotelu patří vstupní hala s recepcí, klimatizované společenské prostory, restaurace, bar, úschovna zavazadel, TV místnost, výtah,
bazén s terasou se slunečníky a lehátky, dětský bazén, herna s PC automaty, animační programy, biliár (za příplatek). WiFi připojení ve společných
prostorách zdarma.
Ubytování: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek mají koupelnu, WC, telefon, TV/SAT, balkon.
5 % do 31.03.
Stravování: polopenze formou bufetu. Možnost dokoupení plné penze.
Hotel REYMAR

Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

cena za osobu
29. 05. – 07. 06. 05. 06. – 14. 06. 12. 06. – 28. 06. 26. 06. – 05. 07. 03. 07. – 12. 07. 10. 07. – 26. 07. 24. 07. – 02. 08. 31. 07. – 23. 08. 21. 08. – 30. 08. 28. 08. – 13. 09. 11. 09. – 20. 09. 18. 09. – 27. 09.
1. a 2. osoba lůžko
4 899,5 299,7 199,8 199,8 799,9 599,10 099,11 399,9 599,7 199,5 799,3 999,3. a 4. osoba přistýlka
3 499,3 699,5 099,5 699,6 099,6 699,7 099,7 999,6 699,5 099,3 999,2 799,1. dítě 2-10 let přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
2. dítě 2-10 let přistýlka
2 499,2 599,3 599,4 099,4 399,4 799,5 099,5 699,4 799,3 599,2 899,1 999,DOPRAVA:
vlastní,
bus jízdenka 2 900 Kč obousměrně, trasy viz str. 33
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, polopenzi, spotřebu vody a elektrické energie, povlečení, ručníky, služby delegáta. Na místě se platí poplatek za pobytovou taxu cca 0,50 EUR/os./noc (od 15 let).
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, plné penze 699 Kč/osoba/týden (29. 05. – 28. 06., 28. 08. – 27. 09.), 999 Kč/osoba/týden
(26. 06. – 30. 08.), jednolůžkového pokoje 3 099 Kč/týden (29. 05. – 05. 07., 28. 08. – 27. 09.), 3 899 Kč/týden (03. 07. – 30. 08.).

Hotel Cartago Nova - Malgrat de Mar

Zrekonstruovaný hotel se nachází přímo na promenádě cca 100 m od pláže a cca 1 km od centra letoviska Malgrat de Mar. K vybavení hotelu patří
recepce, restaurace, bar, výtah, místnost pro zavazadla, bazén pro dospělé i děti, bar s televizí, kulečník, terasa s lehátky.
Ubytování: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek mají koupelnu, WC, TV/SAT, telefon, balkon.
Stravování: polopenze formou bufetu. Možnost dokoupení plné penze nebo All inclusive.
Hotel Cartago Nova

5 % do 31.03.

Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

cena za osobu
29. 05. – 21. 06.
19. 06. – 12. 07.
10. 07. – 02. 08.
31. 07. – 16. 08.
14. 08. – 30. 08.
28. 08. – 13. 09.
11. 09. – 27. 09.
1. a 2. osoba lůžko
5 499,6 999,10 299,11 599,10 299,6 999,5 499,3. a 4. osoba přistýlka
4 199,5 199,7 799,8 699,7 799,5 199,4 199,1. dítě 2-14 let přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
2. dítě 2-14 let přistýlka
2 799,3 499,5 199,5 799,5 199,3 499,2 799,DOPRAVA:
vlastní,
bus jízdenka 2 900 Kč obousměrně, trasy viz str. 33
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, polopenzi, spotřebu elektrické energie a vody, povlečení, ručníky, služby delegáta. Na místě se platí poplatek za pobytovou taxu cca 0,50 EUR/os./noc (od 15 let).
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, plné penze 999 Kč/osoba/týden, All inclusive 1 899 Kč/osoba/týden, All inclusive 1. dítě do 14 let 2 599
Kč/týden (19. 06. – 13. 09., v ostatních termínech zdarma), jednolůžkového pokoje 3 899 Kč/týden.

Hotel PAPI / Papi Blau - Malgrat de Mar

/

Oblíbený hotel po částečné renovaci rozdělený na 2 části – Papi*** a Papi Blau**** se nachází v letovisku Malgrat de Mar cca 100 m od pláže, na
kterou se dostanete podchodem, nedaleko obchodů, restaurací a barů. K vybavení hotelu patří recepce, restaurace, bar, místnost s TV, úschovna
zavazadel, internet za poplatek, velký bazén s terasou na opalování, lehátky a slunečníky, bazén pro děti a vířivka na terase.
Ubytování: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky (Papi***) nebo klimatizované pokoje po kompletní renovaci s možností 5 % do 31.03.
jedné přistýlky pro dospělou osobu nebo dvou přistýlek pro děti (Papi Blau****) mají koupelnu, WC, telefon, TV/SAT, trezor (za poplatek), balkon.
Stravování: polopenze formou bufetu. Možnost dokoupení plné penze.
Hotel PAPI / PAPI BLAU

Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

cena za osobu
29. 05. – 14. 06. 12. 06. – 21. 06. 19. 06. – 28. 06. 26. 06. – 05. 07. 03. 07. – 19. 07. 17. 07. – 02. 08. 31. 07. – 23. 08. 21. 08. – 30. 08. 28. 08. – 06. 09. 04. 09. – 20. 09. 18. 09. – 27. 09.
1. a 2. osoba lůžko PAPI
5 499,6 999,7 799,8 199,9 399,10 599,11 799,9 099,7 799,6 499,5 699,3. osoba přistýlka PAPI
4 399,5 599,6 299,6 499,7 499,8 499,9 399,7 299,6 299,5 199,4 499,1. a 2. osoba lůžko BLAU
6 999,8 399,9 299,9 599,10 799,11 099,13 199,10 599,9 299,7 899,7 099,3. osoba přistýlka BLAU
5 599,6 699,7 399,7 699,8 699,9 599,10 599,8 499,7 399,6 399,5 699,1. dítě 2-12 let přistýlka PAPI + BLAU
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
2. dítě 2-12 let přistýlka BLAU
3 499,4 199,4 599,4 799,5 399,5 999,6 599,5 299,4 599,3 999,3 499,DOPRAVA:
vlastní,
bus jízdenka 2 900 Kč obousměrně, trasy viz str. 33
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, polopenzi, spotřebu elektrické energie a vody, povlečení, ručníky, služby delegáta. Na místě se platí poplatek za pobytovou taxu cca 0,50 EUR/os./noc (od 15 let) - PAPI, cca 1 EUR/os./noc (od
15 let) - PAPI BLAU.
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, plné penze 1 199 Kč/osoba/týden, jednolůžkového pokoje 4 099 Kč/týden (29. 05. – 28. 06., 28. 08. –
27. 09.), 5 099 Kč/týden (26. 06. – 30. 08.).

Hotel RIVIERA - Santa Susanna

Moderní hotel se nachází cca 100 m od pláže přímo na pobřežní promenádě. K vybavení hotelu patří vstupní hala s recepcí, klimatizovaná restaurace, 3 výtahy (z toho 1 panoramatický), velká společenská místnost, bar s televizí, bazén, dětský bazén, animační programy a večerní představení.
Ubytování: klimat. dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky nebo rodinné pokoje pro 4 osoby mají koupelnu, WC, telefon, TV/SAT, balkon.
POKOJ STANDARD: renovovaný pokoj s novou koupelnou, manželská postel + 1 lůžko - max. 3 osoby.
5 % do 31.03.
FAMILY POKOJ: velký, kompletně renovovaný rodinný pokoj, 2 manželské postele - max. 4 osoby.
Stravování: polopenze formou bufetu. Možnost dokoupení plné penze nebo All inclusive.
Hotel RIVIERA

Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

cena za osobu
29. 05. – 14. 06. 12. – 28. 06. 26. 06. – 05. 07. 03. – 12. 07. 10. – 19. 07. 17. – 26. 07. 24. 07. – 23. 08. 21. – 30. 08. 28. 08. – 06. 09. 04. – 13. 09. 11. – 20. 09. 18. – 27. 09.
1. a 2. osoba lůžko
6 399,7 899,8 699,9 299,11 099,11 599,12 999,11 599,8 699,7 699,6 499,5 699,3. osoba pokoj STANDARD, 3. a 4. osoba pokoj FAMILY
5 099,6 399,6 899,7 399,8 899,9 199,10 399,9 199,6 899,6 199,5 199,4 499,1. dítě 2-12 let přistýlka pokoj STANDARD
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
1. dítě 2-12 let 3. osoba pokoj FAMILY
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
4 599,5 499,5 799,6 499,5 799,ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
2. dítě 2-12 let 4. osoba pokoj FAMILY
3 199,3 999,4 299,4 599,5 499,5 799,6 499,5 799,4 299,3 899,3 399,2 799,DOPRAVA:
vlastní,
bus jízdenka 2 900 Kč obousměrně, trasy viz str. 33
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, polopenzi, spotřebu elektrické energie a vody, povlečení, ručníky, služby delegáta. Na místě se platí poplatek za pobytovou taxu cca 1 EUR/os./noc (od 15 let).
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, plné penze 1 299 Kč/osoba/týden, n (29. 05. – 05. 07., 28. 08. – 27. 09.), 1 799 Kč/osoba/týden (03. 07.
– 30. 08.), All inclusive 3 199 Kč/osoba/týden (29. 05. – 05. 07., 28. 08. – 27. 09.), 3 499 Kč/osoba/týden (03. 07. – 30. 08.), All inclusive 1. dítě do 12 let 1 699 Kč/týden, 2. dítě do 12 let 1 599 Kč/týden (29. 05. – 05. 07., 28. 08. – 27.
09.), 1 699 Kč/týden (03. 07. – 30. 08.), jednolůžkového pokoje 3 699 Kč/týden (29. 05. – 05. 07., 28. 08. – 27. 09.), 4 999 Kč/týden (03. 07. – 30. 08.), pokoje s výhledem na bazén 1 699 Kč/pokoj/týden.

OBJEDNÁVEJTE telefonicky 465 526 000
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ŠPANĚLSKO | COSTA BRAVA | SANTA SUSANNA, Pineda de Mar, Calella
Hotel H Top Summer Sun - S. Susanna

Příjemný hotel se nachází na hlavní promenádě v letovisku Santa Susanna cca 100 m od pláže. K vybavení
hotelu patří vstupní hala s recepcí, bar, snack bar, kavárna, herna, internet na recepci, TV místnost, úschovna
zavazadel, výtah, kulečník, bazén s lehátky.
Ubytování: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek mají koupelnu, WC, TV/SAT,
telefon, trezor (za poplatek), balkon nebo terasu.
Stravování: polopenze formou bufetu. Možnost dokoupení plné penze nebo All inclusive.
Hotel H Top Summer Sun
cena za osobu
1. a 2.osoba lůžko
3. a 4. osoba přistýlka
1. dítě 2-14 let přistýlka
2. dítě 2-14 let přistýlka
DOPRAVA:
vlastní,

29. 05. – 21. 06.
19. 06. – 12. 07.
5 099,6 599,3 799,4 899,ZDARMA
ZDARMA
2 599,3 299,bus jízdenka 2 900 Kč obousměrně, trasy viz str. 33

5 % do 31.03.

Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so
10. 07. – 02. 08.
9 499,7 099,ZDARMA
4 799,-

31. 07. – 16. 08.
11 099,8 299,ZDARMA
5 499,-

14. 08. – 30. 08.
9 499,7 099,ZDARMA
4 799,-

28. 08. – 13. 09.
6 599,4 899,ZDARMA
3 299,-

11. 09. – 27. 09.
5 099,3 799,ZDARMA
2 599,-

Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, polopenzi, spotřebu elektrické energie a vody, povlečení, ručníky, služby delegáta. Na místě se platí poplatek za pobytovou taxu cca 0,50 EUR/os./noc (od 15 let).
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, plné penze 999 Kč/osoba/týden, All inclusive 1 899 Kč/osoba/týden, All inclusive 1. dítě do 14 let 2 599
Kč/týden (19. 06. – 12. 09., v ostatních termínech zdarma), jednolůžkového pokoje 3 899 Kč/týden.

Hotel Caprici - Santa Susanna

Moderní hotel ležící přímo na pláži se nachází cca 600 m od začátku pobřežní promenády. K vybavení hotelu
patří vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, směnárna, venkovní bazén s terasou, lehátky a slunečníky, dětský bazén, bar, bar u bazénu, dětský koutek, úschovna zavazadel, stolní tenis, kulečník, herna s PC automaty,
animační programy. WiFi připojení v celém hotelu za poplatek.
Ubytování: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek mají koupelnu, WC, TV/SAT,
telefon, balkon a trezor (za poplatek).
Za příplatek pokoj PREMIUM (výhled na moře, WiFi, ručníky u bazénu, 1x sauna).
Stravování: polopenze formou bufetu. Možnost dokoupení plné penze.

