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ZÁJeZDY
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Kanárské ostrovy
Srí Lanka

aUtoBUsovÉ linkY 
Slovinsko
Chorvatsko
Itálie

sMĚnÁrna

*další jednodenní poznávací, 
cyklozájezdy, vícedenní poznávací 
zájezdy a pobyty najdete na

www.kellnerck.cZ



  trasa A: cílová destinace – Slovinsko (Ankaran, Izola, Strunjan, Portorož), Istrie (Savudria–Rovinj), Kvarner (Crikvenica–Novi Vinodolski, Ostrov Krk), Dalmácie (Baška Voda – Korčula)
  trasa B: cílová destinace – Slovinsko (Ankaran, Izola, Strunjan, Portorož), Istrie (Savudria–Rovinj), Kvarner (Crikvenica–Novi Vinodolski, Ostrov Krk), Dalmácie (Baška Voda – Korčula)
  trasa C: cílová destinace – Istrie, Kvarner, Dalmácie, Střední a Jižní Itálie

Poznámka: možnost dalších nástupních míst na trase, dle domluvy s CK. Pro některá svozová nebo základní nástupní místa můžou být použity mikrobusy nebo osobní automobily. Pokud jsou obsazeny autobusy 
CK Kellner pro tyto trasy, bude zvolena jiná autobusová doprava. O této změně budou klienti informováni. Touto změnou nevzniká klientům nárok na kompenzaci.

 svozová nástupní místa
 základní nástupní místa
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Mapa nástupních míst:

Baví tě cestovní ruch, 
IT a jsi kreativní?
Chceš zkusit své schopnosti v úspěšném 
týmu, který definuje budoucnost?

Jsme MagicWare, stavíme rezervační 
systémy, vzděláváme v oblasti 
cestovního ruchu, učíme ostatní, jak být cestovního ruchu, učíme ostatní, jak být 
úspěšní.
 
Všestranným zájemcům nabízíme práci na českých 
i zahraničních projektech. Vyzkoušíme, v jaké oblasti 
jsi nejlepší a připravíme ti roli na míru: projektový 
management, kreativita a marketing, IT či obchod.

  

Pomůžeme ti vyrůst!
Svůj životopis pošli na zamestnani@magicware.cz
nebo volej na tel: +420 222 260 999.

www.magicware.cz/zamestnani

Inzerce



úvoD – slevY

CHORVATSKO – KVARNER
crikvenica
pavilony Riviera New*** ������������������������������������������������27
hotel Mediteran*** ��������������������������������������������������������27

CHORVATSKO – DALMÁCIE
Makarska
hotel Rivijera** ��������������������������������������������������������������40
hotel Palma*** ���������������������������������������������������������������41
dependance Vesna (dependance hotelu Palma) ���������41
podgora
hotel Aurora*** �������������������������������������������������������������43

do 15�02�

–10 %
do 15�04�

–4 %
Další slevydo 15�03�

–7 %

seznam ubytovacích kapacit, na které je poskytována sleva 4–10 % za včasný nákup  
z ubytování platná do 15. 4. 2021 (sleva se nevztahuje na jednolůžkové a rodinné pokoje)

slevY za včasný nákup
chorvatsko
do 15. 01. 2021 – sleva 25 %
Funtana – hotel Funtana*** �������������������������������������������������20
Vrsar – pavilony Koversada** ���������������������������������������������21
Rovinj – bungalovy Villas Rubin*** �������������������������������������21
Rovinj – bungalovy Amarin****�������������������������������������������22
Rovinj – apartmány Amarin**** ������������������������������������������22

do 31. 01. 2021 – sleva 20 %
Umag – hotel Sol Sipar**** �������������������������������������������������10
Savudrija – apartmány Savudrija*** �����������������������������������11
Savudrija – bungalovy Savudrija*** ������������������������������������11
Savudrija – hotel Moj Mir*** �����������������������������������������������12
Savudrija – bungalovy Kanegra** ���������������������������������������12
Katoro – apartmány Polynesia*** ���������������������������������������13
Katoro – apartmány Sol Katoro**** ������������������������������������13
Rab – Lopar – Sahara / Rab Sunny hotel***�����������������������33
Pirovac – hotel Miran*** �����������������������������������������������������34
Orebič – hotel Bellevue**** ������������������������������������������������50
Orebič – depandance Bellevue*** �������������������������������������50
Orebič – villas Bellevue**** ������������������������������������������������50
Orebič – hotel Orsan*** �����������������������������������������������������51

do 31. 01. 2021 – sleva 20 %
(platí pro termíny do 19. 06. a od 18. 09. 2021)
Crikvenica – pavilony Kačjak** ������������������������������������������28
Crikvenica – hotel Omorika**** ������������������������������������������28
Crikvenica – hotel International** ��������������������������������������29
Crikvenica – hotel Zagreb** �����������������������������������������������29
Selce – hotel Slaven*** �������������������������������������������������������30

do 31. 01. 2021 – sleva 15 %
Baška – Corinthia Baška Sunny hotel by Valamar*** ���������32
Rab – hotel International*** �����������������������������������������������33

do 31. 01. 2021 – sleva 15 %
(platí pro termíny od 21. 05. 2021)
Slovinsko – Izola – Vila Park** ����������������������������������������������9
Slovinsko – Portorož – hotel Vile Park*** ����������������������������9

do 31. 01. 2021 – sleva 15 %
(platí pro termíny od 19. 06. do 18. 09. 2021)
Crikvenica – pavilony Kačjak** ������������������������������������������28
Crikvenica – hotel Omorika**** ������������������������������������������28
Crikvenica – hotel International** ��������������������������������������29
Crikvenica – hotel Zagreb** �����������������������������������������������29
Selce – hotel Slaven*** �������������������������������������������������������30

do 01. 02. 2021 – sleva 15 %
Omiš – hotel Brzet*** ���������������������������������������������������������37

do 14. 02. 2021 – sleva 10 %
Lanterna u Poreče – pavilony Solaris camping resort*** ��19
Lanterna u Poreče – apartmány Solaris camping resort ***���19

do 15. 02. 2021 – sleva 15 %
Funtana – hotel Funtana*** �������������������������������������������������20
Vrsar – pavilony Koversada** ���������������������������������������������21
Rovinj – bungalovy Villas Rubin*** �������������������������������������21
Rovinj – bungalovy Amarin****�������������������������������������������22
Rovinj – apartmány Amarin**** ������������������������������������������22

do 28. 02. 2021 – sleva 20 %
Rabac – hotel Valamar Sanfior**** �������������������������������������24

do 28. 02. 2021 – sleva 15 %
Rabac – Allegro Sunny hotel by Valamar***�����������������������25
Pirovac – hotel Miran*** �����������������������������������������������������34

do 28. 02. 2021 – sleva 10 %
Baška – Corinthia Baška Sunny hotel by Valamar*** ���������32

do 28. 02. 2021 – sleva 10 %
(platí pro termíny do 03. 07. a od 28. 08. 2021)
Vranjica – apartmány Belvedere*** ������������������������������������36

do 28. 02. 2021 – sleva 5 %
(platí pro termíny 03� 07� – 28� 08� 2021)
Vranjica – apartmány Belvedere*** ������������������������������������36

do 01. 03. 2021 – sleva 15 %
(platí pro termíny do 03. 07. 2021)
Poreč – apartmány Bellevue Plava Laguna**** ������������������18

do 01. 03. 2021 – sleva 1 300 kč
Poreč – hotel Albatros Plava Laguna**** ����������������������������17

do 14. 03. 2021 – sleva 15 %
Lanterna u Poreče – apartmány Lanterna** �����������������������19
Lanterna u Poreče – apartmány Lanterna Sunset �������������19

do 15. 03. 2021 – sleva 15 %
Umag – hotel Sol Sipar**** �������������������������������������������������10
Savudrija – apartmány Savudrija*** �����������������������������������11
Savudrija – bungalovy Savudrija*** ������������������������������������11
Savudrija – hotel Moj Mir*** �����������������������������������������������12
Savudrija – bungalovy Kanegra** ���������������������������������������12
Katoro – apartmány Polynesia*** ���������������������������������������13
Katoro – apartmány Sol Katoro**** ������������������������������������13

do 15. 03. 2021 – sleva 1 150 kč
Poreč – hotel Zorna Plava Laguna***����������������������������������16

do 15. 03. 2021 – sleva 950 kč
Poreč – hotel Materada Plava Laguna*** ����������������������������17

do 30. 03. 2021 – sleva 10 %
Omišalj – hotel Adriatic**+ �������������������������������������������������31
Omišalj – depandance Marina & Primorka** ���������������������31
Sv� Filip i Jakov – apartmány Croatia*** ������������������������������35
Sv� Filip i Jakov – hotel Alba*** �������������������������������������������35

do 31. 03. 2021 – sleva 15 %
Orebič – hotel Bellevue**** ������������������������������������������������50
Orebič – depandance Bellevue*** �������������������������������������50
Orebič – villas Bellevue**** ������������������������������������������������50
Orebič – hotel Orsan*** �����������������������������������������������������51

do 31. 03. 2021 – sleva 15 %
(platí pro termíny do 19. 06. a od 18. 09. 2021)
Crikvenica – pavilony Kačjak** ������������������������������������������28
Crikvenica – hotel Omorika**** ������������������������������������������28
Crikvenica – hotel International** ��������������������������������������29

Crikvenica – hotel Zagreb** �����������������������������������������������29
Selce – hotel Slaven*** �������������������������������������������������������30

do 31. 03. 2021 – sleva 10 %
Pirovac – hotel Miran*** �����������������������������������������������������34
Makarska – hotel Biokovka*** ��������������������������������������������42
Gradac – hotel Labineca*** ������������������������������������������������48
Gradac – depandance Labineca*** ������������������������������������48
Lido di Jesolo – apartmány Diplomatic ������������������������������52

do 31. 03. 2021 – sleva 10 %
(platí pro termíny od 21. 05. 2021)
Slovinsko – Izola – Vila Park** ����������������������������������������������9
Slovinsko – Portorož – hotel Vile Park*** ����������������������������9

do 31. 03. 2021 – sleva 10 %
(platí pro termíny od 19. 06. do 18. 09. 2021)
Crikvenica – pavilony Kačjak** ������������������������������������������28
Crikvenica – hotel Omorika**** ������������������������������������������28
Crikvenica – hotel International** ��������������������������������������29
Crikvenica – hotel Zagreb** �����������������������������������������������29
Selce – hotel Slaven*** �������������������������������������������������������30

do 31. 03. 2021 – sleva 5 %
Rosolina Mare – vila Luisa ��������������������������������������������������53

do 31. 03. 2021 – sleva 5 %
(platí pro termíny do 12. 06. a od 28. 08. 2021)
Lido di Jesolo – hotel Rex** ������������������������������������������������52

do 01. 04. 2021 – sleva 10 %
Duga Uvala – apartmány Hostin***�������������������������������������24

do 01. 04. 2021 – sleva 950 kč
(platí pro termíny 05. 06. – 07. 08. 2021)
Poreč – hotel Plavi Plava Laguna*** �����������������������������������16

do 01. 04. 2021 – sleva 950 kč
Poreč – hotel Istra Plava Laguna *** �����������������������������������18

do 15. 04. 2021 – sleva 10 %
Rab – hotel International*** �����������������������������������������������33

do 30. 04. 2021 – sleva 10 %
Orebič – hotel Bellevue**** ������������������������������������������������50
Orebič – depandance Bellevue*** �������������������������������������50
Orebič – villas Bellevue**** ������������������������������������������������50
Orebič – hotel Orsan*** �����������������������������������������������������51

do 01. 05. 2021 – sleva 10 %
Omiš – hotel Brzet*** ���������������������������������������������������������37

sleva 15 % (platí pro termíny 29. 05. – 03. 07. 
a 21. 08. – 11. 09. 2021)
Baška Voda – soukromé apartmány*** ������������������������������39
Baška Voda – soukromé pokoje ����������������������������������������39

sleva 10 % (platí pro termíny 03. 07. – 21. 08. 2021)
Baška Voda – soukromé apartmány*** ������������������������������39
Baška Voda – soukromé pokoje ����������������������������������������39

(orientační seznam)
(podrobný popis slev viz� text pod příslušnou cenovou tabulkou)

do 01. 04. 2021 – sleva 10 % 
(platí pro termíny 29. 05. – 26. 06. 2021)
Poreč – apartmány Astra Plava Laguna** �������������������� 15
do 01. 04. 2021 – sleva 950 kč
Poreč – hotel Gran Vista Plava Laguna *** ������������������ 15
do 31. 01. 2021 – sleva 20 %
do 31. 03. 2021 – sleva 15 % 
(platí pro termíny do 19. 06. a od 18. 09. 2021)
do 31. 01. 2021 – sleva 15 %
do 31. 03. 2021 – sleva 10 %  
(platí pro termíny od 19. 06. do 18. 09. 2021)
Selce – pavilony Slaven** �������������������������������������������� 30
Baško Polje – hotel Alem** ������������������������������������������ 38
Baško Polje – depandance Alem** ������������������������������ 38

3

hotel Sirena*** ��������������������������������������������������������������44
igrane
apartmány Albatros*** ��������������������������������������������������45
Drvenik
penzion Primus Kraljevič*** �����������������������������������������45
Brist
penzion Palma** ����������������������������������������������������������� 47
Gradac
vila Milka����������������������������������������������������������������������� 47
penzion Caldera �����������������������������������������������������������49
vila Ivankovič ����������������������������������������������������������������49



4 úvoD – poJištĚnÍ

DoporUČUJe všeM klientŮM, kteŘÍ neMaJÍ 
sJeDnÁno cestovnÍ poJištĚnÍ JinÝM 
ZpŮsoBeM napŘ. kreDitnÍ kartoU, aBY si 
pŘi ZakoUpenÍ slUžeB sJeDnali a ZakoUpili 
U cestovnÍ kancelÁŘe kellner i cestovnÍ 
poJištĚnÍ U UniQa poJišŤovnY a. s., kterÉ 
poskYtUJe roZsÁhlÉ krYtÍ riZik Dle DÁle 
UveDenÝch tariFŮ.

a)  pojištění dle tarifu l5 – pojištění léčebných výloh, 
cena pojištění je 25 Kč na osobu a den

b)  pojištění dle tarifu k5s – pojištění léčebných výloh 
a storna, cena pojištění je 35 Kč na osobu a den�

c)  pojištění dle tarifu k5ss – pojištění léčebných 
výloh a storna u dražších pobytových zájezdů nebo 
u  leteckých zájezdů, cena pojištění je 60 Kč na 
osobu a den�

d)  pojištění rozšířených asistenčních služeb auto+ do 
100 tis� Kč na dobu trvání max� 31 dní (více informací 
najdete na www�kellnerck�cz), cena pojištění je 390 Kč 
na auto a pobyt (lze sjednat pouze s pojištěním K5S, 
K5SS či K5S+)

e)  připojištění p – připojištění pro případ pandemie 
(více informací najdete na www.kellnerck.cz), cena 
pojištění je 36 Kč na osobu a den (lze sjednat pouze 
při zakoupení klasického pojištění K5S, K5SS či 
K5S+)

 
Pojištění se platí při sepsání cestovní smlouvy, nejdéle 
však při zaplacení doplatku (měsíc před odjezdem)� 
Podrobný rozsah a podmínky pojištění jsou k dispozici 
v  cestovní kanceláři, případně na www�kellnerck�cz� 
Pojištění poskytuje pojistnou ochranu při cestě do 
zahraničí�

TABULKA TARIFů A POJISTNýCH čáSTeK K5S K5SS L5 P

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb –  
max� plnění 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč

součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
– náklady na repatriaci pojištěného

– náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

– náklady na vyslání opatrovníka
– náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty
–  náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního 

prostředku
–  náklady na právní pomoc v zahraničí vč� jejího 

zprostředkování
– náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů
– zachraňovací náklady
–  odškodnění v případě zadržení pojištěného při 

únosu letadla nebo autobusu
– zprostředkování finanční pomoci pojištěnému
– náklady vzniklé zpožděním zavazadel
– náklady vzniklé zpožděním letu

do výše max� 
plnění

do výše max� 
plnění

100 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč
1 500 000 Kč
100 000 Kč

100 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč 

do výše max� 
plnění

do výše max� 
plnění

100 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč
1 500 000 Kč
100 000 Kč

100 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč

do výše max� 
plnění

do výše max� 
plnění

100 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč
1 500 000 Kč
100 000 Kč

100 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč

Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 150 000 Kč 150 000 Kč

Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu 300 000 Kč 300 000 Kč

Úrazové pojištění – nemocniční odškodné 
(hospitalizace úraz a nemoc) 300 Kč/den 300 Kč/den

Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí 
osoby 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč

Pojištění zavazadel 15 000 Kč
(5 000 Kč/ks)

15 000 Kč
(5 000 Kč/ks)

Pojištění stornovacích poplatků (80 %), max� do výše 15 000 Kč/os� 30 000 Kč/os�

Pojištění nevyužité dovolené 15 000 Kč/os� 30 000 Kč/os�

Připojištění nákladů na ubytování (Covid-19 či jiná 
pandemie) 10 000 Kč/os�

Připojištění nákladů na dopravu (Covid-19 či jiná 
pandemie)

10 000 Kč/os�
20 000 Kč/os�*

CK KeLLNeR DoporUČUJe cestovnÍ poJištĚnÍ U UNIqA a� s� POJIšťOVNy

www.uniqa.cz

Vždy a všude s cestovním

pojištěním UNIQA.

Myslete na 
všechny krásy,
 které svět  
   nabízí.

blecha_A5_CP_šířka.indd   1 5.11.2018   8:32:43

*u leteckých zájezdů na Srí Lanku či do Maroka



5úvoD – DŮležitÁ UpoZornĚnÍ, ikonkY a MapkY

MApA CHORVATSKA

MApA ITÁLIE

Tyrhénské moře

Jaderské moře

Chorvatsko

Abruzzo

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia 
Giulia

Marche

Apúlie

Veneto
BENÁTKY

Eraclea Mare  Lignano SabbiadoroBibione

Caorle

Porto Santa Margherita

Lido di Jesolo

Cavallino

Rosolina Mare
Lido delle Nazioni

Rimini

Lido degli Estensi

Lido san Tommaso
Cupra Marittima
San Benedetto del Tronto

Martinsicuro Villa Rosa Alba Adriatica
Tortoreto Lido Roseto degli Abruzzi

Pineto Silvi Marina

Toskánsko

ŘÍM

Itálie

Zagreb 

Ljubljana 

Jaderské moře
 

Bosna 

 

 

 

 

 

Sava

Kupa
 

 

 

 

 

Bosna a Hercegovina 

Itálie

ChorvatskoUmag

Slovinsko

Maďarsko

Sarajevo

Poreč
Vrsar
Rovinj

Pula Medulin

Duga Uvala
Rabac

Cres

Lošinj

Crikvenica
Selce

Krk Novi Vinodolski

Krk Baška

Rab

Pag

Novalja

Pag

Paklenica

Sv. Filip a Jakov

Drage

Ugljan
Biograd na Moru

Vodice

Primošten

Trogir
Split

Omiš

Brač

HvarHvar

Korčula

Brela
Baška Voda

Baško Polje
Makarská

Podgora

Orebič Gradac

Klek

Dubrovník

Opatija

Zadar

Drvenik

Vrboska

Portorož

Izola
Strunjan

 Součástí ceny není pojištění 
léčebných výloh a storno po-
platků� 

 Zajišťujeme pojištění léčeb-
ných výloh – 25 Kč/den, kom-
plexní cestovní pojištění včetně 
storna – 35 Kč/den, komplexní 
cestovní pojištění včetně storna 
u  leteckých zájezdů – 60 Kč/
den, pojištění rozšířených 
asistenčních služeb Auto+ do 
100  tis� Kč – 390 Kč/auto/
pobyt (lze sjednat pouze s po-
jištěním K5S, K5SS či K5S+), 
připojištění P – připojištění pro 
případ pandemie – 36 Kč/oso-
ba/den (lze sjednat pouze při 
zakoupení klasického pojištění 
K5S, K5SS či K5S+)�

 Mořská strana, MS: pokoj 
orientovaný na moře nezna-
mená vždy pohled moře�

 Asistenční delegátské služby: 
delegát pomáhá při obtížných 
situacích, nemoci, ztrátě do-
kladů a jiných nestandardních 
situacích� Dle možností orga-
nizuje informační schůzky a na 
informační nástěnce CK Kellner 
je uvedeno telefonické spojení 
na delegáta�

 Pro svozy k základním trasám 
mohou být použity mikrobusy 
a osobní automobily�

 Při menší obsazenosti zá-
jezdu si cestovní kancelář vy-
hrazuje právo využít k dopravě 
klimatizovaný mikrobus�

 U poznávacích pobytů není 
v  ceně zahrnuto vstupné do 
objektů a areálů, trajekty a lodní 
lístky, lanovky a horské dráhy, 
pokud není pod heslem „cena 
zahrnuje“ výslovně uvedeno 
jinak� Ceny vstupů jsou pouze 
orientační� U některých zájezdů 
se kvůli povinné bezpečnostní 
přestávce řidičů autobusu 
a omezení vjezdu zájezdových 
autobusů budete pohybovat 
pěšky a metrem� V pokynech 
(odbavení na cestu) se dozvíte 
přesné instrukce�

 U apartmánů v Chorvatsku je 
zpravidla ložní prádlo zahrnuto 
v ceně, u apartmánů v Itálii je 
ložní prádlo zpravidla za pří-
platek, pokud není v katalogu 
uvedeno jinak�

 U apartmánů v Itálii zpravidla 
není v ceně zahrnut závěrečný 
úklid� Klienti musí apartmán 
před odjezdem uklidit sami, 
pokud není v katalogu uvedeno 
jinak�

 Fotografie hotelových pokojů 
a apartmánů jsou pouze ilustra-
tivní�

 Při kratších pobytech než 
7 dnů je v některých případech 
účtován příplatek – info v CK�

 V katalogu je vedle kvalitních 
hotelů zařazeno i velmi jedno-
duché ubytování, např� Guest 
House Adriatic s  depandancí 
Jadran, pavilony Kačjak, pavilo-
ny Slaven, hotel a depandance 
Alem a další� Prosíme klienty, 
kteří volí kvalitnější ubytování, 
aby dobře zvážili a konzultovali 
nákup těchto levných kapacit� 
V katalogu jsou tyto skromné 
ubytovací kapacity zařazeny, 
protože je velký počet klientů, 
kteří do těchto hotelů opakova-
ně jezdí, s nižší úrovní ubytová-
ní a služeb počítají, jsou spoko-
jení a oceňují cenovou dostup-
nost� Nechceme nikomu touto 
nabídkou způsobit zklamání, 
nespokojenost a rozčarování při 
příjezdu na místo Vaší dovolené� 
Volte proto z široké nabídky *** 
a **** kapacit�

 Upozorňujeme, že v Chorvat-
sku na Istrii a Kvarneru v termí-
nech před 05� 06� 2021 a po 
11� 09� 2021 a  na Dalmácii 
v termínech před 29� 05� 2021 
a po 18� 09� 2021 nebudou na 
místě k  dispozici asistenční 
služby delegáta� K  dispozici 
bude telefonní služba poskyto-
vaná z cestovní kanceláře�

 Uvedený průvodce u pozná-
vacích zájezdů je bez garance�

DŮležitÁ UpoZornĚnÍ  
ke katalogu CK Kellner 2021:

ikonkY

autobusová doprava
vzdálenost ubytování 
od moře

vlastní doprava kliMa klimatizované pokoje

letecká doprava 
možnost ubytování 
dvou dospělých osob 
a jednoho dítěte 
v jednom pokoji

vhodné pro vozíčkáře
možnost ubytování 
dvou dospělých 
osob a dvou dětí 
v jednom pokoji nebo 
v rodinném pokoji

pobyt možný se 
zvířetem



6 úvoD – Doprava kliMatiZovanÝMi aUtoBUsY Do slovinska a chorvatska

stát, 
region lokalita Základní nástupní 

místa svozová nástupní místa Základní cena
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Anakaran, Izola, 
Strunjan, Portorož

trasa a: Plzeň, Nepomuk, 
Kasejovice, Lnáře, Blatná, 
Sedlice, Strakonice, Písek, 
Protivín, Vodňany, české 
Budějovice, Velešín, 
Kaplice, Dolní Dvořiště� 
trasa B: Praha, Zbraslav, 
Dobříš, Příbram, Písek 
a dále dle trasy A�

1. Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní – 200 kč 
2. Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice – 150 kč

Obousměrná doprava: 2 190 kč 
Jednosměrná doprava: 1 590 kč 
Obousměrná doprava při 14 dnech: 2 390 kč

Místenka: 300 kč/osoba
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1 Kanera, Savudrija, 
Umag, Katoro, 
Novigrad, Poreč, 
červar Porat, 
Lanterna, Vrsar, 
Funtana, Rovinj

trasa a: Plzeň, Nepomuk, 
Kasejovice, Lnáře, Blatná, 
Sedlice, Strakonice, Písek, 
Protivín, Vodňany, české 
Budějovice, Velešín, 
Kaplice, Dolní Dvořiště� 
trasa B: Praha, Zbraslav, 
Dobříš, Příbram, Písek 
a dále dle trasy A�

1. Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní – 200 kč
2. Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice – 150 kč

Obousměrná doprava: 2 190 kč 
Jednosměrná doprava: 1 590 kč 
Obousměrná doprava při 14 dnech: 2 390 kč

Místenka: 300 kč/osoba

trasa c: Brno, Mikulov, 
Kuřim

1.  Chomutov, Most, Pardubice, Hradec Králové,  Liberec, Jablonec nad 
Nisou, Semily, Turnov, Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Příbor, Uherské 
Hradiště, Zlín, Svitavy – 290 kč

2. Nový Jičín, Hranice – 270 kč
3.  Mladá Boleslav, Klatovy, Sušice, Horažďovice, Tábor, Olomouc, Kroměříž, 

Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Boskovice – 220 kč
4.  Milevsko, Brandýs nad Labem, Prostějov, Vyškov, Velká Bíteš,  

Blansko – 190 kč

Fažana, Pula, 
Pješčana Uvala, 
Banjole, Premantura, 
Medulin, Rabac

Praha, Benešov, Dobříš, 
Dubenec (u Příbrami), 
Písek, Strakonice, Vodňany, 
české Budějovice, Velešín, 
Kaplice, Dolní Dvořiště, 
Brno, Mikulov, Kuřim

1.  Chomutov, Most, Děčín, Teplice, Ústí nad Labem, Lovosice, Pardubice, 
Hradec Králové,  Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Turnov, Opava, 
Ostrava, Frýdek-Místek, Příbor, Uherské Hradiště, Zlín, Svitavy – 290 kč

2. Nový Jičín, Hranice – 270 kč
3.  Mladá Boleslav, Plzeň, Klatovy, Sušice, Horažďovice, Tábor, Olomouc, 

Kroměříž, Humpolec,  Jihlava, Velké Meziříčí, Boskovice – 220 kč
4.  Milevsko, Brandýs nad Labem, Prostějov, Vyškov, Velká Bíteš,  

Blansko – 190 kč

Obousměrná doprava: 2 250 kč 
Jednosměrná doprava: 1 600 kč 
Obousměrná doprava při 14 dnech: 2 450 kč

Místenka: 300 kč/osoba
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Crikvenica, Selce, 
Novi Vinodolski

trasa a: Plzeň, Nepomuk, 
Kasejovice, Lnáře, Blatná, 
Sedlice, Strakonice, Písek, 
Protivín, Vodňany, české 
Budějovice, Velešín, 
Kaplice, Dolní Dvořiště� 
trasa B: Praha, Zbraslav, 
Dobříš, Příbram, Písek 
a dále dle trasy A�

1. Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní – 200 kč
2. Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice – 150 kč

Obousměrná doprava: 2 190 kč 
Jednosměrná doprava: 1 590 kč 
Obousměrná doprava při 14 dnech: 2 390 kč

Místenka: 300 kč/osoba

Kraljevica, Omišalj, 
Njivice, Malinska, 
šilo, Krk, Punat, 
Baška

Obousměrná doprava: 2 400 kč 
Jednosměrná doprava: 1 690 kč 
Obousměrná doprava při 14 dnech: 2 590 kč

Místenka: 300 kč/osoba

Crikvenica, Selce, 
Novi Vinodolski

trasa c: Brno, Mikulov, 
Kuřim

1.  Chomutov, Most, Pardubice, Hradec Králové,  Liberec, Jablonec nad 
Nisou, Semily, Turnov, Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Příbor, Uherské 
Hradiště, Zlín, Svitavy – 290 kč

2. Nový Jičín, Hranice – 270 kč
3.  Mladá Boleslav, Klatovy, Sušice, Horažďovice, Tábor, Olomouc, Kroměříž, 

Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Boskovice – 220 kč
4.  Milevsko, Brandýs nad Labem, Prostějov, Vyškov, Velká Bíteš,  

Blansko – 190 kč

Obousměrná doprava: 2 190 kč 
Jednosměrná doprava: 1 590 kč 
Obousměrná doprava při 14 dnech: 2 390 kč

Místenka: 300 kč/osoba

Kraljevica, Omišalj, 
Njivice, Malinska, 
šilo, Krk, Punat, 
Baška

Obousměrná doprava: 2 400 kč 
Jednosměrná doprava: 1 690 kč 
obousměrná doprava při 14 dnech: 2 590 kč

Místenka: 300 kč/osoba
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Rab

Hradec Králové, 
Pardubice, Kutná Hora, 
Kolín, Poděbrady, Praha, 
Humpolec, Jihlava, Brno, 
Mikulov

Další nástupní místa na dotaz�
Obousměrná doprava: 2 790 kč 
Jednosměrná doprava: 1 990 kč 
Obousměrná doprava při 14 dnech: 2 890 kč
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Brela, Baška 
Voda, Baško Polje, 
Promajna, Makarska, 
Tučepi, Podgora

trasa a: Plzeň, Nepomuk, 
Kasejovice, Lnáře, Blatná, 
Sedlice, Strakonice, Písek, 
Protivín, Vodňany, české 
Budějovice, Velešín, 
Kaplice, Dolní Dvořiště� 
trasa B: Praha, Zbraslav, 
Dobříš, Příbram, Písek 
a dále dle trasy A�

1. Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní – 200 kč
2. Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice – 150 kč

Obousměrná doprava: 2 500 kč 
Jednosměrná doprava: 1 800 kč 
Obousměrná doprava při 14 dnech: 2 690 kč

Místenka: 300 kč/osoba

Drašnice, Igrane, 
Živogošče, Blato, 
Drvenik, Zaostrog, 
Podaca, Brist, 
Gradac, Ploče, Trpanj 
(výstup v Ploče), Klek

Obousměrná doprava: 2 550 kč 
Jednosměrná doprava: 1 800 kč 
Obousměrná doprava při 14 dnech: 2 690 kč

Místenka: 300 kč/osoba

Neum (Bosna 
a Hercegovina), 
Drače, Orebič, Perna

Obousměrná doprava: 2 700 kč 
Jednosměrná doprava: 1 900 kč 
Obousměrná doprava při 14 dnech: 2 800 kč

Místenka: 300 kč/osoba

Korčula

Obousměrná doprava: 2 890 kč 
Jednosměrná doprava: 1 990 kč 
Obousměrná doprava při 14 dnech: 2 990 kč

Místenka: 300 kč/osoba
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Lignano, Bibione, 
Caorle, Porto Santa 
Margherita, Altanea

Praha, Dobříš, Příbram, 
Písek, české Buděovice, 
Benešov, Tábor, Jilhlava 
(Pávov), Brno, Mikulov

1.  Ústí nad Labem, Teplice, Litvínov, Most, Chomutov, Plzeň – 320 kč
2.  Jablonec nad Nisou, Liberec, Mladá Boleslav, Louny, Slaný, Kladno, 

Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady – 260 kč 

Obousměrná doprava: 2 250 kč 
Jednosměrná doprava: 1 450 kč 
Obousměrná doprava při 14 dnech: 2 350 kč

eraclea Mare,  
Lido di Jesolo, 
Cavallino

Obousměrná doprava: 2 290 kč 
Jednosměrná doprava: 1 550 kč 
Obousměrná doprava při 14 dnech: 2 390 kč
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Rosolina Mare, Lido 
di Volano, Lido di 
estensi, Lido di 
Spina, Lido Adriano, 
Cervia, Cesanatico, 
Gatteo a Mare, San 
Mauro, Bellaria, 
Igea Marina,  Rimini, 
Riccione, Misano, 
Cattolica, Gabicce 
Mare, Pesaro

Praha, Dobříš, Příbram, 
Písek, české Buděovice, 
Benešov, Tábor, Brno, 
Mikulov

1. Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov – 320 kč
2.  Jablonec nad N�, Liberec, Mladá Boleslav, Louny, Slaný, Kladno, 

Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Plzeň – 260 kč 

Obousměrná doprava: 2 550 kč 
Jednosměrná doprava: 1 950 kč 
Obousměrná doprava při 14 dnech: 2 650 kč
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1 Marcelli di Numana, 
Cupra Marittima,San 
Benedetto del 
Tronto, Alba 
Adriatica, 
Martinsicuro, Villa 
Rosa, Roseto Degli 
Abruzzi, Pineto, Silvi 
Marina

Praha, Benešov, Dobříš, 
Dubenec (u Příbrami), 
Písek, Strakonice, Vodňany, 
české Budějovice, Velešín, 
Kaplice, Dolní Dvořiště, 
Brno, Mikulov, Kuřim

1.  Chomutov, Most, Děčín, Teplice, Ústí nad Labem, Lovosice, Pardubice, 
Hradec Králové, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Turnov, Opava, 
Ostrava, Frýdek-Místek, Příbor, Uherské Hradiště, Zlín, Svitavy – 250 kč

2. Nový Jičín, Hranice – 230 kč
3.  Mladá Boleslav, Plzeň, Klatovy, Sušice, Horažďovice, Tábor, Olomouc, 

Kroměříž, Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Boskovice – 190 kč
4�  Milevsko, Brandýs nad Labem, Prostějov, Vyškov, Velká Bíteš,  

Blansko – 130 kč

Obousměrná doprava: 2 990 kč 
Jednosměrná doprava: 2 190 kč 
Obousměrná doprava při 14 dnech: 3 190 kč

Místenka: 200 kč/osoba
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Zaton, Petrčane, 
Zadar, Turanj, Sv� 
Filip i Jakov, Biograd 
na Moru, Pakoštane, 
Pirovac, Vodice, 
šibenik, Primošten, 
Trogir, Kaštel 

Praha, Benešov, Dobříš, 
Dubenec (u Příbrami), 
Písek, Strakonice, Vodňany, 
české Budějovice, Velešín, 
Kaplice, Dolní Dvořiště, 
Brno, Mikulov, Kuřim

1.  Chomutov, Most, Děčín, Teplice, Ústí nad Labem, Lovosice, Pardubice, 
Hradec Králové,  Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Turnov, Opava, 
Ostrava, Frýdek-Místek, Příbor, Uherské Hradiště, Zlín, Svitavy – 290 Kč

2. Nový Jičín, Hranice – 270 kč
3.  Mladá Boleslav, Plzeň, Klatovy, Sušice, Horažďovice, Tábor, Olomouc, 

Kroměříž, Humpolec,  Jihlava, Velké Meziříčí, Boskovice – 220 kč
4.  Milevsko, Brandýs nad Labem, Prostějov, Vyškov, Velká Bíteš,  

Blansko – 190 kč

Obousměrná doprava: 2 490 kč 
Jednosměrná doprava: 1 750 kč 
Obousměrná doprava při 14 dnech: 2 690 kč

Místenka: 300 kč/osoba

Split, Omiš

Obousměrná doprava: 2 500 kč 
Jednosměrná doprava: 1 800 kč 
Obousměrná doprava při 14 dnech: 2 690 kč

Místenka: 300 kč/osoba

Brela, Baška 
Voda, Baško Polje, 
Promajna, Makarska, 
Tučepi, Podgora

trasa c: Brno, Mikulov, 
Kuřim

1.  Chomutov, Most, Pardubice, Hradec Králové,  Liberec, Jablonec nad 
Nisou, Semily, Turnov, Opava, Ostrava, Frýdek-Místek, Příbor, Uherské 
Hradiště, Zlín, Svitavy – 290 kč

2. Nový Jičín, Hranice – 270 kč
3.  Mladá Boleslav, Klatovy, Sušice, Horažďovice, Tábor, Olomouc, Kroměříž, 

Humpolec, Jihlava, Velké Meziříčí, Boskovice – 220 kč
4.  Milevsko, Brandýs nad Labem, Prostějov, Vyškov, Velká Bíteš,  

Blansko – 190 kč

Obousměrná doprava: 2 500 kč 
Jednosměrná doprava: 1 800 kč 
Obousměrná doprava při 14 dnech: 2 690 kč

Místenka: 300 kč/osoba

Drašnice, Igrane, 
Živogošče, Blato, 
Drvenik, Zaostrog, 
Podaca, Brist, 
Gradac, Ploče, Trpanj 
(výstup v Ploče), Klek

Obousměrná doprava: 2 550 kč 
Jednosměrná doprava: 1 800 kč 
Obousměrná doprava při 14 dnech: 2 690 kč

Místenka: 300 kč/osoba

Neum (Bosna 
a Hercegovina), 
Drače, Orebič, Perna

Obousměrná doprava: 2 700 kč 
Jednosměrná doprava: 1 900 kč 
Obousměrná doprava při 14 dnech: 2 800 kč

Místenka: 300 kč/osoba

Korčula

Obousměrná doprava: 2 890 kč 
Jednosměrná doprava: 1 990 kč 
Obousměrná doprava při 14 dnech: 2 990 kč

Místenka: 300 kč/osoba

  Další nástupní místa na trase dle domluvy s CK�  
  Pro některé svozy k základním trasám jsou použity mikrobusy nebo osobní automobily�
  V případě využití autobusové dopravy je nutno počítat se skutečností, že nelze ve všech 

případech zajet autobusem přímo k vybrané ubytovací kapacitě�  
  Příjezd do některých destinací může být v brzkých ranních hodinách�   
  Pokud jsou obsazeny autobusy CK Kellner pro trasu A a B bude zvolena jiná autobusová 

doprava� O této změně budou klienti informováni� Touto změnou nevzniká klientům 
nárok na kompenzaci�  
  Autobusy pro trasy A a B končí kvůli bezpečnostní přestávce řidičů v Gradacu nebo 

v Ploče, kde čeká na klienty, kteří cestují dále, druhý autobus� 
  Autobusová doprava pro klienty, kteří cestují do hotelu Faraon v Trpanji je zajištěna 

pouze do přístavu v Ploče� Dále se klienti dopraví trajektem na ostrov Trpanj sami, na 
své náklady (cca 32 HRK na osobu jednosměrně)� Hotel Faraon je od přístavu vzdálen 
cca 100 m� 
  Klienti, kteří cestují na Ostrov Korčula si v Orebiči nastoupí na loď, která je doveze na 

ostrov Korčula� V Orebiči v přístavu na klienty čeká delegát�   

  Některá svozová nástupní místa u Itálie se uskuteční za předpokladu min� 5 osob
  Autobusy v Itálii klienty vysazují u agentur, kde se klienti hlásí a přebírají si klíče od uby-

tování� Ubytování bývá většinou dál od agentury, je tedy nutné počítat s poplatkem za 
taxi, které Vás doveze v den příjezdu od agentury k ubytování a v den odjezdu od ubyto-
vání k agentuře� Poplatek za taxi si hradí klienti sami, cena se pohybuje kolem 30 eur za 
cestu (záleží vždy na vzdálenosti od agentury)�  
  Zakoupením místenky si rezervujete místo v autobuse dle svého přání (výběr strany 

autobusu, řada nebo přibližná místa, nikdy ne čísla sedaček, jelikož každý autobus je 
jinak číslovaný)� Upozorňujeme, že se může přání lišit např� o řadu, z důvodu velikého 
počtu klientů a autobusů�
  S ohledem na kapacitu zavazadlového prostoru autobusu je maximální počet 1 zavazadlo 

na osobu do 20 kg� Při nedodržení počtu zavazadel a dané váhy bude za nadváhu do 
max� 5 kg účtován poplatek u dopravce�  
  Přeprava zvířat na našich trasách není povolena�
  Je možné, že klienti, kteří cestují do Rabacu budou přestupovat v Poreči do jiného, 

přímého autobusu, z důvodu, aby se neobjížděl celý poloostrov Istrie�

informace k dopravě
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slovinsko
izola
Vila Park** �������������������������������������������������������������9

portorož
Hotel Vile Park*** ��������������������������������������������������9

chorvatsko – istrie
Umag
hotel Sol Sipar**** ����������������������������������������������� 10
guest house Adriatic** ���������������������������������������� 10
depandance Jadran** ������������������������������������������ 11

savudrija 
apartmány Savudrija*** ��������������������������������������� 11
bungalovy Savudrija*** ��������������������������������������� 11
hotel Moj Mir** ��������������������������������������������������� 12
bungalovy Kanegra** ������������������������������������������ 12

katoro
apartmány Polynesia*** �������������������������������������� 13
apartmány Sol Katoro****������������������������������������ 13

poreč
hotel Delfín Plava Laguna** �������������������������������� 14
apartmány Astra Plava Laguna** ������������������������� 15
hotel Gran Vista Plava Laguna *** ����������������������� 15
hotel Plavi Plava Laguna*** ��������������������������������� 16
hotel Zorna Plava Laguna*** ������������������������������� 16
hotel Materada Plava Laguna ***������������������������� 17
hotel Albatros Plava Laguna **** ������������������������� 17
hotel Istra Plava Laguna *** ��������������������������������� 18
apartmány Bellevue Plava Laguna **** ��������������� 18

lanterna u poreče
apartmány Solaris camping resort*** ����������������� 19
pavilony Solaris camping resort*** ��������������������� 19
apartmány Lanterna standard plus** ������������������ 19
apartmány Lanterna Sunset ������������������������������� 19

Červar porat 
apartmány Rona Volta ����������������������������������������20

Funtana
hotel Funtana*** ��������������������������������������������������20

vrsar
pavilony Koversada** ������������������������������������������21

rovinj
bungalovy Villas Rubin*** �����������������������������������21
bungalovy Amarin**** �����������������������������������������22
apartmány Amarin**** ����������������������������������������22

pješčana Uvala
soukromé apartmány a vila Benaziž*** ���������������23

Medulin
soukromé apartmány a domy*** ������������������������23

Duga Uvala
apartmány Hostin*** �������������������������������������������24

rabac
hotel Valamar Sanfior**** ������������������������������������24
mobilní domky Oliva*** ��������������������������������������25
Allegro Sunny hotel by Valamar*** ���������������������25
hotel Hedera*** ���������������������������������������������������26
hotel Mimosa****�������������������������������������������������26
hotel Narcis**** ���������������������������������������������������26

chorvatsko – kvarner
Dramalj
pavilony Riviera*** ����������������������������������������������27

crikvenica
hotel Mediteran*** ����������������������������������������������27
pavilony Kačjak** ������������������������������������������������28
hotel Omorika**** �����������������������������������������������28
hotel International** �������������������������������������������29
hotel Zagreb** �����������������������������������������������������29
soukromé apartmány a vila Vucko*** �����������������29
selce
soukromé apartmány �����������������������������������������29
hotel Slaven** �����������������������������������������������������30
pavilony Slaven** ������������������������������������������������30

kraljevica
komplex Uvala Scott** ����������������������������������������31

omišalj
hotel Adriatic**+ ��������������������������������������������������31
depandance Marina & Primorka** ����������������������31

krk – Baška 
hotel Corinthia Baška Sunny by Valamar*** �������32
soukromé apartmány a vila Gorica ��������������������32

rab – lopar
hotel Sahara / Rab Sunny*** ������������������������������33

rab
hotel International ����������������������������������������������33

chorvatsko – DalMÁcie
Biograd na Moru
dům Jelka*** a Ivanovic*** �����������������������������������34

pirovac
hotel Miran*** �����������������������������������������������������34

sv. Filip i Jakov
apartmány Croatia*** ������������������������������������������35
hotel Alba*** �������������������������������������������������������35

primošten
dům Rina** ����������������������������������������������������������36
vila Nera eva �������������������������������������������������������36

vranjica
apartmány Belvedere*** �������������������������������������36

riviera trogir
soukromé apartmány *** a vila Žaja ��������������������37

omiš
soukromé apartmány*** �������������������������������������37
hotel Brzet*** ������������������������������������������������������37

Baško polje
Baško Polje – hotel Alem �����������������������������������38
depandance Alem** ��������������������������������������������38

Baška voda
vila Tereza �����������������������������������������������������������39
soukromé apartmány*** a pokoje ����������������������39

Makarska
hotel Rivijera** ����������������������������������������������������40
hotel Palma*** ����������������������������������������������������� 41
dependance Vesna ��������������������������������������������� 41
hotel Biokovka*** ������������������������������������������������ 42

tučepi
vila Nikola ����������������������������������������������������������� 42
vila Nikola 2 �������������������������������������������������������� 42

podgora
hotel Aurora***����������������������������������������������������43
hotel Sirena*** ����������������������������������������������������44

igrane
apartmány albatros*** �����������������������������������������45

Drvenik
penzion Primus Kraljevič***  �������������������������������45
hotel Ivando**** ��������������������������������������������������46
depandance Ivando**** ���������������������������������������46

Brist 
penzion Palma ���������������������������������������������������� 47

Gradac
vila Milka ������������������������������������������������������������� 47
hotel Labineca*** ������������������������������������������������48
depandance Labineca*** ������������������������������������48
penzion Caldera ������������������������������������������������� 49
vila Ivankovič ������������������������������������������������������ 49

orebič
hotel Bellevue**** �����������������������������������������������50
depandance Bellevue**** ������������������������������������50
Villas Bellevue**** �����������������������������������������������50

soukromé apartmány a vily*** ���������������������������� 51
hotel Orsan*** ����������������������������������������������������� 51

itÁlie
veneto–lido di Jesolo
hotel Rex** ����������������������������������������������������������52
apartmány Diplomatic ����������������������������������������52

veneto–rosolina Mare
vila Luisa �������������������������������������������������������������53

lÁZeŇskÉ poBYtY
Maďarsko
Mosonmagyaróvár ���������������������������������������������53

JeDnoDennÍ ZÁJeZDY s tUristikoU
rakousko
Hochkar a soutěska Wasserlochklamm �������������54

JeDnoDennÍ poZnÁvacÍ ZÁJeZDY
rakousko
Jezera a města Solné komory �����������������������������54
Vídeň ������������������������������������������������������������������54

německo
Berchtesgadensko ����������������������������������������������54
Drážďany a zámek Moritzburg ���������������������������55

JeDnoDennÍ aDventnÍ ZÁJeZDY
rakousko
adventní Vídeň ���������������������������������������������������54
adventní Salcburk a Oberndorf �������������������������55
adventní Linec a Steyer ��������������������������������������55

německo
Drážďany a zámek Moritzburg ���������������������������55
předvánoční Norimberk �������������������������������������55

poZnÁvacÍ ZÁJeZDY s relaXacÍ v lÁZnÍch
Maďarsko
Budapešť – relaxace v termálních lázní ��������������56

vÍceoDennÍ aDventnÍ ZÁJeZDY
Maďarsko
Budapešť – relaxace v termálních lázní ��������������56

vÍceDennÍ poZnÁvacÍ ZÁJeZDY 
polsko
Krakov a Osvětim �����������������������������������������������56

rakousko
Salcburské Alpy ��������������������������������������������������57

Francie
Paříž – Versailles ������������������������������������������������57

itálie
Řím a Neapolský záliv �����������������������������������������58
Lago di Garda �����������������������������������������������������58

poZnÁvacÍ leteckÉ ZÁJeZDY  
Maroko
Okruh Marockým královstvím ���������������������������59

kanárské ostrovy
To nejlepší z Tenerife �����������������������������������������59

srí lanka
Velký okruh Srí Lankou ��������������������������������������60 

www.kellnerck.cZ
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: Tarif L5 – pojištění léčebných výloh 25 Kč/osoba/den,  
Tarif K5S – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, Tarif K5SS – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 Kč/osoba/den, tarif Auto+ – pojištění auta 
390 Kč/auto/pobyt, tarif P – připojištění pro případ pandemie 36 Kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu A, B a C – obousměrná doprava 2 190 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 590 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 390 Kč/osoba. 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli. U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz. Místenka 300 Kč/osoba.
Nástupní místa – Trasa A: za příplatek 200 Kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní. Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
České Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště. Trasa B: za příplatek 150 Kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice. Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek a dále 
dle trasy A. Trasa C: další nástupní a svozová místa v Čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6.

slovinsko – iZola, portorož

cena za osobu a týden
03.04.–10.04.
08.05.–15.05.
25.09.–09.10.

10.04.–01.05.
22.05.–26.06.
11.09.–18.09.

01.05.–08.05.
15.05.–22.05.
18.09.–25.09.

26.06.–03.07.
04.09.–11.09.

03.07.–10.07.
28.08.–04.09.

10.07.–17.07.
21.08.–28.08.

17.07.–
21.08.

09.10.–
16.10.

16.10.–
30.10.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji bez možnosti přistýlky 
(bez balkonu / s balkonem)

9 590 / 
10 550

11 450 / 
12 390

9 850 / 
10 790

11 590 / 
12 550

12 390 
/13 350

12 550 / 
13 490

13 350 / 
14 290

7 990 / 
8 950

7 750 / 
8 650

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji s přistýlkou (bez balkonu 
/ s balkonem)

10 250 / 
11 190

12 150 / 
13 050

10 550 / 
11 450

12 250 / 
13 190

13 050 / 
13 990

13 190 / 
14 150

13 990 / 
14 950

8 650 / 
9 590

8 390 / 
9 350

Osoba v rodinném pokoji 15 050 18 450 15 550 18 650 20 090 20 350 21 790 12 150 11 650
Dítě do 11,99 let se 2 dosp� os na přistýlce nebo 2 děti 
do 11,99 let v rodinném pokoji zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku (bez balkonu 
/ s balkonem) 7 690 / 8 450 9 190 / 9 950 7 890 / 8 650 9 290 / 

10 050
9 950 / 
10 690

10 050 / 
10 790

10 690 / 
11 450

6 390 / 
7 150

6 190 / 
6 950

Osoba od 12 let se 2 dosp�os� na přistýlce 7 050 7 050 7 050 7 050 7 050 7 050 7 050 7 050 7 050
Jedna osoba ve dvoulůžkovém pokoji (bez balkonu / 
s balkonem)

14 490 / 
16 350

18 250 / 
20 090

14 990 / 
16 890

18 490 / 
20 390

20 090 / 
21 990

20 390 / 
22 250

21 990 / 
23 850

11 250 / 
13 150

10 750 / 
12 590*c

en
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cena za osobu a týden
03.04.–10.04.
08.05.–15.05.
25.09.–09.10.

10.04.–01.05.
22.05.–26.06.
11.09.–18.09.

01.05.–08.05.
15.05.–22.05.
18.09.–25.09.

26.06.–03.07.
04.09.–11.09.

03.07.–10.07.
28.08.–04.09.

10.07.–17.07.
21.08.–28.08. 17.07.–21.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji economy bez možnosti přistýlky 6 790 7 750 6 950 7 990 9 590 9 750 10 550
Osoba ve dvoulůžkovém pokoji economy s přistýlkou 7 450 8 390 7 550 8 650 10 250 10 390 11 190
Osoba v rodinném pokoji 8 090 9 350 8 250 9 690 12 050 12 190 13 250
Dítě do 11,99 let se 2 dosp�os� na přistýlce nebo 2 děti do 11,99 let 
v rodinném pokoji zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku 5 450 6 190 5 550 6 390 7 690 7 790 8 450
Osoba od 12 let se 2 dosp�os� na přistýlce 7 050 7 050 7 050 7 050 7 050 7 050 7 050
Jedna osoba ve dvoulůžkovém pokoji economy 9 390 11 290 9 690 11 850 15 050 15 290 16 950

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí formou švédských stolů, pojištění CK proti úpadku� příplatky: plná penze 3 550 Kč / osoba / týden, děti do 11,99 let platí 2 350 Kč / osoba / týden� 
příplatky placené na místě: pobytová taxa 2,50 eur/osoba/den, povinný jednorázový poplatek 1 eur/osoba, dětská postýlka 7 eur/den, malé domácí zvíře (pouze v pokojích s balkonem) 
15 eur/den, garáž 5 eur/den� sleva 15 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 01� 2021, sleva 10 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při 
zakoupení zájezdu do 31� 03� 2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním této slevy, slevy za včasný nákup se vztahují na pobyty minimálně 7 nocí a platí pro termíny od 21� 05� 2021)� 

hotel vile park je součástí hotelového 
komplexu St� Bernardin a skládá se ze 
4 vil – Vila Galeb, Vila Galeja, Vila Ora-
da and Vila Nimfa� Hotel je ideální pro 
rodiny s dětmi� vybavení: vlastní sou-
kromá pláž, venkovní bazén, možnost 
využití vnitřního bazénu v hotelu Histri-
on, dětské hřiště, mini club, parkování 
u  hotelu zdarma, garáž za poplatek� 
Ubytování: klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky, s vlastním 
sociálním zařízením, SAT/TV, telefo-
nem, fénem, Wi-Fi, některé pokoje 
s balkonem� Hotel nabízí i rodinné po-
koje – 2  propojené dvoulůžkové po-

SLOVINSKO – PORTOROŽ – hotel vile park 

SLOVINSKO – IZOLA – vila park 

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí formou švédských stolů, pojištění CK proti úpadku� příplatky: plná penze 3 550 Kč / osoba / týden, děti do 11,99 let platí 2 350 Kč / osoba / 
týden� příplatky placené na místě: pobytová taxa 2 eur/osoba/den, povinný jednorázový poplatek 1 eur/osoba, dětská postýlka 7 eur/den, domácí zvíře (pouze malá plemena do 3 kg, na 
dotaz) 15 eur/den� sleva 15 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 01� 2021, sleva 10 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení 
zájezdu do 31� 03� 2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním této slevy, slevy za včasný nákup se vztahují na pobyty minimálně 7 nocí a platí pro termíny od 21� 05� 2021)� 

vila park je součástí rezortu San Simon, 
kde klienti můžou využívat všech služeb, 
wellness centrum, vnitřní bazén se slanou 
vodou (uzavřen v červenci a srpnu), re-
staurace� Recepce je v hotelu Haliaetum, 
kde je v restauraci a na pláži k dispozici 
Wi-Fi, parkování zdarma� Vila je kousek 
od pláže a je obklopena parkem� Ubyto-
vání: dvoulůžkové pokoje s vlastním so-
ciálním zařízením, SAT/TV, telefonem, fé-
nem, některé pokoje s balkonem a s mož-
ností 1 až 2 přistýlek (formou palandy, 
pouze pro děti do 11,99 let)� Balkon nelze 
předem rezervovat� stravování: polopen-
ze formou švédských stolů� Možnost do-
koupení plné penze� pláž: krásná písčitá 

Pláž

Pokoj

Hotel Vile Park

pláž kousek od vily, pozvolný vstup do 
moře� Hotelová pláž otevřena od poloviny 
června do poloviny září� Další informace: 
sportovní a zábavné vyžití�

pŘeDnosti:  hotel pŘÍMo U MoŘe, kliMatiZovanÉ pokoJe, wi-Fi, aQUapark.

pŘeDnosti:  vila pŘÍMo U MoŘe, roDinnÉ pokoJe, Možnost vYUžitÍ všech slUžeB reZortU.

koje většinou bez balkonu (případně 
dva oddělené pokoje hned vedle sebe 
– záleží na aktuální dostupnosti; maxi-
mální obsazenost 2 dospělí a 2 děti do 
11,99 let)� stravování: polopenze for-
mou švédských stolů� Možnost dokou-
pení plné penze � pláž: několik kroků 
od hotelu� Hotelová pláž otevřena od 
poloviny června do poloviny září� Další 
informace: klienti mají v ceně zahrnut 
také vstup do aquaparku Termaris se 
spoustou vodních her i relaxační zónou 
(zavřený do 04�  06�  2021), animační 
programy v hlavní sezoně (červenec, 
srpen)�

Děti do 12 let  
ZDarMa
sleva  
za včasný nákup
do 31. 1. 202115% 

platné pro pobyty od 21� 5� 2021

sleva  
za včasný nákup
do 31. 3. 202110% 

platné pro pobyty od 21� 5� 2021

Děti do 12 let  
ZDarMa

sleva  
za včasný nákup
do 31. 1. 202115% 

platné pro pobyty od 21� 5� 2021

sleva  
za včasný nákup
do 31. 3. 202110% 

platné pro pobyty od 21� 5� 2021

širší nabídky na izole a v ankaranu (např� Ankaran – apartmány Adria, villas 
Cedra, Bor a Adriatic, hotel Convent a Olive suites) najdete na www.kellnerck.cz

širší nabídky v portotoži
najdete na www.kellnerck.cz

2 děti do 12 let ve čtyřlůžkovém 
pokoji ZDarMa

2 děti do 12 let ve čtyřlůžkovém 
pokoji ZDarMa

kliMa



Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: Tarif L5 – pojištění léčebných výloh 25 Kč/osoba/den,  
Tarif K5S – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, Tarif K5SS – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 Kč/osoba/den, tarif Auto+ – pojištění auta 
390 Kč/auto/pobyt, tarif P – připojištění pro případ pandemie 36 Kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu A, B a C – obousměrná doprava 2 190 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 590 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 390 Kč/osoba. 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli. U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz. Místenka 300 Kč/osoba.
Nástupní místa – Trasa A: za příplatek 200 Kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní. Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
České Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště. Trasa B: za příplatek 150 Kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice. Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek a dále 
dle trasy A. Trasa C: další nástupní a svozová místa v Čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6.

