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Vážení a milí zákazníci,

rok se s rokem sešel a Vy opět pročítáte náš další nový katalog LÉTO 2015. Jsme potěšeni Vaší přízní, které si velmi vážíme. Dovolte 
nám proto, Vám ve stručnosti představit naši novou nabídku. 

Již 23 let pro Vás připravujeme a plánujeme Vaši dovolenou, není tedy možné po tolika letech nacházet stále nové destinace a zájezdy. 
Proto i v nadcházející sezóně 2015 zůstáváme věrni osvědčeným a prověřeným místům a kapacitám ve Španělsku, Chorvatsku, Řecku 
a Itálii. Každý rok je však tato nabídka „okořeněna“ o nějakou novinku. Pro tento rok to jsou zájezdy do termálních lázní v Maďarsku, 
několik zcela nových hotelů ve Španělsku či řecká Lefkada. Z našeho katalogu můžete tradičně vybírat od jednoduššího ubytování ve 
studiích až po vícehvězdičkové hotely se službami all inclusive. Jsme srozuměni s faktem, že v dnešní době hraje velkou roli při výběru 
dovolené její cena, přesto je dobré vždy uvážit cenový rozdíl, např. u hotelů stejné kategorie, jelikož vyšší cena znamená obvykle lepší 
polohu či kvalitnější ubytování, stravu a ostatní služby. Všechny kapacity pečlivě vybíráme a dle Vašich ohlasů a přání se snažíme naši 
nabídku pravidelně doplňovat a obměňovat. Toto se týká především rozšiřování nabídky hotelů s oblíbeným programem all inclu-
sive, leteckých zájezdů do Španělska, ale také stále více oblíbených seniorských zájezdů 55+. Naše nabídka by nebyla kompletní bez 
prodloužených pobytů na 10/11 nocí, poznávacích zájezdů a tradičního slevového programu – děti zcela zdarma, first minute slevy, 
zvýhodnění stálých klientů a rodinných balíčků.

Pokud v tomto katalogu nenajdete Vaši „vysněnou“ dovolenou, berte tuto nabídku pouze jako určitou inspiraci a výběr. Mnohem 
širší nabídku, více fotografií i užitečných informací naleznete na našich webových stránkách www.teprekrea.cz, které jsou pravidelně 
aktualizovány.

Budeme nesmírně rádi, pokud si z naší nabídky vyberete Vaši zaslouženou dovolenou. Nabízíme dlouholeté zkušenosti, profesionalitu 
i tolik potřebný lidský přístup. Zavazuje nás k tomu nejen Vaše důvěra, které si nesmírně vážíme, ale i tradiční značka Rekrea. Naším 
krédem proto i nadále zůstává poskytovat kvalitní služby v přijatelných cenových relacích. 

Těšíme se na setkání s Vámi na některé příští dovolené a přejeme Vám šťastnou ruku při výběru.

S úctou
pracovní kolektiv CK Teplická rekrea s.r.o.

Přijímáme poukázky
K úhradě zájezdu jsou přijímány také šeky společnosti 

SODEXO, CHÉQUE DÈJEUNERS, ACCOR SERVICES, EDENRED 

(platí pouze pro základní katalogovou cenu do výše 5 000 Kč).

Přijímáme také klienty z řad držitelů identifikačních karet 

BENEFITY a. s.

Tip na dárek
Nabízíme Vám možnost zakoupení dárkových 
poukazů na zájezdy v hodnotách 500 Kč, 1.000 Kč a 
5.000 Kč. Tyto poukázky je možné využít na všechny 
zájezdy zakoupené v CK Teplická rekrea s.r.o.

Cestovní kancelář CK Teplická rekrea s.r.o. je pojištěna proti úpadku dle zákona 159/99 Sb. u pojistitele ERV pojišťovna a. s. – číslo smlouvy 1180000020.
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Vaši zaslouženou dovolenou si užijte v klidu 
a pohodě. V případě ztráty nebo odcizení 
finanční hotovosti je tu pro Vás služba 
WESTERN UNION – nejrychlejší způsob 
zaslání peněz do celého světa. Tuto službu 
Vám zprostředkujeme i v naší CK.

Celoroční slevy
ze základní ceny zájezdu při objednání přes internet

pro stálého klienta (cestoval s námi již 3x)

ze základní ceny zájezdu pro novomanžele, kteří uzavřou 

sňatek v průběhu roku 2015

ze základní ceny zájezdu pro seniory nad 60 let

Klientům, pro které je jednorázové složení 50% zálohy příliš vysoké, 

rádi sestavíme individuální splátkový kalendář. Záloha při sepsání 

smlouvy 500 Kč, podmínkou je splacení celkové ceny zájezdu před 

odjezdem. Splátkový prodej nelze kombinovat s žádnou slevou. 

Pro ucelené kolektivy rádi připravíme zájezd dle Vašich požadavků, 

poskytujeme skupinovou slevu.

5%
5%

5%

5%

Vysvětlivky k ceníku
termíny v ceníku jsou uvedeny bez dopravy, v případě autobusové 
dopravy začíná zájezd o den dříve a končí o den později (pokud není 
uvedeno jinak), v případě letecké dopravy jsou termíny i ceny konečné
ceny zájezdů nezahrnují cenu za autobusovou dopravu, fakultativní 
služby a cestovní pojištění (pokud není uvedeno jinak)
ceny zájezdů zahrnují ubytování a stravu dle zvoleného termínu a 
typu, služby delegáta nebo asistenci
přesný obsah zájezdů je vždy uveden u příslušné tabulky, jsou zde 
uvedeny také slevy a příplatky - pokud není uvedeno jinak, dětská 
cena platí při ubytování se 2 dospělými ve společné ubytovací 
jednotce
u hotelů označených piktogramem DÍTĚ ZDARMA neplatí dítě do 
vyznačeného věku nic za ubytování a stravu, DÍTĚ ZCELA ZDARMA 
neplatí ani dopravu (pokud není uvedeno jinak), u některých kapacit 
může být tato nabídka limitována na vybrané termíny a určitý počet 
míst, dítě platí vždy letištní poplatky, ostatní příplatky, např. plnou 
penzi, výhled na moře atd., platí v plném rozsahu, pokud není 
uvedená snížená cena
dětské ceny - nesmí být dovršen věk dítěte v den návratu z dovolené, 
aby platila dětská cena (např. dítě do 12 let, znamená do 11,99 let)
děti do 2 let cestují zdarma – bez nároku na služby (bez nároku na 
lůžko a stravu, u leteckých zájezdů také na sedadlo a občerstvení v 
letadle)
u hotelového typu ubytování jsou ceny uvedeny na osobu, u 
apartmánů a studií je cena uvedena za celou ubytovací jednotku 
(pokud není uvedeno jinak)
pobyt se psem je označen piktogramem, poplatek se platí na místě 
pobytu
ceny v tomto katalogu byly kalkulovány dle směnného kurzu ČNB 
střed 27,80 CZK/EUR ke dni 4.11.2014

Sleva platí
 u zájezdů
 označených
ikonou dítěte

Slevy platí
 u zájezdů
 označených
ikonou budíku

Ceny většiny
zájezdů neobsahují
cestovní pojištění.
Nabízíme tato
pojištění:

Cestovní pojištění
od ČSOB pojišťovny

VARIANTA B - LÉČEBNÉ VÝLOHY, ÚRAZ17,-Kč/den/osoba, dítě do 10 let zdarma, pojištění léčebných výloh (1,5 mil. Kč), úrazové připojištění
VARIANTA D - KOMPLEXNÍ
27,-Kč/den/osoba, dítě do 10 let zdarma, pojištění léčebných výloh (2,5 mil. Kč), úrazové připojištění, připojištění odpovědnosti za škodu, připojištění zavazadel (10 tis. Kč), připojištění storna zájezdu (10 tis. Kč)VARIANTA G - NADSTANDARD30,-Kč/den/osoba, dítě do 10 let zdarma, shodná s variantou D, pouze připojištění storna zájezdu (náhrada do výše 20 tis. Kč)

Všechny osoby jsou pojištěny bez věkového omezení, asistenční služba je k dispozici 24 hodin denně. Bližší informace o pojištění Vám rádi sdělíme.

Cestovní pojištění
od Allianz pojišťovny

KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ
2 varianty dle výše storna zájezdu do 20.000 Kč a 40.000 Kč
Obě varianty zahrnují pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, asistenční služby, pojištění stornovacích poplatků dle zvolené varianty. Kompletní přehled pojistného plnění a sazby naleznete na str. 58.

Slevy zákazníkům
ze základní ceny zájezdu při včasné platbě do 25.11.2014

ze základní ceny zájezdu při včasné platbě do 31.12.2014

ze základní ceny zájezdu při včasné platbě do 31.1.2015

ze základní ceny zájezdu při včasné platbě do 31.3.2015

 ze základní ceny zájezdu při zaplacení celé ceny zájezdu

Tyto slevy platí pro klienty, kteří s naší cestovní kanceláří cestovali 2x, pro klienty, kteří 

s námi cestovali 1x jsou slevy o 2% nižší, pro ostatní klienty jsou poskytovány slevy o 

4% nižší. Tyto slevy platí při zaplacení 50% z celkové ceny zájezdu. Pozor - uvedené 

slevy se nesčítají (s výjimkou platby celého zájezdu a objednání přes internet) a neplatí 

pro pevné dětské ceny!

nebo

(při autobusové dopravě, u letecké dopravy platí jen 

letištní poplatky 2.500 Kč - počet míst je limitován)

12%
15%

dítě zcela zdarma!!!

10%
8%
+2%

- 3 -

Létáme s leteckou společností Travel Service/Smart 
Wings. Při včasné rezervaci garantujeme zachování ceny 
zájezdu i v případě, že dojde k navýšení ceny paliva.



8. ročník fotografické soutěže s tématem: Pohoda 
na dovolené byl právě ukončen. Za rok 2014 byly vy-
brány tyto 3 nejzajímavější snímky:

1. místo - fotografie pana Milana J. (2014283), 
Španělsko - Blanes (poukázky v hodnotě 3.000 Kč)

2. místo - fotografie paní Lenky R. (2014113), 
Španělsko - Malgrat de Mar (poukázky v hodnotě 
2.000 Kč)

3. místo - fotografie paní Kateřiny J. (2014289), 
Španělsko - Tossa de Mar (poukázky v hodnotě 1.000 
Kč)

Další, v pořadí již 9. ročník fotografické soutěže 
může začít. Nezapomeňte si s sebou vzít foto-aparát 
a zasílejte nám své fotografické “úlovky” na e-mail: 
info@teprekrea.cz až do 15.10.2015. Spolu s odes-
láním fotografie uveďte Vaše jméno, místo a termín 
zájezdu. Odesláním svých fotografií zároveň dáváte 
souhlas s jejich zveřejněním.

Téma pro sezónu 2015:
MOŘE, MOŘE ZÁŽITKŮ

Vítězné fotografie 2014
téma: POHODA NA DOVOLENÉ

FOTOSOUT ŽE 1.
místo

2.
místo

Neuskuteční se svoz na letiště? Nemá Vás kdo odvézt? Máte strach 
o svého plechového miláčka? Už žádný problém, je tu naše nabídka:
Parkování Vašeho vozidla při leteckých cestách do zahraničí!

www.parkovaniuletiste.cz
Richterteam - Knovíz č. 185, silnice I/7,   směr Slaný, EXIT 18

GPS:  s.š.50°12´ 36.88´´ v.d.14° 8´ 0.11´´

Pro klienty naší cestovní kanceláře paušál 900 Kč/pobyt za libovolný 
počet dní. 
Tel. 608 339 917 nebo 608 339 918

Nabízíme:
• profesionální přístup k zákazníkům
• nonstop hlídané parkoviště – kam dojedete sami a následuje 

přeprava k odbavovacím halám nonstop během 5-7 minut
• po příletu si zavoláte na výše uvedená čísla a my pro Vás na letiště 

dorazíme během několika minut
• nebo převzetí vozidla přímo na letišti, zaparkování a opětovné 

přistavení po příletu na letišti
• pojištění pro převoz aut a také pro stání v areálu je samozřejmostí

3.
místo

- 4 -

Arcidiecézní charita Praha založila projekt 
ADOPCE NA DÁLKU v roce 1993. Výhodou je 
adresnost, vysoká efektivita, transparentnost 
a trvalost výsledků tohoto způsobu rozvojové 
spolupráce. Nejde jen o zasílání peněz, ale také 
o vytvoření osobních vztahů, proto se sponzoři 
nazývají „adoptivní rodiče“. Pomoc je velmi 
osobní - dítě píše svému „adoptivnímu rodiči“ 2 
dopisy ročně, posílá vysvědčení a jednou ročně 
svou novou fotografii.

Za roční částku 4.900 Kč (Indie), 6.900 Kč (Litva 
a Bělorusko) a 7.000 Kč (Uganda) získá dítě 
školné, školní pomůcky, uniformu a základní 
zdravotní péči. 5% částky podporuje rozvoj 
komunity. Adoptivním rodičem se může stát 
nejen jednotlivec, ale i rodina, skupina přátel, 
škola, firma. V současné době čeká na svou 
šanci více jak 1.500 dětí. Nechcete se přidat a 
pomoci některému z nich?

Naše adoptované dítě: Patnácti-
letý Alex z Ugandy

Arcidiecézní
charita Praha

www.adopcenadalku.cz



Naše tipy
na dovolenou

2015

Rezervace on-line - Nemáte čas na osobní návštěvu v cestovní kanceláři nebo agentuře? Nevadí, zájezd si můžete vy-
brat i objednat v klidu a pohodlí Vašeho domova nebo kanceláře na www.teprekrea.cz - objednávka on-line - sleva 5%!

UbytovánÍ
• u každého objektu je uvedena klasifikace ubytování 
počtem hvězdiček, ale tato kategorizace hotelů, 
apartmánů a penzionů může být v jednotlivých zemích 
dosti odlišná, rovněž v rámci jedné kategorie může být 
velký rozdíl, proto je dobré při výběru dovolené brát 
v úvahu kromě kategorie hotelu také jeho umístění a 
cenu
• rozdělování pokojů v ubytovacích zařízeních má na 
starosti recepce, CK nemá na přidělování pokojů žádný 
vliv, pouze za příplatek jsou připlácené služby garan-
továny (např. balkon, mořská strana apod.)
• přistýlkou se rozumí přidané lůžko, které vždy 
zmenší užitkovou plochu ubytovací jednotky, nemusí 
se jednat o řádné pevné lůžko, ale např. o kovové roz-
kládací lůžko či gauč, proto je cena za přistýlku snížena
• pokoje směrem k moři či s výhledem na mořskou 
stranu (i za příplatek) 
neznamenají výhled na 
moře, ale pouze tento 
směr, výhled může být 
zastíněn např. borovico-
vým hájem apod.
• ubytovací zařízení může 
mít několik typů pokojů nebo studií, které se mohou 
lišit velikostí, vybavením a výhledem atd., v katalogu 
není možné představit všechny typy ubytování, fo-
tografie berte jako orientační
• nárok na ubytování dle mezinárodních zvyklostí 
vzniká v den příjezdu po 14:00 hod., v den odjez-
du je třeba ubytovací jednotku uvolnit mezi 9:00 
a 10:00 hod., večerní či noční odlet neopravňuje 
klienty k delšímu používání ubytovací jednotky, mezi 
opuštěním ubytování a nástupem dalších klientů je 
nutná přestávka pro úklid, respektujte proto tyto 

časy, některá ubytovací zařízení nabízejí možnost 
využití pokoje až do odjezdu či dřívější nastěhování za 
poplatek

Doprava
• u autobusové dopravy se zasedací pořádek řídí 
zpravidla počtem účastníků či včasnou rezervací zájez-
du, v případě konkrétního požadavku na místo v buse 
lze toto uvést do cestovní smlouvy (bez záruky), pouze 
za poplatek je možné zajistit konkrétní řadu a stranu v 
buse, svozy k hlavním trasám mohou být realizovány 
mikrobusy či osobními automobily
• u charterových letů je povolena max. váha zavazadla 
15 kg/osoba a 5 kg/osoba na malé příruční kabinové 
zavazadlo, děti do 2 let (infanti) cestují zdarma bez 
nároku na sedadlo a stravu v letadle, svozy k leteckým 
zájezdům mohou být realizovány mikrobusy nebo o-
sobními automobily

Delegáti
• ve všech nabízených destinacích je zajišťován 
delegátský servis či asistenční služba
• delegátský servis obvykle zahrnuje tzv. informační 
schůzku, kde jsou klienti seznámeni se základní orien-
tací v místě, zemi a s nabízenými výlety, dále několik 
dalších návštěv delegáta v daném objektu (vždy je 
uveden kontakt - tel. spojení na delegáta), rozsah 
služeb se v jednotlivých destinacích může lišit, delegáti 
nejsou zpravidla přítomni při samotném ubytování 
klientů, jelikož mají na starosti několik kapacit, v den 
odjezdu pak informují o odjezdu/odletu zpět do ČR

• asistenční službou se 
rozumí externí spolupra-
covník, kterého je možné 
kontaktovat v případě 
nutnosti telefonicky, ji-
nak v místě pobytu práci 
delegáta zastávají samotní 

majitelé objektů (jedná se zejména o penziony a 
soukromé ubytování v Chorvatsku)

StravovánÍ
• v den příjezdu začíná strava formou polopenze 
večeří a v den odjezdu končí snídaní, u plné penze či 
all inclusive se začátek stravování řídí dobou příjezdu, 
rozsah a sortiment stravování odpovídá kategorizaci 
ubytovacího zařízení a může se lišit dle jednotlivých 
zemí, CK na něj nemá žádný vliv
• pokud je forma stravování bufet či švédský stůl, 

znamená to samoobslužný způsob stravování, v ceně 
polopenze či plné penze jsou nápoje zahrnuty pouze u 
snídaně (pokud není uvedeno jinak)

Pojištění
• u většiny zájezdů v katalogu není zahrnuto cestovní 
pojištění, doporučujeme sjednat pojištění od ČSOB 
pojišťovny nebo Allianz pojišťovny i pro případ krytí 
storna zájezdu

Telefony
• pro případ nouze slouží naše hotlinka, číslo mo-
bilního telefonu je uvedeno v pokynech na cestu a 
současně je důležité uvést před cestou své funkční te-
lefonní číslo pro případ nenadálých změn

Pokyny k odletu/odjezdu
•  pokyny k odletu/odjezdu na zájezd budou zasílány 
nejpozději 7 dní před nástupem na dovolenou elek-
tronickou cestou na e-mail klienta (uvedený v cestovní 
smlouvě) nebo e-mail provizního prodejce, tištěné 
pokyny v obálce poštou zasíláme pouze na vyžádání 
(za poplatek 30 Kč/smlouva), nebo je lze vyzvednout 
v CK zdarma

Velmi populární je následující cestovatelské desatero, 
které může být vodítkem pro zábavu i zamyšlení.

1. Neočekávej věci tak jako doma, opustil jsi je v 
touze po změně.

2. Neber věci příliš vážně, bezstarostná mysl je do-
brý začátek dovolené.

3. Nedopusť, aby jiní turisté ničili Tvé nervy, zapla-
til jsi nemalý peníz a chceš si dopřát příjemný 
odpočinek.

4. Vezmi jen polovinu připraveného šatstva, ale 
dvojnásobek zamýšlených peněz.

5. Hlídej si svůj pas, protože člověk bez pasu, je 
člověkem bez vlasti.

6. Pamatuj, že nejsme stvořeni zůstávat na jednom 
místě, jinak  bychom měli kořeny.

7. Nedej se užírat starostmi - není v tom žádné 
potěšení, jen opravdu málo věcí je fatálních.

8. Nesuď zemi podle jejího příslušníka, který Ti 
způsobil trable.

9. Jsi-li v Řecku, chovej se jako Řek.
10. Pamatuj, že v cizích zemích jsi na návštěvě. Ten 

kdo prokazuje svému hostiteli úctu a respekt, 
bude odměněn.

Praktické informace na cestu a pobyt

Přejeme Vám, aby Vaše dovolená proběhla
dle Vašich představ a nebyla ničím rušena.

Záleží především na Vás, jak ji prožijete.

Senior 55+ - Španělsko - hotely Fortuna***/****
str. 48 - cena od 6.990 Kč/os., letecky nebo autobusem s plnou 
penzí v ceně, pro osoby starší 55 let a jejich doprovod

Maďarsko - Hotel Répce***
str. 55 - cena od 2.680 Kč/os./2 noci, novinka, kvalitní hotel 

s výbornými službami a lázněmi, možnost autobusové 

dopravy

Chorvatsko - Apartmány Dalmacija****str. 35 - cena od 2.232 Kč/os., velmi žádané apartmány s výbornou polohou téměř u pláže, s bazénem, hit loňské sezóny

Španělsko - Hotel Guitart Central Park ***/****

str. 10 - cena od 4.990 Kč/os., doprava autobusem i letecky, 2 

děti do 13 let za pevnou dětskou cenu, výborné služby, bohaté 

animační programy, možnost all inclusive

Korfu - Hotel Athena***

str. 24 - cena od 14.390 Kč/os., letecky, polopenze, 

oblíbený hotel s výbornou polohou i stravou, klidnější 

místo s krásnou pláží i okolní přírodou

Světová výstava EXPO 2015 v Miláně
str. 57 - cena od 3.290 Kč/os., doprava autobusem, 1 

denní vstupenka v ceně
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Tossa de Mar
Roses

Lloret de Mar

Blanes
Malgrat de Mar
Santa Susanna

Pineda de Mar
Calella

Ve Španělsku (pouze v Katalánsku) se od roku 2013 platí registrační 
poplatek ve výši 0,50 EUR/os./noc za ubytování v hotelu **/*** (max. 
3,50 EUR/os./pobyt), poplatek ve výši 1 EUR/os./noc za ubytování v 
hotelu**** (max. 7 EUR/os./pobyt). Tento poplatek neplatí děti do 16 
let a je splatný při příjezdu na recepci hotelu v hotovosti. 

Španělsko je již řadu let považováno za velmi oblíbené 
a vyhledávané místo k trávení dovolené. Určité 
výsadní postavení má ve Španělsku Katalánsko, 
k němuž patří i vlastní jazyk. Je to jedna z nejlépe 
rozvinutých oblastí Španělska, tvoří trojúhelník mezi 
Francií, Andorrou a Středozemním mořem. Členité 
zátoky, dlouhé písečné pláže, palmové promenády, 
stálé počasí, ale také bohatá historie s řadou 
zajímavých památek, tak to je právě Španělsko.

INFORMACE K DOPRAVĚ DO ŠPANĚLSKA:

Vlastní doprava - autem 
Pro vlastní dopravu doporučujeme trasu po dálnicích v SRN a Francii (vzdále-

nost Praha – Costa Brava je cca 1.750 km). Poplatky za použití dálnic: SRN (bez 

poplatku), Francie (cca 80 EUR/jeden směr) a Španělsko (cca 8 EUR/jeden směr)

Autobusová doprava
lux. bus s WC, audio/video okruhem a občerstvením přes SRN a Francii

Obousměrná autobusová doprava pro pobyty na 7, 10, 11 nebo 14 nocí

cena: 3.100 Kč/os.
všechna letoviska na Costa Brava a Costa del Maresme (mimo letoviska Roses)

cena: 3.190 Kč/os. (letovisko Roses)
Jednosměrná autobusová doprava – cena: 1.890 Kč/os.
Příplatek za konkrétní stranu a řadu v autobuse 400 Kč/os./obě cesty.

Standardní odjezdová místa bez příplatku:
Liberec, Česká Lípa, Nový Bor, Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Bílina, Most, 

Chomutov, Klášterec n./O., Ostrov n./O., Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Praha, 

Plzeň, Beroun
Svozy s příplatkem 300 Kč/os. - Jablonec, Varnsdorf, Rumburk, Litoměřice, 

Turnov, Příbram, Mladá Boleslav, Hradec Králové, Pardubice, Kolín, Tábor, České 

Budějovice, Písek, Strakonice, Klatovy
Svozy s příplatkem 400 Kč/os. - Opava, Ostrava, Olomouc, Vyškov, Prostějov, 

Brno, Jihlava

Letecká doprava 
obousměrná letenka Praha – Girona – Praha včetně všech letištních poplatků, 

palivového příplatku a transferu z/na letiště ve Španělsku, pobyty na 7 nocí - 

odlety sobota/sobota – letecká společnost Travel Service/Smart Wings

cena: 6.990 Kč/os.
obousměrná letenka Praha – Girona nebo Barcelona – Praha včetně všech 

letištních poplatků, palivového příplatku a transferu z/na letiště ve Španělsku, 

pobyty na 10/11 a 14 nocí - odlety úterý/sobota – letecké společnosti Travel 

Service/Smart Wings, ČSA, Vueling

cena: 7.990 Kč/os.
(letenky pro pobyty na 10/11 nocí jsou nevratné a neměnné)

MOŽNOSTI VÝLETŮ:
Barcelona, Montserrat, Girona, Aquapark, Marineland, Flamengo, 

lodní výlety

ŠPANĚLSKO

Pobřeží Costa Brava (Divoké pobřeží) 
dostalo svůj název podle rozeklaných 
skal, které vybíhají do moře. Je charak-
terizované skalními útesy a písčitými 
zálivy. Nalezneme zde rušná turistická 
letoviska i malebné rybářské vesničky. 
Rozkládá se od francouzských hranic 
až po Blanes. Je vhodným místem pro 
trávení dovolené pro ty, co chtějí jen 
odpočívat, ale i pro ty, kteří chtějí svou 
dovolenou trávit poznáváním okolních 
pamětihodností. V naší nabídce na-
leznete na pobřeží Costa Brava letoviska:
Roses je nejstarším městem Katalán-
ska, oblíbené letovisko náročnějších 
klientů na Costa Bravě. Z okolních útesů 
je krásný výhled na moře. Město nabízí 
nepřeberné množství zábavy - diskotéky, 
bary, restaurace, obchody, flamengo, 
turistický vláček, aquapark. Středověké 
památky (např. Ciudadela) či nedaleké 
muzeum Salvadora Dalího ve Figueres 
stojí rozhodně za vidění.
Tossa de Mar leží přímo v srdci pobřeží 
Costa Brava. Původní rybářská vesnička  
je dnes turistické letovisko, které je zasa-
zeno v malebném zálivu s písečnou pláží 
ohraničenou skalami. Letovisku vévodí 
hrad z 12. století s nádherným výhledem 
na celou zátoku. Městečko je protkáno 
křivolakými středověkými uličkami, 
ale i moderní výstavbou, s množstvím 
obchodů a restaurací.
Lloret de Mar je jedním z nej-
vyhledávanějších turistických středisek 
na pobřeží, jehož název pochází ze 
starobylého Lauredal – vavřínový háj. 
Město nabízí zábavu po celých 24 hodin. 
Najdeme tu písečnou pláž lemovanou 
pobřežní promenádou, rušné obchodní 
centrum s množstvím obchodů, 
restaurací, barů a diskoték, které nabízí 
možnost vyžití až do brzkých ranních 
hodin. Nedaleko města je aquapark a 
Marineland s delfináriem.
Blanes se rozkládá podél krásného zálivu 
jižně od Lloret de Mar. Město si dodnes 
zachovalo historické jádro s gotickým ko-
stelem, kašnou a rybářským přístavem s 
rybími aukcemi. Nachází se zde také 
jedna z největších botanických zahrad 

ve Španělsku. Dominantou Blanes je 
zřícenina hradu Sant Juan. Uprostřed 
široké písečné pláže se nachází skalní 
výběžek Sa Palomera, který rozděluje 
město na starou a novou část. Městečko 
je ideálním místem pro dovolenou.
Pobřeží Costa del Maresme je 
pokračováním pobřeží Costa Brava. 
Pro toto pobřeží jsou charakteristické 
dlouhé písečné pláže a velké množství 
letovisek, která jsou navzájem pro-
pojena nebo na sebe navazují. Táhne 
se od městečka Malgrat de Mar až do 
Barcelony. Přátelské prostředí sem láká 
každoročně tisíce turistů. V naší nabídce 
naleznete na pobřeží Costa del Maresme 
tato letoviska:
Malgrat de Mar je místem, kde přechází 
pobřeží Costa Brava v Costa del Mares-
me a je rozdělen na dvě části. Ve 
starém městě s historickým centrem žijí 
stálí obyvatelé, nové město je určeno 
především turistům. Je zde krásná 
promenáda, bary, kluby, restaurace a 
obchody. Nádherné pláže jsou lákadlem 
pro návštěvníky tohoto místa.
Moderní letovisko Santa Susanna 
navazuje na sousední Malgrat de Mar. 
V městečku najdeme velké množství 
obchodů, restaurací, barů a diskoték, 
v roce 2002 zde byla vybudována nová 
pobřežní promenáda. Celým letoviskem 
vede železniční trať, vlakem je možné 
se pohodlně dostat např. do 50 km 
vzdálené Barcelony.
Přímořské letovisko Pineda de Mar 
je složené ze dvou rozdílných částí, v 
nové jsou především služby pro turisty 
- hotely, apartmány, bary a restaurace, 
v historické části je radnice, kostel a 
staré příjemné uličky. Jsou zde báječné 
písečné pláže a dobrá základna pro 
provoz vodních sportů.
Calella patří mezi nejrušnější letoviska 
na pobřeží. Najdete zde široké písečné 
pláže, bohatý kulturní a společenský 
život. Calella je se svým historickým 
centrem se spoustou uliček, množstvím 
restaurací a obchodů, vyhledávaným tu-
ristickým centrem pro všechny věkové 
kategorie.
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Termín 29.05.
07.06.

05.06.
14.06.

12.06.
21.06.

19.06.
28.06.

26.06.
05.07.

03.07.
12.07.

10.07.
19.07.

17.07.
26.07.

24.07.
02.08.

31.07.
09.08.

07.08.
16.08.

14.08.
23.08.

21.08.
30.08.

28.08.
06.09.

04.09.
13.09.

11.09.
20.09.

18.09.
27.09.

25.09.
18.10.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 21

Dospělá osoba 6.990,- 6.990,- 7.390,- 8.390,- 8.990,- 9.690,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 8.390,- 7.690,- 7.290,- 6.790,- 11.990,-

1. dítě* 3.100,- 3.100,- 3.100,- 3.100,- 3.100,- 3.100,- 3.100,- 3.100,- 3.100,- 3.100,- 3.100,- 3.100,- 3.100,- 3.100,- 3.100,- 3.100,- 3.100,- 3.100,-

2. dítě* 5.490,- 5.490,- 5.790,- 6.690,- 7.390,- 7.990,- 7.990,- 7.990,- 7.990,- 7.990,- 7.990,- 7.990,- 7.990,- 6.690,- 6.290,- 5.590,- 4.990,- x

3. a 4. osoba 6.490,- 6.490,- 6.790,- 7.690,- 8.390,- 8.990,- 9.290,- 9.290,- 9.290,- 9.290,- 9.290,- 9.290,- 9.290,- 7.690,- 7.290,- 6.590,- 5.990,- x

2 dosp. + 1 dítě* 16.900,- 17.300,- 17.900,- 18.900,- 20.900,- 22.600,- 22.600,- 22.600,- 22.600,- 22.600,- 22.600,- 22.600,- 22.600,- 18.900,- 17.900,- 17.300,- 16.900,- x

2 dosp. + 2 děti* 20.500,- 21.500,- 21.900,- 22.900,- 24.900,- 27.600,- 27.600,- 27.600,- 27.600,- 27.600,- 27.600,- 27.600,- 27.600,- 22.900,- 21.900,- 21.500,- 20.900,- x

ilustrační foto

Španělsko | Costa Brava / Costa del Maresme

Španělsko | Roses

RODINNÉ BALÍČKY/HOTELY FORTUNA**/*** 
VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, res-
taurace, bar, výtahy, bazén s lehátky a 
slunečníky zdarma

UBYTOVÁNÍ: 2 lůžkové pokoje s 
možností až 2 přistýlek s vlastním so-
ciálním zařízením a balkonem, trezor za 
poplatek, výběr letoviska není možný, 
některé s klimatizací

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou 
švédských stolů (nápoje při večeři nej-
sou v ceně), plná penze za příplatek

DOPRAVA: autokarová (v ceně)

- 7 -

Cena na osobu obsahuje:
dopravu luxusním busem, 7/21x ubytování s 
polopenzí v hotelu**, služby delegáta

Příplatky:
hotel*** 100 Kč/os./noc, 1/1 pokoj 500 Kč/os./
noc, plná penze 100 Kč/os./noc, all inclusive (pouze 
hotel***) 300 Kč/os./noc

*dětská cena 2-12 let při ubytování se 2 dospělými

CENOVÝ HIT

Jedná se o cenově velmi výhodný druh ubytování na 
španělském pobřeží ve střediscích Lloret de Mar, Tossa 
de Mar, Blanes, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda 
de Mar a Calella. Název hotelu se dozvíte nejdříve 7 
dní před odjezdem. Tento systém vytěžování volných 
pokojů je zajímavý jak pro samotné hotely, tak i pro 
zákazníky. Služby jsou garantovány kategorií hotelu 
a kvalita je vždy na velmi dobré úrovni. Každý hotel 
má bazén, je nejdále 400 m od pláže, příznivá cena již 
zahrnuje autobusovou dopravu.

Termín 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dospělá osoba 6.590,- 6.590,- 6.590,- 6.990,- 6.990,- 9.690,- 9.690,- 9.690,- 9.690,- 13.990,- 13.990,- 13.990,- 9.290,- 8.490,- 8.490,- 6.590,- 6.590,-

1. dítě* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma 4.890,- 4.890,- 4.890,- 4.890,- 6.890,- 6.890,- 6.890,- 4.690,- zdarma zdarma zdarma zdarma

1. dítě** 3.390,- 3.390,- 3.390,- 3.690,- 3.690,- 6.690,- 6.690,- 6.690,- 6.690,- 9.490,- 9.490,- 9.490,- 6.490,- 4.290,- 4.290,- 3.390,- 3.390,-

3. osoba 4.690,- 4.690,- 4.690,- 4.890,- 4.890,- 6.690,- 6.690,- 6.690,- 6.690,- 9.490,- 9.490,- 9.490,- 6.490,- 5.890,- 5.890,- 4.790,- 4.490,-
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POLOHA: pěkný rodinný hotel s výbornou polohou je si-
tuován v první linii hotelů, cca 100 m od písečné pláže s 
pozvolným vstupem do moře, nedaleko přístavu a centra 
letoviska Roses s množstvím obchodů a restaurací

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace, 
bazén se sluneční terasou s lehátky a slunečníky zdarma, 
bar s taneční terasou, wi-fi připojení v celém hotelu zdar-
ma, garáže a parkoviště

UBYTOVÁNÍ: příjemné 2 lůžkové pokoje s možností až 2 
přistýlek (2. přistýlka pouze pro dítě), s vlastním sociálním 
zařízením, klimatizací, telefonem, TV a balkonem, wi-fi 
zdarma, trezor za poplatek, výhled na moře a bazén za 
příplatek na vyžádání

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou švédských stolů (nápo-
je při večeři nejsou v ceně), nelze dokoupit plnou penzi

SPORT/ZÁBAVA: noblesní letovisko Roses nabízí množství 
sportovního vyžití i zábavy a relaxace, cca 10 minut pěší 
chůze je vzdálena přírodní rezervace Cap de Creus

PLÁŽ: pěkná písečná pláž ve vzdálenosti cca 100 m od ho-
telu, lehátka a slunečníky za poplatek

DOPRAVA: vlastní nebo autokarová za příplatek (str. 6)

HOTEL UNIVERS***

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování s polopenzí dle termínu, asistenční službu

Příplatky:
plná penze nelze, výhled na moře 700 Kč/pokoj/noc, 
výhled na bazén 350 Kč/pokoj/noc

* dětská cena 2-7 let při ubytování se 2 dospělými
** dětská cena 7-12 let při ubytování se 2 dospělými

DÍTĚ DO 7 LET POBYT ZDARMA

NOVINKA

3.190,-
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POLOHA: menší hotel s rodinnou atmosférou poblíž cen-
tra starého Roses, cca 100 m od pláže, 5 minut chůze od 
starobylé pevnosti Ciudadela, nedávno byl hotel částečně 
rekonstruován

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, výtah, hotelová res-
taurace, bar, klubovna s TV

UBYTOVÁNÍ: pokoje jsou 2 lůžkové s možností až 2 
přistýlek, s vlastním sociálním zařízením, telefonem, TV, 
fénem, balkonem a klimatizací, trezorem (za poplatek)

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou švédských stolů (včetně 
minerální vody a 1/4 l vína k večeři)

SPORT/ZÁBAVA: množství sportovního vyžití (tenis, vodní 
sporty, půjčovny kol), ale také zábavy a relaxace (obchody, 
restaurace, diskotéky, bary, pravidelné trhy), kousek od 
hotelu je možné navštívit středověkou Ciudadelu

PLÁŽ: široká písečná pláž s pozvolným vstupem do vody, 
lehátka i slunečníky za poplatek

DOPRAVA: vlastní nebo autokarová za příplatek (str. 6)

POLOHA: velmi pěkný hotel je situován v klidné části Ro-
ses - Santa Margarita asi 150 m od pláže, v okolí jsou další 
hotely a apartmány, rušné centrum je vzdáleno 10 minut 
chůze po pobřežní promenádě

VYBAVENÍ: výtah, hotelová restaurace, recepce, bar, TV 
místnost, u hotelu je velký bazén se slunečníky a lehátky 
zdarma a tenisový kurt (za poplatek)

UBYTOVÁNÍ: pokoje jsou 2 lůžkové s možností až 2 
přistýlek, s vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem, 
balkonem a klimatizací, trezor (za poplatek)

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bohatých švédských 
stolů (nápoje při večeři nejsou v ceně)

SPORT/ZÁBAVA: noblesní letovisko nabízí množství spor-
tovního vyžití (tenis, vodní sporty, půjčovny kol), ale také 
zábavy a relaxace (obchody, restaurace, diskotéky, bary, 
pravidelné trhy)

PLÁŽ: široká písečná pláž s pozvolným vstupem do vody, 
na pláži je možné pronajmout si lehátka i slunečníky

DOPRAVA: vlastní nebo autokarová za příplatek (str. 6)

Španělsko | Roses
HOTEL NAUTILUS***

HOTEL CIUDADELA**

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování s polopenzí dle termínu, asistenční službu

Příplatky:
1/1 pokoj 3500 Kč/týden/os., plná penze 1470 Kč/týden/os.