5 % do 31.03.

Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

Hotel Caprici

cena za osobu
29. 05. – 14. 06.
12. 06. – 28. 06.
26. 06. – 19. 07.
17. 07. – 30. 08.
28. 08. – 06. 09.
04. 09. – 13. 09.
11. 09. – 20. 09.
18. 09. – 27. 09.
1. a 2. osoba lůžko
6 899,9 199,10 499,13 099,10 599,7 599,6 699,6 299,3. a 4. osoba přistýlka
5 099,6 899,7 899,9 799,7 899,5 699,5 099,4 699,1. dítě 2-12 let přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
599,599,599,ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
2. dítě 2-12 let přistýlka
5 099,6 899,7 899,9 799,7 899,5 699,5 099,4 699,DOPRAVA:
vlastní,
bus jízdenka 2 900 Kč obousměrně, trasy viz str. 33
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, polopenzi, spotřebu elektrické energie a vody, povlečení, ručníky, služby delegáta. Na místě se platí poplatek za pobytovou taxu cca 1 EUR/os./noc (od 15 let).
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, plné penze 1 299 Kč/osoba/týden (29. 05. - 14. 06., 04. 09. - 27. 09.), 1 499 Kč/osoba/týden (12. 06. –
28. 06., 28. 08. – 06. 09.), 1 699 Kč/osoba/týden (26. 06. - 30. 08.), plné penze 1. dítě do 12 let 249 Kč/týden (26. 06. – 06. 09., v ostatních termínech zdarma), jednolůžkového pokoje 3 099 Kč/týden (29. 05. - 28. 06., 28. 08. - 27. 09.),
3 899 Kč/týden (26. 06. - 30. 08.), pokoje PREMIUM 2 899 Kč/pokoj/týden.

Hotel MERCÉ - Pineda de Mar

Nově zrenovovaný rodinný hotel s výbornými službami a příjemným personálem se nachází v letovisku Pineda
de Mar cca 600 m od moře. Hotel je vhodný pro rodiny s dětmi a pro všechny klienty, kteří upřednostňují klidnější dovolenou. Na střeše hotelu je hezký bazén, sluneční terasa s lehátky a bar. K vybavení hotelu dále patří
recepce, restaurace, společenská místnost, úschovna zavazadel, bar, kde se pořádají večery s živou hudbou,
herna, internet (za poplatek), vyhlášená rybí restaurace.
Ubytování: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek mají koupelnu, WC, TV/SAT,
většina pokojů s balkonem. Za příplatek pokoj SUPERIOR po celkové renovaci (pouze dvoulůžkové pokoje).
Stravování: polopenze formou bufetu. Možnost dokoupení plné penze.

5 % do 31.03.

Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

Hotel MERCÉ

05. 06. – 21. 06.
19. 06. – 28. 06.
10. 07. – 19. 07.
cena za osobu
29. 05. – 07. 06.
11. 09. – 27. 09.
28. 08. – 13. 09.
26. 06. – 12. 07.
21. 08. – 30. 08.
17. 07. – 02. 08.
31. 07. – 23. 08.
1. a 2. osoba lůžko
4 799,5 799,6 999,8 699,9 599,10 599,13 499,3. a 4. osoba přistýlka
3 899,4 599,5 599,6 899,7 699,8 499,10 799,1. dítě 2-12 let přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
1 399,3 499,3 899,4 199,5 399,1 199,2. dítě 2-12 let přistýlka
ZDARMA
3 499,4 299,4 799,5 299,6 699,2 899,DOPRAVA:
vlastní,
bus jízdenka 2 900 Kč obousměrně, trasy viz str. 33
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, polopenzi, spotřebu elektrické energie a vody, povlečení, ručníky, služby delegáta. Na místě se platí poplatek za pobytovou taxu cca 0,50 EUR/os./noc (od 15 let).
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, plné penze 999 Kč/osoba/týden (05. 06. – 19. 07., 21. 08. – 27. 09.), 1 199 Kč/osoba/týden (29. 05. – 07.
06., 17. 07. – 23. 08.), jednolůžkového pokoje 2 399 Kč/týden (29. 05. – 28. 06., 28. 08. – 27. 09.), 3 599 Kč/týden (26. 06. – 30. 08.), garance balkonu 499 Kč/osoba/týden, pokoje Superior 3 599 Kč/pokoj/týden.

Hotel CONTINENTAL - Calella

Jednodušší hotel pro méně náročné klienty se nachází cca 200 m od pláže a cca 100 m od centra letoviska.
K vybavení hotelu patří restaurace, bazén na střeše hotelu, bar, bar u bazénu, výtah, herna, biliár.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek mají koupelnu, WC, telefon, trezor (za poplatek),
některé pokoje s balkonem.
Stravování: polopenze formou bufetu.
Hotel CONTINENTAL
cena za osobu
1. a 2.osoba lůžko
3. a 4. osoba přistýlka
1. a 2. dítě 2-11 let přistýlka
DOPRAVA:
vlastní,

5 % do 31.03.

Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so
05. 06. – 05. 07.
03. 07. – 02. 08.
5 699,7 799,5 099,6 999,2 799,3 899,bus jízdenka 2 900 Kč obousměrně, trasy viz str. 33

31. 07. – 30. 08.
8 499,7 699,4 299,-

28. 08. – 13. 09.
6 499,5 799,3 199,-

Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, polopenzi, spotřebu elektrické energie a vody, povlečení, ručníky, služby delegáta. Na místě se platí poplatek za pobytovou taxu cca 0,50 EUR/os./noc (od 15 let).
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, jednolůžkového pokoje 3 099 Kč/týden.
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11. 09. – 27. 09.
5 699,5 099,2 799,-

Calella | COSTA BRAVA | ŠPANĚLSKO
HOTEL CATALONIA - Calella
Moderní hotel vhodný pro všechny věkové kategorie se nachází v hotelové zóně cca 250 m od pláže nedaleko centra města s obchody a restauracemi. K vybavení hotelu patří klimatizovaná recepce se salónkem, výtah, restaurace, bar, TV místnost, střešní terasa s bazénem a lehátky s
nádherným výhledem na moře a celé letovisko, menší bazén u hotelu, dětské brouzdaliště, kulečník a animační programy. Internet za příplatek.
Ubytování: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky pro dospělou osobu nebo 2 děti do 13 let, mají koupelnu, WC, telefon
a balkon. POKOJE SUPERIOR – pokoje v nejvyšším patře hotelu (pouze 2lůžkové) s velkou terasou s lehátky a výhledem na moře nebo hory.
Stravování: polopenze formou bufetu. Možnost dokoupení plné penze nebo All inclusive.
HOTEL CATALONIA

5 % do 31.03.

Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so
05. 06. – 14. 06. 12. 06. – 21. 06.

cena za osobu
1. a 2. osoba lůžko
3. a 4. osoba přistýlka
1. dítě 2-13 let přistýlka
2. dítě 2-13 let přistýlka
DOPRAVA:
vlastní,

29. 05. – 07. 06. 18. 09. – 27. 09. 04. 09. – 20. 09. 19. 06. – 28. 06. 26. 06. – 12. 07. 10. 07. – 19. 07. 17. 07. – 26. 07. 24. 07. – 02. 08. 31. 07. – 23. 08. 21. 08. – 30. 08. 28. 08. – 06. 09.
5 199,5 799,6 399,7 099,7 899,8 999,9 399,9 899,11 099,8 399,6 899,4 099,4 599,5 099,5 699,6 399,7 199,7 499,7 899,8 899,6 699,5 499,ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
2 599,2 899,3 199,3 499,3 999,4 499,4 699,4 899,5 499,4 199,3 399,bus jízdenka 2 900 Kč obousměrně, trasy viz str. 33

Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, polopenzi, spotřebu elektrické energie a vody, povlečení, ručníky, služby delegáta. Na místě se platí poplatek za pobytovou taxu cca 0,50 EUR/os./noc (od 15 let).
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, plné penze 1 099 Kč/osoba/týden, All inclusive 3 199 Kč/osoba/týden, All inclusive 1. dítě do 13 let
1 899 Kč/týden (29. 05. – 26. 07., 21. 08. – 27. 09.), 2 399 Kč/týden (24. 07. – 23. 08.), All inclusive 2. dítě do 13 let 1 599 Kč/týden, jednolůžkového pokoje 2 899 Kč (29. 05. - 28. 06., 28. 08. - 27. 09.), 3 599 Kč (26. 06. - 30. 08.),
pokoje s výhledem na moře 1 399 Kč/osoba/týden, pokoje SUPERIOR s výhledem na moře 2 399 Kč/osoba/týden, pokoje SUPERIOR s výhledem na hory 1 699 Kč/osoba/týden.

HOTEL MIAMI - Calella
Oblíbený rodinný hotel nedaleko hlavní obchodní zóny letoviska Calella se nachází cca 250 m od pláže.
K vybavení hotelu patří vstupní hala s recepcí, kterou lze projít do atria s bazénem a terasou na opalování,
klimatizovaná restaurace, bar, bar u bazénu, dětský koutek a bazén, výtah, TV místnost, salonek, místnost pro
uložení zavazadel. WiFi připojení ve veřejných prostorách zdarma.
Ubytování: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistýlek, koupelna, WC, TV/SAT, tel. a balkon.
Stravování: polopenze formou bufetu. Možnost dokoupení plné penze nebo All inclusive.
HOTEL CATALONIA

Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so
05. 06. – 21. 06.

cena za osobu
1. a 2. osoba lůžko
3. a 4. osoba přistýlka
1. dítě 2-13 let přistýlka
2. dítě 2-13 let přistýlka
DOPRAVA:
vlastní,

5 % do 31.03.

19. 06. – 28. 06.

29. 05. – 07. 06. 04. 09. – 13. 09. 28. 08. – 06. 09.
4 799,6 099,7 299,3 899,4 899,5 899,ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
2 399,3 099,3 699,bus jízdenka 2 900 Kč obousměrně, trasy viz str. 33

03. 07. – 12. 07.
26. 06. – 05. 07.
7 899,6 299,ZDARMA
3 899,-

21. 08. – 30. 08.
8 399,6 699,ZDARMA
4 199,-

10. 07. – 26. 07.
9 399,7 499,ZDARMA
4 699,-

24. 07. – 02. 08.
10 099,8 099,ZDARMA
5 099,-

31. 07. – 23. 08.
11 399,9 099,ZDARMA
5 699,-

11. 09. – 20. 09.
5 399,4 299,ZDARMA
2 699,-

18. 09. – 27. 09.
4 499,3 599,ZDARMA
2 199,-

Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, polopenzi, spotřebu elektrické energie a vody, povlečení, ručníky, služby delegáta. Na místě se platí poplatek za pobytovou taxu cca 0,50 EUR/os./noc (od 15 let).
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, plné penze 799 Kč/osoba/týden, All inclusive 3 299 Kč/osoba/týden, All inclusive 1. dítě do 13 let
1 899 Kč/týden, All inclusive 2. dítě do 13 let 1 599 Kč/týden, jednolůžkového pokoje 2 899 Kč/týden (29. 05. – 05. 07., 28. 08. – 27. 09.), 3 599 Kč/týden (03. 07. – 30. 08.).

HOTELY Esplai / BON REPOS - Calella

Moderní zrenovované hotely se nachází v klidnější části letoviska Calella cca 350 m od centra a cca 250 m
od pláže. K vybavení hotelu patří vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, bar, TV místnost, venkovní bazén
s dětskou částí, bar u bazénu, kavárna, společenská místnost, animační programy pro děti i dospělé. WiFi
připojení na recepci zdarma.
Ubytování: klimatizované dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek mají koupelnu, WC, telefon,
TV/SAT, balkon, trezor (za poplatek).
Stravování: polopenze formou bufetu. Možnost dokoupení plné penze nebo All inclusive.
HOTELY Esplai / BON REPOS

5 % do 31.03.