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí včetně nápojů k večeři, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky: 
jednolůžkový pokoj 1 450 Kč / osoba / týden� příplatky placené na místě: parkování 1 eur/auto/den� 

cena za osobu a týden 12.06.–19.06.
28.08.–11.09.

19.06.–03.07.
21.08.–28.08.

03.07.–17.07.
14.08.–21.08. 17.07.–14.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji, parková strana 6 150 7 650 8 250 8 950
Osoba ve dvoulůžkovém pokoji, balkon, parková strana 6 950 8 450 9 190 9 750
Osoba ve dvoulůžkovém pokoji, balkon, mořská strana 7 650 8 850 9 550 10 350
Dítě do 13,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce nebo dítě do 2,99 let bez lůžka zdarma zdarma zdarma zdarma
Osoba od 14 let se 2 dosp� os� na přistýlce (parková strana / balkon, parková 
strana / balkon, mořská strana)

4 890 / 5 550 
/ 6 150

6 150 / 6 790 
/ 7 050

6 590 / 7 350 
/ 7 650

7 150 / 7 790 
/ 8 290

Dítě do 4,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku (parková strana / balkon, parková 
strana / balkon, mořská strana)

3 090 / 3 490 
/ 3 850 

3 850 / 4 250 
/ 4 450

4 150 / 4 590 
/ 4 790

4 490 / 4 890 
/ 5 190

Dítě 5–13,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku (parková strana / balkon, parková 
strana / balkon, mořská strana)

4 590 / 5 250 
/ 5 750

5 750 / 6 350 
/ 6 650

6 190 / 6 890 
/ 7 150

6 690 / 7 350 
/ 7 750

Guest house adriatic  se nachází ve 
středisku Punta, v bezprostřední blízkos-
ti moře, přibližně 1 km od historického 
centra města Umag, do kterého turisty 
zavede procházka krásnou pobřežní 
promenádou� vybavení: klimatizovaná 
restaurace, lobby bar s  terasou,beach 
bar, kadeřnictví, trezor na recepci (za 
poplatek), internetový koutek (za popla-

UMAG – GUest hoUse aDriatic 

UMAG – hotel sol sipar 

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí formou švédských stolů, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky: jednolůžkový pokoj 5 890 Kč / osoba / 
týden� příplatky placené na místě: parkování 1 eur/auto/den� sleva 20 % za včasný nákup při zakoupení zájezdu do 31� 1� 2021, sleva 15 % za včasný nákup při zakoupení zájezdu do 
15� 3� 2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním těchto slev, slevy se vztahují pouze na základní ceny ubytování)�

cena za osobu a týden 05.06.–12.06. 12.06.–19.06. 19.06.–26.06. 26.06.–03.07. 03.07.–10.07. 10.07.–17.07.
14.08.–21.08. 17.07.–24.07. 24.07.–14.08. 21.08.–04.09.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji (classic / 
premium)

14 350 / 
15 290

15 490 / 
16 450

16 690 / 
18 090

18 350 / 
19 750

18 850 / 
20 250

19 050 / 
20 450

19 690 / 
21 090

19 950 / 
21 390

17 390 / 
18 790

Osoba v rodinném pokoji (parková strana / 
mořská strana)

15 750 / 
16 950

17 150 / 
18 090

20 890 / 
22 550

23 050 / 
24 650

23 550 / 
25 350

23 750 / 
25 590

24 550 / 
26 450

24 890 / 
26 750

21 850 / 
23 490

Dítě do 11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce 
nebo dítě do 2,99 let bez lůžka

zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Osoba od 12 let se 2 dosp� os� na přistýlce 
v rodinném pokoji (parková strana / mořská 
strana)

3 150 / 3 390 3 450 / 3 650 4 190 / 4 550 4 650 / 4 950 4 750 / 5 090 4 750 / 5 150 4 950 / 5 290 4 990 / 5 350 4 390 / 4 750

Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku 
nebo osoba od 12 let se 2 dosp� os� na 
přistýlce (classic / premium)

10 750 / 
11 450

11 650 / 
12 350

12 550 / 
13 550

13 750 / 
14 790

14 150 / 
15 190

14 290 / 
15 350

14 790 / 
15 850

14 990 / 
16 050

13 050 / 
14 090

termíny do 05. 06. 2021 a od 04. 09. 2021 jsou k dispozici na www.kellnerck.cz

hotel sol sipar**** je nově zrekonstru-
ovaný hotel� Nachází se na okraji turis-
tického střediska Punta, přímo u moře, 
obklopen zelení� Hotel je vhodný pro 
rodinnou rekreaci a relaxaci� vybavení: 
připojení k internetu v hotelové hale i po-
kojích (v ceně), lobby bar, bar u bazénu, 
restaurace A–la carte, venkovní bazén, 
dětský bazének, animační centrum pro 
děti i dospělé, dětské hřiště, diskotéka, 
slunečníky a lehátka u bazénu, parkovi-
ště za poplatek� Ubytování: pokoje jsou 
moderně vybaveny s  vlastním příslu-
šenstvím, SAT/TV, telefonem, trezorem, 
minibarem, fénem, klimatizací, Wi-Fi, 
balkonem, s možností přistýlky� Pokoje 
classic jsou orientovány na parkovou 
stranu, pokoje premium na mořskou 
stranu� Hotel nabízí i rodinné pokoje, kde 
je manželská postel a rozkládací gauč pro 
2 osoby� K dispozici také jednolůžkové 
pokoje classic�  Možnost dítěte bez lůžka 
do 2,99 let v dětské postýlce zdarma� 
stravování: bohatá polopenze formou 

Hotel Sipar

Bazén Pokoj

švédských stolů� pláž: přímo u hotelu 
jsou betonová plata, upravená na sluně-
ní, s lehátky a slunečníky (za poplatek), 
snack bar na pláži� Nedaleko je oblázková 
pláž� sport: v turistickém středisku Pun-
ta je sportovní centrum, vodní sporty, 
fitness studio, tenisové kurty, plážový 
volejbal, minigolf, stolní tenis, pronájem 
člunů� Mini club pro děti a tématické ve-
čery (18� 06�–09� 09�), animace pro do-
spělé (pouze červenec, srpen)� Zvířata 
nejsou povolena�

kliMa

pŘeDnosti: pŘÍMo U MoŘe, švÉDskÉ stolY, vÝhoDnÁ cena a poloha.

pŘeDnosti: kliMatiZovanÉ pokoJe, novĚ ZrekonstrUovanÝ hotel, wi-Fi, BaZÉn, BlÍZko centra UMaGU. 

sleva  
za včasný nákup
do 31. 1. 202120% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 3. 202115% 

Děti do 12 let  
ZDarMa

Děti do 12 let  
ZDarMa

tek),směnárna, parkoviště (nehlídané) za 
poplatek� Ubytování: jednoduše vybave-
né dvoulůžkové pokoje s vlastním příslu-
šenstvím, telefonem, některé pokoje s TV 
a balkonem, s možností přistýlky� Mož-
nost dítěte bez lůžka do 2,99 let v dětské 
postýlce zdarma� stravování: polopenze 
formou švédských stolů� V ceně večeře 
jsou zahrnuty nápoje� pláž: přímo u hote-

Pokoj

Gest house Adriatic

chorvatsko – istrie – UMaG10

lu jsou betonová plata upravená na sluně-
ní� V blízkosti je také oblázková pláž s čás-
tečně písčitým dnem� sport: v blízkosti 
hotelu sportovní centrum s  tenisovými 
kurty a tenisovou školou�

širší nabídky na Umagu (např� hotel a residence Sol Umag, apartmány 
Melia Istrian Villas, Sol Amfora a Sol Stella Maris, Vila Danex I�, Danex II� 

a Danex Stella Maris) najdete na www.kellnerck.cz



Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: Tarif L5 – pojištění léčebných výloh 25 Kč/osoba/den,  
Tarif K5S – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, Tarif K5SS – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 Kč/osoba/den, tarif Auto+ – pojištění auta 
390 Kč/auto/pobyt, tarif P – připojištění pro případ pandemie 36 Kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu A, B a C – obousměrná doprava 2 190 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 590 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 390 Kč/osoba. 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli. U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz. Místenka 300 Kč/osoba.
Nástupní místa – Trasa A: za příplatek 200 Kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní. Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
České Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště. Trasa B: za příplatek 150 Kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice. Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek a dále 
dle trasy A. Trasa C: další nástupní a svozová místa v Čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6.

UMAG – DepanDance JaDran  (depandance Guest house adriatic )

SAVUDRIJA – apartMÁnY a BUnGalovY savUDriJa 

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí včetně nápojů k večeři, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� 
příplatky: jednolůžkový pokoj 1 450 Kč/osoba/týden� příplatky placené na místě: parkování 1 eur/auto/den�

cena za osobu a týden 12.06.–19.06.
28.08.–11.09.

19.06.–03.07.
21.08.–28.08.

03.07.–17.07.
14.08.–21.08. 17.07.–14.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji 6 150 7 550 7 990 8 450
Dítě do 13,99 let se 2 dosp�os� na přistýlce nebo dítě 
do 2,99 let bez lůžka zdarma zdarma zdarma zdarma

Dítě do 4,99 let s 1 dosp�os� na hl� lůžku 3 090 3 790 3 990 4 250
Dítě 5–13,99 let s 1 dosp�os� na hl� lůžku nebo osoba 
od 14 let se 2 dosp�os� na přistýlce 4 590 5 650 5 990 6 350

Depandance Jadran je přibližně 30 m od 
Guest House Adriatic**, hosté depandance 
využívají služeb hotelu� Jedná se o kapacitu 
pro méně náročnou klientelu� Ubytování: 
dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušen-
stvím, balkonem, s  možností přistýlky� 
Možnost dítěte bez lůžka do 2,99 let v dět-
ské postýlce zdarma� stravování: polopen-
ze formou švédských stolů v hotelu Adria-
tic**� V ceně večeře jsou zahrnuty nápoje�

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí včetně nápoje u večeře nebo nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a plynu, ložní prádlo a ručníky, závěrečný úklid, asistenční služby delegáta, 
pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na místě: parkování 1 eur/auto/den, malé domácí zvíře 13 eur/den� sleva 20 % za včasný nákup při zakoupení zájezdu do 
31� 1� 2021, sleva 15 % za včasný nákup při zakoupení zájezdu do 15� 3� 2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním těchto slev, slevy se vztahují pouze na základní ceny ubytování)�

apartmány savudrija

cena za apartmán a týden 05.06.–12.06. 12.06.–19.06. 19.06.–26.06. 26.06.–03.07.
21.08.–28.08. 03.07.–10.07. 10.07.–17.07.

14.08.–21.08. 17.07.–24.07. 24.07.–14.08. 28.08.–04.09.

A4 10 350 13 850 17 390 18 090 20 750 21 850 23 050 23 490 10 590
A6 11 290 15 050 18 350 19 250 22 790 24 190 25 350 25 850 11 750
Dítě bez lůžka do 2,99 let zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Příplatek za polopenzi / osoba / týden 3 790 3 790 3 790 3 790 3 790 3 790 3 790 3 790 3 790
Příplatek za polopenzi, dítě do 4,99 let zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Příplatek za polopenzi, dítě 5–13,99 let 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890

Bungalovy savudrija

cena za osobu a týden 05.06.–19.06.
28.08.–04.09. 19.06.–26.06. 26.06.–03.07. 03.07.–10.07. 10.07.–17.07.

14.08.–21.08. 17.07.–24.07. 24.07.–14.08. 21.08.–28.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji 8 250 9 650 9 890 10 550 10 850 11 150 11 290 10 090
Dítě do 11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce nebo dítě 
do 2,99 let bez lůžka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku nebo osoba 
od 18 let se 2 dosp� os� na přistýlce 6 190 7 250 7 450 7 950 8 150 8 350 8 450 7 590

Příplatek za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji 4 150 4 850 4 950 5 290 5 450 5 590 5 650 5 050

apartmány a bungalovy savudrija jsou 
malou apartmánovou osadou na okraji 
borového lesa� Ubytování: dvoupatrové 
vily s apartmány v přízemí i v 1� patře� 
a4 – dvoulůžková ložnice, obývací 
místnost se 2  lůžky, vybavená kuchy-
ně, koupelna, SAT/ TV, telefon, balkon 
nebo terasa s grilem; a6 – 2 dvoulůžko-
vé ložnice, obývací místnost se 2 lůžky, 
vybavená kuchyně, koupelna, SAT/TV, 
telefon, balkon nebo terasa� Všechny 
apartmány mají vlastní příslušenství 
a  vybavenou kuchyňku, Wi-Fi� Bun-
galovy Savudrija nabízí dvoulůžkové 
pokoje s vlastním příslušenstvím, tele-
fonem, SAT/TV, terasou a Wi-Fi� Dětská 
postýlka pro dítě do 2,99 let zdarma� 
stravování: bungalovy  – polopenze 

širší nabídky v savudriji
najdete na www.kellnerck.cz

pŘeDnosti: BlÍZkost plÁže, švÉDskÉ stolY, vÝhoDnÁ cena.

pŘeDnosti: kliDnÉ prostŘeDÍ U Boro vÉho lesa, Možnost DokoUpenÍ stravY, parkovÁnÍ, ZvÍŘata povolena.

sleva  
za včasný nákup
do 31. 1. 202120% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 3. 202115% 

Dítě do 12 let  
ZDarMa
(u bungalovů)

Děti do 14 let  
ZDarMa Depandance Jadran

Apartmány a bungalovy Savudrija

Hotel Adriatic

Pokoj

Pokoj

Apartmány Savudrija

chorvatsko – istrie – UMaG, savUDriJa 11

včetně nápojů k  večeři� U  apartmánů 
možnost dokoupení polopenze formou 
švédských stolů včetně nápojů k večeři� 
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: Tarif L5 – pojištění léčebných výloh 25 Kč/osoba/den,  
Tarif K5S – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, Tarif K5SS – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 Kč/osoba/den, tarif Auto+ – pojištění auta 
390 Kč/auto/pobyt, tarif P – připojištění pro případ pandemie 36 Kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu A, B a C – obousměrná doprava 2 190 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 590 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 390 Kč/osoba. 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli. U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz. Místenka 300 Kč/osoba.
Nástupní místa – Trasa A: za příplatek 200 Kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní. Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
České Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště. Trasa B: za příplatek 150 Kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice. Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek a dále 
dle trasy A. Trasa C: další nástupní a svozová místa v Čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6.

chorvatsko – istrie – savUDriJa

cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a plynu, ložní prádlo a ručníky, závěrečný úklid, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� 
příplatky placené na místě: parkování 1 eur/auto/den, malé domácí zvíře 13 eur/den� sleva 20 % za včasný nákup při zakoupení zájezdu do 31� 01� 2021, sleva 15 % za včasný nákup při 
zakoupení zájezdu do 15� 03� 2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním této slevy, slevy se vztahují pouze na základní ceny ubytování)�

cena za bungalov a týden 29.05.–05.06.
28.08.–04.09. 05.06.–12.06. 12.06.–19.06. 19.06.–26.06. 26.06.–03.07.

21.08.–28.08. 03.07.–10.07. 10.07.–17.07.
14.08.–21.08. 17.07.–24.07. 24.07.–14.08.

B4 8 950 8 250 12 950 16 450 17 150 19 650 20 650 21 850 22 290
B5 11 050 10 590 15 290 18 550 19 250 22 650 23 950 25 150 25 590
B6 12 250 11 550 16 190 19 750 20 450 23 650 24 890 26 250 26 750
Dítě bez lůžka do 2,99 let zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Příplatek za polopenzi / osoba / týden 3 790 3 790 3 790 3 790 3 790 3 790 3 790 3 790 3 790
Příplatek za polopenzi, dítě do 4,99 let zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Příplatek za polopenzi, dítě 5–13,99 let 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890 1 890
termíny do 29.05.2021 a od 11.09.2021 jsou k dispozici na www.kellnerck.cz

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí včetně nápojů k večeři, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky: jednolůžkový pokoj 2 590 Kč / osoba / 
týden� sleva 20 % za včasný nákup při zakoupení zájezdu do 31� 01� 2021, sleva 15 % za včasný nákup při zakoupení zájezdu do 15� 03� 2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním 
této slevy, slevy se vztahují pouze na základní ceny ubytování)�

cena za osobu a týden 05.06.–19.06.
28.08.–04.09. 19.06.–26.06. 26.06.–03.07. 03.07.–10.07. 10.07.–17.07. 17.07.–24.07. 24.07.–14.08. 14.08.–21.08. 21.08.–28.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji 7 750 9 190 9 390 10 090 10 350 10 690 10 850 10 450 9 650
Dítě do 11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce 
nebo dítě do 2,99 let bez lůžka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku 
nebo osoba od 12 let se 2 dosp� os� na 
přistýlce

5 850 6 890 7 050 7 550 7 750 8 050 8 150 7 850 7 250

turistické středisko kanegra se na-
chází v Piranském zálivu přímo na pláži, 
v jednom z nejkrásnějších zálivů západ-
ního pobřeží Istrijského poloostrova, 
uprostřed borového háje, ve vzdálenosti 
přibližně 10 km od města Umag� vyba-
vení: restaurace, pizzerie, snack bar, 
cocktail bar, kavárna, obchod, trezor na 
recepci (za poplatek), parkování za po-
platek, Wi-Fi (za poplatek)� Ubytování: 
pěkné prostorné bungalovy s vlastním 
příslušenstvím jsou vybavené novým 
nábytkem, koupelnou, telefonem, SAT/ 
TV, terasou, Wi-Fi (za poplatek), dětská 
postýlka (pro děti do 2,99 let) zdarma� 
Parkování přímo u  bungalovů� Popis 
bungalovů: typ B4 – ložnice se 2 lůžky, 
obývací místnost se 2 lůžky (2 gauče), 

SAVUDRIJA – BUnGalovY kaneGra 

SAVUDRIJA – hotel MoJ Mir 

turistické středisko savudrija je vzdá-
lené přibližně 9 km od města Umag� 
V  blízkosti Savudrije je nejsevernější 
chorvatský maják (36 m vysoký) z roku 
1818� Ve středisku se nachází hotel Moj 
Mir a  apartmány Savudrija� vybavení: 
centrální restaurace a recepce přímo na 
břehu moře, restaurace A-la carte s te-
rasou, trezor na recepci (za poplatek), 
internetový koutek na recepci (za popla-
tek), venkovní bazén, parkování� Areál je 
tvořen rekonstruovaným dvoupatrovým 
pavilonem a přízemními bungalovy Sa-
vudrija� Ubytování: dvoulůžkové pokoje 
s vlastním příslušenstvím, Wi-Fi (za po-
platek), SAT/TV, telefonem a balkonem, 
některé s možností přistýlky� V každém 
pokoji je možnost dítěte bez lůžka do 
2,99 let v dětské postýlce zdarma� stra-
vování: polopenze formou švédských 
stolů� Restaurace ve vzdálenosti 30 m 
od hotelu� V ceně večeře jsou zahrnuty 

Hotel Moj Mir

Bazén

Bungalovy Kanegra

Pokoj

Kuchyň

nápoje� pláž: lemovaná plochými kamen-
nými platy se vstupy do vody přibližně  
60–150 m od hotelu Moj Mir a apartmá-
nů Savudrija� V blízkosti pěkná nudistic-
ká pláž� sport: tenisové kurty, minigolf, 
stolní tenis, plážový volejbal, basketbal� 
Pronájem hřiště a  sportovních potřeb 
za poplatek� Animační programy pro 
děti (5� 6�–4� 9�), večery s živou hudbou 
(červenec, srpen)�

pŘeDnosti: BlÍZko plÁže, v BlÍZkosti nUDistickÁ plÁž, Možnost DokoUpenÍ stravY vČetnĚ nÁpoJŮ k veČeŘi.

pŘeDnosti: BlÍZkost plÁže, švÉDskÉ stolY, wi-Fi, parkovištĚ, aniMace.

sleva  
za včasný nákup
do 31. 1. 202120% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 3. 202115% 

Dítě do 12 let  
ZDarMa

sleva  
za včasný nákup
do 31. 1. 202120% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 3. 202115% 

vybavená kuchyně, koupelna, SAT/TV, 
telefon, balkon/terasa; typ B5 (2 dru-
hy) 1� – ložnice se 2 lůžky, ložnice 
s 1 lůžkem, obývací místnost se 2 lůžky 
(2 gauče), vybavená kuchyně, koupelna, 
SAT/TV, telefon, balkon; 2� – 2 ložnice 
se 2 lůžky, obývací místnost s 1 lůžkem 
(1 gauč), vybavená kuchyně, koupelna, 
SAT/TV, telefon, terasa; typ B6 – 2 lož-
nice (každá se 2 lůžky), obývací místnost 
se 2 lůžky (2 gauče), vybavená kuchy-
ně, koupelna, SAT/ TV, telefon, terasa� 
stravování: možnost dokoupení po-
lopenze formou švédských stolů v re-
stauraci� V ceně večeře jsou zahrnuty 
nápoje� pláž: vzdálená přibližně 200 m 
od bungalovů s malou oblázkovou záto-
kou vhodnou i pro děti� Nudistická pláž 

v kempu hned vedle střediska� sport: 
sportovní centrum se 2  tenisovými 
kurty a  tenisovou školou, stolní tenis, 
minigolf, plážový volejbal, vodní spor-
ty, půjčovna kol, dětské hřiště na fotbal, 
házenou a basketbal� Pronájem hřiště 
a sportovního vybavení (za poplatek)�
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: Tarif L5 – pojištění léčebných výloh 25 Kč/osoba/den,  
Tarif K5S – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, Tarif K5SS – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 Kč/osoba/den, tarif Auto+ – pojištění auta 
390 Kč/auto/pobyt, tarif P – připojištění pro případ pandemie 36 Kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu A, B a C – obousměrná doprava 2 190 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 590 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 390 Kč/osoba. 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli. U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz. Místenka 300 Kč/osoba.
Nástupní místa – Trasa A: za příplatek 200 Kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní. Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
České Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště. Trasa B: za příplatek 150 Kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice. Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek a dále 
dle trasy A. Trasa C: další nástupní a svozová místa v Čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6.

chorvatsko – istrie – katoro

cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a plynu, ložní prádlo a ručníky, závěrečný úklid, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky 
placené na místě: parkování 1 eur/auto/den, malé domácí zvíře 13 eur/den� sleva 20 % za včasný nákup při zakoupení zájezdu do 31� 01� 2021, sleva 15 % za včasný nákup při zakoupení 
zájezdu do 15� 03� 2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním této slevy, slevy se vztahují pouze na základní ceny ubytování)�

cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a plynu, ložní prádlo a ručníky, závěrečný úklid, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� 
příplatky placené na místě: parkování 1 eur/auto/den, malé domácí zvíře 13 eur/den� sleva 20 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 01� 2021, 
sleva 15 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 15� 03� 2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním těchto slev)�

cena za apartmán a týden 29.05.–05.06.
28.08.–04.09.

05.06.–
12.06.

12.06.–
19.06.

19.06.–
26.06.

26.06.–
03.07.

03.07.–
10.07.

10.07.–17.07.
14.08.–21.08. 17.07.–24.07. 24.07.–

14.08.
21.08.–
28.08.

S3 8 250 7 750 11 550 15 490 16 450 17 650 18 090 18 950 19 250 13 650
A3 9 390 8 950 12 950 16 950 17 650 19 650 20 450 21 250 21 590 14 790
A4 11 290 10 850 14 550 18 550 19 490 22 350 23 490 24 350 24 650 17 850
A5 12 250 11 750 15 490 19 490 20 450 23 950 25 350 26 190 26 550 19 750
Dítě bez lůžka do 2,99 let zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Příplatek za polopenzi / osoba / týden 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250
Příplatek za polopenzi, dítě do 4,99 let zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Příplatek za polopenzi, dítě 5–13,99 let 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150

termíny do 29. 05. 2021 a od 04. 09. 2021 jsou k dispozici na www.kellnerck.cz

cena za apartmán a týden 29.05.–05.06.
28.08.–04.09.

05.06.–
12.06.

12.06.–
19.06.

19.06.–
03.07.

03.07.–
10.07.

10.07.–17.07.
14.08.–21.08. 17.07.–24.07. 24.07.–

14.08.
21.08.–
28.08.

04.09.–
11.09.

A4 classic 16 950 14 350 20 190 28 390 30 950 31 950 32 590 32 850 24 190 10 090
A5 classic 19 050 16 190 22 290 30 290 33 450 34 750 35 450 35 690 26 990 12 250
Dítě do 2,99 let bez lůžka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Příplatek za polopenzi / osoba / týden 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250
Příplatek za polopenzi, dítě do 4,99 let zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Příplatek za polopenzi, dítě 5–13,99 let 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150

termíny do 29. 05. 2021 a od 11. 09. 2021 jsou k dispozici na www.kellnerck.cz

apartmány sol katoro se nachází v turi-
stickém letovisku Katoro 100 m od pláže, 
v jednom z nejkrásnějších míst Istrijského 
poloostrova, ve vzdálenosti přibližně 3 km 
od města Umag� vybavení: restaurace, 
rychlé občerstvení, snack bar na pláži, 
obchody, venkovní bazén pro dospělé 
i děti, lehátka u bazénu zdarma, Wi-Fi na 
recepci zdarma, parkoviště u  apartmá-
nů za poplatek� Ubytování: apartmány 
jsou klimatizované a mají 1 dvoulůžko-
vou ložnici, obývací pokoj s rozkládacím 
gaučem, vybavenou kuchyňku (kávovar, 
mikrovlnná trouba), koupelnu, LCD, SAT 
TV, telefon, trezor, Wi-Fi, balkon nebo 
terasu� V každém apartmánu je možnost 
dítěte bez lůžka do 2,99 let v dětské po-
stýlce zdarma� stravování: vlastní� Mož-

KATORO – apartMÁnY sol katoro 

KATORO – apartMÁnY polYnesia 

apartmány polynesia se nachází v turi-
stickém letovisku Katoro přímo na pláži, 
v jednom z nejkrásnějších míst Istrijské-
ho poloostrova, ve vzdálenosti přibližně 
3 km od města Umag� vybavení: restau-
race, rychlé občerstvení, snack bar na 
pláži, obchody, venkovní bazén pro do-
spělé i děti, lehátka u bazénu zdarma, 
Wi-Fi na recepci (za poplatek), parkovi-
ště u apartmánů za poplatek� Ubytová-
ní: všechny apartmány jsou s vlastním 
příslušenstvím, koupelnou, telefonem, 
SAT/TV, terasou nebo balkonem, dětská 
postýlka (pro děti do 2,99 let) zdarma� 
popis apartmánů: typ s3 – pokoj se 
2 lůžky a gaučem pro 1 osobu, vybave-
ná kuchyně, koupelna, SAT/TV, telefon, 
terasa nebo balkon, typ a3 – ložnice 
se 2 lůžky, obývací místnost s 1 lůžkem 
(gauč), vybavená kuchyně, koupelna, 

apartmány Polynesia

Apartmány Sol Katoro

Pokoj

Ložnice Kuchyň

SAT/TV, telefon, terasa nebo balkon, 
typ a4 – ložnice se 2 lůžky, obývací 
pokoj se 2 lůžky (gauč), vybavená ku-
chyně, koupelna, SAT/TV, telefon, te-
rasa nebo balkon, typ a5 – ložnice se 
2 lůžky, obývací pokoj se 3 lůžky (gauč), 
vybavená kuchyně, koupelna, SAT/TV, 
telefon, terasa nebo balkon� stravování: 
vlastní, možnost dokoupení polopenze 
formou švédských stolů v  restauraci� 
pláž: přírodní nebo upravená plata 
v blízkosti apartmánů� sport: v blízkosti 
jsou k dispozici vodní sporty, tenisové 
kurty, tenisová škola, plážový volejbal, 
půjčovna kol, stolní tenis, jezdecké cen-
trum� Animační programy a mini club 
pro děti (24� 05�–11� 09�), večerní zába-
va s živou hudbou, animační programy 
pro dospělé (červenec, srpen), tematic-
ké večery, denní sportovní aktivity� 

pŘeDnosti: kliMatiZovanÉ apartMÁnY, wi-Fi, BlÍZko plÁže.

pŘeDnosti: BlÍZko plÁže, BaZÉn, Možnost DokoUpenÍ polopenZe, parkovÁnÍ, wi-Fi.

sleva  
za včasný nákup
do 31. 1. 202120% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 3. 202115% 

nost zakoupení polopenze formou švéd-
ských stolů v restauraci� pláž: 100 m od 
apartmánů� sport: v blízkosti jsou k dis-
pozici vodní sporty, tenisové kurty, teni-
sová škola, plážový volejbal, půjčovna kol, 
stolní tenis, jezdecké centrum, minigolf� 
Animační programy a mini club pro děti 
(24� 05�–11� 09�), večerní zábava s živou 
hudbou), animační programy pro dospělé 
(červenec, srpen), tématické večery, den-
ní sportovní aktivity�

sleva  
za včasný nákup
do 31. 1. 202120% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 3. 202115% 

kliMa

širší nabídky v katoru  
(např� hotel Melia Coral, Sol Aurora, 
Sol Garden Istra a Village Sol Garden 
Istra) najdete na www.kellnerck.cz
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: Tarif L5 – pojištění léčebných výloh 25 Kč/osoba/den,  
Tarif K5S – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, Tarif K5SS – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 Kč/osoba/den, tarif Auto+ – pojištění auta 
390 Kč/auto/pobyt, tarif P – připojištění pro případ pandemie 36 Kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu A, B a C – obousměrná doprava 2 190 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 590 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 390 Kč/osoba. 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli. U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz. Místenka 300 Kč/osoba.
Nástupní místa – Trasa A: za příplatek 200 Kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní. Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
České Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště. Trasa B: za příplatek 150 Kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice. Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek a dále 
dle trasy A. Trasa C: další nástupní a svozová místa v Čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6.

chorvatsko – istrie – poreČ

poreč leží na západním pobřeží Istrij-
ského poloostrova� Celé starobylé jádro 
Poreče je pěší zónou s historickými pa-
mátkami, z nichž nejznámější je bazilika 
sv� eufrazia z byzanskými základy již ze 
6� století, která byla pro svou historic-
kou hodnotu zapsána na seznam kul-

cena za osobu a týden 05.06.–19.06.
28.08.–04.09.

19.06.–26.06.
21.08.–28.08.

26.06.–03.07.
14.08.–21.08. 03.07.–14.08. 04.09.–18.09.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji, parková strana (bez možnosti přistýlky) 6 590 8 250 8 690 9 390 5 890
Osoba ve dvoulůžkovém pokoji, balkon, parková strana (s možností přistýlky) 6 850 8 690 9 190 9 890 6 150

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji, balkon, mořská strana (s možností přistýlky) 7 050 8 950 9 390 10 090 6 350

Dítě do 11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě do 6,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku (parková strana / balkon, parková strana / balkon, 
mořská strana)

3 290 / 3 450 / 
3 550

4 150 / 4 350 / 
4 490

4 350 / 4 590 / 
4 750

4 750 / 4 950 / 
5 050

2 950 / 3 090 / 
3 190

Dítě 12–13,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce (balkon, parková strana / balkon, mořská strana) 3 450 / 3 550 4 350 / 4 490 4 590 / 4 750 4 950 / 5 050 3 090 / 3 190
Dítě 7–13,99 let s 1 dosp� os� na hlavním lůžku (parková strana / balkon, parková strana / 
balkon, mořská strana)

4 650 / 4 790 / 
4 950

5 750 / 6 090 / 
6 250

6 090 / 6 450 / 
6 590

6 590 / 6 950 / 
7 090

4 150 / 4 290 / 
4 450

Dítě 14–17,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce (balkon, parková strana / balkon, mořská strana) 5 450 / 5 650 6 950 / 7 150 7 350 / 7 550 7 890 / 8 090 4 890 / 5 090
Příplatek za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji (parková strana / balkon, parková strana / 
balkon, mořská strana)

3 290 / 3 450 / 
3 550

4 150 / 4 350 / 
4 490

4 350 / 4 590 / 
4 750

4 750 / 4 950 / 
5 050

2 950 / 3 090 / 
3 190

rodinný a jednolůžkový pokoj

cena za osobu a týden 05.06.–19.06.
28.08.–04.09.

19.06.–26.06.
21.08.–28.08.

26.06.–03.07.
14.08.–21.08. 03.07.–14.08. 04.09.–18.09.

Osoba v rodinném pokoji s balkonem 10 590 13 390 14 090 15 290 9 650
Osoba v rodinném pokoji s balkonem na mořskou stranu 11 050 13 850 14 550 15 750 9 890

Dítě do 11,99 let se 2 dosp� os� v rodinném pokoji nebo na přistýlce zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Dítě 12–17,99 let se 2 dosp� os� v rodinném pokoji (balkon / balkon, mořská strana) 2 150 / 2 250 2 690 / 2 790 2 850 / 2 950 3 090 / 3 150 1 950 / 1 990
Dítě 12–13,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce v rodinném pokoji (balkon / balkon, mořská strana) 5 290 / 5 550 6 690 / 6 950 7 050 / 7 290 7 650 / 7 890 4 850 / 4 950
Osoba v jednolůžkovém pokoji s balkonem 7 290 9 390 9 890 10 590 6 590

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí formou švédských stolů, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky: obědy 1 450 Kč / osoba / týden, děti zdarma 
příplatek neplatí, děti do 6,99 let na hl� lůžku nebo děti 12–13,99 let na přistýlce platí 750 Kč / osoba / týden, děti 7–13,99 let na hl� lůžku platí 990 Kč / osoba / týden, děti 14–17,99 let platí 1 150 Kč / 
osoba / týden� příplatky placené na místě: malé domácí zvíře 13 eur/den, parkovné 1 eur/auto/den� poznámka: slevy FIRST MOMeNT a LAST MINUTe se nevztahují na rodinné a jednolůžkové pokoje�

POReč – hotel DelFÍn plava laGUna 

hotel Delfín plava laguna se nachází 
na zalesněném poloostrově ve středisku 
Zelena Laguna, přibližně 5 km jižně od 
centra Poreče� vybavení: tři restaurace, 
kavárna s taneční hudbou, aperitiv bar, 
TV místnost, venkovní bazén s mořskou 
vodou, nový vodní svět s rozlohou více 
než 1000 m2 se spoustou vodních efek-
tů, dětským bazénem se skluzavkami, 
baby zónou, lehátka u bazénu zdarma, 
sauna, směnárna, trezor (za poplatek), 
v lobby na recepci možnost využití  Wi-Fi 

Hotel Delfín – bazén Hotel Delfín

Poreč

Pokoj

Pokoj

(zdarma)� Ubytování: částečně renovo-
vané dvoulůžkové pokoje s  možností 
přistýlky, s  vlastním příslušenstvím� 
Jednolůžkové pokoje jsou v  tomto ho-
telu pouze na parkovou stranu� Pokoje 
jsou menší, přistýlka je možná jen pro 
děti a pouze u pokojů s balkonem� Mož-
nost rodinných pokojů (na dotaz) – dva 
dvoulůžkové pokoje propojené dveřmi 
s možností jedné přistýlky pro dítě do 
13,99 let� stravování: polopenze formou 
švédských stolů� Možnost dokoupení 

obědů formou švédských stolů� pláž: 
vzdálená přibližně 100 m, přírodní, ob-
lázková, místy betonová plata s pozvol-
ným vstupem do vody� Jsou zde uměle 
vytvořené velké plochy na slunění� Lze 
ležet i v borovicovém háji ve stínu� V blíz-
kosti se nachází nudistická pláž� sport: 
tenisové kurty, stolní tenis, možnost 
provozování vodních sportů� Na pláži je 
tobogan a v blízkosti hotelu je sportovní 
hala Intersport� Animační programy pro 
děti a dospělé (30� 05�–03� 09� 2021)�

pŘeDnosti:  BlÍZkost plÁže, venkovnÍ BaZÉn, toBoGan na plÁži, sportovnÍ vYžitÍ,  
vÝhoDnÁ cena Za JeDnolŮžkovÝ pokoJ a oBĚDY.

stravování formou  
švédských stolů!

až 3 děti do 12 let 
ZDarMa 
(u rodinného pokoje)

istrie – poreČ
turního dědictví UNeSCO� Předností 
Poreče a jejích rekreačních komplexů je 
hojnost borových lesů a další vegetace, 
velmi členité pobřeží a možnost prak-
ticky všech sportů� Přímo do Poreče je 
možné se dopravit turistickým vláčkem, 
autobusem nebo lodí�

nÁš
tip!

širší nabídky v poreči  
(např� hotel Flores, Molindrio Plava 
Laguna, Valamar Diamant a Rubin 

Sunny hotel by Valamar, vila Laguna  
Galijot a soukromé apartmány)  
najdete na www.kellnerck.cz
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: Tarif L5 – pojištění léčebných výloh 25 Kč/osoba/den,  
Tarif K5S – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, Tarif K5SS – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 Kč/osoba/den, tarif Auto+ – pojištění auta 
390 Kč/auto/pobyt, tarif P – připojištění pro případ pandemie 36 Kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu A, B a C – obousměrná doprava 2 190 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 590 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 390 Kč/osoba. 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli. U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz. Místenka 300 Kč/osoba.
Nástupní místa – Trasa A: za příplatek 200 Kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní. Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
České Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště. Trasa B: za příplatek 150 Kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice. Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek a dále 
dle trasy A. Trasa C: další nástupní a svozová místa v Čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6.

chorvatsko – istrie – poreČ

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí včetně nápojů k večeři, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na místě: parkovné 1 eur/auto/den, 
lednička 3 eur/den� sleva 950 kč/dospělá osoba za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 01� 04� 2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním této slevy)�

cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie a vody, ložní prádlo, závěrečný úklid, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky: polopenze 
3 090 Kč/osoba/týden, děti do 4,99 let zdarma, děti 5–13,99 let platí 1 550 Kč/osoba/týden� příplatky placené na místě: malé domácí zvíře 13 eur/den, parkovné 1 eur/auto/den� sleva 10 % 
za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 01� 04� 2021 (sleva se vztahuje pouze na termíny 29� 05� –26� 06�2021)�

cena za osobu a týden 05.06.–
12.06.

12.06.–
19.06.

19.06.–17.07.
14.08.–21.08.

17.07.–
14.08.

21.08.–
28.08.

28.08.–
04.09.

04.09.–
11.09.

11.09.–
18.09.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji, parková strana (bez možnosti přistýlky) 8 450 9 390 12 250 13 650 10 350 9 390 7 550 6 850
Osoba ve dvoulůžkovém pokoji, balkon, mořská strana (s možností přistýlky) 9 190 10 090 13 390 14 790 11 290 10 350 8 250 7 550
Dítě do 11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce nebo 2� dítě do 4,99 let bez lůžka (balkon, mořská strana) zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě do 6,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku / dítě 7–13,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku   
(parková strana)

4 250 / 
5 950

4 750 / 
6 590 6 150 / 8 550 6 850 / 

9 550
5 190 / 
7 250

4 750 / 
6 590

3 790 / 
5 290

3 450 / 
4 790

Dítě do 6,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku nebo dítě 12–13,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce nebo 
2� dítě 5–11,99 let bez lůžka (balkon, mořská strana) 4 590 5 050 6 690 7 450 5 650 5 190 4 150 3 790

Dítě 7–13,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku / osoba od 14 let se 2 dosp� os� na přistýlce  
(balkon, mořská strana)

6 450 / 
7 350

7 090 / 
8 090

9 390 / 
10 750

10 350 / 
11 850

7 890 / 
9 050

7 250 / 
8 290

5 750 / 
6 590

5 290 / 
6 050

Příplatek za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji (parková strana / balkon, mořská strana) 4 250 / 
4 590

4 750 / 
5 050 6 150 / 6 690 6 850 / 

7 450
5 190 / 
5 650

4 750 / 
5 190

3 790 / 
4 150

3 450 / 
3 790

Osoba v jednolůžkovém pokoji 9 650 10 850 14 090 15 750 11 990 10 850 8 690 7 750
ceny za pokoj typu suite jsou k dispozici na www.kellnerck.cz

cena za apartmán a týden 24.04.–
08.05.

08.05.–29.05.
28.08.–11.09.

29.05.–05.06.
21.08.–28.08.

05.06.–
12.06.

12.06.–
19.06.

19.06.–
26.06.

26.06.–
17.07.

17.07.–
31.07.

31.07.–
07.08.

07.08.–
14.08.

14.08.–
21.08.

11.09.–
25.09.

Apartmán A4 6 350 9 390 11 750 13 850 14 790 16 690 19 490 21 850 21 150 16 950 15 490 8 950
Přistýlka pro dítě do 11,99 let 
(na dotaz) zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Pokoj Pokoj

Hotel Laguna Gran Vista

Apartmány Astra Bazén

Pokoj

Kuchyň

nÁš
tip!

nÁš
tip!

POReč – apartMÁnY astra plava laGUna 

POReč – hotel Gran vista plava laGUna 

pŘeDnosti:  Za pŘÍplatek polopenZe ForMoU švÉDskÝch stolŮ v hotelU DelFÍn,  
vYUžÍvÁnÍ BaZÉnU U hotelU DelFÍn, sportovnÍ vYžitÍ.

pŘeDnosti:  pŘÍMo U krÁsnÉ plÁže, kliMatiZovanÉ pokoJe, BaZÉnY a hŘištĚ, 
sportovnÍ a ZÁBavnÍ vYžitÍ.

apartmány astra plava laguna leží 
přibližně 5 km jižně od Poreče v areálu 
Zelena Laguna� Ubytování: dvoupod-
lažní řadové, jednoduše zařízené vilky 
situované v rozsáhlém lesoparku� Mají 
1 ložnici s manželskou postelí, 1 ložnici 
se 2 oddělenými lůžky, obývací místnost 
s  kuchyňským koutem, WC, sprchu, 

sleva  
za včasný nákup
do 1. 4. 202110% 

(platné pro termíny 29� 5�–26� 6� 2021)

1. dítě do 12 let 
ZDarMa 
2� dítě bez lůžka

sleva 950 kč  
za včasný nákup do 1. 4. 2021

kliMa

hotel Gran vista plava laguna leží 
5  km od Poreče a  přibližně 200  me-
trů od pláže� vybavení: klimatizovaná 
restaurace, směnárna, aperitiv bar, 
TV místnost, Wi–Fi zdarma, lehátka 
a slunečníky u bazénu, úschovna kol, 
parkování (za poplatek)� Ubytování: 
klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s možností přistýlky, SAT/TV, telefon, 
lednička (za poplatek), fén� V  poko-
jích typu Suite možnost dvou dětí na 
rozkládacím gauči (cca 180x110 cm)� 
Pokoje typu suite a pokoje na mořskou 
stranu mají balkon� Dětská postýlka na 
dotaz zdarma� stravování: polopenze 
formou švédských stolů, v  termínech 
30� 05�–18� 09 je v ceně večeře zahrnut 

nápoj – džus, voda, stolní bílé a červené 
víno, pivo� V termínech 30� 05�–18� 09� 
je v době oběda koláč nebo sendvič� 
animace (30�  05�–27�  08�): miniklub 
(4–12  let) kromě soboty, minidisko  
( 4–12 let) denně kromě soboty, wel-
come drink (24� 05�–03� 09�), tématická 
večeře jednou týdně (24� 05�–03� 09�)� 

terasu či balkon� Jsou vybaveny tele-
vizí, telefonem, kávovarem, ledničkou� 
V blízkosti se nachází supermarket, re-
staurace, cukrárna, kavárny a rozsáhlá 
sportovní zařízení čítající i 18 tenisových 
kurtů� Wi-Fi na recepci zdarma� stravo-
vání: individuální, možnost dokoupení 
polopenze formou švédských stolů 

v  hotelu Delfín� pláž: vzdálená 100–
200 m od apartmánů� Pláž je oblázková, 
místy kamenitá a jsou zde také upravená 
plata na slunění� U pláže v kempu Zelena 
Laguna je bazén� sport: tenisové kurty, 
stolní tenis, možnost provozování vod-
ních sportů� Na pláži je tobogan a v blíz-
kosti hotelu je sportovní hala Intersport�
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: Tarif L5 – pojištění léčebných výloh 25 Kč/osoba/den,  
Tarif K5S – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, Tarif K5SS – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 Kč/osoba/den, tarif Auto+ – pojištění auta 
390 Kč/auto/pobyt, tarif P – připojištění pro případ pandemie 36 Kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu A, B a C – obousměrná doprava 2 190 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 590 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 390 Kč/osoba. 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli. U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz. Místenka 300 Kč/osoba.
Nástupní místa – Trasa A: za příplatek 200 Kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní. Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
České Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště. Trasa B: za příplatek 150 Kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice. Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek a dále 
dle trasy A. Trasa C: další nástupní a svozová místa v Čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6.

cena zahrnuje:  7x ubytování s all inclusive, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na místě: parkovné 1 eur/auto/den, lednička 3 eur/
den� sleva 1 150 kč/osoba za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 15� 03� 2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním této slevy)�

hotel Zorna plava laguna je klimati-
zovaný pětipatrový hotel ležící u moře 
a pouhých 60 m od udržované pláže� 
vybavení: klimatizovaná restaurace, 
aperitiv bar, kavárna, směnárna, TV 
místnost, Wi–Fi zdarma, trezor na re-
cepci (za poplatek), úschovna kol, ven-
kovní bazén – lehátka jsou v ceně, malý 
bazén pro děti, dětské hřiště� Ubytová-
ní: Klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím, telefon s přímou vol-
bou, SAT/TV, fén, francouzské okno se 
zábradlím� Některé pokoje jsou orien-
tované na mořskou stranu� Pokoje s při-
stýlkou mají rozkládací gauč (rozměr 
190x110 cm)� Dětská postýlka zdarma 

POReč – hotel Zorna plava laGUna  (all inclUsive)

POReč – hotel plavi plava laGUna 

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí včetně nápojů k večeři, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky: obědy 1 890 Kč / osoba / týden, děti 
zdarma příplatek neplatí, 2� dítě 5–11,99 let nebo děti do 6,99 let na hl� lůžku nebo děti 12–13,99 let na přistýlce platí 950 Kč / osoba / týden, děti 7–13,99 let na hl� lůžku platí 1 350 Kč / 
osoba / týden, osoby od 14 let na přistýlce platí 1 550 Kč / osoba / týden� příplatky placené na místě: parkovné 1 eur/auto/den, lednička 3 eur/den� sleva 950 kč/osoba za včasný nákup 
ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 01� 04� 2021 na pobyty v termínech 05� 06�–07� 08� 2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním této slevy)�

cena za osobu a týden 12.06.–19.06. 19.06.–17.07.
14.08.–21.08. 17.07.–14.08. 21.08.–28.08. 28.08.–04.09. 04.09.–11.09.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji bez možnosti přistýlky (bez balkonu / balkon / 
balkon, parková strana / balkon, mořská strana)

8 690 / 9 190 / 
9 650 / 10 090

11 550 / 11 990 
/ 12 690 / 

13 390

12 690 / 13 390 
/ 14 090 / 

14 790

9 650 / 10 090 
/ 10 850 / 

11 290

8 950 / 9 390 / 
9 890 / 10 350

7 050 / 7 550 / 
7 750 / 8 250

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji s možností přistýlky, balkon, mořská strana (gauč) 10 590 14 090 15 490 11 750 10 850 8 690
Dítě do 11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce nebo 2� dítě do 4,99 let bez lůžka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě do 6,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku (bez balkonu / balkon / balkon, 
parková strana / balkon, mořská strana)

4 350 / 4 590 / 
4 850 / 5 050

5 750 / 5 990 / 
6 350 / 6 690

6 350 / 6 690 / 
7 050 / 7 450

4 850 / 5 050 / 
5 450 / 5 650

4 490 / 4 750 / 
4 950 / 5 190

3 550 / 3 790 / 
3 890 / 4 150

2� dítě 5–11,99 let bez lůžka nebo dítě 12–13,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce / 
osoba od 14 let se 2 dosp� os� na přistýlce 5 290 / 8 450 7 050 / 11 290 7 750 / 12 390 5 890 / 9 390 5 450 / 8 650 4 350 / 6 950

Dítě 7–13,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku (bez balkonu / balkon / balkon, 
parková strana / balkon, mořská strana)

6 090 / 6 450 / 
6 750 / 7 090

8 050 / 8 390 / 
8 890 / 9 390

8 890 / 9 390 / 
9 890 / 10 350

6 750 / 7 090 / 
7 590 / 7 890

6 250 / 6 590 / 
6 950 / 7 250

4 950 / 5 290 / 
5 450 / 5 750

Příplatek za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji (bez balkonu / balkon / 
balkon, parková strana / balkon, mořská strana)

4 350 / 4 590 / 
4 850 / 5 050

5 750 / 5 990 / 
6 350 / 6 690

6 350 / 6 690 / 
7 050 / 7 450

4 850 / 5 050 / 
5 450 / 5 650 

4 490 / 4 750 / 
4 950 / 5 190

3 550 / 3 790 / 
3 890 / 4 150

Osoba v jednolůžkovém pokoji (francouzská postel) 10 090 13 150 14 550 11 050 10 350 8 250
termíny do 12. 06. 2021 a od 11. 09. 2021 jsou k dispozici na www.kellnerck.cz

cena za osobu a týden 22.05.–
29.05.

29.05.–
05.06.

05.06.–
19.06.

19.06.–
10.07.

10.07.–24.07.
14.08.–21.08.

24.07.–
07.08.

07.08.–
14.08.

21.08.–
28.08.

28.08.–
04.09.

04.09.–
11.09.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji bez možnosti přistýlky (parková strana / 
mořská strana)

10 850 / 
11 050

12 450 / 
12 650

12 690 / 
12 950

15 990 / 
16 190

16 950 / 
17 150

18 790 / 
19 250

17 850 / 
18 350

15 290 / 
15 490

13 390 / 
13 650

10 090 / 
10 350

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji s možností přistýlky, mořská strana 
(rozkládací gauč) 14 090 16 090 16 450 20 650 21 850 24 450 23 250 19 750 17 390 13 150

Dítě do 13,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce nebo 2� dítě do 4,99 let bez lůžka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě do 6,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku nebo příplatek za jednu osobu 
ve dvoulůžkovém pokoji (parková strana / mořská strana)

5 450 / 
5 550

6 250 / 
6 350

6 350 / 
6 490

7 990 / 
8 150 8 450 / 8 590

9 390 / 
9 650

8 950 / 
9 190

7 650 / 
7 750

6 690 / 
6 850

5 050 / 
5 190

2� dítě 5–11,99 let bez lůžka / osoba od 14 let se 2 dosp� os� na přistýlce 7 050 / 
11 290

8 050 / 
12 890

8 250 / 
13 150

10 350 / 
16 550

10 950 / 
17 490

12 250 / 
19 550

11 650 / 
18 590

9 890 / 
15 790

8 690 / 
13 890

6 590 / 
10 550

Dítě 7–13,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku  
(parková strana / mořská strana)

7 590 / 
7 750

8 690 / 
8 850

8 890 / 
9 050

11 190 / 
11 350

11 850 / 
11 990

13 150 / 
13 490

12 490 / 
12 850

10 690 / 
10 850

9 390 / 
9 550

7 090 / 
7 250

Osoba v jednolůžkovém pokoji (francouzská postel) 12 450 14 250 14 550 18 350 19 490 21 590 20 450 17 650 15 490 11 550

hotel plavi plava laguna je pěkný, 
klimatizovaný hotel umístěný v  zeleni 
a ležící přímo na pláži, přibližně 5 km od 
centra Poreče� vybavení: klimatizovaná 
restaurace, aperitiv bar, bazén,  Wi-Fi 
zdarma, směnárna, trezor na recep-
ci (za poplatek), úschovna kol, terasa� 
Ubytování: klimatizované dvoulůžkové 
moderně zařízené pokoje s vlastním pří-
slušenstvím, telefonem, fénem� Někte-
ré pokoje s možností přistýlky� Dětská 

Hotel Plavi

Hotel Zorna

postýlka zdarma – na dotaz� Lednička za 
poplatek� stravování: polopenze formou 
švédských stolů, v ceně večeře jsou za-
hrnuty nápoje – džus, voda, víno, pivo 
(27�  03�–25�  09�)� Možnost dokoupení 
oběda� pláž: oblázková, přibližně 30 m 
od hotelu� sport: venkovní bazén, teni-
sové kurty, stolní tenis, minigolf, vodní 
sporty� speciální nabídka: tematická ve-
čeře 1x v týdnu (24� 05�–03� 09�), lehátka 
u bazénu zdarma v omezeném množství, 

welcome drink (24� 05�−03� 09�), zábavní 
program (30� 05�–27� 08�)�

kliMa

kliMa

pŘeDnosti:  pŘÍMo U krÁsnÉ plÁže, kliMatiZovanÉ pokoJe, BaZÉnY a hŘištĚ,  
all inclUsive, sportovnÍ a ZÁBavnÍ vYžitÍ.

pŘeDnosti: BlÍZkost plÁže, kliMatiZovanÉ pokoJe, venkovnÍ BaZÉn, nÁpoJe k veČeŘi.

– na dotaz� Možnost pronajmutí trezo-
ru či ledničky za poplatek� stravování: 
All inclusive (20� 05�–10� 09�) – snída-
ně, oběd a večeře formou švédských 
stolů včetně nápojů (nealkoholické 
nápoje, čaj, překapávaná káva, točené 
pivo a  víno), odpolední občerstvení 
(16�30–17�30 hod�) a večerní občerstve-
ní (22�00–23�00 hod)� Tematická veče-
ře 1x týdně (24� 05�–03� 09�)� Možnost 
stravování i  pro vegetariány� Nápoje 
v baru: místní alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje a espreso (8�00–23�00 hod�) 
pláž: přibližně 50 m od hotelu� V roce 
2000 získala pláž u  hotelu Modrou 
vlajku za kvalitu a čistotu� Na pláži jsou 

chorvatsko – istrie – poreČ

Dítě do 12 let 
ZDarMa 
2� dítě bez lůžka

sleva 950 kč  
za včasný nákup do 1. 4. 2021
(pro termíny 5. 6.–7. 8. 2021)

Dítě do 14 let 
ZDarMa

sleva 1 150 kč  
za včasný nákup do 15. 3. 2021

lehátka a slunečníky (za poplatek), spr-
chy� sport: organizované turnaje (stolní 
tenis, plážový volejbal, kopaná aj�), te-
nisový kurt, stolní tenis, minigolf, kola, 
squash, kánoe (možnost rezervace v re-
cepci), v hotelu se nachází také kuleč-
ník, šipky atd� Za poplatek je možné si 
pronajmout vodní lyžování, vodní skút-
ry, čluny� animace: (20� 05�−10� 09�) 6x 
týdně denní program pro děti i dospělé, 
3x týdně večerní program, každý den 
sportovní aktivity� Využívání sportovní-
ho vybavení, které je zahrnuté v ceně all 
inclusive, je časově omezeno� Po celou 
dobu pobytu je povinné nošení náram-
ků all inclusive� 

nÁš
tip!

nÁš
tip!
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: Tarif L5 – pojištění léčebných výloh 25 Kč/osoba/den,  
Tarif K5S – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, Tarif K5SS – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 Kč/osoba/den, tarif Auto+ – pojištění auta 
390 Kč/auto/pobyt, tarif P – připojištění pro případ pandemie 36 Kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu A, B a C – obousměrná doprava 2 190 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 590 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 390 Kč/osoba. 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli. U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz. Místenka 300 Kč/osoba.
Nástupní místa – Trasa A: za příplatek 200 Kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní. Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
České Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště. Trasa B: za příplatek 150 Kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice. Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek a dále 
dle trasy A. Trasa C: další nástupní a svozová místa v Čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6.

cena zahrnuje: 7x ubytování s all inclusive, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na místě: parkovné 1 eur/auto/den� sleva 1 300 kč/
osoba za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 01� 03� 2021 na 7 nocí (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním této slevy)�

hotel albatros plava laguna je jeden 
z nejlepších hotelů v Poreči� Díky bo-
haté nabídce all  inclusive je to jeden 
z nejvyhledávanějších hotelů pro ná-
ročnější klienty� vybavení: restaurace 
s terasou, aperitiv bar s terasou, smě-
nárna, fitness, 2 venkovní bazény se 
sladkou vodou, dětský bazén, ručníky 
u bazénu zdarma (požadována záloha), 
úschovna kol, dětské hřiště s dětským 
koutkem, parkování u hotelu (za popla-
tek),  Wi-Fi zdarma� Ubytování: dvou-
lůžkové pokoje s  možností přistýlky� 
Všechny pokoje mají vlastní příslušen-

POReč – hotel alBatros plava laGUna  (all inclUsive)

POReč – hotel MateraDa plava laGUna 

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí formou švédských stolů včetně nápojů k večeři, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na 
místě: parkovné 1 eur/auto/den, lednička 3 eur/den� sleva 750 kč/osoba za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 15� 03� 2021 na 7 nocí (ceny v tabulce jsou 
uvedeny před uplatněním této slevy)�

cena za osobu a týden 12.06.–
19.06.