* dětská cena 2-12 let při ubytování se 2 dospělými

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování s polopenzí dle termínu, asistenční službu

Příplatky:
1/1 pokoj 2100 Kč/týden/os., plná penze 700 Kč/týden/os.

* dětská cena 2-12 let při ubytování se 2 dospělými

Termín 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dospělá osoba 7.590,- 7.590,- 7.590,- 7.590,- 8.990,- 10.790,- 11.690,- 12.290,- 12.290,- 12.290,- 12.290,- 12.290,- 11.690,- 10.290,- 9.590,- 7.590,- 7.590,-

1. dítě* 3.890,- 3.890,- 3.890,- 3.890,- 4.590,- 5.390,- 5.890,- 6.290,- 6.290,- 6.290,- 6.290,- 6.290,- 5.890,- 5.190,- 4.890,- 3.890,- 3.890,-

3. osoba 6.090,- 6.090,- 6.090,- 6.090,- 6.490,- 8.590,- 9.290,- 9.790,- 9.790,- 9.790,- 9.790,- 9.790,- 9.390,- 8.190,- 7.690,- 6.090,- 6.090,-

Termín 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dospělá osoba 7.890,- 7.890,- 7.890,- 7.890,- 10.790,- 13.690,- 13.690,- 13.690,- 13.690,- 16.590,- 16.590,- 16.590,- 13.490,- 9.990,- 9.990,- 7.190,- 7.190,-

1. dítě* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma 6.890,- 6.890,- 6.890,- 6.890,- 8.290,- 8.290,- 8.290,- 6.690,- zdarma zdarma zdarma zdarma

2. dítě* 3.990,- 3.990,- 3.990,- 3.990,- 5.390,- 3.490,- 3.490,- 3.490,- 3.490,- 4.190,- 4.190,- 4.190,- 3.290,- 4.990,- 4.990,- 3.790,- 3.790,-

3. a 4. osoba 5.890,- 5.890,- 5.890,- 5.890,- 7.690,- 10.290,- 10.290,- 10.290,- 10.290,- 12.490,- 12.490,- 12.490,- 9.990,- 7.490,- 7.490,- 6.490,- 6.490,-

3.190,-

3.190,-

Více informací naleznete na www.teprekrea.cz
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POLOHA: zrenovované bungalovy v areálu hotelu Don 
Juan Tossa****, v krásné terasovité zahradě 150 m 
od pláže a asi 200 m od centra, v areálu jsou jezdící 
schody ke snazšímu překonání terasovitého terénu, k 
dispozici je veškeré zařízení hotelu Don Juan

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, bary, 
bazény, opalovací terasa s lehátky a slunečníky zdar-
ma, kavárna, internetový koutek, klub pro děti, teni-
sový kurt (za poplatek), animační programy

UBYTOVÁNÍ: 2 lůžkové klimatizované bungalovy         
s možností až 2 přistýlek (2. přistýlka na vyžádání),           
s vlastním sociálním zařízením, telefonem, TV,  v areá-
lu zahrady, trezor (za poplatek)

STRAVOVÁNÍ: plná penze (formou bohatých 

švédských stolů, nápoje při obědě a večeři nejsou v 
ceně) se podává v restauraci hotelu Don Juan, all 
inclusive za příplatek (zahrnuje navíc dopolední a 
odpolední svačinu, zmrzlinu, alkoholické a nealkoho-
lické nápoje místní výroby 10:00 - 22:00 hodin)

SPORT/ZÁBAVA: letovisko patří mezi klidnější místa 
na Costa Brava, i přesto je zde dobré zázemí pro spor-
tovní vyžití (tenis, vodní sporty, půjčovny kol) a zábavu 
(nákupy v úzkých uličkách, restaurace, bary, trhy)

PLÁŽ: hlavní městská pláž je písečná, další pláže 
jsou menší a přecházejí ve skalnaté útesy, lehátka i 
slunečníky za poplatek

DOPRAVA: vlastní, autokarová či letecká za příplatek 
(str. 6)

Termín 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dospělá osoba 4.990,- 5.990,- 6.490,- 6.990,- 7.990,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 6.990,- 6.490,- 4.990,-

1. dítě * zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

2. dítě* 2.590,- 2.990,- 3.490,- 3.890,- 4.090,- 4.490,- 4.490,- 4.490,- 4.490,- 4.490,- 4.490,- 4.490,- 4.490,- 3.890,- 3.490,- 2.590,-

3. a 4. osoba 4.290,- 4.990,- 5.290,- 5.790,- 6.490,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 5.790,- 5.290,- 4.290,-

Španělsko | Tossa de Mar

BUNGALOVY TOSSA VILLAGE***

Termín 13.06.
23.06.

23.06.
04.07.

04.07.
14.07.

14.07.
25.07.

25.07.
04.08.

04.08.
15.08.

15.08.
25.08.

25.08.
05.09.

05.09.
15.09.

15.09.
26.09.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

Dospělá osoba 9.990,- 12.490,- 12.990,- 13.590,- 12.990,- 13.590,- 12.990,- 12.490,- 10.490,- 9.990,-

1. dítě* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

2. dítě* 4.990,- 6.390,- 6.590,- 6.890,- 6.590,- 6.890,- 6.590,- 6.390,- 5.390,- 4.990,-

3. a 4. osoba 7.990,- 9.990,- 10.490,- 10.890,- 10.490,- 10.890,- 10.490,- 9.990,- 8.490,- 7.990,-

CENOVÝ HIT

DÍTĚ DO 12 LET POBYT ZDARMA

Cenově zajímavá nabídka s plnou penzí v ceně, klidnější místo,
doporučujeme včasnou rezervaci.

6.990,- 3.100,-

Cena na osobu obsahuje:

Příplatky:

7/10/11x ubytování s plnou penzí 
dle termínu, služby delegáta

1/1 pokoj 500 Kč/noc/os., all 
inclusive 380 Kč/os./noc, dítě do 
12 let 190 Kč/noc

* dětská cena 2-12 let při 
ubytování se 2 dospělými



CENOVÝ HIT
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POLOHA: klubový hotelový komplex je umístěn na 
klidném místě v rozlehlé terasovité zahradě, má 3 ho-
telové budovy a jeden apartmánový dům, vzdálenost 
od pláže i centra města je cca 400 m

VYBAVENÍ: exotická zahrada, několik restaurací a 
barů, dětské kluby, solárium, 5 bazénů (z toho jeden 
vyhřívaný krytý) s lehátky a slunečníky, vířivky, stolní 
tenis, pétanque, TV místnost, výtahy, animační pro-
gramy pro děti i dospělé, aerobik, tenisové kurty

UBYTOVÁNÍ: je zajištěno v budově hotelu Guitart 
III***, rekonstruované 2 lůžkové pokoje s možností až 
2 přistýlek, s vlastním sociálním zařízením, klimatizací, 
SAT/TV, balkonem, telefonem, trezorem (za poplatek)

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou velmi bohatých 

švédských stolů (nápoje při večeři nejsou v ceně), 
plná penze nebo all inclusive za příplatek (včetně do-
poledního a odpoledního snacku, alkoholické a neal-
koholické nápoje místní výroby, zmrzlina, animační 
programy, stolní tenis, dětské kluby, sleva do wellness)

SPORT/ZÁBAVA: zábava v Lloret de Mar - vodní 
sporty na pláži, tenisové kurty, diskotéky, bary, restau-
race, množství obchodů i zábavních center, je možné 
též navštívit nedaleký Marineland nebo Aquapark

PLÁŽ: obě pláže jsou hrubším pískem, pláž Fanals je 
klidnější s pozvolnějším vstupem do moře

DOPRAVA: vlastní, autokarová či letecká za příplatek 
(str. 6)

Španělsko | Lloret de Mar

HOTEL GUITART CENTRAL PARK****/***

Cena na osobu obsahuje:

Příplatky:

7/10/11x ubytování s polopenzí 
dle termínu, služby delegáta

1/1 pokoj 550 Kč/os./noc, 
plná penze 150 Kč/os./noc, all 
inclusive 480 Kč/os./noc

* dětská cena 2-13 let při 
ubytování se 2 dospělými

PEVNÁ DĚTSKÁ CENA DO 13 LET

Oblíbený hotelový komplex, po celkové rekonstrukci, s rozsáhlou nabídkou služeb,
bohaté animační programy,  doporučujeme pro všechny věkové kategorie.

Termín 23.05.
06.06.

30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dospělá osoba 4.990,- 5.490,- 5.890,- 6.490,- 7.490,- 8.490,- 9.290,- 9.290,- 9.290,- 9.290,- 9.290,- 9.290,- 9.290,- 9.290,- 7.490,- 6.990,- 6.490,- 5.490,-

1. dítě* 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,-

2. dítě* 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,-

3. a 4. osoba 4.490,- 4.990,- 5.290,- 5.790,- 6.390,- 7.390,- 8.290,- 8.290,- 8.290,- 8.290,- 8.290,- 8.290,- 8.290,- 8.290,- 6.390,- 6.290,- 5.790,- 4.990,-

Termín 13.06.
23.06.

23.06.
04.07.

04.07.
14.07.

14.07.
25.07.

25.07.
04.08.

04.08.
15.08.

15.08.
25.08.

25.08.
05.09.

05.09.
15.09.

15.09.
26.09.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

Dospělá osoba 9.290,- 11.890,- 12.690,- 13.690,- 12.690,- 13.690,- 12.690,- 11.990,- 11.290,- 9.990,-

1. dítě* 2.990,- 2.990,- 2.990,- 2.990,- 2.990,- 2.990,- 2.990,- 2.990,- 2.990,- 2.990,-

2. dítě* 2.990,- 2.990,- 2.990,- 2.990,- 2.990,- 2.990,- 2.990,- 2.990,- 2.990,- 2.990,-

3. a 4. osoba 8.290,- 10.890,- 11.590,- 12.590,- 11.590,- 12.590,- 11.590,- 10.990,- 10.290,- 8.990,-

Více informací naleznete na www.teprekrea.cz

6.990,- 3.100,-
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POLOHA: jeden z největších hotelů v letovisku je 
vzdálen cca 400 m od pláže Fanals a 10 minut chůze 
od centrální pláže, v malé zahradě, blízko centra města

VYBAVENÍ: recepce, výtahy, 3 restaurace, noční a 
denní bar, 2 bazény s lehátky a slunečníky zdarma, 
dětský bazén a dětský koutek, tenisový kurt, TV míst-
nost, internetový koutek, obchody, kadeřnictví, disko-
téka, animační programy, parkoviště za poplatek

UBYTOVÁNÍ: klimatizované pokoje jsou 2 lůžkové s 
možností až 2 přistýlek, s vlastním sociálním zařízením, 
TV/SAT a balkonem, trezorem (za poplatek)

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bohatých švédských 
stolů místní i mezinárodní kuchyně (nápoje při večeři 

nejsou v ceně), možnost all inclusive (plná penze 
včetně dopoledního a odpoledního snacku, zmrzlina, 
nealkoholické i alkoholické nápoje místní výroby 10:00 
-  22:00 hodin) nebo plné penze za příplatek

SPORT/ZÁBAVA: živé letovisko poskytuje komplexní 
sportovní i kulturní vyžití až do brzkých ranních ho-
din (obchody, restaurace, diskotéky, bary, atrakce pro 
děti), možnost návštěvy Aquaparku a Marinelandu

PLÁŽ: obě pláže jsou s hrubším pískem, pláž Fa-
nals je klidnější s lepším vstupem do moře, lehátka i 
slunečníky za poplatek

DOPRAVA: vlastní, autokarová či letecká za příplatek 
(str. 6)

Termín 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dospělá osoba 5.790,- 5.990,- 6.890,- 7.490,- 7.890,- 8.790,- 8.790,- 8.790,- 8.790,- 8.790,- 8.790,- 8.790,- 8.790,- 7.890,- 6.890,- 6.290,- 5.790,-

1. dítě* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

2. dítě* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

3. a 4. osoba 4.490,- 5.190,- 5.490,- 5.990,- 6.190,- 6.690,- 6.690,- 6.690,- 6.690,- 6.690,- 6.690,- 6.690,- 6.690,- 6.190,- 5.490,- 5.290,- 4.490,-

Španělsko | Lloret de Mar

HOTEL DON JUAN***

Cena na osobu obsahuje:

Příplatky:

7/10/11x ubytování s polopenzí 
dle termínu, služby delegáta

1/1 pokoj 500 Kč/noc/os., all 
inclusive 380 Kč/os./noc, dítě do 
12 let 200 Kč/noc, plná penze 50 
Kč/os./noc

* dětská cena 2-12 let při 
ubytování se 2 dospělými

Termín 13.06.
23.06.

23.06.
04.07.

04.07.
14.07.

14.07.
25.07.

25.07.
04.08.

04.08.
15.08.

15.08.
25.08.

25.08.
05.09.

05.09.
15.09.

15.09.
26.09.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

Dospělá osoba 9.990,- 11.890,- 12.890,- 13.690,- 12.890,- 13.690,- 12.890,- 11.990,- 10.390,- 9.990,- 

1. dítě* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

2. dítě* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

3. a 4. osoba 6.790,- 7.490,- 8.690,- 8.190,- 8.690,- 8.190,- 8.690,- 8.190,- 7.990,- 6.990,-

CENOVÝ HIT

2 DĚTI DO 12 LET POBYT ZDARMA

Velký hotelový komplex, kvalitní zázemí
s množstvím doplňkových služeb, navíc dvě děti zdarma.

6.990,- 3.100,-
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POLOHA: kvalitní hotelový komplex se nachází cca 250 m 
od písečné pláže v klidné části letoviska Lloret de Mar, ho-
tel prošel v nedávné době kompletní rekonstrukcí

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace, 
bary, TV místnost, dětský koutek, stolní tenis, kulečník, 
videoherna, internet, wi-fi, obchod, wellness centrum s 2 
krytými vyhřívanými bazény, saunou, tělocvičnou, jacuzzi 
a tureckou lázní, zahrada s 3 venkovními bazény (se sklu-
zavkami), dětským bazénem a hřištěm, minigolf, tenisové 
kurty, sportovní hřiště, dětský klub, animační programy

UBYTOVÁNÍ: zrekonstruované 2 lůžkové pokoje s 
možností až 2 přistýlek, mají vlastní sociální zařízení, kli-
matizaci, SAT/TV, fén, minibar a trezor (za poplatek), te-
lefon a balkon, apartmány na vyžádání

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou švédských stolů (nápo-
je při večeři nejsou v ceně), možnost dokoupení plné pen-
ze nebo all inclusive

SPORT/ZÁBAVA: velké množství zábavy i sportovního 
vyžití přímo v hotelu nebo v letovisku Lloret de Mar

PLÁŽ: písečná pláž, lehátka a slunečníky za poplatek

DOPRAVA: vlastní, autokarová či letecká za příplatek (str. 6)

POLOHA: pěkný hotel s výbornou polohou u pláže Sa 
Caleta (oddělen jen pobřežní komunikací), hotel nabízí 
nádherné výhledy na moře ze všech pokojů a teras

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, TV míst-
nost s wi-fi připojením, bar, menší bazén s vířivkou, tera-
sa s lehátky a slunečníky zdarma, fitness, klienti mohou 
využívat bazény hotelu Rosamar & SPA a Rosamar Garden 
(3 bazény, dětský bazén, vodní skluzavky)

UBYTOVÁNÍ: pěkné 2 lůžkové pokoje s možností až 2 
přistýlek, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, SAT/TV, 
fén, minibar, trezor (za poplatek), telefon a balkon 

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou švédských stolů (nápo-
je při večeři nejsou v ceně), možnost plné penze

SPORT/ZÁBAVA: velké množství kulturního i sportovního 
vyžití přímo v letovisku Lloret de Mar

PLÁŽ: velmi pěkná písečná pláž před hotelem, která 
přechází ve skalní útesy, lehátka a slunečníky za poplatek

DOPRAVA: vlastní, autokarová či letecká za příplatek (str. 6)

Španělsko | Lloret de Mar
HOTEL ROSAMAR MAXIM***

HOTEL ROSAMAR GARDEN****

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování s polopenzí dle termínu, služby delegáta

Příplatky:
1/1 pokoj 900 Kč/noc/os., plná penze 190 Kč/noc/os.

* dětská cena 2-13 let při ubytování se 2 dospělými

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování s polopenzí dle termínu, služby delegáta

Příplatky:
1/1 pokoj 900 Kč/noc/os., plná penze 190 Kč/noc/os., 
all inclusive 500 Kč/noc/os., dítě do 13 let 340 Kč/noc

* dětská cena 2-13 let při ubytování se 2 dospělými

Termín 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dospělá osoba 6.290,- 6.890,- 7.390,- 8.790,- 9.790,- 13.390,- 13.390,- 14.990,- 14.990,- 16.990,- 16.990,- 16.990,- 13.390,- 9.690,- 9.690,- 7.790,- 6.990,-

1. dítě* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

2. dítě* 3.190,- 3.490,- 3.690,- 4.390,- 4.890,- 6.690,- 6.690,- 7.490,- 7.490,- 8.490,- 8.490,- 8.490,- 6.690,- 4.890,- 4.890,- 3.890,- 3.490,-

3. a 4. osoba 4.790,- 5.190,- 5.590,- 6.590,- 7.390,- 9.990,- 9.990,- 11.290,- 11.290,- 12.790,- 12.790,- 12.790,- 9.990,- 7.290,- 7.290,- 5.890,- 5.290,-

Termín 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dospělá osoba 6.590,- 7.690,- 8.190,- 9.590,- 10.590,- 12.790,- 12.790,- 13.890,- 13.890,- 15.890,- 15.890,- 15.890,- 12.790,- 10.490,- 9.690,- 8.890,- 8.290,-

1. dítě / 2. dítě* 3.290,- 3.890,- 4.090,- 4.790,- 5.290,- 6.390,- 6.390,- 6.990,- 6.990,- 7.990,- 7.990,- 7.990,- 6.390,- 5.290,- 4.890,- 4.490,- 4.490,-

3. a 4. osoba 4.990,- 5.790,- 6.190,- 7.190,- 7.990,- 9.590,- 9.590,- 10.490,- 10.490,- 11.990,- 11.990,- 11.990,- 9.590,- 7.890,- 6.690,- 6.290,- 6.290,-

Více informací naleznete na www.teprekrea.cz

DÍTĚ DO 13 LET POBYT ZDARMA

NOVINKA

NOVINKA

6.990,-

6.990,-

3.100,-

3.100,-



Termín 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dospělá osoba 7.190,- 7.790,- 7.990,- 8.990,- 9.990,- 10.890,- 10.890,- 10.890,- 10.890,- 10.890,- 10.890,- 10.890,- 10.890,- 8.890,- 7.990,- 7.790,- 7.290,-

1. dítě* 2.690,- 2.690,- 2.690,- 2.690,- 2.690,- 2.690,- 2.690,- 2.690,- 2.690,- 2.690,- 2.690,- 2.690,- 2.690,- 2.690,- 2.690,- 2.690,- 2.690,-

2. dítě* 3.690,- 3.890,- 3.890,- 4.490,- 4.990,- 5.490,- 5.490,- 5.490,- 5.490,- 5.490,- 5.490,- 5.490,- 5.490,- 4.490,- 3.990,- 3.890,- 3.690,-

3. a 4. osoba 5.290,- 5.490,- 5.690,- 6.290,- 6.990,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 6.290,- 5.690,- 5.490,- 5.190,-

Termín 06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dospělá osoba 4.890,- 4.990,- 4.990,- 8.290,- 8.790,- 9.490,- 9.490,- 10.590,- 10.590,- 10.590,- 10.590,- 7.490,- 5.690,- 4.990,-

1. dítě* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

2. dítě* 2.390,- 2.490,- 2.490,- 4.190,- 4.490,- 4.790,- 4.790,- 5.390,- 5.390,- 5.390,- 5.390,- 3.790,- 2.890,- 2.490,-

3. a 4. osoba 3.690,- 3.890,- 3.890,- 6.690,- 6.990,- 7.590,- 7.590,- 8.490,- 8.490,- 8.490,- 8.490,- 5.990,- 4.580,- 4.090,-

- 13 -

POLOHA: hotel je součástí hotelového řetězce H TOP HO-
TELS, nachází se cca 150 m od pláže Fanals a 450 m od 
centra letoviska, je možné využít také služeb jiného hotelu 
řetězce H TOP HOTELS, kam se dostanete zdarma hote-
lovým autobusem

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, bary, vý-
tahy, TV místnost, wi-fi připojení, stolní tenis, kulečník, 
videoherna, diskotéka, obchod, prádelna, zahrada s bazé-
nem s lehátky a slunečníky zdarma, dětský bazén a hřiště, 
na střeše hotelu je jacuzzi se sluneční terasou, dětský 
klub, v hlavní sezóně animační programy

UBYTOVÁNÍ: pěkné 2 lůžkové pokoje s možností až 2 
přistýlek, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, SAT/TV, 
fén, trezor (za poplatek), telefon a balkon

STRAVOVÁNÍ: all inclusive – snídaně, obědy a večeře for-
mou švédských stolů, svačinky, alko i nealko nápoje místní 
výroby 10:00 – 24:00 hod

SPORT/ZÁBAVA: množství zábavy i sportovního vyžití 
přímo v hotelu nebo letovisku Lloret de Mar

PLÁŽ: pěkná písečná pláž Fanals, pozvolný vstup do vody, 
lehátka a slunečníky za poplatek

DOPRAVA: vlastní, autokarová či letecká za příplatek (str. 6)

POLOHA: zrekonstruovaný hotel je umístěn přímo v cen-
tru na pěší promenádě, díky své poloze je hotel ideální 
především pro mladší klientelu, od pláže cca 200 m

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, výtah, TV místnost, 
restaurace, bar, bazén, dětský bazén, sluneční terasa s 
lehátky a slunečníky zdarma, animační programy, za pop-
latek - stolní tenis, billiard, videohry, internetový koutek

UBYTOVÁNÍ: standardně zařízené 2 lůžkové pokoje s 
možností až 2 přistýlek, s vlastním sociálním zařízením, 
TV/SAT, balkonem, trezor (za poplatek)

STRAVOVÁNÍ: plná penze formou švédských stolů 
(nápoje při obědě a večeři nejsou v ceně), all inclusive za 
příplatek

SPORT/ZÁBAVA: vodní sporty na pláži, množství zábavy 
všeho druhu v rušném letovisku Lloret de Mar

PLÁŽ: centrální písečná pláž je vzdálena cca 200 m, lehát-
ka a slunečníky za poplatek

DOPRAVA: vlastní, autokarová či letecká za příplatek (str. 6)

Španělsko | Lloret de Mar

HOTEL H TOP ROYAL BEACH****

HOTEL DON JUAN CENTAR**

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování s plnou penzí dle termínu, služby delegáta

Příplatky:
1/1 pokoj 400 Kč/noc, all inclusive 300 Kč/os./noc, dítě 
do 12 let 170 Kč/noc
* dětská cena 2-12 let při ubytování se 2 dospělými

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování s all inclusive dle termínu, služby delegáta

Příplatky:
1/1 pokoj 1.100 Kč/noc

* dětská cena 2-14 let při ubytování se 2 dospělými

DÍTĚ DO 12 LET POBYT ZDARMA

PEVNÁ DĚTSKÁ CENA DO 14 LET

NOVINKA

CENOVÝ HIT

6.990,-

6.990,-

3.100,-

3.100,-
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POLOHA: oblíbený a velmi žádaný hotelový komplex 
je situován v nové části letoviska Blanes ve vzdálenosti 
cca 150 m od pláže a 10 minut chůze od historického 
centra, v okolí hotelu je dostatek obchodů a restau-
rací, hotel je po částečné rekonstrukci

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, výtahy, 
bar, animační programy, zahrada, venkovní bazény 
(slunečníky a lehátka zdarma), krytý vyhřívaný bazén, 
fitness, stolní tenis, tenisový kurt a hřiště na squash 
(za poplatek), bezbariérový vstup, herna pro děti, in-
ternet a wi-fi připojení za poplatek

UBYTOVÁNÍ: 2 lůžkové pokoje s možností až 2 
přistýlek s vlastním sociálním zařízením, balkonem, 
telefonem, TV/SAT, klimatizací, trezor a lednička (za 
poplatek)

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou švédských stolů 
- výborná strava (nápoje při večeři nejsou v ceně), 
nepodává se zde vepřové maso a alkohol, plná penze 
za příplatek

SPORT/ZÁBAVA: letovisko nabízí množství vyžití pro 
aktivní dovolenou (tenis, vodní sporty, půjčovny kol), 
staré centrum s úzkými uličkami se spoustou obchodů, 
barů i restaurací, rybí trhy, botanická zahrada

PLÁŽ: široká písečná pláž s hrubším pískem, ideální 
pro rodiny s dětmi, na pláži je možné pronajmout si 
lehátka i slunečníky

DOPRAVA: vlastní, autokarová či letecká za příplatek 
(str. 6)

Termín 23.05.
30.05.

30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dospělá osoba 5.390,- 5.590,- 6.190,- 6.590,- 6.990,- 7.990,- 8.590,- 8.590,- 8.590,- 8.590,- 8.590,- 8.590,- 8.590,- 8.590,- 7.390,- 6.990,- 5.790,- 5.490,-

1. dítě* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

2. dítě* 2.790,- 2.890,- 3.090,- 3.290,- 3.690,- 3.990,- 4.390,- 4.390,- 4.390,- 4.390,- 4.390,- 4.390,- 4.390,- 4.390,- 3.890,- 3.690,- 2.990,- 2.790,-

3. a 4. osoba 4.390,- 4.890,- 4.990,- 5.290,- 5.790,- 6.490,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.290,- 5.790,- 4.790,- 4.490,-

Španělsko | Blanes

HOTEL ESPLENDID***

Cena na osobu obsahuje:

Příplatky:

7/10/11x ubytování s polopenzí 
dle termínu, služby delegáta

1/1 pokoj 500 Kč/noc/os., plná 
penze 100 Kč/os./noc

* dětská cena 2-13 let při 
ubytování se 2 dospělými

Termín 13.06.
23.06.

23.06.
04.07.

04.07.
14.07.

14.07.
25.07.

25.07.
04.08.

04.08.
15.08.

15.08.
25.08.

25.08.
05.09.

05.09.
15.09.

15.09.
26.09.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

Dospělá osoba 9.490,- 11.990,- 12.690,- 13.290,- 12.690,- 13.290,- 12.690,- 11.990,- 10.490,- 9.990,-

1. dítě* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

2. dítě* 4.790,- 5.490,- 6.390,- 6.590,- 6.390,- 6.590,- 6.390,- 5.490,- 5.390,- 4.990,-

3. a 4. osoba 9.290,- 9.990,- 10.190,- 10.590,- 10.190,- 10.590,- 10.190,- 9.990,- 8.490,- 7.990,-

DÍTĚ DO 13 LET POBYT ZDARMA

Tradiční hotel v naší nabídce, kvalitní služby,
 dobrá poloha, doporučujeme pro všechny věkové kategorie.

6.990,- 3.100,-

Více informací naleznete na www.teprekrea.cz



Termín 23.05.
30.05.

30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dospělá osoba 9.490,- 9.490,- 9.490,- 10.390,- 11.590,- 13.790,- 13.790,- 16.490,- 16.490,- 16.990,- 16.990,- 16.990,- 16.990,- 16.490,- 11.790,- 10.690,- 8.190,- 7.990,-

3. a 4. osoba 7.190,- 7.190,- 7.190,- 7.790,- 7.990,- 10.490,- 10.490,- 12.390,- 12.390,- 12.790,- 12.790,- 12.790,- 12.790,- 12.390,- 8.990,- 7.990,- 6.190,- 5.990,-

Termín 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dospělá osoba 5.790,- 5.790,- 5.790,- 6.990,- 7.890,- 9.790,- 9.790,- 9.790,- 9.790,- 10.990,- 10.990,- 10.990,- 7.890,- 6.890,- 6.890,- 4.990,- 4.990,-

1. dítě* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

2. dítě* 2.990,- 2.990,- 2.990,- 3.690,- 4.290,- 4.990,- 4.990,- 4.990,- 4.990,- 5.690,- 5.690,- 5.690,- 4.290,- 3.990,- 3.990,- 2.990,- 2.990,-

3. a 4. osoba 4.690,- 4.690,- 4.690,- 5.490,- 6.290,- 7.890,- 7.890,- 7.890,- 7.890,- 8.790,- 8.790,- 8.790,- 6.290,- 5.690,- 5.690,- 4.390,- 4.390,-
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POLOHA: menší zrekonstruovaný hotel s unikátní polo-
hou přímo na písečné pláži, cca 300 m od centra, od roku 
2015 pouze pro dospělé osoby od 16 let

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, výtah, 
bary, společenská místnost, zahrada s bazénem (lehátka  
a slunečníky zdarma), internet, jacuzzi, fitness, billiard, 
šipky, animační programy

UBYTOVÁNÍ: klimatizované 2 lůžkové pokoje s možností 
2 přistýlek, s vlastním sociálním zařízením, TV, balkonem/
terasou, trezor za poplatek

STRAVOVÁNÍ: all inclusive - snídaně, oběd, večeře for-
mou bufetu, svačinky, alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby, káva, čaj, zmrzlina na baru 10:00 -24:00

SPORT/ZÁBAVA: vodní sporty na pláži, na hlavní 
promenádě je řada obchodů i restaurací, rovněž i v his-
torickém centru, místním vlakem je možné se pohodlně 
dostat až do Barcelony

PLÁŽ: široká písečná pláž, lehátka a slunečníky na pláži za 
poplatek

DOPRAVA: vlastní, autokarová či letecká za příplatek (str. 6)

POLOHA: příjemný hotel s ideální polohou, nachází se cca 
50 m od pláže v první linii hotelů, od centra 100 m

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, výtah, 
zahrada, bazén s terasou s lehátky a slunečníky zdarma, 
dětský bazén, TV místnost, místnost na zavazadla, ob-
chod, animační programy, kulečník, videohry, fitness

UBYTOVÁNÍ: pěkné 2 lůžkové pokoje s možností až 2 
přistýlek, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, balkon, 
telefon a TV, trezor a lednička za poplatek

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou švédských stolů - 
výborná strava (nápoje při večeři nejsou v ceně), plná 
penze za příplatek

SPORT/ZÁBAVA: vodní sporty na pláži, na hlavní 
promenádě je řada obchodů i restaurací

PLÁŽ: velmi široká písečná pláž, místy prudší vstup do 
vody, lehátka a slunečníky za poplatek

DOPRAVA: vlastní, autokarová či letecká za příplatek (str. 6)

Španělsko | Malgrat de Mar
HOTEL ROSA NAUTICA***

HOTEL AMARAIGUA***+

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování s polopenzí dle termínu, služby delegáta

Příplatky:
1/1 pokoj 550 Kč/noc/os., plná penze 60 Kč/os./noc
* dětská cena 2-13 let při ubytování se 2 dospělými

Termíny na 10/11 nocí naleznete na www.teprekrea.cz

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování s all inclusive dle termínu, služby delegáta

Příplatky:
1/1 pokoj 550 Kč/noc/os.

Termíny na 10/11 nocí naleznete na www.teprekrea.cz

DÍTĚ DO 13 LET POBYT ZDARMA

HOTEL POUZE PRO DOSPĚLÉ (OD 16 LET)

6.990,-

6.990,-

3.100,-

3.100,-
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POLOHA: moderní hotely jsou situovány přímo na 
pobřežní promenádě plné obchodů a restaurací, 
v místě, kde na letovisko Malgrat de Mar navazuje 
Santa Susanna, od písečné pláže jsou vzdáleny 60 m

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, výtahy, trezory, 
restaurace, bar, terasa s lehátky a slunečníky zdarma, 
bazén s dětským brouzdalištěm, dětský koutek, billi-
ard, společenská místnost s taneční terasou, wi-fi 
připojení, internet za poplatek, bohaté animační pro-
gramy

UBYTOVÁNÍ: klimatizované 2 lůžkové pokoje 
s možností 2 přistýlek, s vlastním sociálním zařízením, 
telefonem, TV a balkonem

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou švédských stolů 
(nápoje při večeři nejsou v ceně), plná penze za 
příplatek

SPORT/ZÁBAVA: vodní sporty na pláži, na hlavní 
promenádě je řada obchodů i restaurací, rovněž i 
v historickém centru, místním vlakem je možné se 
pohodlně dostat až do Barcelony

PLÁŽ: velmi široká písečná pláž, lehátka a slunečníky 
za poplatek

DOPRAVA: vlastní, autokarová či letecká za příplatek 
(str. 6)

Termín 23.05.
30.05.

30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dospělá osoba 4.990,- 4.990,- 4.990,- 5.490,- 7.590,- 7.590,- 8.990,- 8.990,- 9.690,- 9.690,- 11.290,- 11.290,- 11.290,- 9.290,- 6.790,- 6.790,- 6.790,- 3.990,-

1. dítě* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

2. dítě* 2.490,- 2.490,- 2.490,- 2.790,- 3.890,- 3.890,- 4.690,- 4.690,- 4.990,- 4.990,- 5.690,- 5.690,- 5.690,- 4.790,- 3.890,- 3.890,- 3.890,- 1.990,-

3. a 4. osoba 3.590,- 3.590,- 3.590,- 3.790,- 5.290,- 5.290,- 5.990,- 5.990,- 6.790,- 6.790,- 7.890,- 7.890,- 7.890,- 6.490,- 4.890,- 4.890,- 4.890,- 2.790,-

Španělsko | Malgrat de Mar

HOTEL REYMAR/REYMAR PLAYA***

Cena na osobu obsahuje:

Příplatky:

7/10/11/16/21x ubytování s 
polopenzí dle termínu, služby 
delegáta

1/1 pokoj 360 Kč/noc/os., plná 
penze 100 Kč/os./noc

* dětská cena 2-12 let při ubytování 
se 2 dospělými

U supertermínů na 16/21 nocí nelze 
uplatnit slevy

DÍTĚ DO 12 LET POBYT ZDARMA

Komplex dvou hotelů s přátelskou atmosférou, 
má dobrou polohou a kvalitní služby.

Termín 07.05.
23.05.

13.06.
23.06.

23.06.
04.07.

04.07.
14.07.

14.07.
25.07.

25.07.
04.08.

04.08.
15.08.

15.08.
25.08.