Termíny včetně dopravy - 10 dní pá-ne / 7 nocí so-so

cena za osobu
29. 05. – 14. 06.
12. 06. – 28. 06
26. 06. – 12. 07.
10. 07. – 23. 08.
21. 08. – 30. 08.
28. 08. – 06. 09.
04. 09. – 27. 09.
1. a 2. osoba lůžko
4 799,7 199,8 599,10 099,7 199,5 699,4 999,3. a 4. osoba přistýlka
3 599,5 399,6 499,7 599,5 399,4 299,3 699,1. dítě 2-14 let přistýlka
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
ZDARMA
2. dítě 2-14 let přistýlka
2 399,3 599,4 299,4 999,3 599,2 899,2 499,DOPRAVA:
vlastní,
bus jízdenka 2 900 Kč obousměrně, trasy viz str. 33
Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí/osoba, polopenzi, spotřebu elektrické energie a vody, povlečení, ručníky, služby delegáta. Na místě se platí poplatek za pobytovou taxu cca 0,50 EUR/os./noc (od 15 let).
Možnost dokoupení: autobusové dopravy, komplexního cestovního pojištění 300 Kč/osoba/týden, 250 Kč/dítě do 12 let/týden, plné penze 499 Kč/osoba/týden, All inclusive 2 199 Kč/osoba/týden (29. 05. – 14. 06., 05. 09. –
27. 09.), 3 199 Kč/osoba/týden (12. 06. – 24. 08.), 3 399 Kč/osoba/týden (22. 08. – 07. 09.), All inclusive 1. dítě do 14 let 899 Kč/týden (29. 05. – 14. 06., 05. 09. – 27. 09.) ), 1 899 Kč/týden (12. 06. – 07. 09.), jednolůžkového pokoje
1 899 Kč/týden.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA DO ŠPANĚLSKA
Odjezdy v pátek, z Prahy cca v 8:30 hod. Cesta trvá přibližně 23 – 24 hodin dle aktuálního silničního provozu.
Cena obousměrné jízdenky: 2 900 Kč, jednosměrné jízdenky: 2 200 Kč.

DOPRAVA JE ZAJIŠŤOVÁNA VE SPOLUPRÁCI S PARTNERSKÝMI DOPRAVCI POHODLNÝMI ZÁJEZDOVÝMI AUTOBUSY S KLIMATIZACÍ, WC, DVD A OBČERSTVENÍM.
U PARTNERSKÝCH DOPRAVCŮ NELZE ZAKOUPIT MÍSTENKY.
NÁSTUPNÍ MÍSTA:
TRASA A: Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Bílina, Most, Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Ostrov nad Ohří, Karlovy Vary, Sokolov, Cheb.
TRASA B: Pardubice, Hradec Králové, Kolín, Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, Rozvadov/Sv. Kateřina.
TRASA C: Tišnov, Kuřim, Brno, Velké Meziříčí, Jihlava, Humpolec, Praha, Beroun, Plzeň, Rozvadov/Sv.Kateřina.
SVOZOVÁ MÍSTA ZA PŘÍPLATEK:
Nástupní místa za příplatek 300 Kč: Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Žatec, Mladá Boleslav, Příbram.
Nástupní místa za příplatek 300 Kč: Ostrava, Frýdek Místek, Příbor, Nový Jičín, Hranice, Přerov, Olomouc, Prostějov, Vyškov.
Nástupní místa za příplatek 500 Kč: Tábor, České Budějovice, Písek.
CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. si vyhrazuje právo na úpravu nástupních míst dle počtu přihlášených osob nebo právo zrušit nástupní místo v případě menšího počtu osob (4 a méně).

OBJEDNÁVEJTE telefonicky 465 526 000
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5%
do 31. 03.

MAĎARSKO – Budapešť a termální lázně

Ráno návštěva tržnice. Prohlídka města s průvodcem – historické centrum Budína i Pešti, Rybářská
bašta, Matyášův chrám, Bazilika sv. Štěpána, Budínský hrad, Szechenyiho řetězový most.
Městský park, kde je možno navštívit Szechényiho termální lázně, různá muzea a galerie nebo
městskou ZOO s botanickou zahradou.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa B), služby průvodce.

Termín: 02. 05. 2020

RAKOUSKO – Zámek Laxenburg, čokoládovna a plavba po podzemním jezeře

Hauswirth – návštěva čokoládovny, která patří k největším výrobcům cukrovinek v Rakousku
s možností ochutnávky a zakoupení místních produktů. Laxenburg – prohlídka vodního zámku
Frenzesburg s krásným parkem ležícího na umělém ostrově uprostřed jezera s množstvím
zábavných staveb a mystických jeskyní. Seegrotte – zatopený sádrovcový důl, plavba po
největším podzemním jezeře v Evropě.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa B), služby průvodce.

Termín: 16. 05., 17. 09. 2020

Cena: 1 099 Kč

NĚMECKO – Drážďany – výstava orchidejí

Mezinárodní prodejní výstava orchidejí Orchideen Welt - skvosty světa tropických orchidejí
i orchidejí mírného pásma od pěstitelů, šlechtitelů a prodejců z Evropy, Asie, Jižní Ameriky
i Austrálie, možnost nákupu. Odpoledne pro zájemce možnost prohlídky města - Zwinger,
Semperova opera, Katedrála, Sídelní zámek, chrám Frauenkirche.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa A), služby průvodce.

Termíny: 02. 04., 04. 04. 2020

Cena: 899 Kč

RAKOUSKO – Vídeň nejen pro děti

Zámek Schönbrunn – letní císařské sídlo Habsburků s rozlehlými zahradami (UNESCO).
Návštěva nejstarší existující zoologické zahrady na světě Schönbrunner Tiergarten. Možnost
návštěvy labyrintu. Okružní jízda Vídní. Odpoledne zábavný park Prater s nejznámější atrakcí - 61 m
vysokým obřím kolem Riesenrad.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa B), služby průvodce.

Termíny: 01. 05., 06. 08. 2020

Cena: 799 Kč

Cena: 799 Kč

NĚMECKO – Legoland

Celodenní individuální návštěva zábavního parku v německém městě Günzburg o velikosti
26 fotbalových hřišť s více jak 50 atrakcemi a tisíci modely z více než 55 milionů LEGO ® kostek.
Park ve svých 8 tematických oblastech nabízí jedinečnou směsici napínavé zábavy a poznání. Srdce
parku tvoří MINILAND s modely nejznámějších měst a oblastí Evropy.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa A + Plzeň), technický doprovod.

Termíny: 09. 07., 13. 08. 2020

RAKOUSKO – Medvědí soutěska

Výlet pro zdatnější turisty. Nezapomenutelná cesta kolem vodopádů vede po žebřících, můstcích a dřevěných lávkách. Základní trasa trvá 3 – 4 hodiny. Odvážnější mohou vystoupat na malebnou vyhlídku s
rozhledem do okolních údolí a ti nejzdatnější až na vrchol Hochlantsch (1 722 m) – cesta trvá 7 hodin,
převýšení je 1 200 m.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa B), služby průvodce.

Termíny: 10. 09. 2020

Cena: 1 199 Kč

Cena: 1 199 Kč

NĚMECKO – Delfinárium a ZOO Norimberk

Krátká prohlídka centra města s průvodcem. Přejezd autobusem do překrásné zoologické zahrady
na okraji města. Součástí ZOO je delfinárium, ve kterém se konají 3x denně představení cvičených
lachtanů a delfínů. Kromě této atrakce můžete shlédnout akvárium, mnoho zajímavých zvířat
a děti si mohou zadovádět na dětských hřištích.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa A + Plzeň), technický doprovod.

RAKOUSKO – Wasserlochklamm a Hochkar

Cena: 999 Kč

Výjezd alpskou silnicí do nadmořské výšky 1 480 m a čtyřsedačkovou lanovkou na vrchol Hochkar.
Procházka panoramatickou stezkou Hochkar 360° Skytour (cca 45 minut) s nádherným výhledem na
Alpy až na samotný vrcholek Hochkaru (1 808 m). Přejezd k jedné z nejkrásnějších rakouských soutěsek
Wasserlochklamm. Systém lávek s pevnými schody a můstky vede 900 m okolo vodou vymletých koryt,
hlubokých tůní a pěti nádherných vodopádů – cesta trvá cca 3 – 3,5 hodiny, převýšení až 325 m. Před
vstupem do soutěsky je nutné přejít 65 m dlouhý visací most ve výšce 20 m nad řekou Salza.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa B), služby průvodce.

NĚMECKO – Hitlerovo Orlí hnízdo

Cena: 1 199 Kč

Termíny: 16. 07., 20. 08. 2020 		

Termín: 25. 06. 2020

Obersalzberg - výjezd speciálními autobusy na horu Kehlstein (1 717 m), dále tunelem do středu hory a výtahem (124 m) na Orlí hnízdo k historické čajovně, odkud se naskytne velkolepý
rozhled. Možnost prohlídky budovy Dokumentace v Obersalzbergu s rozsáhlými podzemními
kryty. Berchtesgaden - návštěva Solných dolů, procházka městem nebo koupání v termálních
lázních Watzmann Therme.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa A + České Budějovice), služby průvodce.

Termíny: 18. 06., 30. 07., 03. 09. 2020

Cena: 1 199 Kč

NĚMECKO – Lipsko a deštný prales Gondwanaland

Prohlídka centra města s průvodcem – památník bitvy u Lipska, kostel sv. Mikuláše, kostel sv.
Tomáše, kde byl varhaníkem J. S. Bach, Lipská opera, Nová radnice. Návštěva ZOO a Gondwanaland – tropický deštný prales Afriky, Asie a Jižní Ameriky. Na jedné zastřešené ploše, větší než
dvě fotbalová hřiště, můžete vidět na 40 exotických zvířecích druhů, okolo 500 různých stromů a
rostlin, živé zkameněliny ve vulkanických jeskyních.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa A), služby průvodce.

Termín: 03. 10. 2020

Cena: 1 199 Kč

POLSKO – Krakow a solný důl Wieliczka

Wieliczka – nejstarší solný důl v provozu v Evropě, světový unikát (UNESCO), prohlídka dolu.
Krakow (UNESCO) - hrad Wawel, katedrála, hlavní náměstí, Sukiennice, měšťanské domy, radniční
věž, univerzitní čtvrť.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa B mimo Svitav a Brna), služby průvodce.

Termín: 09. 05. 2020

Cena: 1 099 Kč

POLSKO – Osvětim – koncentrační tábor

Prohlídka bývalého koncentračního tábora s česky mluvícím průvodcem zahrnující stálé výstavy
a budovy hlavního tábora Auschwitz I a nejvýznamnější budovy v táboře Auschwitz II. – Birkenau:
vězeňské kasárny, vykládací plošiny, ruiny plynové komory a krematorium II nebo III. Prohlídka
trvá cca 3,5 hodiny.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa B mimo Svitav a Brna), technický doprovod.

Termíny: budou upřesněny během roku, dle dostupnosti prohlídky v českém jazyce

Cena: 899 Kč

RAKOUSKO – Soutěska Tormäuer a Ötschergräben

Výlet pro milovníky rakouské přírody. Přírodní park Ötscher-Tormäuer nedaleko městečka Mariazell je
označovaný za rakouský Grand Canyon. Cesta vede z vesničky Erlaufboden okolo přehrady Erlaufstausee
s pohledy na skalní věžičky nad řekou Erlauf. Turistika divokou soutěskou Tormäuer a Ötschergräben s nedotčenou krajinou plnou vodopádů, skal a alpské květeny, po dřevěných lávkách k vysokému vodopádu
Mirafall. Občerstvení na chatě Ötscherhias. Zpáteční cesta vede podél říčky Ötscher dnem kaňonu přes
skalní tunely až k vodní elektrárně na říčce Lassing s pohledem na další vodopád Lassingfall. Cesta končí
v městečku Wienerbruck a trvá cca 6 hodin.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa B), služby průvodce.

Termín: 23. 05. 2020

Cena: 999 Kč

RAKOUSKO – St. Pölten a Mariazell

St. Pölten – prohlídka historického centra hlavního města Dolního Rakouska: tři náměstí s historickými budovami a kostely, radnice, morový sloup, městské divadlo. Mariazell - poutní bazilika se soškou
Magna Mater Austria, výstup křížovou cestou na vyhlídku nad městem a nakonec výjezd lanovkou na
Bürgeralpe do výšky 1 270 m, procházka kolem dvou jezer Kristallsee a Waldsee, výstup na starou kamennou rozhlednu. Při zpáteční cestě krátká zastávka u vodopádu Marienwasserfall a cesta okolo jezera
Erlaufsee, kterým probíhá hranice Dolního Rakouska a Štýrska.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa B), služby průvodce.

Termín: 23. 05. 2020

Cena: 999 Kč

RAKOUSKO – Vídeň v barvách podzimu

Zámek Schönbrunn (UNESCO) – letní císařské sídlo Habsburků s rozlehlými zahradami. Přejezd do centra, prohlídka nejznámějších památek – hrad Hofburg, katedrála Stephansdom, luxusní třída Kärntnerstrasse, Graben, Radnice, osobní volno.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa B), služby průvodce.

Termín: 24. 10. 2020

Cena: 999 Kč

Slovensko – Malá Fatra + Orava

Těrchová, lehčí turistika - Naučný chodník Jánošíkovy diery – jedna z nejkrásnějších turistických tras na
Slovensku, soustava soutěsek a kaňonů s množstvím vodopádů a nezapomenutelnou scenérií skalních
útvarů. Plavba na pltích z Horné Lehoty do Oravského podzámku. Prohlídka Oravského hradu.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa B), služby průvodce.