19.06.–
03.07.

03.07.–
17.07.

17.07.–
24.07.

24.07.–
14.08.

14.08.–
21.08.

21.08.–
28.08.

28.08.–
04.09.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji, balkon, parková strana 11 750 15 050 15 750 17 150 17 650 16 450 13 650 12 690
Osoba ve dvoulůžkovém pokoji, balkon, mořská strana 12 450 15 990 16 690 18 350 18 790 17 390 14 550 13 390
Osoba v pokoji typu suite, balkon, parková strana 13 390 17 150 17 850 19 490 20 190 18 550 15 490 14 350
Dítě do 11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce nebo 2�dítě do 4,99 let bez lůžka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě do 6,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku nebo dítě 12–13,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce 
nebo 2� dítě 5–11,99 let bez lůžka ve dvoulůžkovém pokoji nebo 2� dítě do 13,99 let v pokoji 
suite nebo příplatek za jednu osobu v pokoji (parková strana / mořská strana / suite)

5 890 / 
6 250 / 
6 690

7 550 / 
7 990 / 
8 590

7 890 / 
8 350 / 
8 950

8 590 / 
9 190 / 
9 750

8 850 / 
9 390 / 
10 090

8 250 / 
8 690 / 
9 290

6 850 / 
7 290 / 
7 750

6 350 / 
6 690 / 
7 190

Dítě 7–13,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku (parková strana / mořská strana / suite)
8 250 / 
8 750 / 
9 390

10 550 / 
11 190 / 
11 990

11 050 / 
11 690 / 
12 490

11 990 / 
12 850 / 
13 650

12 350 / 
13 150 / 
14 150

11 550 / 
12 190 / 
12 990

9 550 / 
10 190 / 
10 850

8 890 / 
9 390 / 
10 050

Osoba od 14 let se 2 dosp� os� na přistýlce (parková strana / mořská strana / suite)
9 390 / 
9 950 / 
10 750

12 050 / 
12 790 / 
13 750

12 590 / 
13 350 / 
14 290

13 750 / 
14 650 / 
15 590

14 090 / 
15 050 / 
16 150

13 150 / 
13 890 / 
14 850

10 890 / 
11 650 / 
12 390

10 150 / 
10 750 / 
11 450

termíny do 12. 06. 2021 a od 04. 09. 2021 jsou k dispozici na www.kellnerck.cz

cena za osobu a týden 19.06.–10.07. 10.07.–24.07. 24.07.–14.08. 14.08.–21.08. 21.08.–28.08. 28.08.–04.09.
Osoba ve dvoulůžkovém pokoji, balkon, mořská strana (bez možnosti přistýlky) 19 950 21 590 22 550 20 650 19 050 17 390

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji s možností přistýlky (bez balkonu / balkon) 18 550 / 
19 250

20 190 / 
20 890

20 890 / 
21 850

19 250 / 
19 950 17 650 / 18 550 16 190 / 16 950

Osoba v pokoji typu suite, balkon, mořská strana 22 090 23 750 24 890 22 790 20 890 19 050
Dítě do 13,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce nebo 2� dítě do 4,99 let bez lůžka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě do 6,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku nebo 2� dítě 5–11,99 let bez lůžka ve 
dvoulůžkovém pokoji nebo 2� dítě do 13,99 let v pokoji suite nebo příplatek za 
jednu osobu v pokoji (balkon, mořská strana / bez balkonu / balkon / suite)

9 990 / 9 290 / 
9 650 / 11 050

10 850 / 
10 090 / 

10 450 / 11 850

11 290 / 10 450 
/ 10 950 / 

12 450

10 350 / 9 650 
/ 9 990 / 

11 390

9 550 / 8 850 / 
9 290 / 10 450

8 690 / 8 150 / 
8 450 / 9 550

Dítě 7–13,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku (balkon, mořská strana / bez balkonu 
/ balkon / suite)

13 990 / 12 
990 / 13 490 / 

15 450

15 150 / 14 150 
/ 14 650 / 

16 590

15 790 / 14 650 
/ 15 290 / 

17 450

14 490 / 13 490 
/ 13 990 / 

15 950

13 350 / 12 350 
/ 12 990 / 

14 650

12 190 / 11 350 
/ 11 850 / 

13 350

Osoba od 14 let se 2 dosp� os� na přistýlce (bez balkonu / balkon / suite) 14 850 / 
15 450 / 17 650

16 150 / 16 750 
/ 18 990

16 750 / 17 490 
/ 19 950

15 450 / 15 990 
/ 18 250

14 090 / 
14 850 / 16 750

12 990 / 13 550 
/ 15 250

Osoba v jednolůžkovém pokoji 21 390 23 250 23 950 22 090 20 190 18 550
termíny do 19. 06. 2021 a od 04. 09. 2021 jsou k dispozici na www.kellnerck.cz

Renovovaný rodinný hotel Materada 
plava laguna leží ve čtvrti špadiči, při-
bližně 3 km od centra Poreče a přibližně 
100 m od pláže� vybavení: klimatizova-
ná restaurace, výtah, venkovní restau-
race s terasou, aperitiv bar, směnárna, 
terasa s hudbou, masáže, bazén a bazé-
nek pro děti, Wi-Fi zdarma, parkoviště� 
Ubytování: klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s vlastním příslušenstvím s mož-
ností přistýlky, balkon, satelitní TV, fén, 
telefon, lednička za poplatek� V poko-
jích typu Suite možnost dvou dětí na 
rozkládacím gauči (cca 170x110  cm)� 

Hotel Laguna Materada

Hotel Laguna Albatros

Dětská postýlka na dotaz zdarma� stra-
vování: polopenze formou švédských 
stolů� V  termínu 23� 04�–25� 09� jsou 
v ceně večeře zahrnuty nápoje (džus, 
voda, sudové bílé a červené víno, to-
čené pivo)� pláž: trávníky na opalování 
u hotelu, pláž oblázková, kamenitá s be-
tonovými platy, typická pro Istrii, při-
bližně 100 m od hotelu� sport: tenis, 
stolní tenis, minigolf, plážový volejbal, 
dětské hřiště� Lze si zapůjčit potřeby pro 
vodní sporty a kola� speciální nabídka: 
rodinný program zahrnující – švédský 
stůl pro děti, svačina pro děti po dopo-

ledním zábavním programu, zábava pro 
děti 4–8 a  9–12  let (23� 05�–10�  09�), 
zábava pro teenagery od 13–17 let 
(20� 06�–27�  08�), tématická večeře 1x 
v týdnu (24� 05�–03� 09�), lehátka u bazé-
nu (v omezeném množství)� Po příjezdu 
welcome drink (24� 05�–03� 09�)

kliMa

kliMa

pŘeDnosti:  velMi kvalitnÍ hotel s all inclUsive, kliMatiZace, wi-Fi ZDarMa, BlÍZkost plÁže.

pŘeDnosti:  BlÍZkost plÁže, kliMatiZovanÉ pokoJe, BaZÉn a BaZÉnek pro DĚti, nÁpoJe k veČeŘi, 
sportovnÍ a ZÁBavnÍ vYžitÍ pro DĚti i DospĚlÉ.

ství, SAT/TV, telefon, klimatizaci, Wi-Fi, 
trezor, fén, minibar (za příplatek)� Ne 
všechny pokoje mají balkon� V poko-
jích typu suite možnost dvou dětí na 
rozkládacím gauči (140 x 190 cm)� Dět-
ská postýlka na dotaz zdarma� stravo-
vání: All  inclusive zahrnuje snídani, 
oběd a večeři formou švédských sto-
lů, nápoje k obědu a večeři (pivo, víno, 
nealkoholické nápoje a teplé nápoje), 
snack u bazénu od 11�00–23�30 hodin, 
nápoje v baru (alkoholické a nealkoho-
lické nápoje, káva a  teplé nápoje) od 
8�00–23�30 hodin� pláž: oblázková, 

chorvatsko – istrie – poreČ

Dítě do 12 let 
ZDarMa

sleva 950 kč  
za včasný nákup do 15. 3. 2021

Dítě do 14 let 
ZDarMa

sleva 1 300 kč  
za včasný nákup do 1. 3. 2021

místy travnatá nebo dlážděná, asi 
100 m od hotelu� Na pláži jsou sprchy, 
lehátka a slunečníky (za poplatek)� Dět-
ská postýlka na dotaz zdarma� sport 
a animace: možnost využití sportov-
ních aktivit a  animačního programu, 
více na www�kellnerck�cz�
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: Tarif L5 – pojištění léčebných výloh 25 Kč/osoba/den,  
Tarif K5S – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, Tarif K5SS – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 Kč/osoba/den, tarif Auto+ – pojištění auta 
390 Kč/auto/pobyt, tarif P – připojištění pro případ pandemie 36 Kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu A, B a C – obousměrná doprava 2 190 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 590 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 390 Kč/osoba. 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli. U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz. Místenka 300 Kč/osoba.
Nástupní místa – Trasa A: za příplatek 200 Kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní. Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
České Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště. Trasa B: za příplatek 150 Kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice. Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek a dále 
dle trasy A. Trasa C: další nástupní a svozová místa v Čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6.

cena zahrnuje:  7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a plynu, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti 
úpadku� příplatky: polopenze 3 790 Kč / osoba / týden, děti do 4,99 let jsou zdarma, děti 5–13,99 let platí 1 890 Kč / osoba / týden� 
příplatky placené na místě: parkovné 1 eur/auto/den, malé domácí zvíře 13 eur/den� sleva 15 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování 
při zakoupení zájezdu do 01� 03� 2021 (platné pouze pro termíny do 03� 07� 2021, ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním této slevy)�

apartmány Bellevue plava laguna 
je komplex velmi kvalitně zařízených 
apartmánů nacházejících se 3 km od 
Poreče� vybavení: recepce, směnárna, 
TV místnost, Wi-Fi zdarma, restaurace, 
úschovna kol, dětské hřiště, venkovní 
bazén se sladkou vodou, dětský bazén, 
parkování (za poplatek)� Ubytování: Uby-
tování je možné ve studiích pro 2, 3, 4 
nebo 6 osob� Ve studiu s2+1 je rozkládací 
gauč o rozměrech 200x130 cm, ve studiu 
s2+2 jsou dvě rozkládací pohovky pouze 
pro dítě do 9,99 let, každá o rozměrech 
200x65 cm, v apartmánu a4+1 a a4+2 

POReč – apartMÁnY BellevUe plava laGUna 

POReč – hotel istra plava laGUna 

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí formou švédských stolů včetně nápojů k večeři, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na 
místě: parkovné 1 eur/den, lednička 3 eur/den� sleva 950 kč/dospělá osoba za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 01� 04� 2021 na 7 nocí (ceny v tabulce 
jsou uvedeny před uplatněním této slevy)�

cena za osobu a týden 12.06.–19.06. 19.06.–17.07.
14.08.–21.08. 17.07.–14.08. 21.08.–28.08. 28.08.–04.09. 04.09.–11.09.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji (bez možnosti přistýlky) 9 390 12 250 13 650 10 350 9 390 7 550
Osoba ve dvoulůžkovém pokoji, balkon, mořská strana (s možností přistýlky, 
dítě do 11,99 let) 10 090 13 390 14 790 11 290 10 350 8 250

Osoba v pokoji typu suite, balkon 11 050 14 790 16 190 12 450 11 290 9 190
Dítě do 11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce nebo 2� dítě do 4,99 let 
bez lůžka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Dítě do 6,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku nebo 2� dítě 5-11,99 let bez 
lůžka nebo 2� dítě do 13,99 let bez lůžka v pokoji suite nebo dítě  
12-13,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce v pokoji suite nebo příplatek za 
jednu osobu v pokoji (parková strana / mořská strana / suite)

4 750 / 5 050 / 
5 550 

6 150 / 6 690 / 
7 450

6 850 / 7 450 / 
8 150

5 190 / 5 650 / 
6 250

4 750 / 5 190 / 
5 650

3 790 / 4 150 / 
4 590

Dítě 7-13,99 let s 1 dosp� os� na hl�lůžku (parková strana / mořská strana 
/ suite)

6 590 / 7 090 / 
7 750

8 550 / 9 390 / 
10 350

9 550 / 10 350 / 
11 350

7 250 / 7 890 / 
8 750

6 590 / 7 250 / 
7 890

5 290 / 5 750 / 
6 450

Osoba od 14 let se 2 dosp� os� na přistýlce (suite) 8 850 11 850 12 990 9 950 9 050 7 350
Osoba v jednolůžkovém pokoji 10 850 14 090 15 750 11 990 10 850 8 690
termíny do 12. 06. 2021 a od 11. 09. 2021 jsou k dispozici na www.kellnerck.cz

cena za osobu a týden 12.06.–
19.06.

19.06.–
03.07.

03.07.–
31.07.

31.07.–
07.08.

07.08.–
14.08.

14.08.–
21.08.

21.08.–
28.08.

28.08.–
04.09.

04.09.–
18.09.

Studio S2 15 750 20 650 23 950 24 890 23 050 20 890 12 690 10 090 7 990
Studio S2+1 17 390 22 790 26 550 27 690 25 590 23 250 14 090 11 290 8 690
Studio S2+2 (pouze 2 dospělí 
a 2 děti do 9,99 let) 23 950 31 250 36 390 38 050 34 990 31 690 19 250 15 290 11 990

A4+1 28 190 36 850 42 750 44 590 41 090 37 350 22 790 18 090 14 090
A4+2 31 950 41 550 48 350 50 450 46 490 42 250 25 850 20 450 15 990
termíny do 12. 06. 2021 a od 18. 09. 2021 jsou k dispozici na www.kellnerck.cz

hotel istra plava laguna leží 5 km od 
Poreče a přibližně 200 metrů od pláže� 
vybavení: klimatizovaná restaurace, 
směnárna, aperitiv bar, TV místnost, 
Wi-Fi zdarma, konferenční místnost, 
lehátka u bazénu (omezené množství), 
úschovna kol, parkování (za poplatek)� 
Ubytování: klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky, SAT/TV, te-
lefon, lednička (za poplatek), fén� V po-
kojích typu Suite možnost dvou dětí na 
rozkládacím gauči (cca 180x110 cm)� 
Pokoje typu Suite a pokoje na mořskou 
stranu mají balkon� Dětská postýlka na 
dotaz zdarma� stravování: polopenze 
formou švédských stolů, v ceně večeře 
jsou zahrnuty nápoje – džus, voda, stol-

Bazén

Pokoj

ní bílé a červené víno, pivo (20� 05�–
18� 09�), v době oběda zákusky, send-
viče nebo snack (30�05�–18�09)� pláž: 
přibližně 200  metrů od hotelu, pláže 
byly oceněny Modrou vlajkou za čistotu 
pláží a moře� sport: v blízkosti je dětské 
hřiště, sportovní centrum a sportovní 
hala, za poplatek tenis, stolní tenis, 
minigolf, volejbal, vodní sporty, kola, 
fotbal, košíková, windsurfing, kánoe, 
potápění, squash� animace: miniklub 
a  minidisko (4–12  let) denně kromě 
soboty, živá hudba a  animace pro 
dospělé (30�  05�–27�  08�)� speciální 
nabídka: tematická večeře 1x v  týd-
nu (24�  05�–03�  09�), welcome drink 
(24� 05�–03� 09�)�

kliMa

pŘeDnosti:  velMi kvalitnÍ UBYtovÁnÍ, kliMatiZace, wi-Fi, BaZÉn se slaDkoU voDoU. 

pŘeDnosti:  plÁže ocenĚnÉ MoDroU vlaJkoU, kliMatiZovanÉ pokoJe, wi-Fi, nÁpoJe k veČeŘi, 
v DoBĚ oBĚDa ZÁkUskY a senDviČe, sportovnÍ a ZÁBavnÍ vYžitÍ.

je rozkládací gauč o rozměrech 200x180 
cm� Všechna studia jsou orientovaná na 
parkovou stranu a mají terasu� Dále mezi 
vybavení každého studia patří klimatiza-
ce, plně vybavená kuchyňka, elektrický 
sporák, mikrovlnná trouba, kávovar, led-
nice, telefon, SAT/TV, fén� V koupelně 
je vana� Dětská postýlka zdarma – na 
dotaz� stravování: vlastní, možnost do-
koupení polopenze v restauraci hotelu 
Mediteran Plava Laguna� V ceně večeře 
jsou zahrnuty nápoje� pláž: oblázková, 
místy travnatá nebo dlážděná, asi 100 m 
od apartmánů� Na pláži jsou sprchy� Le-

Dítě do 12 let 
ZDarMa

sleva 950 kč  
za včasný nákup do 1. 4. 2021

chorvatsko – istrie – poreČ

sleva  
za včasný nákup
do 1. 3. 202115% 

(platné pro termíny do 3� 7� 2021)

hátka a slunečníky za poplatek� sport: 
služby resortu za poplatek: tenis, stolní 
tenis, minigolf, basketbal, vodní lyžová-
ní, windsurfing, šlapadla, kola, potápění� 
animace (23� 05�–10� 09�) pro dospělé 
a děti, ranní cvičení a aerobik, miniclub 
a  minidisco pro děti 4–12  let, večerní 
programy, živá hudba� 

Pokoj

Hotel Istra Laguna
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: Tarif L5 – pojištění léčebných výloh 25 Kč/osoba/den,  
Tarif K5S – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, Tarif K5SS – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 Kč/osoba/den, tarif Auto+ – pojištění auta 
390 Kč/auto/pobyt, tarif P – připojištění pro případ pandemie 36 Kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu A, B a C – obousměrná doprava 2 190 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 590 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 390 Kč/osoba. 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli. U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz. Místenka 300 Kč/osoba.
Nástupní místa – Trasa A: za příplatek 200 Kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní. Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
České Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště. Trasa B: za příplatek 150 Kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice. Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek a dále 
dle trasy A. Trasa C: další nástupní a svozová místa v Čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6.

chorvatsko – istrie – lanterna U poreČe

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí formou švédských stolů nebo 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a plynu, závěrečný úklid, asistenční služby delegáta, pobytovou 
taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na místě: dětská postýlka 5 eur/den� V apartmánech možnost psa nebo kočky na dotaz a pouze v apartmánech superior s klimatizací 
20 eur/den, zvíře v kleci 10 eur/den� sleva 10 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 14�02�2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním této slevy)�

apartmány solaris camping resort

cena za apartmán a týden 17.04.–
08.05.

08.05.–
15.05.

29.05.–
12.06.

12.06.–24.07.
21.08.–28.08.

24.07.–
21.08.

28.08.–
04.09.

04.09.–
11.09.

11.09.–
18.09.

18.09.–
25.09.

Apartmán A3 standard 6 150 10 150 15 990 19 050 22 290 16 390 11 250 8 950 7 350
Apartmán A3 superior s klimatizací 6 150 10 650 17 390 20 890 23 950 17 890 12 050 9 650 7 650
Apartmán A4 standard 6 590 11 290 18 090 21 590 26 550 18 590 12 550 9 890 7 990
Apartmán A4 superior s klimatizací 6 590 11 950 19 490 23 250 28 190 20 050 13 450 10 350 8 190

platí pro obě tabulky: termíny 15. 05.–29. 05. 2021 jsou plně obsazeny 

pavilony solaris camping resort

cena za osobu a týden 08.05.–15.05.
11.09.–18.09.

29.05.–
12.06.

12.06.–
03.07.

03.07.–24.07.
21.08.–28.08.

24.07.–
21.08.

28.08.–
04.09.

04.09.–
11.09.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem, mořská strana 6 890 9 890 11 290 11 750 12 550 11 090 9 050
Osoba ve dvoulůžkovém pokoji s klimatizací a balkonem, 
mořská strana 6 890 11 050 12 590 13 150 13 990 12 390 9 850

Dítě do 1,99 let bez lůžka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě do 13,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku (mořská strana 
/ mořská strana s klimatizací) 4 850 6 950 / 

7 750
7 890 / 
8 850 8 250 / 9 190 8 790 / 

9 790
7 750 / 
8 650

6 350 / 
6 890

cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a plynu, závěrečný úklid, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na 
místě: dětská postýlka 5 eur/den, pes nebo kočka 10 eur/den, zvíře v kleci 5 eur/den� sleva 15 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 14� 03� 2021 (ceny 
v tabulce jsou uvedeny před uplatněním této slevy)�

apartmány lanterna standard plus
cena za apartmán 
a týden

29.05.–
26.06.

10.07.–31.07.
21.08.–04.09.

31.07.–
21.08.

04.09.–
11.09.

11.09.–
18.09.

18.09.–
25.09.

A3 11 050 14 550 18 790 8 350 5 450 4 750
A4 13 650 18 790 23 750 10 350 6 950 6 150
A6 19 750 26 290 34 290 13 250 9 190 8 450

termíny 26. 06.–10. 07. 2021 jsou plně obsazeny.

apartmány lanterna sunset
cena za apartmán 
a týden

29.05.–
26.06.

10.07.–31.07.
21.08.–04.09.

31.07.–
21.08.

04.09.–
11.09.

11.09.–
18.09.

18.09.–
25.09.

A3 13 150 16 950 22 290 9 290 6 150 5 450
A4 16 950 22 090 29 590 12 050 8 150 7 290
A6 23 250 30 290 41 350 15 590 10 650 9 650

termíny 26. 06.–10. 07. 2021 jsou plně obsazeny.

sleva  
za včasný nákup
do 14. 2. 202110% 

sleva  
za včasný nákup
do 14. 3. 202115% 

Pavilony Solaris

Apartmány Lanterna

LANTeRNA U POReče –  pavilonY a apartMÁnY solaris 
caMpinG resort 

LANTeRNA U POReče –  apartMÁnY lanterna stanDarD plUs   
a apartMÁnY lanterna sUnset 

nudistický rezort solaris, obklope-
ný hustým dubovým lesem, je pravým 
rájem pro nudisty� Pokoje se nacházejí 
v moderních rezidenčních domech a na-
bízejí krásný výhled na moře či na les� 
Hosté mohou využívat 2 500 m přileh-
lých pláží a  bohatý výběr sportovních 
a zábavných aktivit pro všechny věkové 
skupiny, včetně volejbalových turnajů 
a miniolympiády� vybavení: parkoviště 
zdarma, Wi-Fi na recepci zdarma, ven-
kovní bazén, lehátka a slunečníky u bazé-

apartmány lanterna u poreče je jed-
no z nejznámějších středisek na Istrii� 
Nachází se na zalesněném poloostrově 
asi 13 km od Poreče a jsou obklopeny 
zelení, krystalově čistým mořem a ob-
lázkovými plážemi� Do Poreče je dobré 
spojení autobusem� vybavení: ve stře-
disku je restaurace, cukrárna, tenisové 
kurty, zábavní centrum Zodiak s disko-
tékou, Wi-Fi na recepci zdarma, parko-
vání zdarma� Ubytování: a3 (37 m2) – 
dvoulůžková ložnice a obývací místnost 
s  pohovkou pro 1 osobu, kuchyňský 
kout, WC/sprcha, balkon mořská stra-
na; a4 (45 m2) – dvoulůžková ložni-

kliMa

pŘeDnosti: oBlÍBenÉ stŘeDisko pro natUristY, BaZÉn, plÁže ocenĚnÉ MoDroU vlaJkoU.

pŘeDnosti:  plÁže ocenĚnÉ MoDroU vlaJkoU, v BlÍZkosti nUDistickÁ plÁž, plÁž pro psY,  
BohatÉ vYžitÍ, DiskotÉka, internet, parkovištĚ ZDarMa.

nu, bar u bazénu� pavilony naturist re-
sort solaris – Ubytování: dvoulůžkové 
pokoje s vlastním příslušenstvím, SAT/
TV, telefonem, balkonem na mořskou 
stranu, bez možnosti přistýlky� Pouze ně-
které pokoje mají klimatizaci� Možnost dí-
těte do 1,99 lez bez lůžka zdarma� Dětská 
postýlka na vyžádání za poplatek� stra-
vování: polopenze formou švédských 
stolů� Nápoje k večeřiv ceně (z nápojo-
vého automatu)� apartmány naturist 
resort solaris – Ubytování: a3 – dvou-

ce, obývací místnost s pohovkou pro 
2 osoby, kuchyňský kout, WC/sprcha, 
balkon mořská strana� a6 (90 m2) – dvě 
dvoulůžkové ložnice, obývací místnost 
s pohovkou pro 2 osoby, WC/sprcha/
vana, balkon mořská strana� apartmány 
sunset mají navíc televizi� stravování: 
vlastní, možnost zakoupení polopenze 
v restauraci Marina v blízkosti apartmá-
nů na místě� pláž: asi 3  km dlouhá 
přírodní, oblázková, místy betonová 
plata a travnatá pláž přibližně 100 m od 
apartmánů� Apartmány Lanterna Sunset 
jsou v první řadě u moře� Oddělená pláž 
pro psy� V blízkosti je nudistická pláž� 

lůžková ložnice a obývací místnost s po-
hovkou pro 1 osobu, a4 – dvoulůžková 
ložnice a obývací místnost s pohovkou 
pro 2 osoby� Všechny apartmány mají 
kuchyňský kout, WC/sprchu a  balkon 
na mořskou stranu� Apartmány superior 
mají navíc klimatizaci� stravování: vlast-
ní� Možnost dokoupení polopenze for-
mou švédských stolů na místě� Nápoje 
k večeři jsou zahrnuty v ceně (z nápojo-
vého automatu)� pláž: oblázková, místy 
travnatá, místy betonová plata, vzdálená 

Pláže a čistota moře byly oceněny Mod-
rou vlajkou� sport: tenisové kurty, stolní 
tenis, minigolf, hřiště pro míčové hry, 
plážový volejbal, aerobik a vodní sporty� 
Maro Klub pro děti od 4–12 let, dětské 
hřiště a hry pro děti, restaurace a fast 
foody v apartmánové vesničce, večer 
hudba a disco klub (od června do září), 
paintball� poznámka: domácí zvířata 
jsou povolena za poplatek a  je pro ně 
vyhrazena část pláže�

přibližně 50 m od pokojůa apartmánů� 
Na pláži jsou sprchy� Pláže byly oceněny 
Modrou vlajkou za čistotu pláží a moře� 
sport: v blízkosti je sportovní centrum, 
tenisové kurty� Animační programy pro 
děti (červen–září), dětské hřiště, večerní 
program (červen–říjen) – hudba na tera-
se, tanec, kouzelník, folklór�

zvíře pouze u apartmánů superior
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: Tarif L5 – pojištění léčebných výloh 25 Kč/osoba/den,  
Tarif K5S – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, Tarif K5SS – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 Kč/osoba/den, tarif Auto+ – pojištění auta 
390 Kč/auto/pobyt, tarif P – připojištění pro případ pandemie 36 Kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu A, B a C – obousměrná doprava 2 190 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 590 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 390 Kč/osoba. 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli. U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz. Místenka 300 Kč/osoba.
Nástupní místa – Trasa A: za příplatek 200 Kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní. Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
České Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště. Trasa B: za příplatek 150 Kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice. Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek a dále 
dle trasy A. Trasa C: další nástupní a svozová místa v Čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6.

chorvatsko – istrie – poreČ – Červat porat; FUntana

cena zahrnuje: 7x ubytování s all inclusive, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� sleva 25 % za včasný 
nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 15� 01� 2021, sleva 15 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při 
zakoupení zájezdu do 15� 02� 2021 pro pobyty alespoň 3 noci, sleva 10 % pro pobyty alespoň 8 a více nocí, (ceny v tabulce jsou uvedeny 
před uplatněním těchto slev)� Slevy se mohou kombinovat�

Funtana je malá rybářská vesnička při-
bližně 3 km od Vrsaru, 6 km od Poreče� 
Hotelový komplex Funtana se skládá 
ze čtyř pavilonů mírně se svažujících 
k mořskému pobřeží, které jsou reno-
vovány a nově vybaveny� vybavení: re-
cepce, restaurace, kavárna a parkoviště 
(zdarma)� K dispozici je i taneční terasa 
a  internet na recepci a  v  lobby baru� 
Ubytování: klimatizované, dvoulůžkové 
pokoje s vlastním příslušenstvím, SAT/ 
TV, telefonem, trezorem, fénem, bal-
konem na mořskou stranu, s možností 
přistýlky� Rodinné pokoje mají 2 klima-
tizované dvoulůžkové pokoje propojené 
spojovacími dveřmi, s vlastním příslu-
šenstvím, SAT/TV, telefonem, trezorem, 
fénem, balkonem na mořskou stranu� 
Dětská postýlka na dotaz bez příplatku� 

FUNTANA – hotel FUntana  (all inclUsive)

POReč –  čeRVAR PORAT – apartMÁnY rona volta

cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a plynu, závěrečný úklid, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, 
pojištění CK proti úpadku� příplatky: dětská postýlka 1 450 Kč/týden, malé domácí zvíře 2 350 Kč/týden� speciální akce: sleva 7=6 (při 
pobytu 7 nocí se platí 6 nocí) na pobyt v termínech do 26�06� a od 28� 08�2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním této slevy)�

apartmány rona volta se nacházejí 
v  centru turistického střediska červar 
Porat, přibližně 100 m od moře a 5 km 
od Poreče� Apartmány byly kompletně 
renovovány a jsou vybaveny moderním 
nábytkem� vybavení: klimatizovaná re-
cepce, Wi-Fi ve všech patrech, parkování 
zdarma, v parku u apartmánů je dětské 
hřiště� Ubytování: studio 2+2 (max� 
4 osoby): galerie s francouzským lůžkem, 
v obývací místnosti rozkládací gauč pro 
2 osoby (140 cm široký), kuchyňka, spr-
cha, WC; apartmán a2+2: dvoulůžková 

ložnice s francouzským lůžkem, kuchyň-
ka a obývací pokoj s rozkládacím gaučem 
pro 2 osoby (140 cm široký), sprcha, WC; 
apartmán a2+2 comfort: dvoulůžková 
ložnice s francouzským lůžkem, kuchyň-
ka a obývací pokoj s rozkládacím gaučem 
pro 2 osoby a gauč pro 1 osobu, sprcha, 
WC, balkon; prostorný apartmán a4+2: 
dvoulůžková ložnice s  francouzským 
lůžkem, v  galerii nad ložnicí francouz-
ské lůžko pro dvě osoby, obývací pokoj 
s kuchyňkou a rozkládacím gaučem pro 
2 osoby (140 cm široký), balkon, 2 spr-

pŘeDnosti:  velMi kvalitnÍ hotel, BaZÉn, all inclUsive, kliMatiZovanÉ pokoJe, 
BlÍZkost plÁžÍ, aniMace.

pŘeDnosti:  BlÍZkost plÁže, renovovanÉ kliMatiZovanÉ apartMÁnY, wi-Fi, parkovištĚ.

stravování: All inclusive zahrnuje snída-
ni 7�00–10�00 hod�, oběd 12�00–14�00 
hod�, večeři 18�30–21�00 hod� formou 
švédských stolů, včetně nápojů (voda, 
cola, sprite, ledový čaj, džus, víno, pivo)� 
Restaurace Tramontana 12�00–16�00 
hod� (těstoviny, rizoto, letní saláty, 
maso a zmrzlina)� Restaurace Tramon-
tana a Freshcorner 10�00–24�00 hod� 
nápoje (voda, džus, víno, pivo a další 
nápoje místní výroby)� Freshcorner 
17�00–18�00  hod� (sendviče, pizza, 
pečivo, zmrzlina, čaj a  káva)� Aperitiv 
bar 21�00–23�00 hod� místní alkoho-
lické nápoje� pláž: přibližně 50 m od 
hotelu, s upravenými terasami i menší 
oblázkovou pláží vhodnou pro děti� Na 
pláži jsou sprchy, lehátka a slunečníky 
(omezený počet)� sport: 2 bazény se 

sladkou vodou – větší a menší pro děti, 
lehátka a slunečníky u bazénu (omeze-
ný počet), sportovní centrum včetně 
tenisového hřiště, vybavení pro vodní 
sporty aj� animace: miniklub pro děti, 
večerní zábavní program pro děti, bo-
hatý večerní program s živou hudbou�

Apartmány Rona Volta

Hotel Funtana – bazén

Hotel Funtana

cena za apartmán a týden 03.04.–05.06.
11.09.–30.10.

05.06.–12.06.
04.09.–11.09.

12.06.–19.06.
28.08.–04.09.

19.06.–10.07.
21.08.–28.08. 10.07.–21.08.

Studio S2+2 5 650 8 950 9 650 11 750 15 290
A2+2 5 890 9 390 10 350 12 690 16 950
A2+2 Comfort, A2+3 Comfort 7 050 10 590 11 750 14 090 18 790
A4+2 7 990 12 950 14 550 16 950 20 450

cena za osobu a týden 15.05.–22.05.
11.09.–18.09.

22.05.–12.06.
04.09.–11.09.

12.06.–
19.06.

19.06.–
03.07.

03.07.–
10.07.

10.07.–
17.07.

17.07.–24.07.
21.08.–28.08.

24.07.–
21.08.

28.08.–
04.09.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji 
s balkonem na mořskou stranu 
(bez možnosti přistýlky) nebo 
osoba v rodinném pokoji

12 050 13 850 14 090 15 490 15 890 18 350 18 450 19 250 14 490

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji 
s přistýlkou, s balkonem na 
mořskou stranu

12 790 14 790 15 050 16 450 16 850 19 250 19 450 20 650 15 450

Dítě do 1,99 let bez lůžka nebo 
dítě do 11,99 let se 2 dosp� os� 
na přistýlce

zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Osoba od 12 let se 2 dosp� os� 
na přistýlce

5 150 5 950 6 050 6 590 6 750 7 750 7 790 8 290 6 190

Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� 
na hl� lůžku nebo 2 děti* do 
11,99 let v rodinném pokoji

8 450 9 690 9 890 10 850 11 150 12 850 12 950 13 490 10 150

Osoba v jednolůžkovém pokoji 17 850 20 650 20 990 23 050 23 550 26 750 27 050 28 650 21 550

kliMa

širší nabídky Červar porat 
(např� apartmány Rona červar) 
najdete na www.kellnerck.cz

kliMa

sleva  
za včasný nákup
do 15. 1. 202125% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 2. 202115% 

Děti do 12 let  
ZDarMa
(v pokoji 2+1)

* c
en

a 
za

 k
až

dé
 d

ítě

chy a toalety; jeden apartmán typu A4+2 
má místo jedné koupelny výklenek nad 
galerií s lůžkem pro jednu osobu (120 cm 
široké)� Každý apartmán má klimatizaci, 
moderní nábytek, SAT/TV, mikrovlnnou 
troubu, vybavenou kuchyňku, ledničku, 
kávovar, Wi-Fi� stravování: vlastní� pláž: 
500 m od apartmánů� 

Pokoj

Pokoj

nÁš
tip!
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: Tarif L5 – pojištění léčebných výloh 25 Kč/osoba/den,  
Tarif K5S – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, Tarif K5SS – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 Kč/osoba/den, tarif Auto+ – pojištění auta 
390 Kč/auto/pobyt, tarif P – připojištění pro případ pandemie 36 Kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu A, B a C – obousměrná doprava 2 190 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 590 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 390 Kč/osoba. 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli. U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz. Místenka 300 Kč/osoba.
Nástupní místa – Trasa A: za příplatek 200 Kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní. Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
České Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště. Trasa B: za příplatek 150 Kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice. Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek a dále 
dle trasy A. Trasa C: další nástupní a svozová místa v Čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6.

chorvatsko – istrie – vrsar, rovinJ

ROVINJ – BUnGalovY villas rUBin 

turistické letovisko villas rubin je jed-
no z nejvyhledávanějších center rodinné 
rekreace� Leží asi 3,5 km od centra Ro-
vinje, kde se podél pobřeží vine v délce 
7 km chodníček, který vede až do Ro-
vinje� vybavení: v roce 2013 proběhla 
rekonstrukce bazénu, hlavní restaurace 
a recepce� K dispozici je nehlídané par-
koviště (zdarma), Wi-Fi zdarma, trezor na 
recepci za poplatek� Ubytování: renovo-
vané klimatizované dvoulůžkové pokoje 

resort koversada je vybaven dvěma sa-
moobsluhami, ambulancí, řadou restau-
račních zařízení a barů, taneční terasou, 
kadeřnictvím, dětským hřištěm, nehlí-
daným parkovištěm (ZDARMA), Wi-Fi za 
příplatek, možnost trezoru na recepci za 
příplatek� Ubytování: dvoulůžkové po-
koje s vlastním příslušenstvím, možností 
přistýlky, balkonem nebo terasou, lednicí� 
Dětská postýlka na dotaz zdarma� stravo-
vání: snídaně formou bufetu� Možnost do-
koupení večeří� pláž: přibližně 100 m od 
zařízení, oblázkové, kamenité, typické pro 

s  možností přistýlky (rozkládací křes-
lo), s vlastním příslušenstvím, SAT/TV, 
ledničkou, telefonem, balkonem nebo 
terasou� Pokoje byly renovované v roce 
2011 a jsou zařízené novým nábytkem� 
Dětská postýlka bez příplatku� stravo-
vání: snídaně formou švédských stolů� 
Možnost dokoupení večeří formou švéd-
ských stolů� pláž: oblázková a upravená, 
typická pro Istrijský poloostrov� Travnaté 
plochy střídají betonová plata� K dispozici 

Istrijský poloostrov� Místy jsou betonová 
plata na slunění, na části pláže je navezen 
písek� Pláže jsou oceněné Modrou vlajkou� 
Na pláži jsou sprchy, lehátka a slunečníky 
(za poplatek)� Bezbariérový přístup na pí-
sečnou pláž� sport a animace: možnost 
využití sportovních aktivit a animačního 
programu, více na www�kellnerck�cz

Bungalovy a apartmány Villas Rubin Pokoj

Pokoj

Pokoj

kliMa

širší nabídky ve vrsaru  
(např� resort Belvedere a Petalon, 

apartmány Koversada a hotel Pineta)  
najdete na www.kellnerck.cz

širší nabídky v rovinji 
(např� apartmány Villas Rubin, Family 

hotel Amarin, hotel eden a Istra) 
najdete na www.kellnerck.cz

je i upravený vstup pro tělesně hendike-
pované� Pláže jsou oceněné Modrou vlaj-
kou� sport a animace: možnost využití 
sportovních aktivit a animačního progra-
mu, více na  www�kellnerck�cz

Bungalovy Villas Rubin

Apartmány a pavilony Koversada

cena zahrnuje: 7x ubytování se snídaní formou švédských stolů (možnost dokoupení večeří formou švédských stolů), asistenční služby delegáta, 
pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky: večeře 950 Kč / osoba / týden, dítě zdarma příplatek neplatí, dítě 12–17,99 let na přistýlce 
490 Kč / osoba / týden, dítě do 11,99 let na hl� lůžku 590 Kč / osoba / týden� příplatky placené na místě: malé domácí zvíře 10 eur/den� 
sleva 25 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 15� 01� 2021, sleva 15 % za včasný nákup ze základní ceny 
ubytování při zakoupení zájezdu do 15� 02� 2021 pro pobyty alespoň 3 noci, sleva 10 % pro pobyty alespoň 8 a více nocí, (ceny v tabulce jsou 
uvedeny před uplatněním těchto slev)� Slevy se mohou kombinovat�

cena za osobu a týden 22.05.–
05.06.

05.06.–
12.06.

12.06.–
19.06.

19.06.–
26.06.

26.06.–
03.07.

03.07.–
21.08.

21.08.–
28.08.

28.08.–
04.09.

04.09.–
11.09.

11.09.–
25.09.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji 9 650 9 750 10 350 10 450 10 950 11 750 10 790 9 150 5 890 4 490
Dítě do 1,99 let bez lůžka nebo dítě do 
11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Osoba od 12 let se 2 dosp� os� na přistýlce 4 850 4 890 5 190 5 250 5 490 5 890 5 390 4 590 2 950 2 250
Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku 5 790 5 850 6 250 6 250 6 590 7 050 6 490 5 490 3 550 2 690
Jedna osoba ve dvoulůžkovém pokoji 15 490 15 650 16 450 16 550 17 150 18 550 16 950 14 690 9 490 7 050

VRSAR –  pavilonY koversaDa (pro natUristY)  

pŘeDnosti:  oBlÍBenÉ a vYhleDÁvanÉ letovisko, neJvĚtšÍ a neJZnÁMĚJšÍ natUristickÉ stŘeDisko chorvatska, 
plÁže ocenĚnÉ MoDroU vlaJkoU, BohatÉ Možnosti vYžitÍ.

pŘeDnosti:  vhoDnÉ pro roDinnoU DovolenoU, renovovanÉ BUnGalovY ZaŘÍZenÉ novÝM nÁBYtkeM, 
plÁže ocenĚnÉ MoDroU vlaJkoU, renovovanÝ BaZÉn, toBoGÁn, sportovnÍ a ZÁBavnÍ vYžitÍ.

sleva  
za včasný nákup
do 15. 1. 202125% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 2. 202115% 

Dítě do 12 let  
ZDarMa

sleva  
za včasný nákup
do 15. 1. 202125% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 2. 202115% 

Dítě do 12 let  
ZDarMa

cena zahrnuje: 7x ubytování se snídaní formou švédských stolů nebo 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie a vody, závěrečný úklid, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK 
proti úpadku� příplatky: večeře 950 Kč/osoba/týden, dítě zdarma příplatek neplatí, dítě 12–17,99 let 490 Kč / osoba / týden, dítě do 11,99 let na hl� lůžku 590 Kč / osoba / týden� příplatky placené 
na místě: malé domácí zvíře 10 eur/den� sleva 25 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 15� 01� 2021, sleva 15 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při 
zakoupení zájezdu do 15� 02� 2021 pro pobyty alespoň 3 noci, sleva 10 % pro pobyty alespoň 8 a více nocí, (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním těchto slev)� Slevy se mohou kombinovat�

cena za osobu a týden 22.05.–12.06. 12.06.–19.06.
28.08.–04.09. 19.06.–03.07. 03.07.–10.07.

21.08.–28.08.
10.07.–17.07.

14.08.–21.08. 17.07.–14.08. 04.09.–11.09. 11.09.–18.09. 18.09.–25.09.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji 8 950 9 490 12 690 12 850 13 750 14 350 7 150 6 850 4 850
Dítě do 1,99 let bez lůžka nebo dítě 
11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Osoba od 12 let se 2 dosp� os� na přistýlce 4 490 4 750 6 350 6 450 6 890 7 190 3 590 3 450 2 450
Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku 5 350 5 690 7 650 7 690 8 250 8 590 4 290 4 090 2 890
Jedna osoba ve dvoulůžkovém pokoji 14 550 15 390 20 450 20 650 21 990 23 050 11 350 10 850 7 590



22

Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: Tarif L5 – pojištění léčebných výloh 25 Kč/osoba/den,  
Tarif K5S – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, Tarif K5SS – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 Kč/osoba/den, tarif Auto+ – pojištění auta 
390 Kč/auto/pobyt, tarif P – připojištění pro případ pandemie 36 Kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu A, B a C – obousměrná doprava 2 190 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 590 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 390 Kč/osoba. 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli. U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz. Místenka 300 Kč/osoba.
Nástupní místa – Trasa A: za příplatek 200 Kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní. Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
České Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště. Trasa B: za příplatek 150 Kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice. Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek a dále 
dle trasy A. Trasa C: další nástupní a svozová místa v Čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6.

chorvatsko – istrie – rovinJ

Ubytování: v apartmánech typu A4 je 
zařízená kuchyňka (mikrovlnná trouba, 
sporák, lednička), sprcha/WC, fén, kli-
matizace, SAT/TV, telefon, trezor, Wi-Fi, 
terasa� a4**** – dvoulůžková ložnice, 
obývací místnost s  rozkládacím gau-
čem pro 2 osoby� Apartmány postavené 
v  roce 2013: a3+1**** – dvoulůžková 
ložnice, kuchyňský kout (mikrovlnná 
trouba, sporák, lednička) s obývací míst-
ností a s rozkládacím gaučem pro 1 oso-
bu nebo 2 děti, koupelna, SAT/TV, fén, 
klimatizace, telefon, internet, trezor, te-
rasa� a5+1**** 66 m2 pro maximálně šest 
lidí, v patře jsou dvě dvoulůžkové ložni-
ce, jedna s dvěma samostatnými lůžky 
a jedna s manželskou postelí, koupelna 
se sprchovým koutem a fénem, v přízemí 
obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 

ROVINJ – apartMÁnY aMarin 

ROVINJ – BUnGalovY aMarin 

Bungalovy amarin se nacházejí při-
bližně 4 km na sever od Rovinje na 
mořském pobřeží v  mírném svahu, 
který je porostlý zelení� Je to komplet-
ně vybavené středisko ve vzdálenosti 
100–200 metrů od pláže u průzračně 
čistého moře� vybavení: restaurace, 
bar, taneční terasa, trezor, TV míst-
nost, minimarket, kadeřnictví, dětské 
hřiště, Wi-Fi zdarma, nehlídané par-

koviště (zdarma)� Ubytování: všech-
ny pokoje mají zařízenou kuchyňku 
(mikrovlnná trouba, kávovar, sporák, 
lednička), vlastní příslušenství, fén, 
klimatizaci, SAT/TV, telefon, Wi-Fi 
(omezený přístup), trezor a  terasu� 
část pokojů je s  možností přistýlky� 
Dětská postýlka na dotaz bez příplat-
ku� stravování: snídaně formou bufe-
tu� Možnost dokoupení večeří� pláž: 

pŘeDnosti:  velMi kvalitnÍ UBYtovÁnÍ vhoDnÉ pro roDinY, wi-Fi, plÁže ocenĚnÉ MoDroU vlaJkoU.

pŘeDnosti:  kliMatiZovanÉ pokoJe, plÁže ocenĚnÉ MoDroU vlaJkoU, BaZÉn, sportovnÍ a ZÁBavnÍ vYžitÍ,  
DoBŘe vYBavenÉ renovovanÉ stŘeDisko.

1 osobu nebo 2 děti, extra WC, kuchyně 
či kuchyňský kout s elektrickými varný-
mi ploténkami, mikrovlnnou troubou 
a  lednicí, klimatizace, SAT/TV, telefon, 
internet, lodžie se zahradou� stravování: 
vlastní, možnost dokoupení polopenze 
na místě� pláž: přírodní, oblázková, mís-
ty kamenitá a písčitá� Pláže jsou oceněné 
Modrou vlajkou� poznámka: zvířata po-
volena jen v apartmánech typu A4 (ne 
v nově postavených apartmánech)� Nově postavené apartmány Amarin

Bungalovy Amarin

kliMa

kliMa

sleva  
za včasný nákup
do 15. 1. 202125% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 2. 202115% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 1. 202125% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 2. 202115% 

Dítě do 12 let  
ZDarMa

přibližně 150 m, přírodní, oblázková, 
místy kamenitá a  písčitá� Pláže jsou 
oceněné Modrou vlajkou� sport: 
venkovní bazén s  mořskou vodou, 
hřiště pro míčové hry, dětské hřiště, 
minigolf, tenisové kurty a stolní tenis� 
Mini klub pro děti, večerní program 
pro děti, sportovní a zábavní program 
pro děti i dospělé, bohatý večerní pro-
gram s živou hudbou�

Pokoj

Pokoj

Bazén

Bazén

cena za osobu a týden 01.05.-15.05.
11.09.-18.09.

15.05.-22.05.
04.09.-11.09. 22.05.-12.06. 12.06.-19.06.

28.08.-04.09. 19.06.-03.07. 03.07.-10.07.
21.08.-28.08.

10.07.-17.07.
14.08.-21.08. 17.07.-14.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji 7 550 7 890 10 090 10 650 13 850 13 950 14 690 15 490
Dítě do 1,99 let bez lůžka nebo dítě do 11,99 let se 2 dosp� os� 
na přistýlce zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Osoba od 12 let se 2 dosp� os� na přistýlce 3 790 3 950 5 050 5 350 6 950 6 990 7 350 7 750
Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku 4 550 4 750 6 090 6 390 8 350 8 390 8 850 9 350
Jedna osoba ve dvoulůžkovém pokoji 11 990 12 650 16 450 17 250 22 090 22 290 23 650 24 650

termíny do 01. 05. 2021 a od 18. 09. 2021 jsou k dispozici na www.kellnerck.cz

cena za apartmán a týden 25.09.–02.10. 24.04.–01.05.
18.09.–25.09.

01.05.–15.05.
11.09.–18.09.

15.05.–22.05.
04.09.–11.09. 22.05.–12.06. 12.06.–19.06.

28.08.–04.09. 19.06.–03.07. 03.07.–10.07.
21.08.–28.08.

10.07.–17.07.
14.08.–21.08. 17.07.–14.08.

A4 12 690 13 550 18 790 19 550 24 190 25 650 34 290 34 490 36 150 37 350
A3+1 15 750 16 850 23 490 24 450 30 290 32 050 42 750 42 990 44 890 46 690
A5+1 19 050 20 290 27 950 29 150 36 150 38 290 51 150 51 490 53 850 55 850

cena zahrnuje: 7x ubytování se snídaní formou švédských stolů, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky: večeře 1 890 Kč / osoba / týden, dítě 
zdarma příplatek neplatí, dítě 12–17,99 let na přistýlce 950 Kč / osoba / týden, dítě do 11,99 let na hl� lůžku 1 150 Kč / osoba / týden� příplatky placené na místě: malé domácí zvíře 
10 eur/den� sleva 25 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 15� 01� 2021, sleva 15 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu 
do 15� 02� 2021 pro pobyty alespoň 3 noci, sleva 10 % pro pobyty alespoň 8 a více nocí, (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním těchto slev)� Slevy se mohou kombinovat�

cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie a vody, závěrečný úklid, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na místě: malé 
domácí zvíře 10 eur/den� sleva 25 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 15� 01� 2021, sleva 15 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení 
zájezdu do 15� 02� 2021 pro pobyty alespoň 3 noci, sleva 10 % pro pobyty alespoň 8 a více nocí, (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním těchto slev)� Slevy se mohou kombinovat�
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 390 kč/auto/
pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu c – obousměrná doprava 2 250 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 600 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 450 Kč/osoba� Odjezdy autobusů jsou 
vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz� Místenka 300 kč/osoba.
Základní nástupní místa: Praha, Benešov, Dobříš, Dubenec (u Příbrami), Písek, Strakonice, české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště, Brno, Mikulov, Kuřim� Svozová místa a ceny viz. str. 6.

chorvatsko – istrie – pJešČana Uvala;  MeDUlin

Dům Nevia Dům Ulika

Vila Benazič

cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie a vody, závěrečný úklid, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na místě: povinný jednorázový přihlašovací 
poplatek 3,4 eur/osoba (u vily Benazič 2 eur/osoba), klimatizace 5 eur/den, domácí zvíře 5 eur/den (možné pouze u soukr� apartmánů)�

soukromé apartmány
cena za apartmán 
a týden

03.04.–22.05.
28.08.–30.10.

22.05.–
19.06.

19.06.–
03.07.

03.07.–
17.07.

17.07.–
21.08.

21.08.–
28.08.

A2(+1) 7 050 7 750 9 190 9 650 11 290 8 950
A2+2 8 690 11 290 12 450 13 150 15 290 12 450
A3(+1) 7 990 9 650 10 850 11 290 13 390 11 050
A4(+1) 9 890 11 750 13 650 14 550 16 450 13 650
A5(+1) 11 050 13 650 15 490 16 190 18 790 15 990
A6(+1) 12 250 15 750 17 650 18 550 20 650 17 850
A7(+1) 13 390 17 850 19 250 20 190 22 290 19 950
A8(+1) 14 550 19 750 21 150 22 090 24 450 22 090
Přistýlka 1 450 1 450 1 650 1 650 1 650 1 450

vila Benazič
cena za apartmán 
a týden

03.04.–22.05.
04.09.–30.10.

22.05.–
19.06.

19.06.–
03.07.

03.07.–
17.07.

17.07.–
21.08.

21.08.–
04.09.

A2(+1) 7 050 7 750 9 190 9 650 11 290 8 250
A3(+1) 8 450 9 650 10 850 11 290 13 390 10 590
A2+2 9 650 12 450 13 650 14 550 16 950 12 950
Přistýlka 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650 1 650

a2(+1)
a3(+1)
2+2

platí pro všechny tři tabulky – cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a plynu, závěrečný úklid, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� Příplatky placené na 
místě: povinný jednorázový přihlašovací poplatek 5 eur/osoba, klimatizace 5–7 eur/den, domácí zvíře 5–10 eur/den�

soukromé apartmány
cena za apartmán 
a týden

17.04.–15.05.
11.09.–30.10.

15.05.–12.06.
28.08.–11.09.

12.06.–03.07.
21.08.–28.08.

03.07.–10.07.
14.08.–21.08.

10.07.–
14.08.

Studio S2 7 050 8 250 9 390 11 750 13 150
Studio S2(+1) 7 550 8 690 10 590 12 690 13 650
A2(+2) 9 390 10 590 12 450 14 790 15 990
B4 10 090 11 750 13 650 16 450 18 350
B4(+1) 10 590 12 950 14 790 18 350 19 950
B4(+2) 11 750 14 090 17 150 19 490 21 390
C6 12 950 14 550 17 390 22 290 23 950
C6(+1) 14 550 16 450 19 050 23 490 25 350
C6(+2) 16 450 18 790 21 150 25 850 28 190

Dům Ulika
cena za apartmán 
a týden

17.04.–15.05.
11.09.–30.10.

15.05.–12.06.
28.08.–11.09.

12.06.–03.07.
21.08.–28.08.

03.07.–10.07.
14.08.–21.08.

10.07.–
14.08.

A2(+1) přízemí 6 850 7 290 9 650 12 250 13 650
A2(+1) 1� patro 7 290 8 250 10 590 12 690 15 050
A2(+2) 2� patro 8 450 9 890 11 990 15 290 17 850

Dům nevia
cena za apartmán 
a týden

17.04.–15.05.
11.09.–30.10.

15.05.–12.06.
28.08.–11.09.

12.06.–03.07.
21.08.–28.08.

03.07.–10.07.
14.08.–21.08.

10.07.–
14.08.