25.08.
05.09.

05.09.
15.09.

15.09.
26.09.

26.09.
17.09.

Počet nocí 16 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 21

Dospělá osoba 9.490,- 8.690,- 11.690,- 12.690,- 14.690,- 14.590,- 17.590,- 15.590,- 10.990,- 9.690,- 8.690,- 11.290,-

1. dítě* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

2. dítě* 5.490,- 4.390,- 5.890,- 6.490,- 7.390,- 7.490,- 8.890,- 7.890,- 5.590,- 4.890,- 4.390,- 5.890,-

3. a 4. osoba 7.090,- 6.190,- 8.190,- 8.990,- 11.790,- 11.890,- 12.490,- 11.290,- 8.490,- 6.890,- 6.190,- 10.490,-

Více informací naleznete na www.teprekrea.cz

6.990,- 3.100,-
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POLOHA: kvalitní hotel je složen ze dvou budov, 
poblíž centra letoviska, u krásné široké písečné pláže, 
v blízkosti je zastávka výletního vlaku, letovisko je plné 
výtečných restaurací, obchůdků a kavárniček

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, 
výtah, bazén s dětskou částí, terasa s lehátky zdarma, 
společenská místnost s TV, místnost na zavazadla, 
pétanque, kulečník, miniklub, bezbariérový přístup, 
animační programy, wi-fi za poplatek

UBYTOVÁNÍ: pěkné 2 lůžkové pokoje s možností až 
2 přistýlek, s vlastním sociálním zařízením, TV, telefo-
nem a balkonem,  trezor za poplatek, pokoj Superior s 
klimatizací za příplatek

STRAVOVÁNÍ: all inclusive - snídaně, oběd, večeře 
formou švédských stolů, 10:00 - 18:30 lehké 
občerstvení (hamburger, pizza, teplé sendviče, zmrz-
lina), alkoholické a nealkoholické nápoje místní výro-
by  10:00 - 23:30 v hotelovém baru

SPORT/ZÁBAVA: vodní sporty na pláži, na hlavní 
promenádě je řada obchodů i restaurací, rovněž i 
v historickém centru, místním vlakem je možné se 
pohodlně dostat až do Barcelony

PLÁŽ: velmi široká písečná pláž, na kterou se dosta-
nete podchodem, lehátka a slunečníky za poplatek

DOPRAVA: vlastní, autokarová či letecká za příplatek 
(str. 6)

Termín 23.05.
30.06.

30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dospělá osoba 6.990,- 8.390,- 8.690,- 9.690,- 9.990,- 10.990,- 11.290,- 11.290,- 11.290,- 11.290,- 11.290,- 11.290,- 11.290,- 11.290,- 10.990,- 9.990,- 9.690,- 8.690,-

1. dítě* 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,- 1.990,-

2. dítě* 3.490,- 4.290,- 4.490,- 4.890,- 4.990,- 5.490,- 5.990,- 5.990,- 5.990,- 5.990,- 5.990,- 5.990,- 5.990,- 5.990,- 5.490,- 4.990,- 4.890,- 4.490,-

3. a 4. osoba 5.690,- 6.790,- 6.990,- 7.490,- 7.990,- 8.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 8.990,- 7.990,- 7.490,- 6.990,-

Španělsko | Malgrat de Mar

HOTEL SORRA D’OR***

Cena na osobu obsahuje:

Příplatky:

7/10/11x ubytování s all inclusive 
dle termínu, služby delegáta

1/1 pokoj 520 Kč/noc, pokoj 
SUPERIOR s klimatizací 70 Kč/
os./noc

* dětská cena 2-15 let při 
ubytování se 2 dospělými

Termín 13.06.
23.06.

23.06.
04.07.

04.07.
14.07.

14.07.
25.07.

25.07.
04.08.

04.08.
15.08.

15.08.
25.08.

25.08.
05.09.

05.09.
15.09.

15.09.
26.09.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

Dospělá osoba 13.590,- 15.990,- 16.890,- 17.390,- 16.890,- 17.390,- 16.890,- 15.990,- 14.290,- 11.990,-

1. dítě* 2.990,- 2.990,- 2.990,- 2.990,- 2.990,- 2.990,- 2.990,- 2.990,- 2.990,- 2.990,-

2. dítě* 6.990,- 7.990,- 8.590,- 8.790,- 8.590,- 8.790,- 8.590,- 7.990,- 7.190,- 6.890,-

3. a 4. osoba 10.490,- 11.390,- 12.590,- 13.190,- 12.590,- 13.190,- 12.590,- 11.390,- 10.690,- 9.890,-

Oblíbený hotel s výbornými službami
v těsné blízkosti pláže, all inclusive v ceně.

CENOVÝ HIT

PEVNÁ DĚTSKÁ CENA DO 15 LET

6.990,- 3.100,-



CENOVÝ HITNOVINKA

- 18 -

POLOHA: hotelový komplex je vzdálen od široké 
písečné pláže jen 50 m, nachází se v první řadě hotelů, 
centrum cca 250 m, komplex je tvořen několika budo-
vami, naše ubytování je v menší budově s 10 pokoji 
(oficiální kategorie**), ale klienti využívají veškeré 
zázemí celého hotelového komplexu, který má oficiál-
ní kategorii****

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, 
zahrada, bazén, dětský bazén, terasa s lehátky a 
slunečníky zdarma, trezory na recepci (za poplatek), 
animační programy pro dospělé i děti

UBYTOVÁNÍ: prostorné, standardně vybavené 2 
lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek, mají vlastní 
sociální zařízení, telefon a balkon

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou švédských stolů 
(nápoje při večeři nejsou v ceně), možnost dokoupení 
plné penze nebo all inclusive za příplatek, všechna 
jídla jsou podávána v hotelové restauraci****

SPORT/ZÁBAVA: hotel je situován poblíž pobřežní 
promenády, kde je dostatek nákupních i zábavních 
možností, vodní sporty na pláži, přímořským vlakem je 
možné se dostat až do Barcelony

PLÁŽ: široká písečná pláž ve vzdálenosti cca 50 m od 
hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek

DOPRAVA: vlastní, autokarová či letecká za příplatek 
(str. 6)

Španělsko | Malgrat de Mar

HOTEL FERGUS GARDEN**+/****

Cena na osobu obsahuje:

Příplatky:

7/10/11x ubytování s polopenzí 
dle termínu, služby delegáta

1/1 pokoj 550 Kč/os./noc, 
plná penze 130 Kč/os./noc, all 
inclusive 420 Kč/os./noc, dítě do 
13 let 210 Kč/noc

* dětská cena 2-13 let při 
ubytování se 2 dospělými

DÍTĚ DO 13 LET POBYT ZDARMA

Novinka, hotel s výbornou polohou blízko pláže,
cenově velmi výhodná nabídka.

Termín 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dospělá osoba 5.290,- 5.890,- 6.290,- 6.690,- 6.990,- 7.790,- 7.790,- 7.790,- 7.790,- 7.790,- 7.790,- 7.790,- 7.790,- 6.890,- 6.290,- 5.290,- 4.990,-

1. dítě* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

2. dítě* 2.990,- 3.490,- 3.690,- 3.790,- 3.890,- 3.990,- 3.990,- 3.990,- 3.990,- 3.990,- 3.990,- 3.990,- 3.990,- 3.990,- 3.790,- 2.990,- 2.790,-

3. a 4. osoba 4.490,- 4.890,- 4.990,- 5.690,- 5.890,- 5.890,- 5.890,- 5.990,- 5.990,- 5.990,- 5.990,- 5.990,- 5.990,- 5.690,- 4.990,- 4.490,- 4.090,-

Termín 13.06.
23.06.

23.06.
04.07.

04.07.
14.07.

14.07.
25.07.

25.07.
04.08.

04.08.
15.08.

15.08.
25.08.

25.08.
05.09.

05.09.
15.09.

15.09.
26.09.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

Dospělá osoba 8.490,- 9.290,- 10.990,- 11.990,- 10.990,- 11.990,- 10.990,- 11.990,- 9.890,- 8.990,-

1. dítě* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

2. dítě* 4.090,- 4.690,- 5.490,- 5.990,- 5.490,- 5.990,- 5.490,- 5.990,- 4.990,- 4.490,-

3. a 4. osoba 6.290,- 6.690,- 8.490,- 8.990,- 8.490,- 8.990,- 8.490,- 8.990,- 6.990,- 6.490,-

Více informací naleznete na www.teprekrea.cz

6.990,- 3.100,-
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POLOHA: zrekonstruovaný hotelový komplex má dvě 
budovy a je umístěn přímo na pobřežní promenádě 
v centru městečka, od písečné pláže 60 m, kam se 
pohodlně dostanete podchodem, který je přímo proti 
hotelu, v okolí je dostatek obchodů i restaurací

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, výtahy, trezo-
ry, klimatizovaná restaurace, bar, sluneční terasa 
s lehátky zdarma, bazén, fitness, sauna, herna pro 
děti, společenská místnost s taneční terasou, bohaté 
animační programy

UBYTOVÁNÍ: v obou budovách jsou již rekonstruo-
vané klimatizované 2 lůžkové pokoje s možností až 2 
přistýlek, s vlastním sociálním zařízením, telefonem, 

TV/SAT, balkonem, trezor za poplatek

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou velmi bohatých 
švédských stolů (nápoje při večeři nejsou v ceně)

SPORT/ZÁBAVA: vodní sporty na pláži, na hlavní 
promenádě, kde je hotel umístěn, je řada obchodů i 
restaurací, konají se zde pravidelné trhy, letovisko na-
vazuje na Malgrat de Mar s dalšími možnostmi zábavy

PLÁŽ: široká písečná pláž s hrubším pískem, lehátka a 
slunečníky za poplatek

DOPRAVA: vlastní, autokarová či letecká za příplatek 
(str. 6)

Termín 23.05.
30.05.

30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dospělá osoba 5.790,- 5.790,- 5.790.- 6.990,- 6.990,- 7.990,- 9.290,- 10.190,- 11.990,- 11.990,- 11.990,- 11.990,- 9.290,- 9.290,- 7.290,- 7.290,- 6.690,- 5.790,-

1. dítě* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

2. dítě* 2.890,- 2.890,- 2.890,- 3.590,- 3.590,- 3.990,- 4.890,- 5.190,- 5.990,- 5.990,- 5.990,- 5.990,- 4.890,- 4.890,- 3.690,- 3.690,- 3.390,- 2.890,-

3. a 4. osoba 4.590,- 4.590,- 4.590,- 5.690,- 5.690,- 6.490,- 7.490,- 8.690,- 9.390,- 9.390,- 9.390,- 9.390,- 7.490,- 7.490,- 5.890,- 5.890,- 5.390,- 4.690,-

Španělsko | Santa Susanna

HOTEL ALHAMBRA***

Cena na osobu obsahuje:

Příplatky:

7/10/11/16/21x ubytování s 
polopenzí dle termínu, služby 
delegáta

1/1 pokoj 350 Kč/noc/os., plná 
penze 190 Kč/os./noc

* dětská cena 2-13 let při 
ubytování se 2 dospělými

U supertermínů na 16/21 nocí 
nelze uplatnit slevy

Termín 07.05.
23.05.

13.06.
23.06.

23.06.
04.07.

04.07.
14.07.

14.07.
25.07.

25.07.
04.08.

04.08.
15.08.

15.08.
25.08.

25.08.
05.09.

05.09.
15.09.

15.09.
26.09.

26.09.
17.10.

Počet nocí 16 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 21

Dospělá osoba 9.890,- 9.590,- 12.290,- 13.290,- 18.990,- 17.690,- 18.990,- 13.890,- 13.490,- 10.490,- 11.390,- 13.990,-

1. dítě* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

2. dítě* 5.690,- 4.890,- 6.190,- 6.690,- 9.490,- 8.790,- 9.490,- 6.990,- 6.690,- 5.390,- 5.890.- x

3. a 4. osoba 7.890,- 7.790,- 9.690,- 10.690,- 14.990,- 14.190,- 14.990,- 10.690,- 10.490,- 8.290,- 8.990,- x

DÍTĚ DO 13 LET POBYT ZDARMA

Kvalitní hotelový komplex, výborná poloha i strava,
doporučujeme pro všechny věkové kategorie.

6.990,- 3.100,-



Termín 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dospělá osoba 4.490,- 4.490,- 5.390,- 5.390,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 7.390,- 7.390,- 10.990,- 10.990,- 10.990,- 9.990,- 5.990,- 5.390,- 5.390,-

1. dítě* zdarma zdarma zdarma zdarma 1.490,- 1.490,- 1.490,- 1.590,- 1.590,- 2.190,- 2.190,- 2.190,- 1.590,- zdarma zdarma zdarma

2. dítě* zdarma zdarma 990,- 990,- 3.490,- 3.490,- 3.490,- 3.690,- 3.690,- 5.590,- 5.590,- 5.590,- 3.490,- 2.990,- 2.490,- 2.490,-

3. a 4. osoba 3.690,- 3.690,- 4.190,- 4.190,- 5.490,- 5.490,- 5.490,- 5.990,- 5.990,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 5.890,- 4.790,- 4.390,- 4.390,-

Termín 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dospělá osoba 6.590,- 6.590,- 6.590,- 9.390,- 9.390,- 9.590,- 9.590,- 9.690,- 12.590,- 12.590,- 12.590,- 12.590,- 11.590,- 7.990,- 7.690,- 6.490,- 6.490,-

1. dítě* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

2. dítě* 4.990,- 4.990,- 4.990,- 6.990,- 6.990,- 7.190,- 7.190,- 7.290,- 9.390,- 9.390,- 9.390,- 9.390,- 8.690,- 5.990,- 5.690,- 5.190,- 5.190,-

3. a 4. osoba 4.990,- 4.990,- 4.990,- 6.990,- 6.990,- 7.190,- 7.190,- 7.290,- 9.390,- 9.390,- 9.390,- 9.390,- 8.690,- 5.990,- 5.690,- 5.190,- 5.190,-
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POLOHA: příjemný rodinný hotel se nachází 600 m od 
písečné pláže, od centra Pineda de Mar je hotel vzdálen 
cca 300 m, od centra Calella cca 1 km

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, bazén a 
terasa na opalování na střeše hotelu, lehátka a slunečníky 
u bazénu zdarma

UBYTOVÁNÍ: standardní 2 lůžkové pokoje s možností až 
2 přistýlek, s vlastním sociálním zařízením, SAT/TV, telefo-
nem, balkon za poplatek

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu (snídaně včetně 
teplých a studených nápojů, nápoje při večeři nejsou v 
ceně), plná penze za příplatek

SPORT/ZÁBAVA: obchodní zóna s restauracemi a ob-
chody přímo v Pineda de Mar, vodní sporty na pláži, větší 
možnosti vyžití v sousedním letovisku Calella

PLÁŽ: zdejší široká písečná pláž je dlouhá 3 km a pokračuje 
až do sousedního letoviska Calella

DOPRAVA: vlastní, autokarová či letecká za příplatek (str. 6)

POLOHA: moderní hotel přímo na pláži na konci letovis-
ka, od pobřežní promenády s obchody a restauracemi cca 
400 m, poblíž je zastávka pobřežní rychlodráhy, kterou se 
můžete pohodlně dostat až do Barcelony

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, bazén s terasou a 
lehátky (zdarma), dětský bazén a koutek, bar, restaurace, 
výtah, internet, sauna, fitness, animační programy

UBYTOVÁNÍ: pěkné 2 lůžkové pokoje s možností až 2 
přistýlek, s vlastním sociálním zařízením, klimatizací, SAT/
TV, telefonem a balkonem, trezor (za poplatek)

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bohatých švédských 
stolů (nápoje při večeři nejsou v ceně), večeře lze čerpat 
od 13 hodin kdykoliv do večera, plná penze za příplatek

SPORT/ZÁBAVA: vodní sporty na pláži, množství 
obchodů, restaurací, barů i diskoték přímo v letovisku 
Santa Susanna či navazujícím Malgrat de Mar

PLÁŽ: přímo před hotelem je široká písečná pláž, lehátka 
a slunečníky za poplatek

DOPRAVA: vlastní, autokarová či letecká za příplatek (str. 6)

Španělsko | Pineda de Mar

Španělsko | Santa Susanna

HOTEL MERCÉ**

HOTEL CAPRICI****

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování s polopenzí dle termínu, služby delegáta

Příplatky:
1/1 pokoj 350 Kč/os./noc, plná penze 160 Kč/den/os.

* dětská cena 2-13 let při ubytování se 2 dospělými

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování s polopenzí dle termínu, služby delegáta

Příplatky:
1/1 pokoj 350 Kč/os./noc., plná penze 200 Kč/os./noc

* dětská cena 2-12 let při ubytování se 2 dospělými

DÍTĚ DO 13 LET POBYT ZDARMA

DÍTĚ DO 12 LET POBYT ZDARMA

NOVINKA

6.990,-

6.990,-

3.100,-

3.100,-

Více informací naleznete na www.teprekrea.cz
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POLOHA: oba hotely jsou situovány v hotelové zóně, 
vzdálenost od centra cca 400 m, od pláže cca 350 m 
pohodlné chůze podél obchůdků a restaurací, hotely 
byly v nedávné době rekonstruovány

VYBAVENÍ: recepce, restaurace, bar, salónek, TV 
místnost, wi-fi, výtahy, bar u bazénu, venkovní bazén, 
dětský bazén, vířivka, terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, biliard (za poplatek), miniklub pro děti 2-12 
let, animační programy, taneční večery

UBYTOVÁNÍ: 2 lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, 
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, klimatizací, 
balkónem, trezor za poplatek

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou švédských stolů 

(nápoje při večeři nejsou v ceně), plná penze nebo all 
inclusive za příplatek (snídaně, obědy a večeře, snacks 
– pizza, hamburgery, zmrzlina), alkoholické a nealko-
holické nápoje místní výroby (10:00 - 23:00)

SPORT/ZÁBAVA: živé letovisko poskytuje komplexní 
sportovní vyžití (tenis, sportovní hala, plavecký bazén, 
běžecké tratě podél pláže) a množství nákupních 
možností - pěší zóna je plná obchodů, restaurací i barů

PLÁŽ: velmi široká písečná pláž s veškerým potřebným 
zázemím a zábavou (sprchy, WC, skákací hrady, hřiště, 
půjčovny vodních sportů, lehátek a slunečníků)

DOPRAVA: vlastní, autokarová či letecká za příplatek 
(str. 6)

Španělsko | Calella

HOTEL BON REPOS/ESPLAI***

Cena na osobu obsahuje:

Příplatky:

7/10/11/16/ 21x ubytování s 
polopenzí dle termínu, služby 
delegáta

1/1 pokoj 300 Kč/noc, plná penze 
100 Kč/os./noc, all inclusive 360 
Kč/os./noc, dítě do 15 let 200 Kč/
os./noc

* dětská cena 2-15 let při 
ubytování se 2 dospělými

U supertermínů na 16/21 nocí 
nelze uplatnit slevy

Termín 07.05.
23.05.

13.06.
23.06.

23.06.
04.07.

04.07.
14.07.

14.07.
25.07.

25.07.
04.08.

04.08.
15.08.

15.08.
25.08.

25.08.
05.09.

05.09.
15.09.

15.09.
26.09.

26.09.
17.10.

Počet nocí 16 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 21

Dospělá osoba 9.790,- 8.890,- 14.290,- 13.590,- 16.290,- 14.890,- 16.290,- 13.890,- 11.490,- 8.190,- 7.790,- 12.990,-

1. dítě* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

2. dítě* 5.690,- 4.490,- 7.190,- 6.890,- 8.190,- 7.490,- 8.190,- 6.890,- 5.890,- 4.190,- 3.790,- 6.490,-

3. a 4. osoba 7.790,- 6.690,- 10.690,- 10.190,- 12.190,- 11.190,- 12.190,- 10.390,- 8.890,- 5.990,- 5.690,- 10.490,-

DÍTĚ DO 15 LET POBYT ZDARMA

Kvalitní hotely s mezinárodní klientelou,
výhodná cena, možnost all inclusive.

6.990,- 3.100,-

Termín 23.05.
30.05.

30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dospělá osoba 5.290,- 5.290,- 5.290,- 5.290,- 8.490,- 8.490,- 8.490,- 10.390,- 10.390,- 10.390,- 10.390,- 10.390,- 10.390,- 7.390,- 6.190,- 6.190,- 4.990,- 4.990,-

1. dítě* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

2. dítě* 2.690,- 2.690,- 2.690,- 2.690,- 4.290,- 4.290,- 4.290,- 5.290,- 5.290,- 5.290,- 5.290,- 5.290,- 5.290,- 3.790,- 3.190.- 3.190,- 2.590,- 2.590,-

3. a 4. osoba 4.690,- 4.690,- 4.690,- 4.690,- 6.390,- 6.390,- 6.390,- 7.790,- 7.790,- 7.790,- 7.790,- 7.790,- 7.790,- 5.790,- 4.990,- 4.990,- 3.790,- 3.790,-
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POLOHA: hotel je součástí řetězce H TOP HOTELS, nachází 
se cca 500 m od široké písečné pláže a 150 m od centra, 
je možné využít také služeb jiného hotelu řetězce H TOP 
HOTELS, kam se dostanete zdarma hotelovým autobusem

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, bary, vý-
tahy, TV místnost,  wi-fi připojení, obchod, zahrada s bazé-
nem s lehátky a slunečníky zdarma, dětský bazén a hřiště, 
na střeše hotelu je jacuzzi se sluneční terasou, dětský 
klub, animační programy

UBYTOVÁNÍ: klimatizované 2 lůžkové pokoje s možností 
až 2 přistýlek, s vlastním sociálním zařízením, fénem, SAT/
TV, telefonem, balkonem, trezorem za poplatek

STRAVOVÁNÍ: all inclusive – snídaně, obědy a večeře for-
mou švédských stolů, svačinky, alko i nealko nápoje místní 
výroby 10:00 – 24:00 hod

SPORT/ZÁBAVA: letovisko Calella poskytuje široké 
možnosti sportovního i kulturního vyžití

PLÁŽ: široká písečná pláž s hrubším pískem, lehátka a 
slunečníky za poplatek

DOPRAVA: vlastní, autokarová či letecká za příplatek (str. 6)

POLOHA: pěkný rodinný hotel se nachází uprostřed 
uliček, nedaleko centra, cca 250 m od široké písečné pláže

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, výtah, atrium s bazé-
nem a terasou na opalování, lehátka u bazénu zdarma, 
restaurace, bar, bar u bazénu, TV místnost, salonek

UBYTOVÁNÍ: účelně zařízené 2 lůžkové pokoje s možností 
až 2 přistýlek, s vlastním sociálním zařízením, klimatizací, 
SAT/TV, telefonem a balkonem

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou švédských stolů (nápo-
je při večeři nejsou v ceně), plná penze nebo all inclusive 
za příplatek

SPORT/ZÁBAVA: letovisko Calella poskytuje široké 
možnosti sportovního (vodní sporty na pláži, půjčovny kol, 
tenisové kurty) i kulturního vyžití (restaurace, bary, disko-
téky, obchody, dětská hřiště, večerní procházky centrem)

PLÁŽ: velmi široká písečná pláž je vzdálena cca 250 m, 
vodní sporty, lehátka a slunečníky za poplatek

DOPRAVA: vlastní, autokarová či letecká za příplatek (str. 6)

Španělsko | Calella
HOTEL MIAMI***

HOTEL H TOP CALELLA PALACE****

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování s polopenzí dle termínu, služby delegáta

Příplatky:
1/1 pokoj 360 Kč/os./noc, plná penze 60 Kč/os./noc, all 
inclusive 400 Kč/os./noc
* dětská cena 2-13 let při ubytování se 2 dospělými

Termíny na 10/11 nocí naleznete na www.teprekrea.cz

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování s all inclusive dle termínu, služby delegáta

Příplatky:
1/1 pokoj 580 Kč/noc

* dětská cena 2-12 let při ubytování se 2 dospělými

DÍTĚ DO 13 LET POBYT ZDARMA

PEVNÁ DĚTSKÁ CENA DO 12 LET

NOVINKA

NOVINKA

6.990,-

6.990,-

3.100,-

3.100,-

Více informací naleznete na www.teprekrea.cz

Termín 23.05.
30.06.

30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dospělá osoba 7.190,- 7.190,- 7.990,- 7.990,- 7.990,- 7.990,- 11.990,- 11.990,- 11.990,- 11.990,- 13.290,- 13.290,- 13.290,- 11.990,- 9.990,- 9.990,- 7.190,- 7.190,-

1. dítě* 2.890,- 2.890,- 2.890,- 2.890,- 2.890,- 2.890,- 2.890,- 2.890,- 2.890,- 2.890,- 5.890,- 5.890,- 5.890,- 2.890,- 2.890,- 2.890,- 2.890,- 2.890,-

2. dítě* 3.690,- 3.690,- 3.990,- 3.990,- 3.990,- 3.990,- 5.990,- 5.990,- 5.990,- 5.990,- 6.690,- 6.690,- 6.690,- 5.990,- 4.990,- 4.990,- 3.690,- 3.690,-

3. a 4. osoba 5.690,- 5.690,- 5.890,- 5.890,- 5.890,- 5.890,- 8.390,- 8.390,- 8.390,- 8.390,- 9.390,- 9.390,- 9.390,- 8.390,- 6.990,- 6.990,- 5.690,- 5.690,-

Termín 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dospělá osoba 4.590,- 4.590,- 6.290,- 6.290,- 7.890,- 7.890,- 8.990,- 8.990,- 9.890,- 10.490,- 10.490,- 9.390,- 6.990,- 6.390,- 6.390,- 4.590,- 4.590,-

1. dítě* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

2. dítě* 2.490,- 2.490,- 3.190,- 3.190,- 3.890,- 3.890,- 4.590,- 4.590,- 4.890,- 5.290,- 5.290,- 3.690,- 3.490,- 3.290,- 3.290,- 2.490,- 2.490,-

3. a 4. osoba 3.490,- 3.490,- 4.990,- 4.990,- 6.290,- 6.290,- 7.190,- 7.190,- 7.990,- 8.490,- 8.490,- 7.590,- 5.690,- 5.090,- 5.090,- 3.490,- 3.490,-



Kréta

Korfu

Lefkada

MOŽNOSTI VÝLETŮ (Kréta):

Palác Knossos/Heraklion, Soutěska Samaria, Festos-Gortys-Matala, Ela-

fonisi, Santorini, Krétská noc, Modrá laguna/Balos, Vodní park, Moni 

Preveli

MOŽNOSTI VÝLETŮ (Korfu):

Velký okruh ostrovem (Kerkyra, Achillion, Paleokastritsa, Bella Vista, 

Lakones, Makrades), lodní výlety s obědem a koupáním, polodenní 

výlet Kerkyra, plavba lodí Kalypso Star s proskleným dnem, řecký večer, 

Albánie, aquapark, Ioannina - Dodoni

MOŽNOSTI VÝLETŮ (Lefkada):

Lodní výlety, Epirus, plavba ke 4 ostrovům, kláštery Meteora

Řecko je země opředená dávnými mýty s 
nepřeberným množstvím památek. Ale Řecko to 
nejsou jen zašlé časy a památky, ale také pohostinní 
obyvatelé, vynikající kuchyně, báječná atmosféra 
místních taveren a samozřejmě jedinečné moře. 
Pokud jednou propadnete kouzlu této nádherné 
země, budete toužit ji poznat blíže a důkladněji a 
budete se rádi vracet.

KORFU
Agios Georgios je rozvíjející se letovisko, 
které leží na severozápadním pobřeží. 
Má velmi pěknou širokou písečnou pláž s 
pozvolným vstupem do vody a možnosti 
pro provozování vodních sportů. Tato 
pláž spolu s průzračným mořem a sub-
tropickou vegetací je lákadlem pro 
všechny, kteří dávají přednost menším 
a klidnějším střediskům. Samozřejmostí 
jsou obchůdky a restaurace s typickými 
řeckými pochoutkami. Místo je dobrým 
výchozím bodem pro pěsí výlety.
Sidari leží na severovýchodě ostrova a 
je proslulé zejména bohatým nočním 
životem. Do nedávna pevně v rukou 
anglických turistů, proto zde najdeme 
spoustu taveren, které nabízejí an-
glické snídaně, tolik dobré po probdělé 
noci. Pláže i pobřeží v okolí patří k 
nejkrásnějším na ostrově. Žlutobílé 
pískovce velmi rozmanitých tvarů vytváří 
zátoky a kanály, z nichž nejznámější je 
kanál D´Amour (kanál zamilovaných).
Letovisko Acharavi leží přibližně 
uprostřed severního pobřeží ostrova, 
na úpatí hory Pantokrator. Do soused-
ního letoviska Roda se dá dojít pěšky 
příjemnou procházkou po pobřežní, 
málo frekventované silnici (cca 20 
minut). Toto nově vybudované letovisko 
se rozkládá po obou stranách silnice až 
k pobřeží, kde se táhne široká písečná 
pláž s velmi čistým mořem. 
Letovisko Dassia leží na východním 
pobřeží Korfu. V centru je množství 
obchodů, barů, diskoték a taveren. Místo 
je rovněž vhodné pro sportovně založené 
klienty, je zde dobrá základna pro vodní 
sporty, cyklistiku i pěší túry.

KRÉTA
Městečko Plakias se nachází na jiho-
západě Kréty, původní rybářská 
vesnička je dnes příjemným turistickým 
letoviskem. Podél pobřežní promenády 
najdeme celou řadu obchodů, restau-
rací, barů a diskoték. Písčito-oblázková 
pláž tohoto zálivu je omývána vodami 
Libyjského moře a je považována za jed-
nu z nejkrásnějších na jižním pobřeží.
Letovisko Kavros pozvolna navazuje na 
městečko Georgiopoulis, v centru je 
množství obchodů, restaurací a taveren, 
je zde nádherná okolní příroda a písečné 
pláže s pozvolným vstupem do moře. 
Poblíž je sladkovodní jezero Kournas, 
které je oblíbeným výletním místem.
Sfakaki je klidné letovisko s typcikými 
řeckými tavernami a pěknou písečnou 
pláží s pozvolným vstupem do moře. 
Vzdálenost od Rethymna je cca 10 km.
Gerani/Platanias jsou typická prázdni-
nová letoviska na severu Kréty, západně 
od Chanie, která na sebe volně nava-
zují. Naleznete zde písečné a písčito-
oblázkové pláže, bohatou nabídku 
zábavy a možnosti nákupů.

LEFKADA
Letovisko Nidri se nachází na východním 
pobřeží a patří k nejrušnějším místům 
ostrova. Je zde množství zeleně, hory i 
pláže, zároveň městečko pulsuje i nočním 
životem. Ostrov je pojmenovaný podle 
bílých skalisek. Střídají se tu písečné 
pláže omývané azurovým mořem se 
skalními útvary a romantickými zálivy. 
Naleznete zde jak místa, kde se zastavil 
čas a ještě nezasáhl cestovní ruch, tak i 
živější přímořská turistická letoviska.

- 23 -

ŘECKO

INFORMACE K DOPRAVĚ:

Svozy na letiště - pouze k zájezdům Korfu:
Při objednání a zaplacení zálohy do 31.01.2015 je svoz na letiště zdarma - 

požadavek musí být uveden v cestovní smlouvě. Při pozdějším nákupu je 

cena za obousměrný svoz 500 Kč/osoba. Svozy jsou realizovány při mini-

málním počtu 6 osob - uzávěrka na svoz je 5 dnů před odletem. Klientům, 

kteří měli svoz zaplacen, bude částka vrácena, zrušení svozu ze strany CK 

není důvodem ke stornování celého zájezdu.

Odjezdová místa – svozy na letiště:
Ústí nad Labem, Teplice, Bílina, Most, Louny
(uskuteční se při minimálním počtu 6 osob)
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POLOHA: menší hotel rodinného typu se skládá ze 
dvou budov, v hlavní budově jsou recepce, restaurace 
a pokoje,  v další pak studia i pokoje, hotel je umístěn 
v blízkosti krásné písečné pláže, od které je oddělen 
pouze místní komunikací

VYBAVENÍ: recepce, venkovní krytá hotelová restau-
race, salonek, trezory, bar, nově vybudovaný velký 
bazén, dětský bazének, lehátka a slunečníky u bazénu 
zdarma, Wi-Fi

UBYTOVÁNÍ: hotel - klimatizované 2 lůžkové pokoje 
s možností 1 přistýlky, vlastní sociální zařízení, fén, TV 
s příjmem ČT24, telefon, lednička, balkon (některé s 
bočním výhledem na moře), na balkonových oknech 
jsou instalovány stahovací sítě proti hmyzu, studia - 
stejné vybavení jako hotelové pokoje, navíc kuchyňský 

kout s vařičem, ledničkou a základním nádobím

STRAVOVÁNÍ: polopenze - výborná domácí strava 
(snídaně formou bufetu včetně teplých a studených 
nápojů, servírované večeře bez nápojů mají 4 chody 
zahrnující salát, předkrm, hlavní jídlo a dezert)

SPORT/ZÁBAVA: klidnější letovisko, přesto je zde 
dostatek supermarketů i taveren, vodní sporty na 
pláži, ideální místo pro dlouhé procházky po pláži a 
pěší výlety do okolní přírody

PLÁŽ: široká písečná pláž s pozvolným vstupem do 
vody (hrubší písek, místy oblázky), možnost pronájmu 
lehátek a slunečníků, půjčovna šlapadel i člunů

DOPRAVA: letecky z Prahy

Termín 03.06.
13.06.

13.06.
24.06.

24.06.
04.07.

04.07.
15.07.

15.07.
25.07.

25.07.
05.08.

05.08.
15.08.

15.08.
26.08.

26.08.
05.09.

05.09.
16.09.

16.09.
26.09.

Počet dní 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

Dospělá osoba (hotel) 14.390,- 14.990,- 16.390,- 17.990,- 17.490,- 17.990,- 17.490,- 17.990,- 17.490,- 15.890,- 14.390,-

1. dítě* (hotel) 8.990,- 8.990,- 8.990,- 8.990,- 8.990,- 8.990,- 8.990,- 8.990,- 8.990,- 8.990,- 8.990,-

3. osoba (hotel) 11.890,- 12.290,- 12.790,- 14.690,- 14.190,- 14.690,- 14.190,- 14.690,- 13.290,- 12.490,- 12.290,-

Dospělá osoba (studia) 12.490,- 13.290,- 13.790,- 14.290,- 13.890,- 14.290,- 13.890,- 14.290,- 13.790,- 13.490,- 12.490,-

1. dítě* (studia) 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,-

3. osoba (studia) 9.490,- 9.490,- 9.490,- 9.490,- 9.490,- 9.490,- 9.490,- 9.490,- 9.490,- 9.490,- 9.490,-

Řecko - Korfu | Agios Georgios

HOTEL A STUDIA ATHENA***

Cena na osobu obsahuje:

Slevy:

10/11x ubytování s polopenzí 
nebo beze stravy dle termínu, 
služby delegáta, letenku Praha-
Kerkyra-Praha včetně letištních 
poplatků, transfer na letiště v 
Řecku a zpět

děti do 2 let zdarma bez nároku 
na služby

* dětská cena 2-12 let při 
ubytování se 2 dospělými

DÍTĚ DO 12 LET POBYT ZDARMA

Klidné místo, výborná strava. Doporučujeme zejména
pro dvojice, hit loňské sezóny.