Termín: 16. 05. 2020

POLSKO – Wroclaw a květinové slavnosti na zámku Ksiaz

Zámek Ksiaz – největší zámek Dolního Slezska a 3. největší zámek Polska, kde se konají květinové
slavnosti. Prohlídka zámku s krásným parkem, možnost návštěvy hřebčína. Wroclaw - prohlídka
historického centra města s průvodcem - Tumský ostrov, katedrála sv. Jana Křtitele, nádherné
náměstí Starého města s radnicí.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa A + Náchod mimo Prahy), služby průvodce.

Termín: 02. 05. 2020

Cena: 999 Kč

ŠVÝCARSKO – Autosalon Ženeva

Třídenní zájezd s nočními přejezdy. 2. den celodenní návštěva již 90. ročníku nejslavnějšího
světového autosalonu se všemi novinkami světových výrobců. Pro zájemce možná návštěva centra
města.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa A + Plzeň), služby průvodce.

Termíny: 06. 03. – 08. 03., 13. 03. – 15. 03. 2020

Cena: 699 Kč

Cena: 2 099 Kč

TRASY POZNÁVACÍ ZÁJEZDY:

TRASA A: Rychnov nad Kněžnou – Vamberk – Ústí nad Orlicí – Česká Třebová – Litomyšl – Vysoké Mýto – Chrudim nebo Holice – Pardubice – Hradec Králové – Praha.
TRASA B: Rychnov nad Kněžnou – Vamberk – Kostelec nad Orlicí – Týniště nad Orlicí – Hradec Králové – Pardubice – Chrudim nebo Holice – Vysoké Mýto – Ústí nad Orlicí – Česká Třebová – Svitavy – Brno.

CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. si vyhrazuje právo na úpravu nástupních míst dle počtu přihlášených osob nebo právo zrušit nástupní místo v případě menšího počtu osob (4 a méně).
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do 31. 03.

ČESKÁ REPUBLIKA - Jižní Morava a vinný sklípek

1. den: odjezd v ranních hodinách. Dopoledne příjezd do obce Milotice – prohlídka státního zámku s krásným
parkem. Osobní volno. Odpoledne odjezd do jihomoravské vinařské obce Čejkovice – ubytování, procházka po
městečku. Možnost exkurze ve výrobě čajů značky Sonnentor. Následuje celovečerní program ve vinném sklípku
Víno Sýkora zahrnující prohlídku výrobních prostor s odborným výkladem a ochutnávkou 6 moravských zemských
a přívlastkových vín, 2 speciálních vín a 6 sudových vín, teplá večeře, občerstvení formou bufetu (sýrové a uzeninové mísy, pomazánka, vinný olej s bagetkou), volná zábava (cimbálová muzika),
konzumace neomezeného množství sudového vína (program max. do půlnoci).
2. den: po snídani odjezd do Pasohlávek – volná zábava a relaxace v aquaparku
Aqualand Moravia nebo přejezd do Mikulova – individuální prohlídka města.
Odjezd odpoledne. Návrat ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa B), 1x ubytování v hotelu/penzionu,
1x snídani, program ve vinném sklípku (kromě cimbálu), technický doprovod.
Příplatek za cimbál se bude vybírat na místě dle počtu osob (cca 150 – 200 Kč/osoba).

Termín: 17. 10. – 18. 10. 2020		

CENA: 2 799 Kč

MAĎARSKO - Budapešť a Dunajský ohyb

1. den: odjezd v nočních až časných ranních hodinách. Budapešť - návštěva velké secesní tržnice, možnost nákupu
suvenýrů a místních kulinářských výrobků. Prohlídka Pešti - chrám sv. Štěpána, náměstí Vörösmarty, ulice Váci. Procházka po Andrássyho třídě až k náměstí Hrdinů s památníkem milénia, hrad Vajdahunyad s parkem.
2. den: plavba lodí po Dunaji do romantické oblasti Dunajského ohybu. Prohlídka malebného městečka
Szentendre s labyrintem malebných uliček. Přejezd autobusem do Visegrádu – sídla uherského krále Matyáše
Korvína a dále podél Dunaje do Ostřihomi s největší katedrálou v Maďarsku.
3. den: zastávka na návrší Gellért s krásnou vyhlídkou na Budapešť. Prohlídka historického centra Budína - Rybářská bašta s vyhlídkou na Budapešť a protilehlý Parlament, Matyášův chrám, Budínský hrad, Řetězový most. Přejezd
metrem do městského parku, návštěva jedněch z největších lázeňských komplexů v Evropě - Szechényiho termální
lázně – venkovní i vnitřní bazény, sedací lázně, vířivky, podvodní masážní trysky, atd. Případně různá muzea a galerie, ZOO s botanickou zahradou. Odjezd v podvečer.
4. den: návrat v nočních až časných ranních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa B), 2x ubytování v hotelu, 2x polopenzi,
služby průvodce.

Termín: 01. 05. – 04. 05. 2020

CENA: 3 999 Kč

FRANCIE - Paříž a zámek Versailles

NĚMECKO - Romantické údolí Mosely a Porýní

Termíny: 06. 05. – 10. 05., 24. 09. – 28. 09. 2020		

Termín: 08. 10. – 11. 10. 2020

1. den: odjezd v odpoledních hodinách.
2. den: Paříž – prohlídka města: Eifffelova věž, Martova pole, Invalidovna, most Alexandra III., muzeum d`Orsay,
Francouzský institut, Latinská čtvrť, Il de la Cité, katedrála Notre Dame, Sorbonna, Louvre, Tuirellské zahrady, náměstí Concorde.
3. den: zámek a zahrady ve Versailles, návrat do Paříže - moderní čtvrť La Défence, večerní Montmartre – Moulin
Rouge, Pigale, Sacré – Coeur. Noční projížďka Paříží – krátká zastávka na náměstí Trocadero.
4. den: Paříž – radnice, Centre George Pompidou, Les Halles, náměstí Vandome,
kostel sv. Madeleine. Osobní volno k návštěvě muzeí nebo bulváru Champs Elyseés
a Vítězného oblouku. Na závěr dne projížďka lodí po Seině. Odjezd v podvečer.
5. den: návrat do ČR v dopoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa A + Plzeň), 2x ubytování v hotelu 2*,
2x snídani, služby průvodce.

CENA: 5 499 Kč

FRANCIE - Štrasburk a Alsaská vinná stezka

1. den: odjezd v odpoledních hodinách.
2. den: Štrasburk (UNESCO) - prohlídka města: nejmalebnější část města, tzv. Malá Francie - La Petite France s
Vaubanovou přehradou s panoramatickým výhledem a krytými mosty Ponts-Couverts, hrázděné domy, romantické uličky podél řeky Ill, vodní kanály, katedrála Notre-Dame, Palais Rohan, Carré d´Or - Zlatý čtverec – bývalá čtvrt
zlatníků s malými zdobenými uličkami obchodníků.
3. den: Alsaská vinná stezka – vesnička Obernai s renesančními domy z části ještě hrázděnými a zachovalým
opevněním. Chateau du Haut-Koenigsbourg - majestátní hrad z červeného pískovce tyčící se ve výšce 800 m,
mezi jehož majitele patřili i Habsburkové. Při dobré viditelnosti se dá dohlédnout až do Alp. Kaysersberg – městečko obklopené dvěma pohořími s romantickou ruinou hradu, renesanční radnice, vzácný kostel sv. Kříže.
4. den: Eguisheim - hrázděné domy s květinami, tři donjony bývalého hradu a renesanční fontány. Vesnička
Riquewihr přezdívána „perla alsaských vinic“ označovaná za nejkrásnější vesnici Francie s pohádkovými domy,
nejvyšší hrázděný dům v Alsasku, zbytky městských bran a opevnění, okolní vinice.
Colmar - rodiště Frédérica Augusta Bartholdiho, autora Sochy svobody s krásným historickým centrem, hrázděné
renesanční domy, církevní stavby, gotický Collégiale Saint-Martin, chrám Saint-Matthieu, bývalý kostel dominikánů, dnes muzeum Unterlinden. Nejmalebnější čtvrť Colmaru, Petite Venise – Malé Benátky, s kanály a můstky s
květinami. Odjezd v podvečer.
5. den: návrat do ČR v ranních až dopoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa A + Plzeň), 2x ubytování v hotelu,
2x snídani, služby průvodce.

Termíny: 24. 10. – 28. 10. 2020		

CENA: 5 899 Kč

CHORVATSKO - Národní parky Chorvatska s výletem do
Bosny a Hercegoviny
Termín: 05. 06. – 14. 06. 2020

Cena: 8 199 Kč

ve 2lůžkových pokojích bez kuchyňky nebo ve 2 – 4lůžkových studiích a
apartmánech s kuchyňkou.

Více informací na str. 36.

CHORVATSKO - Národní parky Chorvatska – pobyt s výlety
Termín: 11. 09. – 20. 09. 2020

1. den: odjezd v nočních až časných ranních hodinách.
2. den: romantické Údolí Mosely – město Trevír – jedno z nejhezčích německých měst s řadou památek z římské
doby. Bernkastel – městečko s unikátním souborem hrázděných domů obklopené vinicemi. Eltz – jeden z nejkrásnějších hradů v Evropě, s množstvím pohádkových věží a věžiček a romantickými výhledy do údolí.
3. den: Koblenz – malebné město ležící na soutoku Mosely a Rýna. Romantická plavba lodí po Rýnu krásným
údolím s terasovitými svahy s vinicemi a malebnými vesničkami, mohutné hrady a zámky, proslulá skála Lorelai,
kde se zrodila slavná legenda o krásné dívce s čarokrásným hlasem. Mohuč – prohlídka arcibiskupského města
na soutoku Rýna a Mohanu, dóm sv. Martina, přední stavby v německém románském
slohu. Odjezd v podvečer.
4. den: návrat v ranních až dopoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa A), 1x ubytování v hotelu, 1x snídani,
služby průvodce.

CENA: 3 299 Kč

NIZOZEMÍ - Jarní Holandsko s květinovým korzem

1. den: odjezd v odpoledních hodinách.
2. den: ráno Amsterdam - procházka historickým centrem, návštěva brusírny diamantů, plavba lodí po grachtech,
které vtiskly městu neopakovatelný ráz. Osobní volno na procházku malebnými zákoutími i na návštěvu muzeí
- Van Gogh museum, Rijksmuseum se slavnou Rembrantovou Noční hlídkou, Museum voskových figurín Madame Tussaud.
3. den: ráno návštěva tradičního alkmaarského sýrového trhu na náměstí Waagplein v Alkmaaru, kde dodnes
fungují staré sýrařské cechy. Uvidíte několik tisíc kilogramů sýrů na jednom místě. Sýry jako je Gouda, Eidam nebo
Leiden v podobě velkých koláčů roznáší nosiči v pestrobarevných čapkách a s dřevěnými povozy. Zaandam,
obydlený skanzen Zaanse Schans s dřevěnými domky, větrnými mlýny, výrobou sýrů a dřeváků. V podvečer
prohlídka městečka Volendam – historické rybářské městečko s dřevěnými domky a malými grachty.
4. den: v městečku Lisse, navštívíme největší evropský květinový park Keukenhof, během dne kolem parku projede světoznámé květinové korzo, průvod alegorických vozů z tisíců řezaných
květů tulipánů, hyacintů, narcisů. Odjezd v podvečer.
5. den: návrat do ČR v poledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa A), 2x ubytování v hotelu, 2x snídani,
služby průvodce.

Termín: 22. 04. – 26. 04. 2020

CENA: 6 499 Kč

RAKOUSKO – Tullnské a Kittenberské zahrady

1. den: odjezd v nočních až časných ranních hodinách.
2. den: zámek Rosenburg – rozsáhlý renesanční zámecký komplex s historickými sály a komnatami, vzácnými
obrazy a starožitnostmi a největším rytířským turnajovým kolbištěm v Evropě. Tullnské zahrady – přes 40 vzorových zahrad s potoky a koupacími jezírky rozprostírající se na ploše cca 50 ha. Krásný výhled na celý rozlehlý areál
je z 30 m vysoké stezky korunami stromů. Krems (Kremže) – krátká zastávka v historickém městečku proslulém
výrobou hořčice.
3. den: benediktinský klášter Göttweig – jedna z nejstarších a nejdéle fungujících staveb tohoto typu v Rakousku,
jejíž součástí je restaurace s vyhlídkovou plošinou s nádherným panoramatickým výhledem na údolí Dunaje a Wachau. Kittenberské zahrady – jedna z nejkrásnějších expozic v Rakousku – více než 30 tematických zahrad s tisíci
květy růží, zahradou leknínů, umělců, pokušení, ohně, slunce nebo duhy, toskánskou nebo japonskou zahradou a
mnoho dalších. Barokní klášter Klosterneuburg – jedno z nejvýznamnějších sakrálních a kulturních center Rakouska se světoznámým Verdunským oltářem – nejlépe zachované středověké umělecké dílo svého druhu a rakouskou
korunovační korunou uloženou v místní pokladnici. Odjezd v podvečer.
4. den: návrat v nočních až časných ranních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa B), 1x ubytování v hotelu, 1x snídani,
služby průvodce.