A2(+1) přízemí 6 850 7 990 10 350 13 150 14 790
A2(+1) 1� patro 7 750 9 390 11 990 15 290 16 950
B4(+1) mansarda 11 550 14 090 18 790 23 750 26 990
B4(+2) přízemí 11 050 13 390 17 850 22 550 25 590

pješčana Uvala je turistické středisko 
vzdálené asi 4 km od centra Puly, ležící 
v blízkosti Punty Verudely� Má překrás-
né nejen oblázkové, ale i písečné plá-
že, podle nichž se letovisko jmenuje, 
s pozvolným přístupem do moře� Místa 
jsou vhodná pro strávení klidné dovo-
lené s pěkným koupáním� Ubytování: 
všechny apartmány mají vybavenou 
kuchyňku, WC, sprchu, balkon nebo 

Medulin je oblíbené místo na jihu Istrij-
ského poloostrova s oblázkovými pláže-
mi, pěknou přírodou a živým centrem� 
Ubytování: všechny apartmány mají 
zařízenou kuchyň, sprchu/WC a  terasu 
nebo balkon� studio 2 (+1) – dvoulůžko-
vý pokoj s možností přistýlky, a2 (+2) – 
dvoulůžkový pokoj s možností až dvou při-
stýlek v obývacím pokoji na rozkládacím 
gauči, B4 (+2) – dva dvoulůžkové pokoje 
s možností až dvou přistýlek v obývacím 
pokoji na rozkládacím gauči, c6 (+2) – tři 
dvoulůžkové pokoje s možností až dvou 
přistýlek v obývacím pokoji na rozkláda-

terasu� Dvoulůžkový, třílůžkový a a2+2 
mají 1 ložnici, apartmány a4 a a5 mají 2 
ložnice; a6 a a7 mají 3 ložnice, a8 má 
4 ložnice� stravování: vlastní� Možnost 
dokoupit snídaně nebo večeře v místní 
restauraci (i na jednotlivé dny)� Informa-
ce u chorvatské agentury po příjezdu� 
orientační ceny: snídaně 5 eur/osoba/
den, večeře 12 eur/osoba/den� pláž: 
oblázkové a písčité pláže�

cím gauči� stravování: vlastní� pláž: ob-
lázkové pláže�
Dům nevia*** leží přibližně 250 m od 
moře a 450 m od pláže, 100 m od ob-
chodu, 200 m od centra, pošty, lékárny, 
doktora a zubaře, v blízkosti je diskotéka� 
Klimatizace za příplatek� Internetové při-
pojení zdarma� K dispozici je gril na za-
hradě� Možnost parkování� Zvířata nejsou 
povolena� Ubytování: B4 (+2) (v přízemí) 
– dva dvoulůžkové pokoje s možností až 
2 přistýlek, obývací pokoj, jídelna s ku-
chyní (sporák, lednička, kávovar), sprcha/
WC, SAT/TV, krytá terasa, internetové při-

vila Benazič je vzdálena 400 m od 
pláže, 250 m od restaurace a  200 m 
od obchodu� Zvířata nejsou povolena� 
Ubytování: všechny apartmány mají 
jednu ložnici vybavenou kuchyňku, 
koupelnu, balkon nebo terasu� K dispo-
zici jsou apartmány typu a2(+1), a3(+1) 
a a2+2. Klimatizace (za příplatek) pouze 
u apartmánu A2+2�

pojení� a2 (+1) (v přízemí a v 1� patře) – 
dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky, 
obývací pokoj, jídelna s kuchyní (sporák, 
lednička, kávovar), sprcha/WC, SAT/TV, 
balkon nebo terasa, internetové připoje-
ní� B4 (+1) (mansarda) – 2 dvoulůžkové 
pokoje s možností 1 přistýlky, obývací 
pokoj, jídelna s kuchyní (sporák, lednič-
ka, kávovar), sprcha/WC, SAT/TV, terasa 
na mořskou stranu, internetové připojení�
Dům Ulika*** leží přibližně 300 m od moře 
a od pláže, 400 m od obchodu, 900 m od 

PJeščANA UVALA –  soUkroMÉ apartMÁnY   
a vila BenaZiČ 

MeDULIN –  soUkroMÉ apartMÁnY a konkrÉtnÍ DoMY  
nevia  a Ulika 

pŘeDnosti:  vhoDnÉ pro kliDnoU DovolenoU, pŘekrÁsnÉ oBlÁZkovÉ a pÍsČitÉ plÁže,  
ZvÍŘata JsoU povolena (na DotaZ), Možnost parkovÁnÍ.

pŘeDnosti:  oBlÍBenÉ MÍsto s oBlÁZkovÝMi plÁžeMi a pĚknoU pŘÍroDoU, nĚkterÉ apartMÁnY JsoU kliMatiZovanÉ,  
ZvÍŘata JsoU povolena.

kliMa

kliMa

pes pouze soukromých apartmánů

400 m
od moře

lékárny, doktora a zubaře, 950 m od cen-
tra a pošty� Klimatizace v ceně u všech 
apartmánů� Možnost parkování� Zvířata 
jsou povolena� Ubytování: a2 (+1) (v pří-
zemí a v 1� patře) – dvoulůžkový pokoj 
s možností přistýlky, obývací pokoj, jídel-
na s kuchyní (sporák, lednička, kávovar), 
sprcha/WC, SAT/TV, krytá terasa� a2 (+2) 
(2� patro) – dvoulůžkový pokoj s možností 
až dvou přistýlek, obývací pokoj, jídelna 
s kuchyní (sporák, lednička, kávovar), spr-
cha/WC, SAT/TV, krytý balkon�

širší nabídky v pješčaně a v Banjole 
(např� Banjole – hotel Centinera)  
najdete na www.kellnerck.cz
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cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie a vody, závěrečný úklid, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na místě: malé domácí zvíře 8 eur/den� 
sleva 10 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 01� 04� 2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním této slevy)�

Gallery – vyvýšený prostor se dvěma lůžky

apartmány hostin (Garoful)

cena za apartmán a týden 05.06.–26.06.
28.08.–11.09.

26.06.–17.07.
21.08.–28.08. 17.07.–21.08.

A3 8 550 11 150 13 950
A4 9 250 11 850 14 650
A4 (Gallery) 10 190 12 790 16 050

apartmány hostin (roža)

cena za apartmán a týden 05.06.–26.06.
28.08.–11.09.

26.06.–17.07.
21.08.–28.08. 17.07.–21.08.

A3 9 690 12 050 15 090
A4 (Gallery) 11 850 14 190 17 750
A4 12 350 14 650 18 450
A5 14 450 17 250 21 690

Duga Uvala leží 25 kilometrů od Puly 
v krásném prostředí� Apartmány Hostin 
jsou obklopeny středomořskou vege-
tací a je to výborné místo pro rekreaci� 
apartmány Garoful*** byly renovovány 
(vybaveny novým nábytkem) – ubytová-
ní: apartmány typ a3 a a4 mají kuchyň-
ku a  ložnici v  jedné místnosti� Všechny 
apartmány mají SAT/TV, klimatizaci, vy-
bavenou kuchyň a  terasu s  venkovním 
posezením� apartmány roža*** – uby-
tování: apartmány jsou nově vybaveny 
a leží v první řadě u moře� Apartmány typ 
a3 a a4 gallery mají kuchyňku a ložni-

ci v  jedné místnosti, a4 má oddělenou 
dvoulůžkovou ložnici a 2 lůžka v obývací 
místnosti a   A5 má 1 ložnici se 3 lůžky 
a obývací místnost s kuchyňkou, kde jsou 
2 lůžka� Všechny apartmány mají SAT/TV, 
klimatizaci, vybavenou kuchyň a  terasu 
s venkovním posezením�  Wi-Fi zdarma� 
stravování: vlastní� pláž: přírodní obláz-
ková, místy kamenitá, s pozvolným vstu-
pem do moře� Vhodná pro děti i neplavce� 

sleva  
za včasný nákup
do 1. 4. 202110% 

DUGA UVALA –  apartMÁnY hostin 
(GaroFUl  a roža ) kliMa

pŘeDnosti:  krÁsnÉ pŘÍroDnÍ prostŘeDÍ, vhoDnÉ pro kliDnoU DovolenoU.

Apartmány Hostin – Roža Apartmány Garoful

Hotel Valamar Sanfior

Rabac

Pokoj

Bazén

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí formou švédských stolů včetně nápoje u večeře, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění 
CK proti úpadku� příplatky placené na místě: dětská postýlka 5 eur/den, pes nebo kočka 20 eur/den, zvíře v kleci 10 eur/den� sleva 20 % 
za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 28� 02� 2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním této slevy)�

cena za osobu a týden 29.05.–
12.06.

12.06.–
19.06.

19.06.–26.06.
28.08.–04.09.

26.06.–24.07.
21.08.–28.08.

24.07.–
21.08.

04.09.–
11.09.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji classic, parková strana (bez 
možnosti přistýlky) 14 350 14 890 15 590 18 850 20 350 12 250

Osoba ve dvoulůžkovém pokoj superior s balkonem, mořská strana 
(s možností přistýlky) 15 150 17 450 18 350 21 490 23 950 13 250

Dítě do 1,99 let bez lůžka nebo dítě do 11,99 let se 2 dosp� os� na 
přistýlce zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Osoba od 12 let se 2 dosp� os� na přistýlce 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190 6 190
Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku (classic, parková strana) 10 050 10 450 10 950 13 190 14 250 8 590

Příplatek za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji (classic / superior) 7 190 / 
7 590

7 450 / 
8 750  7 790 / 9 190 9 450 / 

10 750
10 190 / 
11 990

6 150 / 
6 650

termíny do 29. 05. 2021 a od 11. 09. 2021 jsou k dispozici na www.kellnerck.cz

RABAC – hotel valaMar sanFior 

hotel valamar sanfior je obklope-
ný bujnou středomořskou vegetací 
a  krásnými plážemi� Hotel prošel 
v  roce 2013 rozsáhlými rekonstruk-
cemi a nabízí tak maximální pohodlí 
a luxus pro rodiny s dětmi� vybavení: 
restaurace na terase, dětská restau-
race, kavárna, bar u  bazénu, vnitřní 
a  vyhřívaný venkovní bazén se slad-
kou vodou, venkovní bazén pro děti, 
wellness pro hosty hotelu zdarma, 
finská a  turecká sauna, infračervená 
sauna, fitness, vířivka, za poplatek ma-
sáže, manikúra, pedikúra, směnárna, 
obchod, internetový koutek (za popla-

tek), Wi-Fi zdarma, nehlídané parko-
viště zdarma� Ubytování: renovované 
klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s vlastním příslušenstvím, LCD SAT/
TV, telefonem, fénem, minibarem, tre-
zorem a Wi-Fi� Pokoje classic nemají 
balkon a jsou bez možnosti přistýlky� 
Pokoje superior mají balkon na moř-
skou stranu a mají možnost přistýlky� 
Možnost dítěte do 1,99  let bez lůžka 
zdarma� Dětská postýlka na vyžádání 
za poplatek� stravování: velmi bohatá 
polopenze formou švédských včetně 
nápoje k večeři (nealkoholický nápoj 
z nápojového automatu)� pláž: přibliž-

ně 50 m od hotelu, slunečníky a spr-
chy na pláži (za poplatek)� Na pláži Wi-
-Fi zdarma� Pláže byly oceněny Mod-
rou vlajkou za čistotu pláží a  moře� 
sport a  animace: možnost využití 
sportovních aktiviat a animačního pro-
gramu, více na www�kellnerck�cz

pŘeDnosti:  krÁsnÝ koMpletnĚ ZrekonstrUovanÝ hotel pŘÍMo U plÁže, BaZÉnY, aniMace, DoBrÉ slUžBY.

kliMa

rabac je jedním z nejnavštěvovanějších 
míst východního pobřeží Istrie� Řada ka-
váren a restaurací umožňuje večer čilý 
společenský ruch� Rabac je také vyhle-
dávaným místem pro komplex pláží s ma-

istrie – raBac lými zátokami a  středozemní vegetací� 
Všude podél promenády najdete nesčet-
né hospůdky s domácí kuchyní a útulné 
taverny a cukrárny� V kopci nad Rabacem 
leží městečko Labin, ke kterému vede 
kromě silnice i pěší stezka podél lesíka 
dlouhá 5  kilometrů� Městečko působí 

dojmem, jako kdyby bylo pohrouženo 
do minulosti� Je odtud překrásný pohled 
na celý Rabac a okolní ostrovy� 

širší nabídky v rabacu (např� Casa 
Valamar Sanfior, soukr� ap� a vily Matija 
a Nela) najdete na www.kellnerck.cz

Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu c – obousměrná doprava 2 250 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 600 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 450 Kč/osoba� Odjezdy 
autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz� Místenka 300 kč/osoba.
Základní nástupní místa: Praha, Benešov, Dobříš, Dubenec (u Příbrami), Písek, Strakonice, české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště, Brno, Mikulov, Kuřim� Svozová místa a ceny viz. str. 6.

sleva  
za včasný nákup
do 28. 2. 202120% 

Dítě do 12 let  
ZDarMa
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kemp oliva leží v klidné zátoce zvané 
Maslinica a obklopuje jej bujná vege-
tace fíkovníků a  olivovníků� Mobilní 
domy, které kemp nabízí, jsou situo-
vány v blízkosti pláže vedoucí k pěkné 
pobřežní promenádě, která směřuje 
přímo do centra Rabacu� vybavení: 

RABAC – MoBilnÍ DoMkY oliva 

pŘeDnosti:  kliDnÁ ZÁtoka, BlÍZko MoŘe, BaZÉnY, vhoDnÉ pro kliDnoU DovolenoU

recepce se směnárnou, Wi-Fi internet 
za poplatek, restaurace, dětské hřiště, 
parkoviště, možnost využívání venkov-
ních bazénů, v  blízkosti supermarket 
a obchůdky� Ubytování: mobilní domy 
pro 4–5 osob – 2 ložnice po 2 lůžkách, 
obývací místnost s  kuchyňským kou-

kliMa

Kemp Oliva

Allegro Sunny hotel

Mobilní domky s polopenzí za příplatek

cena za domek a týden
24.04.–08.05.
12.06.–19.06.
11.09.–23.10.

08.05.–15.05. 15.05.–22.05. 22.05.–05.06. 05.06.–12.06. 19.06.–03.07.
28.08.–11.09. 03.07.–10.07. 10.07.–17.07.

21.08.–28.08. 17.07.–21.08.

Mobilní domek pro 4–5 osob 12 350 14 850 15 690 16 190 13 190 14 690 21 550 22 650 28 990
Mobilní domek De luxe 16 550 19 090 19 950 20 450 17 390 18 890 25 550 26 650 32 990
Příplatek za polopenzi, dospělá osoba 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250
Příplatek za polopenzi, dítě do 1,99 let zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Příplatek za polopenzi, dítě 2–5,99 let 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450
Příplatek za polopenzi, dítě 6–14,99 let 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550

Mobilní domky s polopenzí

cena za osobu a týden
24.04.–08.05.
12.06.–19.06.
11.09.–23.10.

08.05.–
15.05.

15.05.–
22.05.

22.05.–
05.06.

05.06.–
12.06.

19.06.–03.07.
28.08.–11.09.

03.07.–
10.07.

10.07.–17.07.
21.08.–28.08.

Osoba v mobilním domku pro 2 osoby 6 650 7 550 7 550 7 790 6 950 7 090 9 690 10 150
Osoba v mobilním domku pro 3 osoby 5 890 6 850 6 850 7 090 6 250 6 390 8 790 9 190
Osoba v mobilním domku pro 4 osoby 5 190 6 150 6 150 6 390 5 490 5 690 7 890 8 250
Dítě do 1,99 let s dosp� os� zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě 2–5,99 let s dosp� os� 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450
Dítě 6–14,99 let s dosp� os� 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550
Dítě 15–17,99 let s dosp� os� 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí včetně nápojů k večeři, lůžkoviny při příjezdu (výměna možná za poplatek), toaletní papír a ručníky 
nejsou zahrnuty v ceně, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na místě: povinná vratná 
kauce 50 eur/dům, povinný závěrečný úklid 20 eur, možnost požádat o výměnu lůžkovin a ručníků 15 eur, zapůjčení ručníků 10 eur (můžete 
si přivést svoje vlastní, bez poplatku), malé domácí zvíře 5 eur/den + 10 eur za úklid�

cena zahrnuje: 7x nájem domku, spotřebu el� energie a vody, lůžkoviny při příjezdu (výměna možná za poplatek), toaletní papír a ručníky nejsou zahrnuty v ceně, asistenční služby delegáta, 
pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na místě: povinná vratná kauce 50 eur/dům, povinný závěrečný úklid 20 eur, možnost požádat ovýměnu lůžkovin 15 eur, 
zapůjčení ručníků 10 eur (můžete si přivést svoje vlastní, bez poplatku), malé domácí zvíře 5 eur/den + 10 eur za úklid, dětská postýlka 5 eur/den�

Děti do 2 let ZDarMa

tem a  rozkládacím gaučem, sprchový 
kout, SAT/TV, WC, klimatizace� Mobilní 
domy Deluxe jsou pro 5 osob, o rozlo-
ze 32 m2 se 2 koupelnami� stravování: 
polopenze včetně nápoje k večeři (2 dl 
vody, 2 dl vína nebo 2 dl piva nebo 2 dl 
džusu)� V termínech od 17� 07�–21� 08� 

RABAC – alleGro sUnnY hotel BY valaMar 

hotel allegro sunny by valamar je kli-
matizovaný hotel ležící nedaleko pěkné 
oblázkové pláže na poloostrově St� Andri-
ja, v blízkosti centra Rabacu� vybavení: 
venkovní bazén se slanou vodou, dětský 
bazén, slunečníky a  lehátka pro hosty 
hotelu zdarma (omezený počet)� V ho-
telu je internetový koutek (za poplatek), 
Wi-Fi v celém hotelu zdarma, směnárna, 
nehlídané parkoviště zdarma� Dále za 
poplatek masáže, kosmetická péče aj� 
Ubytování: klimatizované dvoulůžkové 

pokoje, s vlastním příslušenstvím, LCD 
SAT/TV, telefonem a fénem� Pokoje su-
perior mají balkon� Některé pokoje mají 
možnost přistýlky� Dítě do 1,99 let bez 
lůžka zdarma� Dětská postýlka na vyžá-
dání za poplatek� stravování: polopenze 
formou švédských stolů� pláž: 100 m od 
hotelu, oblázkové s plošinami na slunění, 
přírodně zastíněné plochy, sprchy a ka-
binky na převlečení, lehátka a sluneční-
ky k zapůjčení� sport: široké možnosti 
sportovního vyžití včetně tenisových 

kurtů a úschovny kol� Hotel Allegro na-
bízí zvláštní služby pro cyklisty (mapy 
s cyklistickými trasami, organizování cyk-
listických výletů, mytí kol, půjčovna kol)� 

pŘeDnosti:  kliMatiZovanÉ pokoJe, DoBrÁ poloha, BaZÉn, wi-Fi, širokÁ naBÍDka slUžeB.

kliMa

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí formou švédských stolů, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na místě: dětská postýlka 5 eur/den, pes 
nebo kočka 20 eur/den, zvíře v kleci 10 eur/den� sleva 15 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 28� 02� 2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním této slevy)�

cena za osobu a týden 22.05.–29.05.
04.09.–11.09. 29.05.–05.06. 05.06.–12.06. 12.06.–26.06.

28.08.–04.09. 26.06.–03.07. 03.07.–24.07.
21.08.–28.08. 24.07.–21.08. 11.09.–18.09.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji standard, parková strana 
(bez možnosti přistýlky) 8 550 8 890 8 750 11 550 13 290 13 950 15 490 6 790

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji superior, balkon, parková 
strana (s možností přistýlky) 8 950 9 250 9 090 12 250 13 950 14 450 16 190 7 050

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji superior, balkon, mořská 
strana (bez možnosti přistýlky) 9 250 9 650 9 450 12 950 14 690 15 250 17 550 7 250

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji superior, balkon, mořská 
strana (s možností přistýlky) 9 650 10 050 9 850 13 490 15 350 15 850 18 250 7 490

Dítě 1,99 let bez lůžka nebo dítě do 13,99 let se 2 dosp� os� 
na přistýlce zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Dítě do 13,99 let s 1 dosp�os� na hl� lůžku (standard, parková 
strana / superior, balkon, mořská strana) 5 990 / 6 490 6 250 / 6 790 6 150 / 6 650 8 090 / 9 050 9 350 / 

10 290
9 750 / 
10 690

10 850 / 
12 290 4 750 / 5 090

Osoba od 14 let se 2 dosp�os� na přistýlce 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450 4 450
Příplatek za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji (standard, 
parková strana / superior, balkon, mořská strana) 4 290 / 4 650 4 450 / 4 850 4 390 / 4 750 5 790 / 6 490 6 650 / 7 350 6 990 / 7 650 7 750 / 8 790 3 450 / 3 650

termíny do 22. 05. 2021 a od 18. 09. 2021 jsou k dispozici na www.kellnerck.cz

stravování vlastní, možnost zakoupení 
polopenze včetně nápoje k večeři za po-
platek� pláž: je oblázková, asi 50–400 m 
od mobilních domů, s pozvolným vstu-
pem do moře� sport: tenisové kurty, 
stolní tenis, minigolf, hřiště pro míčové 
hry, vodní sporty�

Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu c – obousměrná doprava 2 250 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 600 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 450 Kč/osoba� Odjezdy 
autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz� Místenka 300 kč/osoba.
Základní nástupní místa: Praha, Benešov, Dobříš, Dubenec (u Příbrami), Písek, Strakonice, české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště, Brno, Mikulov, Kuřim� Svozová místa a ceny viz. str. 6.

sleva  
za včasný nákup
do 28. 2. 202115% 

Dítě do 14 let  
ZDarMa
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hotel narcis (polopenze/all inclucive)

cena za osobu a týden 08.05.–15.05. 15.05.–05.06.
04.09.–18.09. 05.06.–12.06. 12.06.–19.06. 19.06.–03.07. 03.07.–17.07.

28.08.–04.09. 17.07.–28.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji, parková strana, bez 
možnosti přistýlky (polopenze / All inclusive) 8 650 9 690 8 090 7 850 / 12 350 9 690 / 14 250 11 350 / 15 850 12 990 / 17 490

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji superior s balkonem, mořská 
strana, s možnosti přistýlky (polopenze / All inclusive) 12 450 13 950 11 750 11 350 / 15 850 13 950 / 18 450 15 590 / 20 090 17 250 / 21 750

Dítě do 5,99 let se 2 dosp� os� na 1� přistýlce zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě do 5,99 let se 2 dosp� os� na 2� přistýlce nebo 
dítě 6–11,99 let se 2 dops� os� na 1� nebo 2� přistýlce 
(polopenze / All inclusive)

6 250 6 990 5 890 5 690 / 7 950 6 990 / 9 250 7 790 / 10 050 8 650 / 10 890

Dítě 12–17,99 let se 2 dosp� os� na 1� nebo 2� přistýlce 
(polopenze / All inclusive) 8 750 9 750 8 250 7 950 / 11 090 9 750 / 12 950 10 890 / 14 050 12 050 / 15 250

Osoba od 18 let se 2 dosp� os� na přistýlce (polopenze / 
All inclusive) 9 990 11 150 9 390 9 090 / 12 690 11 150 / 14 750 12 450 / 16 050 13 790 / 17 390

Osoba v jednolůžkovém pokoji (polopenze / All inclusive) 11 450 12 550 10 950 10 650 / 15 150 12 550 / 17 050 14 150 / 18 690 15 790 / 20 350

platí pro všechny tabulky: termíny do 08. 05. 2021 a od 18. 09. 2021 jsou k dispozici na www.kellnerck.cz

hotel hedera

cena za osobu a týden 08.05.–15.05. 15.05.–05.06.
04.09.–18.09. 05.06.–12.06. 12.06.–19.06. 19.06.–03.07. 03.07.–17.07.

28.08.–04.09. 17.07.–28.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji, parková strana (bez možnosti přistýlky) 8 890 9 950 8 350 8 050 9 950 11 850 13 450
Osoba ve dvoulůžkovém pokoji, balkon, mořská strana (s možnosti až 
2 přistýlek) 12 690 14 150 11 950 11 590 14 150 16 050 17 690

Dítě do 6,99 let se 2 dosp� os� na 1� přistýlce zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě do 6,99 let se 2 dosp� os� na 2� přistýlce nebo dítě 7–11,99 let se 
2 dosp� os� na 1� nebo 2� přistýlce 6 350 7 090 5 990 5 790 7 090 8 050 8 850

Dítě 12–17,99 let se 2 dosp� os� na 1� nebo 2� přistýlce 8 890 9 950 8 390 8 150 9 950 11 250 12 390
Osoba od 18 let se 2 dosp� os� na přistýlce 10 150 11 350 9 550 9 290 11 350 12 850 14 150
Osoba v jednolůžkovém pokoji 11 690 12 750 11 150 10 890 12 750 14 650 16 290

hotel Mimosa

cena za osobu a týden 08.05.–15.05. 15.05.–05.06.
04.09.–18.09. 05.06.–12.06. 12.06.–19.06. 19.06.–03.07. 03.07.–17.07.

28.08.–04.09. 17.07.–28.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji, parková strana (bez možnosti přistýlky) 9 850 10 890 9 290 8 990 10 890 12 750 14 390
Osoba ve dvoulůžkovém pokoji superior s balkonem, mořská strana 
(s možnosti přistýlky)

13 650 15 090 12 890 12 550 15 090 16 990 18 650

Dítě do 5,99 let se 2 dosp� os� na 1� přistýlce zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě do 5,99 let se 2 dosp� os� na 2� přistýlce nebo dítě 6–11,99 let se 
2 dops� os� na 1� nebo 2� přistýlce

6 850 7 550 6 450 6 290 7 550 8 490 9 350

Dítě 12–17,99 let se 2 dosp� os� na 1� nebo 2� přistýlce 9 550 10 590 9 050 8 790 10 590 11 890 13 050
Osoba od 18 let se 2 dosp� os� na přistýlce 10 890 12 090 10 350 10 050 12 090 13 590 14 890

platí pro všechny tabulky!
cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí včetně nápoje k večeři, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky: plná penze  2 850 Kč / osoba / týden, dítě 
zdarma příplatek neplatí, dítě do 5,99 let (do 6,99 let u hotelu Hedera) na 2� přistýlce nebo dítě 6–11,99 let (7–11,99 let u hotel Hedera) platí 1 450 Kč  / osoba / týden, dítě 12–17,99 let platí 
1 990 Kč / osoba / týden, osoba od 18 let platí 2 290 Kč / osoba / týden� Jedna osoba ve dvoulůžkovém pokoji, balkon, mořská strana 4 750 Kč / osoba / týden� příplatky placené na místě: 
dětská postýlka 5 eur/den� speciální akce: sleva 7=6 na pobyty v termínech 15� 03�–31� 03�, 07� 04�–29� 04� a 03� 10�–05� 11� 2021, sleva 14=12 na pobyty v termínech 15� 03�–02� 07� 
a 04� 09�–05� 11� 2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním těchto slev)�

vybavení hotelů: výtah, klimatizova-
ná jídelna, bar, kongresový sál, well-
ness centrum, Wi-Fi internet (Mimosa 
a Narcis v celém hotelu, Hedera pouze 
v lobby baru), parkoviště, 2 vnitřní ba-
zény – 1 s mořskou vodou a 1 se slad-
kou vodou vytápěny do půlky května 
a od půlky září (v červenci a v srpnu 
uzavřeny), 4  venkovní bazény (jeden 
s  hydromasáží), lehátka, sauna, fit-
ness� Ubytování: dvoulůžkové pokoje 

s  vlastním příslušenstvím, u  pokojů 
s balkonem na mořskou stranu mož-
nost až 2 přistýlek, klimatizace, dětská 
postýlka na dotaz (za poplatek), SAT/
TV, telefon, trezor, fén, lednička� Poko-
je Premium v hotelu Mimosa jsou zcela 
nové v nové části hotelu� stravování: 
polopenze formou švédských stolů, 
k večeři je zahrnut 1 nápoj – voda + 
2 dl vína, 2 dl piva nebo 2 dl džusu� 
Možnost dokoupení oběda (v  termí-

pŘeDnosti:  nÁpoJ k veČeŘi, vnitŘnÍ a venkovnÍ BaZÉnY s lehÁtkY, sportovnÍ a ZÁBavnÍ vYžitÍ, 
aniMace, all inclUsive, oBlÁZkovÉ plÁže.

Hotely Lido Palace, Hedera a Narcis

Dítě do 6–7 let  
ZDarMa

nech 12� 06�–03� 09� 2021)� V hotelu 
Narcis**** možnost all inclusive v ter-
mínech od 12� 06�–03� 09� 2021� all 
inclusive zahrnuje snídaně, oběd 
a večeře formou švédských stolů, ne-
omezená konzumace nápojů od 10:00 
do 22:00 (voda, víno, pivo nebo džus), 
teatime 15:00–17:00 – odpolední sva-
čina s  nápoji� pláž: pěkná oblázková 
pláž poblíž hotelů� sport: tenisové 
kurty, basketbalové hřiště, házená, 

Hedera – pokoj Narcis – pokoj

RABAC –  hotelY heDera , MiMosa  
a narcis (all inclUsive) 

minigolf, fotbal� animace: (od června 
do srpna) – mini klub pro děti od 6 do 
12 let, s nápojem a malou polední sva-
činou, mini diskotéka pro děti� Hosté 
ubytovaní v hotelovém komplexu Nar-
cis, Hedera a Mimosa mohou využívat 
vybavení všech tří hotelů� 

kliMa

nÁš
tip!

Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu c – obousměrná doprava 2 250 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 600 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 450 Kč/osoba� Odjezdy 
autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz� Místenka 300 kč/osoba.
Základní nástupní místa: Praha, Benešov, Dobříš, Dubenec (u Příbrami), Písek, Strakonice, české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště, Brno, Mikulov, Kuřim� Svozová místa a ceny viz. str. 6.
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: Tarif L5 – pojištění léčebných výloh 25 Kč/osoba/den,  
Tarif K5S – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, Tarif K5SS – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 Kč/osoba/den, tarif Auto+ – pojištění auta 
390 Kč/auto/pobyt, tarif P – připojištění pro případ pandemie 36 Kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu A, B a C – obousměrná doprava 2 190 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 590 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 390 Kč/osoba. 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli. U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz. Místenka 300 Kč/osoba.
Nástupní místa – Trasa A: za příplatek 200 Kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní. Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
České Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště. Trasa B: za příplatek 150 Kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice. Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek a dále 
dle trasy A. Trasa C: další nástupní a svozová místa v Čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6.

chorvatsko – kvarner – DraMalJ – crikvenica, crikvenica

CRIKVeNICA – hotel MeDiteran 

CRIKVeNICA – pavilonY riviera 

kliMa

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí formou švédských stolů, asistenční služby delegáta, pojištění CK proti úpadku, povinné pojištění 
(nejedná se o žádnou formu cestovního pojištění)� příplatky placené na místě: pobytová taxa 1,35 eur/osoba/noc, dětská postýlka 5 eur/den�

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí včetně nápoje k večeři, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky 
placené na místě (orientační ceny): parkovné 10 eur/auto/den, garáž 20 eur/auto/den, trezor 1 eur/den, dětská postýlka 5 eur/den, poplatek 
za lehátko 4 eur/den, slunečník 3 eur/den� poznámka: slevy FIRST MOMeNT a LAST MINUTe se nevztahují na jednolůžkové pokoje�

nÁš
tip!

pavilony riviera jsou součástí hotelové-
ho resortu, který je nově zrekonstruova-
ný a nachází se v městské části Dramalj 
na okraji Crikvenice� Od centra Crik-
venice jsou vzdálené přibližně 2,5 km� 
V okolí se nacházejí restaurace, kavár-
ny, obchod i  infocentrum� Za zábavou 
do Crikvenice se můžete dostat příjenou 
procházkou nebo můžete využít místní 
dopravu� Resort sestává z hlavní budovy 
a přilehlých pavilonů obklopených míst-
ní zelení� vybavení: pavilony mají k dis-
pozici restauraci, pizzerii, bar, rychlé ob-

hotel Mediteran leží v bezprostřední 
blízkosti pláže� Příjemnou procházkou 
po promenádě se dojde přibližně za 
15 minut do centra města� vybavení: 
recepce s  trezorem, lobby, aperitiv 
bar, výtahy, klimatizovaná restaurace 
se zimní zahradou a  terasa� Hotel má 
k dispozici také vnitřní i venkovní bazén 
s lehátky za poplatek (omezený počet)� 
Ubytování: klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s vlastním příslušenstvím a bal-
konem� Pokoje na mořskou stranu jsou 
s možností přistýlky� Pro rodiny s malý-

čerstvení, hotelovou pláž, parkování, na 
recepci Wi-Fi zdarma� Ubytování: nově 
zařízené dvoulůžkové pokoje s vlastním 
příslušenstvím s možností přistýlky, kli-
matizace, telefon� Pokoje bez přistýlky 
mají balkon, pokoje s přistýlkou balkon 
nemají� Pokoje jsou situovány na moř-
skou stranu� Možnost dítěte do 6,99 let 
bez lůžka� stravování: polopenze for-
mou švédských stolů� U večeří je zdarma 
k dispozici voda� pláž: oblázkové pláže, 
s upravenými platy na slunění, vzdálené 
přibližně 50–200 m�

pŘeDnosti:  BlÍZkost plÁže, polopenZe ForMoU švÉDskÝch stolŮ.

pŘeDnosti:  hotel U plÁže, kliMati-ZovanÉ pokoJe, vÝBornÁ poloha 
BlÍZko centra crikvenice, BaZÉn s terasoU  
na slUnĚnÍ s vÝhleDeM na MoŘe, vnitŘnÍ BaZÉn.

sleva  
za včasný nákup
do 15. 2. 202110% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 3. 20217% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 4. 20214% 

Dítě do 12 let  
ZDarMa
2� dítě bez lůžka

cena za osobu a týden 05.06.–12.06.
28.08.–04.09.

12.06.–19.06.
21.08.–28.08. 19.06.–26.06. 26.06.–03.07. 03.07.–21.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji 7 400 7 600 7 700 7 800 7 900
Dítě do 11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce nebo dítě 
do 6,99 let bez lůžka se stravou ve dvoulůžkovém 
pokoji nebo 2� dítě do 6,99 let bez lůžka se stravou

zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

1� dítě* do 11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce 3 700 3 800 3 850 3 900 3 950
Osoba od 12 let se 2 dosp� os� na přistýlce 5 950 6 090 6 190 6 250 6 350
Příplatek za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji 3 700 3 800 3 850 3 900 3 950

*při dvou dětech v pokoji s možností přistýlky se musí vždy počítat 1� dítě do 11,99 let za poplatek a 2� dítě do 6,99 let bez lůžka�

ho ruchu v Chorvatsku� Leží přibližně 40 
km od Rijeky, naproti břehům ostrova Krk� 
V evropské lázeňské turistice je Crikveni-
ca velkým pojmem� Již koncem 19� století 
znamenala pro uherskou šlechtu totéž, co 
znamenala pro rakouskou šlechtu Opatija� 

crikvenica Má výborné klimatické podmínky, které 
blahodárně působí na lidský organismus� 
Do Crikvenice byly již před válkou posí-
lány české děti do ozdravoven� V lázeň-
ských domech se zde mořskou vodou 
léčí astma, revmatismus a bronchitida� 

K  přednostem Crikvenice patří nejen 
dlouhé oblázkové, mírně se svažující pláže 
vhodné pro děti a neplavce, ale i příjemné 
podnebí� Crikvenica získala Modrou vlajku 
čistoty pláží – patří mezi pět nejčistších 
v Chorvatsku�

crikvenica je již více než 100 let považo-
vaná za oblíbené lázeňské místo a je jed-
ním z nejvýznamnějších center cestovní-

mi dětmi: možnost dvou dětí do 5,99 let 
na jedné společné přistýlce� stravová-
ní: polopenze formou švédských stolů, 
v  ceně večeře je 0,25 l vína a  0,25  l 
vody� pláž: oblázková, s  pozvolným 
vstupem do moře� sport: celá řada 
sportovních aktivit v blízkosti hotelu�

sleva  
za včasný nákup
do 15. 2. 202110% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 3. 20217% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 4. 20214% 

Dítě do 6 let  
ZDarMa
2� dítě bez lůžka

širší nabídky v crikvenici 
(např� hotel a pavilony Ad Turres, 
depandance (Annex) Omorika, 

hotel esplanade, Kaštel a Miramare) 
najdete na www.kellnerck.cz

Pavilony Riviera

Pokoj

Hotel Mediteran Bazén

Pokoj

nÁš
tip!

cena za osobu a týden 29.05.–05.06.
04.09.–11.09.

05.06.–12.06.
28.08.–04.09.

12.06.–
19.06.

19.06.–
03.07.

03.07.–
17.07.

17.07.–
14.08.

14.08.–
21.08.

21.08.–
28.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem, 
parková strana (bez možnosti přistýlky)

9 300 9 400 9 500 9 700 9 800 9 800 9 700 9 500

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem, 
mořská strana (s možností přistýlky)

9 600 9 700 9 700 9 900 10 200 10 500 10 300 9 900

Dítě do 5,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě 6–11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce nebo 
2� dítě do 5,99 let bez lůžka

4 800 4 850 4 850 4 950 5 100 5 250 5 150 4 950

Dítě 12–15,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce 6 750 6 790 6 790 6 950 7 150 7 350 7 250 6 950
Osoba od 16 let se 2 dosp� os� na přistýlce 8 650 8 750 8 750 8 950 9 190 9 450 9 290 8 950
Osoba v jednolůžkovém pokoji 12 850 12 850 12 850 12 850 12 850 12 850 12 850 12 850



Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: Tarif L5 – pojištění léčebných výloh 25 Kč/osoba/den,  
Tarif K5S – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, Tarif K5SS – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 Kč/osoba/den, tarif Auto+ – pojištění auta 
390 Kč/auto/pobyt, tarif P – připojištění pro případ pandemie 36 Kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu A, B a C – obousměrná doprava 2 190 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 590 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 390 Kč/osoba. 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli. U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz. Místenka 300 Kč/osoba.
Nástupní místa – Trasa A: za příplatek 200 Kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní. Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
České Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště. Trasa B: za příplatek 150 Kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice. Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek a dále 
dle trasy A. Trasa C: další nástupní a svozová místa v Čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6.

Pavilony Kačjak

Pavilony Kačjak

Pokoj

Jídelna

Pokoj

CRIKVeNICA – hotel oMorika 

CRIKVeNICA – pavilonY kaČJak 

pavilony kačjak leží v háji uprostřed 
středozemní přírody na malebném 
poloostrově Kačjak, jsou směrovány 
k moři a nacházejí se v lese s listnatý-
mi stromy� Poloostrov Kačjak je vzdá-
len přibližně 4  km od centra města 
Crikvenica� Do centra Crikvenice jezdí 
v sezoně turistický vláček� vybavení: 
na recepci je k dispozici Wi-Fi, parko-
vání zdarma� Ubytování: pavilony jsou 
jednopatrové, dvoulůžkové pokoje 
s vlastním příslušenstvím s možností 
přistýlky a balkonem� Dětská postýlka 

hotel omorika byl nově zrekonstruo-
vaný v roce 2017� Nachází se ve sva-
hu přibližně 2 km na sever od centra 
Crikvenice� vybavení: výtah, restau-
race, aperitiv bar, trezor zdarma, Wi-
-Fi zdarma v celém hotelu, parkování 
zdarma� Ubytování: dvoulůžkové po-
koje s  vlastním příslušenstvím, SAT/
TV, klimatizací, trezorem, minibarem, 
fénem, Wi-Fi, telefonem� Pokoje Stan-
dard mají francouzský balkon� Pokoje 
Premium mají klasický balkon s pohle-

zdarma� stravování: polopenze formou 
švédských stolů je podávána v centrál-
ní restauraci s krásnou terasou, která 
je situována na nejvyšším výběžku po-
loostrova� V ceně večeře jsou zahrnuty 
nápoje (voda, víno, pivo, nealkoholické 
nápoje)� pláž: pláže jsou velmi pěkné, 
s pozvolným přístupem do moře a ma-
lými oblázky, vhodné pro rodiny s dět-
mi i pro neplavce� Vzdálenost přibližně 
100–300 m� sport: hřiště pro míčové 
hry, dětské hřiště, minigolf, tenisové 
kurty, stolní tenis�

dem na moře� Pokoje Superior mají 
možnost až dvou přistýlek a mají kla-
sický balkon na mořskou stranu� K dis-
pozici také rodinný suite pokoj (až pro 
4 osoby)� Dítě do 2,99 lez bez lůžka 
zdarma� Dětská postýlka zdarma na 
vyžádání� stravování: polopenze for-
mou švédských stolů� pláž: hotel leží 
200 m od pláže, která je vhodná pro 
děti, oblázková, místy i  hrubý písek� 
sport: minigolf, tenisové kurty, stolní 
tenis, vodní sporty�

pŘeDnosti: ZrekonstrUovanÝ hotel pŘÍMo U plÁže, polopenZe ForMoU švÉDskÝch stolŮ

pŘeDnosti:  krÁsnÉ plÁže rŮZnÉho tYpU s DoBrÝM pŘÍstUpeM Do voDY, kliDnÉ okolÍ, 
stravovÁnÍ ForMoU švÉDskÝch stolŮ.

chorvatsko – kvarner – crikvenica28

cena za osobu a týden 15.05.–19.06.
18.09.–25.09.

19.06.–26.06.
11.09.–18.09.

26.06.–10.07.
28.08.–11.09.

10.07.–17.07.
21.08.–28.08. 17.07.–21.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji bez možnosti 
přistýlky (standard / premium)

11 150 / 
13 550

11 490 / 
13 950

13 550 / 
16 350

13 790 / 
16 650

15 390 / 
18 690

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji superior s možností 
až dvou přistýlek 12 350 12 690 14 950 15 190 16 790

Osoba v rodinném suite pokoji 16 350 16 790 19 650 20 050 22 450
Dítě do 2,99 let bez lůžka nebo dítě do 11,99 let 
se 2 dosp� os� na přistýlce nebo 2� dítě do 2,99 let 
bez lůžka

zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

2� dítě do 11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce 
(superior / suite) 6 190 / 8 190 6 350 / 8 390 7 450 / 9 850 7 590 / 10 050 8 390 / 11 250

Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku  
(standard / premium) 7 850 / 9 450 8 050 / 9 750 9 450 / 11 450 9 650 / 11 650 10 790 / 

13 090
Osoba od 12 let se 2 dosp� os� na přistýlce  
(superior / suite) 9 890 / 13 050 10 150 / 

13 450
11 950 / 
15 690

12 150 / 
16 050

13 450 / 
17 950

termíny do 15. 05. 2021 a od 25. 09. 2021 jsou k dispozici na www.kellnerck.cz

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí formou švédských stolů, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� sleva 
20 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 01� 2021 (platí pro termíny do 19� 06� a od 18� 09� 2021), sleva 
15 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 01� 2021 (platí pro termíny od 19� 06� do 18� 09� 2021), sleva 
15 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 03� 2021 (platí pro termíny do 19� 06� a od 18� 09� 2021), sleva 
10 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 03� 2021 (platí pro termíny od 19� 06� do 18� 09� 2021) (ceny 
v tabulce jsou uvedeny před uplatněním těchto slev)�

cena za osobu a týden 05.06.–19.06. 19.06.–26.06. 26.06.–10.07. 10.07.–17.07.
21.08.–28.08. 17.07.–21.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji 6 690 6 850 7 650 7 850 8 850
Dítě do 2,99 let bez lůžka nebo dítě do 
11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce nebo 
2� dítě do 2,99 let bez lůžka 

zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku 4 690 4 790 5 350 5 490 6 190
Osoba od 12 let se 2 dosp� os� na přistýlce 5 350 5 490 6 150 6 250 7 050
Příplatek za jednu osobu ve dvoulůžkovém 
pokoji 4 690 4 790 5 350 5 490 6 190

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí formou švédských stolů včetně nápojů k večeři, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, 
pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na místě: malé domácí zvíře 10 eur/den, trezor 1,10 eur/den� sleva 20 % za včasný nákup ze 
základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 01� 2021 (platí pro termíny do 19� 06� a od 18� 09� 2021), sleva 15 % za včasný nákup 
ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 01� 2021 (platí pro termíny od 19� 06� do 18� 09� 2021), sleva 15 % za včasný nákup 
ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 03� 2021 (platí pro termíny do 19� 06� a od 18� 09� 2021), sleva 10 % za včasný 
nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 03� 2021 (platí pro termíny od 19� 06� do 18� 09� 2021) (ceny v tabulce jsou 
uvedeny před uplatněním těchto slev)�

1. dítě do 12 let  
ZDarMa
2� dítě bez lůžka 
ZDARMA

sleva  
za včasný nákup
do 31. 1. 202115% 

sleva  
za včasný nákup
do 31. 3. 202110% 

(platí pro termíny  
od 19� 06� do 18� 09� 2021)

sleva  
za včasný nákup
do 31. 1. 202120% 

sleva  
za včasný nákup
do 31. 3. 202115% 

(platí pro termíny  
do 19� 06� a od 18� 09� 2021)

1. dítě do 12 let  
ZDarMa

kliMa

sleva  
za včasný nákup
do 31. 1. 202115% 

sleva  
za včasný nákup
do 31. 3. 202110% 

(platí pro termíny  
od 19� 06� do 18� 09� 2021)

sleva  
za včasný nákup
do 31. 1. 202120% 

sleva  
za včasný nákup
do 31. 3. 202115% 

(platí pro termíny  
do 19� 06� a od 18� 09� 2021)



Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: Tarif L5 – pojištění léčebných výloh 25 Kč/osoba/den,  
Tarif K5S – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, Tarif K5SS – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 Kč/osoba/den, tarif Auto+ – pojištění auta 
390 Kč/auto/pobyt, tarif P – připojištění pro případ pandemie 36 Kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu A, B a C – obousměrná doprava 2 190 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 590 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 390 Kč/osoba. 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli. U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz. Místenka 300 Kč/osoba.
Nástupní místa – Trasa A: za příplatek 200 Kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní. Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
České Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště. Trasa B: za příplatek 150 Kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice. Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek a dále 
dle trasy A. Trasa C: další nástupní a svozová místa v Čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6.

hotel Zagreb se nachází v blízkosti cen-
tra Crikvenice na začátku velké městské 
pláže� U hotelu končí lázeňská koloná-
da� vybavení: výtah, směnárna, terasa 
s hudbou, restaurace, trezor,  Wi-Fi na 
recepci zdarma, placené parkoviště� 
Ubytování: dvoulůžkové pokoje standard 
s  vlastním příslušenstvím, telefonem, 
SAT/TV a balkonem na mořskou stranu� 
Některé pokoje s  možností přistýlky� 
Jednolůžkové pokoje standard mají vý-
hled do města a jsou bez balkonu� Dítě 
do 2,99 let bez lůžka zdarma� Dětská 
postýlka na dotaz zdarma� stravování: 

pŘeDnosti: vÝBornÁ poloha v BlÍZkosti centra i plÁže, proGraM liGht inclUsive U hotelU international

chorvatsko – kvarner – crikvenica, selce 29

Hotel International

cena za osobu a týden 05.06.–19.06. 19.06.–26.06. 26.06.–10.07.
28.08.–11.09.

10.07.–17.07.
21.08.–28.08. 17.07.–21.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji superior 8 590 8 850 10 450 10 650 11 650
Dítě do 2,99 let bez lůžka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku nebo příplatek za 
jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji superior

6 050 6 190 7 350 7 450 8 150

Osoba v jednolůžkovém pokoji standard 10 690 11 050 13 290 13 490 14 690

Hotel Zagreb

cena za osobu a týden 15.05.–19.06.
18.09.–25.09.

19.06.–26.06.
11.09.–18.09.

26.06.–10.07.
28.08.–11.09.

10.07.–17.07.
21.08.–28.08. 17.07.–21.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji 8 850 9 090 10 690 10 850 11 850
Dítě do 2,99 let bez lůžka nebo dítě do 11,99 let se 2 dosp� 
os� na přistýlce nebo 2� dítě do 2,99 let bez lůžka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku nebo příplatek za 
jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji 6 190 6 350 7 490 7 590 8 350

Osoba od 12 let se 2 dosp� os� na přistýlce 7 050 7 290 8 550 8 690 9 490
Osoba v jednolůžkovém pokoji 11 150 11 490 13 550 13 750 14 950
termíny do 15. 05. 2021 a od 25. 09. 2021 jsou k dispozici na www.kellnerck.cz

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí formou švédských stolů (u h� International včetně nápojů k večeři), asistenční služby delegáta, pobytovou 
taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na místě: malé domácí zvíře (u hotelu Zagreb) 10 eur/den, parkování před hotelem cca 8 
eur/auto/den, trezor cca 1,20 eur/den� sleva 20 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 01� 2021 (platí 
pro termíny do 19� 06� a od 18� 09� 2021), sleva 15 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 01� 2021 (platí 
pro termíny od 19� 06� do 18� 09� 2021), sleva 15 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 03� 2021 (platí 
pro termíny do 19� 06� a od 18� 09� 2021), sleva 10 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 03� 2021 (platí 
pro termíny od 19� 06� do 18� 09� 2021) (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním těchto slev)�

CRIKVeNICA –   hotel international  (liGht inclUsive) 
a hotel ZaGreB  zvíře pouze u hotelu Zagreb

polopenze formou švédských stolů� pláž: 
oblázková, přibližně 50 m od hotelu�
hotel international stojí na hlavní měst-
ské třídě, v blízkosti přístaviště� Stejně 
jako hotel Zagreb i hotel International 
dělí od pláže jen lázeňská kolonáda� 
 vybavení: výtah, kadeřnictví, směnár-
na, terasa, restaurace, trezor, Wi-Fi v ce-
lém hotelu zdarma, placené parkoviště� 
Ubytování: dvoulůžkové pokoje supe-
rior jsou bez možnost přistýlky, mají 
vlastní příslušenství, telefon, TV, WiFi 
připojení a balkon na mořskou stranu� 
Jednolůžkové pokoje standard mají vý-

hled do města a jsou bez balkonu� Dítě 
do 2,99 let bez lůžka zdarma� Dětská 
postýlka na dotaz zdarma� stravování: 
polopenze formou švédských stolů� 

Hotel International Hotel Zagreb

1. dítě do 12 let  
ZDarMa 
2� dítě bez lůžka 
ZDARMA

(u h� International ZDARMA pouze 
dítě do 2,99 let bez lůžka)

sleva  
za včasný nákup
do 31. 1. 202115% 

sleva  
za včasný nákup
do 31. 3. 202110% 

(platí pro termíny  
od 19� 06� do 18� 09� 2021)

sleva  
za včasný nákup
do 31. 1. 202120% 

sleva  
za včasný nákup
do 31. 3. 202115% 

(platí pro termíny  
do 19� 06� a od 18� 09� 2021)

Vila Vucko
cena za apartmán 
a týden

01.05.–12.06.
28.08.–25.09.

12.06.–03.07.
21.08.–28.08.

03.07.–17.07.
14.08.–21.08. 17.07.–14.08.

Studio S2 8 690 9 890 11 290 12 250
A4 12 950 14 090 16 950 19 950
A6 15 750 16 690 20 450 23 750
Dítě do 4,99 let bez lůžka 1 190 1 190 1 190 1 190
Přistýlka 2 350 2 350 2 350 2 350

Soukromé apartmány
cena za apartmán 
a týden

01.05.–12.06.
04.09.–25.09.

12.06.–03.07.
28.08.–04.09.

03.07.–17.07.
21.08.–28.08. 17.07.–21.08.

Studio S2, A2 7 050 9 390 11 750 14 090
A4 10 590 12 950 16 950 21 150
A6 15 290 17 650 21 150 25 850
Dítě do 4,99 let bez lůžka 1 190 1 190 1 190 1 190
Přistýlka 1 890 2 350 2 350 2 850

cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a plynu, ložní prádlo a ručníky, závěrečný úklid, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky 
placené na místě: povinný jednorázový přihlašovací poplatek 2 eur/osoba, klimatizace 5 eur/den (možné pouze u apartmánu Vucko A4(+2) a na dotaz u soukr� apartmánů)� pro cestující 
autobusovou dopravou: transfer od agentury k apartmánu v den příjezdu (14:00–19:00) a transfer od apartmánu k agentuře v den odjezdu (do 10:00) 10 eUR/apartmán� speciální akce pro 
vilu vucko: sleva 7=6 na pobyty v termínech 01� 05�–03� 07� a 21� 08�–01� 10� 2021� (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním těchto slev)�

Vila Vucko

CRIKVeNICA A SeLCe –  soUkroMÉ apartMÁnY   
a vila vUcko 

Ubytování: všechny apartmány mají 
kuchyňku s  jídelním koutem, koupel-
nu se sprchou/ WC, balkon nebo te-
rasu a  možnost přistýlky� apartmán 
a2(+1) bývá většinou formou studia 
– ložnice s  kuchyňkou v  jedné míst-
nosti� apartmán a4(+1) má obvykle 
jednu ložnici a další možná lůžka jsou 
v obývací místnosti (rozkládací gauč)� 
Na dotaz možno ověřit apartmán se 
dvěma ložnicemi� apartmán a6(+1) má 

kliMa

500 m
od moře

s2
a4 (+2)
a6 (+1)

většinou dvě ložnice a další možná lůž-
ka jsou v obývací místnosti (rozkládací 
gauč)� Na dotaz možno ověřit apartmán 
se třemi ložnicemi� Možnost dítěte do 
4,99 let bez lůžka nad kapacitu apartmá-
nu� Klimatizace na dotaz za příplatek� 
stravování: vlastní� pláž: oblázkové 
pláže do 800 m od apartmánů�
vila vucko se nachází v Crikvenici a je 
vzdálena přibližně 500 metrů od moře� 
U  apartmánu je možnost parkování� 

Apartmány mají Wifi připojení� Ubytová-
ní: studio pro 2 osoby: kuchyňka, jídelní 
kout a obývací místnost se 2 lůžky – vše 
v jedné místnosti, koupelna, terasa, SAT/
TV� apartmán 4 (+2) pro 4–6 osob: 2 
ložnice, v  obývací místnosti 2 gauče, 
kuchyňka a jídelní kout, koupelna, WC, 
terasa, SAT/TV, klimatizace za příplatek� 
apartmán a6 (+2) pro 6–8 osob: 3 lož-
nice, kuchyňka a jídelní kout, koupelna, 
terasa, SAT/TV� stravování: vlastní�

Program light inclusive (v ceně večeře 
jsou zahrnuty nápoje – voda, víno, pivo, 
nealkoholické nápoje)� pláž: oblázková, 
přibližně 100 m od hotelu�
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: Tarif L5 – pojištění léčebných výloh 25 Kč/osoba/den,  
Tarif K5S – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, Tarif K5SS – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 Kč/osoba/den, tarif Auto+ – pojištění auta 
390 Kč/auto/pobyt, tarif P – připojištění pro případ pandemie 36 Kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu A, B a C – obousměrná doprava 2 190 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 590 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 390 Kč/osoba. 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli. U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz. Místenka 300 Kč/osoba.
Nástupní místa – Trasa A: za příplatek 200 Kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní. Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
České Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště. Trasa B: za příplatek 150 Kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice. Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek a dále 
dle trasy A. Trasa C: další nástupní a svozová místa v Čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6.

chorvatsko – kvarner – selce

Selce

Pavilony Slaven – pokoj

Pavilony Slaven 

Selce – hotel Slaven

Hotel Slaven – pokoj

Pavilony Slaven – pohled na moře

přímořské městečko selce leží přibliž-
ně 2 km jižně od Crikvenice� Crikveni-
ca a Selce jsou spojeny promenádou� 
Najdete zde středomořskou vegetaci 
a krásné pláže, zvlášť vhodné pro děti� 
hotel a pavilony slaven jsou umístě-
ny v parku v městečku Selce, ve vzdá-
lenosti přibližně 50–100 m od moře� 
V  hotelu Slaven je centrální recepce 
a klimatizovaná restaurace se zahradní 
terasou, které jsou společné pro hotel 
i pro pavilony� Pavilony jsou vzdáleny asi 
100 m od hotelu� vybavení: restaurace, 

pŘeDnosti:  stravovÁnÍ ForMoU švÉDskÝch stolŮ, BlÍZkost plÁže s DoBrÝM 
pŘÍstUpeM Do voDY, pŘÍJeMnÉ prostŘeDÍ, vÝhoDnÁ cena.

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí formou švédských stolů včetně nápoje u večeře, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na místě: malé 
domácí zvíře 15 eur/den, trezor 1,20 eur/den� sleva 20 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 01� 2021 (platí pro termíny do 19� 06� a od 18� 09� 2021), 
sleva 15 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 01� 2021 (platí pro termíny od 19� 06� do 18� 09� 2021), sleva 15 % za včasný nákup ze základní ceny 
ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 03� 2021 (platí pro termíny do 19� 06� a od 18� 09� 2021), sleva 10 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 03� 2021 
(platí pro termíny od 19� 06� do 18� 09� 2021) (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním těchto slev)�

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí formou švédských stolů včetně nápoje u večeře, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na místě: malé 
domácí zvíře 10 eur/den, trezor 1,20 eur/den� sleva 20 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 01� 2021 (platí pro termíny do 19� 06� a od 18� 09� 2021), 
sleva 15 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 01� 2021 (platí pro termíny od 19� 06� do 18� 09� 2021), sleva 15 % za včasný nákup ze základní ceny 
ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 03� 2021 (platí pro termíny do 19� 06� a od 18� 09� 2021), sleva 10 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 03� 2021 
(platí pro termíny od 19� 06� do 18� 09� 2021) (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním těchto slev)�

Hotel Slaven

cena za osobu a týden 22.05.–19.06.
18.09.–25.09.

19.06.–26.06.
11.09.–18.09.

26.06.–10.07.
28.08.–11.09.