CENOVÝ HIT

Více informací naleznete na www.teprekrea.cz
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POLOHA: příjemný rodinný hotel na klidném místě, je 
složen ze tří budov, od písečné pláže je oddělen pouze 
místní komunikací, nejbližší obchod v blízkosti hotelu, 
na pláži je možné provozovat vodní sporty, v letovisku 
je půjčovna aut, motorek, šlapadel a lodí

VYBAVENÍ: klimatizovaná restaurace, TV místnost, 
bar, recepce s trezory, dětský koutek,  zahrada, bazén 
s lehátky a slunečníky (zdarma), nově vybudovaný 
dětský bazén, Wi-Fi u recepce

UBYTOVÁNÍ: 2 lůžkové pokoje s možností až 2 
přistýlek (druhá přistýlka je palanda), s vlastním so-
ciálním zařízením, TV s příjmem ČT24, telefonem, 
balkonem, malou ledničkou a klimatizací

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu (snídaně 

včetně teplých a studených nápojů, večeře bez 
nápojů), možnost all inclusive (snídaně, oběd, večeře 
formou bufetu včetně nápojů), 10:00 - 21:00 sendviče, 
pizza, sušenky, zmrzlina, místní alkoholické i nealko-
holické nápoje

SPORT/ZÁBAVA: klidnější letovisko, přesto je zde 
dostatek supermarketů i taveren, řecké večery, vodní 
sporty na pláži, ideální místo pro dlouhé procházky po 
pláži a pěší výlety do okolní přírody

PLÁŽ: široká písečná pláž s pozvolným vstupem do 
vody (hrubší písek, místy oblázky), možnost pronájmu 
lehátek a slunečníků, půjčovna šlapadel i člunů

DOPRAVA: letecky z Prahy

Řecko - Korfu | Agios Georgios

HOTEL ALKYON***

Cena na osobu obsahuje:

Příplatky:

Slevy:

10/11x ubytování s polopenzí dle 
termínu, služby delegáta, letenku 
Praha-Kerkyra-Praha včetně 
letištních poplatků, transfer na 
letiště v Řecku a zpět

all inclusive 290 Kč/os./noc, dítě 
do 12 let 200 Kč/noc

děti do 2 let zdarma bez nároku 
na služby

* dětská cena 2-12 let při 
ubytování se 2 dospělými

CENOVÝ HIT

DÍTĚ DO 12 LET POBYT ZDARMA

Vynikající poloha přímo u písečné pláže, dobré služby, 
s možností all inclusive.

Termín 03.06.
13.06.

13.06.
24.06.

24.06.
04.07.

04.07.
15.07.

15.07.
25.07.

25.07.
05.08.

05.08.
15.08.

15.08.
26.08.

26.08.
05.09.

05.09.
16.09.

16.09.
26.09.

Počet dní 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

Dospělá osoba 13.990,- 14.690,- 15.990,- 17.690,- 16.990,- 17.690,- 16.990,- 17.690,- 16.990,- 15.490,- 13.990,-

1. dítě* 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,-

2. dítě* 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,-

3. a 4. osoba 11.290,- 11.790,- 12.390,- 13.490,- 12.690,- 13.490,- 12.690,- 13.490,- 12.690,- 12.190,- 11.290,-
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POLOHA: velmi příjemný komplex tří budov se na-
chází v klidném místě cca 100 m od krásné písečné 
pláže s pozvolným vstupem do moře, cca 100 m od 
studií je centrum s množstvím obchodů a restaurací

VYBAVENÍ: součástí komplexu je bar, upravená za-
hrada s bazénem s dětskou částí, lehátky a slunečníky 
(zdarma)

UBYTOVÁNÍ: prostorná studia jsou 2 lůžková s 
možností jedné přistýlky, mají vlastní sociální zařízení, 
kuchyňský kout s ledničkou a rychlovarnou konvicí, 
klimatizaci (za příplatek), terasu nebo balkon, na 
balkonových oknech jsou instalovány stahovací sítě 
proti hmyzu

STRAVOVÁNÍ: vlastní nebo lze dokoupit snídaně, 
večeře i polopenzi (v některé z místních taveren)

SPORT/ZÁBAVA: letovisko patří mezi nejrušnější na 
Korfu, je zde množství sportovního vyžití (tenisové 
kurty, vodní sporty na pláži, půjčovny kol), ale také 
spousta obchodů, taveren, barů a diskoték

PLÁŽ: nejbližší pláž je vzdálena cca 100 m (písečná 
s velmi jemným pískem a pozvolným vstupem, ideální 
pro rodiny s menšími dětmi i neplavce), další pláže i 
známý kanál D´Amour jsou vzdáleny několik minut 
chůze

DOPRAVA: letecky z Prahy

Termín 03.06.
13.06.

13.06.
24.06.

24.06.
04.07.

04.07.
15.07.

15.07.
25.07.

25.07.
05.08.

05.08.
15.08.

15.08.
26.08.

26.08.
05.09.

05.09.
16.09.

16.09.
26.09.

Počet dní 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

Dospělá osoba 11.290,- 11.890,- 12.390,- 13.890,- 13.390,- 13.890,- 13.390,- 13.890,- 12.890,- 12.390,- 11.290,-

1. dítě* 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,-

3. osoba 9.490,- 9.490,- 9.490,- 9.490,- 9.490,- 9.490,- 9.490,- 9.490,- 9.490,- 9.490,- 9.490,-

Řecko - Korfu | Sidari

STUDIA GELA***

Cena na osobu obsahuje:

Slevy:

Příplatky:

10/11x ubytování ve studiu dle 
termínu, služby delegáta, letenku 
Praha-Kerkyra-Praha včetně 
letištních poplatků, transfer na 
letiště v Řecku a zpět

děti do 2 let zdarma bez nároku 
na služby

* dětská cena 2-12 let při 
ubytování se 2 dospělými

snídaně 150 Kč/os./noc, večeře 
300 Kč/os./noc, polopenze 450 
Kč/os./noc, klimatizace 6 EUR/
studio/noc

DÍTĚ DO 12 LET UBYTOVÁNÍ ZDARMA

Skvělé letovisko s dobrou polohou a krásnými plážemi,
 malý vodní park v blízkosti, ideální nejen pro rodiny.

CENOVÝ HIT

Více informací naleznete na www.teprekrea.cz
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POLOHA: hotelový komplex tvořený 3 budovami je 
situován ve vzdálenosti cca 50 m od široké písečné 
pláže s pozvolným vstupem do vody, 150 m od 
rušného centra, přední trakt s bazénem je směřován 
k hlavní ulici, přes kterou se dostanete pohodlně na 
pláž, naše pokoje jsou umístěny v dalších 2 budovách v 
klidnějším prostředí, v zahradě s dalším bazénem

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 
TV místnost, součástí komplexu jsou dva venkovní 
bazény s lehátky a slunečníky (zdarma), bar, herna, 
minigolf, wi-fi připojení, trezor na recepci (za pop-
latek), hotel pořádá také zábavné animační večery

UBYTOVÁNÍ: zrekonstruované 2 lůžkové pokoje s 
možností až 2 přistýlek (pouze na vyžádání, vždy se 
jedná o palandu vhodnou pro děti), mají vlastní so-
ciální zařízení, klimatizaci, TV, rychlovarnou konvici, 

balkon nebo terasu, lednička a trezor za poplatek

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu (snídaně 
včetně teplých i studených nápojů, nápoje při večeři 
nejsou v ceně – výborná strava)

SPORT/ZÁBAVA: letovisko Sidari patří mezi 
nejžádanější a nejrušnější místa na ostrově Korfu, je 
zde množství obchodů, barů i restaurací, ale i možnost 
sportovního vyžití (vodní sporty, tenisové kurty, 
půjčovny kol)

PLÁŽ: nejbližší pláž je vzdálena cca 50 m (s velmi jem-
ným pískem a pozvolným vstupem, ideální pro rodiny 
s menšími dětmi), kanál D´Amour je vzdálen několik 
minut chůze

DOPRAVA: letecky z Prahy

Řecko - Korfu | Sidari

HOTEL MIMOSA***

Cena na osobu obsahuje:

Příplatky:

Slevy:

10/11x ubytování v hotelu s 
polopenzí dle termínu, letenku 
Praha-Kerkyra-Praha včetně 
letištních poplatků, transfer na 
letiště v Řecku a zpět, služby 
delegáta

lednička 2 EUR/noc/pokoj 
(platba na místě)

děti do 2 let zdarma bez nároku 
na služby

* dětská cena 2-12 let při 
ubytování se 2 dospělými

CENOVÝ HIT

DÍTĚ DO 12 LET POBYT ZDARMA

Pěkný hotelový komplex v žádaném letovisku opět
v naší nabídce, vhodné pro všechny věkové kategorie.

Termín 03.06.
13.06.

13.06.
24.06.

24.06.
04.07.

04.07.
15.07.

15.07.
25.07.

25.07.
05.08.

05.08.
15.08.

15.08.
26.08.

26.08.
05.09.

05.09.
16.09.

16.09.
26.09.

Počet dní 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

Dospělá osoba 15.490,- 15.990,- 17.190,- 18.790,- 18.290,- 18.790,- 18.290,- 18.790,- 18.290,- 16.490,- 14.990,-

1. dítě* 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,-

2. dítě* 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,-

3. a 4. osoba 13.490,- 13.990,- 15.190,- 16.790,- 16.290,- 16.790,- 16.290,- 16.790,- 16.290,- 14.490,- 12.990,-
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POLOHA: kompletně zrekonstruovaný hotel je vzdálen 
cca 200 m od centra letoviska a cca 300 m od hlavní pláže

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace s barem, 
wi-fi připojení zdarma v celém objektu, trezory na recepci 
za poplatek, velký bazén v zahradě (lehátka a slunečníky 
zdarma), bar, biliár, šipky, stolní tenis, je možné navštívit i 
partnerský hotel Magna Graecia (cca 200 m), kde se konají 
animační programy

UBYTOVÁNÍ: 2 lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, 
mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV, balkon/terasu 
a malou ledničku

STRAVOVÁNÍ: all inclusive (snídaně, obědy a večeře for-
mou bufetu), dopolední a odpolední snack, káva, čaj, alko-
holické a nealkoholické nápoje místí výroby 10:30 – 23:00

SPORT/ZÁBAVA: vodní sporty na pláži, půjčovna lodí, kol, 
motorek i aut, velké množství barů, taveren a obchodů

PLÁŽ: písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem do 
moře s písečným dnem, je oceněná tzv. modrou vlajkou za 
svou čistotu, lehátka a slunečníky za poplatek

DOPRAVA: letecky z Prahy

POLOHA: jednopatrová budova leží v zahradě s palmami, 
na klidném místě, cca 70 m od pláže, kde naleznete též 
obchůdky a restaurace, do rušného centra města s dostat-
kem zábavy je to cca 450 m

VYBAVENÍ: pěkná zahrada, možnost využití bazénu u blíz-
kého hotelu

UBYTOVÁNÍ: 2 lůžková studia s možností přistýlky, s 
vlastním sociálním zařízením, kuchyňský kout, mikrovlnná 
trouba, terasa nebo balkon, dvouložnicový prostorný 
apartmán má stejné vybavení jako studio (apartmán 
pouze na vyžádání), klimatizace za příplatek

STRAVOVÁNÍ: vlastní nebo lze dokoupit večeře/polopen-
zi v blízké taverně na pláži

SPORT/ZÁBAVA: rušnější letovisko nabízí množství jak 
sportovního vyžití (vodní sporty na pláži, tenisové kurty), 
tak i obchodů, barů a taveren

PLÁŽ: písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem do 
vody, místy nepříliš široká

DOPRAVA: letecky z Prahy

Řecko - Korfu | Acharavi

Řecko - Korfu | Dassia

STUDIA CLAIRE**

HOTEL AMALIA***

Cena na osobu obsahuje:
10/11x ubytování ve studiu dle 
termínu, služby delegáta, letenku 
Praha-Kerkyra-Praha včetně letištních 
poplatků, transfer na letiště v Řecku 
a zpět

Příplatky:
klimatizace 5 EUR/studio/noc

Slevy:
děti do 2 let zdarma bez nároku na 
služby

* dětská cena 2-17 let při ubytování se 
2 dospělými

Cena na osobu obsahuje:
10/11x ubytování v hotelu s all 
inclusive dle termínu, letenku Praha-
Kerkyra-Praha, transfer na letiště v 
Řecku a zpět, služby delegáta

Slevy:
děti do 2 let zdarma bez nároku na 
služby

* dětská cena 2-12 let při ubytování se 
2 dospělými

Termín 03.06.
13.06.

13.06.
24.06.

24.06.
04.07.

04.07.
15.07.

15.07.
25.07.

25.07.
05.08.

05.08.
15.08.

15.08.
26.08.

26.08.
05.09.

05.09.
16.09.

16.09.
26.09.

Počet dní 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

Dospělá osoba 11.690,- 11.990,- 12.990,- 13.890,- 13.290,- 13.890,- 13.290,- 13.890,- 12.990,- 11.990,- 11.690,-

Dítě 2-17 let* 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,-

3. osoba 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,-

Termín 03.06.
13.06.

13.06.
24.06.

24.06.
04.07.

04.07.
15.07.

15.07.
25.07.

25.07.
05.08.

05.08.
15.08.

15.08.
26.08.

26.08.
05.09.

05.09.
16.09.

16.09.
26.09.

Počet dní 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

Dospělá osoba 18.990,- 19.990,- 20.590,- 22.590,- 21.990,- 22.990,- 21.990,- 22.990,- 20.590,- 20.890,- 18.990,-

Dítě 2-12 let* 8.990,- 8.990,- 8.990,- 8.990,- 8.990,- 8.990,- 8.990,- 8.990,- 8.990,- 8.990,- 8.990,-

3. osoba 15.890,- 17.590,- 17.990,- 18.590,- 17.790,- 18.890,- 17.790,- 18.890,- 16.590,- 17.590,- 15.890,-

DÍTĚ DO 17 LET UBYTOVÁNÍ ZDARMA

DÍTĚ DO 12 LET POBYT ZDARMA

NOVINKA

Více informací naleznete na www.teprekrea.cz
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POLOHA: zrekonstruovaný menší rodinný hotel na klid-
ném místě nedaleko centra letoviska a starého rybářského 
přístavu, asi 100 m od moře

VYBAVENÍ: příjemná atriová zahrada uprostřed hotelu 
s možností posezení, vstupní hala s recepcí, restaurace, 
společenská místnost, TV koutek, internet, možnost 
využití bazénu, který je situován v apartmánové části 
nedaleko od hotelu (u studií Costas)

UBYTOVÁNÍ: moderní 2 lůžkové pokoje s možností 1 
přistýlky s vlastním sociálním zařízením, klimatizací (za 
příplatek), ledničkou, TV (ČT24) a balkonem

STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu přímo v hotelové 
restauraci (snídaně včetně studených a teplých nápojů), 
možnost dokoupení servírovaných večeří v místní taverně 
- velmi bohatý výběr z menu (cca 50 m od hotelu)

SPORT/ZÁBAVA: vodní sporty na pláži, taverny, bary a 
diskotéky v centru, dostatek supermarketů i obchůdků

PLÁŽ: široká písečná pláž s pozvolným vstupem do moře, 
slunečníky a lehátka za poplatek

DOPRAVA: letecky z Prahy

POLOHA: rodinný penzion se nachází na klidném místě 
na okraji letoviska, 30 m od krásné písečné pláže, centrum 
městečka cca 500 m po pobřežní promenádě

VYBAVENÍ: dvoupodlažní penzion, v přízemí je recepce a 
restaurace s pěknou zahradou a dlážděným chodníčkem 
vedoucím téměř k moři, u objektu je dětské hřiště

UBYTOVÁNÍ: 2 lůžková studia s možností 1 přistýlky, jsou 
tvořena obytnou místností s kuchyňským koutem, vlast-
ním sociálním zařízením, balkonem a klimatizací, jsou vy-
bavena lůžkovinami a ručníky

STRAVOVÁNÍ: vlastní nebo lze dokoupit polopenzi/
večeře

SPORT/ZÁBAVA: vodní sporty na pláži, v centru letoviska 
je dostatek obchodů, barů i taveren, místo je ideálním 
výchozím bodem pro množství pěších výletů do okolí

PLÁŽ: široká písečná pláž s pozvolným vstupem (oddělená 
pobřežní komunikací), lehátka a slunečníky za poplatek

DOPRAVA: letecky z Prahy

Řecko - Kréta | Plakias
STUDIA PALIGREMNOS***

HOTEL SOFIA***

Cena na osobu obsahuje:
10x/11x ubytování ve studiu dle 
termínu, letenku Praha-Chania-Praha 
včetně letištních poplatků, transfer na 
letiště v Řecku a zpět, služby delegáta

Příplatky:
večeře 300 Kč/os./noc, polopenze 400 
Kč/os./noc, 1/1 studio 500 Kč/noc

Slevy:
děti do 2 let zdarma bez nároku na 
služby

* dětská cena 2-18 let při ubytování se 
2 dospělými

Cena na osobu obsahuje:
10x/11x ubytování v hotelu se snídaní 
dle termínu, letenku Praha-Chania-
Praha včetně letištních poplatků, 
transfer na letiště v Řecku a zpět, 
služby delegáta

Příplatky:
večeře 260 Kč/den/os., klimatizace 5 
EUR/pokoj/noc - platba na místě

Slevy:
děti do 2 let zdarma bez nároku na 
služby

* dětská cena 2-12 let při ubytování se 
2 dospělými

DÍTĚ DO 18 LET UBYTOVÁNÍ ZDARMA

DÍTĚ DO 12 LET POBYT ZDARMA

Termín 31.05.
11.06.

11.06.
21.06.

21.06.
02.07.

02.07.
12.07.

12.07.
23.07.

23.07.
02.08.

02.08.
13.08.

13.08.
23.08.

23.08.
03.09.

03.09.
13.09.

13.09.
24.09.

24.09.
04.10.

04.10.
15.10.

Počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

Dospělá osoba 13.990,- 14.890,- 15.190,- 15.390,- 15.990,- 15.390,- 15.990,- 15.390,- 15.990,- 14.490,- 14.890,- 14.490,- 13.990,-

1. dítě* 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,-

3. osoba 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,-

Termín 31.05.
11.06.

11.06.
21.06.

21.06.
02.07.

02.07.
12.07.

12.07.
23.07.

23.07.
02.08.

02.08.
13.08.

13.08.
23.08.

23.08.
03.09.

03.09.
13.09.

13.09.
24.09.

24.09.
04.10.

04.10.
15.10.

Počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

Dospělá osoba 16.190,- 15.990,- 17.490,- 16.990,- 17.490,- 16.990,- 17.490,- 16.990,- 17.490,- 16.990,- 16.490,- 15.990,- 15.990,-

1. dítě* 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,-

3. osoba 14.190,- 13.990,- 15.490,- 14.990,- 15.490,- 14.990,- 15.490,- 14.990,- 15.490,- 14.990,- 14.490,- 13.990,- 13.990,-
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Termín 31.05.
11.06.

11.06.
21.06.

21.06.
02.07.

02.07.
12.07.

12.07.
23.07.

23.07.
02.08.

02.08.
13.08.

13.08.
23.08.

23.08.
03.09.

03.09.
13.09.

13.09.
24.09.

24.09.
04.10.

04.10.
15.10.

Počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

Dospělá osoba 21.390,- 20.890,- 22.890,- 22.890,- 24.190,- 22.890,- 24.190,- 22.890,- 23.690,- 20.390,- 21.390,- 18.990,- 18.590,-

1. dítě* 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,-

3. osoba 17.990,- 17.690,- 19.090,- 19.090,- 19.990,- 19.090,- 19.990,- 19.090,- 19.590,- 17.290,- 17.990,- 16.390,- 15.990,-

Termín 31.05.
11.06.

11.06.
21.06.

21.06.
02.07.

02.07.
12.07.

12.07.
23.07.

23.07.
02.08.

02.08.
13.08.

13.08.
23.08.

23.08.
03.09.

03.09.
13.09.

13.09.
24.09.

24.09.
04.10.

04.10.
15.10.

Počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

Dospělá osoba 18.990,- 18.990,- 19.890,- 21.290,- 22.390,- 21.290,- 22.390,- 21.290,- 21.890,- 19.790,- 19.590,- 18.990,- 18.990,-

1. dítě* 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,-

2. dítě* 14.890,- 14.890,- 15.490,- 16.890,- 17.690,- 16.890,- 17.690,- 16.890,- 15.990,- 15.390,- 15.190,- 14.890,- 14.890,-

3. osoba 16.890,- 16.890,- 17.490,- 18.890,- 19.690,- 18.890,- 19.690,. 18.890,- 17.990,- 17.390,- 17.190,- 16.890,- 16.890,-

POLOHA: menší rodinný hotel, leží přímo u pláže, cca 
3 km od rušného letoviska Georgiopoulis, kam lze dojít 
procházkou po pláži, v roce 2010 prošel hotel rozsáhlou 
rekonstrukcí (dřívější název byl Asimenia)

VYBAVENÍ: recepce, pěkná zahrada s dětským koutkem, 
stolní tenis, venkovní posilovna, restaurace s pool barem, 
bazén s lehátky a slunečníky zdarma, oddělený dětský 
bazén, beach volejbal, večery s hudbou a řecký večer

UBYTOVÁNÍ: 2 lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, 
rodinné pokoje pro 4 osoby na vyžádání, mají vlastní so-
ciální zařízení, fén, klimatizaci, telefon, SAT/TV, ledničku a 
balkon (některé s bočním výhledem na moře)

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu, all inclusive 
za příplatek (obědy výběr z menu, včetně alko i nealko 
nápojů) – kvalitní strava z čerstvých produktů 

SPORT/ZÁBAVA: široké sportovní vyžití (vodní sporty na 
pláži, minigolf, tenisové kurty, hřiště) i dostatek zábavy a 
nákupních možností

PLÁŽ: pěkná široká písčito-oblázková pláž patří mezi 
nejdelší na Krétě, lehátka a slunečníky za poplatek

DOPRAVA: letecky z Prahy

Řecko - Kréta | Kavros
HOTEL SILVER BEACH***+

Cena na osobu obsahuje:
10/11x ubytování s polopenzí v hotelu 
dle termínu, letenku Praha- Chania-
Praha včetně letištních poplatků, 
transfer na letiště v Řecku a zpět, 
služby delegáta

Příplatky:
all inclusive 550 Kč/os./noc, dítě do 12 
let zdarma

Slevy:
děti do 2 let zdarma bez nároku na 
služby

* dětská cena 2-12 let při ubytování se 
2 dospělými

DÍTĚ DO 12 LET POBYT ZDARMA

NOVINKA

POLOHA: menší rodinný hotel, cca 350 m od pláže, v okolí 
jsou obchody, restaurace, minigolf, zábavný park pro děti

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, bazén, 
lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, řecké večery

UBYTOVÁNÍ: klimatizované 2 lůžkové pokoje s možností 
až 2 přistýlek, s vlastním sociálním zařízením, TV, telefon, 
lednička, balkon nebo terasa, trezor za poplatek

STRAVOVÁNÍ: all Inclusive: snídaně, oběd, večeře for-
mou bufetu, nápoje k obědu a večeři – alkoholické a neal-
koholické nápoje místní výroby, odpolední káva

SPORT/ZÁBAVA: vodní sporty na pláži, dostatek obchodů, 
taveren i barů v letovisku Kavros, centrum Georgioupoulis 
je vzdáleno cca 4 km, kam lze dojít pohodlně po pláži

PLÁŽ: široká písečná pláž, místy drobné oblázky, pozvolný 
vstup do moře, vodní sporty, lehátka i slunečníky za po-
platek

DOPRAVA: letecky z Prahy

HOTEL APOLLO***

Cena na osobu obsahuje:
10/11x ubytování v hotelu s all 
inclusive, letenku Praha-Chania-
Praha, transfer na letiště v Řecku a 
zpět včetně letištních poplatků, služby 
delegáta

* dětská cena 2-12 let při ubytování se 
2 dospělými

DÍTĚ DO 12 LET POBYT ZDARMA

Více informací naleznete na www.teprekrea.cz

DÍTĚ DO 12 LET POBYT ZDARMA

NOVINKA



Termín 31.05.
11.06.

11.06.
21.06.

21.06.
02.07.

02.07.
12.07.

12.07.
23.07.

23.07.
02.08.

02.08.
13.08.

13.08.
23.08.

23.08.
03.09.

03.09.
13.09.

13.09.
24.09.

24.09.
04.10.

04.10.
15.10.

Počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

Dospělá osoba 19.490,- 18.790,- 19.890,- 21.290,- 22.390,- 21.290,- 22.390,- 21.290,- 21.890,- 18.790,- 19.590,- 18.490,- 18.490,-

1. dítě* 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,-

3. osoba 16.690,- 16.190,- 16.990,- 17.890,- 18.690,- 17.890,- 18.690,- 17.890,- 16.390,- 16.100,- 16.790,- 15.990,- 15.990,-

Termín 31.05.
11.06.

11.06.
21.06.

21.06.
02.07.

02.07.
12.07.

12.07.
23.07.

23.07.
02.08.

02.08.
13.08.

13.08.
23.08.

23.08.
03.09.

03.09.
13.09.

13.09.
24.09.

24.09.
04.10.

04.10.
15.10.

Počet dní 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

Dospělá osoba 19.990,- 19.990,- 21.190,- 20.990,- 21.690,- 21.390,- 22.790,- 21.390,- 22.790,- 20.190,- 21.390,- 19.990,- 19.990,-

1. dítě* 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,- 8.890,-

3. osoba 17.490,- 17.490,- 18.690,- 18.490,- 19.190,- 18.890,- 20.290,- 18.890,- 20.290,- 17.690,- 18.890,- 17.490,- 17.490,-
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POLOHA: menší rodinný aparthotel, leží přímo u pláže 
klidnějšího letoviska Sfakaki, 10 km od historického Re-
thymna, centrum rušného letoviska Adele a Platanias cca 
4 km

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, internet, restaurace, 
dětský koutek, malý bar, bazén s dětskou částí, sluneční 
terasa s lehátky a slunečníky zdarma, pool bar, k pláži ve-
dou schody

UBYTOVÁNÍ: 2 lůžková studia s možností přistýlky (apart-
mány s 1 nebo 2 ložnicemi na vyžádání), s vlastním sociál-
ním zařízením, kuchyňským koutem s ledničkou, vařičem a 
základním nádobím, TV, telefonem, klimatizací, trezorem 
a balkonem/terasou

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu (snídaně včetně 
teplých a studených nápojů, večeře bez nápojů) 

SPORT/ZÁBAVA: klidnější letovisko, nedaleko od hotelu 
je zastávka linkového autobusu, kterým se lze pohodlně 
dostat do 10 km vzdáleného Rethymna

PLÁŽ: pěkná písčito-oblázková pláž přímo před hotelem

DOPRAVA: letecky z Prahy

Řecko - Kréta | Sfakaki

Řecko - Kréta | Gerani

HOTEL EKAVI***

Cena na osobu obsahuje:
10/11x ubytování s polopenzí dle 
termínu, letenku Praha- Chania-Praha 
včetně letištních poplatků, transfer na 
letiště v Řecku a zpět, služby delegáta

Slevy:
děti do 2 let zdarma bez nároku na 
služby

* dětská cena 2-12 let při ubytování se 
2 dospělými

DÍTĚ DO 12 LET POBYT ZDARMA

NOVINKA

POLOHA: příjemný rodinný hotel se nachází na klidnějším 
místě, mezi letovisky Gerani a Platanias, přímo u písčité 
pláže, do rušnějšího Plataniasu cca 10 minut chůze 

VYBAVENÍ: recepce, bar, společenská místnost s TV, 
bazén s lehátky a slunečníky zdarma, dětské brouzdaliště, 
poolbar (otevřen až do večerních hodin), wi-fi zdarma v 
celém objektu, restaurace, trezory na recepci za poplatek, 
menší zahrada, v sousedství hotelu je minimarket

UBYTOVÁNÍ: 2 lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, s 
vlastním sociálním zařízením, minibarem, telefonem, rá-
diem a balkonem/terasou s výhledem na mořskou stranu 
nebo do zahrady, klimatizace za příplatek

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu (snídaně včetně 
teplých a studených nápojů, večeře bez nápojů)

SPORT/ZÁBAVA: klidnější letovisko, více zábavy a 
obchodů v 900 m vzdáleném Platanias

PLÁŽ: pláž před hotelem je písčitá a vstup do moře je 
spíše prudší, místy menší oblázky

DOPRAVA: letecky z Prahy

HOTEL VENUS BEACH***

Cena na osobu obsahuje:
10/11x ubytování s polopenzí dle 
termínu, letenku Praha- Chania-Praha 
včetně letištních poplatků, transfer na 
letiště v Řecku a zpět, služby delegáta

Příplatky:
klimatizace za příplatek na místě (cca 6 
EUR/pokoj/noc)

Slevy:
děti do 2 let zdarma bez nároku na 
služby

* dětská cena 2-12 let při ubytování se 
2 dospělými

DÍTĚ DO 12 LET POBYT ZDARMA

NOVINKA
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POLOHA: menší rodinný hotel s vynikající polohou přímo 
na pláži, stranou od rušné hlavní třídy, ale v dosahu 
veškerého zázemí

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace s barem, 
hotelová pláž s lehátky a slunečníky zdarma

UBYTOVÁNÍ: 2 lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek, 
s vlastním sociálním zařízením, ledničkou, klimatizací (za 
příplatek na místě) a balkonem/terasou

STRAVOVÁNÍ: snídaně formou bufetu včetně teplých a 
studených nápojů, možnost dokoupení večeří (servíro-
vané menu o 3 chodech)

SPORT/ZÁBAVA: množství zábavy i obchodů v jednom z 
nejživějších letovisek Lefkady

PLÁŽ: písečná pláž s hrubším pískem, s pozvolným vstu-
pem do vody, vhodné i pro rodiny s dětmi

DOPRAVA: letecky z Prahy

POLOHA: dům se nachází v centru Nidri, stranou 
veškerého dopravního ruchu, vzdálenost od písečné pláže 
je cca 150 m

VYBAVENÍ: recepce se společenskou místností, bazén s 
barem

UBYTOVÁNÍ: prostorná 2 lůžková studia s možností 
přistýlky, mají vlastní sociální zařízení, kuchyňský kout se 
základním nádobím a ledničkou, klimatizaci, balkon nebo 
terasu

STRAVOVÁNÍ: vlastní, možnost dokoupení večeří nebo 
polopenze (snídaně podávaná přímo v domě, večeře v 
blízké taverně)

SPORT/ZÁBAVA: množství zábavy i obchodů a restaurací 
přímo v Nidri

PLÁŽ: pěkná písečná pláž s pozvolným vstupem

DOPRAVA: letecky z Prahy

Řecko - Lefkada | Nidri
STUDIA GOLDEN STAR***

HOTEL PARADISE BEACH***

Více informací naleznete na www.teprekrea.cz

Termín 09.06.
19.06.

19.06.
30.06.

30.06.
10.07.

10.07.
21.07.

21.07.
31.07.

31.07.
11.08.

11.08.
21.08.

21.08.
01.09.

01.09.
11.09.

11.09.
22.09.

22.09.
01.10.

Počet dní 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

Dospělá osoba 12.490,- 14.990,- 14.690,- 15.190,- 14.690,- 15.190,- 14.690,- 15.190,- 13.590,- 14.190,- 12.590,-

1. dítě* 5.990,- 7.990,- 7.990,- 7.990,- 7.990,- 7.990,- 7.990,- 7.990,- 7.990,- 7.990,- 5.990,-

2. dítě* 8.990,- 8.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 8.990,- 8.990,- 8.990,-

3. osoba 10.790,- 11.990,- 11.790,- 11.990,- 11.790,- 11.990,- 11.790,- 11.990,- 11.290,- 11.590,- 10.790,-

Termín 09.06.
19.06.

19.06.
30.06.

30.06.
10.07.

10.07.
21.07.

21.07.
31.07.

31.07.
11.08.

11.08.
21.08.

21.08.
01.09.

01.09.
11.09.

11.09.
22.09.

22.09.
01.10.

Počet dní 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11

Dospělá osoba 14.990,- 14.890,- 15.190,- 15.990,- 15.190,- 15.990,- 15.190,- 15.290,- 14.290,- 14.890,- 14.990,-

1. dítě* 5.990,- 7.990,- 7.990,- 7.990,- 7.990,- 7.990,- 7.990,- 7.990,- 7.990,- 7.990,- 5.990,-

2. dítě* 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,-

3. osoba 12.690,- 13.090,- 13.390,- 13.890,- 13.390,- 13.890,- 13.390,- 13.490,- 12.690,- 13.090,- 12.690,-

Cena na osobu obsahuje:
10/11x ubytování ve studiích beze 
stravy dle termínu, letenku Praha-
Preveza-Praha včetně letištních 
poplatků, transfer na letiště v Řecku a 
zpět, služby delegáta

Příplatky:
večeře 350 Kč/os./noc, polopenze 530 
Kč/os./noc 

Slevy:
děti do 2 let zdarma bez nároku na 
služby

* dětská cena 2-16 let při ubytování se 
2 dospělými

Cena na osobu obsahuje:
10/11x ubytování v hotelu se snídaní 
dle termínu, letenku Praha-Preveza-
Praha včetně letištních poplatků, 
transfer na letiště v Řecku a zpět, 
služby delegáta

Slevy:
děti do 2 let zdarma bez nároku na 
služby

* dětská cena 2-12 let při ubytování se 
2 dospělými

DÍTĚ DO 16 LET UBYTOVÁNÍ ZDARMA

DÍTĚ DO 12 LET POBYT ZDARMA

NOVINKA

NOVINKA



Vodice
Pakoštane

Primošten

Makarská
Baško Polje

Podgora
Drašnice

Omiš
Kaštel Stafilič

Brela

Pakoštane leží 8 km od města Biograd 
na Moru. Nalezneme zde vše, co patří 
k příjemné dovolené - obchody, restau-
race a kavárny, v létě rušný noční život 
na tanečních terasách a diskotékách, 
zároveň je zde cítit středomořská 
příroda a příjemná atmosféra klidnějšího 
letoviska. Místo je ideálním bodem pro 
množství výletů  - NP Kornati, Krka, Pa-
klenica, Severní Velebit i Plitvická jezera, 
města Zadar a Šibenik či Vranské jezero.
Překrásné letovisko Vodice leží 15 km 
západně od Šibeniku. Své jméno získalo 
podle mnoha pramenů pitné vody. Tu-
risté zde naleznou jak klidná místa na 
odlehlých plážích, tak rušný večerní 
život v centru městečka. Členité pobřeží 
s četnými ostrovy činí tuto oblast ještě 
atraktivnější.
Primošten je malebné městečko, ležící 
na dvou poloostrůvcích, asi 26 km jižně 
od Šibeniku. Nabízí svým návštěvníkům 
kouzlo staré architektury původního ka-
menného města umně skloubeného s 
moderní zástavbou hotelů a apartmánů.
Kaštel Stafilič je letovisko mezi Trogirem 
a Splitem, na západě Kaštelenské ri-
viéry, která se rozkládá podél severního 
pobřeží stejnojmenného zálivu, centrum 
Trogiru je vzdáleno cca 5 km, kam je 
možné se dostat pohodlně autobusem, 
letiště ve Splitu cca 2 km.
Omišská riviéra se rozprostírá od Bajnice 
na severu po Pisak na jihu, kde začíná 
proslulá Makarská riviéra. Centrem je 
staré historické město Omiš. V jeho okolí  
naleznete několik menších středisek, 
které skýtají především klidnou dovole-
nou.
Brela je jedním z oblíbených letovisek 
v severní části Makarské riviéry. Leží 
uprostřed piniových hájů, chráněná 
pohořím Biokovo. Jsou zde pláže písčité, 
z drobných kamínků i skalnaté, s poz-
volným vstupem do moře, které jsou 
rozděleny do menších zátok. Pláže na 

Brele patří k nejatraktivnějším na celé 
Makarské riviéře. Sladkovodní prameny 
v moři dodávají vodě charakteristické 
zabarvení. Pobřežní promenáda vedoucí 
směrem k Makarské láká k večerním 
procházkám a kavárničky podél ní k 
příjemnému posezení. Brela opakovaně 
získala modrou vlajku za čistotu vody a je 
rovněž zařazena mezi chráněné oblasti 
Chorvatska, díky svým plážím a borovi-
covým lesům.
Baško Polje je spojeno pobřežní 
promenádou s živým letoviskem Baška 
Voda. Je to místo s krásnou přírodou 
a čistě křišťálovým mořem. Převažují 
oblázkové pláže s pozvolným vstupem 
do vody. Pláže jsou lemovány bohatou 
zelení. Ideální místo pro strávení klidné 
dovolené.
Město Makarská je největším leto-
viskem na pobřeží, které mu dalo jméno. 
Leží na úpatí pohoří Biokovo a se svými 
12 tisíci obyvateli je centrem Makarské 
riviéry. Město bylo postaveno v benát-
ském stylu, najdeme tu řadu histo-
rických a kulturních památek. Dnešní 
Makarská je především turistické leto-
visko s množstvím obchodů, restaurací 
a kaváren. V centru města se nachází 
přístav, odkud vyjíždějí trajekty a výletní 
lodi na okolní ostrovy a pobřeží.
Podgora leží pod magistrálou. V 
městečku jsou sladkovodní prameny. 
Jsou zde olivovníky, vinohrady a také 
zachovalé protiturecké obranné věže ze 
17. století. Pláže jsou písčito-oblázkové, 
je zde možné provozovat vodní sporty. 
Dominantou místa je památník Galeba 
Krila – Rackova křídla z roku 1942.
Drašnice je menší vesnička na Makarské 
riviéře, leží asi 3 km jižně od Podgory. 
Je to malebné rybářské letovisko se 
středomořskou atmosférou, s pěknými 
plážemi z drobných oblázků, ideální pro 
všechny, kteří hledají klidnou dovolenou 
a chtějí si užívat slunce a moře.