Cena: 8 399 Kč

Termín: 15. 05. – 18. 05. 2020

ve 2lůžkových pokojích bez kuchyňky nebo ve 2 – 4lůžkových studiích a
apartmánech s kuchyňkou.

CENA: 2 599 Kč

Více informací na str. 37.

SLOVINSKO, ITÁLIE – Přírodní krásy Slovinska, Terst a zámek Miramare

ITÁLIE - Řím a Florencie

1. den: odjezd v odpoledních hodinách.
2. den: Florencie - kolébka renesance, procházka starým městem, návštěva nejznámějších památek: Piazza del
Duomo, Kampanila, dómy a kaple Medicejských, most zlatníků.
3. den: Řím - Vatikán, prohlídka baziliky Sv. Petra, možnost návštěvy Vatikánských
muzeí vč. Sixtinské kaple, Andělský hrad.
4. den: pokračování k prohlídce Říma - Koloseum, Forum Romanum, Kapitol,
Fontana di Trevi, Španělské schody. Odjezd v podvečer.
5. den: návrat v ranních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa A), 2x ubytování v hotelu, 2x snídani ,
služby průvodce.

Termín: 06. 05. – 10. 05. 2020

CENA: 5 999 Kč

ITÁLIE - Toskánsko

1. den: odjezd v odpoledních hodinách.
2. den: Florencie – kolébka renesance, procházka starým městem, návštěva nejznámějších památek Piazza del
Duomo, Kampanila, dómy a kaple Medicejských, most zlatníků.
3. den: Siena (UNESCO) – historické centrum – hlavní náměstí Piazza del Campo, zvonice Torre del Mangia, gotická
katedrála, baptisterium, romantické uličky s kostely, paláci a muzei. San Gimignano (UNESCO) – jedno z nejatraktivnějších míst Toskánska, středověké městečko s hradbami a historickými rodovými věžemi, několik náměstí, bazilika, poutní kostel. Volterra – středověké městečko s impozantními středověkými paláci, městskými hradbami,
gotickou katedrálou a římským divadlem.
4. den: Pisa (UNESCO) - město proslulé svou šikmou věží, náměstí Campo dei Miracoli, katedrála, baptisterium.
Lucca – starobylé město se 4,2 km dlouhým renesančním opevněním, rodiště slavného skladatele Giacoma Pucciniho. Románská katedrála San Martino, zachovalá věž Torre Guinigi, náměstí Piazza dell´Amfiteatro se středověkými
budovami vystavěnými na stěnách římského amfiteátru. Odjezd v podvečer.
5. den: návrat v dopoledních až poledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa A), 2x ubytování v hotelu, 2x snídani,
služby průvodce.

Termín: 13. 05. – 17. 05. 2020

CENA: 5 999 Kč

1. den: odjezd ve večerních hodinách.
2. den: návštěva Bledského hradu. Největší slovinské jezero Bohinj se smaragdově průzračnou vodou. Procházka
k nejvyššímu slovinskému vodopádu Savica. V případě hezkého počasí výjezd lanovkou na Vogel s nádhernými výhledy na Triglavský národní park. Lázeňské letovisko Bled na březích stejnojmenného jezera s termálními prameny
a kostelíkem na ostrůvku uprostřed.
3. den: Ljubljana – prohlídka hlavního města s mnoha barokními památkami, opevněný hrad, originální budovy
architekta Josipa Plečnika. Postojenské jeskyně – největší krápníkové jeskyně v Evropě a Predjamský hrad – jeden z největších slovinských hradů.
4. den: Lipica – návštěva světoznámého hřebčína s chovem vzácných bílých koní Lipicánů, kdysi pýchou Habsburků, španělská jezdecká škola. Miramare – romantický zámek arcivévody Maxmiliána Habsburského ležící přímo na
břehu Jaderského moře s krásným parkem. Terst – největší přístav Jadranu a hlavní město provincie Friuli – Venezia.
Prohlídka města – starý přístav, Canal Grande, náměstí s kašnami a paláci, Kapitolský vrch s několika kostely, Bazilika
di San Giusto, hrad s pěkným parkem. Odjezd v pozdních večerních hodinách.
5. den: návrat v ranních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa B), 2x ubytování v hotelu,
2x polopenzi, služby průvodce.

Termín: 30. 09. – 04. 10. 2020

CENA: 5 599 Kč

SLOVENSKO, MAĎARSKO, RAKOUSKO – Metropole na Dunaji – Bratislava, Budapešť, Vídeň

1. den: odjezd v brzkých ranních hodinách, dopoledne příjezd do Bratislavy. Prohlídka města s průvodcem –
katedrála sv. Martina – největší kostel ve městě a Primaciální palác – sídlo biskupů, Bratislavský hrad, Michalská
brána – sídlo prezidenta, Stará radnice, Grassalkovičův palác, Slovenské národní divadlo.
2. den: ráno odjezd do Budapešti – návštěva vyhlášené tržnice, možnost nákupu tradičních suvenýrů a potravin,
možná výměna HUF. Následuje prohlídka města s průvodcem – Budínský hrad, Rybářská bašta s krásnou vyhlídkou
na město a budovu parlamentu, chrám sv. Matyáše, královský palác, basilika sv. Štěpána, řetězový most a další.
3. den: ráno odjezd zpět do Bratislavy – plavba lodí po Dunaji do Vídně krásnou krajinou přes národní park Donau
-Auen. Po příjezdu do Vídně prohlídka nejznámějších historických památek s průvodcem – hrad Hofburg – někdejší
rezidence rakouského císaře, dnes sídlo úřadu rakouského spolkového prezidenta,
katedrála Stephansdom – jedna z nejvýznamnějších rakouských gotických památek
a symbol Vídně, luxusní třída Kärntnerstrasse, Graben, Radnice. Odjezd v podvečer.
4. den: návrat v nočních až časných ranních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa B), 2x ubytování v hotelu, 2x polopenzi,
služby průvodce

Termín: 25. 09. – 28. 09. 2020

CENA: 4 099 Kč

OBJEDNÁVEJTE telefonicky 465 526 000
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CHORVATSKO | POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ

5%
do 31. 03.

NÁRODNÍ PARKY CHORVATSKA - s výletem do Bosny a Hercegoviny

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den: odjezd v odpoledních hodinách.
2. den: prohlídka známého Národního parku Plitvická jezera – soustava 16 jezer, vodopádů a kaskád.
Odjezd na ubytování na Makarskou riviéru.
3. den: pobyt u moře.
4. den: celodenní výlet do Národního parku Krka – možnost koupání pod vodopády. Návštěva Šibeniku –
malebné město, katedrála Sv. Jakuba, pevnost, romantické uličky starého města.
5. den: Šestanovac – návštěva místního trhu s hospodářskými zvířaty, tradičními ručními výrobky a gastronomickými specialitami. Prohlídka přírodního unikátu Imotski jezera – 2 jezera krasového původu (Modré
a Červené) obklopená strmými skálami, možnost koupání v Modrém jezeře.
6. den: celodenní výlet do Bosny a Hercegoviny - Mostar (UNESCO) – nefalšovaný Orient kousek od Jadranu,
prohlídka města ležícího na řece Neretvě s množstvím památek z doby tureckého panství a světoznámým
Starým mostem. Při zpáteční cestě zastávka u vodopádů Kravica - přes 120 metrů široké a 28 metrů vysoké
vodopády na řece Trebižat. Možnost koupání pod vodopády.
7. den: pobyt u moře.
8. den: fakultativní lodní výlet na poloostrov Pelješac – Trpanj – menší, příjemné letovisko, jediné na severním
pobřeží poloostrova, koupání. Přejezd na ostrov Hvar – Sučuraj – prohlídka městečka nebo koupání. Výlet je
vč. fishpicknicku - rybí oběd a víno.
9. den: předání pokojů (cca do 10 h), pobyt u moře. Odjezd v podvečer.
10. den: příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Program je orientační, jednotlivé dny mohou být upraveny průvodcem dle situace.
Termín včetně dopravy - 10 dní pá-ne/ 7 nocí so-so
05. 06. - 14. 06.
8 199,-

cena za osobu

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 7x ubytování ve 2 lůžkových pokojích bez kuchyňky nebo ve 2-4 lůžkových studiích a apartmánech s
kuchyňkou, 7x polopenzi, pobytovou taxu, služby průvodce, výlety kromě fakultativních.
Cena nezahrnuje: vstupy, komplexní cestovní pojištění 300 Kč/dospělá osoba, 250 Kč/dítě do 12 let.
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MAXIobjem

Francouzská elegance

73l

soft

CLOSE

www.brandt.cz
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OBJEDNÁVEJTE on-line na www.ckkalousek.cz

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ

5%

| CHORVATSKO

do 31. 03.

NÁRODNÍ PARKY CHORVATSKA - pobytový zájezd s výlety

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: odjezd v odpoledních hodinách.
2. den: prohlídka známého Národního parku Plitvická jezera – soustava 16 jezer, vodopádů
a kaskád. Odjezd na ubytování na Makarskou riviéru.
3. den: pobyt u moře.
4. den: celodenní výlet do Národního parku Krka – možnost koupání pod vodopády. Návštěva
Šibeniku – malebné město, katedrála Sv. Jakuba, pevnost, romantické uličky starého města.
5. den: fakultativní lodní výlet na ostrov Korčula – město Korčula, pravděpodobné rodiště
cestovatele Marca Pola – prohlídka historického centra se starými hradbami proslulého svými
výbornými bílými víny, olivovým olejem a produkty z levandule. Výlet je vč. fishpicknicku - rybí
oběd a víno.
6. den: celodenní výlet do Dubrovníku (UNESCO) – prohlídka historického města obklopeného
hradbami.
7. den: pobyt u moře.
8. den: celodenní výlet do Trogiru (UNESCO) – prohlídka historického města s pevností, širokou
promenádou a labyrintem středověkých uliček. Split – prohlídka historického centra s mnoha
památkami, Diokleciánův palác – památka UNESCO, množství kavárniček, obchodů a galerií.
9. den: předání pokojů (cca do 10 h), pobyt u moře. Odjezd v podvečer.
10. den: příjezd do ČR v dopoledních hodinách.
Program je orientační, jednotlivé dny mohou být upraveny průvodcem dle situace.
Termín včetně dopravy - 10 dní pá-ne/ 7 nocí so-so
cena za osobu

11. 09. – 20. 09.
8 399,-

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 7x ubytování ve 2 lůžkových pokojích bez kuchyňky nebo ve 2-4 lůžkových studiích a apartmánech s
kuchyňkou, 7x polopenzi, pobytovou taxu, služby průvodce, výlety kromě fakultativních.
Cena nezahrnuje: vstupy, komplexní cestovní pojištění 300 Kč/dospělá osoba, 250 Kč/dítě do 12 let.

OBJEDNÁVEJTE telefonicky 465 526 000
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EVROPA | TERMÁLNÍ LÁZNĚ, KOUPÁNÍ A MUZIKÁLY

5%
do 31. 03.

MAĎARSKO - Termální lázně Bükfürdö

Lázeňský areál Bükfürdö patří k nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším maďarským termálním lázním. Komplex
s 27 bazény s termální (30 - 38°C) i normální (22 - 26°C) vodou, skluzavky, tobogány, kamikadze. Saunový svět –
parní sauna, ledová kabina, aromatická sauna a venkovní finská sauna. Termální voda je vhodná pro léčení poruch
pohybového ústrojí, pro poúrazovou terapii a pro léčení nemocí páteře.
1. den: odjezd v ranních hodinách, příjezd do termálních lázní Bükfürdö kolem 14. hodiny, ubytování, koupání.
2. den: celodenní volno, koupání v termálních lázních.
3. den: předání pokojů, koupání. Odjezd odpoledne, návrat do ČR v nočních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa B), 2x ubytování v hotelu Répce ***
(hotel je spojen s areálem lázní chodbou), 2x polopenzi, 0,25 l vody k večeři, 2x vstupné do lázní (léčebná a zážitková část), vstup do hotelového wellness, technický
doprovod. Zapůjčení županu za poplatek cca 3 EUR/pobyt.