10.07.–17.07.
21.08.–28.08. 17.07.–21.08. 25.09.–02.10.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji standard s možností přistýlky 9 050 9 350 11 150 11 350 12 350 8 050
Osoba v menším dvoulůžkovém pokoji bez možnosti přistýlky 10 250 10 550 12 590 12 790 13 990 9 050
Osoba ve dvoulůžkovém pokoji superior s možností přistýlky 10 690 11 050 13 290 13 490 14 690 9 490
Dítě do 2,99 let bez lůžka nebo dítě do 11,99 let se 2 dosp� os� na 
přistýlce nebo 2� dítě do 2,99 let bez lůžka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku (standard / menší pokoj 
/ superior)

6 350 / 7 150 / 
7 490

6 550 / 7 390 / 
7 750

7 850 / 8 790 / 
9 290

7 950 / 8 950 / 
9 450

8 650 / 9 790 / 
10 290

5 650 / 6 350 / 
6 650

Osoba od 12 let se 2 dosp� os� na přistýlce (standard / superior) 7 250 / 8 550 7 490 / 8 850 8 950 / 10 650 9 050 / 10 790 9 890 / 11 750 6 450 / 7 590
Příplatek za neobsazené lůžko (standard / superior) 6 350 / 7 150 6 550 / 7 390 7 850 / 8 790 7 950 / 8 950 8 650 / 9 790 5 650 / 6 350

pavilony Slaven

cena za osobu a týden 22.05.–19.06.
18.09.–25.09.

19.06.–26.06.
11.09.–18.09.

26.06.–10.07.
28.08.–11.09.

10.07.–17.07.
21.08.–28.08. 17.07.–21.08. 25.09.–02.10.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji 6 690 6 950 8 350 8 450 9 050 5 890
Dítě do 2,99 let bez lůžka nebo dítě do 11,99 let se 2 dosp� os� na 
přistýlce nebo 2� dítě do 2,99 let bez lůžka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku nebo příplatek za jednu 
osobu ve dvoulůžkovém pokoji 4 690 4 850 5 850 5 950 6 350 4 150

Osoba od 12 let se 2 dosp� os� na přistýlce 5 350 5 550 6 690 6 750 7 250 4 750

SeLCe –   hotel slaven  (liGht inclUsive)  
a pavilonY slaven 

kliMa
u hotelu

bar, trezor (za poplatek), TV místnost, 
Wi-Fi zdarma v  celém hotelu, nehlí-
dané parkoviště zdarma� Ubytování: 
hotel: dvoulůžkové klimatizované po-
koje standard s vlastním příslušenstvím 
s možností přistýlky, SAT/TV, telefonem 
a Wi-Fi, bez balkonu� Pokoje superior 
jsou oproti pokojům standard na moř-
skou stranu a mají balkon� K dispozici 
jsou také menší dvoulůžkové pokoje 
s  balkonem na mořskou stranu, bez 
možnosti přistýlky� pavilony: jednoduše 
vybavené dvoulůžkové pokoje standard 

s  vlastním příslušenstvím s  možností 
přistýlky a balkonem� Pokoje jsou ori-
entovány na mořskou stranu� U hotelu 
i pavilonů je možnost dítěte do 2,99 let 
bez lůžka zdarma� Dětská postýlka na 
vyžádání zdarma� stravování: polo-
penze formou švédských stolů včet-
ně nápoje u večeře (pivo, víno, voda, 
nealkoholické nápoje)� pláž: oblázko-
vá, místy písčitá, vzdálená přibližně   
100–150 m� sport: v blízkosti jsou teni-
sové kurty, stolní tenis, minigolf, vodní 
sporty, potápěčské centrum, tobogan�

1. dítě do 12 let  
ZDarMa
2� dítě bez lůžka 
ZDARMA 

sleva  
za včasný nákup
do 31. 1. 202115% 

sleva  
za včasný nákup
do 31. 3. 202110% 

(platí pro termíny  
od 19� 06� do 18� 09� 2021)

sleva  
za včasný nákup
do 31. 1. 202120% 

sleva  
za včasný nákup
do 31. 3. 202115% 

(platí pro termíny  
do 19� 06� a od 18� 09� 2021)

širší nabídky v selce a novi 
vinodolski (např� Selce – hotel 
Katarina a depandance (Annex) 
Slaven, Novi Vinodolski – hotel 

Lišanj, soukromé apartmány a pokoje 
a vila Lina, Frana a Marijan)  

najdete na www.kellnerck.cz

nÁš
tip!
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu a, B a c – obousměrná doprava 2 400 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 690 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 590 Kč/osoba� 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz v sobotu� Místenka 300 Kč/osoba�
nástupní místa – trasa a: za příplatek 200 Kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní� Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště� trasa B:  za příplatek 150 kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice� Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek a dále 
dle trasy A� trasa c: další nástupní a svozová místa v čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6.

chorvatsko – kvarner – kralJevica; ostrov krk – oMišalJ

širší nabídky v omišalji a na šilu 
(např� Omišalj - penzion Delfín, šilo – 

soukromé apartmány a vila Pušelj) 
najdete na www.kellnerck.cz

Apartmány Astra

Depandance Marina & Primorka

Pokoj

Hotel Adriatic

Pokoj

sleva  
za včasný nákup
do 30. 3. 202110% 

Dítě do 2 let 
ZDarMa 
bez lůžka

cena za osobu a týden 24.04.–29.05.
04.09.–02.10.

29.05.–26.06.
21.08.–04.09.

26.06.–10.07.
14.08.–21.08. 10.07.–14.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji (standard / superior) 5 090 / 6 050 5 790 / 6 750 6 490 / 7 450 6 950 / 7 890
Dítě do 1,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce zdarma zdarma zdarma zdarma

Dítě 2–11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce (standard / superior) 2 550 / 3 050 2 890 / 3 390 3 250 / 3 750 3 490 / 3 950

Osoba od 12 let se 2 dosp� os� na přistýlce (standard / superior) 3 550 / 4 250 4 050 / 4 750 4 550 / 5 190 4 890 / 5 550
Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku (standard / superior) 4 090 / 4 850 4 650 / 5 390 5 190 / 5 950 5 590 / 6 350
Osoba v jednolůžkovém pokoji (standard / superior) 6 650 / 7 850 7 550 / 8 750 8 450 / 9 650 9 050 / 10 290
cena za apartmán a týden
A2+2 9 750 12 090 13 250 15 590

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí nebo 7x nájem apartmánu, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� 
příplatky: obědy 1 450 Kč / osoba / týden, polopenze pro apartmány 2 850 Kč/osoba/týden� příplatky placené na místě: dětská postýlka 
10 eur/den, domácí zvíře (max 5 kg) 6 eur/den� 

KRALJeVICA – koMpleX Uvala scott 

OSTROV KRK – OMIšALJ – hotel aDriatic +  
a DepanDance Marina & priMorka 

komplex Uvala scott*** je komplex pa-
vilónového typu, který se nachází v zá-
toce Dubno� Komplex je tvořen hlavní 
budovou a 11 pavilony, které mají cen-
trální náměstíčko� Areál hotelu se na-
chází ve svahu, součástí jsou i schody, 
a proto není vhodný pro osoby s ome-
zenou schopností chůze� vybavení: 
recepce, sauna, směnárna, restaurace, 
caffe bar, obchod se suvenýry, mini 
market, taverna s živou hudbou v hlav-
ní sezoně, Wi-Fi v  celém komplexu, 
parkování� Ubytování: jednoduše vy-

letovisko omišalj se nachází cca 7 km 
od mostu, který spojuje pevninu s ostro-
vem Krk, na severním pobřeží, na konci 
Omišaljské zátoky� Na protější straně 
zálivu jsou vybudovány přečerpáva-
cí nádrže, které však nijak neovlivňují 
kvalitu vody ani ovzduší� Hotel Adriatic 
a jeho depandance se nachází asi 500 m 
od centra městečka Omišalj a 100 m od 
pláže� vybavení: recepce a restaurace, 
bar, disco club, kadeřnictví, masáže, 
obchod se suvenýry, směnárna, dět-
ské hřiště s prolézačkami, stolní tenis, 

bavené dvoulůžkové pokoje s vlastním 
příslušenstvím typu standard s  mož-
ností přistýlky, bez dalšího vybavení 
nebo pokoje typu superior, které jsou 
klimatizované a mají SAT/TV a ledničku� 
Všechny pokoje jsou bez balkonu� K dis-
pozici jsou také jednolůžkového pokoje 
standard/superior� Dále komplex nabí-
zí klimatizované čtyřlůžkové apartmány 
A2+2, které mají dvoulůžkovou ložnici, 
rozkládací gauč pro 2 osoby v obývá-
ku, kuchyňku, koupelnu� stravování: 
pokoje mají v ceně polopenzi formou 

minigolf, Wi-Fi v  lobby baru zdarma, 
parkoviště zdarma� V depandancích je 
navíc výtah� Ubytování: dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky, s vlastním 
příslušenstvím, telefonem, SAT/TV, 
balkon nebo francouzské okno� Pokoje 
v depandancích nemají SAT/TV a tele-
fon, všechny mají balkon� stravování: 
polopenze formou švédských stolů v ho-
telové restauraci, včetně nápojů k veče-
ři (nealkoholický nápoj: 3 druhy džusů, 
voda, káva, mléko a horká čokoláda)� 1x 
týdně se v restauraci koná chorvatský 

švédských stolů a možnost dokoupení 
obědů� Apartmány jsou bez stravy, ale 
je možné dokoupit polopenzi a obědy� 
V rámci obědů a večeří je zdarma džus 
a voda� pláž: přímo u hotelu� Betonová 
plata s přímým vstupem do moře� Pro 
děti jsou zde upravené štěrkovo-pískové 
plochy s pozvolným vstupem do moře� 
sport: stolní tenis, kanoe�

večer s  místní hudbou a  regionálními 
specialitami� Možnost dokoupení třícho-
dového oběda� pláž: 100 m od hotelu, 
oblázková, přírodní, místy písčitá, beto-
nová plata� Pozvolný vstup, vhodná pro 
děti i neplavce� Na pláži jsou k dispozici 
sprchy� sport: tenisové kurty, stolní te-
nis, hřiště pro míčové hry, minigolf, na 
pláži je dětské hřiště s prolézačkami a re-
staurace, ve kterých se pořádají hudební 
večery, zapůjčení kol a skútrů je možné 
ve vedlejším letovisku Njivice, zapůjčení 
auta na letišti Rijeka (nedaleko Omišalje)� 

pŘeDnosti:  BlÍZkost plÁže, poZvolnÝ vstUp Do voDY, Možnost ČtYŘlŮžkovÝch apartMÁnŮ

pŘeDnosti:  BlÍZkost plÁže, poZvolnÝ vstUp Do voDY, sportovnÍ vYžitÍ.

Dítě do 2 let 
ZDarMa

kliMa

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí formou švédských stolů, pobytovou taxu, asistenční služby delegáta, pojištění CK proti úpadku� příplatky: 
obědy 1 650 Kč / osoba / týden, dítě do 13,99 let na přistýlce 1 150 Kč / osoba / týden, dítě do 13,99 let na hl� lůžku 1 350 Kč / osoba / 
týden� příplatky placené na místě: domácí zvíře v depandanci Primorka 5 eur/den, dětská postýlka 5 eur/den� sleva 10 % za včasný nákup ze 
základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 30� 03� 2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním této slevy)�

hotel adriatic

cena za osobu a týden 17.04.–12.06.
04.09.–09.10.

12.06.–26.06.
28.08.–04.09.

26.06.–10.07.
21.08.–28.08.

10.07.–24.07.
14.08.–21.08. 24.07.–14.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji 5 950 6 650 7 590 8 550 9 490
Dítě do 1,99 let bez lůžka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě do 13,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce 4 190 4 650 5 350 5 990 6 650
Dítě do 13,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku 4 750 5 350 6 090 6 850 7 590
Osoba od 14 let se 2 dosp� os� na přistýlce 5 350 5 990 6 850 7 690 8 550
Osoba v jednolůžkovém pokoji 7 650 8 550 9 790 10 990 12 250

Depandance Marina & primorka

cena za osobu a týden 17.04.–12.06.
04.09.–09.10.

12.06.–26.06.
28.08.–04.09.

26.06.–10.07.
21.08.–28.08.

10.07.–24.07.
14.08.–21.08. 24.07.–14.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji 5 250 5 950 6 650 7 590 8 550
Dítě do 1,99 let bez lůžka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě do 13,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce 3 690 4 190 4 650 5 350 5 990
Dítě do 13,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku 4 190 4 750 5 350 6 090 6 850
Osoba od 14 let se 2 dosp� os� na přistýlce 4 750 5 350 5 990 6 850 7 690
Osoba v jednolůžkovém pokoji 6 750 7 650 8 550 9 790 10 990

pes pouze u depandance

nÁš
tip!
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Vila Gorica Vila Gorica – pokoj

Pokoj

Hotel Corinthia Baška

hotelový komplex corinthia Baška 
se nachází ve městě Baška, kousek od 
krásné oblázkové pláže� Je to komplex 
tří budov, které tvoří ideální místo pro 
rodinnou dovolenou a k odpočinku� vy-
bavení: vnitřní a venkovní bazén se slad-
kou vodou, 7 výtahů, restaurace, bistro 
Funtana (a la carte) s terasou, lobby bar, 
směnárna, lékařská klinika� Za příplatek 
je zde wellness centrum (sauny, whirl-
pool, masáže, peeling, centrum krásy)� 

Parkování za poplatek� Wi-Fi zdarma� 
Ubytování: klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s vlastním příslušenstvím, SAT/
TV, trezorem, telefonem, fénem a Wi-Fi� 
Pokoje classic jsou bez balkonu, pokoje 
superior jsou s balkonem� Některé poko-
je mají možnost přistýlky� Lze zvolit pokoj 
s orientací na parkovou či mořskou stra-
nu� Možnost rodinných pokojů s balko-
nem, s jednou ložnicí a obývákem, kde 
je rozkládací gauč pro 2 osoby� Dítě do 

1,99 let bez lůžka zdarma� Dětská postýl-
ka na dotaz zdarma� stravování: polo-
penze formou švédských stolů včetně 
nápoje k  večeři� Možnost dokoupení 
obědů včetně nápoje� pláž: krásná obláz-
ková pláž asi 50 m od hotelu, vhodná pro 
rodiny s dětmi� sport: fitness centrum, 
tenisové kurty, vodní sporty, půjčovna 
kol� Animační programy po celý den pro 
děti i dospělé, Mini club, mini disco, dět-
ské hřiště (květen–září)�

pŘeDnosti: BlÍZkost plÁže,  roDinnÉ pokoJe, wi-Fi, liGht all inclUsive Za pŘÍplatek, BaZÉnY, aniMaČnÍ proGraMY.

chorvatsko – kvarner – ostrov krk – Baška

cena zahrnuje 7x ubytování s polopenzí včetně nápoje k večeři, asistenční službu delegáta po telefonu, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� 
příplatky: obědy včetně nápoje 2 350 Kč / osoba / týden, děti do 6,99 let zdarma, děti 7–11,99 let platí 1 190 Kč / osoba / týden� příplatky 
placené na místě: parkovné 2 eur/auto/den� sleva 15 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 01� 2021� sleva 
10 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 28� 02� 2021� Ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním těchto slev�

cena za osobu a týden 05.06.–26.06.
04.09.–11.09.

26.06.–03.07.
28.08.–04.09.

03.07.–17.07.
21.08.–28.08.

17.07.–24.07.
14.08.–21.08.

24.07.–
14.08.

11.09.–
18.09.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji bez možnosti přistýlky 
(classic, parková strana / superior, balkon, parková 
srtana / superior, balkon, mořská strana)

12 690 / 
11 990 / 
14 390

12 990 / 
15 090 / 
18 190

14 850 / 
15 090 / 
20 750

14 990 / 
17 350 / 
20 950

15 790 / 
18 350 / 
22 090

8 850 / 
10 250 / 
12 290

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji s možností přistýlky 
(classic, parková strana / superior, balkon, parková 
strana)

14 550 / 
15 890

14 950 / 
16 250

17 090 / 
18 590

17 250 / 
18 750

18 150 / 
19 750

10 150 / 
11 050

Osoba ve čtyřlůžkovém pokoji standard, balkon, 
parková strana 18 450 18 850 21 550 21 750 22 950 12 790

Dítě do 1,99 lez bez lůžka nebo dítě do 14,99 let se 
2 dosp� os� na přistýlce zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Dítě do 14,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku (parková 
strana / balkon, parková strana / balkon, mořská 
strana)

6 350 / 7 390 
/ 8 890

6 490 / 7 550 
/ 9 090

7 450 / 8 590 
/ 10 390

7 490 / 8 690 
/ 10 490

7 890 / 
9 190 / 
11 050

4 450 / 
5 150 / 
6 150

Osoba od 15 let se 2 dosp� os� na přistýlce (parková 
strana / balkon, parková strana / čtyřlůžkový pokoj)

11 650 / 
12 690 / 
14 750

11 950 / 
13 050 / 
15 090

13 690 / 
14 890 / 
17 250

13 790 / 
15 050 / 
17 390

14 550 / 
15 790 / 
18 350

8 150 / 
8 850 / 
10 250

Osoba v jednolůžkovém pokoji classic, parková strana 16 550 16 950 19 350 19 550 20 490 11 550

termíny do 05. 06. 2021 a od 18. 09. 2021 jsou k dispozici na www.kellnerck.cz

sleva  
za včasný nákup
do 31. 1. 202115% 

sleva  
za včasný nákup
do 28. 2. 202110% 

Děti do 15 let  
ZDarMa

cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a plynu, asistenční služby delegáta po telefonu, ložní prádlo, závěrečný úklid, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky: 
(snídaně / večeře) 1 650 / 2 150 Kč / osoba / týden, děti do 4,99 let zdarma, děti 5–11,99 let platí 850 / 1 090 Kč / osoba / týden� příplatky placené na místě: povinný jednorázový přihlašovací 
poplatek 3 eur/osoba, povinná ekologická taxa pro osoby od 12 let 0,3 eur/osoba/den, domácí zvíře 6 eur/den (pouze u soukr� apartmánů), dětská postýlka (pouze u vily Gorica) 7 eur/den� 
speciální akce (soukromé apartmány Baška): sleva 7=6 (při pobytu 7 nocí se platí 6 nocí) na pobyty v termínech do 26� 06� a od 04� 09� 2021, speciální akce (vila Gorica): sleva 7=6 (při 
pobytu 7 nocí se platí 6 nocí) na pobyty v termínech do 29� 05� a od 04� 09� 2021� Ceny v tabulce jsou před uplatněním těchto slev�

soukromé apartmány

cena za apartmán a týden 01.05.–29.05.
04.09.–09.10.

29.05.–10.07.
28.08.–04.09.

10.07.–17.07.
21.08.–28.08. 17.07.–21.08.

Studio S2 6 590 8 690 10 850 13 150
A2 7 990 10 590 13 150 15 750
A4 11 750 15 290 19 050 23 490
A6 14 090 18 350 22 550 29 150
Dítě do 2,99 let bez lůžka 950 950 950 950
Přistýlka 1 190 1 650 2 150 2 350

vila Gorica
cena za 
apartmán 
a týden

03.04.–29.05.
11.09.–09.10.

29.05.–05.06.
04.09.–11.09.

05.06.–03.07.
28.08.–04.09.

03.07.–10.07.
21.08.–28.08. 10.07.–21.08.

A2 11 690 15 950 19 450 24 150 31 190
A2+1 13 450 17 890 22 150 26 850 33 850
A2+2 14 950 19 650 24 790 29 490 36 550
A4 17 750 22 450 28 350 32 990 38 890
A4+1 19 750 24 450 30 990 35 690 41 550
Dítě do 
2,99 let bez 
lůžka

950 950 950 950 950

OSTROV KRK – BAšKA –  soUkroMÉ apartMÁnY  
a vila Gorica 

apartmány jsou vzdálené 300–600 m 
od moře� Ubytování: všechny apartmány 
mají vybavenou kuchyňku s lednicí, WC se 
sprchou, možnost parkování, většina má 
balkon nebo terasu� Počet lůžek dle typu 
apartmánu či studia� studio 2 je jedna 
místnost s kuchyňským koutem; a2 má 
jednu ložnici; a4 má 2 ložnice a apartmá-
ny a6 mají 3 ložnice� Možnost přistýlky� 
Možnost dítěte do 2,99 let bez lůžka (nad 
kapacitu apartmánu)� Všechny apartmá-
ny jsou s klimatizací v ceně� stravování: 
vlastní, možnost dokoupení snídaně nebo 

večeře v restauraci Burin� vila Gorica se 
nachází asi 200 m od moře a 100 m od 
centra� K dispozici je zde bazén, klimati-
zace, venkovní gril, Wi-Fi, parkování zdar-
ma� Ubytování: ve vile jsou dvoulůžkové 
apartmány se 2  přistýlkami (1  ložnice) 
a  čtyřlůžkové apartmány s 1 přistýlkou 
(2 ložnice)� Všechny apartmány mají plně 
vybavenou kuchyňku, SAT/TV, klimatizaci, 
Wi-Fi� Možnost dítěte do 2,99 let bez lůžka 
(nad kapacitu apartmánu)� Dětská postýlka 
na vyžádání za poplatek� stravování: vlast-
ní� poznámka: zvířata nejsou povolena�

pŘeDnosti:  BlÍZkost plÁže, poZvolnÝ vstUp Do voDY, sportovnÍ vYžitÍ.

kliMa

pes nejde ve vila Gorica 

a2
a4

OSTROV KRK – BAšKA –  corinthia Baška sUnnY  
hotel BY valaMar  kliMa

širší nabídky v Bašce a krku (např� 
Baška – hotel Valamar Zvonimir 

a vilkový komplex Corinthia, Krk – hotel 
Valamar Koralj Romantic a Dražica, 

depandance Villa Lovorka a Tamaris, 
soukromé apartmány a vila Dijana 
a Nikola, Punat – hotel Omorika) 
najdete na www.kellnerck.cz

Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu a, B a c – obousměrná doprava 2 400 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 690 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 590 Kč/osoba� 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz v sobotu� Místenka 300 Kč/osoba�
nástupní místa – trasa a: za příplatek 200 Kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní� Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště� trasa B:  za příplatek 150 kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice� Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek a dále 
dle trasy A� trasa c: další nástupní a svozová místa v čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6.
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Hotel InternationalOstrov Rab

chorvatsko – kavrner – ostrov raB – lopar, MĚsto

sahara/rab sunny hotel*** je součás-
tí San Marino Sunny resortu, kterýse 
nachází blízko proslulé písečné Raj-
ské pláže� Tato pláž, dlouhá 1,5 km, je 
jednou z největších na Jadranu a díky 
mělkému teplému moři je ideální pro 
rodiny s dětmi� V resortu si můžete vy-
brat komfortní ubytování v Plaža Fami-
ly Hotelu, Lopar Family Hotelu, hotelu 
Veli Mel, hotelu Sahara nebo hotelu 
Rab, které se nacházejí uprostřed bo-
rového lesa 200 m severovýchodně 
od Rajské pláže� vybavení: aperitiv 
bar, beach bar, směnárna, kadeřnický 
salon, parkování zdarma� Ubytování: 
klimatizované třílůžkové pokoje s vlast-

OSTROV RAB – LOPAR – sahara/raB sUnnY hotel 

Pláž

Sahara/ Rab Sunny hotel

Pokoj

pŘeDnosti:  pÍseČnÁ plÁž, iDeÁlnÍ pro roDinY s DĚtMi, roDinnÉ pokoJe, 
nÁpoJe k veČeŘi.

ním příslušenstvím, SAT/TV, telefon,  
Wi-Fi, francouzský balkon� Jednolůž-
kové pokoje k  dispozici� stravování: 
polopenze formou švédských stolů 
v  centrální restauraci� V  ceně večeře 
jsou zahrnuty nápoje� pláž: oblíbená 
Rajská plážasi 200 m od hotelu� sport: 
bohatá nabídka sportovních aktivit 
(vodní sporty, potápění, fotbal, házená, 
tenis, plážový volejbal)� Večerní zábava 
pro děti s mini discem, večerní program 
pro dospělé� 

sleva  
za včasný nákup
do 31. 1. 202120% 

Dítě do 12 let  
ZDarMa

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí včetně nápoje k večeři, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na místě: dětská 
postýlka 5 eur/den, pes nebo kočka 20 eur/den, zvíře v kleci 10 eur/den� sleva 20 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení 
zájezdu do 31� 01� 2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním této slevy)�

cena za osobu a týden 05.06.–
12.06.

12.06.–
19.06.

19.06.–26.06.
28.08.–04.09.

26.06.–
03.07.

03.07.–
10.07.

10.07.–
24.07.

24.07.–
31.07.

31.07.–
21.08.

21.08.–
28.08.

Osoba ve třílůžkovém pokoji 9 450 10 190 11 050 13 050 13 250 14 650 14 750 15 490 13 390
Dítě do 11,99 let se 2 dosp� os� zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Osoba od 12 let se 2� dosp� os� 6 650 7 150 7 750 9 150 9 290 10 250 10 350 10 850 9 390
Osoba v jednolůžkovém pokoji 8 850 9 450 10 190 11 990 12 250 13 590 13 690 14 290 12 350

termíny do 05. 06. 2021 a od 04. 09. 2021 jsou k dispozici na www.kellnerck.cz

kliMa

ostrov rab leží ve vnitřním pásu Kvar-
nerského souostroví� Je považován za 
jeden z nejlákavějších ostrovů na Jadra-
nu� Vysoký hřeben Kamenjaku sahá do 

ostrov raB výše 408 m a chrání větší část ostrova 
před severovýchodními větry z pevni-
ny� Ostrov je kopcovitý, porostlý mak-
chií a duby� Pobřeží je členité s mnoha 

zátokami a zálivy� Má mimořádně zdra-
vé ovzduší, které je bezprašné a pro-
sycené mořskou solí� Na ostrově svítí 
slunce celkem 2499 hodin v roce�

OSTROV RAB – hotel international 

hotel international se nachází asi 
5 minut chůze od pláže, na promenádě, 
v  historické části městečka Rab� 
vybavení: klimatizovaná restaurace, 
bar, kavárna, venkovní bazén se 
sladkou vodou, f itness, wellness 
centrum (sauna, masáže), trezor, výtah, 
parkoviště� Ubytování: klimatizované 
dvoulůžkové pokoje s  v lastním 
příslušenstvím, SAT/TV, minibarem, 
trezorem, telefonem, Wi-Fi, některé 
s  možností až 2 přistýlek� V  pokoji 
1/2+2 jsou přistýlky vhodné pouze 
pro děti do 11,99 let� Pokoje jsou 
bez balkonu� stravování: polopenze 
formou švédských stolů� Možnost 

kliMa

pŘeDnosti:  hotel hneD U plÁže, BlÍZko Do centra MĚsta, prostornÉ kliMatiZovanÉ pokoJe.

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí formou švédských stolů, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky: obědy 3 550 Kč/
osoba/týden, dítě zdarma (1� dítě do 5,99 let) příplatek neplatí, dítě do 11,99 let na přistýlce platí 1 790 Kč/osoba/týden, dítě do 11,99 let na 
hl� lůžku platí 2 490 Kč/osoba/týden� příplatky placené na místě: jednorázový přihlašovací poplatek 7,50 kuna/osoba, dětská postýlka 4 eur/
den� sleva 15 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 01� 2021, sleva 10 % za včasný nákup ze základní 
ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 15 �04� 2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním těchto slev)�

cena za osobu a týden 05.06.–19.06.
11.09.–25.09.

19.06.–17.07.
21.08.–11.09. 17.07.–21.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji s možností přistýlky (parková strana / mořská 
strana) 9 290 / 10 450 12 790 / 13 990 15 150 / 16 350

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji s možností 2 přistýlek (parková strana / mořská 
strana) 9 290 / 10 450 12 790 / 13 990 15 150 / 16 350

Dítě do 1,99 let bez lůžka a stravy nebo dítě 2–5,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce 
nebo 1� dítě do 5,99 let na přistýlce v pokoji se 2 přistýlkami zdarma zdarma zdarma

Dítě 6–11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce nebo dítě do 11,99 let na přistýlce 
v pokoji se 2 přistýlkami  (parková strana / mořská strana) 4 650 / 5 250 6 450 / 6 990 7 590 / 8 190

Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku (parková strana / mořská strana) 6 490 / 7 350 8 990 / 9 790 10 650 / 11 450
Osoba od 12 let se 2 dosp� os� na přistýlce (parková strana / mořská strana) 7 450 / 8 390 10 250 / 11 190 12 150 / 13 050
Osoba v jednolůžkovém pokoji, parková strana 11 650 14 950 17 250

dokoupení plné penze� pláž: kamenitá, 
kousek od hotelu� sport: minigolf, 
dětské hřiště, tenisové kurty, stolní 
tenis, půjčovna kol�

sleva  
za včasný nákup
do 31. 1. 202115% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 4. 202110% 

Dítě do 6 let  
ZDarMa
2� dítě bez lůžka

Pokoj

širší nabídky na pagu, v Mandre, 
Gajacu a novalje (např� Pag – hotel 

Pagus a Meridijan, soukromé 
apartmány, Mandre – soukromé 
apartmány a dům Josipa, Gajac – 

soukromé apartmány a apartmány 
Hostin a Rona Gajac, Novalja – 

soukromé apartmány a dům Ivana) 
najdete na www.kellnerck.cz

širší nabídky na rabu najdete  
na www.kellnerck.cz

nÁš
tip!

Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu c – obousměrná doprava 2 790 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 990 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 890 Kč/osoba� Odjezdy 
autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz�
Základní nástupní místa: Hradec Králové, Pardubice, Kutná Hora, Kolín, Poděbrady, Praha, Humpolec, Jihlava, Brno Mikulov� Svozová místa a ceny viz. str. 6.
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Dům Jelka
cena za apartmán 
a týden 03.04.–05.06. 05.06.–26.06.

28.08.–04.09.
26.06.–17.07.
21.08.–28.08.

17.07.–
21.08.

04�09�–
30�10�

A2 8 250 10 550 12 890 14 450 8 990
A4 11 750 14 850 17 590 19 550 12 490
Přistýlka 1 990 1 990 1 990 1 990 1 990

Dům Ivanovič
cena za apartmán 
a týden

03.04.–05.06.
04.09.–30.10.

05.06.–26.06.
28.08.–04.09.

26.06.–17.07.
21.08.–28.08. 17.07.–21.08.

A2 8 250 10 150 12 250 13 750
Přistýlka (A2+1) 1 590 1 890 2 150 2 690
A4 11 750 14 850 17 590 19 550
Přistýlka (A4+1) 1 990 1 990 1 990 1 990

cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a plynu, pobytovou taxu, 
pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na místě: klimatizace 5 eur/den (Jelka), domácí 
zvíře 5 eur/den (Ivanovič)

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí formou švédských stolů nebo 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a plynu, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky: 
obědy / all inclusive light v termínech 03� 07�–21� 08� 2021 / (v ostatních termínech) 2 850 / 3 550 Kč/osoba/týden / (2 350 / 2 850 Kč/osoba/týden), dítě zdarma příplatek neplatí, dítě 
do 6,99 let na hl� lůžku nebo osoba od 12 let na přistýlce 1 990 / 2 490 Kč/osoba/týden / (1 650 / 1 990 Kč/osoba/týden), dítě 7–11,99 let na hl� lůžku 2 190 / 2 850 Kč/osoba/týden / 
(1 890 / 2 290 Kč/osoba/týden), dítě 7–11,99 let na přistýlce ve třílůžkovým pokoji 1 500 / 1 790 Kč/osoba/týden / (1 190 / 1 450 Kč/osoba/týden)� příplatky placené na místě: dětská 
postýlka 6 eur/den, parkovné 3–7 eur/den� speciální akce: sleva 7=6 (při pobytu 7 nocí se platí 6 nocí) na pobyty v termínech do 19�06�2021 a od 04�09�2021� sleva 20 % za včasný nákup 
ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 01� 2021, sleva 15 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 28� 02� 2021, sleva 10 % za včasný 
nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 03� 2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním těchto slev)� Slevy nelze kombinovat�

cena za osobu a týden 24.04.–22.05.
18.09.–02.10.

22.05.–19.06.
04.09.–18.09.

19.06.–03.07.
21.08.–04.09. 03.07.–21.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem na parkovou stranu 
(bez možnosti přistýlky) 6 950 9 050 12 090 14 450

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem na mořskou stranu 
s možnosti přistýlky (bez klimatizace / s klimatizací) 7 650 / 8 150 9 990 / 10 950 12 790 / 14 450 15 390 / 16 550

Osoba ve třílůžkovém pokoji s balkonem na mořskou stranu 
a klimatizací (s možností přistýlky) 7 890 10 690 13 990 15 850

Dítě do 11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce ve dvoulůžkovém 
pokoji nebo dítě do 6,99 let na přistýlce ve třílůžkovém pokoji zdarma zdarma zdarma zdarma

Dítě 7–11,99 let ve třílůžkovém pokoji (na přistýlce / na hl� lůžku) 3 950 / 6 290 5 350 / 8 550 6 990 / 11 190 7 950 / 12 690
Dítě do 6,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku (parková strana / 
mořská strana nebo třílůžkoý pokoj / mořská strana s klimatizací)

4 850 / 5 550 / 
5 690

6 350 / 7 490 / 
7 650

8 490 / 9 790 / 
10 150

10 150 / 11 090 
/ 11 590

Dítě 7–11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku (parková strana / 
mořská strana / mořská strana s klimatizací)

5 550/ 6 150 / 
6 490

7 250 / 7 990 / 
8 750

9 690 / 10 250 / 
11 550

11 550 / 12 350 
/ 13 250

Dítě 12–17,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce (mořská strana / 
mořská strana s klimatizací) 5 350 / 5 690 6 990 / 7 650 8 990 / 10 150 10 790 / 11 590

Osoba od 18 let se 2 dosp� os� na přistýlce (mořská strana / 
mořská strana s klimatizací) 6 150 / 6 490 7 990 / 8 750 10 250 / 11 550 12 350 / 13 250

Příplatek za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem 
(parková strana / mořská strana / mořská strana s klimatizací)

2 090 / 2 290 / 
2 450

2 750 / 3 050 / 
3 290

4 850 / 5 150 / 
5 790

7 250 / 7 690 / 
8 290

BIOGRAD NA MORU –   DŮM Jelka   
a DŮM ivanoviČ  zvíře pouze u domu Ivanovič

Biograd na Moru leží na pobřeží 28 km 
od Zadaru� Je to tradiční, velmi pěkně 
upravené letovisko s bohatou vegetací, 
mnoha plážemi a velkými borovicovými 
háji� Nedaleko se nachází jezero Vrana 
(7 km) bohaté na ryby� Kanál Pašman, 
který je nedaleko, je ideální pro vodní 
sporty a potápění� 
Dům Jelka se nachází přibližně 350 m 
od pláže� Ubytování: apartmány a2(+1) 

kliMa

až pro 3 osoby (druhé patro): 1 pro-
storná ložnice vybavena manželskou 
postelí pro 2 osoby, obývací pokoj 
s  gaučem pro 1 osobu, kuchyňka se 
základním nádobím, vařičem, trou-
bou, lednicí s  mrazákem, koupelna 
a  toaleta� Apartmán je dále vybaven 
SAT/TV a  Wi-Fi internetem, klimatiza-
cí (za poplatek)� Apartmán a4(+1) až 
pro pět osob (druhé patro): 2 ložnice 

s manželskými postelemi, obývací po-
koj s gaučem pro 1 osobu, kuchyňka, 
koupelna a  toaleta� Apartmán je dále 
vybaven SAT/TV a  Wi-Fi internetem, 
klimatizací (za poplatek) a balkónem� 
stravování: vlastní
Dům ivanovič se nachází 150 m od plá-
že� Ubytování: a2(+1) až pro 3 osoby 
(druhé patro) – 1 ložnice s manželským 
lůžkem, obývací pokoj s  rozkládacím 

PIROVAC – hotel Miran 

hotel Miran*** se nachází v  krásné 
klidné zátoce mezi olivovými a boro-
vými háji v městečku Pirovac nedaleko 
od Vranského jezera� Do centra měs-
ta se dostanete krásnou procházkou 
podél moře za 10  minut� vybavení: 
restaurace s krásnou terasou s výhle-
dem na moře, bufet, venkovní bazén 
s mořskou vodou, snack bar na pláži, 
Wi-Fi� Hotel nemá výtah� Ubytová-
ní: dvoulůžkové a  třílůžkové pokoje 
s  vlastním příslušenstvím, SAT/TV, 

 Wi-Fi, telefonem, lednička (na dotaz za 
poplatek), s balkonem, některé s kli-
matizací a  možností přistýlky� U  tří-
lůžkových pokojů je možná přistýlka 
pouze pro dítě do 11,99  let� stravo-
vání: polopenze formou švédských 
stolů� Možnost dokoupení obědů nebo 
all inclusive light� pláž: přírodní, ob-
lázková až kamenitá u hotelu� sport: 
tenisové kurty, hřiště pro plážový vo-
lejbal, půjčovna kol, kajaků a kánoí za 
poplatek, dětské hřiště�

pŘeDnosti:  hotel pŘÍMo na plÁži, kliDnÁ oBlast, plnÁ penZe Za pŘÍplatek, BaZÉn, prostornÉ apartMÁnY.

Dítě do 12 let  
ZDarMa

Dítě do 6 let  
ZDarMa

sleva  
za včasný nákup
do 31. 3. 202110% 

sleva  
za včasný nákup
do 31. 1. 202120% 

sleva  
za včasný nákup
do 28. 2. 202115% 

Hotel Miran

Dům Ivanovič

Dům Ivanovic

Dům Jelka

Pokoj

kliMa

gaučem pro 1 osobu, kuchyňka se zá-
kladním vybavením, koupelna/WC, bal-
kon� a4(+1) až pro 5 osob (druhé patro) 
– 2 ložnice s manželskými postelemi, 
obývací pokoj s  rozkládacím gaučem 
pro 1 osobu, kuchyňka, koupelna/WC, 
balkon� Oba apartmány mají SAT/TV, 
Wi-Fi, klimatizaci zdarma� stravování: 
vlastní�

širší nabídky v Zatonu a pakoštane 
(např� Zaton – apartmány Zaton 

Holiday Resort, Pakoštane – 
soukromé apartmány) najdete na 

www.kellnerck.cz

širší nabídky v pirovacu a vodici (např� Pirovac – apartmány Villas 
Miran, Vodice - hotel Imperial a Punta, soukromé apartmány a pokoje 

a vila Anamarija) najdete na www.kellnerck.cz

Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu c – obousměrná doprava 2 490 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 750 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 690 Kč/osoba� Odjezdy 
autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz� Místenka: 300 Kč/osoba�
Základní nástupní místa: Praha, Benešov, Dobříš, Dubenec (u Příbrami), Písek, Strakonice, české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště, Brno, Mikulov, Kuřim� Svozová místa a ceny viz. str. 7. 
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Hotel Alba Kuchyně

Pokoj

Balkon

Kuchyně

Apartmány Croatia

SV� FILIP I JAKOV – hotel alBa 

SV� FILIP I JAKOV – apartMÁnY croatia 

sv. Filip i  Jakov je menší historické 
město ležící zhruba uprostřed Jader-
ského pobřeží, 21 km od Zadaru, 3 km 
severně od Biogradu, u Pašmanského 
kanálu na 15 km dlouhém překrásném 
pobřeží s tichými zálivy a s výhledem na 
spleť ostrovů� Moře je zde čisté, třpytivé 
a lákající ke koupání na plážích z drob-
ných oblázků lemovaných piniemi� 
V komplexu Croatia se nachází celá řada 
apartmánových vilek přibližně 100 m od 
pláže a 300 m od centra městečka� Mož-
nost připojení Wi-Fi zdarma� Ubytování: 
B3 – dvoulůžková ložnice s manželským 
lůžkem, obývací místnost s rozkládací 

hotel alba se nachází v komplexu Sv� 
Filip i Jakov přibližně 100 m od pláže 
a 300 m od centra městečka� vyba-
vení: restaurace, plážová restaurace, 
aperitiv bar, směnárna, výtah, mož-
nost připojení Wi-Fi zdarma� Ubyto-
vání: dvoulůžkové pokoje s vlastním 
příslušenstvím a s možností přistýlky� 
Na pokojích je telefon a SAT/TV� Po-
koje mají balkon� V hotelu jsou také 
dvoulůžková studia s  možností při-
stýlky, která mají navíc kuchyňský 
kout� Možnost rodinných pokojů max� 
2 dospělé a 2 děti do 11,99 let� stra-
vování: polopenze formou švédských 

pohovkou pro 1 osobu, kuchyňka, kou-
pelna, terasa� c4 – dvoulůžková ložnice, 
obývací místnost s rozkládacím dvou-
lůžkem, kuchyňka s  jídelním koutem, 
koupelna, terasa� D5 – 2 dvoulůžkové 
ložnice, obývací místnost s  možností 
1 přistýlky, kuchyňka, koupelna, terasa� 
e6 (jednopodlažní apartmán) – 2 dvou-
lůžkové ložnice, obývací místnost se 
2  lůžky, kuchyňka, koupelna, balkon� 
e6 (dvoupodlažní apartmán) má v prv-
ním patře: kuchyňku s jídelním koutem, 
obývací místnost s rozkládací pohovkou 
pro 2 osoby, balkon a ve druhém patře: 
2  dvoulůžkové ložnice, koupelnu, za-

stolů� pláž: krásná oblázková pláž při-
bližně 100 m od hotelu� animace: ani-
mace pro děti i dospělé v termínech 
06� 06�–27� 08� 2021�

pŘeDnosti: BlÍZko plÁže, pŘÍJeMnÉ prostŘeDÍ, vhoDnÉ pro roDinY s DĚtMi

pŘeDnosti:  heZkÉ UBYtovÁnÍ, DoBrÝ pŘÍstUp Do MoŘe, vhoDnÉ pro roDinY s DĚtMi, wi-Fi.

kliMa

cena za apartmán a týden 24.04.–12.06.
11.09.–02.10.

12.06.–26.06.
04.09.–11.09.

26.06.–03.07.
28.08.–04.09.

03.07.–24.07.
21.08.–28.08. 24.07.–21.08.

B3 6 790 8 650 12 190 16 650 18 990
C4 7 390 9 250 13 250 17 490 20 050
D5 8 950 11 750 15 990 21 150 23 750
e6 10 050 12 590 17 550 22 450 25 250
e6+1 11 350 13 890 19 290 24 690 27 550
Dítě do 2,99 let bez lůžka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a plynu, ložní prádlo, závěrečný úklid, pobytovou taxu, pojištění CK proti 
úpadku� příplatky: (snídaně / večeře) 1 650 Kč / 2 350 Kč / osoba / týden, děti do 2,99 let zdarma, děti 3–6,99 let platí 850 Kč / 1 190 Kč / 
osoba / týden� příplatky placené na místě: domácí zvíře 8 eur/den, dětská postýlka 4 eur/den v termínech 26� 06�–04� 09� 2021, v ostatních 
termínech 2 eur/den� speciální akce: sleva 7=5 na pobyty v termínech 24�04�–05�06� a 04�09�–02�10�2021, sleva 7=6 na pobyty v termínech 
05� 06�–19� 06� a 21� 08�–04� 09� 2021� sleva 10 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 03� 2021 (ceny 
v tabulce jsou uvedeny před uplatněním této slevy)� Slevy se mohou kombinovat�

cena za osobu a týden 10.04.–12.06.
18.09.–02.10.

12.06.–26.06.
11.09.–18.09.

26.06.–03.07.
28.08.–11.09.

03.07.–24.07.
21.08.–28.08. 24.07.–21.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem (parková strana / mořská strana) 5 550 / 6 050 6 750 / 7 190 7 890 / 8 390 10 050 / 10 490 10 490 / 10 950
Osoba ve dvoulůžkovém studiu s balkonem nebo v rodinném pokoji s balkonem, 
mořská strana 6 250 7 450 8 590 10 750 11 190

Dítě do 6,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce nebo 2� dítě do 2,99 let bez lůžka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Dítě 7–11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce (parková strana / mořská strana / studio) zdarma zdarma 3 950 / 4 190 / 
4 350

5 050 / 5 250 / 
5 350

5 250 / 5 490 / 
5 590

Dítě do 11,99 let v rodinném pokoji 1 890 2 250 4 350 5 350 5 590
2� dítě 3–5,99 let bez lůžka ve dvoulůžkovém pokoji 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050

Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku (parková strana / mořská strana / studio) 3 890 / 4 250 / 
4 390

4 750 / 5 050 / 
5 190

5 550 / 5 850 / 
6 050

7 050 / 7 350 / 
7 490

7 350 / 7 690 / 
7 850

Osoba od 12 let se 2 dosp� os� na přistýlce (parková strana / mořská strana / studio) 4 450 / 4 850 / 
5 050

5 390 / 5 750 / 
5 950

6 350 / 6 690 / 
6 890

8 050 / 8 390 / 
8 590

8 390 / 8 750 / 
8 950

Příplatek za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem (parková strana / 
mořská strana / studio)

2 250 / 2 450 / 
2 550

2 690 / 2 890 / 
2 990

5 550 / 5 850 / 
6 050

7 050 / 7 350 / 
7 490

7 350 / 7 690 / 
7 850

cena za apartmán a týden
Studio S2 bez stravy 5 950 7 350 9 690 13 890 14 850
Přistýlka 850 850 1 350 1 790 1 790

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí formou švédských stolů / 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a plynu, ložní prádlo, závěrečný úklid, pobytovou taxu, pojištění CK 
proti úpadku� příplatky placené na místě: dětská postýlka 4 eur/den (v termínech 26� 06�–11� 09� 2021), v ostatních termínech zdarma� speciální akce: sleva 7=5 na pobyty v termínech 
10� 04�–22� 05� a 11� 09�–02� 10� 2021, sleva 7=6 na pobyty v termínech 22�05�–12�06� a 04�09�–11�09�2021� sleva 10 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu 
do 31� 03� 2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním této slevy)� Slevy se mohou kombinovat� 

sleva  
za včasný nákup
do 30. 3. 202110% 

střešenou terasu� Všechny apartmány 
mají telefon, SAT/TV, trezor, klimati-
zaci� stravování: vlastní, možnost do-
koupení polopenze formou švédských 
stolů v hotelu Alba***� pláž: pozvolně 
se svažující, krásná oblázková� sport 
a  animace: animace a  miniklub pro 
děti od 4–12 let (06� 06�–27� 08� 2021)� 
Sportovní vyžití pro děti i dospělé, vodní 
sporty�

sleva  
za včasný nákup
do 30. 3. 202110% 

Dítě do 12 let 
ZDarMa 

(v pokoji 2+1,  
mimo 26� 06�–11� 09� 2021)

nÁš
tip!

Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu c – obousměrná doprava 2 490 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 750 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 690 Kč/osoba� Odjezdy 
autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz� Místenka: 300 Kč/osoba�
Základní nástupní místa: Praha, Benešov, Dobříš, Dubenec (u Příbrami), Písek, Strakonice, české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště, Brno, Mikulov, Kuřim� Svozová místa a ceny viz. str. 7. 



Apartmány Belvedere

Vila Nera

Dům Rina

Ložnice

Bazén s pohledem na moře

Ložnice

Ložnice

Kuchyně

Balkon

PRIMOšTeN – DŮM rina 

PRIMOšTeN – vila nera

VRANJICA – apartMÁnY BelveDere 

primošten je malebná zemědělská obec 
a významné letovisko v nejjižnější části 
Severní Dalmácie, 28 km jižně od šibe-
niku� Dům rina*** se nachází 350 m od 
pláže, 350 m od centra města� Ubyto-
vání: v přízemí je apartmán A4 (4 oso-
by)  − 2  ložnice, kuchyňka, koupelna, 

vila nera se nachází v Primoštenu, 
přibližně 550 m od moře a od cen-
tra� K  dispozici je zde parkování, 
gril na terase a Wi-Fi� Ve vile jsou 4 
apartmány, dva v přízemí (A2 a A4) 
a dva v 1� patře (A2 a A4)� Apartmán 

apartmány Belvedere se nacháze-
jí přibližně 200 m od centra vesnice 
Seget – Vranjica a přibližně 5 km od 
města Trogir� Apartmány jsou umís-
těny kaskádovitě ve dvoupatrových 
domcích ve svahu� Apartmány jsou 
nově vybavené a prostorné, vyhledá-
vané mezinárodní klientelou pro velmi 
pěkné prostředí� vybavení: plážová 
restaurace s  terasou, pizzerie, bar, 
sportbar, lobby bar, obchod se zmrz-
linou, obchod se suvenýry, recepce 
s  trezorem (za poplatek), směnárna, 
obchod, prádelna, parkoviště, Wi-Fi 
zdarma pouze ve veřejných prostorách� 
Otevřen nový bazén se sladkou vodou� 
Ubytování: a (2+2) (pro 3–4 osoby) – 
dvoulůžková ložnice, obývací místnost 
s rozkládacím gaučem, přistýlka (4� lůž-
ko) je možná pouze pro dítě do 11,99 

pŘeDnosti: vhoDnÉ pro roDinnoU DovolenoU, velMi pĚknÉ prostŘeDÍ, BaZÉn se slaDkoU voDoU.

chorvatsko – DalMÁcie – priMoštĚn , vranJica36

kliMa

kliMa

kliMa

cena za apartmán 
a týden

17.04.–12.06.
28.08.–23.10. 12.06.–26.06. 26.06.–10.07.

21.08.–28.08. 10.07.–21.08.

A2 10 190 11 750 14 090 17 190
A4 14 490 17 990 20 750 22 650
Přistýlka zdarma zdarma zdarma zdarma

cena za 
apartmán 
a týden

01.05.–
29.05.

29.05.–
12.06.

12.06.–26.06.
28.08.–04.09.

26.06.–03.07.
21.08.–28.08.

03.07.–
21.08.

04.09.–
25.09.

A2 (mořská 
strana) 10 190 12 890 14 090 15 250 15 250 11 550

A2 (částečný 
výhled na moře) 8 990 10 190 11 550 14 090 14 090 10 190

A4 12 950 14 090 15 650 21 690 23 450 14 090

cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a plynu, ložní prádlo, 
závěrečný úklid, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� povinné příplatky: přihlašovací 
poplatek 90 Kč/osoba/týden�

cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a  plynu, ložní prádlo, 
závěrečný úklid, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� povinné příplatky: přihlašovací 
poplatek 90 Kč/osoba/týden�

širší nabídky v primoštenu  
(např� hotel Adriatiq Zora a vila Jakov) 

najdete na www.kellnerck.cz

širší nabídky ve vranjici  
(např� mobilní domky Belvedere) 
najdete na www.kellnerck.cz

WC, velká terasa s pohledem na moře, 
klimatizace� V 1� patře jsou apartmány 
A2  – 1  dvoulůžková ložnice, příslu-
šenství, kuchyň, klimatizace (zdarma)� 
Apartmány mají SAT/TV, Wi-Fi, parkova-
cí místo před domem, přímý či částečný 
výhled na moře� stravování: vlastní�

A2 – 1 ložnice, apartmán A4 – 2 lož-
nice� Všechny apartmány mají ku-
chyňku, příslušenství, balkon/terasu, 
klimatizaci, SAT/TV,  Wi-Fi� U  všech 
apartmánů je možná přistýlka� stra-
vování: vlastní�

let; B (4+2) (pro 5–6 osob) – 2 dvou-
lůžkové ložnice, obývací místnost s roz-
kládacím gaučem, přistýlka (6� lůžko) 
je možná pouze pro dítě do 11,99 let� 
Všechny apartmány jsou klimatizované 
a mají vybavený kuchyňský kout, WC 
a  sprchu, SAT/TV, telefon, terasu či 
balkon� stravování: vlastní, možnost 
dokoupení snídaně� pláž: přírodní, ob-
lázková, vzdálená přibližně 50–100 m� 
sport a animace: dětské hřiště, teni-
sové kurty, stolní tenis, vodní sporty� 
V termínu od 01� 05�–30� 09� animace 
pro děti a dospělé� V hlavní sezoně živá 
hudba a masáže�

cena za apartmán a týden 24.04.–15.05.
25.09.–23.10.

15.05.–05.06.
11.09.–25.09.

05.06.–03.07.
28.08.–11.09.

03.07.–24.07.
07.08.–28.08. 24.07.–07.08.

Typ A (2+1)+1 10 750 12 590 16 350 21 990 25 750
Typ B (4+1)+1 13 250 16 990 22 650 28 250 32 050

cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a plynu, ložní prádlo, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky: 
snídaně 2 350 Kč / osoba / týden, dítě do 11,99 let 1 650 Kč / osoba / týden� příplatky placené na místě: povinný jednorázový přihlašovací 
poplatek 1 eur/osoba, závěrečný úklid (pokud klienti neuklidí sami) 40 eur/apartmán, dětská postýlka 5 eur/den, domácí zvíře 5 eur/den� 
sleva 10 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování v termínech do 03� 07� a od 28� 08� 2021 při zakoupení zájezdu do 28� 02� 2020, sleva 
5 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování v termínech 03� 07�–28� 08� 2021 při zakoupení zájezdu do 28� 02� 2021 (ceny v tabulce 
jsou uvedeny před započtením těchto slev)� 

a2+1 (+1)
B4+1 (+1)

sleva  
za včasný nákup
do 28. 2. 202110% 

sleva  
za včasný nákup
do 28. 2. 20215% 

(platí pro termíny do 3� 7� a od 28� 8� 2021)

(platí pro termíny 3� 7�–28� 8� 2021)

nÁš
tip!

Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu c – obousměrná doprava 2 490 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 750 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 690 Kč/osoba� Odjezdy 
autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz� Místenka: 300 Kč/osoba�
Základní nástupní místa: Praha, Benešov, Dobříš, Dubenec (u Příbrami), Písek, Strakonice, české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště, Brno, Mikulov, Kuřim� Svozová místa a ceny viz. str. 7. 
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu c – obousměrná doprava 2 490 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 750 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 690 Kč/osoba� Odjezdy 
autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz� Místenka: 300 Kč/osoba�
Základní nástupní místa: Praha, Benešov, Dobříš, Dubenec (u Příbrami), Písek, Strakonice, české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště, Brno, Mikulov, Kuřim� Svozová místa a ceny viz. str. 7. 

Hotel Brzet

Vila Žaja – pokoj

Vila Žaja

Pokoj

riviera trogir je starobylé městečko, 
které se nachází 25 km severozápadně 
od Splitu na ostrůvku mezi pevninou 
a  ostrovem čiovo� Ostrov je spojen 
s  pevninou kamenným mostem� Per-
lou Trogiru je katedrála sv� Vavřince, 
původně románská bazilika s gotickými 
a  renezančními prvky, jejíž třípatrová 
zvonice tvoří dominantu města� V blíz-
kosti Trogiru bylo vybudováno několik 
oblíbených turistických středisek, ke 
kterým patří Medena a Vranjica, D� Se-
get� riviera omiš je oblast pojmeno-
vaná po městečku Omiš, jež leží v ústí 
řeky Cetiny, přibližně 25 km jihový-

a2
a3
a4
a4+2

200 m
k moři do

soukromé apartmány

cena za apartmán a týden 03.04.–05.06.
18.09.–30.10.

05.06.–12.06.
11.09.–18.09.

12.06.–26.06.
04.09.–11.09.

26.06.–03.07.
28.08.–04.09.

03.07.–17.07.
21.08.–28.08. 17.07.–21.08.

A2 7 550 8 250 8 690 9 390 9 890 11 050
A3 9 050 9 290 10 250 11 150 12 090 13 050
A4 12 690 13 650 14 350 15 750 16 450 17 390
A5 15 150 16 550 17 250 18 450 19 390 20 790
A6 18 350 19 050 20 450 21 390 22 290 23 950
A7 20 790 22 190 23 350 24 290 26 650 27 350
A8 24 650 26 990 27 690 29 150 30 550 34 050
Jedno dítě do 3,99 let bez lůžka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

vila žaja

cena za apartmán a týden 01.05.–19.06. 19.06.–03.07.
21.08.–02.10. 03.07.–21.08.