Od roku 2013 je pobytová taxa v Chorvatsku vybírána v hotovosti při 
příjezdu - při ubytování v apartmánech a studiích, dospělá osoba 1 EUR/
os./noc, dítě 12-18 let 0,50 EUR/os./noc, děti do 12 let taxu neplatí.

Chorvatsko je stát s kouzelnou přírodou, nádherným mořem se spoustou ostrovů, ostrůvků, skalních útesů a zátok, jedinečnými plážemi, starobylými městečky, velmi přátelským a pohostinným obyvatelstvem, téměř bez jazykové bariéry. To vše řadí Chorvatsko každoročně mezi nejoblíbenější destinace českých turistů.

MOŽNOSTI VÝLETŮ (Primošten, Pakoštane, Vodice):

Zadar, Kornati a Krka (národní parky), Vranské jezero, Šibenik

MOŽNOSTI VÝLETŮ (Omišská a Makarská riviéra):

Dubrovník, Makarská, Split, Trogir, Lodní výlety na ostrovy Hvar, Brač 

a Korčula, Šibenik, Medžugorje, Biokovo (národní park), Rafting na 

řece Cetině, Mostar

CHORVATSKO
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INFORMACE K DOPRAVĚ:

Vlastní doprava - autem 
Pro vlastní dopravu doporučujeme trasu hranice ČR – Rakousko – Slo-
vinsko – Chorvatsko převážně po dálnicích.  Rakousko – cca 270 Kč (10 
denní dálniční známka), Slovinsko – 15 EUR (7 denní známka) nebo 30 EUR 
(měsíční známka), Chorvatsko – platí se za jednotlivé úseky – např. hranice 
– Zagreb – Karlovac – Zadar – Split – Šestanovac – Zagvozd za cca 33 EUR/
jeden směr.

Autobusová doprava
lux. bus s WC, audio/video okruhem a občerstvením přes Rakousko a Slovin-
sko, obousměrná autobusová doprava pro pobyty na 7, 10, 11 nebo 14 nocí
cena: 2.450 Kč/os.
(Pakoštane, Vodice, Primošten)
cena: 2.550 Kč/os.
(Omiš, Kaštel, Brela, Baško Polje, Makarská, Podgora, Drašnice)
Příplatek za konkrétní stranu a řadu v autobuse 400 Kč/os./obě cesty.
Standardní odjezdová místa bez příplatku:
Liberec, Mladá Boleslav, Praha, Jihlava, Brno, Česká Lípa, Děčín, Ústí nad 
Labem, Teplice, Bílina, Most, Chomutov, Lovosice, Roudnice n./L., Benešov, 
Tábor, České Budějovice, Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Plzeň

Letecká doprava 
obousměrná letenka Praha – Split – Praha včetně všech letištních poplatků, 
palivového příplatku a transferu z/na letiště v Chorvatsku, pobyty na 7 nocí - 
odlety sobota/sobota – letecká společnost Travel Service/Smart Wings
cena: 7.990 Kč/os.
(tyto letenky jsou nevratné a neměnné)
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POLOHA: nové nadstandardní apartmány se nacháze-
jí v centru letoviska Pakoštane, cca 250 m od pláží a 
150 m od moře, v klidném dvoře s možností parko-
vání, v okolí se nachází restaurace a obchůdky

VYBAVENÍ: apartmány jsou moderně vybaveny, 
mají wi-fi připojení, ložní prádlo, k dispozici je gril a 
parkoviště zdarma

UBYTOVÁNÍ: apartmány mají SAT/TV, kuchyňku se 
sporákem, chladničku s mrazákem, koupelnu se spr-
chovým koutem, WC, balkón, klimatizace za příplatek
Apartmán A2+1 – oddělená ložnice pro 2 osoby, pros-
torná denní místnost s kuchyňskou linkou, jídelní stůl, 
rozkládací pohovka pro další osobu
Apartmán A2+2 – oddělená ložnice pro 2 osoby, pros-
torná denní místnost s kuchyňskou linkou, jídelní stůl, 
rozkládací pohovka pro 2 osoby

Apartmán A4+2 – luxusní apartmán zabírá celé patro, 
má 2 ložnice pro 2 osoby (každá s vlastním balkónem), 
velký obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 oso-
by, moderní kuchyň s dalším balkónem, dvě koupelny 
a WC (1x s rohovou vanou a 1x se sprchou)

STRAVOVÁNÍ: vlastní nebo lze dokoupit večeře/polo-
penzi v restauraci Lanterna u pláže

SPORT/ZÁBAVA: vodní sporty na pláži, půjčovna kol, 
lodí a šlapadel, v letovisku je i česká potápěčská škola, 
supermarket a tržnice cca 80 m od objektu

PLÁŽ: pěkné oblázkové pláže s pozvolným vstupem do 
moře

DOPRAVA: vlastní nebo autokarová za příplatek (str. 
33)

Chorvatsko | Pakoštane

APARTMÁNY SUNCOKRET***+
CENOVÝ HIT

Krásné apartmány s dobrou polohou za zajímavou cenu.
Klidnější místo, vhodné zejména pro rodinnou dovolenou.

Termín 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Apartmán A2+1 7.790,- 7.790,- 9.690,- 9.990,- 13.290,- 13.290,- 13.290,- 13.290,- 13.290,- 13.290,- 13.290,- 13.290,- 13.290,- 10.490,- 9.690,- 7.790,-

Apartmán A2+2 8.290,- 8.290,- 9.990,- 10.590,- 14.190,- 14.190,- 14.190,- 14.190,- 14.190,- 14.190,- 14.190,- 14.190,- 14.190,- 10.990,- 9.990,- 8.290,-

Apartmán A4+2 12.990,- 12.990,- 14.590,- 15.990,- 20.590,- 20.590,- 20.590,- 20.590,- 20.590,- 20.590,- 20.590,- 20.590,- 18.590,- 15.590,- 14.490,- 12.790,-

Termín 30.05.
09.06.

09.06.
20.06.

20.06.
30.06.

30.06.
11.07.

11.07.
21.07.

21.07.
01.08.

01.08.
11.08.

11.08.
22.08.

22.08.
01.09.

01.09.
12.09.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

Apartmán A2+1 10.990,- 12.790,- 12.290,- 20.590,- 18.390,- 20.590,- 18.390,- 20.590,- 17.890,- 12.990,-

Apartmán A2+2 12.990,- 13.990,- 12.990,- 21.690,- 20.090,- 21.690,- 20.090,- 21.690,- 19.090,- 13.990,-

Apartmán A4+2 18.990,- 20.990,- 18.990,- 31.990,- 29.990,- 31.990,- 29.990,- 31.990,- 28.990,- 20.990,-

Více informací naleznete na www.teprekrea.cz

Cena obsahuje:
7/10/11x ubytování v apartmánu 
(cena za celý apartmán) dle termínu, 
spotřebu energií, závěrečný úklid, 
služby delegáta

Příplatky:
pobytová taxa 1 EUR/os./noc, děti 
12-18 let 0,50 EUR/noc, děti do 12 let 
taxu neplatí, večeře 300 Kč/os./noc 
(dítě do 10 let 250 Kč/noc), polopenze 
350 Kč/os./noc (dítě do 10 let 300 
Kč/noc), klimatizace 5 EUR/noc/
apartmán

2.450,-



Termín 30.05.
09.06.

09.06.
20.06.

20.06.
30.06.

30.06.
11.07.

11.07.
21.07.

21.07.
01.08.

01.08.
11.08.

11.08.
22.08.

22.08.
01.09.

01.09.
12.09.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

Apartmán A3 13.990,- 18.990,- 21.990,- 27.590,- 25.290,- 27.590,- 25.290,- 27.590,- 25.290,- 21.990,-

Apartmán A4 17.390,- 22.690,- 26.990,- 33.490,- 30.590,- 33.490,- 30.590,- 34.590,- 30.590,- 26.590,-

Apartmán A5 17.990,- 24.390,- 28.690,- 34.790,- 32.190,- 34.790,- 32.190,- 34.790,- 32.190.- 28.690,-

Apartmán A6 19.990,- 25.990,- 29.990,- 36.490,- 33.990,- 36.490,- 33.990,- 36.490,- 33.990,- 29.990,-
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POLOHA: moderní apartmány se nacházejí v letovisku 
Vodice – Srima, od pláže jsou odděleny jen pobřežní 
promenádou, do centra Vodice se lze pohodlně dostat 
po cca 2 km dlouhé přímořské promenádě

VYBAVENÍ: všechny apartmány jsou nadstandardně 
vybavené s ložním prádlem, zahrada s bazénem se 
sladkou vodou, dětský bazén, sprchy, lehátka, 2 grily s 
posezením, půjčovna jízdních kol, parkoviště zdarma, 
wi-fi na společné terase

UBYTOVÁNÍ: apartmány mají klimatizaci (za 
příplatek), SAT/TV, vybavenou kuchyňku, mikrovln-
nou troubu, chladničku s mrazákem, koupelnu se spr-
chovým koutem, WC, balkón
Apartmán A3 – jedna ložnice s manželským lůžkem a 
větracím oknem, obývací pokoj s rozkládací pohovkou, 
apartmán je bez výhledu na moře

Apartmán A4/A5/A6 – apartmán pro 4 až 6 osob - dvě 
oddělené ložnice pro 2 osoby, obývací pokoj s rozklá-
dací pohovkou až pro 2 osoby,  čelní výhled na moře 
za příplatek, ostatní apartmány mají boční výhled  

STRAVOVÁNÍ: vlastní nebo možnost dokoupení 
večeří/polopenze v některé z místních restaurací 

SPORT/ZÁBAVA: několik restaurací a barů se nachází 
na promenádě podél pláže, větší ruch v centru Vodice 
(cca 2 km po přímořské promenádě), supermarket a 
pekárna je cca 250 m od objektu 

PLÁŽ: oblázková pláž přímo před domem, pozvolný 
vstup do moře, ideální i pro rodiny s malými dětmi 

DOPRAVA: vlastní nebo autokarová za příplatek (str. 
33)

Termín 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Apartmán A3 9.490,- 9.490,- 12.990,- 13.990,- 15.990,- 16.990,- 16.990,- 16.990,- 16.990,- 16.990,- 16.990,- 16.990,- 16.990,- 13.490,- 12.990,- 9.990,-

Apartmán A4 10.690,- 10.690,- 13.990,- 16.490,- 16.990,- 18.690,- 18.690,- 18.690,- 18.690,- 18.690,- 18.690,- 18.690,- 18.690,- 16.290,- 14.490,- 10.990,-

Apartmán A5 11.990,- 11.990,- 14.990,- 17.590,- 19.490,- 19.990,- 19.990,- 19.990,- 19.990,- 19.990,- 19.990,- 19.990,- 19.990,- 17.290,- 14.990,- 11.990,-

Apartmán A6 13.390,- 13.390,- 15.990,- 18.490,- 20.490,- 21.490,- 21.490,- 21.490,- 21.490,- 21.490,- 21.490,- 21.490,- 21.490,- 18.790,- 15.990,- 13.390,-

Chorvatsko | Vodice - Srima

APARTMÁNY DALMACIJA****

Cena obsahuje:
7/10/11x ubytování v apartmánu 
(cena za celý apartmán) dle termínu, 
spotřebu energií, závěrečný úklid, 
služby delegáta

Příplatky:
pobytová taxa 1 EUR/os./noc, děti 
12-18 let 0,50 EUR/noc, děti do 12 let 
taxu neplatí, večeře 330 Kč/os./noc 
(dítě do 8 let 270 Kč/noc), polopenze 
390 Kč/os./noc (dítě do 8 let 330 
Kč/noc), klimatizace 5 EUR/noc/
apartmán, výhled na moře 1000 Kč/
apartmán/pobyt

Hit loňské sezóny, klidnější místo blízko pláže,
vhodné pro rodiny s dětmi, výhodná cena.

2.450,-
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POLOHA: apartmány jsou rozesety na poloostrově Raduča 
nebo v centrálním městečku, pláž do 300 m od apartmánů

VYBAVENÍ: apartmány jsou vybaveny ložním prádlem 
a ručníky, mají TV, kuchyňku a vlastní sociální zařízení, 
balkon směr moře, parkování zajištěno

UBYTOVÁNÍ: Apartmán A2 - jedna 2 lůžková ložnice s 
kuchyňským koutem
Apartmán A4 - dvě 2 lůžkové ložnice s kuchyňským koutem
Apartmán A6 - tři 2 lůžkové ložnice s kuchyňským koutem

STRAVOVÁNÍ: vlastní

SPORT/ZÁBAVA: vodní sporty na pláži, jsou zde také dis-
kotéky, taneční terasy, obchody, bary, restaurace a lidové 
slavnosti

PLÁŽ: oblázková a skalnatá pláže se nachází do 300 m od 
apartmánů, u hotelu Zora je veřejná písečná pláž s pozvol-
ným vstupem do vody, je možné navštívit pláže v okolních 
zátokách Mala Raduča a Velika Raduča, Peleš a Primoška

DOPRAVA: vlastní nebo autokarová za příplatek (str. 33)

POLOHA: komplex je složen z několika budov – depan-
dancí a hlavní hotelové budovy, na klidnějším místě 
uprostřed zeleně v krásném parku ve východní části Vodic, 
cca 50 m od hotelové oblázkové pláže

VYBAVENÍ: recepce, hotelová restaurace, bar, venkovní 
bazén, hřiště na plážový volejbal, v hlavní sezóně animační 
programy, parkování v areálu za poplatek

UBYTOVÁNÍ: v depandanci Flora Madera a Vile, 2 lůžkové  
pokoje s možností 1 přistýlky, s vlastním sociálním 
zařízením, TV a balkonem, část pokojů má klimatizaci

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou švédských stolů v 
budově hotelu Imperial (nápoje u večeře nejsou v ceně)

SPORT/ZÁBAVA: letovisko poskytuje dobré sportovní 
zázemí, ale i mnoho možností zábavy

PLÁŽ: u hotelu Imperial jsou pláže z drobných oblázků, 
doplněné betonovými platy a sportovním vyžitím (to-
bogán, sportoviště a plážové zábavní atrakce), pláže mají 
pozvolný vstup, převážně jsou stíněné borovým lesem

DOPRAVA: vlastní nebo autokarová za příplatek (str. 33)

Chorvatsko | Vodice

Chorvatsko | Primošten

DEPANDANCE HOTELU IMPERIAL
FLORA MADERA***

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY***

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování s polopenzí dle termínu, pobytovou taxu, 
asistenční službu

Příplatky:
1/1 pokoj 3150 Kč/týden, lednička 1300 Kč/týden 

* dětská cena 2-12 let při ubytování se 2 dospělými
** dětská cena 2-12 let při ubytování s 1 dospělým

Cena obsahuje:
7x ubytování v apartmánu dle termínu (cena za 
celý apartmán), spotřebu energií, závěrečný úklid, 
asistenční službu

Příplatky:
pobytová taxa 1 EUR/noc/os., dítě 12-18 let 0,5 EUR/
noc, dítě do 12 let neplatí

Termín 7 nocí 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

A2 7.290,- 7.290,- 7.290,- 7.790,- 10.490,- 11.490,- 11.790,- 11.790,- 11.990,- 11.990,- 11.990,- 11.990,- 11.490,- 7.790,- 7.290,- 7.290,-

A4 12.590,- 12.590,- 12.590,- 12.990,- 15.690,- 17.290,- 17.490,- 17.490,- 17.890,- 17.890,- 17.890,- 17.890,- 17.290,- 12.990,- 12.590,- 12.590,-

A6 14.990,- 14.990,- 14.990,- 15.990,- 19.590,- 19.990,- 22.790,- 22.790,- 22.990,- 22.990,- 22.990,- 22.990,- 16.290,- 15.990,- 14.990,- 14.990,-

Přistýlka 1.290,- 1.290,- 1.290,- 1.690,- 1.690,- 2.390,- 2.390,- 2.390,- 2.390,- 2.390,- 2.390,- 2.390,- 2.390,- 1.690,- 1.290,- 1.290,-

Termín 7 nocí 06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

Dospělá osoba 7.890,- 7.890,- 7.890,- 7.990,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 7.990,- 7.990,- 7.990,- 7.890,-

Dítě 2-6 let* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Dítě 6-12 let* 3.890,- 3.990,- 3.990,- 3.990,- 4.890,- 4.890,- 4.890,- 4.890,- 4.890,- 4.890,- 4.890,- 3.990,- 3.990,- 3.990,- 3.890,-

Dítě 2-12 let** 6.390,- 6.390,- 6.390,- 6.490,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.490,- 6.490,- 6.490,- 6.390,-

DÍTĚ DO 6 LET POBYT ZDARMA

2.450,-

2.450,-

Více informací naleznete na www.teprekrea.cz
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POLOHA: rozsáhlý komplex hotelových pavilonů a 
bungalovů je situován v borovém háji, přímo u pláže

VYBAVENÍ: centrální budova s klimatizovanou restaurací, 
terasou, barem, společenská místnost s TV, malý super-
market, parkoviště, možnost hlídání dětí

UBYTOVÁNÍ: 2 lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky v 
hotelových pavilonech nebo bungalovech (jednopokojové 
pro 3-4 osoby nebo dvoupokojové pro 4 osoby + přistýlka) 
s vlastním sociálním zařízením, balkon/terasa, TV

STRAVOVÁNÍ: all inclusive light - snídaně, oběd, večeře 
formou bufetu, místní nápoje (pivo, stolní víno, voda, 
nealkoholické nápoje) na baru 10:00 - 22:00 hodin, zmrz-
lina pro děti 16:00 - 17:00 hodin mimo soboty

SPORT/ZÁBAVA: animační programy pro děti i dospělé 
v komplexu, bohaté sportovní zázemí (tenis, stolní tenis, 
vodní sporty, hřiště na míčové hry)

PLÁŽ: oblázková pláž s betonovými platy před hotelem, 
pozvolný vstup do moře, lehátka a slunečníky za poplatek

DOPRAVA: vlastní, nebo autokarová či letecká za příplatek 
(str. 33)

POLOHA: hotel leží cca 30 m od krásné pláže z drobných 
oblázků, asi 1000 m od centra Omiše, kam se dostanete 
po pobřežní komunikaci, která odděluje hotel od pláže

VYBAVENÍ: komplex je složen ze 3 pavilonů uprostřed 
zeleně a centrální budovy s klimatizovanou restaurací, 
barem a recepcí, velké parkoviště

UBYTOVÁNÍ: rekonstruované 2 lůžkové pokoje s možností 
1 přistýlky, s vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem, 
fénem a ledničkou, klimatizace za příplatek

STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně bufet, večeře - výběr z 
menu a salátový bufet)

SPORT/ZÁBAVA: dobré sportovní zázemí (vodní sporty, 
fotbal, tenis, plážový volejbal, cyklistika), ale i mnoho 
možností zábavy – diskotéky, taneční terasy, bary

PLÁŽ: přímo v Omiši, při ústí řeky Cetiny do moře, se 
nachází rozlehlá pláž z jemného písku, kterou tvoří nánosy 
řeky, voda je na tomto místě o něco chladnější, další pláže 
z drobných oblázků pokračují až na Omišskou riviéru

DOPRAVA: vlastní, nebo autokarová či letecká za příplatek 
(str. 33)

Chorvatsko | Omiš

Chorvatsko | Kaštel Stafilič

HOTEL BRZET***

HOTEL RESNIK***

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování s polopenzí dle termínu, pobytovou taxu, 
služby delegáta

Příplatky:
plná penze 210 Kč/os./noc, klimatizace 6 EUR/noc/os.

* dětská cena při ubytování se 2 dospělými
** dětská cena při ubytování s 1 dospělým

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování s all inclusive light dle termínu, pobytovou 
taxu, asistenční službu

Příplatky:
ubytování v bungalovu 500 Kč/os./týden

* dětská cena při ubytování se 2 dospělými

Termín 7 nocí 06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

dospělá osoba 7.690,- 9.990,- 9.990,- 11.190,- 11.990,- 12.190,- 12.190,- 12.190,- 12.190,- 12.190,- 12.190,- 11.190,- 8.190,- 7.690,- 6.690,-

Dítě 2-6 let* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Dítě 6-10 let* 4.690,- 5.990,- 5.990,- 6.790,- 7.190,- 7.290,- 7.290,- 7.290,- 7.290,- 7.290,- 7.290,- 7.190,- 4.190,- 4.690,- 3.990,-

Dítě 10-15 let* 5.390,- 6.990,- 6.990,- 7.890,- 8.390,- 8.590,- 8.590,- 8.590,- 8.590,- 8.590,- 8.590,- 7.890,- 5.790,- 5.390,- 4.690,-

3. osoba 6.990,- 8.990,- 8.990,- 9.990,- 10.790,- 10.890,- 10.890,- 10.890,- 10.890,- 10.890,- 10.890,- 9.990,- 7.490,- 6.990,- 6.290,-

Termín 7 nocí 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

Dospělá osoba 8.390,- 8.390,- 8.390,- 8.390,- 9.890,- 10.890,- 10.890,- 10.890,- 10.890,- 10.890,- 10.890,- 10.890,- 10.890,- 8.390,- 8.390,- 8.390,-

Dítě 2-10 let* 4.290,- 4.290,- 4.290,- 4.290,- 4.690,- 5.490,- 5.490,- 5.490,- 5.490,- 5.490,- 5.490,- 5.490,- 5.490,- 4.290,- 4.290,- 4.290,-

Dítě 2-10 let** 5.890,- 5.890,- 5.890,- 5.890,- 6.890,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 8.690,- 5.890,- 5.890,- 5.890,-

CENOVÝ HIT

DÍTĚ DO 6 LET POBYT ZDARMA

7.990,-

7.990,-

2.550,-

2.550,-
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POLOHA: rodinný penzion s domácí atmosférou je 
situován v terasovitém terénu ve vzdálenosti cca 200 
m od moře v centru Brely

VYBAVENÍ: všechny pokoje a apartmány jsou vy-
baveny ložním prádlem a ručníky, mají balkon nebo 
terasu s výhledem na moře, parkování za poplatek

UBYTOVÁNÍ: P2: 2 lůžkové s možností 1 přistýlky, s 
vlastním soc. zař., rychlovar. konvicí a s terasou, zcela 
nová kuchyň je společná pro 3 pokoje, max. 3 osoby
A4: 2 dvoulůžkové pokoje, 1x sociální zařízení, terasa, 
kuchyňka, max. 4 osoby
A6: 3 dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, každý 
pokoj má vlastní soc. zař. a terasu,  vlastní kuchyňka, 
max. 7 osob

STRAVOVÁNÍ: polopenze nebo vlastní nebo lze do-
koupit večeře v místní restauraci

SPORT/ZÁBAVA: vodní sporty na pláži, tenis, v cen-
tru kolem přístavu jsou nezbytné obchody, restaurace 
a kavárničky, pobřežní promenáda, za pár minut lze 
dojít do rušnější Baška Vody za nočním životem

PLÁŽ: pláže patří k nejpěknějším na pobřeží, jsou 
z drobných oblázků a písku s pozvolným vstupem 
do moře, lemované pásy borovic, které poskytují 
příjemný stín, pláže Punta Rata, Stomarica a Berulia 
byly vyznamenány tzv. Modrou vlajkou kvality

DOPRAVA: vlastní, autokarová či letecká za příplatek 
(str. 33)

Chorvatsko | Brela

PENZION IVANAC**+

Cena na osobu obsahuje:
7/10/11x ubytování v penzionu (beze 
stravy nebo s polopenzí) dle termínu, 
služby delegáta

Slevy:
platí při ubytování v pokoji: děti 2-10 
let se 2 dospělými -1000 Kč (7 nocí), 
-1500 Kč (10/11 nocí) - beze stravy, 
3. osoba - 500 Kč (7 nocí), 800 Kč 
(10/11 nocí)

Příplatky:
pobytová taxa 1 EUR/os./noc, dítě 
12-18 let 0,50 EUR/noc, děti do 12 
let taxu neplatí, přistýlka 380 Kč/noc, 
večeře 220 Kč/os./noc

7.990,- 2.550,-

Velmi oblíbený penzion s báječnou rodinnou atmosférou
v samotném srdci kouzelného letoviska Brela, fantastický výhled na moře.

Termín 7 nocí 23.05.
30.05.

30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

Cena na osobu P2 2.690,- 2.690,- 2.690,- 3.390,- 3.390,- 3.790,- 4.190,- 4.190,- 4.190,- 4.190,- 4.190,- 4.190,- 4.190,- 4.190,- 3.790,- 3.390,- 3.390,- 2.690,-

Cena za apartmán A4 9.990,- 9.990,- 9.990,- 12.990,- 12.990,- 14.690,- 14.990,- 14.990,- 14.990,- 14.990,- 14.990,- 14.990,- 14.990,- 14.990,- 14.690,- 12.990,- 12.990,- 9.990,-

Cena za apartmán A6 14.990,- 14.990,- 14.990,- 18.990,- 18.990,- 21.790,- 23.490,- 23.490,- 23.490,- 23.490,- 23.490,- 23.490,- 23.490,- 23.490,- 21.790,- 18.990,- 18.990,- 14.990,-

Dospělá os. s polopenzí 5.490,- 5.490,- 5.490,- 6.390,- 6.390,- 6.490,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.490,- 6.390,- 6.390,- 5.490,-

Dítě do 10 let s polopenzí 3.990,- 3.990,- 3.990,- 4.890,- 4.890,- 5.290,- 5.590,- 5.590,- 5.590,- 5.590,- 5.590,- 5.590,- 5.590,- 5.590,- 5.290,- 4.890,- 4.890,- 3.990,-

Termín 30.05.
09.06.

09.06.
20.06.

20.06.
30.06.

30.06.
11.07.

11.07.
21.07.

21.07.
01.08.

01.08.
11.08.

11.08.
22.08.

22.08.
01.09.

01.09.
12.09.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

Cena na osobu P2 4.990,- 5.190,- 5.690,- 6.390,- 5.990,- 6.390,- 5.990,- 6.390,- 5.990,- 5.190,-

Cena za apartmán A4 13.890,- 19.990,- 18.790,- 24.990,- 23.390,- 24.990,- 23.390,- 24.990,- 23.990,- 19.990,-

Cena za apartmán A6 22.290,- 28.890,- 28.190,- 35.990,- 33.990,- 35.990,- 33.990,- 35.990,- 33.990,- 28.890,-

Dospělá os. s polopenzí 8.290,- 9.990,- 9.190,- 10.390,- 9.990,- 10.390,- 9.990,- 11.390,- 9.990,- 9.490,-

Dítě do 10 let s polopenzí 6.490,- 8.190,- 7.390,- 9.590,- 8.490,- 9.590,- 8.490,- 9.590,- 9.590,- 8.190,-

Více informací naleznete na www.teprekrea.cz



7.990,- 2.550,-
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POLOHA: vila je umístěna uprostřed rozkvetlé zeleně 
cca 50 m od moře, nedaleko centra Brely, u objektu je 
možné posezení na terase ve stínu oliv

VYBAVENÍ: k dispozici je gril, wi-fi v celém objektu 
zdarma, parkování přímo u objektu za poplatek

UBYTOVÁNÍ: studia mají ložní prádlo a ručníky,  fén, 
balkon s přímým nebo bočním pohledem na moře
S2: studio tvoří ložnice + kuchyňský kout, vlastní so-
ciální zařízení, ventilátor, TV, balkon, max. 2 osoby
A4: apartmán tvoří dvě studia S2 s možností jedné 
přistýlky, 2 sociální zařízení, ventilátor, TV, balkon, 
vlastní kuchyňka, max. 5 osob
A3+1: apartmán tvoří 2 místnosti, obytná kuchyň se 2 
lůžky a ložnice s dalšími 2 lůžky, sociální zařízení, TV, 
balkon, vhodné pro rodinu, max. 4 osoby, apartmán je 
klimatizovaný (za příplatek)

A6: apartmán tvoří tři studia S2 s možností až 2 
přistýlek, každý pokoj má vlastní sociální zařízení, TV, 
balkon, vlastní kuchyňka, max. 8 osob

STRAVOVÁNÍ: vlastní nebo lze dokoupit polopenzi/
večeře v místní restauraci

SPORT/ZÁBAVA: dobré zázemí pro sport (vodní 
sporty na pláži, tenis, minigolf), i pro relaxaci (obchody, 
restaurace a kavárničky, pobřežní promenáda, za pár 
minut lze dojít do rušnější Baška Vody)

PLÁŽ: patří k nejpěknějším na pobřeží, je z drobných 
oblázků a písku s pozvolným vstupem do moře, le-
movaná pásy borovic

DOPRAVA: vlastní, autokarová či letecká za příplatek 
(str. 33)

Termín 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

S2 6.990,- 7.690,- 8.490,- 8.690,- 8.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 8.890,- 7.890,- 7.490,- 6.990,-

A3+1 11.990,- 12.990,- 13.790,- 13.990,- 14.790,- 14.990,- 14.990,- 14.990,- 14.990,- 14.990,- 14.990,- 14.990,- 14.990,- 14.590,- 12.990,- 12.490,- 11.990,-

A4 12.790,- 13.990,- 15.690,- 15.190,- 15.390,- 17.990,- 17.990,- 17.990,- 17.990,- 17.990,- 17.990,- 17.990,- 17.990,- 15.290,- 14.890,- 12.990,- 12.790,-

A6 18.590,- 19.590,- 21.990,- 22.790,- 23.190,- 26.990,- 26.990,- 26.990,- 26.990,- 26.990,- 26.990,- 26.990,- 26.990,- 22.990,- 21.490,- 19.990,- 18.590,-

Chorvatsko | Brela

VILLA BONANCA***

Termín 30.05.
09.06.

09.06.
20.06.

20.06.
30.06.

30.06.
11.07.

11.07.
21.07.

21.07.
01.08.

01.08.
11.08.

11.08.
22.08.

22.08.
01.09.

01.09.
12.09.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

S2 9.790,- 11.790,- 12.790,- 14.690,- 13.990,- 14.690,- 13.990,- 14.690,- 12.790,- 11.790,-

A3+1 13.890,- 16.990,- 20.990,- 22.990,- 21.990,- 22.990,- 21.990,- 22.990,- 20.990,- 13.990,-

A4 16.790,- 18.990,- 21.790,- 26.790,- 25.390,- 26.790,- 25.390,- 26.790,- 21.790,- 17.790,-

A6 22.590,- 25.990,- 29.990,- 39.990,- 37.990,- 39.990,- 37.990,- 39.990,- 29.990,- 23.590,-

Kvalitní a velmi oblíbená studia v žádaném letovisku, 
doporučujeme včasnou rezervaci.

Cena obsahuje:
7/10/11x ubytování (cena za celé 
studio/apartmán) dle termínu, 
služby delegáta

Příplatky:
pobytová taxa 1 EUR/os./noc, dítě 
12-18 let 0,50 EUR/noc, děti do 12 
let taxu neplatí, přistýlka 380 Kč/noc, 
večeře 220 Kč/os./noc, polopenze 
350 Kč/os./noc, klimatizace 5 EUR/
noc
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POLOHA: rozsáhlý komplex je tvořen několika budo-
vami a samostatnými jednopatrovými pavilony, leží asi 
50 m od moře, pohodlnou procházkou lze dojít  za cca 
15 min. po osvětleném chodníku až do Baška Vody

VYBAVENÍ: recepce, nově klimatizovaná restaurace, 
kavárna, terasa, TV místnost, wi-fi u recepce zdarma, 
obchod se suvenýry a potravinami, hřiště pro míčové 
hry, plážový volejbal, stolní tenis, dětské hřiště, ve 
středisku jsou  animační programy pro děti i dospělé

UBYTOVÁNÍ: 2 lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, 
s vlastním sociálním zařízením, balkonem, trezor za 
poplatek, ubytování našich klientů je v hlavní budově

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou švédských stolů 

včetně nápoje 0,2 l na osobu – pivo, víno, minerální 
voda nebo šťáva, po dohodě možnost obědů místo 
večeří

SPORT/ZÁBAVA: Baško Polje má dostatek spor-
tovních a zábavních příležitostí přímo v komplexu 
Alem, které ještě doplňuje bohatá nabídka v nedaleké 
Bašce Vodě, kam vede pohodlná promenádní cesta 
pro pěší (cca 2 km)

PLÁŽ: pláže jsou z drobných oblázků s hrubším pískem, 
pozvolný vstup do vody, jsou chráněné pásy borovic, 
vodní sporty na pláži, lehátka za poplatek

DOPRAVA: vlastní, autokarová či letecká za příplatek 
(str. 33)

Chorvatsko | Baško Polje

HOTEL ALEM**

Cena na osobu obsahuje:
7/10/11x ubytování s polopenzí 
vč. nápojů dle termínu, 
pobytovou taxu, služby delegáta

* dětská cena 2-12 let při 
ubytování se 2 dospělými

CENOVÝ HIT

Klidné prostředí, hotel je přímo u pláže v piniovém háji, zajímavá cena,
polopenze formou bufetu včetně nápojů v ceně.

Termín 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dospělá osoba 5.690,- 6.290,- 6.490,- 6.990,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 6.990,- 6.490,- 5.690,-

Dítě 2-12 let* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

3. osoba 4.690,- 5.290,- 5.490,- 5.890,- 6.490,- 6.490,- 6.490,- 6.490,- 6.490,- 6.490,- 6.490,- 6.490,- 6.490,- 5.890,- 5.490,- 4.690,-

Termín 30.05.
09.06.

09.06.
20.06.

20.06.
30.06.

30.06.
11.07.

11.07.
21.07.

21.07.
01.08.

01.08.
11.08.

11.08.
22.08.

22.08.
01.09.

01.09.
12.09.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

Dospělá osoba 8.490,- 9.290,- 8.790,- 10.990,- 10.490,- 10.990,- 10.490,- 10.990,- 10.490,- 8.490,-

Dítě 2-12 let* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

3. osoba 7.290,- 8.090,- 8.790,- 9.790,- 9.290,- 9.790,- 9.290,- 9.790,- 9.290,- 7.290,-

DÍTĚ DO 12 LET POBYT ZDARMA

Více informací naleznete na www.teprekrea.cz

7.990,- 2.550,-



DÍTĚ DO 12 LET POBYT ZDARMA
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POLOHA: příjemný hotelový komplex se nachází na 
nejkrásnějším místě letoviska přímo u pláží na klidném 
místě stranou dopravního ruchu, uprostřed zeleně, 
vzdálenost od centra cca 400 m, kam lze dojít po 
promenádě, komplex je oplocen, v hlavní budově je 
recepce, jídelna a společenská místnost, v pavilonech 
jsou pokoje

VYBAVENÍ: hotel je tvořen několika budovami, které 
jsou situovány uprostřed zeleně, k dispozici je centrál-
ní restaurace s jídelnou, recepce, směnárna, trezory 
v recepci za poplatek, bar s velkou terasou, kavárna, 
obchod, stolní tenis, minigolf, dětské hřiště, hřiště na 
míčové hry, v sousedství je tenisový areál s 10 kurty

UBYTOVÁNÍ: pokoje jsou typu superior - 2 lůžkové 
s možností přistýlky, s vlastním sociálním zařízením,  
SAT/TV, telefonem, ventilátorem, ledničkou a balko-
nem, mají novější nábytek, wi-fi na pokoji zdarma

STRAVOVÁNÍ: polopenze včetně nápojů je podávána 

v centrální restauraci u pláže (snídaně formou bufetu, 
večeře servírované – výběr z menu ze 3-5 jídel, z toho 
jedno vegetariánské, předkrmy, saláty a dezerty for-
mou bufetu), jeden nápoj k večeři v ceně (0,2 l mi-
nerální vody nebo vína nebo 0,3 l piva)

SPORT/ZÁBAVA: vyhledávané letovisko Makarská 
poskytuje široké sportovní i kulturní vyžití v průběhu 
celé sezóny (tenisové kurty hned vedle hotelu, vodní 
sporty na pláži, množství obchodů, barů a restaurací 
v rušném centru letoviska, lidové slavnosti, pobřežní 
promenáda)

PLÁŽ: velmi pěkná pláž z drobných oblázků s hrubším 
pískem s pozvolným vstupem do vody, je lemována 
pásy borovic, přímo před hotelovým komplexem, 
získala Modrou vlajku kvality, lehátka a slunečníky za 
poplatek

DOPRAVA: vlastní, autokarová či letecká za příplatek 
(str. 33)

Termín 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Dospělá osoba 6.690,- 6.890,- 7.390,- 8.290,- 8.690,- 9.290,- 9.290,- 9.290,- 9.290,- 9.290,- 9.290,- 9.290,- 9.290,- 8.690,- 7.390,- 6.890,- 6.690,-

Dítě 3-12 let* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Dítě 3-12 let** 4.690,- 4.890,- 5.190,- 5.590,- 5.890,- 6.490,- 6.490,- 6.490,- 6.490,- 6.490,- 6.490,- 6.490,- 6.490,- 5.890,- 5.190,- 4.890,- 4.690,-

3. osoba 4.890,- 5.190,- 5.390,- 5.790,- 6.190,- 6.890,- 6.890,- 6.890,- 6.890,- 6.890,- 6.890,- 6.890,- 6.890,- 6.190,- 5.390,- 5.190,- 4.890,-

Chorvatsko | Makarská

HOTEL RIVIJÉRA**+

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování s polopenzí včetně 
nápojů dle termínu, pobytovou 
taxu, služby delegáta

* dětská cena při ubytování se 2 
dospělými

** dětská cena při ubytování s 1 
dospělým

Stálice naší nabídky. Oblíbený hotelový komplex s vynikající polohou
přímo u pláže a výbornou stravou včetně nápojů.