Termíny: 03. 04. – 05. 04., 05. 11. – 07. 11. 2020

CENA: 4 299 Kč

MAĎARSKO - Termální lázně Zalakaros

Město Zalakaros leží v západním Maďarsku – Zadunají. Termální lázeňský areál Gránit nabízí letní termální koupaliště s aquaparkem, kryté lázně a léčebné centrum. Celý lázeňský areál má celkem 25 bazénů o teplotě 28 – 36°C a je
rozdělen na několik částí. V lázeňském domě naleznete bazény pro sedící s různou teplotou léčivé vody a termální
bazén. Léčebné centrum nabízí vnitřní i venkovní bazény s léčivou vodou a vířivkami.
Součástí areálu je také saunový svět, který obsahuje 2 sauny, 1 parní kabinu s vlastním ponorným bazénem se
studenou vodou.
Voda lázní Zalakaros je vhodná k léčbě pohybového ústrojí, chronických zánětů a degenerativních změn kloubů,
poruch nervové soustavy, nemocí srdcového a krevního oběhu, poruch metabolismu, chronických gynekologických a zubní zánětů. Kromě toho se voda může použít při rehabilitaci a doléčování po nehodách a ortopedických
operacích.
1. den: odjezd v brzkých ranních hodinách, příjezd do termálních lázní Zalakaros kolem 14. hodiny, ubytování,
koupání.
2. den: celodenní volno, koupání v termálních lázních.
3. den: předání pokojů, koupání. Odjezd odpoledne. Návrat do ČR v nočních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa B), 2x ubytování v hotelu Freya***
(hotel je spojen s areálem lázní chodbou), 2x polopenzi, 2x základní vstupné do lázní,
zapůjčení županu, technický doprovod.
Příplatek za vstup do zážitkové části cca 7 EUR/osoba/den.

Termíny: 24. 04. – 26. 04., 16. 10. – 18. 10., 13. 11. – 15. 11. 2020

CENA: 4 099 Kč

MAĎARSKO - Termální lázně Lenti

Lázně Lenti leží v jihozápadním cípu Maďarska, na pomezí Slovinska, Chorvatska a Rakouska. Z hloubky 1 700 m zde
vyvěrá na povrch 70°C teplá léčivá voda s obsahem oxidu uhličitého a sodíku. Areál termálních lázní se rozkládá v
krásné přírodě na okraji města na ploše 3500 m2. Návštěvníci mohou využít velké množství venkovních i vnitřních
bazénů s různými teplotami vody 28°C – 38°C se zážitkovými prvky jako jsou vířivky, masážní trysky a lehátka,
chrliče, vodopády, divoký proud, skluzavky a tobogán. K odpočinku slouží velký relaxační sál s pohodlnými lehátky
a vytápěnými kachličkovými odpočívadly.
Voda je vhodná pro léčbu pohybového ústrojí a vegetativního nervového systému, opotřebení páteře a kloubů.
Součástí lázní je také Energetický park svatého Jiří, který je unikátním místem v Evropě. Nachází se na místě, kde
se protínají proudy zemského záření, působící pozitivně na lidský organismus. Léčivá voda a výjimečná energie
tohoto místa jsou zárukou skutečného obnovení sil a ozdravení celého těla.
1. den: odjezd v ranních hodinách, příjezd do termálních lázní Lenti kolem 14. hodiny, ubytování, koupání.
2. den: celodenní volno, koupání v termálních lázních.
3. den: předání pokojů, koupání. Odjezd odpoledne návrat do ČR v nočních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa B), 2x ubytování v hotelu Thermal
Hotel Balance**** (hotel je spojen s areálem lázní chodbou), 2x polopenzi,
sladký bufet 1,5 h každý den od 15:30, neomezený vstup do lázní (léčebná a
zážitková část) a parku sv. Jiří, vstup do hotelového wellness a fitness,
zapůjčení županu, technický doprovod.

Termíny: 17. 04. – 19. 04., 06. 11. – 08. 11. 2020

CENA: 4 799 Kč

MAĎARSKO - Termální lázně a léčivá jeskyně Tapolca

Lázně Tapolca se nachází na západním okraji Balatonské vrchoviny cca 10 km od jezera Balaton. Město jeskyň a vod
Tapolca leží mezi čedičovými kopci posetými vinicemi, které rodí ta nejlepší balatonská vína. Největší turistickou
atrakcí města je Jezerní jeskyně, která byla již roku 1982 vyhlášena mimořádně chráněným přírodním výtvorem.
Mezi další zajímavosti patří Mlýnské jezero, kde pramení teplé prameny a Muzeum vína. Město Tapolca je slavné
díky své léčivé jeskyni. Pod hotelem Pelion**** se nachází krasová jeskyně se speciálním mikroklimatem s léčivými
účinky. Vhodná je zejména pro pacienty trpící chorobami dýchacích cest, astmatiky a alergiky. Vysoká vlhkost, bezprašné prostředí, ticho, pološero a trvalá teplota (14-16 °C) mají léčivé a uklidňující účinky.
Hotel Pelion**** v centru města Tapolca obklopený krásným parkem se nachází nad léčivou jeskyní. S jeskyní je
hotel přímo propojen krytou chodbou. Hotelové bazény jsou napouštěné termální vodou z vlastní studny, navrtané
v hotelovém parku. Naleznete zde venkovní a vnitřní termální bazény (33 – 37°C) s atrakcemi, chrliči, vířivkami
a protiproudy i saunový svět. Termální voda tryská z vrtu hloubky 224 m. Voda obsahuje vápník, hořčík, uhlovodík,
siřičitan a minerální látky. Termální voda je vhodná na revmatické a pohybové onemocnění, chronické zánětové
onemocnění páteře a kloubové onemocnění, revma vazivové tkáně, následné ošetření po zlomeninách, úrazech,
a po operacích pohybového ústrojí.
1. den: odjezd v ranních hodinách, příjezd do termálních lázní Tapolca kolem 14. hodiny, ubytování, koupání nebo
procházka po městečku.
2. den: celodenní volno, koupání v hotelových termálních bazénech, návštěva krasové
jeskyně.
3. den: předání pokojů, koupání. Odjezd odpoledne, návrat do ČR v nočních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa B), 2x ubytování v hotelu Pelion****,
2x polopenzi, neomezený vstup do hotelového wellness a fitness, vstup do krasové
jeskyně, zapůjčení županu, technický doprovod.

Termíny: 24. 04. – 26. 04., 09. 10. – 11. 10. 2020

CENA: 4 399 Kč

SLOVENSKO - Termální lázně Velký Meder

Veľký Meder dříve Čalovo se nachází v jižním cípu Západního Slovenska.
Termální areál – Thermal Corvinus disponuje dvěma oddělenými částmi - celoročně otevřeným krytým rekreačním
komplexem a venkovním letním areálem. Krytý rekreační komplex je tvořen dvěma samostatnými propojenými
částmi, ve kterých naleznete 25 m dlouhý plavecký bazén se 4 dráhami, plavecký bazén atypického tvaru a teplotě
30°C, perličkový bazén s teplotou 33°C, dětský bazén s atrakcemi s teplotou 30°C, sedací bazén teplotou vody 37°C,
který je z části krytý a ze 2/3 venkovní rekreační bazén s hydromasážemi a vodopády s teplotou vody 34°C, rodinný
bazén s teplotou 32°C s vodními atrakcemi, 2 celoroční tobogány se světelnými efekty. Součástí komplexu je také
Sauna centrum se 4 druhy saun (parní, bylinková, finská a infrasauna), restaurace, salón krásy, masážní salón, solná
jeskyně, magnetoterapie, termo-akupresurní masážní terapie nebo dětský koutek - Ostrov drobečků.
Termální voda je vhodná k léčbě pohybového ústrojí, nemocí kloubů, bolesti zad, revmatických potíží. Má dobré
regenerační účinky na celý organismus. Celý areál je obklopen lesoparkem, vhodným k procházkám.
1. den: odjezd v ranních hodinách, dopoledne příjezd do Velkého Mederu – koupání, ubytování.
2. den: celodenní volno, koupání v termálních lázních.
3. den: předání pokojů, koupání. Odjezd odpoledne, návrat do ČR v nočních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa B), 2x ubytování v hotelu Thermal
Varga***/Aqua*** (hotel je od termálních lázní cca 40 m), 2x polopenzi, 2x celodenní
vstupné do lázní s jedním přerušením denně, technický doprovod. Zapůjčení županu
za poplatek cca 5 EUR/pobyt.

Termíny: 17. 04. – 19. 04., 09. 10. – 11. 10. 2020

CENA: 3 899 Kč

Termín: 20. 11. – 22. 11. 2020

CENA: 3 699 Kč
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MAĎARSKO - Aquaworld Budapešť

Celodenní koupání v jedněch z největších zážitkových lázních Evropy. Aquapark se
rozkládá v obrovské kryté kopuli o průměru 72 m a výšce 5 pater. V lázeňském komplexu naleznete 17 bazénů. Vnitřní i venkovní bazény s masážními prvky, vodními
proudy, bazén s umělými vlnami, 11 tobogánů o celkové délce 1 km, rychlý proud
180 m horské řeky valící se mezi skalami, 25 m dlouhý plavecký bazén a 3 m vysoký
skokanský můstek.
Součástí je také komplex saun - tepidária pokojové teploty s vyhřívanými lehátky,
parní lázně, vonné páry aromatických parních kabin, finská sauna, sněžná jeskyně,
infrasauna, biosauna, Kneippův bazén.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa B), technický doprovod.

Termín: 24. 10. 2020

CENA: 1 099 Kč

NĚMECKO - Tropical Islands

Celodenní koupání v unikátním aquaparku – tropické prostředí s deštným
pralesem, 2 laguny ke koupání, písečná pláž s palmami, orchidejemi a ptačím
zpěvem, originální stavby z tropů, obchůdky se suvenýry, restaurace a různé
atrakce za příplatek. Teplota vzduchu je kolem 25 °C.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa A), technický doprovod.

Termín: 08. 05., 23. 07. 2020

CENA: 1 099 Kč

MUZIKÁLY 2020
Sestra v akci – HD Karlín

Americká muzikálová komedie Sestra v akci přichází po londýnském West
Endu, americké Brodwayi, Vídni či Hamburku do Prahy! Její předlohou je
film o barové zpěvačce Deloris Van Cartierové, která se musí před zločinci
ukrýt do kláštera mezi řádové sestry. Příchod Deloris však dosud poklidný
klášterní život zásadně naruší a vnese do něj řadu nečekaných novinek.
Muzikál na motivy světoznámého filmu s Whoopi Golberg uvedlo v říjnu
2017 (preméry 19. a 20. října) Hudební divadlo Karlín s Lucií Bílou v hlavní
roli.

Termín: 14. 02. 2020 (pátek) od 19:00 hodin

Délka představení: 2 hodiny 40 minut (vč. přestávky).

1 350 Kč
1 190 Kč

(řada 13, sedadla 3, 4, řada 15, sedadla 1 - 5)
(řada 9, sedadla 1 - 4, řada 10, sedadla 1 - 4, řada 13, sedadla 1 - 2)

Čas růží – HD Karlín

Oblíbený český muzikál s písněmi Karla Gotta.
Jedinečná symbióza písní, největších hitů z repertoáru Karla Gotta a původního scénáře Sagvana Tofi – to je muzikál, který spatřil světlo světa na
jaře 2017 na scéně Hudebního divadla Karlín.
Těšte se na odhalení příběhu starého obrazu, který v sobě skrývá osud jedné velké celoživotní lásky. Čas růží vás pobaví i dojme! Vzpomínáte? Když
jsem já byl tenkrát kluk, Jen se hádej, Svět má ty chvíle rád, Jdi za štěstím,
Korunou si hodím, Nápoj lásky č. 10, Je jaká je, Když muž se ženou snídá a
mnoho dalších ožije v muzikálových aranžích a pěveckém podání herců a
zpěváků, kteří k hitům Karla Gotta přistoupí nově a zároveň s respektem,
který si zaslouží.

Termín: 21. 03. 2020 (sobota) od 15:00 hodin

Délka představení: 3 hodiny 5 minut (vč. přestávky).

1 490 Kč (řada 4, sedadla 26 - 27, řada 5, sedadla 6 - 9, 26 - 27, řada 6,
sedadla 7 - 10, 26 - 29, řada 7, sedadla 6 - 11, 20 - 27)
1 350 Kč

(řada 12, sedadla 7 - 8, řada 13, sedadla 6 - 21)

Voda nad vodou – divadlo Kalich

Osm let po premiéře fenoménu jménem Osmý světadíl přichází druhý muzikál se slavnými písněmi legendární skupiny Elán Voda (a krev) nad vodou.
Těšte se na nový příběh s novými hrdiny, na emoce, lásku a dynamickou
výpravnou podívanou. Podobně jako v Osmém světadílu půjde o parafrázi
na velké klasické literární dílo posunuté do současné doby. Nový muzikál
Elánů bude zkrátka opět „velkým plátnem“.
Vždy musí existovat nějaká „voda“, co nás drží v těžkých chvílích nad vodou.
Někdy jí může být touha, někdy kariéra, někdy pomsta, ale nejkrásnější je,
když nás nad vodou drží láska…

Termín: 19. 04. 2020 (neděle) od 13:30 hodin

Délka představení: 3 hodiny 15 minut (vč. přestávky).