Studio S2+1 11 850 14 250 17 490
A2+2 15 490 19 250 23 050
A4+1 19 390 22 890 26 450

cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu nebo 7x ubytování se snídaní nebo s polopenzí, spotřebu el� 
energie, vody a plynu, ložní prádlo, závěrečný úklid, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� 
příplatky: (soukromé apartmány) snídaně / večeře 1 450 Kč / 2 150 Kč / osoba / týden� příplatky 
placené na místě: (soukromé apartmány) klimatizace (cena se může lišit, pokud se klimatizace sjedná 
a platí přímo ubytovateli nebo formou předplacených karet) 6 eur/den, domácí zvíře 8 eur/den�

RIVIeRA TROGIR A OMIš –  soUkroMÉ apartMÁnY   
a vila žaJa

pŘeDnosti:  apartMÁnY MaXiMÁlnĚ Do 400 MetrŮ oD MoŘe, krÁsnÉ oBlÁZkovÉ a pÍseČnÉ plÁže.

chodně od Splitu� Nánosy řeky Cetiny 
vytvořily v této oblasti jedinou písečnou 
pláž� Oblíbeným cílem návštěvníků je 
nedaleký kaňon řeky Cetiny� Bouřlivá 
a  bohatá historie obdarovala město 
drahocennými kulturními památkami, 
jako jsou např� římské památníky nebo 
pozůstatky hradu známých omišských 
pirátů, které se nacházejí nad starým 
městem� Apartmány se nacházejí maxi-
málně do 400 m od pláže� Ubytování: 
a2 – dvoulůžková ložnice; a3 – 1 lož-
nice; a4 – 2 dvoulůžkové ložnice; a5 
– dvoulůžková a třílůžková ložnice; a6 
a a7 – 3 dvoulůžkové ložnice; a8 – 3 

nebo 4 dvoulůžkové ložnice� Všechny 
apartmány mají vybavenou kuchyň či 
kuchyňský kout, koupelnu s WC, bal-
kon nebo terasu� Možnost ubytování 
ve dvoulůžkových pokojích s možností 
přistýlky� 
vila žaja se nachází na rivieře Trogir – 
čiovo místo Mavašnica, 4 km od Trogi-
ru� Nově otevřená restaurace je vzdá-
lena přibližně 300 m, obchod přibližně 
100 m, pláž cca 200 m� K dispozici je 
bazén 6x4 m� Ubytování: v domě jsou 
2 apartmány typu A4 s možností přistýl-
ky (jeden větší a  jeden menší), studio 
S2 s možností přistýlky a 2 apartmány 

A4� studio 2 – studio v přízemí s dvou-
lůžkem a  rozkládacím křeslem, malá 
kuchyňka, koupelna/WC, terasa s po-
sezením; a4+1 – 40 m2 nebo 55  m2 
(větší), 2 ložnice (jedna s manželskou 
postelí a druhá se 2 oddělenými lůžky), 
kuchyně, koupelna, balkon s výhledem 
na moře, přistýlka v obývacím pokoji; 
a4 – 2 ložnice, kuchyně, koupelna/WC, 
balkon s výhledem na moře� K dispozici 
je klimatizace (zahrnuta v ceně) a  Wi-Fi� 
Možnost grilu� Možnost parkování� 
stravování: vlastní, možnost dokoupe-
ní polopenze na dotaz� pláž: písečné, 
oblázkové�

Dítě do 4 let bez lůžka 
ZDarMa  

(u soukromých apartmánů)

širší nabídky v trogiru a omiši 
(např� Trogir – soukromé pokoje 
a hotel Jadran, Omiš – soukromé 
pokoje a vila Ivica, Sadiki a Jacob/

Nediljko, apartmány Mala Luka 
a penzion Nemira) najdete na  

www.kellnerck.cz

širší nabídky na hvaru  
(např� Adriatiq hotel Hvar, Adriatiq 
resort Fontana a apartmány Adritiq 

resort Fontana) najdete na  
www.kellnerck.cz

cena za osobu a týden 01.05.–29.05.
02.10.–16.10.

29.05.–
05.06.

05.06.–26.06.
04.09.–25.09.

26.06.–
03.07.

03.07.–
28.08.

28.08.–
04.09.

25.09.–
02.10.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem, mořská strana 7 850 8 950 9 750 10 550 12 550 11 350 9 450
Dítě do 1,99 let bez lůžka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
1� dítě 9,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce nebo 2� dítě 
2–5,99 let bez lůžka se stravou 3 950 4 490 4 890 5 290 6 290 5 690 4 750

Dítě do 9,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku 5 490 6 250 6 850 7 390 8 790 7 950 6 650
Osoba od 10 let se 2 dosp� os� na přistýlce 6 290 7 150 7 790 8 450 10 050 9 090 7 590
Příplatek za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji 3 950 4 490 4 890 5 290 6 290 5 690 4 750

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky: obědy 1 650 Kč/osoba/týden, dítě do 
9,99 let na přistýlce nebo dítě 2–5,99 let bez lůžka 850 Kč/osoba/týden, dítě do 9,99 let na hl� lůžku 1 150 Kč/osoba/týden� příplatky 
placené na místě: domácí zvíře 7 eur/den, dětská postýlka 3 eur/den� speciální akce: sleva 7=5 na pobyty v termínech 01� 05�–22� 05� 
a 25� 09�–09� 10� 2021, sleva 7=6 na pobyty v termínech 22� 05�–12� 06� a 11� 09�–25� 09� 2021, sleva 15 % za včasný nákup ze základní 
ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 01� 02� 2021, sleva 10 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 
01� 05� 2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním těchto slev)� Slevy nelze kombinovat� 

hotel Brzet je hotelem pavilonového 
typu� Je obklopen stoletým boro-
vým hájem� Do centra města Omiše 
vzdáleného 800 m je možné dojít 
př í jemnou procházkou městskou 
promenádou� vybavení: centrální 
recepce, restaurace s terasou, kavár-
nou, parkoviště� Na recepci je k dis-
pozici Wi-Fi� Ubytování: klimatizova-
né dvoulůžkové pokoje s  možností 
přistýlky s  vlastním příslušenstvím, 

OMIš – hotel BrZet 
pŘeDnosti:  krÁsnÉ plÁže a koUpÁnÍ, kvalitnÍ hotel, wi-Fi, BalkonY na MoŘskoU stranU.

SAT/TV, minibar, telefon, fén, balkon 
na mořskou stranu� stravování: sní-
daně formou švédských stolů a veče-
ře výběr ze 3 menu, salátový bufet� 
V ceně večeře jsou zahrnuty nápoje 
(bílé a červené víno, džus, voda)� Za 
příplatek možná plná penze (nápoje 
v ceně oběda i večeře)� pláž: krásná 
oblázková, pozvolný vstup do vody je 
vhodný pro malé děti� sport: rafting 
na řece Cetině a jiné�

kliMa

kliMa

sleva  
za včasný nákup
do 1. 2. 202115% 

sleva  
za včasný nákup
do 1. 5. 202110% 

1. dítě do 2 let 
ZDarMa
2� dítě bez lůžka

nÁš
tip!
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu a, B a c – obousměrná doprava 2 500 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 800 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 690 Kč/osoba� 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz� Místenka: 300 Kč/osoba�
nástupní místa – trasa a: za příplatek 200 kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní� Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště� trasa B: za příplatek 150 kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice� Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek  
a dále dle trasy A� trasa c: další nástupní a svozová místa v čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6 a 7.

Baško – Polje Pláž

Hotel a depandance Alem

Pokoj

Hotel Alem

Recepce

Depandance hotelu Alem

Baško polje je menší středisko s výbor-
nými podmínkami na koupání� Je spojeno 
přímořskou promenádou se střediskem 
Baška Voda� Hotel Alem se nachází 
v krásném prostředí, v piniovém háji pod 
horským masivem Biokovo, přibližně 20 
min� chůze příjemnou procházkou od 
Bašky Vody� vybavení: bankomat, ho-
telová restaurace a 24 h nově opravená 
recepce� Parkování zdarma pro hosty ho-
telu a depandance� Domácí zvíře povole-
no za poplatek (zvíře je nutno nahlásit při 
rezervaci)� Ubytování: hotel alem: nově 
opravené dvoulůžkové pokoje s možností 
přistýlky, s vlastním příslušenstvím a bal-
konem� Pokoje economy jsou orientovány 
na parkovou stranu a jsou veliké přibliž-
ně 12,50 m², pokoje standard jsou větší 
a jsou směrovány na parkovou nebo moř-
skou stranu� V hotelu jsou také rodinné 
pokoje (dva propojené pokoje s jednou 
koupelnou) s možností až dvou přistýlek 
a  balkonem na mořskou stranu� Nově 
opravené pokoje nemají rekonstruované 
koupelny� Depandance alem: jednoduše 
zařízené třílůžkové pokoje s vlastním pří-
slušenstvím, balkon� Pokoje jsou oriento-
vány na mořskou stranu� stravování: po-
lopenze formou švédských stolů� V ceně 
večeře je zahrnut nápoj (2 dl džusu nebo 

pŘeDnosti:  novĚ opravenÉ pokoJe a recepce hotelU, krÁsnÉ plÁže vhoDnÉ i pro MalÉ DĚti 
a neplavce, BlÍZkost atraktivnÍho stŘeDiska Baška voDa, nÁpoJ k veČeŘi v cenĚ.

BAšKO POLJe –   hotel a DepanDance hotelU aleM 

2 dl piva nebo 2 dl minerální vody nebo 
2 dl vína)� pláž: krásná oblázková, 100 m 
od moře, mírný vstup do vody, vhodná 
pro malé děti� sport: dětské hřiště a hři-
ště pro míčové hry (nutné vzít si vlastní 
sportovní vybavení)�

1. dítě do 12 let  
ZDarMa
2� dítě bez lůžka 
ZDARMA 

(rodinný pokoj)

sleva  
za včasný nákup
do 31. 1. 202115% 

sleva  
za včasný nákup
do 31. 3. 202110% 

(platí pro termíny  
od 19� 06� do 18� 09� 2021)

sleva  
za včasný nákup
do 31. 1. 202120% 

sleva  
za včasný nákup
do 31. 3. 202115% 

(platí pro termíny  
do 19� 06� a od 18� 09� 2021)

širší nabídky v Baško polje 
(např� kemp Baško Polje) 

najdete na www.kellnerck.cz

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí včetně nápoje k večeři, asistenční služby delegáta, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na místě: domácí zvíře 10 eur/den, pobytová 
taxa přibližně 1,5 eur nebo 11 HRK/osoba/den, dítě do 11,99 let zdarma, dítě 12-17,99 let 0,75 eur nebo 6 HRK/osoba/den� Přihlašovací poplatek 3 eur nebo 22 HRK/osoba/pobyt, pojištění 
0,05 eur nebo 0,40 HRK/osoba/pobyt�

nÁš
tip!

Hotel Alem

cena za osobu a týden 22.05.–19.06.
18.09.–25.09.

19.06.–26.06.
11.09.–18.09.

26.06.–10.07.
28.08.–11.09.

10.07.–17.07.
21.08.–28.08. 17.07.–21.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem (economy, parková strana / standard, 
parková strana / standard, mořská strana)

6 350 / 6 590 / 
7 050

6 650 / 6 890 / 
6 890

8 250 / 8 690 / 
9 190

8 550 / 9 050 / 
9 550

10 590 / 11 050 / 
11 750

Osoba v rodinném pokoji standard, balkon, mořská strana 7 550 7 850 9 890 10 290 12 690
Dítě do 11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

2� dítě do 11,99 let bez lůžka (economy / standard, park / standard, moře) 3 190 / 3 290 / 
3 550

3 350 / 3 450 / 
3 690

4 150 / 4 350 / 
4 590

4 290 / 4 550 / 
4 790

5 290 / 5 550 / 
5 890

Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku nebo se 2 dosp� os� na hl� lůžku 
v rodinném pokoji (economy / standard, park / standard, moře / rodinný pokoj)

4 450 / 4 650 / 
4 950 / 5 290

4 650 / 4 850 / 
5 150 / 5 550

5 750 / 6 090 / 
6 450 / 6 950

5 990 / 6 350 / 
6 690 / 7 190

7 450 / 7 750 / 
8 250 / 8 890

Osoba od 12 let se 2 dosp� os� na přistýlce (economy / standard, park / standard, 
moře / rodinný pokoj)

5 090 / 5 290 / 
5 650 / 6 050

5 290 / 5 550 / 
5 890 / 6 290

6 5590 / 6 950 / 
7 350 / 7 890

6 850 / 7 250 / 
7 650 / 8 250

8 450 / 8 850 / 
9 390 / 10 150

Jedna osoba ve dvoulůžkovém pokoji (economy / standard, park / standard, moře) 10 790 / 11 190 / 
11 990

11 250 / 11 690 / 
12 490

13 990 / 14 790 / 
15 590

14 550 / 15 350 / 
16 190

17 950 / 18 750 / 
19 950

Depandance Alem

cena za osobu a týden 22.05.–19.06.
18.09.–25.09.

19.06.–26.06.
11.09.–18.09.

26.06.–10.07.
28.08.–11.09.

10.07.–17.07.
21.08.–28.08. 17.07.–21.08.

Osoba ve třílůžkovém pokoji standard, balkon, mořská strana 6 350 6 650 8 250 8 550 10 590
Dítě do 11,99 let se 2 dosp� os� na hl� lůžku 3 190 3 350 4 150 4 290 5 290
Jedna osoba ve třílůžkovém pokoji standard, balkon, mořská strana 10 790 11 250 13 990 14 550 17 950
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Vila Tereza

Baška Voda

Kuchyň

Baška Voda

Baška Voda

Pokoj

BAšKA VODA – vila tereZa

BAšKA VODA –  soUkroMÉ apartMÁnY  
a soUkroMÉ pokoJe

obec a přístav Baška voda leží 10 km 
severozápadně od Makarské a 5 km 
jihovýchodně od Brely� Baška Voda je 
charakteristická borovými lesy, které 
dosahují až k  dlouhým oblázkovým 
plážím� Poloha Bašky Vody je velmi 
malebná díky pohoří Biokovo� Letovis-
ko patří k nejoblíbenějším ve Střední 
Dalmácii� 
vila tereza se nachází 130 m od pláže 
a je zde k dispozici Wi-Fi, klimatizace 
(za příplatek), parkoviště, gril před do-
mem� Ubytování: všechny apartmány 
mají vybavenou kuchyňku nebo ku-
chyňský kout, vlastní příslušenství, 
balkon nebo terasu� studio 2+1 v pří-
zemí  – manželská postel a  přistýlka, 

soukromé apartmány se nacházejí pří-
mo v Bašce Vodě v soukromých domech 
a vilách� Jsou vzdáleny 100–600 m od 
moře� Ubytování: apartmány a  studia 
jsou účelně zařízené byty s kuchyňkou či 
kuchyňským koutem, elektrickým či ply-
novým sporákem, chladničkou, sprchou, 
WC, většina má balkon či terasu� studio 
2 – 2 lůžka, 1 místnost s výše uvede-
ným vybavením; studio 2+1 – 3 lůžka, 

studio má vlastní vchod� apartmán 
a4 v  přízemí – dvoulůžková ložnice, 
rozkládací gauč v obýváku� apartmán 
a4+2 v patře – 2 dvoulůžkové ložni-
ce, v každé ložnici může být přistýlka, 
2 balkony, 2 WC a 2 koupelny, částeč-
ný pohled moře� stravování: vlastní� 
Možnost dokoupení snídaní a  večeří 
v restauraci šebin (pokud by byla re-
staurace zavřena, polopenze se podává 
v Apart Hotelu Palac)� Snídaně jsou po-
dávány formu švédských stolů� Večeře 
jsou servírovány – předkrm, výběr ze 
dvou menu, salát, dezert� V ceně veče-
ře je jeden nápoj (sklenice piva nebo 
vína nebo džusu)� pláž: oblázková, 
s pozvolným vstupem do moře�

1 místnost; a3 – třílůžkový apartmán – 3 
lůžka, 1 ložnice; a2+2 – 4 lůžka, 1 ložni-
ce; a4(2/2) – 4 lůžka, 2 ložnice; a5 – 5 
lůžek, 2 ložnice� Možnost dítěte do 2,99 
let bez lůžka (nad kapacitu apartmánu) 
zdarma� stravování: vlastní� Možnost 
dokoupení snídaní a večeří v restauraci 
šebin (případně v Apart Hotelu Palac)� 
Snídaně jsou podávány formu švédských 
stolů� Večeře jsou servírovány – před-

krm, výběr ze dvou menu, salát, dezert� 
V ceně večeře je jeden nápoj (sklenice 
piva nebo vína nebo džusu)�
soukromé pokoje jsou dvoulůžkové, 
s  možností přistýlky, s  vlastním pří-
slušenstvím (sprcha, WC), vybavené 
ložním prádlem� Většina pokojů má 
balkon nebo terasu� K  dispozici jsou 
pokoje s vlastním sociálním zařízením 
a se sociálním zařízením společným pro 

cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a plynu, asistenční služby 
delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky: snídaně / večeře 1 650 Kč / 
2 350 Kč, děti 3–11,99 let platí 1 150 Kč / 1 650 Kč� příplatky placené na místě: klimatizace 
u studia 5 eur/den, klimatizace u apartmánu 7 eur/den�

cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a plynu, asistenční služby 
delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky: snídaně / večeře 1 650 Kč / 
2 350 Kč, děti 3–11,99 let platí 1 150 Kč / 1 650 Kč� sleva 15 % pro termíny 29� 05�–03� 07� 
a 21� 08�–11� 09� 2021, sleva 10 % pro termíny 03� 07�–21� 08� 2021 (ceny v tabulce jsou 
uvedeny před uplatněním těchto slev)�

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí včetně nápoje k večeři, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� 
sleva 15 % pro termíny 29� 05�–03� 07� a 21� 08�–11� 09� 2021, sleva 10 % pro termíny 03� 07�–21� 08� 2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny 
před uplatněním těchto slev)��

Soukromé apartmány
cena za 
apartmán a týden

01.05.–29.05.
11.09.–02.10.

29.05.–19.06.
28.08.–11.09.

19.06.–03.07.
21.08.–28.08.

03.07.–10.07.
14.08.–21.08.

10.07.–
14.08.

Studio S2 5 190 6 590 7 550 8 250 9 390
Studio S2+1 6 590 8 250 9 390 10 850 11 750
A3 7 990 9 650 10 850 12 250 12 950
A2+2 9 390 11 290 12 690 14 090 15 290
A4 (2/2) 10 590 12 450 14 550 16 450 17 650
A5 12 250 14 090 15 990 17 850 18 790
Dítě bez lůžka do 
2,99 let zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

cena za apartmán 
a týden

08.05.-29.05.
11.09.-02.10.

29.05.-19.06.
28.08.-11.09.

19.06.-03.07.
14.08.-28.08. 03.07.-14.08.

Studio S2 7 050 8 250 9 390 11 750
Studio S2+1 8 250 10 590 10 590 12 950
A4 11 750 12 950 16 450 18 790
A4+1 12 950 15 290 18 790 21 150
A4+2 15 290 17 650 21 150 23 490

Soukromé pokoje s polopenzí

cena za osobu a týden 01.05.–29.05.
11.09.–02.10.

29.05.–19.06.
28.08.–11.09.

19.06.–03.07.
21.08.–28.08.

03.07.–10.07.
14.08.–21.08. 10.07.–14.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji 4 490 5 450 6 350 6 850 7 550
Dítě do 2,99 let bez lůžka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě do 11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce 3 590 4 350 5 090 5 450 6 050
Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku nebo 
osoba od 12 let se 2 dosp� os� na přistýlce 4 050 4 890 5 750 6 150 6 790

sleva  
pro termíny  
29� 5�– 3� 7�  
a 21� 8�–11� 9� 202115% 

sleva  
pro termíny  
3� 7�–21� 8� 202110% 

Dítě do 3 let 
ZDarMa  
bez lůžka

2 pokoje� stravování: polopenze v re-
stauraci šebin (případně v Apart Hotelu 
Palac) včetně nápoje k večeři� pláž: ob-
lázková, s pozvolným vstupem do moře�

širší nabídky v Bašce vodě 
(např� vila Karlo a hotel Croatia) 
najdete na www.kellnerck.cz

širší nabídky v promajně 
(např� apartmánový dům Promajna 

a apartmány Marinko)  
najdete na www.kellnerck.cz

Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu a, B a c – obousměrná doprava 2 500 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 800 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 690 Kč/osoba� 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz� Místenka: 300 Kč/osoba�
nástupní místa – trasa a: za příplatek 200 kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní� Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště� trasa B: za příplatek 150 kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice� Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek  
a dále dle trasy A� trasa c: další nástupní a svozová místa v čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6 a 7.
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu a, B a c – obousměrná doprava 2 500 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 800 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 690 Kč/osoba� 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz� Místenka: 300 Kč/osoba�
nástupní místa – trasa a: za příplatek 200 kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní� Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště� trasa B: za příplatek 150 kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice� Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek  
a dále dle trasy A� trasa c: další nástupní a svozová místa v čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6 a 7.

MAKARSKA – hotel riviJera  (pavilonovÉho tYpU)

cena za osobu a týden 05.06.–26.06.
28.08.–18.09. 26.06.–03.07. 03.07.–17.07.

14.08.–21.08. 17.07.–14.08. 21.08.–28.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji 8 950 9 290 9 750 9 990 9 550
Dítě do 11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce 
nebo dítě do 2,99 let bez lůžka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku 
nebo osoba od 12 let se 2 dosp� os� na 
přistýlce

6 290 6 550 6 850 7 000 6 690

2� dítě 3–11,99 let bez lůžka se 2 dosp�os� 8 950 9 290 9 750 9 990 9 550
Příplatek za jednu osobu ve dvoulůžkovém 
pokoji 4 475 4 645 4 875 4 995 4 775

hotel rivijera (riviera) je velmi žá-
daný hotel, který tvoří hlavní budo-
va s  několika pavilony umístěnými 
v pěkném prostředí mezi borovicemi 
a olivami� Dvou a třípodlažní pavilony 
leží přímo u moře, vzdálenost přibliž-
ně 100–300 m� vybavení: centrální 
recepce, směnárna, klimatizovaná 
restaurace, TV místnost, taneční tera-
sa, parkování přímo v areálu zdarma� 

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí formou švédských stolů, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� 
příplatky: all inclusive light 1 650 Kč/osoba/týden, dítě do 11,99 let na hl� lůžku nebo osoba od 12 let na přistýlce platí 1 160 Kč/týden; 
pokoj s balkonem 300 Kč/osoba/týden, dítě do 11,99 let na hl� lůžku platí 210 Kč/týden; pokoj s klimatizací a balkonem v termínu 26� 06�–
28� 08� 2021 – 1 400 Kč/osoba/týden, dítě do 11,99 let na hl� lůžku platí 980 Kč/týden, v ostatních termínech 800 Kč/osoba/týden, dítě do 
11,99 let na hl� lůžku platí 560 Kč� Děti zdarma příplatky neplatí, dítě 3–11,99 let bez lůžka platí plnou cenu�

nÁš
tip!

Makarska je největší a nejživější místo 
na Makarské riviéře a je ideálním mís-
tem na dovolenou pro ty, kteří hledají 
čisté moře, krásné oblázkové pláže, 

Makarska ubytování přímo u moře, večer procház-
ku po živé promenádě v Makarské� Jed-
ná se o krásné historické město s řadou 
památek�

širší nabídky na Makarské  
(hotely Meteor a Dalmacija)  

najdete na www.kellnerck.cz

pŘeDnosti:  nÁpoJ k veČeŘi ZDarMa, leDniČka na pokoJi,  wi-Fi, velMi oBlÍBenÝ hotel 
v živÉM a atraktivnÍM letoviskU.

Ubytování: dvoulůžkové pokoje clas-
sic s  vlastním příslušenstvím, SAT/
TV, Wi-Fi, telefonem, ledničkou a vě-
trákem� Balkon za příplatek� Možnost 
přistýlky pouze v pokojích bez balko-
nu� Na pokoji s  jednou přistýlkou je 
možné ubytovat dvě děti do 11,99 let 
se 2 dospělými na pokoji (jedno dítě 
na přistýlce, druhé dítě bez lůžka)� 
Z pokojů není výhled na moře z důvo-

sleva  
za včasný nákup
do 15. 2. 202110% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 3. 20217% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 4. 20214% 

1. dítě do 12 let 
ZDarMa
2� dítě do 3 let 
bez lůžka ZDARMA

du středomořské vegetace, jedná se 
o nízké 2–3 podlažní budovy rozmís-
těné nad sebou� Klimatizace je mož-
ná za příplatek a je k dispozici pouze 
v pokojích s balkonem v renovovaném 
pavilonu Barbara� stravování: polo-
penze formou švédských stolů� Mož-
nost dokoupení all inclusive light� All 
inclusive light zahrnuje snídani, oběd 
a večeři formou bufetu, nápoje v době 

oběda a večeře (nealkoholické nápoje, 
voda, džus, pivo, víno káva), 3x týdně 
živá hudba, použití hřiště na volejbal, 
basketbal, házenou, tenis, minigolf� 
pláž: krásná oblázková pláž vzdálená 
přibližně 50–200 m, pozvolný přístup 
do moře� sport: tenisové kurty, hřiš-
tě na minigolf, aerobik, vodní sporty, 
dětské hřiště a  hřiště pro basketbal 
a volejbal, animace 4x týdně�

Hotel Rivijera

Makarska Makarska – pláž

Hotel Rivijera Pokoj

Pokoj



41chorvatsko – DalMÁcie – Makarska

Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu a, B a c – obousměrná doprava 2 500 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 800 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 690 Kč/osoba� 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz� Místenka: 300 Kč/osoba�
nástupní místa – trasa a: za příplatek 200 kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní� Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště� trasa B: za příplatek 150 kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice� Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek  
a dále dle trasy A� trasa c: další nástupní a svozová místa v čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6 a 7.

hotel palma je tříhvězdičkový hotel při-
bližně 50 m od moře� vybavení: klima-
tizovaná restaurace, aperitiv bar, terasa� 
 Ubytování: klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky, balkon, SAT 
TV, možnost připojení Wi-Fi zdarma, led-
nička� Pokoje jsou orientované na parko-
vou či mořskou stranu� Možnost dítěte do 
5,99 let nad kapacitu pokoje (bez lůžka)� 
stravování: snídaně formou švédských 
stolů, večeře výběr ze 3  jídel, salátový 
bufet, dezert� pláž: krásná oblázková 
pláž, přístup do moře vhodný pro malé 
děti i  neplavce, nabídky nejrůznějších 
sportovních a rekreačních aktivit na pláži�

Depandance vesna se nachází v Ma-
karské přibližně 100 m od hotelu Pal-
ma v klidném a příjemném prostředí� 
Ubytování: klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s vlastním příslušenstvím, s mož-
ností přistýlky, SAT/TV, ledničkou, bal-
konem� Možnost dítěte do 5,99 let bez 
lůžka (nad kapacitu pokoje)� stravování: 
polopenze v hotelu Palma – snídaně for-
mou bufetu, večeře je servírovaná, vý-
běr ze 3 menu + salát + dezert� pláž: ob-
lázková pláž vzdálená přibližně 250 m, 
přístup do moře vhodný pro malé děti 
i neplavce, nabídky nejrůznějších spor-
tovních a rekreačních aktivit na pláži�

Depandance Vesna

hotel Palma

Pláž

Pokoj

Terasa

Recepce

RestauracePokoj

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, asistenční služby delegáta, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na místě: pobytová taxa 
8–10 HRK/osoba/den, děti do 11,99 let zdarma, osoby od 12 let platí 50 %, parkování 5 eur / den� 

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, asistenční služby delegáta, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na místě: pobytová taxa 8–10 HRK/osoba/den, děti do 11,99 let zdarma, 
osoby od 12 let platí 50 %, parkování 5 eur/auto/den� 

MAKARSKA – DepanDance vesna (depandance hotelu palma) 

MAKARSKA – hotel palMa 

pŘeDnosti: kliDnÉ a pŘÍJeMnÉ prostŘeDÍ, leDniČka na pokoJi, kliMatiZace.

pŘeDnosti:  pŘeDnosti: oBlÍBenÝ hotel v centrU atraktivnÍho letoviska 
poBlÍž pĚknÉ plÁže, leDniČka na pokoJi.

kliMa

kliMa

cena za osobu a týden 05.06.–12.06.
11.09.–25.09.

12.06.–
19.06.

19.06.–
26.06.

26.06.–
21.08.

21.08.–
28.08.

28.08.–
11.09.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji 6 950 8 850 8 990 9 250 8 950 8 890
Dítě do 11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
2� dítě do 5,99 let se 2 dosp� os� bez lůžka 3 490 4 450 4 500 4 650 4 490 4 450
Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku nebo 
osoba od 12 let se 2 dosp� os� na přistýlce 4 890 6 200 6 300 6 490 6 290 6 250

Příplatek za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji 2 090 2 690 2 700 2 790 2 690 2 690

cena za osobu a týden 22.05.–29.05.
18.09.–25.09.

29.05.–
05.06.

05.06.–12.06.
11.09.–18.09.

12.06.–
19.06.

19.06.–
26.06.

26.06.–03.07.
14.08.–21.08.

03.07.–
10.07.

10.07.–
17.07.

17.07.–
14.08.

21.08.–
28.08.

28.08.–
04.09.

04.09.–
11.09.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji 5 250 5 300 5 400 7 200 7 490 8 190 8 240 8 340 8 490 7 650 7 450 7 190
Dítě do 5,99 let na přistýlce zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě 6–11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce nebo 
2� dítě do 5,99 let bez lůžka 2 650 2 650 2 700 3 600 3 750 4 100 4 150 4 190 4 250 3 850 3 750 3 600

Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku nebo 
osoba od 12 let se 2 dosp� os� na přistýlce 3 690 3 750 3 790 5 050 5 250 5 750 5 790 5 850 5 950 5 350 5 250 5 050

Příplatek za jednolůžkový pokoj 1 590 1 590 1 650 2 190 2 250 2 490 2 490 2 550 2 550 2 300 2 250 2 190

nÁš
tip!

nÁš
tip!

sleva  
za včasný nákup
do 15. 2. 202110% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 3. 20217% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 4. 20214% 

1. dítě do 12 let 
ZDarMa
2� dítě bez lůžka

sleva  
za včasný nákup
do 15. 2. 202110% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 3. 20217% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 4. 20214% 

Dítě do 6 let 
ZDarMa
2� dítě bez lůžka
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu a, B a c – obousměrná doprava 2 500 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 800 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 690 Kč/osoba� 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz� Místenka: 300 Kč/osoba�
nástupní místa – trasa a: za příplatek 200 kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní� Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště� trasa B: za příplatek 150 kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice� Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek  
a dále dle trasy A� trasa c: další nástupní a svozová místa v čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6 a 7.

vila nikola se nachází v jižní části leto-
viska Tučepi přibližně 10 minut jízdy od 
Makarské a 5 minut jízdy od Podgory� Je 
to třípatrová vila s pohodlně vybavenými 
studii� Vila má celkem 8 studií – 6 dvou-
lůžkových studií a 2 dvoulůžková studia 
s  možností přistýlky (přistýlka určená 
pouze pro osoby do 15 let)� vybavení: 
centrální klimatizace, Wi-Fi zdarma, krás-
ná slunečná terasa� Parkování pro klienty 
je zajištěno před domem� Ubytování: kli-
matizovaná dvoulůžková a třílůžková stu-
dia s vybaveným kuchyňským koutem, 
lednicí, mikrovlnnou troubou a rychlo-

TUčePI – vila nikola a nikola 2

MAKARSKA – hotel Biokovka 

hotel Biokovka je oblíbený lázeňský ho-
tel na okraji města, cca 20 minut chůze 
od centra� Pokoje ve staré části hotelu 
jsou nově rekonstruované a  všechny 
pokoje jsou tedy stejné kategorie� vy-
bavení: klimatizovaná recepce a restau-
race, kavárna s terasou, místnost s TV, 
směnárna, Wi-Fi zdarma, aperitiv bar, 
dva vyhřívané kryté bazény s mořskou 
vodou, kadeřník, obchod se suvený-
ry, léčebně rehabilitační kúry (léčba 
kloubních a  nervových onemocnění, 
poruchy krevního oběhu, onemocnění 
dýchacích cest…), zdravotnické, reha-
bilitační a  společenské místnosti jsou 
klimatizované� Ubytování: klimatizované 
dvoulůžkové pokoje s možností přistýl-
ky (možné pouze v pokojích na mořskou 
stranu), s vlastním příslušenstvím, tele-

Pokoj

Vila Nikola 2

Pokoj

Pokoj

Hotel Biokovka

Hotel Biokovka

Vila Nikola

fonem a balkonem� Některé pokoje na 
mořskou stranu nemají výhled na moře 
(vzrostlé stromy)� Možnost ledničky na 
pokoj (na dotaz, za poplatek)� stravová-
ní: polopenze formou švédských stolů� 
Možnost dokoupení plné penze� pláž: 
dlouhá oblázková, přímo před hotelem, 
na pláži je plošina pro vozíčkáře� sport: 
fitness, sauna, vodní sporty, taneční 
terasa�

pŘeDnosti:  BlÍZko plÁže, kliMatiZace, wi-Fi ZDarMa, vYhleDÁvanÉ 
letovisko na MakarskÉ riviÉŘe.

pŘeDnosti:  vÝBornÝ vnitŘnÍ BaZÉn, oZDravnÉ poBYtY, hotel vhoDnÝ pro voZÍČkÁŘe, BlÍZkost plÁže.

varnou konvicí, vlastním příslušenstvím, 
SAT/TV, fénem, balkonem s výhledem na 
moře nebo terasou� stravování: vlastní� 
pláž: krásná oblázková, přibližně 100 m 
od vily�
Dům nikola 2 se nachází v samotném 
centru Tučep� Parkování pro klienty je za-
jištěno před domem� Ubytování: klimati-
zovaný třílůžkový apartmán s vybavenou 
kuchyňkou, lednicí, mikrovlnnou troubou 
a rychlovarnou konvicí, vlastním příslu-
šenstvím, SAT/TV, Wi-Fi, fénem, menší 
terasou s výhledem na moře� stravování: 
Vlastní� pláž: Přibližně 20 m od vily�

kliMa

kliMa

cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a plynu, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku�

Vila Nikola
cena za apartmán 
a týden

29.05.–12.06.
18.09.–02.10.

12.06.–19.06.
11.09.–18.09.

19.06.–26.06.
04.09.–11.09.

26.06.–03.07.
28.08.–04.09. 03.07.–24.07. 24.07.–28.08.

Studio S2 4 250 5 190 5 650 6 350 7 050 8 250
Přistýlka (do 15 let) 650 790 850 990 1 090 1 250

Vila Nikola 2
cena za apartmán 
a týden

29.05.–12.06.
18.09.–02.10.

12.06.–19.06.
11.09.–18.09.

19.06.–26.06.
04.09.–11.09.

26.06.–03.07.
28.08.–04.09.

03.07.–17.07.
21.08.–28.08. 17.07.–24.07.

Apartmán A2+1 5 890 7 050 8 250 9 390 10 590 11 750

termíny 24. 07.–21. 08. 2021 jsou vyprodány.

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí formou švédských stolů, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky: plná penze 1 790 Kč /osoba / týden, 
děti zdarma příplatek neplatí, dítě 7–13,99 let na přistýlce nebo 2� dítě do 6,99 let bez lůžka 890 Kč /osoba / týden, dítě do 6,99 let na hl� lůžku 1 250 Kč /osoba / týden, dítě 7–13,99 let 
na hl� lůžku 1 450 Kč /osoba / týden� příplatky placené na místě: dětská postýlka 7 eur/den v termínech 22� 05�−25� 09� 2021, v ostatních termínech ZDARMA, lednice na dotaz 4 eur/
den� speciální akce: sleva 7=6 na pobyty v termínech do 22� 05� a od 18� 09� 2021, sleva 10 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 03� 2021 (ceny 
v tabulce jsou uvedeny před uplatněním této slevy)� Slevy nelze kombinovat�

cena za osobu a týden 03.04.–24.04.
16.10.–30.10.

24.04.–22.05.
25.09.–16.10.

22.05.–12.06.
11.09.–25.09.

12.06.–10.07.
21.08.–11.09. 10.07.–21.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem, parková strana (bez možnosti přistýlky) 5 750 6 690 8 650 11 450 13 390
Osoba ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem, mořská strana (s možností přistýlky) 6 250 7 150 9 350 12 390 14 890
Dítě do 6,99 let bez lůžka (parková strana) nebo dítě do 6,99 let se 2 dosp� os� na 
přistýlce zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Dítě 7–13,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce nebo 2� dítě do 6,99 let bez lůžka 
(mořská strana) 3 150 3 590 4 690 6 190 7 450

Dítě do 6,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku (parková strana / mořská strana) 4 050 / 4 350 4 690 / 5 050 6 050 / 6 550 8 050 / 8 690 9 390 / 10 450
Osoba od 14 let se 2 dosp� os� na přistýlce nebo dítě 7–13,99 let s 1 dosp� os� na hl� 
lůžku (parková strana / mořská strana) 4 590 / 4 990 5 350 / 5 750 6 950 / 7 490 9 150 / 9 950 10 750 / 11 890

Příplatek za jednolůžkový pokoj 1 890 2 350 3 090 4 150 4 750

sleva  
za včasný nákup
do 31. 3. 202110% 

Dítě do 7 let 
ZDarMa
2� dítě bez lůžka

100 m
od moře

nÁš
tip!



43chorvatsko – DalMÁcie – poDGora

PODGORA – hotel aUrora  kliMa

pŘeDnosti:  vÝBornÁ poloha hotelU, krÁsnÁ plÁž pŘÍMo pŘeD hoteleM, BaZÉn, 
oBlÍBenÝ hotel v živÉM a atraktivnÍM letoviskU. v cenĚ veČeŘe nÁpoJe.

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí formou švédských stolů včetně nápoje k večeři, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na 
místě: parkovné na centrálním parkovišti 8 eur/auto/den, parkovné před hotelem nebo v garáží 15 eur/auto/den, dětská postýlka 5 eur/den� poznámka: slevy FIRST MOMeNT a LAST 
MINUTe se nevztahují na jednolůžkové pokoje�

nÁš
tip!

hotel aurora je velmi oblíbený a vyhle-
dávaný hotel, který se nachází v klidné 
části Podgory na pěší zóně u  centra 
letoviska� U hotelu je krásná oblázková 
pláž s pozvolným vstupem do moře� vy-
bavení: hotel má nově rekonstruované 
pokoje, jídelnu i recepci� Hotel disponuje 
recepcí s trezorem, lobby, třemi výtahy, 
barem u bazénu a aperitiv barem, klima-
tizovanou hotelovou restaurací, terasou, 
internetem v celém hotelu, vnitřním bazé-
nem (v letní sezoně uzavřen), venkovním 
bazénem s  lehátky a slunečníky (ome-
zený počet, za poplatek přibližně 4 eur)� 
Za poplatek sauna a masáže� Hotel má 
k dispozici výtah, kterým se sjede přímo 
na pláž� Parkování za poplatek (omezený 
počet parkovacích míst)� Ubytování: kli-
matizované dvoulůžkové pokoje s vlast-
ním příslušenstvím, balkon, telefon, SAT/ 
TV� Přistýlka je možná pouze u některých 
pokojů na mořskou stranu� Možnost dvou 
dětí do 5,99 let se 2 dospělými na pokoji 
s jednou přistýlkou (jedno dítě na přistýl-
ce, druhé dítě bez lůžka)� stravování: po-

cena za osobu a týden 29.05.–
12.06.

12.06.–
19.06.

19.06.–
26.06.

26.06.–
03.07.

03.07.–
24.07.

24.07.–
21.08.

21.08.–
28.08.

28.08.–
04.09.

04.09.–
11.09.

11.09.–
25.09.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem, 
parková strana (bez možnosti přistýlky) 9 300 9 500 10 300 10 600 10 990 10 990 10 690 9 900 9 600 9 500

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem, 
mořská strana (s možností přistýlky) 9 900 10 200 10 900 11 300 11 300 12 300 11 900 10 900 10 600 10 500

Dítě do 5,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě 6–11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce nebo 
2� dítě do 5,99 let bez lůžka 4 950 5 100 5 450 5 650 5 650 6 150 5 950 5 450 5 300 5 250

Dítě 12–15,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce 6 950 7 150 7 650 7 950 7 950 8 650 8 330 7 650 7 450 7 350
Osoba od 16 let se 2 dosp�os� na přistýlce 8 950 9 190 9 850 10 190 10 190 11 090 10 750 9 850 9 550 9 450
Osoba v jednolůžkovém pokoji 11 590 11 590 11 590 11 590 11 590 11 590 11 590 11 590 11 590 11 590

Podgora

Hotel Aurora

Hotel Aurora

Banén Pokoj

Hotel Aurora

Hotel Sirena

podgora je překrásné městečko s přísta-
vem, které leží 7 km jižně pod Makar-
skou, na úpatí pohoří Biokovo, v oblasti 

poDGora porostlé olivovými háji, borovicemi a ji-
nou středomořskou flórou� Nabízí jedi-
nečnou možnost k odpočinku na dlou-

hých plážích z jemných oblázků, s pozvol-
ným vstupem do moře či v romantických 
kavárnách lemujících promenádu�

sleva  
za včasný nákup
do 15. 2. 202110% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 3. 20217% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 4. 20214% 

Dítě do 6 let 
ZDarMa
2� dítě bez lůžka

lopenze formou švédských stolů� V ceně 
večeře je 0,25 l vína a 0,25 l vody� pláž: 
krásná oblázková, s pozvolným vstupem 
do moře� sport: na pláži možnost spor-
tovních aktivit�

širší nabídky v podgoře (např� 
soukromé apartmány a dům Dražena) 

najdete na www.kellnerck.cz

Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu a, B a c – obousměrná doprava 2 500 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 800 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 690 Kč/osoba� 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz� Místenka: 300 Kč/osoba�
nástupní místa – trasa a: za příplatek 200 kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní� Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště� trasa B: za příplatek 150 kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice� Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek  
a dále dle trasy A� trasa c: další nástupní a svozová místa v čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6 a 7.



44 chorvatsko – DalMÁcie – poDGora

Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu a, B a c – obousměrná doprava 2 500 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 800 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 690 Kč/osoba� 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz� Místenka: 300 Kč/osoba�
nástupní místa – trasa a: za příplatek 200 kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní� Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště� trasa B: za příplatek 150 kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice� Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek  
a dále dle trasy A� trasa c: další nástupní a svozová místa v čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6 a 7.

PODGORA – hotel sirena  kliMa

pŘeDnosti:  BaZÉn, wi-Fi, krÁsnÉ plÁže, novĚ ZrekonstrUovanÝ hotel.

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky: obědy 2 350 Kč/osoba/týden� příplatky placené na místě (na 
dotaz): parkovné 10 eur/auto/den� poznámka: slevy FIRST MOMeNT a LAST MINUTe se nevztahují na jednolůžkové a rodinné pokoje�

nÁš
tip!

hotel sirena je moderně zařízený tří-
patrový hotel s bazénem, přímo u plá-
že� vybavení: recepce, restaurace, 
výtah, bazén, venkovní terasa� Wi-Fi 
zdarma v celém hotelu� Ubytování: kli-
matizované menší dvoulůžkové pokoje 
(s  možností přistýlky u  pokojů s  bal-
konem na mořskou stranu), s vlastním 
příslušenstvím, SAT/TV, minibar, fén, 
Wi-Fi� V  hotelu jsou dva typy pokojů 
– s  francouzským oknem s výhledem 
na hory nebo s balkonem na mořskou 
stranu� Jednolůžkové pokoje pouze na 
parkovou stranu na dotaz� K dispozici 
jsou na dotaz také rodinné pokoje (dva 
pokoje se společnou koupelnou, na par-
kovou stranu s francouzským oknem)� 
stravování: snídaně formou švédských 
stolů a večeře výběr ze tří jídel, salátový 

cena za osobu a týden 29.05.–
05.06.

05.06.–
26.06.

26.06.–
03.07.

03.07.–
17.07.

17.07.–
24.07.

24.07.–
31.07.

31.07.–
21.08.

21.08.–
28.08.

28.08.–
04.09.

04.09.–
11.09.

11.09.–
18.09.

18.09.–
02.10.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji, parková strana 
(bez možnosti přistýlky) 9 600 9 790 10 190 10 490 10 690 10 690 10 690 10 400 9 900 9 700 9 600 9 600

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji, mořská strana 
balkon (s možností přistýlky) 10 800 11 290 11 690 11 990 12 190 12 390 12 500 11 400 11 200 11 200 10 990 10 800

Osoba v rodinném pokoji 10 250 10 250 10 250 10 490 10 690 10 690 10 690 10 400 10 250 10 250 10 250 10 250
Dítě do 3,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce nebo 
v rodinném pokoji zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Dítě 4–6,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce zdarma zdarma 5 850 6 000 6 100 6 200 6 250 5 700 5 600 zdarma zdarma zdarma
Dítě 7–11,99 let v rodinném pokoji 7 190 7 190 7 190 7 350 7 490 7 490 7 490 7 290 7 190 7 190 7 190 7 190
Dítě 7–11,99 se 2 dosp� os� na přistýlce 7 560 7 950 8 190 8 400 8 550 8 690 8 750 7 990 7 850 7 850 7 700 7 590
Dítě 12–17,99 let v rodinném pokoji 9 250 9 250 9 250 9 450 9 650 9 650 9 650 9 390 9 250 9 250 9 250 9 250
Osoba od 12 let se 2 dosp� os� na přistýlce 9 750 10 190 10 550 10 800 10 990 11 190 11 250 10 290 10 090 10 090 9 900 9 750
Příplatek za jednolůžkový pokoj 4 800 4 900 5 100 5 250 5 350 5 350 5 350 5 200 4 950 4 850 4 800 4 800

a polévkový bufet� Možnost dokoupení 
obědů� pláž: krásné oblázkové pláže, 
vhodné pro děti i neplavce�

Podgora

Hotel Sirena Bazén

Pokoj Pokoj Balkón

sleva  
za včasný nákup
do 15. 2. 202110% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 3. 20217% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 4. 20214% 

Dítě do 7 let  
ZDarMa

(v pokoji 2+1,  
mimo 26� 06�–04� 09� 2021)
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu a, B a c – obousměrná doprava 2 550 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 800 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 690 Kč/osoba� 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz� Místenka: 300 Kč/osoba�
nástupní místa – trasa a: za příplatek 200 kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní� Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště� trasa B: za příplatek 150 kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice� Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek  
a dále dle trasy A� trasa c: další nástupní a svozová místa v čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6 a 7.

IGRANe – apartMÁnY alBatros 

DRVeNIK – penZion priMUs kralJević 

kliMa

kliMa

pŘeDnosti:  BlÍZko plÁže, parkovÁnÍ ZDarMa, wi-Fi pŘipoJenÍ, Možnost kliMatiZace, Možnost stravovÁnÍ.

pŘeDnosti:  leDniČka na pokoJi, kliDnÁ lokalita.

Drvenik je turistické letovisko na 
Makarské riviéře, vzdálené přibliž-
ně 30  km od Makarské� Nachází se 
mezi strmými útesy pohoří Biokovo 
a pobřežím s krásnými plážemi� Obec 
je rozdělena do dvou zátok – Don-
ja Vala a  Gornja Vala� Drvenik nabízí 
mnoho možností k rekreaci v přírodě� 
penzion primus je pětipatrový pen-
zion, který se nachází v  klidné části 
města� vybavení: restaurace, výtah,  

cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, asistenční služby delegáta, pojištění CK proti úpadku� 
příplatky: polopenze 2 950 Kč / osoba / týden, dítě do 11,99 let 2 350 Kč / týden, večeře 2 350 Kč 
/ osoba / týden, dítě do 11,99 let 1 890 Kč / týden� příplatky placené na místě: pobytová taxa 
(cena za osobu/den, platba na místě) cca 1,5 eUR, dítě do 11,99 let zdarma, osoba od 12 let platí 
50 %, klimatizace (cena za apartmán/den, platba na místě) 5 eUR�

Letovisko Igrane se nachází na Makarské 
riviéře (16 km jižně od města Makarská)� 
Z pobřeží je výhled na blízký ostrov Hvar 
a za městečkem se tyčí pohoří Biokovko� 
Dům Ankora je vzdálený 100–150 m od 
pláže a  nabízí ubytování v  apartmáno-
vých studiích� Parkování je možné 50 m 
od apartmánů a  je zdarma� Ubytování: 
všechna studia mají vlastní koupelnu/WC, 
vybavený kuchyňský kout, klimatizaci (za 
poplatek), WI-FI a balkon� K dispozici jsou 
následující typy studií: s2 – dvoulůžkové 
studio bez možnosti přistýlky, s balkonem 
na parkovou stranu; s2(+1) – dvoulůžkové 
studio s možností přistýlky, s balkonem na 
mořskou stranu� Přistýlka je formou roz-
kládacího gauče (rozměr 120 x 200 cm) 
a může být určena i pro dvě osoby, avšak 
pouze pro následující možnosti osob: 1) 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 2. 202110% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 3. 20217% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 4. 20214% 

cena za osobu a týden 12.06.–19.06.
04.09.–11.09.

19.06.–26.06.
21.08.–28.08.

26.06.–03.07.
14.08.–21.08. 03.07.–14.08. 28.08.–04.09.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji 6 740 6 900 7 600 7 900 6 800
Dítě do 5,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě 6–11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce nebo 2� dítě do 
11,99 let bez lůžka 3 390 3 450 3 800 3 950 3 400

Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku nebo osoba od 12 
let se 2 dosp� os� na přistýlce 4 750 4 850 5 350 5 550 4 790

Příplatek za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji 2 050 2 090 2 290 2 390 2 050

cena za apartmán a týden 08.05.–26.06.
04.09.–09.10. 26.06.–04.09.

Studio S2 7 750 8 950
Studio S2+1 9 990 11 490
Dítě do 5,99 let na společné přistýlce s dospělou 
osobou nebo dítě do 11,99 let na společné přistýlce 
s dítětem do 11,99 let (ve studiu S2+1)

zdarma zdarma

sleva  
za včasný nákup
do 15. 2. 202110% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 3. 20217% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 4. 20214% 

Dítě do 6 let  
ZDarMa 
2� dítě bez lůžka 

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, asistenční služby delegáta, pojištění CK proti úpadku� cena nezahrnuje: pobytová taxa (cena za 
osobu a den, platba na místě) 1,4 eUR, dítě do 11,99 let zdarma, osoba od 12 let platí 50 %�

Wi-Fi zdarma� Parkování� Ubytování: 
dvoulůžkové pokoje s vlastním příslu-
šenstvím a možností přistýlky� Na po-
koji je TV, lednička, balkon, klimatizace� 
stravování: polopenze� Snídaně formou 
bufetu, večeře servírovaná – výběr ze 
2–3 jídel + salát + dezert, nápoj zdarma� 
pláž: oblázková, asi 150 m od penzio-
nu� sport a animace: disko klub, večery 
s živou hudbou, v okolí běžecké a cyk-
listické trasy, vodní sporty v blízkosti�

1 dospělá osoba a dítě do 5,99 let nebo za 
2) dvě děti do 11,99 let, jiné možnosti jsou 
na dotaz� stravování: vlastní� Možnost do-
koupení večeří či polopenze – snídaně jsou 
formou bufetu, u večeří je výběr ze tří jídel� 
pláž: oblázkové pláže s pozvolným vstupem 
zhruba 100 m od ubytování� V okolí jsou 
také přírodní a nudistické pláže�

Apartmány Albatros – pohled na moře

Penzion Primus Kraljevi – pohled na moře

Penzion Primus Kraljevi 

Apartmány Albatros Studio S2+1

Jídelna

Studio S2+1

Pokoj

nÁš
tip!

nÁš
tip!
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu a, B a c – obousměrná doprava 2 550 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 800 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 690 Kč/osoba� 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz� Místenka: 300 Kč/osoba�
nástupní místa – trasa a: za příplatek 200 kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní� Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště� trasa B: za příplatek 150 kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice� Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek  
a dále dle trasy A� trasa c: další nástupní a svozová místa v čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6 a 7.

chorvatsko – DalMÁcie – Drvenik

DRVeNIK – hotel a DepanDance ivanDo  kliMa

pŘeDnosti:  krÁsnÝ hotel Za DoBroU cenU, iDeÁlnÍ poZice pŘÍMo na plÁži, kliMatiZovanÉ 
pokoJe s velMi DoBrÝM vYBavenÍM, wi-Fi.

hotel ivando je malý rodinný hotel 
postavený v roce 2004� Hlavní budova 
hotelu byla kompletně rekonstruovaná 
v  roce 2018� Depandance je moderní 
objekt se zcela novým zařízením a vyba-
vením pokojů� vybavení: hotel má 4 pat-
ra, je zde výtah, recepce a hezká restau-
race� Hotel se nachází nedaleko u krásné 
slunečné pláže a má vlastní parkoviště, 
které je zdarma� V depandnaci není vý-
tah� Ubytování: klimatizované dvoulůž-
kové, třílůžkové nebo čtyřlůžkové pokoje 
v námořnicko–starodalmátském dekoru 
s velmi pěkným vybavením a zařízením, 
s vlastním příslušenstvím� Na pokoji je 

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí včetně nápoje k večeři, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� 
příplatky: obědy 2 350 Kč / osoba / týden� příplatky placené na místě: dětská postýlka 4 eur/den�

SAT/TV, lednička, trezor, fén, telefon, 
WI-FI, balkon, s částečným pohledem 
na moře� U třílůžkového a čtyřlůžkové-
ho pokoje může být čtvrté lůžko for-
mou rozkládacího gauče� V depandanci 
jsou k dispozici pokoje (stejného typu 
jako v hotelu) a dále studia a apartmá-
ny� Studio pro 2, 3 nebo pro 4 osoby 
– jedna místnost, apartmán A6 – jedna 
třílůžková ložnice a  obývací pokoj se 
3 lůžky (rozkládací křesla), apartmán A9 
– 2 třílůžkové ložnice a obývací místnost 
se 3 lůžky (rozkládací křesla)� Apartmá-
ny a studia mají vybavenou kuchyňku, 
SAT/TV, klimatizaci a  balkon/terasu� 

Dítě do 4 let  
ZDarMa
bez lůžka

hotel ivando

cena za osobu a týden 03.04.–12.06.
18.09.–30.10.

12.06.–26.06.
04.09.–11.09. 11.09.–18.09. 26.06.–10.07.

21.08.–04.09. 10.07.–21.08.

Osoba ve dvoulůžkovém, třílůžkovém nebo čtyřlůžkovém 
pokoji (1� a 2� osoba) 8 690 9 890 9 890 11 050 12 350

Dítě do 3,99 let bez lůžka zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě 4–11,99 let na třetím lůžku 4 490 4 490 4 490 4 490 4 490
Dítě 4–11,99 let na čtvrtém lůžku 3 290 3 290 3 290 3 290 3 290
Osoba od 12 let na třetím lůžku 5 890 5 890 5 890 5 890 5 890
Osoba od 12 let na čtvrtém lůžku 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750
Osoba v jednolůžkovém pokoji 10 590 12 950 12 950 15 290 17 650

Depandance ivando

cena za osobu a týden 03.04.–12.06.
18.09.–30.10.

12.06.–26.06.
04.09.–11.09.

26.06.–10.07.
21.08.–04.09. 10.07.–21.08.