7.990,- 2.550,-
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POLOHA: hotel je umístěn u pláže v borovicovém lesíku, 
od centra letoviska je vzdálen 15 minut chůze, hotel je 
vhodný i pro lázeňské a rehabilitační programy

VYBAVENÍ: recepce, restaurace, výtah, aperitiv bar, 
kavárna s terasou, společenská místnost, TV místnost, 
snack bar na pláži, kadeřnický salon, 2 bazény, různé 
druhy masáží, fitness

UBYTOVÁNÍ: 2 lůžkové pokoje s možností přistýlky (pouze 
za příplatek směr moře), s vlastním sociálním zařízením, 
TV, telefon, balkon

STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně bufet, večeře výběr z 
menu + salátový bufet - je možné zvolit i vegetariánské či 
dietní menu)

SPORT/ZÁBAVA: v blízkosti hotelu je tenisový kurt, stolní 
tenis a minigolf, večerní zábava a další zábava živého leto-
viska Makarská

PLÁŽ: pěkná pláž z drobných oblázků s hrubším pískem, 
pozvolný vstup do vody

DOPRAVA: vlastní, autokarová či letecká za příplatek (str. 33)

HOTEL BIOKOVKA***

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování s polopenzí dle termínu, pobytovou taxu, 
služby delegáta

* dětská cena 2-14 let při ubytování se 2 dospělými

Termín 7 nocí 06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

Dospělá osoba 8.190,- 8.290,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 11.590,- 11.590,- 11.590,- 11.590,- 11.590,- 11.590,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,-

Dítě 2-7 let* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Dítě 7-14 let* 4.190,- 4.290,- 4.990,- 4.990,- 4.990,- 5.890,- 5.890,- 5.890,- 5.890,- 5.890,- 5.890,- 4.990,- 4.990,- 4.990,- 4.990,-

3. osoba 6.690,- 6.790,- 8.190,- 8.190,- 8.190,- 9.290,- 9.290,- 9.290,- 9.290,- 9.290,- 9.290,- 8.190,- 8.190,- 8.190,- 8.590,-

POLOHA: privátní vila je vzdálena cca 300 m od pláže a 
600 m od centra Makarské

VYBAVENÍ: klimatizace za příplatek

UBYTOVÁNÍ: všechna studia mají kuchyňský kout, vlastní 
soc. zařízení, terasu/balkon
Studio S2 – 1 místnost s manželským lůžkem
Studio S3 – 1 místnost s manželským lůžkem a 1 lůžkem
Studio S4 – 2 místnosti s manželským lůžkem a 2 lůžky
Apartmán A4 – 2 místnosti, ložnice se 2 lůžky a 1 
přistýlkou, kuchyň s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 
vlastní sociální zařízení s rohovou vanou, TV, balkon

SPORT/ZÁBAVA: velké množství sportovního i kulturního 
vyžití v rušném letovisku Makarská

PLÁŽ: pěkná pláž z drobných oblázků s hrubším pískem, 
je lemována pásy borovic, s pozvolným vstupem do moře

STRAVOVÁNÍ: vlastní nebo lze dokoupit polopenzi v res-
tauraci Dany (snídaně kontinentální, večeře výběr z menu)

DOPRAVA: vlastní nebo autokarová za příplatek (str. 33)

Chorvatsko | Makarská
VILA NEDA**+

Termín 7 nocí 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

S2 5.190,- 6.190,- 7.590,- 7.790,- 8.490.- 8.790.- 8.790.- 8.790.- 8.790.- 8.790.- 8.790.- 8.790.- 7.290,- 6.090,- 5.090,- 4.790,-

S3 5.990,- 6.990,- 8.390,- 8.590,- 9.290,- 10.290,- 10.290,- 10.290,- 10.290,- 10.290,- 10.290,- 10.290,- 7.790,- 6.990,- 5.990,- 5.990,-

S4 7.790,- 8.790,- 10.290,- 10.490,- 12.190,- 12.790,- 12.790,- 12.790,- 12.790,- 12.790,- 12.790,- 12.790,- 9.490,- 8.790,- 7.790,- 7.790,-

A4 9.290,- 10.290,- 11.290,- 11.490,- 13.990,- 14.290,- 14.290,- 14.290,- 14.290,- 14.290,- 14.290,- 14.290,- 10.490,- 10.290,- 9.290,- 9.290,-

DÍTĚ DO 7 LET POBYT ZDARMA

Více informací naleznete na www.teprekrea.cz

7.990,-

2.550,-

2.550,-

Cena obsahuje:
7x ubytování (cena za celé studio) dle termínu, asistenční službu

Slevy:
dítě do 8 let na přistýlce jako pátá osoba zdarma

Příplatky:
pobytová taxa 1 EUR/os./noc, dítě 12-18 let 0,50 EUR/noc, děti 
do 12 let taxu neplatí, večeře 280 Kč/os./noc, polopenze 370 Kč/
os./noc, klimatizace 5 EUR/noc
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Termín 7 nocí 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

S2 7.990,- 7.990,- 7.990,- 7.990,- 8.490,- 9.590,- 13.390,- 13.390,- 13.390,- 13.390,- 13.390,- 13.390,- 10.590,- 10.390,- 9.290,- 9.290,-

A 2+1 9.590,- 9.590,- 9.590,- 9.590,- 9.990,- 10.990,- 13.990,- 13.990,- 13.990,- 13.990,- 17.890,- 17.890,- 10.990,- 10.590,- 10.290,- 10.290,-

A 2+2 11.990,- 11.990,- 11.990,- 11.990,- 12.790,- 14.490,- 20.990,- 20.990,- 20.990,- 20.990,- 20.990,- 22.990,- 15.790,- 15.290,- 14.490,- 14.490,-

POLOHA: velmi příjemný menší hotel leží v samém cen-
tru letoviska, s nádherným panoramatem pohoří Biokovo, 
je postaven v dalmatském stylu a má výbornou polohu  
přímo u krásné oblázkové pláže i promenády

VYBAVENÍ: recepce, klimatizovaná restaurace, bar, TV 
místnost, internetový koutek, parkoviště za poplatek

UBYTOVÁNÍ: 2 lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky s 
vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem, balkon nebo 
terasa, směr moře je za příplatek

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu, nápoje k večeři 
nejsou v ceně, možnost dokoupení plné penze

SPORT/ZÁBAVA: letovisko poskytuje dobré sportovní 
zázemí i zábavu (hřiště, tenisové kurty, stolní tenis, mini-
golf, půjčovna kol, potápěčská škola a windsurfing)

PLÁŽ: velmi pěkná, ale poměrně úzká pláž z drobných 
oblázků a písku, část pláže se nachází přímo pod pobřežní 
komunikací, na okraji letoviska se táhnou další užší pruhy 
stíněných pláží

DOPRAVA: vlastní, autokarová či letecká za příplatek (str. 33)

POLOHA: příjemný apartmánový dům se nachází je 40 m 
od pláže a 50 m od centra, kde je restaurace i obchod, z 
horních pater je nádherný výhled na moře

VYBAVENÍ: parkoviště i wi-fi připojení zdarma

UBYTOVÁNÍ: všechna studia/apartmány mají vlastní so-
ciální zařízení, kuchyňský kout s chladničkou a vařičem, 
rychlovarnou konvicí, ložní prádlo, klimatizaci, SAT/TV, in-
ternet, mají přímý nebo částečný výhled na moře
S2 - 1 místnost s manželským dvoulůžkem, 1. patro
A2+1 - ložnice s manželským dvoulůžkem, obytná míst-
nost s 1 přistýlkou (rozkládací gauč), 1. nebo 2. patro
A2+2 - ložnice s manželským dvoulůžkem, obytná míst-
nost se 2 přistýlkami (rozkládací gauč), 1. nebo 2. patro

STRAVOVÁNÍ: vlastní

SPORT/ZÁBAVA: klidné letovisko, je zde jen několik res-
taurací a obchodů

PLÁŽ: pláž z drobných oblázků, pozvolný vstup do moře, 
vhodné pro rodiny s dětmi

DOPRAVA: vlastní nebo autokarová za příplatek (str. 33)

Chorvatsko | Podgora

Chorvatsko | Drašnice

HOTEL PODGORKA***

APARTMÁNY DANICA***

Cena obsahuje:
7x ubytování v apartmánu/studiu dle termínu (cena 
za celý apartmán), spotřebu energií, asistenční službu

Příplatky:
pobytová taxa 1 EUR/os./noc, dítě 12-18 let 0,50 EUR/
noc, děti do 12 let taxu neplatí (platba na místě v ho-
tovosti)

Termín 7 nocí 06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

Dospělá osoba 7.290,- 7.590,- 7.790,- 8.990,- 8.990,- 8.990,- 8.990,- 8.990,- 8.990,- 8.990,- 8.990,- 8.990,- 8.190,- 8.190,- 7.790,-

Dítě 2-10 let* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Dítě 10-12 let* 3.690,- 3.890,- 3.990,- 5.190,- 5.190,- 5.190,- 5.190,- 5.190,- 5.190,- 5.190,- 5.190,- 5.190,- 4.190,- 4.190,- 3.990,-

3. osoba 5.190,- 5.490,- 5.890,- 6.190,- 6.190,- 6.190,- 6.190,- 6.190,- 6.190,- 6.190,- 6.190,- 6.190,- 5.990,- 5.990,- 5.890,-

DÍTĚ DO 10 LET POBYT ZDARMA

NOVINKA

7.990,- 2.550,-

2.550,-

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování s polopenzí dle termínu, pobytovou taxu, 
služby delegáta

Příplatky:
plná penze 270 Kč/os./noc, strana směr moře 700 Kč/
os./ týden

* dětská cena 2-12 let při ubytování se 2 dospělými
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Riccione

Lido di Jesolo

Silvi Marina

Riccione, jedno z turistických a lázeňských 
letovisek Adriatické riviéry, leží v oblasti 
Emilia-Romagna. Město má 4 km dlouhou 
pěší promenádu, plnou obchodů, barů, res-
taurací a zábavných atrakcí, krásnou vilo-
vou zástavbu a všude plno zeleně. Název 
„zelená perla Adrie“ náleží této lokalitě pl-
ným právem. Pláže jsou zde široké a písčité 
s dobrým přístupem do moře. 
Městečko Silvi Marina se nachází v regionu 
Abruzzo ve střední Itálii a bývá nazýváno 

perlou adriatického pobřeží. Leží na úpatí 
pohoří Gran Sasso a pyšní se nádhernou 
pláží se stříbřitým pískem a velmi pěknou 
promenádou. Je to typické přímořské 
letovisko s množstvím barů, restaurací, piz-
zerií, diskoték a obchodů.
Lido di Jesolo je oblíbené letovisko s 
nepřeberným množstvím zábavy a atrakcí – 
aquapark, lunapark, diskotéky, restaurace, 
obchody a má 15 km dlouhou písečnou 
pláž s pozvolným vstupem do vody.

Země plná slunce, moře, dobrého jídla a pití, ale také 
temperamentních lidí - to je Itálie. Naleznete zde 
nejen nepřeberné množství historických památek 
z různých časových období, ale také nedotčenou 
přírodu, nádherné přírodní scenérie, zálivy, útesy 
a krásné pláže. Tyto kombinace předurčují Itálii k 
turisticky nejatraktivnějším zemím v Evropě.

ITÁLIE

INFORMACE K DOPRAVĚ:

Vlastní doprava - autem 
Pro vlastní dopravu doporučujeme trasu hranice ČR – Rakousko – Itálie 
převážně po dálnicích.  Rakousko – cca 270 Kč (10 denní dálniční známka), 
Itálie – platí se za jednotlivé úseky: Tarvisio - Ancona cca 35 EUR/jeden směr.

Autobusová doprava – lux. bus s WC, audio/video okruhem a občerstvením 
přes Rakousko a Slovinsko, obousměrná autobusová doprava pro pobyty na 
7 nebo 14 nocí

cena: 2.200 Kč/os. (Riccione)
Standardní odjezdová místa - Riccione:
Ústí nad Labem, Teplice, Lovosice, Praha, Tábor, České Budějovice, Česká 
Lípa, Mladá Boleslav
cena: 2.650 Kč/os. (Silvi Marina)/7 nocí, 2.800 Kč/os./14 nocí
Standardní odjezdová místa – Silvi Marina:
Liberec, Mladá Boleslav, Praha, Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Lovosice, Tá-
bor, České Budějovice, Chomutov, Plzeň
cena: 2.300 Kč/os.  (Lido di Jesolo)
Standardní odjezdová místa – Silvi Marina:
Liberec, Mladá Boleslav, Praha, Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Lovosice, 
Most, Tábor, České Budějovice, Plzeň, Beroun, Pardubice, Hradec Králové

POLOHA: penzion je vzdálen od moře cca 200 m, od cen-
tra města asi 20 minut chůze

VYBAVENÍ: 3 podlaží - v přízemí je jídelna a společenská 
místnost s kulečníkem a TV, v recepci lze zakoupit chla-
zené nápoje (za Kč), malá knihovna, k dispozici jsou různé 
sportovní potřeby, před domem je zahradní sezení a 
dětský koutek, objekt je oplocen

UBYTOVÁNÍ: v účelně zařízených 2 až 5 lůžkových poko-
jích, některé s balkonem, vždy dva sousední pokoje mají 
společné sociální zařízení s WC, sprchou, umyvadlem a 
bidetem, pokoje i sociální zařízení mají vchod z výklenku 
chodby (netvoří uzavřené apartmá), lůžkoviny a závěrečný 
úklid jsou v ceně

STRAVOVÁNÍ: polopenze je podávána samoobslužnou 
formou (italsko-česká kuchyně), plná penze za příplatek 
na místě

SPORT/ZÁBAVA: letovisko Riccione nabízí široké mož-
nosti sportovního i kulturního vyžití

PLÁŽ: široká písečná pláž s pozvolným vstupem do moře, 
lehátka a slunečníky za poplatek

DOPRAVA: vlastní nebo autokarová za příplatek (str. 44)

Itálie | Riccione
CASA AL MARE

Cena na osobu/rodinný balíček obsahuje:
7x ubytování s polopenzí, služby delegáta

Slevy:
dítě do 3 let zdarma bez nároku na služby

Příplatky:
1/1 pokoj 900 Kč/týden, pokoj s balkonem 300 Kč/po-
byt, plná penze 5 EUR/os./noc (platba na místě)

2.200,-

Termín 7 nocí 06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

Cena na osobu při počtu osob na pokoji:

2 osoby 6.050,- 6.050,- 6.050,- 6.400,- 6.500,- 6.500,- 6.500,- 6.500,- 6.500,- 6.500,- 6.500,- 6.150,- 5.150,- 4.950,- 4.750,-

3 osoby 5.100,- 5.100,- 5.100,- 5.500,- 5.500,- 5.500,- 5.500,- 5.500,- 5.500,- 5.500,- 5.500,- 5.100,- 4.650,- 4.500,- 4.200,-

4 osoby 4.150,- 4.150,- 4.150,- 4.500,- 4.500,- 4.500,- 4.500,- 4.500,- 4.500,- 4.500,- 4.500,- 4.300,- 3.550,- 3.350,- 3.150,-

5 osob 3.650,- 3.650,- 3.650,- 4.050,- 4.050,- 4.050,- 4.050,- 4.050,- 4.050,- 4.050,- 4.050,- 3.700,- 2.900,- 2.700,- 2.500,-

Rodinné balíčky: dospělí + děti do 18 let*

1 dosp. + 1 dítě* 10.650,- 10.650,- 10.650,- 11.150,- 11.750,- 11.750,- 11.750,- 11.750,- 11.750,- 11.750,- 11.750,- 11.750,- 9.850,- 9.450,- 9.050,-

1 dosp. + 2 děti* 13.950,- 13.950,- 13.950,- 14.550,- 15.050,- 15.050,- 15.050,- 15.050,- 15.050,- 15.050,- 15.050,- 15.050,- 12.650,- 12.050,- 10.950,-

1 dosp. + 3 děti* 15.450,- 15.450,- 15.450,- 15.650,- 16.050,- 16.050,- 16.050,- 16.050,- 16.050,- 16.050,- 16.050,- 16.050,- 13.250,- 12.350,- 11.850,-

2 dosp. + 1 dítě* 14.950,- 14.950,- 14.950,- 15.150,- 15.650,- 15.650,- 15.650,- 15.650,- 15.650,- 15.650,- 15.650,- 15.650,- 12.850,- 12.150,- 10.850,-

2 dosp. + 2 děti* 16.050,- 16.050,- 16.050,- 16.450,- 17.050,- 17.050,- 17.050,- 17.050,- 17.050,- 17.050,- 17.050,- 17.050,- 14.050,- 12.950,- 12.150,-
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POLOHA: apartmánový dům leží u krásné písečné pláže, 
v klidné části města, od centra 30 minut pozvolné chůze 
podél pláže, obchody 150 m od domu

VYBAVENÍ: zahrada, parkování u objektu

UBYTOVÁNÍ: apartmány mají vlastní sociální zařízení, 
kuchyňský kout s ledničkou a terasu nebo balkon, 
lůžkoviny, ručníky a úklidové prostředky nejsou k dispozi-
ci, apartmány mají buď přímý nebo boční výhled na moře
Mono - 1 ložnice s manželskou postelí a rozkládacím 
dvoulůžkem
Bilo - 1 dvoulůžková ložnice + pokoj s kuchyňským koutem 
a rozkládacím dvoulůžkem
Trilo - 1 dvoulůžková ložnice, 1 pokoj s palandou a obývací 
pokoj s rozkládacím dvoulůžkem

POLOHA: dům se nachází kousek od Lungo Mare, nedale-
ko centra, pouhých 60 m od moře, vhodný pro klienty, 
kteří mají rádi procházky po obchůdcích, kavárničkách

VYBAVENÍ: výtah, parkování v garáži pod rezidencí, z 
apartmánů je výhled na moře

UBYTOVÁNÍ: apartmány mají vlastní sociální zařízení, 
kuchyňský kout s ledničkou, terasu/balkon, lůžkoviny, 
ručníky  a  úklidové prostředky nejsou k dispozici
Mono - 1 ložnice s manželskou postelí a rozkládacím 
dvoulůžkem
Bilo - 1 dvoulůžková ložnice + pokoj s kuchyňským koutem 
a rozkládacím dvoulůžkem

POLOHA: rezidence se nachází v centru, cca 80 m od moře

VYBAVENÍ: parkovací místa kolem rezidence

UBYTOVÁNÍ: apartmány mají vlastní sociální zařízení, 
kuchyňský kout s ledničkou, terasu/balkon, lůžkoviny, 
ručníky  a  úklidové prostředky nejsou k dispozici
Mono - 1 ložnice s manželskou postelí a rozkládacím 
dvoulůžkem
Bilo - 1 dvoulůžková ložnice + pokoj s kuchyňským koutem 
a rozkládacím dvoulůžkem

PRO VŠECHNY 3 REZIDENCE...
SPORT/ZÁBAVA: centrální promenáda podél moře je 
plná obchůdků, barů, cukráren a restaurací, bohatá na-
bídka vodních sportů na pláži, dětská hřiště

PLÁŽ: dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře, 
ideální i pro rodiny s malými dětmi, PLÁŽOVÝ SERVIS: 13.6. 
2015-5.9.2015 30 EUR/apartmán/týden a v ostatních ter-
mínech zdarma (1 slunečník a 2 křesílka)

DOPRAVA: vlastní nebo autobusová za příplatek (str. 44)

Itálie | Silvi Marina
REZIDENCE GREEN MARINE

REZIDENCE MAC

REZIDENCE KARA

Termín 23.05.
06.06.

06.06.
20.06.

30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

29.08.
12.09.

05.09.
19.09.

Počet nocí 14 14 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 14 14

Mono 2-4 10.190,- 13.190,- 7.190,- 7.190,- 8.190,- 9.390,- 12.490,- 13.190,- 14.690,- 14.690,- 14.690,- 14.690,- 22.390,- 11.990,- 7.190,- 5.990,- 5.990,- 5.990,- 10.190,- 9.390,-

Bilo 4 11.690,- 14.690,- 8.190,- 8.190,- 9.390,- 11.290,- 14.690,- 15.790,- 16.690,- 16.690,- 16.690,- 16.690,- 27.990,- 14.290,- 8.190,- 7.190,- 7.190,- 7.190,- 11.690,- 10.890,-

Trilo 6 13.190,- 16.190,- 9.790,- 9.790,- 10.890,- 12.990,- 16.890,- 17.990,- 19.190,- 19.190,- 19.190,- 19.190,- 30.990,- 15.790,- 9.790,- 8.190,- 8.190,- 8.190,- 13.190,- 11.990,-

Cena obsahuje:
7x ubytování v apartmánu dle termínu (cena za celý 
apartmán), spotřebu energií, služby delegáta

Příplatky:
pobytová taxa 5 EUR/pobyt/os. - splatná při příjezdu, 
přistýlka 25 EUR/týden

2.650,-



POLOHA: rezidenční komplex s vysokým standardem 
služeb je určen především náročnějším klientům, otevřený 
v roce 2006, se nachází 100 m od vlastni pláže v rezidenční 
turistické čtvrti Silvi Marina, 1,5 km od centra

VYBAVENÍ: recepce, restaurace, bar, fitness, bazén, tera-
sa, parkoviště, zahrada, vlastní pláž, plážový servis a vstup 
do bazénu v ceně

UBYTOVÁNÍ: studia pro 2 - 3 osoby, apartmány jsou 4 
lůžkové, ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj s rozkládacím 
dvoulůžkem, kuchyňský kout, vlastní sociální zařízení, TV, 
trezor, terasa/balkon s výhledem na moře, klimatizace

STRAVOVÁNÍ: vlastní

SPORT/ZÁBAVA: sportovní vyžití na pláži a v hotelu, 
základní obchod v místě, další obchody, bary a restaurace 
- v 1,5 km vzdálené Silvi Marině

PLÁŽ: písečná pláž s pozvolným vstupem do moře kousek 
od hotelu

DOPRAVA: vlastní nebo autokarová za příplatek (str. 44)

POLOHA: dobře situovaný aparthotel se nachází 
přímo v centru, v jedné z postranních uliček kolmých 
na promenádu, ve vzdálenosti 80 m od moře, většina 
apartmánů ve vyšších patrech má výhled na moře

VYBAVENÍ: recepce, bar, výtah, klimatizovaná restaurace, 
střešní terasa s vířivkou, soukromá písečná pláž

UBYTOVÁNÍ: apartmány mají vlastní sociální zařízení, 
kuchyňský kout, balkon, lůžkoviny, ručníky a úklidové 
prostředky nejsou k dispozici
Mono 2/3: obývací místnost s manželskou postelí (+ roz-
kládací gauč), kuchyňský kout, 1x sociální zařízení
Bilo 4: ložnice s manželskou postelí + obývací místnost s 
rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským koutem (možnost 
1 přistýlky), 2x sociální zařízení
Trilo: 2 samostatné ložnice bez patrových postelí + obývací 
místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem 
(možnost 1 přistýlky), 3x sociální zařízení

STRAVOVÁNÍ: vlastní nebo polopenze/večeře za příplatek

PLÁŽ: písečná pláž s pozvolným vstupem do moře

DOPRAVA: vlastní nebo autokarová za příplatek (str. 44)

Itálie | Silvi Marina
REZIDENCE SEA RESORT***

APARTHOTEL ELENA CLUB RESORT****

Cena obsahuje:
7x ubytování v apartmánu dle termínu (cena za celý 
apartmán), spotřebu energií, služby delegáta

Příplatky:
pobytová taxa 5 EUR/os./pobyt - splatná při příjezdu, 
přistýlka 25 EUR/týden, PLÁŽOVÝ SERVIS: 13.6. 
– 5.9.2015 30 EUR/apartmán/týden, v ostatních 
termínech zdarma (1 slunečník a 2 křesílka)

Termín 7 nocí 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

Mono 2 7.190,- 7.190,- 8.190,- 10.190,- 13.190,- 13.190,- 13.990,- 13.990,- 13.990,- 13.990,- 22.390,- 22.390,- 11.990,- 8.290,- 5.690,- 5.690,- 5.690,-

Mono 3 8.190,- 8.190,- 9.390,- 12.390,- 15.790,- 15.790,- 16.890,- 16.890,- 16.890,- 16.890,- 16.690,- 16.690,- 14.290,- 9.390,- 6.790,- 6.790,- 6.790,-

Bilo 4 10.890,- 10.890,- 12.790,- 13.990,- 18.390,- 18.390,- 22.190,- 22.190,- 22.190,- 22.190,- 36.890,- 36.890,- 18.290,- 13.190,- 8.690,- 8.690,- 8.690,-

Termín 7 nocí 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

Mono 2 7.190,- 7.190,- 8.190,- 9.390,- 12.490,- 13.190,- 14.690,- 14.690,- 14.690,- 14.690,- 22.390,- 22.390,- 11.990,- 7.190,- 5.990,- 5.990,- 5.990,-

Mono 3 8.190,- 8.190,- 9.390,- 11.290,- 14.690,- 15.790,- 16.690,- 16.690,- 16.690,- 16.690,- 27.990,- 27.990,- 14.290,- 8.190,- 7.190,- 7.190,- 7.190,-

Bilo 4 9.790,- 9.790,- 10.890,- 12.990,- 16.890,- 17.990,- 19.190,- 19.190,- 19.190,- 19.190,- 30.990,- 30.990,- 15.790,- 9.790,- 8.190,- 8.190,- 8.190,-

Trilo 6 11.290,- 11.290,- 14.990,- 16.790,- 21.990,- 21.990,- 22.990,- 22.990,- 22.990,- 22.990,- 36.990,- 36.990,- 17.590,- 11.290,- 9.790,- 9.790,- 9.790,-
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Cena obsahuje:
7x ubytování v apartmánu dle termínu (cena za celý 
apartmán), spotřebu energií, služby delegáta

Příplatky:
pobytová taxa 5 EUR/pobyt/os. - splatná při příjezdu

Více informací naleznete na www.teprekrea.cz

2.650,-

2.650,-

NOVINKA
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POLOHA: moderní komplex s několika vilami se nachází 
ve vzdálenosti cca 50 m od písečné pláže a 450 m od 
náměstí Piazza Drago

VYBAVENÍ: zahrada, dětské hřiště, vlastní písečná pláž s 
plážovým servisem

UBYTOVÁNÍ: všechny apartmány mají vlastní sociální 
zařízení, kuchyňský kout s chladničkou a vařičem, klimati-
zaci, SAT/TV, internet, sejf, jsou vybaveny ložním prádlem
Bilo Gialla - apartmán pro 4 osoby (1 ložnice): v ceně 1x 
parkovací místo a 1x plážový servis
Trilo Gialla - apartmán pro 6 osob (2 ložnice): v ceně 2x 
parkovací místo a 2x plážový servis
Trilo Bianca - apartmán pro 7 osob (2 ložnice): v ceně 2x 
parkovací místo a 2x plážový servis

STRAVOVÁNÍ: vlastní

SPORT/ZÁBAVA: vodní sporty na pláži, množství 
obchodů, restaurací a barů v centru letoviska

PLÁŽ: písečná pláž s pozvolným vstupem do moře

DOPRAVA: vlastní nebo autokarová za příplatek (str. 44)

POLOHA: typický rodinný hotýlek, leží pouhých 30 m 
od písčité pláže, na počátku pěší zóny, která vede celým 
letoviskem, v blízkosti hotelu je malý lunapark

VYBAVENÍ: recepce, klimatizovaná restaurace, bar, tera-
sa, vlastní hotelová pláž, v ceně pro pokoj je 1 slunečník, 
lehátko a sedátko

UBYTOVÁNÍ: pokoje jsou 1 až 2 lůžkové s možností až 
2 přistýlek, s vlastním sociálním zařízením, telefonem, 
balkonem, TV, některé pokoje mají klimatizaci, většina 
pokojů má částečný nebo přímý pohled na moře (pokoje s 
výhledem na moře jsou bez klimatizace)

STRAVOVÁNÍ: snídaně nebo polopenze - snídaně formou 
bufetu, večeře servírované (3 chody - výběr ze 2 menu, 
večeře bez nápojů)

SPORT/ZÁBAVA: centrální promenáda podél moře, plná 
obchůdků, barů, cukráren a restaurací, bohatá nabídka 
vodních sportů na pláži, dětská hřiště

PLÁŽ: dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře, 
plážový servis v ceně

DOPRAVA: vlastní nebo autokarová za příplatek (str. 44)

Itálie | Silvi Marina

Itálie | Lido di Jesolo

HOTEL PLAYA***

VILLAGGIO MARINA

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování v hotelu s daným typem stravy, služby 
delegáta, plážový servis

Slevy:
dítě 2-6 let  sleva 30% , dítě 7-12 let sleva 20%, 3. 
osoba sleva 10%

Příplatky:
pobytová taxa 5 EUR/os./týden splatná na místě

Termín 7 nocí 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

Bilo Gialla 14.490,- 14.490,- 19.490,- 25.990,- 25.990,- 25.990,- 25.990,- 25.990,- 25.990,- 31.690,- 31.690,- 31.690,- 25.990,- 19.490,- 14.490,- 14.490,-

Trilo Bianca 15.490,- 15.490,- 27.790,- 31.690,- 31.690,- 31.690,- 31.690,- 31.690,- 31.690,- 39.990,- 39.990,- 39.990,- 31.690,- 27.790,- 15.490,- 15.490,-

Trilo Gialla 17.690,- 17.690,- 27.390,- 31.390,- 31.390,- 31.390,- 31.390,- 31.390,- 31.390,- 38.590,- 38.590,- 38.590,- 31.390,- 27.390,- 17.690,- 17.690,-

Termín 7 nocí 30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

27.06.
04.07.

04.07.
11.07.

11.07.
18.07.

18.07.
25.07.

25.07.
01.08.

01.08.
08.08.

08.08.
15.08.

15.08.
22.08.

22.08.
29.08.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

Dospělá osoba se snídaní 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 8.390,- 8.390,- 8.390,- 8.390,- 8.390,- x x x 8.390,- 6.990,- 6.990,- 6.990,-

Dospělá osoba s polopenzí 9.690,- 9.690,- 9.690,- 9.690,- 11.990,- 11.990,- 11.990,- 12.790,- 12.790,- x x x 11.990,- 9.690,- 9.690,- 9.690,-

Cena obsahuje:
7x ubytování v apartmánu dle termínu (cena za celý 
apartmán), spotřebu energií, ložní prádlo, asistenční službu

Příplatky:
pobytová taxa 1,50 EUR/os./noc - splatná při příjezdu v 
agentuře

2.650,-

2.300,-

NOVINKANOVINKA
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POLOHA: všechny hotely zařazené do seniorského pro-
gramu mají ideální polohu, nacházejí se cca 50 m od pláže, 
konkrétní hotel bude znám nejdříve 7 dní před odjezdem

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, hotelová restaurace, 
zahrada, wi-fi připojení

UBYTOVÁNÍ: pokoje jsou 2 lůžkové s možností přistýlky, 
mají vlastní sociální zařízení, telefon a balkon

STRAVOVÁNÍ: polopenze včetně nápojů

DOPRAVA: lux. autokarem - standardní odjezdová mís-
ta - Liberec, Mladá Boleslav, Praha, Jihlava, Brno, Česká 
Lípa, Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Bílina, Most, Cho-
mutov, Lovosice, Roudnice n./L., Benešov, Tábor, České 
Budějovice, Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Plzeň

POLOHA: všechny hotely zařazené do seniorského pro-
gramu mají ideální polohu, nacházejí se cca 150 m od 
pláže, v blízkosti centra měst, konkrétní hotel bude znám 
nejdříve 7 dní před odjezdem

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, hotelová restaurace, 
výtah, zahrada, bazén, dětský bazén, terasa s lehátky a 
slunečníky zdarma, TV místnost, místnost na zavazadla, 
animační programy

UBYTOVÁNÍ: pokoje jsou 2 lůžkové s možností přistýlky, 
mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, balkon, telefon a 
SAT/TV, trezor za poplatek

STRAVOVÁNÍ: plná penze formou švédských stolů (nápo-
je při obědě a večeři nejsou v ceně)

DOPRAVA: lux. autokarem - standardní odjezdová místa - 
Liberec, Česká Lípa, Nový Bor, Děčín, Ústí nad Labem, Tep-
lice, Bílina, Most, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Ostrov 
nad Ohří, Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Praha, Plzeň, Be-
roun, za příplatek 300 Kč/os. - Jablonec n./N., Varnsdorf, 
Rumburk, Litoměřice, Turnov, Hradec Králové, Pardubice, 
Kolín, Mladá Boleslav, Příbram, České Budějovice, Tábor, 
Písek, Strakonice, Klatovy, za příplatek 400 Kč/os. - Opava, 
Ostrava, Frýdek Místek, Hranice na Moravě, Olomouc, 
Prostějov, Vyškov, Brno, Velké Meziříčí, Jihlava

Seniorské pobyty - autobusem
Chorvatsko | Makarská riviéra

Španělsko | Costa Brava / Costa del Maresme

HOTELY FORTUNA**/***

HOTELY FORTUNA***/****

Cena na osobu obsahuje:
7/14x ubytování v hotelu s plnou penzí dle termínu, dopravu lux. 
autokarem, služby delegáta 

Příplatky:
Povinně - registrační poplatek ve výši 3,50-7 EUR/os./pobyt za 
ubytování v hotelu (od 16 let, splatný při příjezdu na recepci hotelu 
v hotovosti), jednolůžkový pokoj 500 Kč/noc, all inclusive 300 Kč/os./
noc, komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu (ČSOB – var. G) 
300 Kč/os./7 nocí nebo 510 Kč/os./14 nocí

* dítě 2 – 12 let na přistýlce při ubytování se 2 dospělými

Cena na osobu obsahuje:
7/14x ubytování v hotelu s polopenzí včetně nápojů dle termínu, 
dopravu lux. autokarem, služby delegáta, pobytovou taxu 

Příplatky:
komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu (ČSOB – var. G) 300 
Kč/os./7 nocí nebo 510 Kč/os./14 nocí

* dítě 2 – 12 let na přistýlce při ubytování se 2 dospělými

Termín 22.05.
31.05.

22.05.
07.06.

29.05.
07.06.

29.05.
14.06.

05.06.
14.06.

12.06.
21.06.

04.09.
13.09.

04.09.
20.09.

11.09.
20.09.

11.09.
27.09.

18.09.
27.09.