1 249 Kč
1 149 Kč
1 049 Kč

(balkon - řada 1, sedadla 1 - 2, 5 - 6, 16 - 18, řada 2, sedadla 1 - 19)
(přízemí - řada 14, sedadla 10 - 17, řada 15, sedadla 1 - 15)
(přízemí - řada 17, sedadla 3 - 13)

Kvítek mandragory – divadlo Broadway

Po úspěchu muzikálu Mýdlový princ přichází autor scénáře a režisér Radek
Balaš s hit muzikálem z písní Heleny Vondráčkové – Kvítek mandragory.
Kvítek mandragory je muzikálová komedie s překvapivou detektivní zápletkou a ještě překvapivějším rozuzlením.
V sázce je mnohé! Dopadení šéfa podsvětí, obrovský balík peněz a vzácný
diamantový šperk, ale též síla přátelství. Téměř nic není tak, jak se na první
pohled zdá a kdo se směje naposled, ten se zaručeně bude smát nejlíp.

Termín: 25. 04. 2020 (sobota) od 14:00 hodin

Délka představení: 2 hodiny 50 minut (vč. přestávky).

1 199 Kč
1 099 Kč

(řada 15, sedadla 1 - 6, 15 - 23, řada 16, sedadla 1 - 8, 12 - 23)
(řada 17, sedadla 3 - 7, 14 - 22)

Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa A), vstupenku na muzikál,
technický doprovod.
Na muzikály se nevztahují žádné slevy.

EVROPA | POZNÁVACÍ ZÁJEZDY PRO SKUPINY

OSOBY
A
Z DA R M

Poznávací zájezdy - nabídka pro školy a jiné skupiny
Nabízíme výhodné ceny pro skupiny nad 40 osob (po domluvě možné i pro menší skupiny)
na všechny poznávací zájezdy v nabídce. Zajímavé ceny a místa zdarma dle počtu osob.
Poznávací zájezdy je možné připravit na míru i na zájezdy mimo naši nabídku.
VEŠKERÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY V NABÍDCE JSOU MOŽNÉ V JAKÉMKOLIV VÁMI ZVOLENÉM OBDOBÍ.

Německo – Aquapark Tropical Islands

Francie – Paříž a zámek Versailles

1. den: odjezd v odpoledních hodinách.
2. den: Paříž – prohlídka města: Eifffelova věž, Martova pole, Invalidovna,
most Alexandra III., muzeum d`Orsay, Francouzský institut, Latinská čtvrť,
Il de la Cité, katedrála Notre Dame, Sorbonna, Louvre, Tuirellské zahrady,
náměstí Concorde.
3. den: zámek a zahrady ve Versailles, návrat do Paříže - moderní čtvrť La
Défence, večerní Montmartre – Moulin Rouge, Pigale, Sacré – Coeur. Noční projížďka Paříží – krátká
zastávka na náměstí Trocadero.
4. den: Paříž – radnice, Centre George Pompidou, Les Halles, náměstí Vandome,
kostel sv. Madeleine. Osobní volno k návštěvě muzeí nebo bulváru Champs Elyseés
a Vítězného oblouku. Na závěr dne projížďka lodí po Seině.
5. den: návrat do ČR v dopoledních hodinách.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem (trasa A + Plzeň), 2x ubytování v hotelu 2*,
2x snídani, služby průvodce.

Skupina 45 platících osob + 3 osoby ZDARMA
Skupina 60 platících osob + 4 osoby ZDARMA

5 299,4 999,-

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x ubytování v hotelu 2* na okraji Paříže,
2x snídani, služby průvodce.

Skupina 45 platících osob + 3 osoby ZDARMA
Skupina 60 platících osob + 4 osoby ZDARMA

Odjezd v časných ranních hodinách. Příjezd do Vídně, krátká zastávka
u Hundertwasserhaus - moderní architektonický celek, obytný komplex
domů. Pokračujeme k zámku Schönbrunn (UNESCO) - letní císařské sídlo
Habsburků s rozlehlými zahradami. Možná prohlídka interiéru.
Přejezd do centra, prohlídka nejznámějších historických památek s průvodcem – hrad Hofburg,
katedrála Stephansdom, luxusní třída Kärntnerstrasse, Graben, Radnice, osobní volno. Odjezd
v podvečer. Návrat v nočních hodinách.

Rakousko – Vídeň (nejen) pro děti

Odjezd v časných ranních hodinách. Ráno prohlídka zámku Schönbrunn – letní císařské sídlo
Habsburků s rozlehlými zahradami. Následuje návštěva nejstarší existující zoologické zahrady
na světě Schönbrunner Tiergarten. V roce 2010 byla vyhlášena nejlepší zoologickou zahradou
v Evropě. Každoročně přiláká na pandí mládě, sloní přírůstky a mnohá další vzácná zvířata přes dva
miliony návštěvníků. Možnost návštěvy labyrintu. Okružní jízda Vídní. Odpoledne návštěva známého zábavního parku Prater. Odjezd navečer. Návrat v nočních hodinách.

699,599,-

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce.

Německo – Legoland

Odjezd v časných ranních hodinách. Ráno příjezd do německého města Günzburg. Návštěva zábavního parku Legoland - více jak 50 atrakcí, napínavé show a do detailu propracované modely
z více jak 50 miliónů LEGO® kostek. Park byl otevřen v roce 2002 a je velký jako 25 fotbalových hřišť
a dělí se do 7 tematických oblastí. Park nadchne jak malé návštěvníky, tak i dospěláky. Skvělá zábava
začíná už samotného vstupu do parku, který je postaven z LEGO® kostek, stejně jako celý park.
V Minilandu jsou z malých lego kostiček postaveny i modely měst a turistických atraktivit.
Odjezd v podvečer. Návrat v nočních hodinách.

Polsko – Osvětim

Odjezd v brzkých ranních hodinách. Ráno příjezd od Osvětimi – 3,5 hodinová prohlídka s česky
mluvícím průvodcem zahrnující stálé výstavy a budovy hlavního tábora Auschwitz I a nejvýznamnější
budovy v táboře Auschwitz II. – Birkenau: vězeňské kasárny, vykládací plošiny, ruiny plynové komory
a krematorium II nebo III. Odjezd navečer. Návrat v nočních hodinách.

Skupina 45 platících osob + 3 osoby ZDARMA
Skupina 60 platících osob + 4 osoby ZDARMA

699,599,-

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, technického delegáta.

NĚMECKO – Drážďany

Prohlídka historického centra – obrazárna Zwinger – Galerie Starých Mistrů vč. Zbrojnice a sbírky
porcelánu, Semperova Opera, Sídelní zámek saských kurfiřtů a králů, unikátně zrekonstruovaný
chrám Frauenkirche. Krásná procházka je po promenádě Brühlská terasa - zvané balkón Evropy
s velkolepým výhledemna Labe.

699,599,-

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, služby průvodce.

Německo – Hitlerovo Orlí hnízdo

Odjezd v nočních hodinách předchozí den. Ráno příjezd do Obersalzbergu, výjezd speciálními
autobusy na horu Kehlstein, tunelem do středu hory a výtahem na „Orlí hnízdo“ k historické
čajovně, odkud se naskytne velkolepý rozhled. Po návratu možnost prohlídky budovy Dokumentace s rozsáhlými podzemními kryty. Přejezd do Berchtesgadenu, návštěva Solných dolů – projížďka
vláčkem, po skluzavkách, jízda přes solné jezero. Následuje procházka městem nebo možnost koupání v termálních lázních Watzmann Therme. Odjezd navečer. Návrat v nočních hodinách.

1 099,949,-

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce.

NĚMECKO – Drážďany – výstava orchidejí

V časných ranních hodinách odjezd do Drážďan na mezinárodní prodejní výstavu orchidejí
„Orchideen Welt“ . Na více než 5000 m2 zde vystavují a prodávají pěstitelé ze čtyř kontinentů světa.
Přes dvacet tisíc rostlin Vás ohromí stovkou tisíců květů. Součástí výstavy jsou i velikonoční motivy.
Návrat ve večerních hodinách.

Skupina 45 platících osob + 3 osoby ZDARMA
Skupina 60 platících osob + 4 osoby ZDARMA

699,599,-

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, služby průvodce.

Německo – Technické muzeum Sinsheim nebo Speyer

Odjezd v časných ranních hodinách. Ráno příjezd do Sinsheimu/Speyeru – celodenní prohlídka
technického muzea.
Muzeum Sinsheim: sbírky historických automobilů, motocyklů, letadel, rekordních vozů,
závodních a sportovních aut, lokomotiv, vojenských a užitkových vozů, velkokapacitních motorů
a mnoho dalšího. Největším lákadlem je nadzvukové dopravní letadlo Tupolev TU-144 původní
CONCORDE společnosti Air France. Možnost návštěvy 3D kina.
Muzeum Speyer: sbírky veteránů, motorek, letadel a historických hasičských vozů. Mezi největší
lákadla patří ponorka U9, letoun Antonov 22 a především letoun Boeing 747 „Jumbo Jet“ společnosti Lufthansa. Najdete zde také výstavu věnovanou kosmonautice
s kosmickým kluzákem Buran. Možnost návštěvy kina Imax Dome.
Odjezd navečer. Návrat v nočních hodinách.

Skupina 45 platících osob + 3 osoby ZDARMA
Skupina 60 platících osob + 4 osoby ZDARMA

1 099,949,-

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, technického delegáta.

Skupina 45 platících osob + 3 osoby ZDARMA
Skupina 60 platících osob + 4 osoby ZDARMA

Skupina 45 platících osob + 3 osoby ZDARMA
Skupina 60 platících osob + 4 osoby ZDARMA

999,899,-

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, technického delegáta.

Skupina 45 platících osob + 3 osoby ZDARMA
Skupina 60 platících osob + 4 osoby ZDARMA

Rakousko – Vídeň klasická

Skupina 45 platících osob + 3 osoby ZDARMA
Skupina 60 platících osob + 4 osoby ZDARMA

Odjezd v časných ranních hodinách. Dopoledne příjezd do Tropical Islands - unikátní aquapark
s nezaměnitelným charakterem tropické krajiny, který Vás unáší do čarovného světa džungle.
Udivující originální stavby z tropů, které nás lákají na thajské speciality nebo kouzelnickou show.
Návštěvníci zde naleznou tropické prostředí s deštným pralesem, 2 laguny ke koupání, písečnou
pláž, palmami, orchidejemi a ptačím zpěvem. Aquapark je vybaven také obchůdky se suvenýry,
restauracemi a dalšími atrakcemi za příplatek. Teplota vzduchu je cca 25 °C. Odjezd navečer. Návrat
v nočních hodinách.

1 099,949,-

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, technického delegáta.

ŠVÝCARSKO – Autosalon Ženeva

1. den: Odjezd ve večerních hodinách, noční přejezd.
2. den: Ráno příjezd do Ženevy ležící na břehu stejnojmenného jezera. Celodenní návštěva již
88. ročníku nejslavnějšího světového autosalonu se všemi novinkami výrobců (skupinové vstupné
cca 16 EUR). Odjezd v podvečer.
3. den: Návrat v ranních až dopoledních hodinách.

Skupina 45 platících osob + 3 osoby ZDARMA
Skupina 60 platících osob + 4 osoby ZDARMA

1 999,1 799,-

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce.

Uvedené ceny platí pro odjezdová místa v pardubickém a královehradeckém kraji. Nabídku z ostatních míst ČR připravíme na vyžádání.
Uvedené ceny nezahrnují: vstupné a komplexní pojištění 30 Kč/osoba/den,
25 Kč/dítě do 12 let/den (možné dokoupit).

OBJEDNÁVEJTE telefonicky 465 526 000
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ŠKOLNÍ ZÁJEZDY | VELKÁ BRITÁNIE
NEJLEVNĚJŠÍ CENY ŠKOLNÍCH POBYTŮ NA TRHU
1 pedagogický doprovod zdarma na každých 10 platících osob,
odměna pro organizátory
UVEDENÉ CENY PLATÍ PŘI MIN. POČTU 55 PLATÍCÍCH OSOB.
PŘI MENŠÍM POČTU MOŽNOST SPOJENÍ VÍCE ŠKOL DO JEDNOHO AUTOBUSU
PŘISTAVENÍ AUTOBUSU PO CELÉ ČR ZDARMA
DOPRAVA JE ZAJIŠTĚNA LUXUSNÍMI AUTOBUSY pro 49 až 67 osob
ZÁJEZDY DO ANGLIE JSOU MOŽNÉ V JAKÉMKOLIV ZVOLENÉM OBDOBÍ

STUDIJNĚ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE

1. den: odjezd z ČR dle nástupního místa. Noční přejezd přes Německo, Belgii do francouzského přístavu
Calais, trajekt z Calais do Doveru.
2. den: ráno příjezd do Londýna, prohlídka City – St. Paul´s Cathedral, Millenium Bridge, Tower of
London, Monument, Leicester Square, Piccadilly, Čínská čtvrť, Covent Garden. Následuje přejezd na místo
setkání s hostitelskými rodinami, ubytování, večeře.
3. den: snídaně v rodinách. Celodenní výlet do městečka Windsor – návštěva 2. největšího obývaného
hradu na světě, který je zároveň venkovským sídlem královny Alžběty II. a Eton, kde se nachází slavná
škola Eton College. Odpoledne návštěva univerzitního města Oxford se známou Christ Church College –
místo, kde se natáčely filmy o Harry Potterovi. Návrat na ubytování, večeře.
4. den: snídaně v rodinách. Celodenní prohlídka Londýna – Houses of Parliament, Westminster Abbey,
Whitehall, Horse Guards, Buckingham Palace, The Mall, Trafalgar Square, London Eye. Lodí na Greenwich,
Námořní muzeum, Královská observatoř, Nultý poledník. Přejezd k O2 aréně. Navečer odjezd do Doveru,
trajekt do přístavu v Callais.
5. den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách dle výstupního místa.