Osoba ve dvoulůžkovém, třílůžkovém nebo čtyřlůžkovém 
pokoji (1� a 2� osoba) 8 150 9 290 10 450 11 750

Osoba ve studiu S2, S3 nebo S4 (1� a 2� osoba) 9 290 10 450 11 750 12 950
Dítě do 3,99 let bez lůžka zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě 4–11,99 let na třetím lůžku v pokoji či studiu 4 490 4 490 4 490 4 490
Dítě 4–11,99 let na čtvrtém lůžku v pokoji či studiu 3 290 3 290 3 290 3 290
Osoba od 12 let let na třetím lůžku v pokoji či studiu 5 890 5 890 5 890 5 890
Osoba od 12 let let na čtvrtém lůžku v pokoji či studiu 4 750 4 750 4 750 4 750
apartmán pro 6 osob
Osoba v apartmánu A6 (při obsazenosti 2 osob) 10 590 12 350 15 290 17 050
Osoba v apartmánu A6 (při obsazenosti 3 osob) 8 650 10 590 11 750 14 090
Osoba v apartmánu A6 (při obsazenosti 4 osob) 7 950 8 850 10 290 11 750
Osoba v apartmánu A6 (při obsazenosti 5 osob) 7 050 7 990 9 190 10 350
Osoba v apartmánu A6 (při obsazenosti 6 osob) 5 890 6 690 7 650 8 650
apartmán pro 9 osob
Osoba v apartmánu A9 (při obsazenosti 4 osob) 9 390 10 290 11 750 13 250
Osoba v apartmánu A9 (při obsazenosti 5 osob) 8 450 9 390 10 590 11 750
Osoba v apartmánu A9 (při obsazenosti 6 osob) 7 850 8 250 9 390 10 190
Osoba v apartmánu A9 (při obsazenosti 7 osob) 7 050 7 450 8 450 9 090
Osoba v apartmánu A9 (při obsazenosti 8 osob) 6 490 6 790 7 750 8 250
Osoba v apartmánu A9 (při obsazenosti 9 osob) 5 750 6 050 6 790 7 350

Apartmán typu A9 má výhled na moře, 
studia mají částečný pohled na moře� 
stravování: polopenze� Snídaně formou 
bufetu, večeře servírovaná – výběr ze 
3 jídel + polévka + salátový bufet + de-
zert� V ceně polopenze je zahrnut 1 ná-
poj k večeři (0,2 dcl piva nebo vína nebo 
limonády)� Možnost dokoupení obědů� 
pláž: krásná slunná oblázková pláž asi 
50 m od hotelu�

Hotel a depandance Ivando

Hotel Ivando

Hotel Ivando

Depandance Ivando

Depandance Ivando

Pohled na moře
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu a, B a c – obousměrná doprava 2 550 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 800 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 690 Kč/osoba� 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz� Místenka: 300 Kč/osoba�
nástupní místa – trasa a: za příplatek 200 kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní� Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště� trasa B: za příplatek 150 kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice� Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek  
a dále dle trasy A� trasa c: další nástupní a svozová místa v čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6 a 7.

chorvatsko – DalMÁcie – Brist, GraDac

cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie a vody, závěrečný úklid, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti 
úpadku� příplatky: (polopenze / snídaně nebo večeře) 2 590 Kč / 1 600 Kč / osoba / týden, 1� dítě do 2,99 let zdarma, 2� a další dítě do 2,99 let 
platí 650 Kč / 400 Kč / osoba / týden, děti 3–11,99 let platí 1 550 Kč / 960 Kč / osoba / týden� příplatky placené na místě: klimatizace 5 eur/den�

termín cena za 
studio s2

cena za 
studio 
s2+1

cena za 
studio 
s2+2

cena za 
studio 
s2+3

Dítě do 
2,99 let  

bez lůžka

příplatek za částečný 
pohled na moře nebo studio 

s terasou / apartmán

příplatek za pohled na 
moře z vyššího patra / 

apartmán
01�05�–08�05� 3 900 5 600 7 300 9 000 950 200 300
08�05�–15�05� 4 100 5 800 7 500 9 200 950 200 300
15�05�–22�05� 4 200 5 900 7 600 9 300 950 200 300
22�05�–29�05� 4 400 6 100 7 800 9 500 950 200 300
29�05�–05�06� 4 800 6 500 8 200 9 900 950 200 300
05�06�–12�06� 5 650 7 300 8 990 10 750 950 200 300
12�06�–19�06� 5 700 8 150 10 600 12 990 950 200 300
19�06�–26�06� 6 200 8 650 10 990 13 550 950 400 600
26�06�–03�07� 7 600 9 990 12 500 14 950 950 400 600
03�07�–10�07� 7 950 10 400 12 850 15 300 950 400 600
10�07�–17�07� 7 990 10 440 12 890 15 340 950 400 600
17�07�–24�07� 8 100 10 550 12 990 15 450 950 400 600
24�07�–21�08� 8 900 11 350 13 800 16 250 950 400 600
21�08�–28�08� 7 900 10 350 12 800 15 250 950 200 300
28�08�–04�09� 6 900 9 350 11 800 14 250 950 200 300
04�09�–11�09� 5 900 8 350 10 800 13 250 950 200 300
11�09�–18�09� 4 900 6 600 8 300 9 990 950 200 300
18�09�–02�10� 3 900 5 600 7 300 8 990 950 200 300

vila Milka leží 150 m od oblázkové plá-
že, 400 m od centra, 150 m od spor-
tovního areálu, 150 m od penzionu 
Caldera� Vila nabízí 8  studií, všechna 
studia mají kuchyňský kout, chladnič-
ku, sprchu a  WC, SAT/TV a  balkon� 
K dispozici je zdarma Wi-Fi a parkování� 
Ubytování: ve vile je k dispozici 8 studií� 
V 1� patře jsou studia č� 1–3 (u studia 
č� 1 lze zakoupit klimatizaci), ve 2� pat-
ře jsou studia č� 4–6 (u studia č� 4 a 5 
lze dokoupit klimatizaci) a ve 3� patře 
jsou 2 větší podkrovní studia č� 7 a 8, 
kde lze dokoupit klimatizaci� Všechna 
studia mají kuchyňskou linku, SAT/TV, 
ledničku, sprchu/WC, balkon, možnost 
parkování u vily� 1. patro: čtyřlůžkové 

GRADAC – vila Milka
pŘeDnosti:  prostornÁ stUDia BlÍZko plÁže, wi-Fi a parkovÁnÍ ZDarMa, kliDnÉ prostŘeDÍ.

nÁš
tip!

studio č� 1 (S2+2) s  velikou terasou 
a balkonem s pohledem na hory, ložnice 
s manželskou postelí a obývací místnost 
s kuchyňským koutem (pokoj oddělený 
od jídelny)� V obývací místnosti je gauč 
rozložitelný pro 2 osoby (spíše pro rodi-
nu s dětmi)� V koupelně je vana� V tomto 
studiu je možnost dokoupení klimati-
zace� Dále jsou v 1� patře 2 třílůžková 
studia č� 2 a 3 (S2+1) s částečným po-
hledem na moře, ložnice s manželskou 
postelí a  rozkládacím křeslem (jedno 
studio větší s odděleným pokojem od 
jídelny)� 2. patro: čtyřlůžkové studio 
č� 4 (S2+2) s pohledem na hory, ložnice 
s manželskou postelí a obývací místnost 
s kuchyňským koutem (pokoj odděle-

ný od jídelny)� V obývací místnosti je 
gauč rozložitelný pro 2 osoby (spíše 
pro rodinu s dětmi)� V tomto studiu je 
možnost dokoupení klimatizace� Dále 
jsou ve 2� patře 2 třílůžková studia č� 5 
a 6 (S2+1) s pohledem na moře, ložni-
ce s manželskou postelí a rozkládacím 
křeslem (jedno studio větší s  oddě-
leným pokojem od jídelny)� Ve studiu 
č� 5 je možnost dokoupení klimatizace� 
3.  patro: 2 velká pětilůžková studia 
(S2+3) s  klimatizací (platba na místě), 
studio č� 7 s pohledem na hory a studio 
č� 8 s pohledem na moře (velmi hezký 
výhled)� Všechna studia lze prodat i jako 
dvoulůžková a cena v tabulce je podle 
počtu přihlášených osob� Studia č� 1 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 2. 202110% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 3. 20217% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 4. 20214% 

Možnost polopenze 
v penzionu caldera

kliMa pouze v některých 
apartmánech

Vila Milka

a 2, 4 a 5, 7 a 8 mají vchod vedle sebe 
a  malou předsíňku, kde se dají zavřít 
dveře a jsou tak oddělená od ostatních 
studií� Dají se tedy využít pro větší rodi-
ny se soukromím� Na vyžádání možnost 
dítěte do 2,99 let bez lůžka (nad kapaci-
tu studia)� stravování: vlastní� Možnost 
dokoupení snídaně, večeře nebo polo-
penze v nedalekém penzionu Caldera�

s2
s2+1
s2+2
s2+3

cena za osobu a týden 12.06.–19.06.
04.09.–11.09.

19.06.–
26.06.

26.06.–
24.07.

24.07.–
21.08.

21.08.–
28.08.

28.08.–
04.09.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem, strana hory (bez možnosti přistýlky) 6 400 6 700 6 900 7 390 6 900 6 700
Osoba ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji s balkonem, mořská strana 
(s možností přistýlky) 6 700 6 900 7 200 7 690 7 200 6 990

Dítě do 5,99 let se 2 dosp� na přistýlce ve dvoulůžkovém pokoji nebo dítě do 
5,99 let se 2 dosp� na hl� lůžku ve třílůžkovém pokoji při obsazenosti 3 osob zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Dítě 6–11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce ve dvoulůžkovém pokoji nebo 
dítě 6–11,99 let se 2 dosp� na hl� lůžku ve třílůžkovém pokoji při obazenosti 
3 osob nebo 2 děti* do 11,99 let se 2 dosp� os� na hl� lůžku a na přistýlce ve 
třílůžkovém pokoji při obsazenosti 4 osob

3 490 3 590 3 750 4 000 3 750 3 650

Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku (strana hory / mořská strana) nebo 
osoba od 12 let se 2 dosp� os� na přistýlce ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém 
pokoji (mořská strana)

4 690 / 4 900 4 900 / 
5 050

5 050 / 
5 290

5 400 / 
5 650

5 050 / 
5 290

4 900 / 
5 150

Osoba od 12 let se 2 dosp� na hl� lůžku ve třílůžkovém pokoji při obsazenosti 
3–4 osob 6 700 6 900 7 200 7 690 7 200 6 990

Příplatek za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150

sleva  
za včasný nákup
do 15. 2. 202110% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 3. 20217% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 4. 20214% 

Dítě do 6 let  
ZDarMa (pouze při 
obsazensoti 3 osob)

Penzion Palma

BRIST – penZion palMa  kliMa

pŘeDnosti:  pŘÍJeMnÉ penZionY pŘÍMo na plÁži, kliMatiZace, leDniČka na pokoJi.

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na 
místě: klimatizace 5 eur/den�

penzion palma se nachází přímo u ob-
lázkové pláže v osadě Brist asi 2 km od 
města Gradac� Parkování u penzionu 
zdarma� WiFi k dispozici v  restauraci 
Mimosa� Ubytování: penzion má dvou-
lůžkové a třílůžkové pokoje s vlastním 
příslušenstvím, balkonem, ledničkou, 

nÁš
tip!

klimatizací (za příplatek)� Pokoje na 
mořskou stranu mají možnost přistýl-
ky� Dětská postýlka na dotaz zdarma� 
stravování: snídaně formou švédských 
stolů� Večeře servírované – hlavní jídlo 
+ salát + dezert + nápoj zdarma� Strava 
se podává v restauraci Mimosa, která 

leží na pobřeží cca 150 m od penzionu� 
pláž: krásná oblázková pláž obklope-
na palmami přímo před penzionem� 
V blízkosti jsou další romantické pláže� 
sport: možnost provozování vodních 
sportů, půjčovna loděk, vodních šla-
padel�
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GRADAC –  hotel a DepanDance laBineca  
(all inclUsive) kliMa

pŘeDnosti:  BohatÁ naBÍDka all inclUsive, krÁsnÉ plÁže, BaZÉn, pokoJe s BalkoneM 
a vÝhleDeM na MoŘe, Možnosti sportovnÍho vYžitÍ.

hotel labineca

cena za osobu a týden 24.04.–22.05. 22.05.–19.06.
11.09.–25.09.

19.06.–26.06.
04.09.–11.09. 26.06.–03.07. 03.07.–17.07.

14.08.–28.08. 17.07.–14.08. 28.08.–04.09. 25.09.–09.10.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji Comfort s balkonem, mořská 
strana (bez možnosti přistýlky / s ožností přistýlky) 8 950 10 090 12 990 / 

13 450
13 650 / 
14 090

15 990 / 
16 450

16 490 / 
17 490

12 990 / 
13 450 7 550

Osoba v rodinném pokoji Comfort s balkonem, mořská strana 10 590 12 250 16 590 17 390 20 450 20 890 17 390 9 190
Dítě do 11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce nebo dítě do 
2,99 let bez lůžka nebo 2 děti do 11,99 let v rodinném pokoji zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

2� dítě 3–11,99 let bez lůžka v pokoji s možností přistýlky / 
3� dítě 3–11,99 let bez lůžka v rodinném pokoji 4 490 / 5 290 5 050 / 6 150 6 750 / 8 290 7 050 / 8 690 8 250 / 

10 250
8 750 / 
10 450 6 750 / 8 690 3 790 / 4 590

Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku (bez možnosti 
přistýlky / s možností přistýlky) 6 250 7 090 9 150 / 9 450 9 550 / 9 890 11 190 / 

11 550
11 550 / 
12 250 9 150 / 9 450 5 290

Osoba 12 let se 2 dosp� os� (na přistýlce / v rodinném 
pokoji) 8 050 / 9 550 9 090 / 

10 990
12 150 / 
14 950

12 690 / 
15 650

14 790 / 
18 390

15 750 / 
18 850

12 150 / 
15 650 6 790 / 8 250

Příplatek za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji, Comfort 3 590 4 050 5 250 5 450 6 390 6 590 5 250 3 050

Depandance labineca

cena za osobu a týden 24.04.–
22.05.

22.05.–19.06.
11.09.–18.09.

19.06.–26.06.
28.08.–04.09.

26.06.–
03.07.

03.07.–17.07.
14.08.–28.08.

17.07.–
14.08.

04.09.–
11.09.

18.09.–
25.09.

25.09.–
09.10.

Osoba v rodinném pokoji Standard s balkonem, parková strana s možností 2 přistýlek 9 390 10 850 15 490 15 750 18 090 18 790 15 050 10 350 8 250
Osoba v rodinném pokoji Standard s balkonem, mořská strana s možností 2 přistýlek 9 890 11 290 15 950 16 190 18 550 19 250 15 490 10 750 8 950
Osoba ve dvoulůžkovém pokoji Premier, balkon, mořská strana s možností přistýlky 10 850 12 450 16 950 16 950 19 750 19 950 16 490 11 950 9 390
Osoba v rodinném pokoji Premier s balkonem, mořská strana s možností 4 přistýlek 11 750 13 850 17 490 18 350 21 150 21 950 17 490 13 250 10 090
Dítě do 11,99 se 2 dosp�os� na přistýlce nebo 2� dítě do 2,99 let bez lůžka 
v pokoji Premier nebo 1� a 2� dítě do 11,99 let v rodinném pokoji zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

2� dítě 3–11,99 let bez lůžka v pokoji Premier 5 450 6 250 8 450 8 450 9 890 9 990 8 250 5 990 4 750
3� a 4� dítě do 11,99 let v rodinném pokoji Premier 5 890 6 950 8 750 9 190 10 590 10 990 8 750 6 650 5 050
Dítě do 11,99 let s 1� dosp� os� na hl� lůžku v pokoji Premier 7 590 8 750 11 850 11 850 13 850 13 990 11 550 8 350 6 590

Osoba od 12 let se 2 dosp�os na přistýlce (Standard, parková strana / Standard, 
mořská strana / Premier / rodinný pokoj Premier)

8 450 / 
8 890 / 
9 750 / 
10 590

9 750 / 
10 150 / 
11 250 / 
12 490

13 950 / 
14 350 / 
15 250 / 
15 750

14 150 / 
14 590 / 
15 250 / 
16 490

16 290 / 
16 690 / 
17 750 / 
19 050

16 950 
/ 17 350 
/ 17 950 
/ 19 750

13 550 / 
13 950 / 
14 850 / 
15 750

9 290 / 
9 690 / 
10 750 

/ 11 950

7 450 / 
8 050 / 
8 450 / 
9 090

Příplatek za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji Premier, balkon, mořská strana 4 350 4 990 6 790 6 790 7 890 7 990 6 590 4 790 3 790

cena zahrnuje: 7x ubytování s all inclusive, asistenční služby delegáta, pojištění CK proti úpadku� sleva: ubytování s polopenzí 1 650 Kč/osoba na hl� lůžku/týden� příplatky placené na 
místě: pobytová taxa přibližně 1,5 eUR nebo 10 HRK/osoba/den, dítě do 11,99 let zdarma, dítě 12–17,99 let 0,75 eUR nebo 5 HRK/osoba/den, dětská postýlka 5 eUR/den, parkování na 
hlídaném parkovišti 10 eUR/auto/den, trezor 3 eUR/den, mini lednička 5 eUR/den� sleva 10 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 03� 2021 (ceny 
v tabulce jsou uvedeny před uplatněním této slevy)�

labineca je moderní hotel, který pro-
šel rozsáhlou rekonstrukcí� Nachází se 
přímo u krásné pláže z jemných obláz-
ků a s pozvolným vstupem do moře� 
Depandance se nachází zhruba 50 m 
od hlavní budovy hotelu� vybavení: 
recepce s  trezorem, možnost inter-
netového připojení Wi-Fi, internetový 
koutek, směnárna, parkování, hotelo-
vá restaurace s krásnou terasou, bar 
v  hotelovém lobby, all inclusive bar, 
kavárna, kongresové místnosti, výtah, 
vnitřní bazén (otevřen před a po hlav-
ní sezóně), venkovní bazén, lehátka 
a  slunečníky u bazénu, dětský bazé-
nek, sauna (za poplatek)� Ubytování: 
pokoje typu Comfort (hlavní budova) – 
renovované klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky s vlastním 
příslušenstvím, balkon s výhledem na 
moře, SAT/TV, telefon, minibar (za 
příplatek), fén� Možnost rodinného 
pokoje (až pro 4 osoby)� Dvoulůžko-
vé pokoje typu Premier (depandan-
ce) – vkusně zařízené, mají možnost 
přistýlky, balkon na mořskou stranu, 
telefon, SAT/TV, fén, klimatizaci� Ro-
dinné pokoje typu Premier (depan-

sleva  
za včasný nákup
do 31. 3. 202110% 

Děti do 12 let  
ZDarMa

Hotel Labineca

Bazén

Hotel Labineca – depandance

Pokoj

širší nabídky v Gradacu 
(např� soukromé apartmány a pokoje) 

najdete na www.kellnerck.cz

mácie� Má krásné rozsáhlé oblázkové 
pláže, pozvolný vstup do moře a z vý-
chodu je chráněn pohořím Rilič� Občer-
stvení a zábavu nabízí řada restaurací, 

GraDac vináren, cukráren a kaváren na pobřežní 
promenádě� Možnost dokoupení lodních 
a autobusových výletů do Dubrovníku, 
Mostaru, Medjugorje, na Bačinská jezera�

Gradac je oblíbené letovisko v jižní části 
Makarské riviéry, nejkrásnější části Dal-

dance) až pro 6 osob, 2 dvoulůžkové 
pokoje propojené dveřmi, pokoje jsou 
vkusně zařízené s pěknou koupelnou 
a  obývacím pokojem s  rozkládacím 
gaučem� Každý pokoj má terasu s nád-
herným výhledem na moře, telefon, 
SAT/TV, fén, klimatizaci� Rodinné 
pokoje typu Standard (depandance) 
až pro 4 osoby, telefon, SAT/TV, kli-
matizace, balkon nebo terasa, některé 
na mořskou stranu� Ve všech typech 
pokojů je možnost dítěte do 2,99 let 
bez lůžka (nad kapacit pokoje)� stra-
vování: all inclusive – snídaně, obědy, 
večeře, vše formou bufetu, 1x týdně 
dalmatská večeře, all inclusive bar 
(otevřen od 10–23 hodin), odpolední 
(16–17 hodin) a  večerní občerstvení 
(22�00–22�30 hodin), místní nealko-
holické a alkoholické nápoje (červené 
a bílé víno, pivo, místní alkoholické ná-
poje, minerální voda, džus)� pláž: před 
hotelem krásná oblázková pláž s po-
zvolným vstupem do moře, vhodné 
pro malé děti� animace: animace pro 
děti a dospělé (6x týdně), dětský klub 
(pro děti od 4 do 11,99 let), minidis-
ko, 4x týdně živá hudba (čereven–září)� 

sport: dětské hřiště, stolní tenis, tenis 
(3 tenisové kurty v blízkosti hotelu − za 
poplatek), šipky, multifunkční hřiště, 
biliár, aqua aerobic�

Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu a, B a c – obousměrná doprava 2 550 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 800 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 690 Kč/osoba� 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz� Místenka: 300 Kč/osoba�
nástupní místa – trasa a: za příplatek 200 kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní� Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště� trasa B: za příplatek 150 kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice� Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek  
a dále dle trasy A� trasa c: další nástupní a svozová místa v čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6 a 7.

širší nabídky v trpanji  
(např� hotel Faraon)  

najdete na www.kellnerck.cz



49chorvatsko – DalMÁcie – GraDac

Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu a, B a c – obousměrná doprava 2 550 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 800 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 690 Kč/osoba� 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz� Místenka: 300 Kč/osoba�
nástupní místa – trasa a: za příplatek 200 kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní� Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany,  
české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště� trasa B: za příplatek 150 kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice� Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek  
a dále dle trasy A� trasa c: další nástupní a svozová místa v čechách a na Moravě a ceny viz. str. 6 a 7.

termín
cena za 

apartmán s2 
a týden

cena za 
apartmán s3 

a týden
15�05�–29�05� 4 900 7 800
29�05�–05�06� 5 400 8 400
05�06�–12�06� 5 800 8 800
12�06�–19�06� 6 200 9 500
19�06�–26�06� 6 900 9 700
26�06�–03�07� 8 200 10 900
03�07�–17�07� 8 400 11 200
17�07�–31�07� 8 600 11 400
31�07�–14�08� 8 900 11 900
14�08�–21�08� 8 900 11 400
21�08�–28�08� 6 900 10 400
28�08�–04�09� 6 400 9 400
04�09�–11�09� 5 990 8 400
11�09�–18�09� 5 200 7 900
18�09�–02�10� 4 950 7 400

cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a plynu, asistenční služby 
delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky: (polopenze / snídaně nebo 
večeře) 2 590 Kč / 1 600 Kč / osoba / týden, 1� dítě do 2,99 let zdarma, 2� a další dítě do 
2,99 let platí 650 Kč / 400 Kč / osoba / týden, děti 3–11,99 let platí 1 550 Kč / 960 Kč / osoba 
/ týden� příplatky placené na místě: parkovné 40 kn/auto/den�

vila ivankovič je velmi oblíbená a na-
chází se v  klidném prostředí přibližně 
100  m od pláže� Ubytování: dvoulůž-
ková a  třílůžkové studio s kuchyňským 

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky: boční pohled na moře 500 Kč / osoba / týden, dítě do 11,99 let 
s 1 dosp� os� na hlavním lůžku 350 Kč / osoba / týden, děti zdarma příplatek neplatí, platící osoby na přistýlce platí 250 Kč / osoba / týden, pokoj s kuchyňkou 150 Kč / pokoj / týden� 
příplatky placené na místě: klimatizace 6 eur/den, malý pes (na dotaz) 5 eur/den� poznámka: slevy FIRST MOMeNT a LAST MINUTe se nevztahují na jednolůžkové pokoje�

penzion caldera je velmi oblíbený� Na-
chází se přibližně 90 m od pláže, obcho-
du, pošty, směnárny, banky� vybavení: 
klimatizovaná restaurace, internetové 
připojení WiFi zdarma, parkování� Uby-
tování: dvoulůžkové pokoje s vlastním 
příslušenstvím, s balkonem, s možností 
až 2 přistýlek, na pokoji lednička a TV� Za 

GRADAC – penZion calDera

GRADAC – vila ivankoviČ kliMa

pŘeDnosti:  wi-Fi ZDarMa, leDniČka na pokoJi, krÁsnÉ plÁže.

pŘeDnosti:  BlÍZko krÁsnÉ oBlÁZkovÉ plÁže, klientY velMi oBlÍBenÁ 
UBYtovacÍ kapacita.

nÁš
tip!

kliMa

příplatek je na pokoji možná klimatizace 
a kuchyňka� v penzionu jsou následu-
jící skladby pokojů: pokoj s balkonem 
a  bočním pohledem na moře bez ku-
chyňky bez možnosti přistýlky, pokoj bez 
balkonu s kuchyňkou s možností přistýl-
ky a pokoj s balkonem s bočním pohle-
dem a kuchyňkou s možností až dvou při-

cena za osobu a týden 25.09.–
02.10.

18.09.–
25.09.

22.05.–05.06.
11.09.–18.09.

05.06.–
12.06.

12.06.–19.06.
04.09.–11.09.

28.08.–
04.09.

21.08.–
28.08.

19.06.–
26.06.

26.06.–
03.07.

03.07.–
21.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji 4 700 4 800 4 900 5 200 5 990 6 400 6 900 6 990 7 300 7 600
1� dítě do 5,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
2� dítě do 11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce nebo dítě 
6–11,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce 2 350 2 400 2 450 2 600 3 000 3 200 3 450 3 500 3 650 3 800

Dítě do 11,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku nebo osoba od 12 
let se 2 dosp� os� na 1� nebo 2� přistýlce 3 290 3 390 3 450 3 650 4 200 4 490 4 850 4 900 5 150 5 350

Příplatek za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji 2 350 2 400 2 450 2 600 3 000 3 200 3 450 3 500 3 650 3 800

sleva  
za včasný nákup
do 15. 2. 202110% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 3. 20217% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 4. 20214% 

1. dítě do 6 let  
ZDarMa

sleva  
za včasný nákup
do 15. 2. 202110% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 3. 20217% 

sleva  
za včasný nákup
do 15. 4. 20214% 

Možnost polopenze  
v penzionu caldera

koutem, příslušenstvím, balkonem nebo 
terasou, Wi-Fi zdarma� stravování: vlast-
ní� Možnost dokoupení snídaně a večeře 
v  nedalekém penzionu Caldera�

Vila Ivankovič

Vila Ivankovič

Terasa

Terasa

Penzion Caldera

Kuchyň

100 m
od moře

stýlek� stravování: polopenze – snídaně 
formou švédských stolů, večeře – výběr 
ze 2–3 menu v klimatizované restauraci� 
V termínech do 12� 06� a od 11� 09� 2021 
nemusí být při nižším počtu hostů u pen-
zionu Caldera výběr ze 2–3 menu� pláž: 
krásné oblázkové pláže, pozvolný vstup 
do vody, vhodné pro malé děti�

90 m
od moře

nÁš
tip!



50 chorvatsko – DalMÁcie – oreBiČ

Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu a, B a c – obousměrná doprava 2 700 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 900 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 800 Kč/osoba� 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz� Místenka 300 Kč/osoba�
nástupní místa – trasa a: za příplatek 200 kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní� Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany, 
české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště� trasa B: za příplatek 150 kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice� Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek a dále dle 
trasy A� trasa c: další nástupní a svozová místa v čechách a na Moravě a ceny viz. str. 7.

cena zahrnuje: 7x ubytování s all inclusive light, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na místě: domácí zvíře do 15 kg (pouze Villas 
Bellevue a v termínech do 02�07� a od 14�08�) 5 eur/den a 25 eur za finální úklid� speciální akce: sleva 7=6 pro pobyty v termínech 03� 04�-04� 06� a 18� 09�-22� 10� 2021� sleva 10 % ze 
základní ceny ubytování pro rezervace delší než 10 nocí v termínu 19� 06�–10� 09� 2021� sleva 20% za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 01� 2021, 
sleva 15 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 03� 2021, sleva 10 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 30� 04� 
2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním těchto slev)� Slevy nelze kombinovat�

Depandance Bellevue

cena za osobu a týden 01.05.–15.05.
11.09.–25.09.

15.05.–05.06.
04.09.–11.09.

05.06.–19.06.
28.08.–04.09.

19.06.–03.07.
14.08.–28.08.

03.07.–
14.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji, balkon, mořská strana (bez 
možnosti přistýlky) 8 950 10 590 12 690 14 550 16 450

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji Superior, balkon, mořská strana 
(s možností přistýlky) 9 650 11 290 13 390 15 290 17 150

 Osoba v rodinném pokoji, balkon, mořská strana 11 290 12 950 15 490 17 850 20 650
Dítě do 6,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě do 6,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku 4 490 5 290 6 350 7 290 8 250
Dítě 7–13,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce 4 850 5 650 6 690 7 650 8 590
2 děti* do 13,99 let v rodinném pokoji na přistýlce 5 650 6 490 7 750 8 950 10 350
Dítě 7–13,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku 6 690 7 950 9 550 10 950 12 350
Osoba od 14 let se 2 dosp� os� na přistýlce 7 750 9 050 10 750 12 250 13 750
Příplatek za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji, balkon, mořská str� 2 690 3 190 6 350 7 290 8 250* c

en
a 

za
 k

až
dé

 d
ítě

Hotel Bellevue

cena za osobu a týden 01.05.–15.05.
11.09.–25.09.

15.05.–05.06.
04.09.–11.09.

05.06.–19.06.
28.08.–04.09.

19.06.–03.07.
14.08.–28.08. 03.07.–14.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji bez možnosti přistýlky, parková strana 10 350 11 550 14 090 16 450 18 790
Osoba ve dvoulůžkovém pokoji superior s možností přistýlky (parková strana / balkon, 
mořská strana) 11 050 / 12 250 13 390 / 14 550 15 990 / 17 390 18 350 / 20 190 20 650 / 23 050

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji suite s možností dvou přistýlek, balkon, mořská strana 14 550 16 950 19 490 22 290 25 150
Dítě do 6,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě do 6,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku (parková strana / superior, parková strana / 
superior, mořská strana / suite)

5 190 / 5 550 / 
6 150 / 7 290

5 750 / 6 690 / 
7 290 / 8 450

7 050 / 7 990 / 
8 690 / 9 750

8 250 / 9 190 / 
10 090 / 11 150

9 390 / 10 350 / 
11 550 / 12 590

Dítě 7–13,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce (superior, parková strana / superior, mořská 
strana) 5 550 / 6 150 6 690 / 7 290 7 990 / 8 690 9 190 / 10 090 10 350 / 11 550

2 děti* do 13,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce, pokoj suite, balkon, mořská strana 7 290 8 450 9 750 11 150 12 590
Dítě 7–13,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku (parková strana / superior, parková strana / 
superior, mořská strana / suite)

 7 750 / 8 290 / 9 
190 / 10 950

8 650 / 10 050 / 
10 950 / 12 690

10 590 / 11 990 / 
13 050 / 14 650

12 350 / 13 750 / 
15 150 / 16 750

14 090 / 15 490 / 
17 250 / 18 850

Osoba od 14 let se 2 dosp� os� na přistýlce (superior, parková strana / superior, mořská 
strana) 8 850 / 9 790 10 750 / 11 650 12 790 / 13 890 14 650 / 16 150 16 550 / 18 450

Příplatek za jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji, parková strana 3 150 3 450 7 050 8 250 9 390* c
en

a 
za

 k
až

dé
 d

ítě

Villas Bellevue

cena za osobu a týden 01.05.–15.05.
11.09.–25.09.

15.05.–05.06.
04.09.–11.09.

05.06.–19.06.
28.08.–04.09.

19.06.–03.07.
14.08.–28.08. 03.07.–14.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji s možností přistýlky, terasa, mořská strana 10 090 11 990 14 350 16 190 18 350
Osoba v rodinném pokoji, terasa, mořská strana 11 290 12 950 15 490 17 850 20 650
Osoba v rodinném pokoji Family Superior s možností přisýlky, terasa, mořská strana 11 750 13 390 15 990 18 350 21 150
Dítě do 6,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce nebo v rodinném pokoji Family zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě do 6,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku nebo dítě 7–13,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce 
nebo v rodinném pokoji Family (terasa, mořská strana / rodinný pokoj Family) 5 050 5 990 7 190 8 150 9 190

2 děti* do 13,99 let v rodinném pokoji 5 650 6 490 7 750 8 950 10 350
Dítě 7–13,99 let s 1 dosp� os� na hl� lůžku 5 890 / 8 850 6 690 / 10 050 7 990 / 11 990 9 190 / 13 750 10 590 / 15 850
Osoba od 14 let se 2 dosp� os� na přistýlce (terasa, mořská strana / rodinný pokoj Family) 7 590 8 990 10 750 12 150 13 750
Dítě do 13,99 let na hl� lůžku v rodinném pokoji Family 8 090 / 9 390 9 590 / 10 750 11 450 / 12 790 12 990 / 14 650 14 650 / 16 950
Příplatek za jednu osobu ve dvoulžůkovém pokoji, terasa, mořská strana 3 050 3 590 7 190 8 150 9 190
platí pro všechny tabulky: termíny do 01. 05. 2021 a od 25. 09. 2021 jsou k dispozici na www.kellnerck.cz

* c
en

a 
za

 k
až

dé
 d

ítě

OReBIč –   hotel , DepanDance   
a villas BellevUe  all inclUsive liGht kliMa

hotel, depandance a villas Bellevue 
je zrekonstruovaný komplex, který leží 
v malebném prostředí v bezprostřední 
blízkosti krásné oblázkové pláže a  je 
obklopen bohatou středomořskou 
vegetací� Celkovou scenérii doplňuje 
františkánský klášter, který se tyčí vy-
soko nad zátokou, stejně jako protileh-
lé středověké město Korčula ležící na 
stejnojmenném ostrově� Romantická 
pobřežní promenáda vede od hotelu 
do centra městečka Orebič� Je zde pra-
videlné lodní spojení s městem Korčula� 
Hotel leží přímo u pláže obklopené bo-
rovicemi a je vzdálen přibližně 600 m od 
centra Orebiče� Depandance se nachází 
přibližně 100 m od hotelu� Hosté hote-
lu, depandance i Villas Bellevue mohou 
využívat všech služeb hotelu� vybave-

pŘeDnosti:  novĚ ZrekonstrUovanÝ koMpleX, all inclUsive liGht, krÁsnÉ plÁže, MiniBar na pokoJi, venkovnÍ BaZÉn.

ní: recepce, klimatizovaná restaurace, 
venkovní bazén se sladkou vodou pro 
dospělé a děti, přístup na internet, TV 
sál, velkou taneční terasu� Parkoviš-
tě u hotelu zdarma� Ubytování: hotel 
Bellevue – klimatizované dvoulůžkové 
pokoje s  vlastním příslušenstvím ori-
entované na moře či park, s možnosti 
až dvou přistylek, minibarem, SAT/TV, 
trezorem, telefonem, fénem a  Wi-Fi� 
Pokoje na mořskou stranu jsou s balko-
nem, na parkovou stranu bez balkonu� 
Depandance Bellevue – klimatizované 
dvoulůžkové pokoje s možností přistýl-
ky, balkon na moře, minibar, trezor, 
LCD–TV, telefon, Wi-Fi� villas Belle-
vue – klimatizované dvoulůžkové pokoje 
s možností přistýlky v jednopatrových 
domech s balkonem nebo terasou, spr-

chou, WC, telefonem, SAT/TV, lednič-
kou, trezorem, fénem, mikrovlnou trou-
bou a Wi-Fi� Dětská postýlka na dotaz 
zdarma� V dependanci a Villas Bellevue 
možnost rodinných pokojů� stravová-
ní: all inclusive light – snídaně, oběd, 
večeře formou švédských stolů včetně 
nápojů k obědu a večeři (červené a bílé 
víno, pivo, nealkoholické nápoje)� pláž: 
oblázková, nachází se přímo pod hote-
lem, cca 20 m, od depandance vzdálená 
do 100 m� Vstup do vody je pozvolný 
a koupání je vhodné i pro menší děti, 
křišťálově čistá voda� sport: hřiště na 
míčové hry, 4  tenisové kurty s večer-
ním osvětlením, stolní tenis, hřiště na 
volejbal, dětské hřiště, půjčovna lehátek 
a  slunečníků, surfů, člunů a  kol� Ani-
mační programy, dětský klub�

sleva  
za včasný nákup
do 30. 4. 202110% 

sleva  
za včasný nákup
do 31. 1. 202120% 

sleva  
za včasný nákup
do 31. 3. 202115% 

Dítě do 7 let  
ZDarMa
(u třílůžkových pokojů)

2 děti možné v rodinném  
nebo suite pokoji 

Hotel Bellevue – pokoj

Hotel Bellevue

širší nabídky v trpanji (např� hotel 
Faraon) najdete na www.kellnerck.cz
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem pro trasu a, B a c – obousměrná doprava 2 700 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 900 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 800 Kč/osoba� 
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz� Místenka 300 Kč/osoba�
nástupní místa – trasa a: za příplatek 200 kč – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Planá u Mariánských Lázní� Bez příplatku – Plzeň, Nepomuk, Kasejovice, Blatná, Sedlice, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany, 
české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště� trasa B: za příplatek 150 kč – Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Velemín, Lovosice, Litoměřice� Bez příplatku – Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek a dále dle 
trasy A� trasa c: další nástupní a svozová místa v čechách a na Moravě a ceny viz. str. 7.

chorvatsko – DalMÁcie – oreBiČ

cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a plynu, asistenční služby 
delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na místě: malé 
domácí zvíře 4 eur/den, klimatizace 5 eur/den� pro cestující autobusovou dopravou: transfer 
od agentury k apartmánu a zpět 2 eur/osoba/jeden směr�

cena zahrnuje: 7x ubytování s all inclusive light, asistenční služby delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� speciální akce: sleva 
7=6 pro pobyty v termínech 03� 04�–04� 06� a 18� 09�–22� 10� 2021� sleva 10 % ze základní ceny ubytování pro rezervace delší než 10 nocí 
v termínu 19� 06�–10� 09� 2021� sleva 20 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 01� 2021, sleva 15 % 
za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 03� 2021, sleva 10 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování 
při zakoupení zájezdu do 30� 04� 2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním těchto slev)� Slevy nelze kombinovat�

Soukromé apartmány
cena za apartmán 
a týden

24.04.–22.05.
18.09.–09.10.

22.05.–12.06.
11.09.–18.09.

12.06.–03.07.
21.08.–11.09. 03.07.–21.08.

Studio 2 (typ A) 4 750 5 190 7 550 8 950
A2 (typ A1) 5 450 6 350 8 450 10 090
A4 (typ B) 7 750 9 650 11 290 12 950
A4 (typ B1) 8 950 11 290 12 950 14 790
A6 (typ C) 10 850 13 150 15 490 17 850
A6 (typ C1) 12 690 15 490 17 850 20 890
A8 (typ D) 13 650 16 690 20 190 23 490
A8 (typ D1) 15 290 19 050 21 150 26 050
Přistýlka 1 190 1 450 1 650 2 150

cena za osobu a týden 24.04.–01.05.
25.09.–02.10.

01.05.–15.05.
11.09.–25.09.

15.05.–05.06.
04.09.–11.09.

05.06.–19.06.
28.08.–04.09.

19.06.–03.07.
14.08.–28.08.

03.07.–
14.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji bez možnosti 
přistýlky, balkon (parková strana / mořská strana) 7 050 / 7 550 8 250 / 8 950 9 890 / 

10 590
11 550 / 
12 690

12 950 / 
14 350

14 350 / 
15 990

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji s možností 
přistýlky, balkon (parková strana / mořská strana) 7 550 / 8 250 8 690 / 9 650 10 350 / 

11 290
11 990 / 
13 390

13 390 / 
15 050

14 790 / 
16 690

Osoba v rodinném pokoji, balkon, parková strana 8 950 9 650 11 750 13 390 15 490 17 650
Dítě do 6,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě do 6,99 let na hl� lůžku s 1 dosp� os� 
(parková strana / mořská strana) 3 550 / 3 790 4 150 / 4 490 4 950 / 5 290 5 750 / 6 350 6 490 / 7 190 7 190 / 

7 990
Dítě 7–13,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce 
(parková strana / mořská strana) 3 790 / 4 150 4 350 / 4 850 5 190 / 5 650 5 990 / 6 690 6 690 / 7 550 7 450 / 

8 350
2 děti* do 13,99 let na přistýlce v rodinném 
pokoji 4 490 4 850 5 890 6 690 7 750 8 850

Dítě 7–13,99 let na hl� lůžku s 1 dosp� os� 
(parková strana / mořská strana) 5 290 / 5 650 6 190 / 6 690 7 450 / 7 950 8 650 / 9 550 9 690 / 

10 750
10 750 / 
11 990

Osoba od 14 let se 2 dosp� os� na přistýlce 
(parková strana / mořská strana) 6 050 / 6 590 6 950 / 7 750 8 290 / 9 050 9 90 / 10 750 10 750 / 

12 050
11 850 / 
13 350

Příplatek za jednu osobu ve dvoulůžkovém 
pokoji, balkon (parková strana / mořská strana) 2 150 / 2 290 2 490 / 2 690 2 990 / 3 190 5 750 / 6 350 6 490 / 7 190 7 190 / 

7 990
Osoba v jednolůžkovém pokoji, balkon (parková 
strana / mořská strana)

10 090 / 
11 050

10 850 / 
11 750

13 150 / 
14 350

14 790 / 
16 190

16 450 / 
17 850

18 350 / 
19 750

Vila Milena
cena za 
apartmán 
a týden

01.05.–
26.06.

26.06.–
03.07.

03.07.–
11.09.

A2 (typ A) 6 150 6 790 8 450

Vila Doma
cena za apartmán 
a týden

24.04.–22.05.
18.09.–02.10.

22.05.–12.06.
11.09.–18.09.

12.06.–03.07.
28.08.–11.09. 03.07.–28.08.

A4 (typ B1) 10 090 12 450 14 350 15 990

cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a plynu, asistenční služby 
delegáta, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na místě: pro 
cestující autobusovou dopravou: transfer od agentury k apartmánu a zpět 2 eur/osoba/
jeden směr�

OReBIč – hotel orsan  all inclUsive liGht kliMa

pŘeDnosti:  hotel hneD U plÁže, BlÍZko Do centra MĚsta, prostornÉ kliMatiZovanÉ pokoJe.

OReBIč –  soUkroMÉ apartMÁnY   
a vila Milena  a vila DoMa  zvíře pouze u souk. ap.

kliMa

apartmány jsou umístěny v  soukro-
mých vilkách a vzdáleny do 350 m od 
moře� Jedná se o účelně vybavené byty� 
Ubytování: studio 2 [typ A] – 1 ložni-
ce dohromady s kuchyňským koutem; 
a2 [typ A1] – 1 ložnice, kuchyně; a4 
[typ B] – 1 ložnice, obývací místnost 
s  rozkládacím gaučem; a4  (2/2) [typ 
B1] – 2 ložnice; a6  (2/2+2) [typ C] – 
2 ložnice, obývací pokoj s rozkládacím 
gaučem pro dvě osoby, 1–2 WC s kou-
pelnou; a6 (3/2) [typ C1] – 3 ložnice, 
samostatná kuchyň, 2 koupelny a 2 WC; 
a8 (3/2+2) [typ D] – 3 ložnice, obývací 

hotel orsan se nachází na atrak-
tivním místě, přibližně 15  minut od 
Orebiče, v  tiché zátoce s  výhledem 
na staré město Korčulu� vybavení: re-
staurace, kavárna, aperitiv bar s tera-
sou, venkovní bazén s mořskou vodou 
100 m2, lehátka a slunečníky zdarma� 
Parkování zdarma a Wi-Fi na pokojích 
a na recepci� Ubytování: klimatizova-

pokoj s gaučem pro 2 osoby, 2–3 WC 
s koupelnou; a8 (4/2) [typ D1] – 4 lož-
nice, 2–3 WC s  koupelnou� Všechny 
apartmány mají zařízenou kuchyňku, 
sprchu/WC, balkon nebo terasu, parko-
vací místo� stravování: vlastní, možnost 
dokoupení stravy na místě�
vila Milena je vzdálena přibližně 400 m 
od pláže� Ve vzdálenosti 200 m od vily je 
restaurace, obchod a kavárna a 900 m 
od vily je centrum� Ubytování: a2 
(2 osoby) – 2 studiové apartmány A2 
v 1� patře, v každém je 1 ložnice s ku-
chyňkou, sprcha/WC, balkon� Ve vile je 

klimatizace, Wi-Fi, možnost parkování 
u vily� vila Doma je vzdálena přibližně 
80 m od pláže� Ve vzdálenosti 200 m 
od vily je restaurace, 100 m od vily je 
obchod a kavárna a 300 m od vily je 

širší nabídky v orebiči, korčule 
a v Bosně a hercegovině v neumu (např� 

Orebič – vila Dusanka, Maris a Orebič 
Tours, Korčula – hotel a apartmány Port 
9, hotel Liburna a Marko Polo, Korčula – 
Lumbarda – hotel Borik , Neum – hotel 

Zenit) najdete na www.kellnerck.cz

né jednoduše zařízené dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky, s vlast-
ním příslušenstvím, telefon, SAT/TV, 
fén, balkon a Wi-Fi� Možnost rodin-
ných pokojů� stravování: all  inclu-
sive  light – snídaně, oběd, večeře 
formou švédských stolů, včetně ná-
pojů k obědu a večeři červené a bílé 
víno, pivo, nealkoholické nápoje� 

pláž: písečná, přímo před hotelem� 
K  dispozici převlékací kabinka, spr-
chy, lehátka a slunečníky za poplatek� 
sport: animace, tenisové kurty u ho-
telu Bellevue (400 m od hotelu), stolní 
tenis, hřiště na volejbal, dětské hřiště, 
pronájem šlapadel, kajaků a motoro-
vých člunů, živé hudební večery (od 
června do října)�

sleva  
za včasný nákup
do 30. 4. 202110% 

sleva  
za včasný nákup
do 31. 1. 202120% 

sleva  
za včasný nákup
do 31. 3. 202115% 

Dítě do 7 let  
ZDarMa

Vila Milena Vila Doma

Pokoj

Hotel Orsan

centrum� Ubytování: a4 (4 osoby) – 
2� patro, 2  ložnice, kuchyně, obývací 
pokoj, sprcha/WC, balkon� Ve vile je 
klimatizace, Wi-Fi, SAT/TV, možnost 
parkování u vily� stravování: vlastní�

nÁš
tip!



Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: Tarif L5 – pojištění léčebných výloh 25 Kč/osoba/den, 
Tarif K5S – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, Tarif K5SS – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 Kč/osoba/den, tarif Auto+ – pojištění auta 
390 Kč/auto/pobyt, tarif P – připojištění pro případ pandemie 36 Kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem – obousměrná doprava 2 250 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 590 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 350 Kč/osoba. Odjezdy autobusů jsou 
vždy v pátek, návrat v neděli. U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz.
Základní nástupní místa: Plzeň, Nepomu, Klatovy, Horažďovice, Blatná, Strakonice, Písek, Česé Budějovice, Kaplice, Kladno, Praha, Benešov, Příbram, Tábor, Jihlava, Brno. Svozová místa a ceny viz. str. 7. 

VeNeTO – LIDO DI JeSOLO – hotel reX 

VeNeTO – LIDO DI JeSOLO – apartMÁnY DiploMatic

hotel rex je rodinný hotel, který se 
nachází v klidné částí v blízkosti Piazza 
Nember, kousek od hlavní promenády� 
Hotel disponuje klimatizovanou restau-
rací, barem na terase, TV místností, 
soukromou částí na pláži, Wi-Fi inter-
net v hotelové hale� Parkování u hotelu 
– limitovaná místa� Ubytování: dvoulůž-
kové klimatizované pokoje s možností 
přistýlky, vlastní soc� zařízení, telefon, 
TV, trezor, balkon, ventilátor, s částeč-
ným výhledem na moře� stravování: 
bufetová snídaně a tří chodová á la car-
te večeře se salátovým bufetem� Možno 
dokoupit obědy� pláž: vzdálena 30 m od 
hotelu�

apartmány Diplomatic se nachází 
přímo na pláži v  západní části Lido 
di Jesolo u Piazza Torino� vybavení: 
výtah a parkovací místo v ceně (v zá-
vislosti na obsazenosti)� Ubytování: 
studio typ a – obsazenost 3 osoba-
mi� Kuchyňský kout, obývací pokoj se 
3 lůžky (lůžko nebo rozkládací gauč), 
koupelna se sprchovým koutem, WC 

Dítě do 3 let ZDarMa

(pouze pro termíny  
do 12� 6� a od 28� 8� 2021)

sleva  
za včasný nákup
do 31. 3. 20215% 

sleva  
za včasný nákup
do 31. 3. 202110% 

Apartmány Diplomatic

Lido di Jesolo

Kuchyň

Pokoj

Ložnice

Pokoj

Hotel Rex

širší nabídky v itálii (např� Bibione, 
Lignano, Alba Adriatica, eraclea 
Mare, Caorle a další) najdete na 

www.kellnerck.cz 

širší nabídky v lido di Jesolo 
(např� hotel Cambridge, Le Soleil, 
Madison, Miami, Oeanic a Roby 
a apartmány Brioni, el Palmar, 

Houston, Michelangelo, Rubino, 
San Nichola´s a Torino)  

najdete na www.kellnerck.cz

cena zahrnuje: 7x ubytování v hotelu s polopenzí, pojištění CK proti úpadku� příplatky: plná penze 2 150 Kč / osoba / týden, dětská 
postýlka a strava pro dítě do 2,99 let 1 450 Kč / týden� Jedna osoba ve dvoulůžkovém pokoji 4 950 Kč / osoba / týden� příplatky placené 
na místě: povinný přihlašovací poplatek 0,9 eur osoba / noc� sleva 5 % za včasný nákup ze základní ceny ubytováni při zakoupení zájezdu 
do 31� 03� 2021 pouze pro termíny do 12� 06� a od 28� 08� 2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním této slevy)�

cena za osobu a týden 03.04.–22.05.
04.09.–11.09.

22.05.–12.06.
28.08.–04.09. 12.06.–17.07. 17.07.–31.07.

21.08.–28.08. 31.07.–21.08.

Osoba ve dvoulůžkovém pokoji 8 690 9 050 11 390 11 850 14 450
Dítě do 2,99 let bez lůžka a stravy zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Dítě 3–13,99 let se 2 dosp� os� na přistýlce 4 350 4 550 5 690 5 950 7 250
Osoba od 14 let se 2 dosp� os� na přistýlce 6 950 7 250 9 150 9 490 11 550
Osoba v jednolůžkovém pokoji 10 590 10 950 13 290 13 750 16 350

lido di Jesolo leží v severní části Jadra-
nu severně od Benátek� Lido di Jesolo 
je živoucí město, vhodné pro trávení 

veneto –  
liDo Di Jesolo

rodinné dovolené a jeho 15 kilometrů 
dlouhé písečné pláže, kterým se přezdí-
vá „zlaté“, lákají k procházkám� 

kliMa

cena za apartmán a týden 24.04.–15.05.
18.09.–02.10. 15.05.–22.05.

22.05.–29.05.
12.06.–19.06.
11.09.–18.09.

29.05.–05.06.
19.06.–26.06.
04.09.–11.09.

05.06.–12.06. 26.06.–10.07.
28.08.–04.09.

10.07.–24.07.
21.08.–28.08. 24.07.–07.08. 07.08.–21.08.

Typ A 6 850 8 750 11 290 12 450 11 450 14 090 16 950 19 750 20 650
Typ B 7 990 10 450 13 650 15 490 13 890 17 390 19 250 23 050 23 950
Typ C 9 890 12 390 15 750 16 950 15 890 19 050 23 490 26 050 28 390

cena zahrnuje: 7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a plynu, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na místě: povinný přihlašovací poplatek cca 1 eur / osoba nad 
12 let / noc, vratná kauce 200 eur (pouze hotovost), ložní prádlo a ručníky (na vyžádání) 12 eur/osoba, dětská postýlka (na vyžádání) 35 eur / týden, závěrečný úklid 50 eur / apartmán, 
speciální akce: sleva 7=6 na pobyty v termínech 05� 06�–10� 07� 2021, sleva 7=5 na pobyty v termínech 24� 04�–12� 05� a 11� 09�–02� 10� 2021� sleva 10 % za včasný nákup ze základní 
ceny ubytování na pobyty v termínech 24� 04�–02� 10� 2021 při zakoupení zájezdu do 31� 03� 2021 (slevy se vztahují pouze na pobyty 7 nocí a více, ceny v tabulce jsou uvedeny před 
uplatněním těchto slev)� Slevy se mohou kombinovat�

a balkon� apartmán typ B – obsaze-
nost 4 osob� Obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a  rozkládacím gaučem 
pro 2 osoby, ložnice se 2 lůžky nebo 
ložnice se 3 lůžky obývací pokoj s jed-
ním lůžkem, koupelna se sprchovým 
koutem, WC a  balkon� apartmán 
typ c – obsazenost 6 osob� Kuchyň-
ský kout, obývací pokoj se 2  lůžky, 

2  ložnice se 2 lůžky� K  dispozici je 
koupelna se sprchovým koutem a WC 
a  balkon� stravování: vlastní� pláž: 
přímo u domu� Plážový servis (1 slu-
nečník a 2 lehátka), od poloviny květ-
na do poloviny září, v  ceně� klienti 
by měli vracet apartmán ve stavu: 
uklizeném, vynesené odpadky, nádobí 
umyté a rozmrazené lednice�

Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den,  
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem – obousměrná doprava 2 290 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 550 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 390 Kč/osoba� Odjezdy autobusů jsou 
vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz�
Základní nástupní místa: Praha, Dobříš, Příbram, Písek, české Buděovice, Benešov, Tábor, Jilhlava (Pávov), Brno, Mikulov� svozová místa a ceny viz. str. 7. 

itÁlie – veneto – liDo Di Jesolo52
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den, 
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu (stornovací poplatky do 30 000 Kč) 60 kč/osoba/den, tarif auto+ – pojištění auta 
390 kč/auto/pobyt, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

Doplatek za dopravu klimatizovaným autobusem (rosolina Mare) – obousměrná doprava 2 550 Kč/osoba, jednosměrná doprava 1 950 Kč/osoba, obousměrná doprava při 14 dnech 2 650 Kč/osoba�  
Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli� U vlastní dopravy je začátek a konec pobytu zpravidla v sobotu, jiné termíny na dotaz�
Základní nástupní místa: Plzeň, Nepomu, Klatovy, Horažďovice, Blatná, Strakonice, Písek, česé Budějovice, Kaplice, Kladno, Praha, Benešov, Příbram, Tábor, Jihlava, Brno� Svozová místa a ceny viz. str. 7. 

itÁlie – veneto – rosolina Mare / lÁZeŇskÉ poBYtY – vÍceDennÍ – aUtoBUsovÁ Doprava

Kuchyň

Vila Luisa

VeNeTO – ROSOLINA MARe – vila lUisa

vila luisa se nachází v destinaci Ro-
solina Mare, ve vzdálenosti 250 m od 
pláže� Domácí zvíře je povoleno za po-
platek (zvíře je nutno nahlásit již při re-
zervaci)� Ubytování: vila nabízí tři typy 
apartmánu� typ Bilo a pro 4 osoby – 
1 ložnice se 2 lůžky, obývací místnost 
s rozkládacím gaučem (pro 2 osoby), 
kuchyňským koutem� typ trilo B pro 
4 osoby – 1 ložnice s  manželským 

lůžkem, 1 ložnice s palandou, obývací 
místnost s  kuchyňským koutem� typ 
trilo c pro 4 osoby – 2 ložnice s man-
želským lůžkem, obývací místnost s ku-
chyňským koutem� Všechny apartmá-
ny mají vlastní koupelnu, TV, místo na 
parkování a společnou zahradu s po-
sezením (bez grilu)� V  apartmánech 
je možná klimatizace (za poplatek) 
a v některých apartmánech je možná 

kliMa

cena za apartmán a týden 10.04.–05.06.
04.09.–18.09.

05.06.–03.07.
21.08.–28.08. 03.07.–17.07. 17.07.–31.07. 31.07.–07.08. 07.08.–21.08. 28.08.–04.09.