Počet nocí 7 14 7 14 7 7 7 14 7 14 7

Dospělá osoba 6.990,- 11.990,- 6.990,- 12.590,- 6.990,- 7.790,- 7.790,- 12.590,- 6.990,- 11.990,- 6.990,-

1. dítě* 3.100,- 3.100,- 3.100,- 3.100,- 3.100,- 3.100,- 3.100,- 3.100,- 3.100,- 3.100,- 3.100,-

3. osoba 6.590,- 11.590,- 6.590,- 12.190,- 6.590,- 7.390,- 7.490,- 12.190,- 6.590,- 11.590,- 6.590,-

Termín 22.05.
31.05.

22.05.
07.06.

29.05.
07.06.

29.05.
14.06.

05.06.
14.06.

12.06.
21.06.

04.09.
13.09.

04.09.
20.09.

11.09.
20.09.

11.09.
27.09.

18.09.
27.09.

Počet nocí 7 14 7 14 7 7 7 14 7 14 7

Dospělá osoba 6.990,- 9.990,- 6.990,- 11.590,- 6.990,- 7.490,- 7.790,- 11.590,- 6.990,- 9.990,- 6.990,-

1. dítě* 2.550,- 2.550,- 2.550,- 2.550,- 2.550,- 2.550,- 2.550,- 2.550,- 2.550,- 2.550,- 2.550,-

3. osoba 6.590,- 9.790,- 6.590,- 11.390,- 6.590,- 7.290,- 7.490,- 11.390,- 6.590,- 9.790,- 6.590,-

Makarská riviéra je jednou z nejnavštěvovanějších oblastí Chorvatska. 
Je to pás dalmatského pobřeží Jaderského moře, těsně pod štíty pohoří 
Biokovo, který se táhne od Brely až po Gradac. Typické pro tuto oblast jsou 
nádherné pláže z drobných oblázků, s pozvolným vstupem do moře, které 
jsou lemované pásy borovic.

Pobřeží Costa Brava – Divoké pobřeží – dostalo svůj název podle rozeklaných skal, které vybíhají do moře.  Je charakterizované skalními útesy a písčitými zálivy, které jsou zasazeny mezi pásy borovic. Nalezneme zde jak rušná turistická letoviska, tak i malebné rybářské vesničky. Pobřeží Costa del Maresme je pokračováním Costa Bravy, charakteristické pro něj jsou dlouhé písečné pláže a množství živých letovisek.

Z cen seniorských pobytů již nelze uplatnit žádné slevy, více informací a fotografií na www.teprekrea.cz
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POLOHA: hotel se nachází v první linii na písčitém pásu La 
Manga, který odděluje slanou lagunu od Středozemního 
moře, obě pláže jsou tedy od hotelu pouhých pár kroků, 
písečná pláž s pozvolným vstupem do „Mrtvého moře“ je 
přímo u hotelu, pláž Středozemního moře cca 250 m

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, v areálu je venkov-
ní bazén s lehátky a slunečníky, vnitřní bazén (povinně 
přezůvky a koupací čepice), centrum zdraví, restaurace, 
bar, wi-fi připojení, animační programy (dle období), za 
poplatek je možné využít masáže, saunu, solárium, well-
ness, ping-pong, kulečník, kosmetický a kadeřnický salón, 
tenisové kurty

UBYTOVÁNÍ: 2 lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, s 
vlastním sociálním zařízením, fénem, TV/SAT, klimatizací a 
balkonem, trezor za poplatek

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu (švédské stoly) 
vč. vody a vína k večeři, možnost dokoupení plné penze 
za příplatek

DOPRAVA: letecky z Prahy

POLOHA: hotel je situován poblíž promenády a přístavu 
letoviska Fuengirola, od písečné pláže je vzdálen cca 200 
m a 25 km od letiště v Malaze

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, kavárna, 
piano bar, venkovní bazén s terasou s lehátky a slunečníky 
zdarma, animační programy, bar, wi-fi ve společenských 
prostorách za poplatek, denní a večerní animace, posi-
lovna a stolní tenis (zdarma), kulečník a tenisový kurt za 
poplatek

UBYTOVÁNÍ: 2 lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, s 
vlastním sociálním zařízením, fénem, TV/SAT, balkonem s 
výhledem na moře, klimatizací, telefonem a minibarem, 
trezor za poplatek

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu (švédské stoly) 
vč. vody a vína k večeři, možnost dokoupení plné penze 
za příplatek

DOPRAVA: letecky z Prahy

Seniorské pobyty - letecky
Španělsko | Andalusie - Costa del Sol

Španělsko | Mar Menor - Costa Blanca

HOTEL LAS PALMERAS****

HOTEL IZÁN CAVANNA****

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování v hotelu s polopenzí vč. nápojů, leteckou dopravu vč. 
všech poplatků Praha-Malaga-Praha, transfer na/z letiště do hotelu, 
služby delegáta, přípitek na uvítanou 

Příplatky:
plná penze 1.680 Kč/os./týden, jednolůžkový pokoj 1.500 Kč/týden 
(do vyprodání kapacity, poté cena 2.500 Kč/týden), komplexní 
cestovní pojištění vč. storna zájezdu (ČSOB – var. G) 240 Kč/os./týden, 
účastníci bez doprovodu seniora 2.500 Kč/týden

* dítě 2 – 13 let na přistýlce při ubytování se 2 dospělými

Cena na osobu obsahuje:
7/9/10/11x ubytování v hotelu s polopenzí vč. nápojů, leteckou dopravu vč. všech poplatků 
Praha-San Javier-Praha, transfer na/z letiště do hotelu, služby delegáta, vstup do hotelového 
vnitřního bazénu zdarma (v období 11.6.-16.9.2015 je bazén uzavřen), polodenní procházka s 
delegátem na ostrůvek Isla del Ciervo k léčivému bahnu, kyblík na léčivé bahno

Příplatky:
plná penze 1.680 Kč/os./týden, jednolůžkový pokoj 1.500 Kč/týden a 2.400 Kč/pobyt na 9, 10 a 
11 nocí (do vyprodání kapacity, poté cena 2.500 Kč/týden a 3.750 Kč/pobyt na 9, 10 a 11 nocí), 
komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu (ČSOB – var. G) 240 Kč/os./týden, 300 Kč/os./9 
nocí, 330 Kč/os./10 nocí, 360 Kč/os./11 nocí, účastníci bez doprovodu seniora 2.500 Kč/týden

1. dítě 2 – 13 let na přistýlce při ubytování se 2 dospělými platí 9.990 Kč

Andalusie patří mezi nejžádanější turistické oblasti na světě nejen pro 
opravdové skvosty maurské architektury v Granadě, Seville či Córdobě, ale 
také pro výbornou gastronomii, folklór a přírodní krásy. Slunečné pobřeží 
(Costa del Sol) se táhne po celém andaluském břehu Středozemního moře 
od Almérie až k Tarifě u Gibraltarské nížiny.  Nádherně čisté pláže jsou díky 
příznivému počasí vhodné pro relaxaci již od prvních jarních dní. 

Costa Blanca je turistický název provincie Alicante. Rekreační středisko La Manga se 
nachází v autonomní oblasti Murcia asi 80 km jižně od Alicante na dlouhém, úzkém 
písčitém pásu, který odděluje Středozemní moře a Mar Menor - doslova „Menší 
moře“. La Manga získala jméno díky svému tvaru (ve španělštině znamená „rukáv“). 
Laguna Mar Menor o rozloze 170 km² je známá pro své léčebné účinky, které spočívají 
především ve zvýšené koncentraci minerálů a solí ve vodě. Už jen pouhý pobyt u 
moře je zdraví prospěšný, o léčebných účincích vody a bahna z Mar Menor se vědělo 
od pradávna, ne nadarmo je Mar Menor nazýván španělským “Mrtvým mořem”.

Termín 08.05.
19.05.

10.05.
19.05.

19.05.
26.05.

26.05.
02.06.

02.06.
09.06.

09.06.
16.06.

16.06.
23.06.

23.06.
30.06.

02.09.
09.09.

09.09.
16.09.

14.09.
24.09.

16.09.
23.09.

23.09.
30.09.

24.09.
04.10.

30.09.
07.10.

04.10.
14.10.

07.10.
14.10.

14.10.
21.10.

14.10.
24.10.

Počet nocí 11 9 7 7 7 7 7 7 7 7 10 7 7 11 7 10 7 7 10

Dospělá osoba 14.990,- 13.990,- 12.990,- 13.990,- 14.490,- 14.990,- 15.490,- 15.990,- 15.490,- 14.990,- 17.490,- 14.490,- 13.990,- 16.990,- 13.490,- 16.490,- 12.990,- 12.490,- 15.990,-

3. osoba 14.490,- 13.490,- 12.490,- 13.490,- 13.990,- 14.490,- 14.990,- 15.490,- 14.990,- 14.490,- 16.990,- 13.990,- 13.490,- 16.490,- 12.990,- 15.990,- 12.490,- 11.990,- 15.490,-

Termín 7 nocí 21.05.
28.05.

28.05.
04.06.

04.06.
11.06.

11.06.
18.06.

18.06.
25.06.

01.09.
08.09.

08.09.
15.09.

15.09.
22.09.

22.09.
29.09.

29.09.
06.10.

06.10.
13.10.

Dospělá osoba 13.490,- 13.990,- 14.490,- 14.990,- 15.490,- 15.490,- 14.990,- 14.490,- 13.990,- 13.490,- 12.990,-

3. osoba 12.990,- 13.490,- 13.990,- 14.490,- 14.990,- 14.990,- 14.490,- 13.990,- 13.490,- 12.990,- 12.490,-

1. dítě* 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,-

Z cen seniorských pobytů již nelze uplatnit žádné slevy, více informací a fotografií na www.teprekrea.cz
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POLOHA: všechny hotely zařazené do seniorského pro-
gramu mají ideální polohu, nacházejí se cca 150 m od 
pláže, v blízkosti centra měst, konkrétní hotel bude znám 
nejdříve 7 dní před odletem

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, hotelová restaurace, 
výtah, zahrada, bazén, dětský bazén, terasa s lehátky a 
slunečníky zdarma, TV místnost, místnost na zavazadla, 
animační programy

UBYTOVÁNÍ: pokoje jsou 2 lůžkové s možností přistýlky, 
mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, balkon, telefon a 
SAT/TV, trezor za poplatek

STRAVOVÁNÍ: plná penze formou švédských stolů 
(nápoje při obědě a večeři nejsou v ceně), all inclusive za 
příplatek

DOPRAVA: letecky z Prahy

POLOHA: rozsáhlý hotelový resort se nachází na západě 
ostrova, v klidné vilové čtvrti,  vzdálené cca 1 km od města 
Ciutadella de Menorca, které je považováno za historické 
centrum Menorcy, je zasazen do krásného a klidného 
prostředí místních zahrad, odkud se dostanete k zátoce Sa 
Caleta, malebné oáze klidu s bílým pískem a průzračným 
mořem

VYBAVENÍ: celý komplex se skládá ze 3 budov - vstupní 
hala s recepcí, restaurace, venkovní bazén, dětský bazén, 
terasa se slunečníky a lehátky zdarma, dětské a sportovní 
hřiště, animační programy, posilovna, bar, wi-fi  připojení 
u recepce zdarma, místnost na zavazadla, za poplatek - 
jacuzzi, sauna, pláž je vzdálena cca 100 m od areálu hotelu

UBYTOVÁNÍ: prostorné 2 lůžkové pokoje apartmánového 
typu s možností 1 přistýlky, s vlastním sociálním zařízením, 
kuchyňkou, ložnicí, obývacím pokojem s rozkládacím 
gaučem (slouží jako přistýlka), telefonem, TV/SAT, balko-
nem nebo terasou a klimatizací/topením, trezor (za pop-
latek)

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu vč. vody a vína 
(podávané při večeři), možnost dokoupení plné penze za 
příplatek

DOPRAVA: letecky z Prahy

Seniorské pobyty - letecky
Španělsko | Costa Brava / Costa del Maresme

Španělsko | Menorca

HOTELY FORTUNA***/****

APARTHOTEL BLANC PALACE****

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování v hotelu s polopenzí vč. nápojů, leteckou dopravu vč. 
poplatků Praha-Mahón-Praha, transfer na/z letiště do hotelu, služby 
delegáta, pěší procházka po okolí s delegátem, ochutnávka typických 
produktů Menorcy 

Příplatky:
plná penze 1.680 Kč/os./týden, jednolůžkový pokoj 1.500 Kč/týden 
(do vyprodání kapacity, poté cena 2.500 Kč/týden), komplexní 
cestovní pojištění vč. storna zájezdu (ČSOB – var. G) 240 Kč/os./týden, 
účastníci bez doprovodu seniora 2.500 Kč/týden

* dítě 2 – 13 let na přistýlce při ubytování se 2 dospělými

Cena na osobu obsahuje:
7/14x ubytování v hotelu s plnou penzí dle termínu, letenku včetně 
všech poplatků Praha-Girona-Praha, transfer na/z letiště do hotelu a 
zpět ve Španělsku, služby delegáta 

Příplatky:
Povinně - registrační poplatek ve výši 3,50-7 EUR/os./pobyt za 
ubytování v hotelu (od 16 let, splatný při příjezdu na recepci hotelu 
v hotovosti), jednolůžkový pokoj 500 Kč/noc, all inclusive 300 Kč/os./
noc, komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu (ČSOB – var. G) 
240 Kč/os./týden

* dítě 2 – 12 let na přistýlce při ubytování se 2 dospělými

Termín 7 nocí 20.05.
27.05.

27.05.
03.06.

23.09.
30.09.

30.09.
07.10.

Dospělá osoba 12.990,- 13.990,- 13.990,- 13.490,-

3. osoba 12.490,- 13.490,- 13.490,- 12.990,-

1. dítě* 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,-

Termín 23.05.
30.05.

30.05.
06.06.

06.06.
13.06.

13.06.
20.06.

20.06.
27.06.

29.08.
05.09.

05.09.
12.09.

12.09.
19.09.

19.09.
26.09.

26.09.
03.10.

30.05.
13.06.

19.09.
03.10.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 14 14

Dospělá osoba 10.490,- 10.990,- 11.490,- 12.990,- 14.490,- 14.490,- 13.690,- 12.690,- 11.490,- 10.490,- 16.990,- 16.990,-

3. osoba 9.990,- 10.290,- 10.490,- 11.990,- 13.490,- 13.490,- 12.690,- 11.690,- 10.490,- 9.990,- 15.990,- 15.990,-

1. dítě* 9.490,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.490,- 9.990,- 9.990,-

Pobřeží Costa Brava – Divoké pobřeží – dostalo svůj název podle 
rozeklaných skal, které vybíhají do moře.  Je charakterizované skalními 
útesy a písčitými zálivy, které jsou zasazeny mezi pásy borovic. Nalezneme 
zde jak rušná turistická letoviska, tak i malebné rybářské vesničky. Pobřeží 
Costa del Maresme je pokračováním Costa Bravy, charakteristické pro něj 
jsou dlouhé písečné pláže a množství živých letovisek.

Ostrov Menorca je jedním z Baleárských ostrovů, leží přímo v centru západního Středomoří a je přibližně stejně vzdálen od Marseille i Alžíru. Přes 46% ostrova tvoří panenská příroda, k jejíž ochraně přispívají nemalou měrou i samotní obyvatelé ostrova a vláda Baleárského souostroví, která drží nad Menorkou svou ochrannou ruku. Na celém ostrově platí zákaz stavby výškových hotelů a veškeré ubytovací kapacity musí být v souladu s okolní krajinou. Ostrov Menorca nabízí klidnější dovolenou než živá Mallorca, ale je plná záhad a tajemné historie. Okouzlí Vás skvostnými plážemi i pestrým podmořským světem, který je přirovnáván k Rudému moři.

Z cen seniorských pobytů již nelze uplatnit žádné slevy, více informací a fotografií na www.teprekrea.cz
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POLOHA: všechny hotely zařazené do seniorského pro-
gramu mají ideální polohu, jsou v blízkosti pláže (cca 50 
m od hotelu) i v blízkosti nákupních možností, konkrétní 
hotel bude znám nejdříve 7 dní před odletem

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, hotelová restaurace, 
bar, zahrada s bazénem, dětský bazén, terasa s lehátky a 
slunečníky zdarma

UBYTOVÁNÍ: pokoje jsou 2 lůžkové s možností přistýlky, 
mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, balkon, telefon a 
TV, trezor za poplatek, některé mají i malou ledničku

STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně včetně teplých a stu-
dených nápojů a večeře bez nápojů)

DOPRAVA: letecky z Prahy

POLOHA: hotelový komplex se nachází na severozápad-
ním sicilském pobřeží na útesech u zátoky Castellammare, 
pouhých 35 km od centra Palerma v rozsáhlém přírodním 
parku, svou polohou tak poskytuje klientům nejen 
překrásné výhledy na moře, ale i služby a možnost provo-
zování volnočasových aktivit v bohatém zázemí jednoho z 
největších hotelů v Itálii

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, bar, restaurace, WI-FI 
připojení, butik, pošta, obchod se suvenýry, půjčovna aut, 
3 venkovní bazény včetně 50 m vyhřívaného bazénu, well-
ness zóna (vířivka, sauna, pára, masáže), tenisové kurty, 
hřiště pro míčové sporty, stolní tenis, minigolf, kuželky, 
menší fitness, animační programy, ping-pong, tobogán se 
4 skluzavkami, vedoucí až k moři, soukromá písečná pláž 
(lehátka a slunečníky zdarma), k pláži jezdí v pravidelných 
intervalech hotelový minibus

UBYTOVÁNÍ: 800 pokojů je situováno v typově 
rozložených 21 budovách, 2 lůžkové pokoje s možností až 
2 přistýlek (2. přistýlka je pouze pro dítě), s vlastním so-
ciálním zařízením, fénem, telefonem, TV/SAT, klimatizací/
topením, trezorem, chladničkou a balkonem s výhledem 
na moře a záliv

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou švédských stolů vč. 
vody a vína (podávané při večeři), možnost dokoupení 
plné penze za příplatek

DOPRAVA: letecky z Prahy

Seniorské pobyty - letecky
Řecko | Korfu

Itálie | Sicílie

HOTELY FORTUNA***

CITTÁ DEL MARE***

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování v hotelu s polopenzí vč. nápojů, leteckou dopravu vč. 
všech poplatků Praha-Trapani-Praha, transfer na/z letiště do hotelu, 
služby delegáta, přípitek na uvítanou 

Příplatky:
Povinně - pobytová taxa 1 EUR/os./noc (splatná na místě, děti do 10 
let taxu neplatí), plná penze 1.680 Kč/os./týden, jednolůžkový pokoj 
1.500 Kč/týden (do vyprodání kapacity, poté cena 2.500 Kč/týden), 
komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu (ČSOB – var. G) 240 
Kč/os./týden, účastníci bez doprovodu seniora 2.500 Kč/týden

* dítě 2 – 13 let na přistýlce při ubytování se 2 dospělými

Cena na osobu obsahuje:
10/11x ubytování v hotelu s polopenzí dle termínu, letenku Praha-
Kerkyra-Praha včetně všech poplatků, transfer na/z letiště do hotelu 
a zpět v Řecku, služby delegáta 

Příplatky:
komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu (ČSOB – var. G) 330 
Kč/os./10 nocí nebo 360 Kč/os./11 nocí

* dítě 2 – 12 let na přistýlce při ubytování se 2 dospělými

Termín 03.06.
13.06.

13.06.
24.06.

24.06.
04.07.

26.08.
05.09.

05.09.
16.09.

16.09.
26.09.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11

Dospělá osoba 12.990,- 13.690,- 14.590,- 14.590,- 13.690,- 12.990,-

3. osoba 12.490,- 13.190,- 14.090,- 14.090,- 13.190,- 12.490,-

1. dítě* 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,- 7.490,-

Termín 7 nocí 19.05.
26.05.

26.05.
02.06.

02.06.
09.06.

09.06.
16.06.

16.06.
23.06.

23.06.
30.06.

01.09.
08.09.

08.09.
15.09.

15.09.
22.09.

22.09.
29.09.

29.09.
06.10.

06.10.
13.10.

Dospělá osoba 12.990,- 13.990,- 13.990,- 14.490,- 14.990,- 15.490,- 15.490,- 14.990,- 14.490,- 13.990,- 13.490,- 12.990,-

3. osoba 12.490,- 13.490,- 13.490,- 13.990,- 14.490,- 14.990,- 14.990,- 14.490,- 13.990,- 13.490,- 12.990,- 12.490,-

1. dítě* 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,-

Sicílie je úchvatný středomořský ostrov, který se nachází jen 3 km od 

italské pevniny a 140 km od Afriky. Ostrov je jednou z velkých hádanek 

historie, místem neobvyklé přírodní krásy a kulturního bohatství. Kromě 

nádherného pobřeží s průzračným mořem či starobylých staveb po 

dávných civilizacích, patří mezi další lákadla tohoto hornatého ostrova 

bezesporu úchvatné hlavní město Palermo, tolik známé pro svou pověst 

mafiánského sídla. 

Ostrov Korfu patří mezi nejkrásnější ostrovy Jónského moře a je právem 
nazýván “zeleným smaragdem”. Je opředen legendami a mýty antického 
Řecka, má členité pobřeží se spoustou kouzelných zátok, horské svahy 
klesající prudce do moře, zlatavé pláže s křišťálově průzračnou vodou, 
množství starých olivových hájů, pomerančovníků, cypřišů, přátelské 
obyvatelstvo - to vše každoročně láká množství turistů.

Z cen seniorských pobytů již nelze uplatnit žádné slevy, více informací a fotografií na www.teprekrea.cz
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POLOHA: menší rodinný hotýlek se nachází v zahradě 
přímo u oblázkové pláže, od které je oddělený pěší 
promenádou, v blízkosti centra Kemeru a jeho krásného 
přístavu, v roce 2011 prošel hotel celkovou rekonstrukcí, 
pláž byla oceněna Modrou vlajkou

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, obchody, restaurace, 3 
bary, venkovní bazén s dětským brouzdalištěm, zahrada, 
turecké lázně, sauna, fitness, wi-fi připojení v lobby, výtah, 
stolní tenis, šipky, plážový volejbal, lehátka a slunečníky u 
bazénu i na pláži zdarma, plážové osušky za zálohu 

UBYTOVÁNÍ: celkem 134 pokojů courtyard (terasa 
do hotelového atria) a standard (za příplatek) - pokoje 
jsou 2 lůžkové s možností přistýlky, s vlastním sociálním 
zařízením, fénem, klimatizací, SAT/TV, telefonem, balko-
nem/terasou, trezor a minibar za poplatek

STRAVOVÁNÍ: all inclusive (snídaně, obědy, večeře for-
mou bufetu, lehké odpolední občerstvení, nealkoholické a 
alkoholické nápoje místní výroby 10:00 až 23:00 hod.), na 
pláži jsou nápoje za poplatek 

DOPRAVA: letecky z Prahy

Seniorské pobyty - letecky
Turecko | Kemer
HOTEL L’ANCORA BEACH****

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování v hotelu s all inclusive (pokoj typu courtyard), leteckou 
dopravu vč. poplatků Praha-Antalya-Praha, transfer z/do hotelu v 
Turecku, služby delegáta, 1x polodenní výlet do Antalye 

Příplatky:
jednolůžkový pokoj 3.400 Kč/os./týden, pokoj standard 1.000 Kč/os./
týden, komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu (ČSOB – var. G) 
240 Kč/os./týden

* dítě 2 – 12 let na přistýlce při ubytování se 2 dospělými

Z cen seniorských pobytů již nelze uplatnit žádné slevy, více informací a fotografií na www.teprekrea.cz

POLOHA: hotel Greco se nachází v centru Funchalu, 
v blízkosti hlavních turistických zajímavostí,  je vhodný 
především pro ty, kterým nevadí jim ruch města
hotel Windsor se nachází v klidné historické části hlavního 
města Madeiry, Funchalu

VYBAVENÍ: hotel Greco: recepce, lobby bar s TV, 
snídaňová restaurace, výtah
hotel Windsor: recepce, společenská místnost s TV, res-
taurace, bar, 2 výtahy, na střeše hotelu je bazén s panora-
matickým výhledem na Funchal, barem a sluneční terasou

UBYTOVÁNÍ: hotel Greco: 2 lůžkové pokoje s možností 
přistýlky, s vlastním sociálním zařízením, telefonem, SAT/
TV, trezor (za poplatek), některé s balkonem
hotel Windsor: 2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, s 
vlastním sociálním zařízením, fénem, telefonem, SAT/TV, 
minibar, Wi-Fi připojení a trezor (za poplatek)

STRAVOVÁNÍ: snídaně v ceně, polopenze za příplatek

DOPRAVA: letecky z Prahy

Portugalsko - Madeira | Funchal

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování v hotelu se snídaní, leteckou přepravu Praha-Funchal-
Praha včetně poplatků, transfer na/z letiště na Madeiře, služby 
delegáta 

Příplatky:
jednolůžkový pokoj 2.200 Kč/týden, polopenze 3.290 Kč/os./týden, 
osoby mladší 55 let, pokud necestují se seniorem 2.000 Kč/týden, 
komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu (ČSOB – var. G) 240 
Kč/os./týden.

* dítě 2 – 12 let na přistýlce při ubytování se 2 dospělými

Termín 7 nocí 11.05.
18.05.

18.05.
25.05.

25.05.
01.06.

01.06.
08.06.

08.06.
15.06.

15.06.
22.06.

22.06.
29.06.

07.09.
14.09.

14.09.
21.09.

Dospělá osoba - Greco 14.990,- 14.990,- 14.990,- 14.990,- 14.990,- 14.990,- 14.990,- 14.990,- 14.990,-

Dítě 2-12 let* - Greco 12.890,- 12.890,- 12.890,- 12.890,- 12.890,- 12.890,- 12.890,- 12.890,- 12.890,-

Dospělá osoba - Windsor 16.490,- 16.490,- 16.490,- 16.490,- 16.490,- 16.490,- 16.490,- 16.490,- 16.490,-

Dítě 2-12 let* - Windsor 13.590,- 13.590,- 13.590,- 13.590,- 13.590,- 13.590,- 13.590,- 13.590,- 13.590,-

Termín 7 nocí 11.04.
18.04.

18.04.
25.04.

25.04.
02.05.

02.05.
09.05.

09.05.
16.05.

16.05.
23.05.

23.05.
30.05.

26.09.
03.10.

03.10.
10.10.

10.10.
17.10.

17.10.
24.10.

Dospělá osoba 13.790,- 13.790,- 13.990,- 14.990,- 14.990,- 16.990,- 16.990,- 16.990,- 15.690,- 15.690,- 13.990,-

Dítě 2-8 let* 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,- 6.990,-

Dítě 8-12 let* 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,- 10.990,-

Hotel Greco** / Hotel Windsor****

Madeira je skvělé místo pro seniorské pobyty, neboť nabízí celoročně téměř stejnou teplotu cca 22°C, tedy příjemné jarní počasí. Ne náhodou si tento krásný kout naší země vybrala rakouská císařovna Sissi pro svou léčbu tuberkulózy. Ostrov je celoročně velmi zelený, je zde řada hotelů, které poskytují skvělé služby a servis.

Vyhledávané letovisko Kemer leží cca 55 km od velkého města Antalya. 
Toto místo bylo ještě před třiceti lety malou vesničkou, do které se 
dalo dostat pouze lodí po moři.  Dnes je pobřeží v Kemeru lemované 
hotelovými komplexy a v městečku se nachází veškerá potřebná 
turistická infrastruktura. Okolí městečka Kemer je vyhlášené pro svoje 
nádherné přírodní bohatství. Zasahuje sem část pohoří Taurus, kam se 
můžete vydat na horské túry. 
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POLOHA: nově zrekonstruovaný komplex v pěkné 
zahradě, který leží cca 5 km od města Durrës, se skládá 
z hlavní budovy a jednopatrových bungalovů, leží přímo 
na soukromé písečné pláži s pozvolným vstupem do moře

VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, velký ven-
kovní bazén, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, bary 
a noční klub (v provozu o hlavní sezóně), wi-fi připojení 
ve společných prostorách zdarma, směnárna, hřiště pro 
míčové hry, zdravotnické zařízení a parkoviště, nedaleko 
hotelu je autobusová zastávka, soukromá písečná pláž 
(lehátka a slunečníky zdarma)

UBYTOVÁNÍ: 2 lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, 
s vlastním sociálním zařízením, fénem, telefonem, TV, 
ledničkou, klimatizací/topením a balkonem

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu vč. vody a vína 
(podávané při večeři), možnost dokoupení plné penze za 
příplatek

DOPRAVA: letecky z Prahy

Albánie | Durrës

Cena na osobu obsahuje:
7x ubytování v hotelu s polopenzí vč. nápojů, leteckou dopravu vč. 
poplatků Praha-Tirana-Praha, transfer na/z letiště do hotelu, služby 
delegáta, přípitek na uvítanou 

Příplatky:
plná penze 1.680 Kč/os./týden, jednolůžkový pokoj 1.500 Kč/týden 
(do vyprodání kapacity, poté cena 2.500 Kč/týden), komplexní 
cestovní pojištění vč. storna zájezdu (ČSOB – var. G) 240 Kč/os./týden, 
účastníci bez doprovodu seniora 2.500 Kč/týden

* dítě 2 – 13 let na přistýlce při ubytování se 2 dospělými

Bulharsko je zemí s pěknou přírodou i plážemi, místní 
obyvatelstvo je velmi přátelské a pohostinné. Kulturní zvyklosti 
i jazyk jsou blízké našim, cenové relace rovněž velmi příznivé. 
Primorsko je vyhledávané a rychle se rozvíjející letovisko, 
domluvíte se zde česky a naleznete vše potřebné ke strávení 
pohodové dovolené.

POLOHA:  příjemný rodinný penzion je vzdálen cca 60 m 
od severní široké písečné pláže a 100 m od rušného centra 
letoviska, které tvoří hlavní třída s množstvím obchůdků, 
stánků, restaurací, kaváren, barů a diskoték, nedaleko je 
aquapark, Primorsko obklopují dvě rozsáhlé pláže - se-
verní (s živějším mořem a vlnami) a jižní (s pozvolným v-
stupem do moře)

VYBAVENÍ:  restaurace s letní terasou (místní i mezi-
národní kuchyně), lobby bar, wi-fi připojení v celém ob-
jektu zdarma 

UBYTOVÁNÍ: standardně vybavené pokoje jsou 2 lůžkové 
s možností 1 přistýlky (rozkládací křeslo), s vlastním sociál-
ním zařízením, ledničkou, SAT/TV a balkonem

STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně formou bufetu, 
večeře servírovaná o 3 chodech vč. 2 dcl nealkoholického 
nápoje), možnost dokoupení plné penze (oběd jednotné 
menu vč. 2 dcl nealkoholického nápoje), všechna jídla jsou 
podávána přímo v restauraci penzionu

DOPRAVA: letecky z Prahy

Seniorské pobyty - letecky
Bulharsko | Primorsko

PENZION LEVTERI**

HOTEL TROPIKAL RESORT****

Cena na osobu obsahuje:
7/10/11x ubytování v penzionu s polopenzí vč. nápojů dle termínu, 
letenku včetně všech poplatků Praha-Burgas-Praha, transfer na/z 
letiště do penzionu a zpět v Bulharsku, služby delegáta 

Příplatky:
jednolůžkový pokoj 220 Kč/noc, plná penze 500 Kč/os./týden nebo 
1.000 Kč/os./pobyt na 10 nebo 11 nocí Termín 14.06.

21.06.
21.06.
28.06.

21.06.
02.07.

03.09.
13.09.

06.09.
13.09.

Počet nocí 7 7 11 10 7

Dospělá osoba 10.590,- 10.890,- 12.090,- 11.990,- 10.890,-

3. osoba 10.490,- 10.790,- 11.990,- 11.890,- 10.790,-

Termín 7 nocí 25.05.
01.06.

01.06.
08.06.

08.06.
15.06.

14.09.
21.09.

21.09.
28.09.

28.09.
05.10.

Dospělá osoba 11.990,- 12.490,- 12.990,- 12.990,- 12.490,- 11.990,-

3. osoba 11.490,- 11.990,- 12.490,- 12.490,- 11.990,- 10.490,-

1. dítě* 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,- 9.990,-

Z cen seniorských pobytů již nelze uplatnit žádné slevy, více informací a fotografií na www.teprekrea.cz

Albánie je jednou z mála evropských zemí, která není ještě zasažena 

masivním turistickým ruchem. Tato balkánská země zůstává stále 

ještě panensky nedotčená a dosud neobjevená. Láká nejen na svou 

bohatou antickou historii a četné památky, ale i na hornatou přírodu, 

kterou si můžete vychutnat ve 14 národních parcích.

NOVINKA

NOVINKA



POLOHA: hotel je vzdálen od centra Dudinců 2 km v části Hokovce, je 
zaměřen především na lázeňskou péči a má k tomu veškeré potřebné 
prostředky přímo v objektu, je umístěn u hezkého lesoparku

VYBAVENÍ: výtah, restaurace, vnitřní i venkovní bazén, sauna, wi-fi, solári-
um, kosmetika, pedikúra, pétanque, knihovna, parkoviště, 3x týdně večerní 
zábavy s živou hudbou, možnost zapůjčení kol (za poplatek)

UBYTOVÁNÍ: ve 2 až 4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, 
TV/SAT, telefonem (pobyty jsou od neděle do soboty)

STRAVOVÁNÍ: polopenze nebo plná penze dle jednotlivých programů 
(snídaně bufet, večeře/obědy - výběr ze 3 menu den předem)

DOPRAVA: vlastní nebo autobusová doprava (odjezd každou sobotu z Prahy)

POLOHA: hotel se nachází přímo v areálu Gino Paradise s venkovními a 
vnitřními bazény a širokou nabídkou doplňkových služeb, je situován v 
překrásném prostředí Chočských vrchů a Malé Fatry, 12 km od Ružomberoku

VYBAVENÍ: venkovní a vnitřní bazény, plavecké a relaxační, s ohřívanou i 
termální vodou 27 - 39 °C, tobogany, chrliče atd., recepce, restaurace

UBYTOVÁNÍ: v pokojích nebo apartmánech – všechny mají vlastní sociální 
zařízení, fén, ledničku, minibar, rádio, SAT/TV, telefon, kabelové připojení na 
internet, župan v pokoji, bez balkonu 
pokoj STANDARD - 2 lůžkový bez možnosti přistýlky (max. 2 osoby)
pokoj CLASSIC - 2 lůžkový s možností přistýlky na rozkl. gauči (max. 3 osoby)
apartmán CLASSIC - ložnice oddělená od obývací části, možnost 2 přistýlek 
(na rozkládacím gauči), navíc WI-FI připojení a balkon

STRAVOVÁNÍ: vlastní nebo za příplatek

DOPRAVA: vlastní

Slovensko | Dudince / Hokovce

Slovensko | Bešeňová

HOTEL PARK***

HOTEL TERMAL****

Termín /
období 6 nocí

03.01.
14.03.

15.03.
25.04.

26.04.
20.06.

21.06.
29.08.

30.08.
26.09.

27.09.
07.11.

08.11.
19.12.

léčebný pobyt - cena na osobu včetně autobusové dopravy

Polopenze 5.190,- 6.290,- 6.890,- 7.190,- 6.790,- 5.790,- 5.190,-

Plná penze 5.690,- 6.690,- 7.290,- 7.490,- 7.190,- 6.290,- 5.690,-

rekreační pobyt  - cena na osobu včetně autobusové dopravy

Polopenze 4.690,- 5.790,- 6.390,- 6.690,- 6.290,- 5.290,- 4.790,-

Plná penze 5.190,- 6.190,- 6.790,- 6.990,- 6.690,- 5.790,- 5.190,-

Termín / období
cena za 1 noc

21.12.
06.04.

06.04.
14.06.

14.06.
13.09.

13.09.
20.12.