Původní cena 5 900 Kč - 1 050 Kč dotace

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x trajekt přes La Manche, 2x ubytování v anglických rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku), komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu, pojištění CK proti
úpadku, služby průvodce po celou dobu zájezdu, svačinu na cestu zpět jako dárek.
Cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, jízdné MHD.

CENA: 4 850 Kč
LONDÝN PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

1. den: odjezd z ČR dle nástupního místa. Noční přejezd přes Německo, Belgii do francouzského přístavu
Calais, trajekt z Calais do Doveru.
2. den: ráno příjezd do Londýna, prohlídka City – St. Paul´s Cathedral, Millenium Bridge, Tate Modern,
The Globe, Golden Hind, MHS Belfast, City Hall, Tower Bridge, návštěva Tower of London, Monument, Leicester Square, Piccadilly, Čínská čtvrť, Covent Garden. Následuje přejezd na místo setkání s hostitelskými
rodinami, ubytování, večeře.
3. den: snídaně v rodinách. Návštěva Natural History Museum (kostry dinosaurů, sbírky meteoritů,
místnost se zemětřesením, živé exponáty aj.), procházka po Hyde Parku, kolem Royal Albert Hall, Albert
Memorial a Diana Memorial.
Odpoledne přejezd do ateliérů Warner Bros Studios, kde se natáčely filmy o Harry Potterovi. Prohlídka
mnoha fascinujících modelů, scén, místností a filmařských postupů. V případě, že nebude možné zajistit
prohlídku Warner Bros Studios, náhradní program dle domluvy (např. návštěva muzea Madame Tussaud´s
apod.) Návrat na ubytování, večeře.
4. den: snídaně v rodinách. Celodenní prohlídka Londýna – Houses of Parliament, Westminster Abbey,
Whitehall, Horse Guards, Buckingham Palace, The Mall, Trafalgar Square, London Eye. Lodí na Greenwich,
Námořní muzeum, Královská observatoř, Nultý poledník. Přejezd k O2 aréně. Navečer odjezd do Doveru,
trajekt do přístavu v Callais.
5. den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách dle výstupního místa.

Původní cena 6 200 Kč - 1 350 Kč dotace

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x trajekt přes La Manche, 2x ubytování v anglických rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku), komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu, pojištění CK proti
úpadku, služby průvodce po celou dobu zájezdu, svačinu na cestu zpět jako dárek.
Cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, jízdné MHD.

CENA: 4 850 Kč
LONDÝN KLASICKÝ

1. den: odjezd z ČR dle nástupního místa. Noční přejezd přes Německo, Belgii do francouzského přístavu
Calais, trajekt z Calais do Doveru.
2. den: ráno příjezd do Londýna, prohlídka City – St. Paul´s Cathedral, Millenium Bridge, Tate Modern,
The Globe, Golden Hind, HMS Belfast, City Hall, Tower Bridge, návštěva Tower of London, Monument, Leicester Square, Piccadilly, Čínská čtvrť, Covent Garden. Následuje přejezd na místo setkání s hostitelskými
rodinami, ubytování, večeře.
3. den: snídaně v rodinách. Dopolední výlet do městečka Windsor – návštěva 2. největšího obývaného
hradu na světě, který je zároveň venkovským sídlem královny Alžběty II. Odpoledne návštěva Přírodopisného/Britského muzea (zdarma), nákupy na Oxford street nebo procházka po Hyde Parku. Návrat na
ubytování, večeře.
4. den: snídaně v rodinách. Celodenní prohlídka Londýna – Houses of Parliament, Westminster Abbey.
Whitehall, Horse Guards, Buckingham Palace, The Mall, Trafalgar Square, London Eye. Lodí na Greenwich,
Námořní muzeum, Královská observatoř, Nultý poledník. Přejezd k O2 aréně. Navečer odjezd do Doveru,
trajekt do přístavu v Callais.
5. den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách dle výstupního místa.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x trajekt přes La Manche, 2x ubytování v anglických rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku), komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu, pojištění CK proti
úpadku, služby průvodce po celou dobu zájezdu, svačinu na cestu zpět jako dárek.
Cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, jízdné MHD.

Původní cena 6 260 Kč - 1 410 Kč dotace
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LONDÝN JAK HO NEZNÁTE

1. den: odjezd z ČR dle nástupního místa. Noční přejezd přes Německo, Belgii do francouzského přístavu
Calais, trajekt z Calais do Doveru.
2. den: ráno příjezd do Londýna, prohlídka City – St. Paul´s Cathedral, Millenium Bridge, Tate Modern,
The Globe, Golden Hind, HMS Belfast, City Hall, Tower Bridge, návštěva Tower of London, Monument,
Leicester Square, Piccadilly Circus, Čínská čtvrť, Covent Garden. Následuje přejezd na místo setkání s hostitelskými rodinami, ubytování, večeře.
3. den: snídaně v rodinách. Celodenní návštěva Chessington World of Adventure - svět dobrodružství
v deseti kouzelných zemích, dle zájmu a časových možností zastávka v královských zahradách paláce
Jindřicha VIII. - Hampton Court. Návrat na ubytování, večeře.
4. den: snídaně v rodinách. Dopoledne návštěva Audley End House and Gardens - velkolepého sídla ze
17. století s krásnými zahradami. Následuje výlet do známého univerzitního města Cambridge – King’s
College Chapel, The Backs – pásy zeleně podél řeky Cam, tržiště Market Hill, návštěva jednoho z muzeí.
Návrat na ubytování, večeře.
5. den: snídaně v rodinách. Celodenní prohlídka Londýna – Houses of Parlaiment, Westminster Abbey,
Whitehall, Horse Guards, Buckingham Palace, Trafalgar Square, London Eye. Přejezd lodí na Greenwich,
Cutty Sark, Námořní muzeum, Královská observatoř, Nultý poledník. Přejezd k O2 aréně. Navečer odjezd
do Doveru, trajekt do přístavu v Callais.
6. den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách dle výstupního místa.

Původní cena 7 290 Kč - 1 300 Kč dotace

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x trajekt přes La Manche, 3x ubytování v anglických rodinách
s plnou penzí (oběd formou balíčku), komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu, pojištění CK proti
úpadku, služby průvodce po celou dobu zájezdu, svačinu na cestu zpět jako dárek.
Cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, jízdné MHD.

CENA: 5 990 Kč
LONDÝN S VÝUKOU AJ

1. den: odjezd z ČR dle nástupního místa. Noční přejezd přes Německo, Belgii do francouzského přístavu
Calais, trajekt z Calais do Doveru.
2. den: ráno příjezd do Londýna, prohlídka města – Tower of London, Tower Bridge, Belfast, Southwark Cathedral, Golden Hind, Winchester Palace, The Globe, Tate Modern, Millenium Bridge, St. Paul´s
Cathedral, Monument, Picadilly, Leicester Square, Chinatown, Covent Garden. Následuje přejezd na místo
setkání s hostitelskými rodinami, ubytování, večeře.
3. den: snídaně v rodinách, dopolední výuka. Odpoledne výlet do městečka Windsor - návštěva 2. největšího obývaného hradu na světě, který je zároveň venkovským sídlem královny Alžběty II. Návrat na
ubytování, večeře.
4. den: snídaně v rodinách, dopolední výuka. Odpoledne prohlídka Londýna – Hyde Park, Kensington
Gardens. Nákupy na Oxford Street. Návrat na ubytování, večeře.
5. den: snídaně v rodinách, dopolední výuka. Návštěva muzeí v Londýně dle vlastního výběru – Britské
muzeum, Přírodovědné muzeum, Technické muzeum, apod. Návrat na ubytování, večeře.
6. den: snídaně v rodinách. Prohlídka Londýna – Palace of Westminster, Westminster Abbey, St. James´s
Park, Buckingham Palace, The Mall, Trafalgar Square, National Gallery, Downing Street, London Eye. Lodí
po Temži na Greenwich, návštěva National Maritime Museum, procházka parkem ke Královské observatoři a Nultému poledníku. Přejezd k O2 aréně. Navečer odjezd do Doveru, trajekt do přístavu v Callais.
7. den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách dle výstupního místa.

Původní cena 9 500 Kč - 1 210 Kč dotace

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x trajekt přes La Manche, 4x ubytování v anglických rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku), 3x dopolední výuka angličtiny s anglickými lektory, komplexní cestovní
pojištění vč. storna zájezdu, pojištění CK proti úpadku, služby průvodce po celou dobu zájezdu, svačinu
na cestu zpět jako dárek.
Cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, jízdné MHD.

CENA: 8 290 Kč
LONDÝN S VÝUKOU AJ 2

1. den: odjezd z ČR dle nástupního místa. Noční přejezd přes Německo, Belgii do francouzského
přístavu Calais, trajekt z Calais do Doveru.
2. den: ráno příjezd do Londýna, prohlídka města – City, St. Paul´s Cathedral, Monument, Tower
of London, Tower Bridge, HMS Belfast, London Bridge, Shard, Southwork Cathedral, Golden Hind,
The Globe, Tate Modern, Millenium Bridge, Piccadilly, Chinatown, Leicester Square, Covent Garden.
Následuje přejezd na místo setkání s hostitelskými rodinami, ubytování, večeře.
3. den: snídaně v rodinách, dopolední výuka. Odpoledne návštěva Britského muzea, nákupy na
Oxford Street, procházka po Hyde Parku. Návrat na ubytování, večeře.
4. den: snídaně v rodinách, dopolední výuka. Odpoledne výlet do městečka Windsor - návštěva 2. největšího
obývaného hradu na světě, který je zároveň venkovským sídlem královny Alžběty II. Dle zájmu
procházka do Etonu, kde se nachází slavná škola Eton College. Návrat do Londýna, ubytování, večeře.
5. den: snídaně v rodinách, dopolední výuka. Odpoledne výlet do Brightonu - návštěva Sea Life Centra,
případně Royal Pavillionu, procházka starou čtvrtí The Lanes, osobní volno na zábavném molu Palace
Pier. Návrat do Londýna, ubytování, večeře.
6. den: snídaně v rodinách. Celodenní prohlídka Londýna – Houses of Parlaiment, Westminster Abbey,
Whitehall, Horse Guards, Buckingham Palace, The Mall, Trafalgar Square, London Eye. Lodí na Greenwich,
Cutty Shark, Námořní muzeum, Královská observatoř, Nultý poledník. Přejezd k O2 areně. Navečer
odjezd do Doveru, trajekt do přístavu v Callais.
7. den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách dle výstupního místa.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2x trajekt přes La Manche, 4x ubytování v anglických rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku), 3x dopolední výuka angličtiny s anglickými lektory, komplexní cestovní
pojištění vč. storna zájezdu, pojištění CK proti úpadku, služby průvodce po celou dobu zájezdu, svačinu
na cestu zpět jako dárek.
Cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, jízdné MHD.

Původní cena 10 390 Kč - 1 900 Kč dotace

CENA: 8 490 Kč
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CHORVATSKO | INFORMACE O DOPRAVĚ

42 JEDNOSMĚRNÁ JÍZDENKA 1 300 Kč/osoba.

OBJEDNÁVEJTE on-line na www.ckkalousek.cz

POBYTOVÉ A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY | VOZOVÝ PARK
Vozový park CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s.
Vozový park CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. je využíván především pro dopravu na vlastní pobytové i poznávací zájezdy. Autobusy nabízíme i pro Vaše
individuální požadavky, rádi Vám naplánujeme nejvhodnější trasu do zahraničí, ale i po ČR. Zajistíme veškeré poplatky spojené s dopravou.
K dispozici nabízíme vozový park v rozsahu 8 - 67 osob, možnost použití ski boxu nebo cyklo vleku pro 45 kol. Nabídku mohou využít např. školy,
sportovní oddíly, různé spolky, firmy apod. Náš vozový park zaručuje 100% kvalitu i pro tu nejnáročnější klientelu.

OBJEDNÁVEJTE telefonicky 465 526 000
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