Bilo A 5 890 8 450 11 750 12 950 14 790 16 690 6 590
Trilo B 6 590 10 090 12 950 15 050 17 650 20 190 7 550
Trilo C 6 850 10 590 13 390 15 750 18 350 20 890 7 990
Povinný poplatek – 
sanifikace 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050

cena zahrnuje:  7x nájem apartmánu, spotřebu el� energie, vody a plynu, delegátské služby, pojištění CK proti úpadku� příplatky placené na místě: povinná vratná kauce 100 eur/apartmán, 
pobytová taxa 10 eur/apartmán/týden, povinný závěrečný úklid 30 eur/apartmán (pokud klienti neuklidní apartmán sami), povlečení a ručníky (na vyžádání) 10 eur/osoba/týden, přistýlka (na 
vyžádání) 18 eur/týden, dětská postýlka 18 eur/týden, zvíře 35 eur/týden, klimatizace 25 eur/apartmán/týden, mikrovlnka 10 eur/apartmán/týden, WiFi připojení až pro 8 zařízení (nutno nahlásit 
předem) 25 eur/týden� poznámka: při rezervaci nutno zaplatit povinný poplatek 1 050 Kč za sanifikaci apartmánu� Na místě je možné si při příjezdu přiobjednat plážový servis (slunečník + dvě 
lehátka, cena bývá 60–80 eUR/set/týden)� sleva 5 % za včasný nákup ze základní ceny ubytování při zakoupení zájezdu do 31� 01� 2021� speciální akce 15 % na termíny do 29� 05� 2021 a od 
04� 09� 2021� speciální akce 10 % na termíny 05� 06�–19� 06� 2021 (ceny v tabulce jsou uvedeny před uplatněním těchto slev)� Slevy lze kombinovat� 

sleva  
za včasný nákup
do 31. 3. 20215% 

širší nabídky v rosolina Mare 
(např� rezidence Mediterraneo 

a Patio a vilový komplex Solmare) 
najdete na www.kellnerck.cz

rosolina Mare leží 70 km jižně od 
Benátek, v chráněném území přírod-
ního parku Delta Pádu� Pro toto leto-
visko jsou typické pásy pinií, kterými 

veneto –  
rosolina Mare

je Rosolina Mare doslova prostoupe-
na� Pláže jsou zde prostorné s  jem-
ným pískem a  pozvolným vstupem 
do moře�

lázeňské město Mosonmagyaró-
vár leží poblíž rakouské a  slovenské 
hranice� Vznikl spojením obcí Moson 
a Magyaróvár� Je to živé město s mno-
ha obchody, restauracemi a pěší pro-
menádou� Léčivé lázně Flexum nesou 
jméno římského vojenského tábora 
a leží uprostřed zeleně nedaleko centra 
města� Lázeňství v  tomto městě je za-
loženo na léčivých pramenech zásadité 
hydrokarbonátové a chloridové léčivé 
vody� Léčební voda patří v kvalifikačním 
žebříčku mezi 5 nejúčinnějších léčivých 
vod� aqua hotel termál *** – se nachází 

Maďarsko – Mosonmagyaróvár –  
lázeňský pobyt 

přímo v termálním areálu a jako jediný 
umožňuje neomezený pohyb mezi láz-
němi a  hotelovými pokoji� vybavení: 
krytý bazén s  termální vodou, finská 
sauna, infra sauna, výtah, trezor, inter-
net, úschovna zavazadel, půjčovna kol, 
prádelna, čistírna� Podzemní garáž nebo 
uzavřené parkoviště zdarma� Ubytová-
ní: jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje 
Standard s koupelnou a WC, fén, SAT/
TV, telefon, minibar, trezor� Za příplatek 
možnost pokojů Standard plus a Stan-
dard plus s  balkonem nebo terasou, 
které mají navíc připojení na internet 

Maďarsko

po celý pobyt neomezený vstup do léčivých lázní Flexum 
a welllnessu hotelu v ceně zájezdu.

a klimatizaci� U dvoulůžkových pokojů 
možnost přistýlky pouze pro dítě do 
13,99 let� stravování: snídaně i večeře 
formou bufetu�
popis lázní – z hotelu se jde přímo do 
lázní, které mají vnitřní plavecký bazén 
28–29°C, bazén s  léčivou vodou 36–
38°C, wellness bazén 32–34°C, bazén 
s léčivou vodou 28–30°C, jacuzzi, ven-
kovní plavecký bazén� indikace léčivé 
vody: koupele - onemocnění pohybo-
vého ústrojí, revmatizmus, pooperační 
a úrazové stavy, Bechtěrevova nemoc, 
chronické gynekologické záněty� pitné 

kůry – při zažívacích potížích, kornatě-
ní cév, poruchách štítné žlázy a u dětí 
jako prevence zubního kazu� Pro vyso-
ký obsah fluoru maximálně 3 dcl denně 
dospělá osoba� inhalace – plicní katar, 
choroby nosohltanu, rekonvalescence 
po zápalu plic� 
program zájezdu – 1. den: odjezd 
z  čR v  ranních hodinách, příjezd do 
Mosonmagyaróvár, ubytování od 15 ho-
din, pobyt v  lázních a volný program� 
2. a 3. den: pobyt v lázních� 4. den: pře-
dání pokojů v 10 hodin, pobyt v lázních 
a volný program, odjezd do čR�

cena zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí formou bufetu, neomezený vstup do termálních lázní, sauny a plaveckého bazénu, použití zařízení 
hotelového wellnessu – termálního bazénu, infračervené a finské sauny, použití županu, autobusovou dopravu klimatizovaným autobusem s WC 
a technický doprovod� 

nástupní místa: Praha, Dobříš, Příbram, Strakonice, Písek, Protivín, Vodňany, české Budějovice, Třeboň, Suchdol nad Lužnicí�

cena zahrnuje: ubytování s polopenzí formou bufetu, neomezený vstup do termálních lázní a sauny plaveckého bazénu, použití zařízení 
hotelového wellnessu – termálního bazénu, infračervené a finské sauny, použití županu� Zdarma parkování v podzemní garáží či na uzavřeném 
parkovišti� Příplatek za pokoj standart plus 150 Kč/osoba/noc, příplatek za balkon 190 Kč/osoba/noc, 290 Kč/osoba v jednolůžkovém pokoji/noc�

termín osoba ve 
dvoulůžkovém pokoji

Dítě do 2,99 let  
na přistýlce 

Dítě 3–5,99 let  
na přistýlce

Dítě 6–11,99 let na 
přistýlce

osoba v jednolůžkovém 
pokoji

13�05�–16�05� 5 690 1 900 3 990 5 200 6 490
17�06�–20�06� 5 690 1 900 3 990 5 200 6 490
16�09�–19�09� 5 690 1 900 3 990 5 200 6 490
28�10�–31�10� 5 690 1 900 3 990 5 200 6 490
25�11�–28�11� 5 690 1 900 3 990 5 200 6 490

Cena za osobu a pobyt

cena za osobu a noc
cena za osobu 

ve dvoulůžkovém 
pokoji

Dítě do 2,99 let Dítě 3–5,99 let Dítě 6–11,99 let 
na přistýlce

Dítě  
12–13,99 let na 

přistýlce

osoba v jednolůžkovém 
pokoji 

Cena pobytu za 1 noc 1 590 zdarma 890 1 750 1 590 2 090

Cena za jednu noc – nástup a odjezd možný libovolný den

přistýlka (na vyžádání, za poplatek)� Za 
poplatek lze objednat WiFi připojení� 
Stravování: vlastní� pláž: prostorné 
pláže s  jemným pískem, mírný vstup 
do moře� 

Agua Hotel Termál

Lázně
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: Tarif L5 – pojištění léčebných výloh 25 Kč/osoba/den, 
Tarif K5S – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, tarif P – připojištění pro případ pandemie 36 Kč/osoba/den, viz. str. 4.

poZnÁvacÍ – JeDnoDennÍ – aUtoBUsovÁ Doprava

Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den, 
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

cena jednodenních zájezdů zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku� 
Doporučujeme dokoupit cestovní pojištění léčebných výloh a storna viz strana 4�

nástupní místa: hochkar, solné komory a Berchtesgadensko – Písek, Strakonice, Vodňany, české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště� vídeň – Písek, Strakonice, Vodňany, 
české Budějovice, Lišov, Třeboň, Suchdol, Halámky�

V Dolním Rakousku navštívíme bývalý 
kartuziánský klášter, v Gamingu, kde je 
pohřbena dcera Karla IV� Alpskou silni-
cí pak vyjedeme do lyžařského centra 
nacházejícího se v  nadmořské výšce 
1480 m� Odtud vystoupáme až na sa-
motný vrchol hochkar (1808 m), který 
poskytuje panoramatické rozhledy na 
vrcholy Alp� Po lehké pěší turistice na 
hřebeni sestoupíme zpět do lyžařského 
centra� Odpoledne přejedeme k  řece 
salze a navštívíme soutěsku wasserlo-
chklamm, jednu z  nejúchvatnějších 

Termín: 
sobota 26. 6.

Termíny: 
sobota 29. 5. a 11. 9.

Termíny: sobota 5. 6.,  
25. 9. a 27. 11.

Termín: 
sobota 19. 6. a 4. 9.

cena: 790 kč
cena: 790 kč

cena: 690 kčcena: 790 kč

Prohlídka Gmundenu, střediska Solné 
Komory, jezera Traunsee, zámku Ort, 
kde byl natáčen německo-rakouský te-
levizní seriál Hotel Ort, jízda údolím řeky 
Traun, prohlídka Bad ischlu, letního sídla 
rakouských císařů, hallstattu a Hallstatt-

Prohlídka letního sídla rakouských císa-
řů Schönbrunnu, prohlídka centra Víd-
ně, Hofburgu, chrámu sv� štěpána; kos-
tel sv� Petra, Kärtnerstraße, Opera, Ring, 
kostel sv� Karla Boromejského, budova 
parlamentu, Nová radnice, Burgtheater� 
V předvánočním čase navštívíte advent-
ní trhy u nové radnice a na náměstí 
Marie terezie, nejstarší adventní trhy 
na Freyungu a trhy na náměstí am hof 

Návštěva malebných bavorských Alp 
s  prohlídkou obersalzbergu, místa, 
kde Hitler projednával se zahraničními 
státníky anexi Rakouska a rozbití čes-
koslovenska, s možností prohlédnout 
si hitlerovo „orlí hnízdo”, část pří-
stupných nacistických bunkrů a zákla-
dy Berghofu, bývalého Hitlerova sídla 
v Obersalzbergu� Dále prohlídka Berch-
tesgadenu a alpského jezera  königsee 

© ÖsterreichWerbung/Weinhaeupl

rakousko hochkar (1808 m)  
a soutěska wasserlochklamm 

Jezera a města solné komory

vídeň a adventní vídeňBerchtesgadensko

hříček přírody v  Rakousku� Voda zde 
vymlela koryta, vyhloubila hluboké tůně 
a  z  výšky 152 m se zde valí voda pěti 
překrásných vodopádů� Snadno schůdný 
a v souladu s okolní přírodou postavený 
systém lávek s pevnými schody a můstky 
vede 900 m dlouhou soutěskou� Výstup 
překonává výškový rozdíl 300 m� (Obtíž-
nost střední, nutná turistická obuv a ob-
lečení)� Vstupné do soutěsky není zahr-
nuto v ceně zájezdu – dospělí 6,80 eur, 
děti do 5,99 let zdarma, děti 6–14,99 let 
4 eur (orientační cena)�

Soutěska Wasserlochklamm Hallstatt

Kehlsteinhaus – Hitlerovo „Orlí hnízdo“ Schönbrunn

Kehlstein Nová Radnice Chrám sv� štěpána

Solná komora Svatý Wolfgang

Most přes řeku Salzu

ského jezera� Jízda kolem velehorského 
masivu Dachstein údolím Gosaubachu 
k jezeru Gosausee, procházka u jezera� 
Dále jízda k jezeru Wolfgangsee a pro-
hlídka letoviska st. wolfgang, jízda ko-
lem jezera Mondsee�

a budete si moci objednat dort sacher 
v kavárně stejnojmenného hotelu�

s  pohledem na horu Watzmann� 
Vstupné na expozici historie Berchtes-
gadenska se zbytky bunkrů z nacistic-
ké doby  (dospělí 3 eur, žáci a studenti 
zdarma) a obousměrná jízdenka místním 
autobusem na horu Kehlstein k „Orlímu 
hnízdu“ (dospělí 17 eur, děti do 5,99 let 
zdarma, děti 6–14,99 let 10 eur) vstupy 
nejsou zahrnuty  v ceně zájezdu (orien-
tační cena)�
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Při našem jednodenním zájezdu vás 
nejdříve odvezeme k  zámku Mori-
tzburg, kde se točila filmová pohádka 
Tři oříšky pro Popelku, která neodmy-
slitelně patří ke koloritu televizních 
Vánoc� Potom vyměníme romantiku 
za velkoměsto a  představíme vám 
metropoli německého Saska� Pro své 
památky a  umělecké sbírky bývají 
Drážďany označovány jako „Florencie 
na Labi“� Můžete navštívit rezidenci 

Pojeďte se s námi podívat, jak se slaví 
Vánoce v  Rakousku� Na začátku ad-
ventu vás zavedeme do míst, kde si au-
tenticky připomenete narození Ježíška 
i středoevropské tradice, které se k této 
události vážou� Ať už jde o vystavování 
betlémků, dopisy Ježíškovi nebo třeba 
notování snad nejslavnější vánoční me-
lodie� Vánoční atmosféru zažijete i na 
adventních trzích v metropoli spolkové 
země Horní Rakousko v linci� Návštěva 
hornorakouské metropole Lince – his-
torické centrum s  vánočními trhy na 
barokním náměstí Hauptplatz, výstava 

Termíny: 
sobota 5. 6. a 27. 11.

Termín: 
sobota 4. 12.

Termín: 
sobota 4. 12.

Termín: 
sobota 4. 12.

cena: 790 kč

cena: 790 kč

cena: 790 kč

cena: 790 kč

Za adventními trhy vás letos zavedeme 
přímo do metropole severního Bavor-
ska� Kromě nejznámějšího německého 
vánočního trhu s téměř 200 stylovými 
stánky si s naším průvodcem prohléd-
nete i císařský hrad, Dürerův dům, 
kostely a středověké centrum města�

Návštěva Solnohradska, oberndorf 
– vánoční atmosféra městečka s kaplí 
StilleNacht (Tichá noc)� Návštěva salc-
burku – prohlídka Mozartova města 
s krásnými adventními trhy a tradiční-
mi řemesly� Po stopách slavné vánoční 
písně tichá noc – v uličce Steingasse je 

Drážďany a zámek Moritzburg z pohádkové 
popelky a adventní Drážďany

adventní linec a steyer aneb  
pro razítko k Ježíškovi

předvánoční norimberk

adventní salcburk a oberndorf

saských kurfi řtů Zwinger se slavnou 
galerií, vyjet výtahem na kupoli impo-
zantního kostela Frauenkirche nebo se 
kochat pohledem na Labe z Brühlovy 
terasy� Kdo dává přednost nákupům, 
nevynechá známou Pragerstrasse s ob-
chodními domy� Vrcholem adventního 
programu v Drážďanech je ochutnání 
svařáku, punče, klobásky nebo vyhlá-
šené štoly na Altmarktu, kde se koná 
nejstarší německý vánoční trh�

betlémů v  lineckém zámku, možnost 
projížďky vláčkem Linz City express (cca 
6 eur dospělý, děti 2–14 let cca 3 eur)� 
Přejezd do starobylého města steyer, 
jednoho z nejkrásnějších historických 
měst Rakouska se zámkem a zachovalý-
mi hradbami – město Vánoc, betlémky 
a 1� rakouské vánoční muzeum, vánoční 
trhy na náměstí a v zámeckém parku� 
Návštěva nedalekého christkindlu, ba-
rokního poutního kostela, odkud zasíla-
jí děti i dospělí z celého světa vánoční 
poštu – pohledy s razítkem a známkou 
od Ježíška� Uvidíte i pohyblivé jesličky�

Zámek Moritzburg

Steyer

Kostel Panny Marie

Norimberk

Kapele v Oberndorfu Salcburk Dome „Jedermann“

Salcburk Salcburk

Krásná Kašna

Drážďany – Zwinger

Linz – hlavní náměstí

rodný dům Josefa Mohra, autora textu� 
Procházky vyzdobenými uličkami s řa-
dou historických památek – Mozartův 
rodný dům, kostely, kláštery, arcibis-
kupská rezidence, možnost návštěvy 
pevnosti Hohensalzburg� Návrat do 
české republiky ve večerních hodinách�
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: tarif l5 – pojištění léčebných výloh 25 kč/osoba/den, 
tarif k5s – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 kč/osoba/den, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 kč/osoba/den, viz. str. 4.

cena jednodenních zájezdů zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku� 
Doporučujeme dokoupit cestovní pojištění léčebných výloh a storna viz strana 4�

nástupní místa: Drážďany – české Budějovice, Vodňany, Strakonice, Písek, Příbram, Dobříš, Praha, Lovosice, Teplice, Ústí nad Labem� norimberk – české Budějovice, Vodňany, Protivín, 
Písek, Strakonice, Blatná, Nepomuk, Plzeň, Rozvadov� salcburk a linec a steyer – Písek, Strakonice, Vodňany, české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště�
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: Tarif L5 – pojištění léčebných výloh 25 Kč/osoba/den, 
Tarif K5S – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, tarif P – připojištění pro případ pandemie 36 Kč/osoba/den, viz. str. 4.

poZnÁvacÍ ZÁJeZDY s relaXacÍ a poZnÁvacÍ ZÁJeZDY – vÍceDennÍ – aUtoBUsovÁ Doprava

Maďarsko je státem s největším množ-
stvím termálních pramenů na světě� 
evidují tu více než tisíc termálů, které 
dosahují minimální teploty 30 °C� Větši-
na z  těchto pramenů má léčivé účinky� 
Maďarská metropole Budapešť zapadá 
do kontextu své země� Disponuje zhruba 
padesáti lázněmi, jež napájí přes sto vřídel 
a léčivých pramenů� Návštěva termálů zde 
patří ke každodennímu rituálu obyvatel 
všech generací� Muži hrají šachy přímo ve 
vodě, ženy si dopřávají vodních masáží� 
Místní termální vodu využívali ke koupelím 
již staří Římané, mezi nimiž například Mar-
kus Aurelius nebo císař Traján� V lázeňské 
tradici poté ve městě pečovali i Turci, kte-
ří tu vládli v 16� a 17� století� Z osmanské 
éry jsou dodnes v provozu čtvery lázně, 
které vynikají orientálním duchem a archi-
tekturou� Věhlas lázeňské metropole kvetl 
i v době, kdy Budapešť prožívala na přelo-
mu devatenáctého a dvacátého století svůj 
zlatý věk� Za jeden z nejslavnějších termál-
ních komplexů v evropě jsou považovány 
lázně Széchényi� Uvnitř novobarokního 
objektu z roku 1913 se nachází vanové 
lázně, bublinkové a slané koupele, a také 
tři velké bazény pod otevřeným nebem, 
které jsou díky pramenu o teplotě 75 °C 
vyhledávané i v zimních měsících� Léčí se 
zde nemoci kloubů a pohybového ústrojí� 

Náš zájezd vás seznámí s historií Pol-
ska návštěvou turisticky nejatraktivněj-
ších míst této země, vesměs památek 
UNeSCO� Celý den se budeme pro-
cházet po dlážděných uličkách nejvý-
znamnějšího historického města země� 
Krakov jako jediný z polských velkoměst 
nebyl zničen za 2� světové války� Jeho 
památky tak vyprávějí příběhy z doby, 
kdy byl sídelním městem panovníků 
mocného Polsko-litevského soustátí� 
Z té doby pocházejí všechny významné 
stavby na krakovském návrší Wawel, 
jako královský palác a korunovační ka-
tedrála� Jedno z největších středověkých 
náměstí evropy je plné výstavních ku-
peckých domů a nádherná renesanční 
Sukiennice dává vzpomenout na doby, 
kdy Krakov byl významnou obchodní 
křižovatkou Střední evropy� Toto náměs-
tí také tvoří přirozené centrum krakov-
ského Starého města� V jeho blízkosti se 
nachází i krásná gotická budova Collegia 

Termíny: 
22. 4.–25. 4.
14. 10.–17. 10. 
26. 11.–29. 11. (předvánoční Budapešť)*

Termíny: 
26. 6.–28. 6.
24. 9.–26. 9.

cena: 4 990 kč

cena: 3 490 kč

Maďarsko – Budapešť –  
relaxace v termálních lázních 
a předvánoční Budapešť

krakov a osvětim –  
víkend polských dějin

Při lázních Gellért byl v roce 1916 založen 
nejstarší lázeňský hotel v Budapešti� Ná-
vštěvníci lázní mohou využít krytý i ven-
kovní bazén s vodou, která pomáhá na 
kloubní, gynekologické i nervové neduhy� 
Díky zachovalému secesnímu vybavení 
plní Gellért i  estetickou funkci� Původ-
ní turecké lázně Rudas z r� 1578 prošly 
nákladnou rekonstrukcí a  v  roce 2005 
byly opět zpřístupněny� Jsou jedinečným 
dokladem tureckého stavitelství a vypoví-
dají o precizní kamenické práci Osmanů� 
Nejpůsobivější je desetimetrová kopule, 
pod níž se nachází centrální bazén ve 
tvaru osmiúhelníku� Teprve v roce 2014 
pak byla k lázním Rudas připojena i zcela 
nová wellness část, jež disponuje mimo 
jiné i odkrytým střešním bazénkem s uni-
kátním výhledem na Dunaj a protější pešť-
ské nábřeží� Relaxační pobyt v rozličných 
budapešťských lázních jsme pro vás zpes-
třili poznávacím programem po stopách 
maďarské historie a ulehčili vynecháním 
nočních přejezdů� 1. den: v časných ran-
ních hodinách odjezd� Odpoledne pří-
jezd do Budapešti a relaxace v největších 
maďarských lázních széchényi (vnitřní 
i venkovní bazény o teplotě 30–38 °C), 
nocleh� 2. den: dopoledne prohlídka Bu-
dína, Matyášův chrám, Rybářská bašta, 
královský palác, citadela (panoramatický 

Maius, sídla Jagellonské univerzity, zalo-
žené již v r� 1364� Židovská čtvrť s řadou 
synagog svědčí o tom, že Krakov nebyl 
jen městem etnických Poláků� Souži-
tí se Židy ukončila až 2� světová válka 
a německý nacismus, který v blízkosti 
Krakova dal vzniknout největšímu vy-
hlazovacímu táboru v dějinách evropy� 
Jeho plynové komory sprovodily ze svě-
ta nejméně jeden a čtvrt miliónů lidí� Na 
předměstí Krakova navštívíme také pod-
zemí Věličky, abychom pocítili, jak chut-
ná největší solný důl evropy� V solném 
království budeme procházet štolami 
a obdivovat sochy, kaple i lustry ze soli� 
1. den: odjezd v  pozdních večerních 
hodinách� Noční přejezd do Polska� 
2. den: celodenní prohlídka krakova: 
královská rezidence Wawel, nábřeží 
Wisly, katedrála (královské hrobky), 
Královská cesta, Hlavní náměstí – jedno 
z největších středověkých náměstí evro-
py, starobylé krámky – Sukiennice, kos-

Solné doly Vělička

Visegrád

Krakov

Lázně Széchényi

Krakov – Wawel

Ostřihom

Osvětim

Bastion

cena zahrnuje: 3x ubytování v hotelu*** se snídaní v pokoji s vlastním příslušenstvím, dopravu 
autobusem s klimatizací a WC, služby průvodce a pojištění CK proti úpadku� příplatky: 
3x večeře 1 200 Kč, jednolůžkový pokoj – 1 600 Kč�  cena nezahrnuje: vstupné�

nástupní místa: trasa a: Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek, Protivín, Vodňany, české 
Budějovice� trasa B: Plzeň, Nepomuk, Blatná, Strakonice�

termální lázně v Budapešti 
s poznávacím programem 
a bez nočních přejezdů!Maďarsko

polsko
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*v  termínu předvánoční Budapešti bude do programu zahrnuta návštěva vánočních trhů 
a nepojede se fakultativní výlet do Ostřihomi�

cena zahrnuje: 1x ubytování v hotelu*** se snídaní v pokojích s vlastním příslušenstvím, 
dopravu autobusem s  klimatizací a  WC, služby průvodce a  pojištění CK proti úpadku� 
příplatky: 1x večeře – 330 Kč, jednolůžkový pokoj – 300 Kč� cena nezahrnuje: vstupné�

nástupní místa: trasa a: české Budějovice, Vodňany, Strakonice, Písek, Příbram, Dobříš, 
Zbraslav, Praha, po dohodě s CK Kellner Brno, Ostrava a odpočívadla na dálnici na trase 
Praha, Brno, Ostrava� trasa B: Plzeň, Rokycany, Žebrák, Beroun, Praha�

výhled)� Odpoledne relaxace v secesních 
lázních Gellért (termální bazény o teplotě 
36–38 °C, sauny a plavecký bazén v an-
tickém římském stylu)� Večerní fakultativ-
ní komentovaná plavba lodí po krásném 
modrém Dunaji, při níž bude možno ob-
divovat krásně osvětlené Budínské hradní 
město, slavný Řetězový most, Parlament 
nebo vrch Gellért s citadelou (cena plav-
by: 250 Kč), nocleh� 3. den: dopoledne 
prohlídka pešti – slavná tržnice, katedrála 
sv� štěpána, nábřeží Dunaje, parlament, 
náměstí Hrdinů aj� 
Odpoledne možnost fakultativního výle-

tu busem po stopách uherské historie do 
ostřihomi (korunovační katedrála uher-
ských králů) a visegrádu (historické sídlo 
uherských králů) (cena výletu: 250 Kč), al-
ternativně volný program v Pešti, návštěva 
budapešťské zoo, Muzea krásných umění 
nebo Haly umění, nocleh� 4. den: dopole-
dne relaxace v tureckých lázních rudas 
(termální lázně s léčivou vodou o teplotě 
až 42 °C)� Alternativně procházka v centru 
Pešti, návštěva Velké synagogy a židovské 
čtvrti v obvodu erzsébetváros� Po poledni 
odjezd z Budapešti� V pozdních večerních 
hodinách návrat domů�

tel Panny Marie s největším gotickým 
oltářem na světě, Barbakan, židovská 
čtvrť se synagogami aj�, nocleh� 3. den: 
exkurze do solných dolů vělička (až 130 
m hluboko, kaple, sochy reliéfy – vše 

ze soli, památka UNeSCO)� Prohlídka 
vyhlazovacího tábora osvětim – Bir-
kenau (největší nacistický koncentrač-
ní tábor, památka UNeSCO)� Přejezd do 
čR� V nočních hodinách návrat domů�
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: Tarif L5 – pojištění léčebných výloh 25 Kč/osoba/den, 
Tarif K5S – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, tarif P – připojištění pro případ pandemie 36 Kč/osoba/den, viz. str. 4.

poZnÁvacÍ ZÁJeZDY – vÍceDennÍ – aUtoBUsovÁ Doprava

Jeden z našich nejoblíbenějších zájezdů 
do hor Salcburska, které vítá vstřícně 
turisty všech zemí k  návštěvě svého 
překrásného kraje s horskými masivy, 
průzračnými jezery, divokými řekami 
a romantickými soutěskami� Návštěvní-
kům pobyt a poznávání usnadňují četné 
lanovky, mýtné silnice, zpřístupněné 
soutěsky, velmi příjemná četná a dobře 
vybavená koupaliště� Jízdné a všechny 
vstupy jsme zahrnuli do ceny našeho 
zájezdu, abychom vám ulehčili kalkulaci 
kapesného� Zájezd je vhodný pro zdatné 
i méně zdatné turisty, včetně rodin s dět-
mi� Program tohoto zájezdu byl vytvá-
řen tak, aby zahrnoval to nejzajímavější 
z tohoto nádherného koutu Rakouska� 
1. den: ráno odjezd do Rakouska, uby-
tování� Krátká prohlídka Zell am See� 2. 
den: odjezd do stubachtall k údolní sta-
nici lanovky, která nás dopraví do světa 
ledovců a velehor, k jezeru Weisssee do 
výše 2 300 m� Tato oblast patří k nej-
vyhledávanější mezi turisty i horolezci 
pro široký výběr túr různé náročnosti 
a nádherné výhledy� Zdatnější mohou 
vystoupit na Medelzkopf 2 761 m�n�m� 
Odpoledne návštěva koupaliště erleb-
nisbadesee Uttendorf s vodní trampo-
línou, lezeckou stěnou a dalšími atrak-
cemi� 3. den: weissbach – prohlídka 
divoké skalní soutěsky seisenbergkla-

Třídenní program v Paříži vám poskyt-
ne čas na seznámení s historií i zajíma-
vostmi francouzské metropole� Vydejte 
se s námi po stopách francouzských 
králů, romanopisců, malířů i  beze-
jmenných bohémů, kteří vytvářeli naše 
povědomí o  francouzské metropoli� 
Vystupte se s  námi na nejfotografo-
vanější rozhlednu na světě, projeďte 
se lodí po nejznámější francouzské 
řece, navštivte nejznámější světovou 
královskou rezidenci nebo nejproslu-
lejší muzeum naší planety� A na závěr 
si zajděte na palačinku nebo sklenku 
vína do některé z kaváren na bohém-
ském Montmartru� 1.  den: odjezd 
z české republiky přes SRN do Fran-

salcburské alpy – lanovky a veškeré 
vstupy v ceně zájezdu

paříž – Versailles

mm, odtud do kouzelného města Lofer� 
Výjezd lanovkou Almbahn I a Almbahn 
II do jedné z nejhezčích turistických ob-
lastí Salcburka – almenwelt lofer� Zde 
široký výběr okružních turistických cest 
s  překrásnými výhledy na Wildkaiser 
a Loferer Steinberge� Zdatnější vystoupí 
na Grubhörndl 1 747 m�n�m� Na závěr 
koupaliště Steinbergbad Lofer s bazény 
a  divokou řekou� 4. den: velehorské 
údolí s termálními prameny Gasteiner-
tal. Z Bad Gasteinu lanovkou na vrchol 
Stubnerkogel, zde přechod 140 metrů 
dlouhého zavěšeného mostu, dále vy-
hlídková plošina Glocknerblick a skalní 
cesty� Pro zdatnější výstup na Zitterauer 
Tisch 2 463 m�n�m� Dále návštěva ter-
málních lázní Felsentherme Gastein 
s kruhovým výhledem na okolní hory� 
V  lázních je několik druhů saun a FKK 
terasa ve výši 1 100 m�n�m� 5. den: od-
jezd do st. Johann im pongau, odtud 
lanovkou Gondelbahn Alpendorf na 
horu duchů, na jejímž vrcholu je mno-
ho atrakcí pro děti a  četné možnosti 
kratších túr s panoramatickými výhle-
dy� Zdatnější vystoupí na Sonntagskogel 
1 849 m�n�m� Přejezd k soutěsce lich-
tensteinklamm, která patří k nejhezčím 
a nejhlubším soutěskám Alp� Na závěr 
návštěva koupaliště erlebnisbad Schwar-
zach� 6. den: odjezd do velehorského 

cie� 2. den: příjezd do paříže, okruž-
ní jízda městem, dále pěšky náměstí 
trocadéro, eiffelova věž, invalidovna, 
Madeleine, opera Garnier, champs 
Élysées, odjezd z náměstí Concorde 
na ubytování� 3. den: zámek a zahra-
dy ve versailles, prohlídka a nákupy 
v la Défense, Montmartre, sacré co-
eur, Moulin rouge a noční projížďka 
Paříží� 4. den: návštěva Louvru nebo 
Musée d´orsay, les halles, centre 
pompidou, pařížská radnice, chrám 
notre-Dame, latinská čtvrť a lucem-
burské zahrady, romantická plavba po 
Seině, odjezd do vlasti� 5. den: přejezd 
SRN, příjezd do české republiky v do-
poledních hodinách�

Moulin Rouge 

Vítězný oblouk

Invalidovna v Paříži

Bad Gastein Liechtensteinklamm

eiffelova věž

cena zahrnuje: 6x ubytování v penzionu s polopenzí, veškeré vstupy na koupaliště, do 
soutěsek, muzeí a jízdné na lanovkách dle programu zájezdu, dopravu autobusem s klimatizací 
a  WC nebo klimatizovaným mikrobusem, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku� 
příplatky: jednolůžkový pokoj – 900 Kč, pokoj s vlastním příslušenstvím – 1 900 Kč/osoba/
pobyt� Nástupní místo Brno – 400 Kč�

nástupní místa: trasa a: Brno, Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek, Vodňany, české 
Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště� trasa B: Plzeň, Nepomuk, Blatná, Strakonice�

polopenze, lanovky a veškeré vstupy v ceně zájezdu

rakousko

Francie

cena zahrnuje: 2x ubytování v hotelu F1, dopravu autobusem s klimatizací a WC, služby 
průvodce a pojištění CK proti úpadku� příplatek: 2x snídaně – 300 Kč (150 Kč za 1 snídani)� 
cena nezahrnuje: vstupné�

nástupní místa: trasa a: české Budějovice, Vodňany, Protivín, Písek, Strakonice, Blatná, 
Nepomuk, Plzeň, Rozvadov� trasa B: Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Lovosice, Litoměřice, 
Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň�

údolí s termálními prameny Gasteiner-
tal. Z Dorfgasteinu lanovkou na Fulseck 
do samého středu nádherného světa 
hor� Sestup z vrcholu ke středové stani-
ci lanovky a lanovkou na parkoviště� Po 
cestě zastávka u Spiegelsee� Zdatnější, 
v případě, že oželí termální lázně, mají 
možnost vystoupit na vrchol Schuh-
flicker 2  214 m�n�m� Jinak návštěva 
termálních lázní Alpentherme Gastein 
s kruhovým výhledem na okolní hory, 

bazény s termální vodou a perfektními 
saunami� 7. den: odjezd do obce Grö-
dig, odtud lanovkou Unterbergsbahn do 
výše 1 853 m na stejnojmennou horu, 
která nabízí nezapomenutelný výhled 
na město Salcburk a Berchtesgádenské 
Alpy� Dále návštěva zámku Hellbrun 
a jeho vodních her, který patří k nejhez-
čím příkladům manýristické architektury 
severně od Alp� Návrat domů ve večer-
ních hodinách�

termíny osoba ve 
dvoulůžkovém pokoji Dítě 6–14,99 let Dítě do 5,99 let

05.07.–11.07. 11 900 10 600 9 900
09.08.–15.08. 11 900 10 600 9 900

termíny
osoba ve 

dvoulůžkovém 
pokoji

osoba 
v třílůžkovém 

pokoji 

osoba 
v jednolůžkovém 

pokoji
poznámka

16.06.–20.06. 4 950 4 500 5 950
24.09.–28.09. 4 950 4 500 5 950 28�09� – státní svátek
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: Tarif L5 – pojištění léčebných výloh 25 Kč/osoba/den, 
Tarif K5S – komplexní pojištění včetně storna zájezdu 35 Kč/osoba/den, tarif P – připojištění pro případ pandemie 36 Kč/osoba/den, viz. str. 4.

poZnÁvacÍ ZÁJeZDY – vÍceDennÍ – aUtoBUsovÁ Doprava

cena zahrnuje: 2x ubytování v hotelu *** s polopenzí v pokoji s vlastním příslušenstvím, dopravu 
autobusem s klimatizací a WC, služby průvodce a pojištění CK proti úpadku� příplatky: fakultativní 
výlet k Neapolskému zálivu 650 Kč/osoba (cena za autobusovou přepravu s průvodcem, vstupné 
není zahrnuto v ceně výletu), jednolůžkový pokoj – 1 200 Kč� příplatky placené na místě: 
pobytová taxa 2,5 eur/osoba/noc (orientační cena)� cena nezahrnuje: vstupné�

cena zahrnuje: 1x ubytování v hotelu*** se snídaní, dopravu autobusem s klimatizací a WC, 
služby průvodce a pojištění CK proti úpadku� příplatky: 1x večeře – 390 Kč (3 chody, káva 
a voda), jednolůžkový pokoj – 390 Kč� cena nezahrnuje: vstupné�

nástupní místa: Praha, Zbraslav, Dobříš, Příbram, Písek, Strakonice, Vodňany, české 
Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště�

Atraktivita tohoto zájezdu nespočívá jen 
v nízké ceně, ale především v progra-
mu, který během pouhých pěti dnů ob-
sáhne historické památky vypovídající 
o kulturním rozmachu antické a křesťan-
ské civilizace, stejně jako o přírodních 
zvláštnostech severní i  jižní Itálie� Na 
trase zájezdu se setkáváte s Michelan-
gelovými sochami, navštívíte antický ne-
věstinec, nahlédnete do kráteru sopky� 
Napijete se z Berniniho fontány, ochut-
náte italskou pizzu a vyfotografujete si 
zasněžené alpské štíty� 1. den: ráno 
odjezd, odpoledne příjezd do přístavu 
Punta Sabbione, fakultativně výlet lodí 
do Benátek (cca 20 eur)� Noční přejezd 
do Říma� 2. den: papežský Řím. Dopo-
ledne prohlídka Vatikánu (včetně Sixtin-
ské kaple a muzeí), odpoledne prohlíd-
ka slavné baziliky v Lateránu� Nocleh� 
3. den: volný program nebo celodenní 
fakultativní výlet k neapolskému zálivu: 
dopoledne výjezd a výstup ke kráteru 
Vesuvu, poté prohlídka antického areá-

Zájezd k  největšímu italskému jezeru 
v sobě slučuje atrakce, za kterými jezdí 
turisté buď do italského Středomoří, 
nebo do rakouských Alp� Ještě před sto 
lety se o Lago di Garda dělila Itálie s Ra-
kouskem� Dodnes jezero a jeho břehy 
jakoby spadají do dvou světů� Protiklady 
se tu střetávají a propojují v nádherný 
krajinný obraz� Během jednoho víken-
du vás zavedeme do městeček, kde do-
zrávají citróny, rostou palmy a kvetou 
magnolie� Zároveň vás zvedneme do 
alpských výšin, kde se ještě v květnu 
drží sníh� Pojedete panoramatickou 
otáčivou lanovkou a pod sebou budete 
mít 50 kilometrů dlouhé jezero jako na 
dlani� Z výšky alpského masívu připomí-
ná severský fjord� Během výletu se bu-
dete plavit po jezeře, které lemují kolmé 
alpské štíty� Přijedete na největší jezer-
ní ostrov v evropě, kde se projdete po 
turistické trase přes rybářské i horské 
vesnice, přes olivové háje a po křížové 
cestě můžete vystoupit na nejvyšší bod 
ostrova� Poznáte středověké hrady i be-
nátská náměstí, budete se toulat spletí 
malebných uliček, ochutnáte pravou 
italskou zmrzlinu i  pizzu, necháte se 

Termíny:  
19. 5.–23. 5. 
27. 10.–31. 10. – 28�10� státní svátek a podzimní prázdniny

Termín: 
3. 7.–6. 7.  
– 5� 7� a 6� 7� státní svátek

cena: 5 950 kč

cena: 3 950 kč

Řím a neapolský záliv

lago di Garda a lago d'iseo – největší 
italské jezero a největší evropský jezerní 
ostrov na rozhraní Alp a subtropů

lu v pompejích a odpoledne prohlídka 
archeologického areálu v herkulaneu, 
nocleh� 4.  den: celodenní prohlíd-
ka Říma – antické a barokní památky 
(Koloseum, Forum Romanum, fontány, 
Berniniho a Michelangelovy sochy, špa-
nělské schody, Piazza Navona)� Noční 
přejezd do Alp� 5. den: ráno zastávky 
v alpském středisku cortina d´ampe-
zzo a u  ledovcového jezera Misurina� 
Vyhlídková jízda přes Dolomity� Večer 
návrat domů� 

itálie

itálie

fascinovat exotickou vegetací, budete 
se opakovaně plavit lodí a  možná se 
i  vykoupete v  průzračné vodě jezera� 
1. den: v pozdních večerních hodinách 
odjezd� Noční přejezd do Itálie� 2. den: 
ráno příjezd k severnímu okraji jezera 
lago di Garda, který je jako norský 
fjord sevřen kolmými alpskými štíty� 
Prohlídka městečka riva a výlet lodí do 
městečka limone, které patří k nejma-
lebnějším obcím severní Itálie� Protože 
je chráněno od severu mohutnou ská-
lou, neproniká do něj studený vzduch 
od Alp, a daří se tu subtropické vegeta-
ci, jíž dominují citróny� Výlet pokračuje 
plavbou napříč jezerem do městečka 
Malcesine, které se může pochlubit 
spletí středověkých uliček a  hradem� 
Z Malcesine je možné vyjet panorama-
tickou lanovkou k vrcholu Monte Bal-
do (2 218 m n�m�) a podniknout lehkou 
procházku, či se jen kochat výhledy na 
jezero, jehož celou 50 kilometrů dlou-
hou plochu lze odsud přehlédnout� 
Večer ubytování v  hotelu� 3. den: po 
snídani zastávka v sirmione, malebném 
lázeňském městečku na ostrůvku v jižní 
části jezera Lago di Garda� Poté přejezd 

do historického města iseo na břehu je-
zera lago d´iseo, které obklopují téměř 
2 000 metrů vysoké alpské stěny� Výlet 
lodí k privátním ostrůvkům san paolo 
a loreto a na největší italský jezerní os-
trov Monte Isola, program v městečku 
peschiera – možnost koupání v jezeře 

a výstup mezi olivovými háji na nejvyšší 
bod ostrova s poutním kostelem Mado-
ona dela ceriola s krásnými výhledy na 
jezero a okolí� Večer návrat do městečka 
Iseo, možnost večeře a nákupu� Večer 
odjezd� 4. den: v časných ranních ho-
dinách návrat domů�

polopenZe

Průvodce v termínech:
19� 5�–23� 5�:

Mgr. Michal hrazdil
27� 10�–31� 10�:

Mgr. václav kabíček

500 kč do 28� 2� 2021
250 kč do 31� 3� 2021

slevY

Vatikán

 Lago d’Iseo

Lanovka na Monte Baldo

Kapitol v Římě

Koloseum

Sirmione

Riva

Pantheon

Cortina ďAmpezzo

nástupní místa: trasa a: Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Lovosice , Litoměřice, Praha, Zbraslav, 
Dobříš, Příbram, Písek, Protivín, Vodňany, české Budějovice, Velešín, Kaplice, Dolní Dvořiště�  
trasa B: Plzeň, Nepomuk, Blatná, Strakonice, Písek�
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: 
tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu u leteckých zájezdů 60 kč/osoba/den, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 Kč/osoba/den, viz. str. 4.

Marrakéš

Casablanka
Rabat

Meknes Fes
Volubilis

Moulay Idriss

palmérie Tinerhir písečné duny 
erg Chebbi

essauwira

poZnÁvacÍ ZÁJeZDY – vÍceDennÍ – leteckÁ Doprava

Termín: 
30. 4.–7. 5.
15. 10.–22. 10.

cena: 24 990 kč
příplatek za jednolůžkový  

pokoj 3 600 Kč

Garachico

Soubor kaseb Ait Benhaddou

Kasba Amerhidil ve Skouře Sahara – duny erg Chebbi

Sopka Pico de Teide

španělský ostrov, ostrov zcela unikátní 
flóry i fauny, je také největší ze sedmi 
Kanárských ostrovů v Atlantském oce-
ánu� Navštívíme Národní Park Teide, 
s  nejvyšším vrcholem ve španělsku, 
historické centrum La Laguna, s koloni-
ální architekturou a bude dostatek času 
na relaxaci a pohodu na pláži� 1. den: 
odlet na Kanárské ostrovy v poledních 
hodinách, přílet na ostrov Tenerife, 
ubytování a individuální volno� 2. den: 
prohlídka koloniálního města puerto de 
la cruz, staré přístavní město s tradič-
ními kanárskými domky s dřevěnými 
balkóny, je jedním z nejoblíbenějších 
letovisek na Kanárských ostrovech� Pro-
cházka historickým centrem, možnost 
posezení v některé z útulných kavárni-
ček na pobřežní promenádě nebo květi-
nových náměstí s palmami� Odpoledne 
individuální návštěva botanické zahrady 
Jardín Botánico, zahrad casina taoro 
nebo zahrady orchidejí� Odpočinek na 
vulkanické pláži playa Jardín se sub-
tropickou zahradou nebo koupání ve 
slavných přímořských bazénech s gej-

to nejlepší z tenerife, pobyt na 
slunném jihu i historickém severu kanárské 

ostrovy

zíry lago Martiánez� 3. den: výlet do 
koloniálního města la orotava, maleb-
né historické město v podhůří nejvyšší 
hory španělska spící sopky pico del 
teide� Procházka kouzelným historic-
kým centrem kolem radnice, kostelů, 
zahrad, návštěva kostela a  zastavíme 
u  slavných „balkónových domů“� 
Město se právem řadí k nejpůvabněj-
ším na Tenerife a k jednomu z nejvíce 
„kanárských“ míst na ostrově� Další 
zastávkou bude tradiční vinařská zóna 
icod de los vinos, kde v  kouzelném 
historickém centru můžeme obdivovat 
nejstarší rostlinu na ostrovech, tzv� 
Dračí strom� Pokračujeme do půvabné 
horské vesničky Masca, obklopené mo-
hutnými skalami horského masivu a na 
závěr prohlídka lávou zničeného města 
Garachico, s mořskými lázněmi v lávo-
vých útesech vedoucích kolem města� 
4. den: volný den, koupání, fakultativní 
návštěva loro parku nebo koupání na 
pláži playa Jardín a v bazénech lago 
Martiánez� 5. den: celodenní výlet 
přes původní hlavní město ostrova la 

laguna, dnes pod patronací Unesco, 
poté stoupání nejkrásnější hřebenovou 
silnicí do centra ostrova� Střídání vyhlí-
dek ze zeleného, úrodného severu, na 
suchý, polopouštní jih� Zastávka u Mi-
rador de la tarta (vyhlídka u Dortu) 
a průjezd kolem astronomických ob-
servatoří do Národního Parku� Mož-
nost výjezdu lanovkou na nejvyšší vr-
chol španělska – sopku pico del teide, 
zastávka u roques de Garcia, symbolů 
NP� Průjezd borovicovými lesy na jih 
ostrova s poslední zastávkou u největší 
borovice nad nejvyšší horskou osadou 

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí v hotelu****, obousměrnou letenku, letištní taxy, 
dopravu pronajatým mikrobusem nebo busem, průvodce a  pojištění CK proti úpadku� 
příplatky: pohled na moře nebo bazén bez možnosti výběru 2 700 Kč� cena nezahrnuje: 
vstupné� 

nástupní místo: Letiště Václava Havla Praha

vilaflor� 6. den: relaxace na pláži, vol-
ný den, koupání nebo fakultativní výlet 
s místním průvodcem na druhý nejmen-
ší ostrov z Kanárských ostrovů, ostrov 
la Gomera, kterému se také říká ko-
lumbův ostrov� Vyniká úchvatnou kra-
jinou, hlubokými roklemi, skalnatými 
vrcholy, některé z nich jsou vulkány po 
erozi a vavřínovými lesy� 7. den: relaxa-
ce na pláži, volný den, koupání nebo fa-
kultativní výlet na Gigantické skály a za 
delfíny� 8. den: po snídani individuální 
volno, kolem poledne transfer na letiště 
a odlet do Prahy�

Marocké království svým poddaným 
sice neposkytuje materiální bohatství, 
za to jim, stejně jako všem zahraničním 
návštěvníkům, nabízí atmosféru orientál-
ní pohádky� V té se to jen hemží kejklíři, 
zaklínači hadů, neomylným panovníkem, 
zahalenými ženami, muži v  tradičních 
burnusech, velbloudími karavanami v pí-
sečných dunách, opicemi v cedrových le-
sích nebo čápy na starých věžích� Kulisu 
pohádkovým bytostem vytváří zasněže-
né štíty nejvyšších hor severní Afriky, do 
červena zbarvená Sahara, hliněné hrady, 
vyšňořené královské paláce, chýše bez 
přívodu elektřiny, k nebi se tyčící minare-
ty nebo svaté město, které ještě nedávno 
po setmění nesměl navštívit žádný cizi-
nec� Maroko je orámováno z východní 
strany nekonečnou pouští a ze západu 
nedozírným oceánem, uprostřed ho pro-
stupují nejvyšší hory severní Afriky� Pro-
tože je Maroko nejkonzervativnější zemí 
severní Afriky, představuje pro Středo-
evropana nejatraktivnější cestovatelský 
cíl�  program: 1. den – Odlet z Prahy� 
Přílet do Marrákeše� Transfer na hotel� 
Večer návštěva vyhlášených trhů – súků 
na náměstí  Djemaa el Fna a okolí� Večeře 
a nocleh� 2. den – Výlet do historického 
přímořského města essauiry, návštěva 
kooperativy na výrobu arganového oleje� 
V essaouiře, výhled na Purpurové ostro-
vy, pevnost, rybářský přístav, řezbářské 
dílny, umělecké galerie, pláž Atlantiku�   
Večeře a nocleh v essauiře� 3.  den – 

cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí v hotelech***, pokoje s vlastním příslušenstvím 
a  klimatizací, některé hotely s  bazénem, obousměrnou letenku, letištní taxy, dopravu 
klimatizovaným busem nebo mikrobusem, průvodce a pojištění CK proti úpadku� příplatky: 
jednolůžkový pokoj 2 700 Kč� cena nezahrnuje: vstupné�

nástupní místo: Letiště Václava Havla Praha�

Maroko – plán cesty

Termín: 
7. 10.–14. 10.

cena: 28 900 kč

okruh Marockým králostvím –  
mezi Saharou, Atlasem a Atlantikem Maroko

ZÁJeZD s polopenZÍ

2 000 kč do 31� 3� 2021
1 000 kč do 30� 4� 2021

slevY

Prohlídka největšího marockého města 
– casablanky (největší mešita v Africe 
a nejvyšší minaret na světě, nábřeží At-
lantiku)� Večeře a nocleh� 4. den – Do-
poledne prohlídka marocké metropole 
rabatu (pevnost s výhledem na pirátské 
město Sale, Hasanova věž a mauzoleum 
marockých králů)� Odpoledne prohlídka 
královského města Meknes (nejimpo-
zantnější marocká brána Bab Mansour, 
medina  a mauzoleum sultána Ismaila)� 
Prohlídka nejzachovalejšího antického 
města v Maroku – volubilis (působivé 
mozaiky) a  návštěva nejposvátnějšího 
města v Maroku – Moulay idriss (mau-
zoleum zakladatele marockého králov-
ství – Moulay Idrisse)� Večeře a nocleh 
ve Fesu� 5. den – Prohlídka historického 
královského města Fes (nejzachovalej-
ší středověké město v Africe, nejstarší 
univerzita na světě, středověké barvír-
ny kůže, koberce a kovotepci, labyrint 
uliček)� Večeře a  nocleh� Fakultativně 
vystoupení orientálních tanečnic a hu-
debníků (cca 15 eur)� 6. den – Cesta přes 
průsmyky středního atlasu – zastávka 
v cedrovém lese. Průjezd pouštním ka-
ňonem Ziz (palmové oázy) do erfoudu na 

okraj Sahary� Fakultativní výlet džípy na 
Saharu k písečným dunám erg chebbi 
v blízkosti alžírských hranic� Západ slun-
ce na poušti, naleziště fosílií (cca 30 eur)� 
Možnost projížďky na velbloudech. 
Večeře a nocleh� 7. den – Dopoledne 
zastávka v palmérii tinerhir (palmové 
háje a hliněné berberské vesnice ksúry)� 
Procházka v největší marocké soutěsce 
todra� cesta kaseb (hliněných hradů) 
v údolí řeky Draa� Prohlídka největšího 
komplexu kaseb ait Benhaddou (místo 
natáčení mnohých amerických velkofil-

mů)� Cesta přes vysoký atlas, nejvyšší 
hory severní Afriky, zastávka v průsmyku 
Tizi-n-Tichka ve výšce 2�260 m� Přejezd 
do Marrákeše� Večeře a nocleh� 8. den – 
Prohlídka historického královského měs-
ta – Marrakeše, které dalo jméno celé 
zemi, zahrady Jardin Majorell, které vlast-
nil Ives Saint Laurent, (cca 7 eur), minaret 
Koutoubia, červené hradby, hrobky saad-
ských sultánů, náměstí Djema el Fna, trhy 
– souky�  Odpoledne transfer na letiště� 
Odlet do Prahy� V pozdních večerních 
hodinách návrat domů�
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Doporučujeme všem klientům, kteří nemají sjednáno vlastní cestovní pojištění, aby si při zakoupení zájezdu sjednali pojištění u naší cestovní kanceláře: 
tarif k5ss – komplexní pojištění včetně storna zájezdu u leteckých zájezdů 60 kč/osoba/den, tarif p – připojištění pro případ pandemie 36 Kč/osoba/den, viz. str. 4.

Cestovní kancelář neručí za tiskové chyby�
Kellner Písek, s�r�o�, garantuje zájezdy v katalogu a je pojištěna u pojišťovny UNIqA�

kellner písek, s.r.o. – cestovní kancelář
Jungmannova 33, 397 01 Písek

IčO: 260 49 538, DIč: CZ 260 49 538
tel�: 382 216 216, fax: 382 212 945

skype: ck-kellner a ck-kellner2
www.kellnerck.cz, e-mail: info@kellnerck.cz 

čeští cestovatelé Zikmund a Hanzelka, 
kteří projeli celý svět, nazvali cestopis 
o Cejlonu „Ráj bez andělů“� Tento ostrov 
poblíž rovníku jim natolik učaroval, že 
na něj cestovali hned dvakrát� Srí Lanka 
se pro ně stala nejatraktivnější zemí na 
naší planetě� Pro českého turistu, který 
touží spatřit významné buddhistické 
památky, stáda slonů, mystické hory, 
čajové plantáže, džungli nebo bílé pláže 
s kokosovými palmami, je Cejlon opti-
málním výletním místem� Nemusíme 
se zde obávat nebezpečných epidemií 
a vysoké kriminality jako v jiných tro-
pických zemích ani záplavy turistického 
byznysu jako v blízkém Thajsku� Pro-
gram je rozdělen do tří částí: nejdříve 
se navštěvují slavné starověké a středo-
věké památky v centru ostrova, potom 
se jede za přírodou do hor a na závěr je 
naplánován odpočinek na pláži Indické-
ho oceánu� Na exotický ostrov směřu-
jeme v období sucha� 1. den: odlet na 
Srí Lanku� 2. den: přílet do Colomba� 
Projížďka negombem a pobyt u moře 
nocleh� 3. den: dopoledne prohlídka 
středověké královské rezidence Yapa-
huwa u Ohnivé skály, možnost výstupu 
na Ohnivou skálu s krásným výhledem 
do krajiny, odpoledne prohlídka bu-
ddhistických chrámů a starověkých pa-
mátek v anuradhapuře (metropole sta-
rověkého Cejlonu, téměř 100 m vysoké 
stúpy, Tuparáma nejstarší dagobana Srí 

Termíny:  
30. 11.–11. 12.

cena: 46 900 kč

velký okruh srí lankou –  
Cejlon, ráj bez andělů

Lance, 2500 let starý strom Bó, památ-
ka UNeSCO), nocleh� 4. den: dopoled-
ne návštěva poutního místa Mihintale 
(starověké buddhistické památky)� 
Odpoledne prohlídka buddhistických 
památek v  polonaruwě (středověká 
metropole ostrova, paláce, budhistické 
chrámy, Buddhové, památka UNeSCO), 
fakultativní výlet na sloní safari v np 
Minneriya, nocleh� 5. den: výstup na 
skalní pevnost  sigirya (královské sídlo 
před 1500 lety, světoznámé fresky žen, 
komplex zahrad, památka UNeSCO), 
odpoledne prohlídka skalního kláštera 
v Dambulle (Buddhové a cenné fresky 
v jeskyních, památka UNeSCO), návště-
va zahrady s kořením s možností náku-
pu, cestou do hotelu zastávka u hin-
duistického chrámu v Matale, nocleh 
v  Kandy� 6.  den: prohlídka někdejší 
metropole kandy (chrám Buddhova 
zubu – nejposvátnější buddhistické 
místo na Cejlonu, památka UNeSCO), 
Millennium – záchranná stanice 
opuštěných slonů, možnost koupání 
se slony, jízdy na slonech, informační 
výstava s výkladem o slonech, návštěva 

srí lanka

ZÁJeZD s polopenZÍ

4 000 kč do 28� 2� 2021
2 000 kč do 30� 4� 2021

slevY

sloního sirotčince v pinnawele, večer 
vystoupení tanečníků a tanečnic z ob-
lasti Kandy a Srí Lanky, nocleh v Kandy� 
7. den: Botanická zahrada peradenija, 
bývalé královské zahrady, museum dra-
hokamů, film o drahokamech, model 
dolu, design a výroba šperků, výstava 
a prodej certifikovaných šperků a dra-
hokamů� Vyhlídková jízda přes hory 
Centrálního masívu – hill country, za-
stávka u působivých vodopádů rambo-
da, zastávky mezi čajovými plantážemi, 
návštěva továrny na výrobu čaje (vý-
roba a ochutnávka s možností nákupu 
místního čaje)� Prohlídka britského hor-
ského městečka nuwara eliya, nocleh 
(ubytování bez klimatizace)� 8. den: Fa-
kultativně brzy ráno výlet na  horton-
splains včetně snídaně v balíčku (cca 
50 USD), mlžný prales, krásná horská 
příroda, step ve výšce 2100 – 2300 m 
n� m� Pěšky k propastem Malý konec 
světa a 850 m hluboké propasti „ko-
nec světa“, vodopády Baker´s  Falls� 
Turistický okruh cca 9 km� Odpoledne 
cesta mezi čajovými plantážemi, zastáv-
ka u vodopádu rawana Falls, příjezd 
k romantické zátoce Una watuna, noc-
leh� 9. den: návštěva koloniálního měs-
ta Galle, želví farmy, fakultativní výlet na 
říční safari, skořicové plantáže� 10. den: 
pobyt u moře, možnost šnorchlování 
na pláži Junglebeach� Fakultativně lodní 
výlet z  Mirissi za pozorováním vel-

ryb� Orientční cena 40 USD a doprava 
ca 10 USD� 11. den: dopoledne pobyt 
u moře, odpoledne přesun do colomba, 
prohlídka centra metropole Srí Lanky 
(buddhistické chrámy, vládní budovy, 
tržiště) a odlet� 12. den: návrat domů�

cena zahrnuje: 9x ubytování s  polopenzí, klimatizované pokoje s  vlastním příslušenstvím, 
obousměrnou letenku, letištní taxy, dopravu autobusem nebo mikrobusem, průvodce a pojištění 
CK proti úpadku� příplatky: jednolůžkový pokoj – 5 400 Kč (povinné při nedoobsazení)� 
poznámka: Na Srí Lanku byla zavedena vízová povinnost� Cestovní kancelář vám za poplatek 
cca 1 000 Kč může vízum vyřídit� Zájezd lze pro individuální zájemce prodloužit o delší pobyt 
v Una Watuna� (Cena dle délky pobytu a ceny transferu na letiště)� cena nezahrnuje: vstupné�

nástupní místo: Letiště Václava Havla Praha�

srí lanka – plán cesty

Negombo

yapahuva

Anaradhapura
Mihintale

Polonaruwa
Sigiria

Dambulla

Matale
Kandy

Pinawela

Nuwara elie
Hortonsplains

Una Watuna

Gale

Colombo

poZnÁvacÍ ZÁJeZDY – vÍceDennÍ – leteckÁ Doprava

Sigirija, Lví skála

čajové plantáže

Pláž Una Watuna

Pinnawela Anaradhapura