Pokoj - standard 1.970,- 1.750,- 1.970,- 1.750,-

Pokoj - classic 2.190,- 1.970,- 2.190,- 1.970,-

Apartmán - classic 2.630,- 2.430,- 2.630,- 2.410,-

Více informací naleznete na www.teprekrea.cz- 54 -

Cena léčebného pobytu na osobu obsahuje:
6x ubytování (neděle-sobota) s polopenzí nebo plnou penzí, vstupní  lékařskou 
prohlídku, 10 léčebných procedur za pobyt navržených lékařem, vstup do bazénů 
a fitness od 7:00 do 20:00 hodin neomezeně, vstup do sauny úterý, čtvrtek, sobota 
od 16:00 do 18:00 hodin, autobusovou dopravu Praha-Dudince/Hokovce a zpět

Cena rekreačního pobytu na osobu obsahuje:
6x ubytování (neděle-sobota) s polopenzí nebo plnou penzí, vstup do bazénů a 
fitness od 7:00 do 20:00 hodin neomezeně, vstup do sauny úterý, čtvrtek a sobota 
mezi 16:00 a 18:00 hodin, autobusovou dopravu Praha-Dudince/Hokovce a zpět

Slevy a příplatky:
příplatek za 1/1 pokoj 180 Kč/os./noc, místní poplatek 0,2 EUR/os./noc, zapůjčení 
županu +1EUR/noc, lednička 3,5 EUR/noc, při vlastní dopravě -700 Kč/osoba

Cena obsahuje:
1× ubytování za pokoj nebo apartmán beze stravy, vstup do venkovních bazénů, 
vstup do fitness a parkování, zapůjčení županu, zvýhodněné vstupy do krytých 
bazénů, vitálního světa a do zábavně-adrenalinové zóny

Příplatky:
rekreační poplatek 0,80 EUR/os./noc, snídaně 220 Kč/os./noc, snídaně dítě 6-14 
let 110 Kč/noc, večeře 375 Kč/os./noc, večeře dítě 6-14 let 190 Kč/noc, přistýlka v 
apartmánu i v pokoji 380 Kč/noc

Nástup možný kdykoliv, minimální doba pobytu 2 noci.

Země nám nejbližší nabízí kromě přírodních krás, báječných lidí a městských rezervací 
také tolik žádané lázně. Dudince: Tato oblast je velmi bohatá na léčivé minerální prameny, 
na kterých je založen věhlas těchto lázní. Leží jižně od Banské Šťiavnice, východně od 
Bratislavy a 15 km od maďarských hranic. Léčivé zdroje: přírodní léčivá voda (28,5° C) - 

sirovodíková kyselka, obsahující množství stopových prvků – hořčík, fluor, bróm, bór, draslík, 
částečně je možné aplikovat dudinskou vodu jako pitnou kúru. Léčebné metody: minerální koupele, vanové koupele při teplotě 34 -38° C, perličkové 
koupele, podvodní masáže, vířivé koupele, skotské střiky, šlapací koupel, pohybová léčba, masáže, parafinové i rašelinové zábaly, elektroléčba, 
ultrazvuk a inhalace. Počet procedur se odvíjí od délky pobytu a doporučení lékaře. Všechny procedury se poskytují v hotelu Park. Tipy pro volný 
čas: Banská Šťiavnica - krásné staré město, které je zařazeno na seznam kulturních a historických památek UNESCO. Termální koupaliště - Santovka 
je rekreační a koupelové centrum. Má termální bazén s vodou 26-32° C teplou a dalších několik bazénů, pozoruhodnou přírodní atrakcí jsou 
městské tufové kopy. Za návštěvu také stojí vinné sklípky s ochutnávkou vín. Další výlety jsou např. Budapešť, Bratislava, Zvolen. 
Bešeňová je obec, kterou proslavilo celoročně otevřené moderní termální koupaliště s pestrou paletou otevřených i krytých bazénů. 
Termální voda má blahodárné účinky na pohybové a dýchací ústrojí, urologické problémy i příznivé kosmetické účinky.

SLOVENSKO

NOVINKA

CENOVÝ HIT



;

POLOHA: rozsahem svých služeb hotel uspokojí i náročnější klienty, zejména 
výbornou kuchyní a aktivními sportovními programy, je situován v klidném 
prostředí, obklopen stinnými listnatými stromy, z hotelu lze přejít krytou 
propojovací chodbou rovnou do areálu léčebných lázní

VYBAVENÍ: recepce, restaurace, bar, solárium, kadeřník, kosmetika, 
pedikúra, manikúra, masáže, společenská místnost, obchod, internet, 
uzavřené parkoviště zdarma

UBYTOVÁNÍ: pěkné 1 až 2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, s vlastním 
sociálním zařízením, TV, telefonem, rádiem, minibarem, pokoje mají fran-
couzské okno (nemají balkon)

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu (nápoje při večeři nejsou v ceně)

WELLNESS, SPORT, ZÁBAVA: fitness přímo v hotelu, Wellness ostrov 
(vnitřní plavecký bazén, jacuzzi, sauna, pára), nově vybudovaný svět sauny 
(9 druhů saun), půjčování kol, poblíž je golfové hřiště a tenisový kurt

DOPRAVA: vlastní nebo autokarem ve vybraných termínech (nástupní místa 
Děčín, Ústí n. L., Teplice, Lovosice, Roudnice, Praha, Tábor, České Budějovice)

POLOHA: luxusní hotel se nachází asi 500 m od centra městečka

VYBAVENÍ: restaurace, lobby bar, kavárna, letní zahrada s grilem, posilovna, 
tenis, aerobic, vodní gymnastika, solárium, půjčovna kol, vlastní lázeňský 
komplex s několika bazény (rozloha více jak 1000 m2 - několik bazénů s 
různou teplotou vody, bazén s vodními atrakcemi, vnitřní krytý bazén, 
wellnes, různé sauny, možnost dokoupení masáží a léčebných procedur)

UBYTOVÁNÍ: 2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, s vlastním sociálním 
zařízením, fénem, telefonem, SAT/TV, připojením k internetu, trezorem, 
minibarem, klimatizací a balkónem

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu (nápoje při večeři nejsou v ceně)

DOPRAVA: vlastní nebo autokarem ve vybraných termínech (nástupní mís-
ta Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Lovosice, Roudnice, Praha, Tábor, České 
Budějovice)

Maďarsko | Bükfürdő

Maďarsko | Zalakáros

HOTEL RÉPCE***

HOTEL KAROS SPA****

Termín / období 02.01.
03.04.

06.04.
30.04.

03.05.
30.06.

01.07.
31.08.

31.08.
21.12.

18.05.
27.05.

08.06.
17.06.

Počet nocí / doprava 1 noc / vlastní doprava 7 nocí / autobus

Dospělá osoba 1.340,- 1.340,- 1.340,- 1.340.- 1.420,- 11.790,- 11.790,-

Dítě 2-10 let* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma 1.990,- 1.990,-

Dítě 10-14 let* 680,- 680,- 680,- 680,- 720,- 6.990,- 6.990,-

Termín / období 01.04.
18.10.

18.05.
27.05.

08.06.
17.06.

Doprava vlastní doprava autobus

Počet nocí 3 4 7 7 7

Dospělá osoba 5.490,- 7.290,- 10.990,- 11.990,- 11.990,-

Dítě 2-10 let* zdarma zdarma zdarma 1.990,- 1.990,-

Dítě 10-14 let* 2.190,- 2.990,- 5.090,- 7.990,- 7.990,-

Cena na osobu obsahuje:
1x ubytování s polopenzí, 1 denní neomezené vstupné do termálních lázní (kromě 
zážitkové části a světa sauny), využívání Wellness ostrova hotelu (plavecký bazén, 
jacuzzi, sauna, parní kabina), zapůjčení županu, uzavřené parkoviště, ve vybraných 
termínech s autobusovou dopravou (pobyt na 7 nocí)

Slevy a příplatky:
pobytová taxa cca 1,70 EUR/os. nad 18 let/noc - splatná při příjezdu v hotovosti, 
3. osoba na přistýlce -240 Kč/noc, děti do 10 let +300 Kč/vstup do lázní, nástup ve 
čtvrtek, pátek, sobota +90 Kč/os./noc

* dítě na přistýlce při ubytování se dvěma dospělými

Nástup možný kdykoliv, minimální doba pobytu 2 noci.

Cena na osobu obsahuje:
3/4/7x ubytování v hotelu s polopenzí, vstup do areálu hotelových bazénů, 
zapůjčení županu pro dospělé, účast na cvičení organizovaných hotelem, služby 
delegáta, vstup do sauny, ve vybraných termínech s autobusovou dopravou (pobyt 
na 7 nocí)

Slevy a příplatky:
pobytová taxa 1,50 EUR/os. nad 18 let/noc - splatná při příjezdu v hotovosti, 
jednolůžkový pokoj 1.000 Kč/os., 3. osoba na přistýlce -200 Kč/noc

* dítě na přistýlce při ubytování se dvěma dospělými

Maďarsko je zemí, kde člověk nalezne vše pro svou regeneraci – možnosti koupání v 
termálních a zážitkových bazénech, různé léčebné procedury i vynikající kuchyni – je 
zkrátka opravdovým „wellness rájem Evropy“.
Bükfürdő - termální lázně Bük jsou druhé největší lázně v Maďarsku. Na ploše 14 hektarů se 
rozprostírá lázeňský komplex se 32 bazény s vodní plochou 5 200 m2. Léčivá voda o teplotě 32-38°C a je vhodná k léčení poruch pohybového ústrojí, 
rehabilitacím, léčení chronických gynekologických a urologických zánětů i poúrazové následné léčbě. V rekreačním parku, tzv. „lázně v lázních“, se 
nachází bazény s termální vodou, zážitkový bazén s vodními atrakcemi, dětské brouzdaliště, odpočinkový areál a 2 sauny. Zalakáros - termální lázně 
se nacházejí v jihozápadní části Maďarska nedaleko od Balatonu v malebném prostředí vinic a listnatých lesů. Pravé přírodní bohatství spočívá v 
minerálních pramenech až s 96°C teplou vodou z hloubky až 2000 m. Zdejší unikátní složení léčivé vody se využívá k léčbě kloubů, bolestí svalů, 
neurologických onemocnění, poruch oběhové soustavy, kardio-cévních onemocnění a chronických gynekologických onemocnění.

MAĎARSKO

NOVINKA

NOVINKA
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1. den - odjezd v odpoledních hodinách, noční 
přejezd SRN do Francie
2. den - ranní příjezd do Paříže, okružní 
jízda (náměstí Svornosti, Eiffelova věž, palác 
Bourbonů, Trocadero, Opera, Invalidovna…), 
pěší procházka centrem Paříže (chrám Notre 
Dame, Radnice, Centre Pompidou, Královský 
palác), večer přejezd na ubytování
3. den - snídaně, přejezd do Versailles 
(prohlídka zahrad), Latinská čtvrť, Lucemburs-
ké zahrady, večer prohlídka Montmartre, 
Sacré Couer, Pigalle, návrat na ubytování
4. den - snídaně, La Défence, návštěva mu-
zeí - Louvre, d´Orsay, Eiffelova věž, možnost 
projížďky po Seině, osobní volno, odjezd do 
ČR
5. den - příjezd do ČR v dopoledních ho-
dinách

Cena na osobu obsahuje: 2x ubytování v ho-
telu (2 lůžkové pokoje, vlastní soc. zařízení) 
se snídaní, dopravu luxusním autokarem, 
průvodce

Odjezdová místa: Liberec, N. Bor, Č. Lípa, 
Děčín, Ústí n. L., Teplice, Bílina, Most, Cho-
mutov, Klášterec, Ostrov, Karlovy Vary, Cheb, 
Praha, Plzeň
Cena neobsahuje: vstupné, cestovní pojištění
Příplatky a slevy: ČSOB pojištění – var. D 
(komplexní vč. storna) +135 Kč/os., 1/1 pokoj 
+900 Kč, 3. os. na přistýlce -900 Kč
Doporučené vstupné: cca 65 EUR

Termíny:
6.5. - 10.5., 24.6. - 28.6., 24.9. - 28.9.2015

1. den - odjezd z ČR v ranních hodinách, 
přejezd do Vídně, prohlídka historického 
centra (dóm Sv. Štěpána, Hofburg, Kärtner-
strasse, budova opery), odpoledne nalodění 
na rychloloď a odjezd z Vídně do Bratislavy 
(délka plavby cca 95 minut), po příjezdu do 
Bratislavy odjezd na ubytování
2. den - snídaně, celodenní pobyt v Bratislavě, 
prohlídka centra (uličky starého města, 
Michalská brána, Bratislavský hrad), od-
poledne výlet na Děvínský hrad nad soutokem
Moravy a Dunaje, návrat na ubytování
3. den - snídaně, odjezd do Budapešti - ce-
lodenní pobyt ve městě s prohlídkou (chrám 
sv. Matyáše, řetězový most, Budínský hrad, 
Rybářská bašta s vyhlídkou na město), od-
poledne fakultativně projížďka lodí po Dunaji, 
v podvečer odjezd zpět do ČR

4. den - příjezd do ČR v ranních hodinách

Cena na osobu obsahuje: 2x ubytování v ho-
telu se snídaní v Bratislavě (2 lůžkové pokoje, 
vlastní soc. zařízení), dopravu lux. autokarem, 
plavbu rychlolodí, průvodce
Odjezdová místa: Děčín, Ústí nad Labem, Tep-
lice, Most, Chomutov, Praha, Jihlava, Brno, za 
příplatek 300 Kč/os. - Varnsdorf, Rumburk, N. 
Bor, Č. Lípa
Cena neobsahuje: vstupné, cestovní pojištění
Příplatky a slevy: ČSOB pojištění – var. D 
(komplexní vč. storna) +108 Kč/os., večeře 
cca +8 EUR/os./1 večeře, 3. os. na přistýlce 
-1.000 Kč
Doporučené vstupné: cca 35 EUR

Termíny: 7.5. - 10.5., 24.9 - 27.9.2015

1. den - odjezd z ČR, přes Rakousko do Itálie
2. den - příjezd na ubytování ve VILLAGGIO 
ESCA*** v letovisku Marina di Camerota (cca 
100 m od písečné pláže, nedaleko centra s 
obchůdky a restauracemi), volno
3., 5., 7. den - volný program (možnost 
koupání)
4. den - celodenní výlet Sorrento a ostrov Ca-
pri (lodí za příplatek)
6. den - celodenní výlet Pompeje + Vesuv 
8. den - polodenní výlet Paestum (do-
poledne), odpoledne volno
9. den - ráno odjezd do Říma, přeprava met-
rem do centra, 9 hod. prohlídka s průvodcem 
- Vatikán, chrám sv. Petra, Koloseum, Forum 
Romanum, Piazza Navona, Fontana di Trevi, 
večer odjezd do ČR
10. den - příjezd do ČR v odpoledních hod-
inách

Cena na osobu obsahuje: 7x ubytování v bun-
galovu beze stravy (2-4 lůžkové s vlastním soc. 
zařízením, kuchyňkou, SAT/TV), autobusovou 
dopravu, výlety dle programu, průvodce, 
plážový servis

Odjezdová místa: Děčín, Ústí n. L., Teplice, 
Lovosice, Praha, Tábor, České Budějovice
Cena neobsahuje: cestovní pojištění, vstupy 
do památek, loď na ostrov Capri, metro do 
centra Říma
Příplatky a slevy: ČSOB pojištění – var. D 
(komplexní vč. storna) +270 Kč/os., ložní prád-
lo 15 EUR/bungalov, 8.990 Kč/os. (ubytování 
ve 3 os.), 8.590 Kč/os. (ubytování ve 4 os.)

Doporučené vstupné: cca 70 EUR

Termíny:
12.6. - 21.6., 4.9. - 13.9.2015

4.890,- 4.990,-

1. den - odjezd z ČR v podvečerních hodinách
2. den - příjezd do Amsterdamu – návštěva 
brusírny diamantů, prohlídka některého ze 
slavných muzeí (Van Gogh Museum, Rijks-
museum), projížďka lodí po amsterdamských 
grachtech, individuální volno, přejezd na uby-
tování
3. den - snídaně, odjezd do skanzenu 
větrných mlýnů Zaanse Schans, návštěva 
výrobny sýrů a dílny na výrobu pravých ho-
landských dřeváků, poté vesnička Volendam 
s typickou holandskou architekturou, návrat 
na ubytování
4. den -  snídaně, odjezd do některé 
z vyhlášených květinových zahrad Keukenhof 
nebo Franz Rosen, poté odjezd do mořských 
lázní Scheveningen, fakultativně možnost 
návštěvy parku miniatur Madurodam, odjezd 
zpět do ČR
5. den - příjezd do ČR v dopoledních hodinách

Cena na osobu obsahuje: 2x ubytování v ho-
telu se snídaní (2 lůžkové pokoje, vlastní so-
ciální zařízení), dopravu luxusním autokarem, 
průvodce

Odjezdová místa: Děčín, Ústí n. L., Teplice, 
Most, Chomutov, příplatek (300 Kč/os.) – 
Varnsdorf, Rumburk, Nový Bor, Česká Lípa

Cena neobsahuje: vstupné, pojištění

Příplatky a slevy: ČSOB pojištění – var. D 
(komplexní vč. storna) +135 Kč/os., 3. osoba 
na přistýlce -1.100 Kč

Doporučené vstupné: cca 50 EUR

Termíny: 6.5. - 10.5.2015

Poznávací zájezdy
FRANCIE - PAŘÍŽ

ROZKVETLÉ HOLANDSKO ITÁLIE - KAMPÁNIE

METROPOLE NA DUNAJI

5 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

5 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

4 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

VÍDEŇ - BRATISLAVA - BUDAPEŠŤ

OSTROV CAPRI - VESUV - ŘÍMAMSTERDAM - ZAANSE SCHANS

10 DENNÍ POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZD
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1. den - odjezd z ČR v pozdních večerních 
hodinách, noční přejezd přes Rakousko
2. + 3. den - po oba dny program ve městě 
s průvodcem nebo individuální program - 
prohlídka historického centra (náměstí Sv. 
Marka s bazilikou, Dóžecí palác se zvonicí, Ca-
nal Grande, Ponte Rialto...), v rámci osobního 
volna doporučujeme plavbu lodí po kanále 
nebo na okolní ostrovy, 3. den odjezd do ČR 
ve večerních hodinách
4. den - návrat do ČR v ranních hodinách

Cena na osobu obsahuje: 1x ubytování 
se snídaní (je zajištěno v některém z prázdni-
nových letovisek v okolí Benátek, např. Lido 
di Jesolo nebo Caorle), autobusovou dopra-
vu, průvodce

Odjezdová místa: Děčín, Ústí n.L., Teplice, 
Most, Chomutov, Praha, Benešov, Tábor, 
České Budějovice

Cena neobsahuje: vstupné, cestovní 
pojištění, lodní dopravu po Benátkách

Příplatky a slevy: ČSOB pojištění – var. D 
(komplexní vč. storna) +108 Kč/os., večeře 
cca +12 EUR/os./1 večeře, 1/1 pokoj +450 Kč, 
3. osoba na přistýlce -600 Kč

Doporučené vstupné: cca 50 EUR

Termíny:
30.4. - 3.5., 17.9. - 20.9.2015

Výstava Expo se uskuteční v roce 2015 v Miláně - ve městě módy a kultury, které je snadno 
dostupné i z ČR. Tématem výstavy jsou ekologická témata JAK UŽIVIT PLANETU a ENERGIE 
PRO ŽIVOT. Na ploše více jak 1 km2 se představí 130 zemí světa se svými pavilony.

VARIANTA A - bez noclehu - 3 denní autobu-
sový zájezd vč. 1 denní vstupenky
VARIANTA B - s 1 noclehem - 4 denní autobu-
sový zájezd vč. 1 denní vstupenky
1. den (A+B) - odjezd navečer z ČR
2. den (A+B) - celodenní návštěva EXPO 2015 
(otevřeno 10:00 - 23:00), odjezd do ČR
3. den (A) - příjezd do ČR dopoledne
3. den (B) - snídaně, poté celodenní prohlídka 
Benátek, Milána nebo Lago di Como dle ter-
mínu, večer odjezd zpět do ČR
4. den (B) - příjezd do ČR dopoledne

Cena na osobu obsahuje: autobusovou do-
pravu, 1 denní vstupenku na EXPO, průvodce, 
varianta B navíc obsahuje 1x ubytování v ho-

telu se snídaní (2 lůžkové pokoje, vlastní soc. 
zařízení)
Cena neobsahuje: cestovní pojištění
Příplatky a slevy: ČSOB pojištění – var. D 
(komplexní vč. storna) +81 Kč/os. (A) +108 
Kč/os. (B), senioři nad 65 let -180 Kč, děti do 
14 let -300 Kč, vstupenka EXPO na druhý den 
+600 Kč (B), u zájezdu do Benátek povinně 
+250 Kč/os. (místní doprava+parkování) (B)
Odjezdová místa: Děčín, Ústí n. L., Teplice, 
Most, Chomutov, Louny, Praha, Tábor, České 
Budějovice
Termíny (A): 14.5.-16.5., 4.7.-6.7.2015
Termíny (B): 1.6.-4.6. (Lago di Como), 15.6.-
18.6. (Lago di Como), 3.7.-6.7. (Benátky), 7.9.-
10.9. (Benátky), 25.9.-28.9.2015 (Milano)

1. den - odjezd v brzkých ranních hodinách, 
příjezd do Vídně - přejezd do centra, 
prohlídka zahrad barokního zámku Belveder, 
Hundertwasserhaus (moderní architektonický 
celek), prohlídka historického středu města 
s průvodcem (Dóm Sv. Štěpána, Hofburg, 
náměstí Hoher Markt s orlojem, Parlament, 
Radnice…), v podvečer odjezd zpět do ČR 
- do Znojma, ubytování, večeře a návštěva 
vinného sklípku s ochutnávkou
2. den - snídaně, odjezd po dálnici do Vídně 
(cca 1,5 hodiny jízdy) - prohlídka Schönbrunnu 
- zahrad a možnost prohlídky interiérů zámku,  
návštěva vánočních trhů, přejezd do centra a 
individuální volno, ve večerních hodinách 
odjezd zpět do ČR, návrat v pozdních nočních 
hodinách

Cena na osobu obsahuje: 1x ubytování 

v hotelu s polopenzí (2 lůžkové pokoje 
s vlastním soc. zařízením), dopravu lux. 
autokarem, průvodce

Odjezdová místa:  Ústí n. L., Teplice, Lovo-
sice, Praha, Jihlava, Znojmo

Cena neobsahuje: vstupné, cestovní pojištění

Příplatky a slevy: ČSOB pojištění – var. D 
(komplexní vč. storna) +54 Kč/os., 1/1 pokoj 
+450 Kč, degustace ve sklípku cca +300 Kč/os.

Doporučené vstupné: cca 25 EUR

Termíny:
5.12. - 6.12.2015

1. den - odjezd z ČR ve večerních hodinách, 
přes SRN do Švýcarska
2. den - ráno horský masív Stoos - Morschach, 
odpoledne Luzern, procházka podél jezera 
Vierwaldstätter See, známý dřevěný most s 
kaplí Kappellbrücke, ubytování a večeře
3. den - snídaně, ráno Lauterbrunnen, odtud 
vlakem do Wengenu a lanovkou z Wengenu 
na Männlichen, po prohlídce Grindelwaldu do 
Wilderswilu, ubytování a večeře
4. den - snídaně, soutěska Aareschlucht, vo-
dopády Reichenbachfälle, historická lanovka, 
odpoledne skanzen v Ballenbergu u Brienz, 
poté odjezd do Interlakenu (exkurze v 
čokoládovně Schuh), ubytování a večeře
5. den - snídaně, oblast Grimsel (zastávka u 
přehrady a průsmyku), vlakem z Täsche do 
Zermattu - oblast Matterhornu, možnost pěší 
turistiky, večer odjezd zpět do ČR     

6. den - příjezd do ČR v poledních hodinách

Cena na osobu obsahuje: 3x ubytování v 
hotelu Schönbühl s venkovním bazénem ve 
Wilderswilu (4 km od Interlakenu) s polopenzí 
(2 lůžkové pokoje, vlastní sociální zařízení), 
dopravu lux. autokarem, průvodce
Odjezdová místa: Praha, Benešov, Votice, 
Tábor/Písek, České Budějovice, za příplatek - 
Teplice +500 Kč/os.
Cena neobsahuje: vstupné, cestovní pojištění
Příplatky a slevy: ČSOB pojištění – var. D 
(komplexní vč. storna) +162 Kč/os., 1/1 pokoj 
+1.000 Kč, 3. - 6. osoba na přistýlce -1.300 Kč
Doporučené vstupné: 180 CHF (na lanovky 
a vstupy) + 15 CHF (exkurze v čokoládovně s 
výkladem, ochutnávkou a dárkem)

Termíny: 3.7.-8.7, 18.8.-23.8., 11.9.-16.9.2015

Poznávací zájezdy
ROMANTICKÉ BENÁTKY

EXPO 2015 V MILÁNĚ ADVENT VE VÍDNI + SKLÍPEK

TO NEJLEPŠÍ ZE ŠVÝCARSKA

4 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

3 NEBO 4 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

S LEHKOU PĚŠÍ TURISTIKOU

6 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD

2 DENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD
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S vámi od A do Z

Allianz cestovní pojištění
• neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí
• úrazové pojištění
• pojištění zavazadel
• odpovědnost za škodu
• doplňkové asistenční služby
• pojištění stornovacích poplatků (lze uzavřít i samostatně)

Smlouvu můžete uzavřít přímo v naší kanceláři.

 

cestovní pojištění
s neomezenými
výdaji na léčení

Jiří Kolbaba, cestovatel a klient Allianz

Sazebník – Evropa kromě ČR, se stornem 20.000 Kč
Dny dospělí 15 – 70 let děti do 15 let osoby nad 70 let

4 138 Kč 69 Kč 276 Kč
8 220 Kč 110 Kč 440 Kč

10 274 Kč 137 Kč 548 Kč
12 328 Kč 164 Kč 656 Kč
15 412 Kč 206 Kč 824 Kč
22 548 Kč 274 Kč 1 096 Kč

Pro každého kousek světa
aneb co se do katalogu nevešlo…

www.teprekrea.cz nebo www.seniorimirikmori.cz

8 denní letecké zájezdy do Andalusie
8 denní letecké zájezdy na Chalkidiki
8 denní letecké zájezdy do Bulharska
okružní plavby luxusní lodí
adventní zájezdy

a mnoho dalších nabídek naleznete na:



I. Úvod
Smluvní vztah mezi CK Teplická rekrea s.r.o., IČO 
25420950 a zákazníkem se řídí ustanovením zákona č. 
159/99 Sb. a č. 89/2012 Sb. ustanoveními Občanského 
zákoníku a je upraven těmito „Smluvními podmínkami“. 
Smlouva o zájezdu může být uzavřena přímo v cestovní 
kanceláři, prostřednictvím obchodního zástupce (prode-
jce), který jedná v mezích příslušné obchodní smlouvy 
nebo prostřednictvím internetu.

II. Vznik smluvního vztahu 
Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká podepsáním 
řádně vyplněné smlouvy o zájezdu zákazníkem a zapla-
cením zálohy. Doplatek zájezdu vyrovná klient bez vyzvání 
nejpozději 30 dnů před odjezdem. Při objednání zájezdu 
ve lhůtě kratší jak 30 dní je zákazník povinen zaplatit celk-
ovou cenu objednaných služeb v plné výši. Bez úplného a 
řádného doplacení neobdrží zákazník pokyny na cestu a 
CK je oprávněna jeho účast na zájezdu zrušit. Pokyny na 
cestu obdrží klient nejpozději 7 dní před odjezdem. Záka-
zník odpovídá za správnost všech jím uvedených údajů 
na smlouvě o zájezdu, zejména platného telefonického 
spojení. Zákazník v případě, že očekává zvýhodnění v 
rámci svého zdravotního omezení (bezbariérový přístup, 
diety, inzulin apod.), je povinen na tuto skutečnost upo-
zornit písemně ve smlouvě o zájezdu při jejím sepsání. 
V opačném případě nese zákazník odpovědnost za 
případné škody s tímto související. Účastník zahraničního 
zájezdu je povinen si obstarat sám včas platný cestovní 
doklad včetně požadovaných víz. Děti musí mít vždy vlast-
ní platný cestovní doklad (pas nebo OP).

III. Zvýšení ceny zájezdu 
CK je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu 
zájezdu, jen v případě, že dojde ke zvýšení:
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních poplatků, 
které jsou zahrnuty v ceně zájezdu
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení 
ceny zájezdu v průměru o více než 10%
Písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu musí být 
zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením 
zájezdu, jinak CK nevznikne právo na zaplacení rozdílu 
ceny zájezdu.

IV. Podmínky realizace zájezdu 
Realizace zájezdu je podmíněna minimálním počtem 
zákazníků. Tato skutečnost je uvedena v katalogu nebo 
ve smlouvě.

V. Změna podmínek smlouvy o zájezdu 
1) ze strany CK
CK je oprávněna ze závažných důvodů nebo za 
mimořádných okolností změnit podmínky smlouvy, může 
zákazníkovi navrhnout změnu smlouvy o zájezdu. Jestliže 
zákazník se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy 
odstoupit bez jakýchkoli náhrad, celá částka mu bude vrá-
cena. Pokud klient do 5 dnů od doručení návrhu změny 
smlouvy o zájezdu nereaguje, má se za to, že se změnou 
souhlasí. Za podstatnou změnu nabídky se nepovažuje:
a) změna doby odjezdu z ČR o méně než 24 hodin

b) změna objektu ubytování ve stejné destinaci, pokud je 
poskytnuto ve stejné nebo vyšší kategorii
c) změna trasy a programu zájezdu (maximálně 20% doby 
trvání zájezdu)
2) ze strany zákazníka
Před zahájením zájezdu může zákazník CK písemně 
oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, 
v oznámení uvedená. Dnem doručení tohoto oznámení 
se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení 
musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souh-
lasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu. Poplatek za změnu 
účastníka zájezdu činí 300 Kč/osoba.

VI. Odstoupení od smlouvy o zájezdu 
1) ze strany CK
CK může před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu 
odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu 
porušení smluvní povinnosti zákazníkem.
2) ze strany zákazníka
Zákazník může od smlouvy odstoupit kdykoliv, za pod-
mínek stanovených touto smlouvou. Odstoupí-li zákazník 
od smlouvy svévolně, je povinen zaplatit CK odstupné za 
každou osobu ve výši:
a) 1.500 Kč za zahraniční rekreaci, 500 Kč za domácí rek-
reace při odstoupení do 60. dne před poskytnutím první 
služby
b) 30 % z ceny objednaných služeb od 59. dne do 31. dne 
před poskytnutím první služby
c) 50 % z ceny objednaných služeb při odstoupení od 30. 
dne do 15. dne před poskytnutím první služby
d) 80 % z ceny objednaných služeb při odstoupení od sm-
louvy od 14. dne do 8. dne před poskytnutím první služby
e) 100 % z ceny objednaných služeb při odstoupení od 
smlouvy od 7. dne před poskytnutím první služby
Při počítání lhůt při zrušení účasti na zájezdu se nepočítá 
den odjezdu a rozhodujícím je den doručení písemného 
oznámení zákazníka o odstoupení od smlouvy o zájezdu. 
Stornovací poplatek musí být uhrazen i v případě, kdy k 
účasti nedojde v důsledku nesprávných nebo neúplných 
údajů na smlouvě o zájezdu, popřípadě je-li účastník ze 
zájezdu vyloučen pro nedodržení pasových, celních, 
devizových a jiných předpisů.

VII. Reklamační řízení 
V případě, že služby obsažené ve smlouvě o zájezdu 
nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě, má 
účastník právo provést reklamaci. Veškeré reklamace 
uplatňuje zákazník na místě vzniku závad písemně, u 
příslušného místního delegáta CK nebo majitele objektu. 
Zákazník je povinen při výskytu závad spolupracovat na 
minimalizování a zabránění škod. Opomene-li cestující 
z vlastní viny na závadu poukázat, zaniká nárok na slevu 
nebo náhradu všech později vzniklých škod, které by při 
včasném nahlášení nevznikly. Stejně tak zaniká nárok na 
slevu, pokud je reklamace podaná až na konci pobytu nebo 
po jeho skončení a tudíž nebylo možno sjednat nápravu, 
přičemž při včasném podání reklamace bylo možné 
sjednat nápravu. V závažných případech, které nebyly 
odstraněny na místě, předá zákazník reklamační protokol 
z místa pobytu přímo u CK nebo provizního prodejce, a 
to nejdéle však do 1 měsíce od ukončení zájezdu, jinak 

nebude na reklamace brán zřetel. Nevyužije-li účastník 
služeb, které byly dle programu zajištěny (ubytování, stra-
vování, výlety, doprava atd.), nemá nárok na snížení ceny 
za zájezd, ani na poskytnutí náhradního plnění.

VIII. Ubytovací a přepravní služby 
Kategorizace ubytovacích zařízení je provedena podle 
místních zvyklostí. Rozdělení pokojů provádí sám hotel a 
CK na něj nemá vliv. Dle mezinárodních zvyklostí opouští 
klienti hotel v den odjezdu do 10:00 hodin. Ubytování v 
den příjezdu je možné nejdříve ve 14:00 hodin. Každé 
ubytovací zařízení má několik typů pokojů i apartmánů, 
které se mohou lišit velikostí, umístěním, výhledem atd. 
a není možné uvést v katalogu všechny typy ubytování, 
proto jsou obrázky v katalogu brány jako orientační. 
Fotografie nemusí přesně odpovídat tomu, jak bude 
vypadat pokoj či apartmán (studio), kde bude zákazník 
ubytován. Vzhledem k rychle se rozvíjejícímu cestovnímu 
ruchu dochází také ke stavební činnosti, na kterou nemá 
CK žádný vliv. Hluk je častým jevem ve všech turistick-
ých letoviscích (diskotéky, bary apod.). Tento ruch však 
nesnižuje kvalitu poskytovaných služeb a je s ním potřeba 
počítat. K teplejšímu klimatu patří také hmyz, který se i 
přes snahu hoteliérů k jeho odstranění, může vyskyt-
nout. První a poslední den zájezdu je určen k přepravě, 
nikoli k rekreaci. CK nemůže ovlivnit změny časů odletů 
a odjezdů. Součástí přímých letů mohou být i technická 
mezipřistání. Ve spojitosti s leteckou přepravou bere 
zákazník na vědomí, že součástí ceny jsou i pohyblivé 
složky (palivový příplatek), který závisí na ceně leteckého 
paliva. Práva cestujících v letecké přepravě se mimo jiné 
řídí nařízením Ustanovení Evropského parlamentu a Rady 
č.261/2004. Mezinárodní autobusová doprava se řídí 
také dodržováním AETR. Autobus nejede vždy po stejné 
trase a nestaví ve všech nástupních místech uvedených na 
trase. Každé dítě bez ohledu na věk musí mít své sedadlo. 
Autosedačka dle silničního zákona není v autobuse pov-
inná. CK nenese odpovědnost za zpoždění autokarových 
a leteckých zájezdů, způsobených vyšší mocí a za další 
nepředvídané události, jako např. prostoje na hranicích, 
poruchy letadla i autobusů, kalamity, živelné pohromy.

IX. Závěrečná ustanovení 
Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník potvrzuje, že se 
seznámil s jejím obsahem, rozsahem sjednaných služeb 
a zejména s podmínkami pojištění ve smyslu zákona č. 
159/1999 Sb. a souhlasí s těmito „Smluvními podmínka-
mi” a že se bude řídit „Pokyny na cestu”. Zákazník souhlasí 
s použitím osobních údajů svých i dalších osob uvedených 
na smlouvě o zájezdu, v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb., pro potřeby cestovní kanceláře CK Teplická rekrea 
s.r.o., a to výhradně za účelem zasílání nabídek služeb v 
cestovním ruchu zákazníkovi. Termín “katalog” zahrnuje 
veškerý písemný nabídkový materiál CK, který byl záka-
zníkovi prokazatelně předán. Odlišuje-li se vymezení 
zájezdu uvedené v katalogu od této smlouvy, má vždy 
přednost smlouva o zájezdu.

Teplice, 15.11.2014

Smluvní podmínky
cestovní kanceláře CK Teplická rekrea, s.r.o.



Zajišťujeme: pobyty v České republice • zahraniční pobytové a poznávací zájezdy • 
směnárenské služby • průvodcovské služby • prodej letenek a autobusových jízdenek 
• prodej zájezdů partnerských cestovních kanceláří • cestovní pojištění • mezinárodní 
převody peněz WESTERN UNION • prodej vstupenek v síti TICKETPRO a TICKETART

CK TEPLICKÁ REKREA, s. r. o.
Masarykova 15, 415 01 Teplice
Tel: 417 530 857, 417 534 114
Email: info@teprekrea.cz
Web: www.teprekrea.cz
Skype: tep_rekrea
Facebook: Teplická rekrea
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